بعض االحتياطات الواجب اتباعها
عند اقتناء حذاء جديد
ليكن احلذاء الذي ستشتريه
واسعا «بحيث يوجد فضاء مقداره من  1اىل  1,5صم
أمام اإلصبع األكرث طوال» ومريحا ال يضغط
عىل مقدّم ال ّرجل «غريمذ ّبب املقدّمة»٠

مترير اليد داخله للتث ّبت من وجود خياطة
أو ط ّيات بارزة قد تجرح ال ّرجل
لبس الحذاء الجديد بالتناوب مع القديم إىل أن
تتع ّود عليه رجالك

نصــــــــائح عامــــــة
التوقف عن التدخني
مامرسة الرياضة أو امليش أربع أ ّيام يف األسبوع ،عىل األقل ملدّة  40دقيقة يف كل م ّرة
املحافظة عىل توازن نسبة السكر يف الدم
معالجة إرتفاع ضغط الدم عند املصابني به
مراجعة الطبيب املبارش برسعة عند أيّ إصابة لل ّرجل ولو كانت بسيطة

عالمات اإلنذار التي تشير بأن ال ّرجل مه ّددة وبحاجة
إلى عناية خاصة
الخدران )(fourmillementsونقص اإلحساس يف ال ّرجل
إذا كان امليش يس ّبب أوجاع يف الساقني
عند الشعور بأي نوع آخر من اآلالم يف الساقني
تم تشخيص ط ّبي إلنسداد يف عروق الساقني أو مرض يف أعصابهام سببه الس ّكري
إذا ّ
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اشرتاء الحذاء وتجربته مساء ألن ال ّرجل
تكون مساء أكرث انتفاخا من الفرتة الصباحية

امتالك زوجني من األحذية عىل األقل ولباسهام بالتداول لتغيري مناطق اإلحتكاك
يف الصيف ،استعامل أحذية صيفية مغلقة «ال صندل» متناسبة مع حرارة الطقس
استعامل مربد خشبي أو كرتوين لتهذيب األظافر .األظافر يجب تقليمها عىل شكل مر ّبع
Tél. : 71 961 394

مغلقا من األمام وعايل الجوانب ليحمي ال ّرجل
ج ّيدا ومصنوعا من الجلد ال ّلني

ما يجب الحرص عليه دائما

الصحة هي األهم
ّ

الوقاية من إصابات ال ّرجل
ّ
السكري
عند مرضى

ما يجب القيام به يوميا
التأ ّكد قبل غسل ال ّرجلني ،من أن حرارة املاء ليست
حارقة وذلك بغمس ظهر اليد أو املرفق (حيث الجلد
أكرث حساسية) يف املاء

ما ال ينبغي فعله

امليش حايف القدمني ،سواء داخل البيت
أو خارجه

ما ال ينبغي فعله

وقص زوايا الظفر قصرية
تقليم األظافر ّ
عىل اآلخر

غسل ال ّرجلني باملاء الدافئ «املتل ّذذ» والصابون
تجفيف ال ّرجلني بعناية وخاصة ما بني األصابع
بعد غسلهام أو بعد الوضوء للصالة
تغيري الجوارب يوميا
تف ّقد ال ّرجلني وعدم نسيان ما بني األصابع مع
اإلستعانة مبرآة أو بشخص آخر إذا لزم األمر
استعامل مرهم ّ
يرطب ويغذي جلدة ال ّرجل يوميا
فحص الحذاء قبل لبسه للبحث عن بلل أو حصاة أو
مسامري ناتـئة أو متزيق قد يس ّبب جرح ال ّرجل

لبس الشبشب «الشالكة» خارج البيت ،فهو ال يحمي
القدم ج ّيدا

لبس جوارب واسعة أو ض ّيقة أو مصنوعة من
النيلون أو مواد اصطناعية مشابهة

لبس الحذاء بدون جوارب ،فالجوارب
ومتتص العرق
تحمي ال ّرجل
ّ

لبس الحذاء بصفة مسرتسلة طيلة اليوم

محاولة معالجة مناطق يبس جلدة
ال ّرجل وتص ّلبها بنفسك وكذلك األظافر
الغليظة أو املنغرسة وخاصة باستعامل
مقص أو نصل حاد أو مرهم كاوي

استعامل الحنّاء فهي ليست مفيدة لل ّرجل
كام قد يظنّه البعض بل تج ّفف الجلدة
وتحجب رؤية االصابات بها

تسخني الساقني يف الشتاء ،بواسطة «الكانون»
أو أوعية املاء الساخن التي تستعمل لتدفـئة
األقدام يف الرسير أو أي وسيلة تسخني أخرى

