
دیبثت ثیوبری هسهٌی است کِ در احر کبّص یب فقذاى : هقذهِ

ترضح اًسَلیي در ثذى یب ثِ علت عذم تَاًبیی ثذى در استفبدُ 

در صَرتی کِ دیبثت ثِ خَثی . از اًسَلیي ثِ ٍجَد هی آیذ

کٌترل ًطَد ثبال ثَدى قٌذ خَى ثِ هذت طَالًی ثبعج ثرٍز 

از جولِ ایي . عَارض هختلف در اععبء ثذى هی ضَد 

. عَارض ثرٍز هطکالتی در پبّبی فرد هجتال ثِ دیبثت است

 در صذ از ثیوبراى دیبثتی یکی از هطکالت پبی دیبثتی را 25

 در صذ از آًبى اًگطت ٍ یب قسوتی از 5تجرثِ هی کٌٌذ ٍ 

 .پبی خَد را ثِ علت زخن پبی دیبثتی از دست هی دٌّذ
 

با انجام مراقبت های ساده پیشگیری و به سادگی 

 می توان از قطع پا جلوگیری کرد
 

 :   ایي هراقجت ّب ضبهل هَارد زیر است

رٍزاًِ پبّبی خَد را از ًظر ٍجَد تبٍل، ثریذگی،   -1

استفبدُ از . خراضیذگی یب ظبیعبت ثیي اًگطتبى ثررسی ًوبییذ

  .آیٌِ در دیذى کف پب ٍ پبضٌِ ثِ ضوب کوک هی کٌذ

 

 

پبّبی خَد ّر رٍز ثطَییذ ٍ خصَصب ثیي اًگطتبى  -2

 .را ثِ دقت خطک ًوبییذ

قجل از ضستطَی پبّب درجِ حرارت آة را ثب آرًج یب  -3

 .دهبسٌج ثررسی کٌیذ

در صَرت ٍجَد اختالل دیذ، از یکی از اععبی  -4

 .خبًَادُ یب آضٌب ثخَاّیذ تب رٍزاًِ پبّبیتبى را هطبّذُ ًوبیذ

در صَرت خطکی پَست پبّب، پس از ضستطَ ٍ  -5

خطک کردى، از کرم یب رٍغي ًرم کٌٌذُ استفبدُ کٌیذ ٍلی 

 .آًْب را ثیي اًگطتبى ًوبلیذ

 
جَراثْبی هٌبست کتبًی یب ًخی ثپَضیذ ٍ رٍزاًِ آًْب  -6

از پَضیذى جَراة ّبی رفَ ضذُ یب پبرُ . را تعَیط کٌیذ

ّوچٌیي از جَراة ّبی ثب کص تٌگ . خَدداری ًوبییذ

 .استفبدُ ًکٌیذ

 

 

. ٌّگبم خریذ کفص دقت کٌیذ کِ کبهال اًذازُ ثبضذ -7

جٌس کفص ثبیذ چرهی . ثِ جب ثبز کردى ثعذی اعتوبد ًکٌیذ

زهبًی کِ پبّب ثسرگتریي )ثبضذ ٍ خریذ کفص در اٍاخر رٍز 

 .صَرت گیرد (اًذازُ را دارًذ

 

 
قجل از پَضیذى کفص داخل ٍ کٌبرُ ّبی آى را از  -8

ًظر ٍجَد هَاردی چَى جسن خبرجی ٍ سٌگ ریسُ ثررسی 

 .کٌیذ

 
 سبعت کفطْبیتبى را ثرای استراحت پبّب 6 تب 4ّر  -9

 .در آٍریذ

در فصل زهستبى ثیطتر احتیبغ کٌیذ ٍ از جَراة  -10

هطوئي ضَیذ کِ کفطْبیتبى ثرای . پطوی استفبدُ ًوبییذ

 .جَراثْبی ظخین ثِ اًذازُ کبفی جب دارًذ

ًبخي ّب را ثِ صَرت عرظی کَتبُ کٌیذ ٍ ّیچگبُ  -11

 .آًْب را از تِ ًگیریذ



در صَرت ٍجَد یک ظبیعِ جذیذ، قرهسی، تَرم،  -12

درد پب، ثب ّر گًَِ زخن یب تبٍل فَراً پسضک خَد را آگبُ ًوبییذ 

 .ٍ تب زهبى هعبیٌِ، پبّبیتبى را استراحت دّیذ

 .قٌذ خَى خَد را ثِ خَثی کٌترل ًوبییذ -13

ّر چِ هی تَاًیذ در هَرد دیبثت ٍ آحبر ثر پبّب  -14

 .ثیبهَزیذ

 .سیگبر ًکطیذ -15

از کیسِ آة گرم ثرای گرم کردى پبّب استفبدُ  -16

 .ًکٌیذ

در صَرت سردی پبّب، . ّیچگبُ پبثرٌِّ راُ ًرٍیذ -17

جَراة ثپَضیذ ٍ پبّب را در هعرض حرارت هستقین آتص یب 

 .ثخبری قرار ًذّیذ

ثر رٍی سطَح داغ هبًٌذ ضي ّبی سبحل یب سیوبى  -18

 .کٌبر استخر ضٌب راُ ًرٍیذ

هَاد ضیویبیی را ثرای ثرطرف کردى هیخچِ ٍ پیٌِ  -19

ثِ کبر ًجریذ ٍ از هحلَلْبی ظذعفًَی کٌذُ قَی استفبدُ 

 .ًکٌیذ

 .از ًَارّبی چسجٌذُ رٍی پب استفبدُ ًکٌیذ -20

 .پبّب را هذت طَالًی در آة قرار ًذّیذ -21

 .ثذٍى جَراة کفص ًپَضیذ -22

 .صٌذل ّبیی کِ ثیي اًگطتبى حلقِ دارًذ ًپَضیذ -23

از پسضک خَد . هیخچِ ٍ پیٌِ را ثرش ًذّیذ -24

 .راٌّوبیی ثخَاّیذ

زیرا هَجت . از اًذاختي پبّب رٍی ّن خَدداری کٌیذ -25

 .اختالل در گردش خَى پبّب هی ضَد

 

 
 

تلفي توبس ثب کلیٌیک دیبثت ثیوبرستبى کَحر 

 2322 داخلی 023- 33437821

 

 
داًطگبُ علَم پسضکی سوٌبى 

 ردرهبًی کَثپژٍّطی ٍ هرکس آهَزضی 

 هجتال ثِ  هراقجت از پبّب در افراد

 دیبثت
 

 
 

کلیٌیک دیبثت  

 دکتر ّبًیِ صجَری

 94ثْبر 
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