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، بما في ذلك األطفال فوق سن مرضى السكريهذه النشرة هي لجميع 
20. 

 تم انتاجها من قبل مركزاستنادا إلى النشرة األصلية التي 
 منبمساعدة  جروب، أكشنفوت  -سكوتيش ديابيتيس جروب 

: تاريخ النشر©  ل كلية طب األقداممملوكة من قب. مستخدمي الخدمة
 0222مارس 

على هذه  ممالحظاتكب نحن نرحب 0202مارس : تاريخ المراجعة
 footlit@scpod.orgكلية طب األقدام في  يرجى إرسالها إلى. النشرة

www.feetforlife.org/footcareleaflets 
 جروب أكشنفوت  -سكوتيش ديابيتيس جروب انتاج 

 

 

 

 

 

 

 

Low risk of developing non-healing foot wounds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا يعد داء السكري خطيرًا على قدميك؟

مخاطر منخفضة من 

تطور جروح األقدام الغير 

 قابلة للشفاء

معلومات عن داء السكري وتقديم 
 النصيحة لحماية حياتك وأطراف الجسم

Low risk-Arabic 



سبب تمرض السكري هو داء يستمر مدى الحياة والذي يمكن ان ي
يمكن أن تحدث هذه المخاطر . بمخاطر تهدد الحياة وأطراف الجسم

تلك األوعية في ذلك بسبب تلف في األعصاب واألوعية الدموية، بما 
 للساق والقدمالتي تزود الدم 

 :وهذا يمكن أن يغير
  (اعتالل األعصاب المحيطة) الشعور بقدميك، 
  (اإلسكيميا)الدورة الدموية في قدميك، 

من لذلك . يمكن أن تكون هذه التغييرات تدريجية وقد ال تالحظها
تدرب جيدًا على  مختصالضروري فحص أقدامك كل عام من قبل 

 الرعاية الصحية
 قدمي وماذا يعني ذلك ؟ فحص نتيجةهي ما 

إذا أظهرت الفحوصات الخاصة بقدمك بأنك ال تعاني من تلف في 
األعصاب أو تلف باألوعية الدموية، بالتالي هناك مخاطر ضئيلة بأن 

 .يتولد لديك جروح غير قابلة للشفاء نتيجة اصابتك بمرض السكري
الرتباطه ًا، وذلك إن تطور جروح األقدام لدى مرضى السكري خطير 

زيادة خطر اإلصابة باألزمات القلبية والسكتات الدماغية وبتر القدم أو ب
 .الساق والوفاة المبكرة

 

السيطرة على مرض السكري، والكوليسترول وضغط الدم، والتوقف إن 
القلب واألوعية الدموية والتحكم في  تمارين عن التدخين، وزيادة ممارسة

تهدد الحياة  التي يساعد على الحد من خطر هذه المشاكل الوزن
 .واألطراف

 

قد تكون أكثر عرضة لمشاكل القلب واألوعية الدموية إذا كان : مالحظة
 .لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب

 

بما أن قدميك حاليًا غير معرضتان لخطر كبير، فبإمكانك االستمرار في 
 .لديك مشكلة جديدةالعناية بقدميك ما لم يتطور 

إن اتباعك للنصائح والمعلومات الموجودة في هذه النشرة يساعدك على 
قليل التالعناية بقدميك ما بين المراجعات السنوية، كما ستساعدك على 

 .من تطور مخاطر جديدة تهدد الحياة أو األطراف
 

 
 أو مشاكل فيفي حال كان لدي مخاوف  ما الذي ينبغي أن أفعله

 ؟قدمي
يجب أن تتحقق من قدميك يوميًا بحثًا عن أي بثور أو تشققات في 
الجلد أو ألم أو أي عالمات لاللتهاب مثل التورم أو الحرارة أو 

 .االحمرار
 

إذا ظهرت لديك احدى األعراض التالية، عليك التواصل مع فريق رعاية 
ألخذ  الطبيب العامالقدم متعدد التخصصات، قسم طب األقدام أو 

 (.ساعة 02في غضون ) المشورة المناسبة في أقرب وقت ممكن 
 ظهور احمرار أو سخونة أو تورم بالقدم. 
 جرح جديد أو تشققات في الجلد 
 احمرار جديد أو تغيير لون احدى األصابع أو القدم. 
  مفسرألم جديد وغير. 

 

 يمكنني أن افعل لتقليل خطر تطور المشكلة ؟ ذاما
 قدميكتفقد يوميًا 

يجب أن تتحقق من قدميك يوميًا بحثًا عن أي بثور أو تشققات في 
الجلد أو ألم أو أي عالمات لاللتهاب مثل التورم أو الحرارة أو 

 .االحمرار
في حال اكتشافك ألي تشققات أو بثور في الجلد، قم بتغطيتها بواسطة 

 .البثور هذه بفتحال تقم . ضمادة معقمة
الشخص اطلب من شريكك أو  بنفسك،م بذلك إذا لم تتمكن من القيا

 . المعتني بك
 األحذية الرديئة 

 .تعد األحذية الرديئة أحد األسباب الشائعة لتهيج أو ضرر القدمين
على  بنشرة تحتوي دكقام بفحص قدميك سيزو أخصائي القدم الذي 

 .نصائح حول األحذية المناسبة

بالماء الدافئ يجب أن تغسل قدميك يوميًا اغسل قدميك يوميًا 
اغسلهما جيدًا وقم بتجفيفهما بعناية، وباألخص بين . والصابون الخفيف

 .ال تقم بنقع القدمين بالماء وذلك ألنه يضر ببشرة القدمين. األصابع
 ترطيب القدمين يوميًا 

 وضع الكريم وتجنب المناطق مرطب،كريم  ضع جافة،بشرتك  تإذا كان
 .بين أصابع قدميك

 العناية بأظافر القدم 
. قم بقص أظافر قدميك بانتظام، باتباع المنحنى بنهاية أصبع القدم

استخدم مبرد األظافر للتأكد من عدم وجود حواف حادة يمكن أن 
ال تقلل حواف األظافر ألنك قد تخلق . تضغط على القدم األخرى

 .ممسمارًا من الظفر والذي يمكن أن يؤدي الى ظفر غارز داخل اللح
 الجوارب والكلسات، الجوارب الضيقة

ال ينبغي أن . يومياً  الجوارب الطويلةأو  الكلساتيجب تغيير جواربك أو 
قمم  لديها يجب أن ال يكونتكون هذه الجوارب لديها مرابط كبيرة كما 

 .مرنة
 تفحص أحذيتك

حاد  ءتحقق من أسفل حذائك قبل ارتدائه، للتأكد من عدم وجود أي شي
كما ننصح بتفقد حذائك من . كمسمار أو زجاج أو دبوس مخترق للحذاء

الداخل بواسطة يديك للتحقق من عدم وجود أي شيء صغير قد سقط 
 .بداخله كالحجارة الصغيرة

 عالج مسمار القدم بدون وصفة طبية
ال . صرف بدون وصفة طبيةتعالجات مسمار القدم التي ال تستخدم 

ألنها يمكن أن تكون  وذلك السكريبداء ينصح بها ألي شخص مصاب 
 .جديد أو التهابتؤدي إلى جراح  وخطيرة للغاية 
 مواعيد الزيارة

من المهم حضورك لجميع المواعيد الخاصة بك مع فريق حماية القدم 
أو أخصائي العناية باألقدام، باإلضافة الى المواعيد المعتادة األخرى 



مرض السكري، وذلك ألن حضورك لهذه المواعيد سيقلل من  لمراجعة
 .تطور الخطر

 

 ,بالنهاية يجب أن يكون لديك مراجعة سنوية مع طبيبك العام: مالحظة


