
 :التعريف

مما يؤدي إلى التهابها  هو إصابة مريض السكري بقروح أو جروح في القدم

تحدث غالبًا عند تلف أعصاب القدمين ،وعملية التئام الجروح فتصعب 

 .(اعتالل األعصاب السكري)

 :األسباب

  تلف األعصاب مما ينتج عنه فقدان اإلحساس في القدم والساق
 .وتغيير شكل القدم

 يؤدي إلى عدم إيصال كمية كافية من الدم  دورة الدموية مماضعف ال
 .ءوبالتالي يتم شفاء القدمين ببط المحمل باألكسجين إلى القدمين

 االلتهابات البكتيرية بسبب ضعف جهاز المناعة. 
 

 :عوامل خطر اإلصابة
 ارتفاع مستويات السكر في الدم. 
 التدخين. 
 في القدم التكلسات . 
 القدم إصابة سابقة بقروح. 
 أضرار بسبب بتر سابق. 
 مرض الكلى. 
  ارتفاع ضغط الدم. 

 
  :األعراض

 فقدان اإلحساس. 
 تغيرات في الجلد. 
 تقرحات القدم. 
 الشعور بالتنميل. 
  مثل عدم )قد تزداد حدة اإلحساس

 .(تحمل وزن غطاء السرير عند تغطية القدمين
  (خاصة مفصل القدم)فقدان المرونة. 
 ناسقفقدان التوازن والت. 
 العدوى، التشوه، ألم في العظامالتقرحات: مثل ظهور مشاكل في القدمين ، 

 .والمفاصل
 تغير لون الجلد. 
 
 
 

لعامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةاإلدارة ا  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 القــدم الســكــري
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 :يجب على المصاب مراجعة الطبيب عند مواجهة األعراض التالية
 وجود تقرحات حتى لو كانت بسيطة. 
 التئام الجروح  تأخر. 
 ى الحياة اليوميةعلوتأثيرهم التنميل، والضعف، واأللم  ازدياد.  

 
 :المضاعفات

 غريناالغر. 

 البتر. 

 :العالج

 :العالج غير الجراحي

 تنظيف الجروح وتغطيتها بالشاش. 

 استخدام المضادات الحيوية عند اإلصابة بالعدوى. 

 يمكن معالجة تشوه القدم باستخدام الجبيرة أو الجبس الطبي. 

 استخدام األحذية الطبية. 

 

 :العالج الجراحي

 م معالجة العدوى الشديدة عن طريق إزالة األنسجة الملتهبة أو بترهاقد تت. 

 معالجة تشوه القدم بعملية لتصحيحها وتجميلها. 

 حسب مايراه الطبيب  البتر الجزئي للمنطقة المصابة بالغرغرينا أو البتر الكامل

 .المختص

 :الوقاية 

 التحكم بمستوى السكر بالدم. 

 طريق الفحص الذاتي للقدم، وذلك عن: 

لجروح والكدمات ومناطق الضغط واالحمرار االبحث عن آثار 

 .ومشاكل األظافر، ويمكن استخدام المرآة عند الفحص

o فحص اإلحساس بالقدم. 

o فحص ما بين األصابع. 

o  التركيز على المناطق الستة التالية في باطن كل

، (الخنصر)ر طرف اإلبهام، وباطن اإلصبع الصغي: قدم

وباطن اإلصبع األوسط، والكعب، وحدود الجزء 

 .األمامي من القدم

o تجنب محاولة عالج أي شيء بدون استشارة الطبيب. 

 
 

HED01.INFO88/1 



 
 

 :العناية بالقدمين، وذلك عن طريق

 

 يوميًا بالماء الدافئ والصابون، والتحقق من درجة حرارة الماء قبل  غسلال

 .مهااستخد

  الماءتجنب نقع القدمين في. 

 عن طريق الطبطبة بالمنشفة والتركيز على التجفيف بين األصابعالقدمين  تجفيف. 

 بالكريمات المرطبة وتجنب وضع الكريم بين األصابع ترطيبال. 

 تقليم األظافر بشكل مستقيم وتجنب قص زوايا الظفر لتفادي الجروح. 

 إبالغ الطبيب فوًرا عن أي مشكلة تحدث لألظافر. 

 المعقمات والمراهم والكمادات الساخنة واألدوات الحادة  تجنب استخدام

 للقدمين

  المحافظة على تدفئتها عن طريق ارتداء الجوارب، وتجنب تعريضها ألي مصدر

 .(الدفايات: مثل)حرارة 

 ارتداء جوارب واسعة عند النوم. 

  بشكل مباشر للثلج والمطر تعرضالعدم. 

  ألنه يمنع من تدفق الدم إلى القدمينتجنب وضع قدم فوق األخرى لفترة طويلة؛. 

  بأقدام حافيةتجنب المشي. 

 تجنب ارتداء األحذية المفتوحة. 

 اختيار الحذاء بعناية وتجربة مقاسه في نهاية اليوم حيث يزداد حجم القدم. 

  تجنب األحذية ذات الطرف المدبب وكذلك ذات الكعب العالي، واختيار الحذاء ذي الطرف

 .الواسع

 اء من الداخل باليد قبل ارتدائهتحسس الحذ. 

 شد رباط الحذاء باعتدال. 

 ارتداء جوارب نظيفة وجافة وتغييرها كل يوم، وتجنب ارتداء الجوارب المثقوبة. 

 تجنب التدخين.  

 

 :المراجع
 وزارة الصحة. 
 مايو كلينك. 
  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري. 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة للتثقيف 
 فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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