فحص القدم لالشخاص املصابني مبرض السكري

الهدف األسايس من فحص القدم هو تحديد ما إذا
كنت تواجه خطر التعرض ملضاعفات يف القدم ناجمة
عن مرض السكري.
• إذا كنت مصاباً مبرض السكري ،هذا يعني أنك تواجه خطر التعرض ملشاكل يف
القدم نتيجة تلف األعصاب (يسمى اعتالل األعصاب) ،ضعف تدفق الدم إىل القدم
أو تغريات يف شكل القدم أو األصابع.
• هذه املشاكل قد تعرض قدمك لخطر اإلصابة بالكالو أو مسامر القدم ،أو
التنقيط ،أو الجروح أو االلتهابات التي قد تؤدي يف النهاية إىل البرت.
• ولكن ،الجيد يف املوضوع هو أن عمليات البرت ميكن تجنبها من خالل الفحص
العام املنتظم ،والعناية الجيدة بالقدم وارتداء األحذية املناسبة ملقاس القدم.
• إن الفحص املنتظم للقدم ميكن أن يساعدك أنت وأخصايئ العناية الصحية عىل
مالحظة عنارص الخطر املمكنة مبجرد أن تبدأ يف الظهور والتعامل معها يف الوقت
املناسب ،وبالتايل منع املزيد من املضاعفات أو تأخري حدوثها.
• يتم تحديد تكرار فحوصات القدم بناءاً عىل مدى خطر إصابة قدمك بالجروح،
ويتم االتفاق عىل ذلك بينك أنت وأخصايئ العناية الصحية.
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سيقوم أخصايئ الرعاية الصحية باملراقبة،
والتحسس وتوجيه األسئلة.
املراقبة

األظافر :سميكة ،غارزة يف لحم األصبع أو مصابة بالتهاب.
الجلد :مصاب باملسامري أو الكالو ،التنقيطات ،التشقق ،الجروح أو
االلتهاب.
بنية القدم :تشوهات أو انتفاخ.
احمرار :قد يكون هذا نتيجة العدوى ،االلتهاب أو تغريات يف
دوران الدم يف القدم.
األحذية :يجب أن تدعم القدم ،وتناسب مقاسها متاماً .ويجب أيضاً
البحث عن أية أجسام غريبة أو حواف خشنة يف القدم.
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التحسس

درجة حرارة القدم :إن وجود اختالف يف درجة حرارة القدمني سينبه أخصايئ
الرعاية الصحية إىل احتامل وجود عدوى ،أو غياب دوران الدم يف القدم أو التهاب.
النبضات :للتأكد ما إذا كان تدفق الدم إىل القدم كافياً للمحافظة عىل صحة القدم
وسالمتها.
مدى الحركة :لتفحص حركة مفاصل القدم – وخاصة مفصل االصبع األول –
وذلك للتأكد من أن الضغط يتوزع عىل القدم بأكملها.
االحساس :ميكن التأكد من فقد االحساس (اعتالل األعصاب) إذا كان املريض غري
قادر عىل االحساس بخيط رفيع ( )monofilamentعندما يضعه األخصايئ عىل
قدمه/قدمها.

توجيه األسئلة

سيتم توجيه األسئلة األربعة التالية ملعرفة ما إذا كان هناك فقد محتمل يف
االحساس يف القدم:

 .1هل تشعر بالخدر يف قدميك؟
 .2هل تشعر بوخز خفيف يف القدم؟
 .3هل تشعر وكأن القدمني تحرتقان؟
 .4هل تشعر وكأن الحرشات تزحف عىل القدمني؟
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فيام ييل بعض األسئلة التي قد يوجهها لك أخصايئ الرعاية
الصحية:
منذ متى وأنت تعاين من السكري؟
هل ميكنك التحكم مبستوى السكر يف الدم؟ (يجب أن يكون مستوى السكر
يف دمك ما بني  4.0إىل  7.0ملم/ليرت قبل األكل ،و  5.0إىل  10.0ملم/ليرت
بعد األكل ).يجب استشارة طبيبك أو أخصايئ الغدد الصامء دامئاً ملعرفة الحد
األقىص بالنسبة لك.
هل عانيت سابقاً من تقرحات يف القدم أو أجريت لك عملية برت؟

أمور هامة يجب تذكرها:

تفحص قدميك يومياً.
توجه لزيارة أخصايئ الرعاية الصحية بشكل منتظم.
إذا الحظت وجود تشقق يف القدم ،أو تنقيط أو جرح ،اطلب املساعدة من
فريق العناية بالقدم فورا ً!

 يرجى زيارة موقعنا مرض،إذا أردت املزيد من املعلومات
 واألقدام السليمة وأنت عىل االنرتنت،السكري
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