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ما هو؟ 
ي قدميك. 

ي الدم من شأنه أن ي�ف باألعصاب واألوعية الدموية �ف
ي الدم، بل أن ارتفاع مستويات السكر �ف

داء السكري ليس مجرد مرض يؤثر عىل مستويات السكر �ف
ها.  ي القدم قد تصل إىل حد ب�ت

وهو أمر يعرضك لخطر اإلصابة باإلنتان والقروح �ف

ي من الدم إىل قدميك 
يجوز أن يؤدي تلف األعصاب إىل إصابة أو جرح أو إنتان ال يمكنك اإلحساس به، وإذا كانت دورتك الدموية ضعيفة وبالتاىلي ال يصل ما يك�ف

فإن أي جروح ستصاب بها سيستغرق شفاؤها وقًتا أطول.
ر إذا: وترتفع احتمالية حدوث ال�ف

ة طويلة 	  ي من داء السكري منذ ف�ت
كنت تعا�ف

ات طويلة 	  ي الدم فتب�ت مرتفعة لف�ت
ي مستويات الغلوكوز �ف

كنت ال تتحكم �ف
ف	  ف بدوره يقلل من تدفق الدم إىل القدم�ي كنت مدخًنا فالتدخ�ي
ا	  ً كنت ال تتحرك كث�ي

ف طبيبك عىل اكتشاف أي مشاكل مبكًرا قبل أن تشكل خطًرا عىل صحتك. يساعد الفحص السنوي للقدم�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
: ف سيستفرس طبيبك العام عن التاىلي أثناء فحص القدم�ي

صحتك بشكل عام ومستويات نشاطك	 
ي قدميك	 

أي مشكالت حالية أو سابقة �ف
ي قدميك	 

إذا كنت تشعر بالخدر أو األلم أو الوخز أو الحرقان �ف
وسوف يقوم أيضا بفحص دورتك الدموية وإحساسك من خالل:

جس نبض القدم 	 
اختبار حساسيتك للضغط	 
از و/أو المنعكسات 	  ف االه�ت

ي المستقبل. وقد يوصيك بإجراء تحليل للدم الكتشاف أي مشكالت أخرى. 
ي قدميك من شأنها أن تتطور إىل مشكالت �ف

يبحث طبيبك العام عن أي حاالت �ف
. ف بوسع الطبيب العام أن يوضح لك كيفية فحص قدميك يومًيا. وقد يصف لك مضادات حيوية لعالج أي إنتان، أو يصف أدوية أخرى للتعامل مع آالم القدم�ي
ف أو كانت دورتك الدموية ضعيفة أو  ي القدم�ي

ي أقرب مستش�ف إذا فقدت اإلحساس �ف
كما يمكن لطبيبك العام أن يحيلك إىل عيادة متخصصة أو قسم الطوارئ �ف

ي قدميك.
ي من مشكالت حالية �ف

ي مقابلتك كل 3 إىل 6 أشهر إذا كنت تعا�ف
غب �ف ي من جرح أو إنتان. كما وس�ي

كنت تعا�ف

 ماذا بوسعي أن أفعل؟     
افحص قدميك يوميا. بوسع الطبيب العام أن يوضح لك كيفية القيام بذلك بالشكل الصحيح.

 أحم قدميك من اإلصابة من خالل:
قص أظافرك وبردها بانتظام	 
ي حافًيا	 

تجنب الم�ش
ف	  الحفاظ عىل نظافة القدم�ي
ارتداء أحذية جيدة تناسب قدميك وتحميهما )أحذية مغلقة(	 

ي العناية باألقدام. حافظ عىل صحتك بشكل عام من 
قم بمعالجة مسام�ي القدم والُدْشُبذات وأي مشكالت أخرى تتعلق بقدميك عند الطبيب العام أو أخصا�ئ

ف وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. تذكر أنك قد ال تشعر باإلصابات أو الجروح. وقد ال  خالل اإلبقاء عىل مستويات سكر الدم تحت السيطرة وعدم التدخ�ي
تالحظ وجود الجروح أو البثور أو أظافر أصابع القدم الغارزة أو مسام�ي القدم.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
: ي

ي تقدم خدماتها �ف قد يحيلك طبيبك العام إىل إحدى عيادات داء السكري المتخصصة ال�ت
مستش�ف بانكستاون: 8360 9722 

فيلد:     8510 9616   مستش�ف ف�ي
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فحص األقدام لدى 
ف بالسكري المصاب�ي

ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش
ين ثان 2020 /ترسش ي نوفم�ب

صدرت �ف



ف بالسكري فحص األقدام عند المصاب�ي

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 
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ّ عىل أفضل وجه؟ ي بقدمي
ي أن أعت�ض

كيف يمكن�ض

هل يجب أن أتناول أي أدوية؟

ك عنها؟ ي يجب أن أخ�ب
ما هي األعراض ال�ت

ي العام؟ ّ مقابلة طبي�ب ي عىلي
كم مرة ينب�ض

ي يجب أن أتنبه لها؟
ما العالمات ال�ت

ّ بشكل صحيح؟ ّ أن أفحص قدمي كيف يجب عىلي

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

https://www.healthinfo.org.nz/patientinfo/Diabetes_Feet.pdf
https://www.diabetesaustralia.com.au/living-with-diabetes/preventing-complications/foot-care/

