
پای دیاتتیک چیست؟ 

هذدجَیاى دیاتتی، ضوا در همایسِ تا سایز افزاد 

هطىالت تیطتزی در راتغِ تا پاّایتاى داریذ وِ 

ایي . هیتَاًذ هٌجز تِ ػفًَتْای خغزًان ضَد

خالصِ هغالة تِ ضوا ووه هیىٌذ تا ًطاًْْای 

ػفًَت پا را تطٌاسیذ ٍ در هزاحل اٍلیِ الذاهات 

 .پیطگیزاًِ را اًجام دّیذ

 
 

 : پای دیاتتي اس دي راٌ ایجاد میطًد

 (ًَرٍپاتی)صذهِ تِ اػصاب 

تِ عَر ػادی، اگز پای ها صذهِ تثیٌذ یا ػفًَتی تِ 

ٍجَد تیایذ، درد تزای ها ّطذاری است تا تزای  

ضزایظ خغز آهادُ تاضین ٍ سزیؼتز تِ پشضه 

در دیاتت اػصاب پا تحت تاثیز لزار  .هزاجؼِ وٌین

 .هیگیزد ٍ درد ووتزی در پاّا احساس هیطَد

یؼٌی افزاد دیاتتی هوىي است درد  ًاضی اس یه 

 .تزیذگی وَچه یا تاٍل را، احساس ًىٌٌذ

 

 احساس وزختی یا سَسى سَسى ضذى هیتَاًذ 

 .ًطاًْی ػذم خًَزساًی وافی ػضَ تاضذ

(ٍاسىَلَپاتی)سختی دیَارّی ػزٍق 

در دیاتت، ػزٍق پا ًیش تحت تاثیز لزار هیگیزًذ ٍ 

تٌاتزایي حجن خَى . سخت ٍ تٌگ هیطًَذ

 .ووتزی را تِ سوت پاّا ّذایت هیىٌٌذ

اس ًطاًْْای اختالل در خًَزساًی پا سزد ضذى، 

رًگ پزیذگی ٍ وثَد ضذى پاّا خصَصا ً اًگطتاى 

 .است

-تزیذگیْا اگز درهاى ًطًَذ ػفًَت وزدُ ٍ هی

سیاُ . پا  ضَد (گاًگزى)تَاًذ  تاػث سیاُ ضذى 

 ضذى  پا 

ضایؼْای است وِ در صَرت ػذم درهاى هٌجز تِ 

لغغ وزدى پا هیطَد، تا آسیة تِ تخطْای تاالتز 

 .ٍ سالوتز هٌتمل ًطَد

در تیواراى دیاتتی وِ اػصاب ٍ ػزٍق تا ّن 

درگیزًذ، حتی سخوْای وَچه ّن  تایذ هْن 

تلمی ضًَذ، چَى هوىي است سزیؼا ً ػفًَت 

گستزش پیذا وزدُ ٍ توام عَل پا ٍ حتی ول تذى 

 . را درگیز وٌذ

 

لزهشی، تؼزیك، داؽ ضذى پا اس ًطاًْْای  ػفًَت 

 .ّستٌذ

ٍلتی خَى ووتزی تِ پا تزسذ پا تِ اًذاسّی وافی 

اوسیژى ٍ غذا دریافت ًویىٌذ ٍ ًویتَاًذ در 

 . هماتل  ػفًَتْا جٌگیذُ ٍ خَب تزهین ضَد

مُمتزیه ريش تزای پیطگیزی اس آسیة پاَا حفظ 

سطح قىذخًن در محذيدَي طثیعي، تغذیٍ 

 .صحیح، يرسش ي رعایت تُذاضت فزدی است

اگز ضوا یه تیوار دیاتتی ّستیذ، حتواً رٍساًِ 

پاّایتاى را هؼایٌِ وٌیذ تا هطىالت وَچه را 

تیاتیذ ٍ اجاسُ ًذّیذ تِ آسیثْای جذی تثذیل 

تا رٍضْای سادُ ضستطَ ٍ درهاًْای . ضَد

 .هَضؼی هی تَاًیذ، آًْا را رفغ وٌیذ

 :تیماران دیاتتي تایذ تٍ وكات سیز تًجٍ ومایىذ

   اس پاّایتاى هزالثت وٌیذ ٍ اس سخن ضذى

 .پاّایتاى پیطگیزی وٌیذ
 

 ّز رٍس پاّایتاى را تا آب گزم ٍ صاتَى هالین 

 .تطَییذ ٍ اس ًظز سخن ٍ ػفًَت هطاّذُ ًواییذ
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تزای ایٌىِ توام لسوتْای پا را هطاّذُ وٌیذ، 

 .هیتَاًیذ اس یه آیٌِ استفادُ وٌیذ

  ،تِ ّز ًَع تزن،  تاٍل،  پَستِ،  تزیذگی  

 . خزاضیذگی، لزهشی تَجِ وٌیذ

 پاّا ٍ تِ خصَظ الی اًگطتاى را واهالً خطه 

 .وٌیذ

 هیتَاًیذ  اس  وزهْای  هزعَب وٌٌذُ  در هحل 

پاضٌِ ٍ لسوتی اس پَست پا وِ  خطه  ضذُ  ٍ 

تزن  تزداضتِ، استفادُ وٌیذ؛  ٍلی ّزگش  آًزا  

 . تیي اًگطتاى پا  ًوالیذ

 وٌیذ، وَتاُ وزدى ًاخٌْا را وَتاُ ًگْذاری 

ًاخٌْا تِ صَرت صاف، تؼذ اس خیساًذى یا دٍش 

 .گزفتي ٍ حوام رفتي تاضذ

 سهاًیىِ  تا هَاد داؽ تواس پیذا هیىٌیذ هزالة 

چَى  هوىي  است  تذٍى  ایٌىِ   . پاّایتاى تاضیذ

 .احساس وٌیذ، سَختگی رخ دّذ

 دهای ،لثل اس ایٌىِ پایتاى را در آب فزٍ تثزیذ 

 . را تا دستتاى وٌتزل وٌیذ آى

 

 تذٍى استفادُ اس ضذ آفتاب در هؼزض ًَر  

 .خَرضیذ لزار ًگیزیذ

 اگز پایتاى هیخچِ یا پیٌِ دارد، خَدتاى تزای 

تزداضتي آًْا الذام ًىٌیذ ٍ اجاسُ تذّیذ پشضه 

 .آًْا را تزدارد

  ِتِ عَر هٌظن جْت هؼایٌِ تِ پشضه هزاجؼ

 .وٌیذ

 : وكات قاتل تًجٍ در اوتخاب کفص ي جًراب

  ّوَارُ وفص هٌاسة وِ اًذاسّی پایتاى است

تپَضیذ ٍ ّویطِ تؼذ اس ظْزّا تزای خزیذ وفص 

 .الذام وٌیذ

 پٌجْی وفص تایذ عَری تاضذ وِ اًگطتاى پا 

 .تِ راحتی حزوت وٌٌذ

 ّزگش وفطی وِ لسوت پٌجِ ٍ پاضٌْی آى تاس 

 .است ًپَضیذ

ّزگش تا پای تزٌِّ راُ ًزٍیذ . 

 ُلثل اس تِ پا ًوَدى وفص داخل آى را ًگا 

سٌگزیشّْا، تٌذ پارّیىفص ٍ ًاخٌْای تلٌذ . وٌیذ

هیتَاًٌذ تثذیل تِ ًماط فطاری ضذُ ٍ هٌجز تِ 

 .التْاب ٍ ػفًَت ضًَذ

 

 

 

 

 (ع)مزکش آمًسضي درماوي ي پژيَطي امیزالمؤمىیه 

 (داوطگاٌ علًم پشضكي ي خذمات تُذاضتي درماوي تُزانتحت پًضص )

 

 
 

 

 
 

 پمفلت آمًسش مذدجً 
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