
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 پس از ترخیصمراقبت هاي          

 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است 
 :مراقبت در منزل 

کمک  یا ینهآ یکبین انگشتان با شود روزانه پاهاي خود را از نظر زخم، برش و التهاب یم یهتوص ینکنند بنابرایبیماران دیابتی درد را احساس نم -
 .یدکنترل کن یگراند

 تا خیلی داغ نباشد.  ید. قبل از دوش گرفتن باید آب را امتحان کنیدپاهاي خود را با آب ولرم بشوی همیشه -
 انگشتان خشک است و محیطی براي رشد قارچ ها وجود ندارد. که بین  یداز دوش گرفتن بهتر است پاها خشک شوند. مطمئن شو بعد -
 .یداجاق گاز، رادیاتور و آتش دور نگهدار ،خود را از تماس با بخاري پاهاي .یددر آب قرار نده یمدت طوالنبه  را  پاها -
 .یدجوراب شل استفاده کن یکخواب از  هنگام .یدهنگام حمام و سونا از کفش یا دمپایی مناسب استفاده کن به -
 .یددر زمستان جوراب و کفش گرم بپوش نشود. یسشما در کفش خ يدر هنگام برف و باران پا یدمواظب باش -
 . یدگرم کردن پاها استفاده نکن يآب گرم برا یسهک از -
 .شودزیرا ممکن است باعث رشد قارچ بین انگشتان  یدژل بین انگشتان اجتناب کن مالیدن کرم و یا از -
 .یدکن یو آزار دهنده بررس یزو شئ ت یاجسام خارج ی،کفش همواره داخل آن را از نظر وجود برآمدگ یدنکه قبل از پوش یدفراموش نکن -
را که  یکه احتمال دارد کفش يشوند بطور یمتورم م یساعات بعدازظهر کم شما در يپاها یدداشته باش یاد. به یدکفش نو عصرها اقدام کن یدخر جهت -

 تنگ به نظر برسد. یساعات عصر کم ید،درا یدهصبح خر
 . یدامتحان کن یستادههر دو پا را در حالت ا حتما یدکفش جد یدخر موقع -
 شما يباعث تاول و زخم در پاها یدکرد و مطمئن شد یدارا پ شما يلب پاهاقا ینکهپس از ا ید،کفش نو را چند ساعت در روز و در منزل به پا کن همواره -

 . یدپاشنه بلند نخر یا یزپنجه ت یا یزنوك ت ي. کفش هایدکفش راحت بخر .یدبرو یرونشود، با آن به ب ینم
 .یدکفش نپوش یکو همه روزها  یدرا عوض کن ي خودکفش ها یانروز در م یک یدکن یسع یداگر دو جفت کفش دار -
 مانندعالئم فشار  یدند يجوراب و کفش را درآورده و پا را برا یکبارهر چند وقت  یدهست یطوالن یمایی. اگر مجبور به راهپیدراه نرو یبه مدت طوالن -

 .یدکن ینهمعا يقرمز
 . یداستراحت از پا در آور يساعت کفش ها را برا 6تا  4 هر .یدشل نبند یلیخ یاسفت  یلیکفش را خ يبندها -
 شود.  یشما م يتاول در پا یجادکار باعث ا ین. ایدجفت جوراب اجتناب کن یکاز  یشب یدن. از پوشیدجفت جوراب به پا کن یکخود را فقط با  کفش -
. این کار موجب جریان خون در پاها و یدرا به سمت باال و پایین ببرو مفصل زانو  یدیا سه بار در روز انگشتان پا را به مدت پنج دقیقه حرکت ده دو -

 . شودمیجلوگیري از رکود آن 
 . یدکن یزپره یکردن پاها به مدت طوالن یزانآو از -
را  خود يعضالت ساق ها ی،با حرکات انقباض یاو  یدقدم بزن یقهدق 10درهر ساعت به مدت  یدکن یقطار و ... سع یما،هواپ یل،سوار شدن به اتومب حین -

 . یدحرکت ده
 تا آسیبی به پاها وارد نشود. یددوچرخه سواري و شنا بپرداز مانندهایی انجام ورزش به .یندازیدهم ن يرا رو پاها -

 کنیدپزشک مراجعه بیمارستان و یا به  یرصورت مشاهده موارد ز در
 از زخم یترشح چرک قرمزي، - فرو رفتن ناخن در پوست  - زخم در پوست یا یدگیخراش هرگونه -
 بدن يدما یشافزا یا تب -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 یخچهم ایجاد - رغم درمان یشدن زخم پا عل بدتر -
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