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 هعاًٍت بْداشتی - کارشٌاس بزًاهِ دیابت

 هحسي ههریسیذ 
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 :یاتتید یاختالل پا

 ایي اس ًبشی ػَارض سیبدی تؼذاد است ثذى هتؼذد ّبی دستگبُ ثِ رسبى آسیت اصلی ّبی ثیوبری اس یىی دیبثت

 در ّستٌذ دیبثت ثِ هجتال وِ وسبًی اس درصذ ۵۱ تمزیجبً است. دیبثتی پبی اختالل آًْب اس یىی وِ دارد ٍجَد ثیوبری

 ذ.ًشَ هی دیبثتی پبی ػَارض ثِ هجتال سًذگی طَل

 کلی: اطالعات

 ّستٌذ پب گبًگزى ًْبیت در ٍ آًْب شذى ػفًَی ٍ پب ّبی سخن پیذایش سبس سهیٌِ هحیطی ػزٍق ٍ اػصبة اختالالت 

 در دیبثتی ثیوبراى ثستزی شبیغ ًسجتبً ٍ هْن ػلل اس یىی دیبثتی شًَذ. پبی هٌجز پبییٌی اًذام ثِ لطغ تَاًٌذ هی وِ

 ًگز گذشتِ ثزرسی طجك شَد. هی جْبى سزاسز در ثیوبراى ایي درهبى ّشیٌِ دالر هیلیبردّب سبالًِ ٍ ثیوبرستبًْبست

 ػعَ لطغثِ  هَارد درصذ ۳..۷ در دیبثتی پبی سخن تْزاى پششىی ػلَم داًشگبُ هتبثَلیسن ٍ غذد تحمیمبت هزوش در

 است. شذُ هٌجز هجتال

 :دیاتتی پای تعریف

 ٍ شذى سخن ًظیز ػَارض ثزٍس احتوبل وِ دیبثتی پبی یه ثیوبر( WHO) جْبًی ثْذاشت سبسهبى تؼزیف اسبس ثز 

 ٍ ػصجی اشىبالت ًیش ٍ دارد ٍجَد آى در ػومی ّبی ثبفت درگیزی ایجبد ػذم یب ٍ ثزٍس صَرت در سخن شذى ػفًَی

 شَد. هی شٌبختِ   (diabetic foot)یدیبثت پبی ػٌَاى ثِ است شذُ پیذا آى در ػزٍلی ظبیؼبت اس هتفبٍتی درجبت

 شناسی: سثة

 ثِ یب یىذیگز وٌبر در ػفًَت ٍ ًَرٍپبتی اتَ ًَرٍپبتی ، هحیطی،  ػزٍق ثیوبری شبهل پبتَلَصیه حبلت . گزفتي لزار 

 ثبشٌذ. هی سٌذرم ایي ایجبد هسئَل تٌْبیی

 عبارتٌداس: کِ شًَد هی تقسین گزٍُ دٍ بِ کٌتزل قابلیت اساس بز سخن ایجاد در خطز عَاهل 

 ػذم ٍ ، چبلی لٌذ ًبوبفی ، وٌتزل ، الىل دخبًیبت هصزف حزارتی، ٍ وَچه تزٍهبیخارجی:  عواهل الف : 

  ثیوبر ّوىبری

 پب لجلی سخن سبثمِ ٍ دیبثت ثیوبری هذت طَل. سي ،ٍاسىَلَپبتی ًَرٍپبتی ، هزد : جٌسیت داخلی عواهل ب : 
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 : دیاتتی افراد پای زخن خطرزای عواهل

 ّب ًَرٍپبتی سبیز ٍ هحیطی حسی ًَرٍپبتی .۵

  پب سبختبری (deformity) شىلی ثذ .2

 ًبهٌبست وفش ٍ تزٍهب .۷

  پب در پیٌِ ٍ وبل ٍجَد ..

  پب اس لسوتی لطغ یب پب سخن سبثمِ .۱

  هفصلی حزوبت هحذٍدیت .6

  ًشذُ وٌتزل ثبالی لٌذ .۳

 دیبثت ثِ هذت طَالًی اثتالی .8

 ثیٌبیی ًمص یب وَری .9

  ولیِ هشهي ثیوبری .۵1

 ثبال سي .۵۵

  دخبًیبت هصزف ٍ ًبهٌبست تغذیِ .۵2

  رتیٌَپبتی .۵۷

  ًفزٍپبتی ..۵

 حوبیتی سیستن فمذاى ٍ التصبدی هشىالت .۵۱

 : ارزیاتی و تشخیص

 هَارد در پبراولیٌیىی الذاهبت اس استفبدُ ٍ دلیك هؼبیٌبت اًجبم حبل، شزح دلیك ثزرسی ًیبسهٌذ دیبثتی پبی ارسیبثی

 آسیت درهبى ٍ ظبیؼبت پیذایش اس پیشگیزی در شبیبًی ثیوبراى، ًمش هزاجؼِ طی صحیح غزثبلگزی ثبشذ. هی السم

 داشت. خَاّذ احتوبلی ّبی

 شرح حال: 

 :دیابتی پای اختالالت اختالل خطز هعزض در دیابتی بیواراى اس حال شزح اخذ در کلیدی ًکات

  عوَهی: حال شزح 

  دیبثت ثِ ثیوبر اثتالی سهبى هذت .۵

  خَى لٌذ وٌتزل ًحَُ .2

  ثیوبر چشوی ٍ ولیَی ٍ ػزٍلی للجی هشىالت ثزرسی .۷
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  احتوبلی ّبی ثیوبری سبیز ثزرسی ..

  پششىی اخیز هزاجؼبت شزح .۱

  سیگبر ٍ الىل هصزف .6

  ثیوبر هصزف هَرد دارٍّبی .۳

 ّب آلزصی .8

 جزاحی ٍ ثستزی سبثمِ .9

 : پا هَرد در اختصاصی سابقِ

  ثیوبر رٍسهزُ فؼبلیت .۵

  پب پَشش .2

  شیویبیی هَاد ثب پب احتوبلی هَاجِْ .۷

  پب در پیٌِ یب وبل ٍجَد ..

  پب در سبختبری ّبی ثذ شىلی .۱

  پب رٍی لجلی جزاحی سبثمِ .6

  ًَرٍپبتی ّبی ًشبًِ .۳

 :  بیوار پای رٍی احتوالی سخن سابقِ

 ّبی ػفًَت - ۱ سخن احتوبلی ّبی ػَدّبی  -. سخن ثزٍس ًحَُ ٍ ػلت  -۷ سخن ایجبد هذت طَل  -2 سخن هحل -۵

 ثِ سخن پبسخ هیشاى - 8  سخن ثزای شذُ اًجبم درهبًی الذاهبت - ۳ پب شذى سخن اثز ثز ثستزی  -6 سخن احتوبلی

 پب در ادم احتوبلی ٍجَد  -9 لجلی الذاهبت

 : بالیٌی هعایٌات
 . است ظزٍری ثسیبر ثبلیٌی هؼبیٌبت اًجبم هَثز درهبًی ثزًبهِ یه ثِ رسیذى ثزای

 :پششک بِ هزاجعِ ٌّگام در دیابتی پای بِ هبتال بیواراى در پاّا هعایٌِ دفعات

 دٍثبر سبلی ًَرٍپبتی :  ثِ اثتال 

 ثبر چْبر سبل ػزٍلی :  اختالل ٍ ًَرٍپبتی ثِ ّوشهبى اثتالء  

 ثبر ۵2 تب . : سبل پبییٌی اًذام لطغ یب پب  سخن سبثمِ دارای 
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 :  دیاتتی افراد پای تررسی و تالینی هعاینات 

 (  ّب ًجط ، لوس پَست آتزٍفی پَست،  دهبی ثزرسی ادم، ) ٍجَد ػزٍلی هؼبیٌبت .۵

 دهب ( هیشاى ، درن درد ، درن  لوس درن هختصز، فشبر ) درن ػصجی هؼبیٌبت .2

 راُ ًحَُ ، ارسیبثی پب هفصلی حزوتی ّبی ، هحذٍدیت پب سبختبری ّبی شىلی ثذ اسىلتی ) ػعالًی هؼبیٌبت .۷

 (  غیزُ ٍ رفتي

 ٍ ( سخوْب ثخش پبشٌِ پب در ) هخصَصبً شمبق ّب،  اًذام در پیٌِ وبل یب پَست، ظبّز پَست )  ثزرسی ..

 وفش. در خبرجی جسن ، ٍجَد وفش جٌس ٍ اًذاسُ ، ًَع، پب اًگشتبى ثیي ثزرسی احتوبلی،  ّبی گبًگزى

 دیاتتی:  پای زخن هورد در واگنر تنذی طثقه

 ِسطحی یه : سخن درج 

 ِهفصلی وپسَل یب تب تبًذٍى ػویك ػومی : سخن دٍ درج  

 ِهفصل ػفًَت یب استئَهیلیت آثسِ آثسِ،  دارای ػومی : سخن سِ درج 

 ِپب پبشٌِ یب پب جلَ در لَوبلیشُ : گبًگزى  چْبر درج  

 ِپب توبم : گبًگزى پٌج درج  

 .  ثبشذ هی رًٍذ ایي تسزیغ ٍ سخن شذى ثستِ دیبثتی پبی سخوْبی درهبى در اصلی ّذف  درهاى:

 ػفًَت ٍ سخن ثب درهبًی هٌبست ثزخَرد ٍ پب ثز ٍارد فشبر ، وبّش : دثزیذهبى اس عبارتٌد درهاى اساسی ّای پایِ

 هی ثبشذ  سخن اس ًبشی ّبی
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 پاها:  از هراقثت هورد در دیاتتی تیوار ترای الزم های آهوزش

 (  هختلف ظبیؼبت ٍجَد ًظز اس پبّب رٍساًِ ) ثزرسی پبّب رٍساًِ ثزرسی .۵

 ( پب ًوَدى خشه ٍ پب اًگشتبى الی هخصَصبً پبّب رٍساًِ شستشَی پبّب ) رٍساًِ شستشَی .2

 ًبخٌْب ( اطزاف پَست اس هزالجت ٍ ّب ًبخي ًوَدى )وَتبُ ّب ًبخي وزدى وَتبُ .۷

 ( هٌبست وفش اس استفبدُ ّب،  جَراة رٍساًِ وزدى ػَض هٌبست،  ًخی ّبی جَراة ) پَشیذى پبّب پَشش ..

  ظبیؼبت ( پیشزفت اس جلَگیزی جْت هٌبست غذایی رصین اس استفبدُ ٍ لٌذخَى تٌظین خَى)  لٌذ وٌتزل .۱

 (  ٍسى وٌتزل ٍ پبّب ثز حذ اس ثیش فشبر اس ) جلَگیزی پب ثز ٍارد فشبر وبّش .6

 ( پیشگیزاًِ جزاحی ػول اًجبم ثب پب سبختبری ّبی شىلی ثذ ) اصالح پیشگیزاًِ ّبی جزاحی .۳

 پششه( ٍیشیت جْت هَلغ ثِ ) هزاجؼِ پششىی هزاجؼبت .8

 

 

 هٌبع:

 ۵۷8۳شبیستِ هحوذیبى )ػعَ ّیئت ػلوی داًشگبُ آساد اسالهی سجش ٍار( ، اًتشبرات ثیْك  داًش ًَیي دیبثت:
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