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ΣΟ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟ ΠΟΓΙ
ΧΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΓΙΑΒΗΣΗ
ΣΙ ΠΡΟΚΑΛΔΙ Ο ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΑ ΠΟΓΙΑ?
1. Νεπξνπάζεηα (δειαδή βιάβε ζηα λεύξα)
Ο δηαβήηεο κπνξεί λα βιάςεη ηα λεύξα ησλ πνδηώλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
ειαηησκέλε αίζζεζε ηνπ πόλνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο θαη ηεο αθήο.
2. Αγγεηνπάζεηα (δειαδή βιάβε ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο)
Επίζεο ηόζν ν δηαβήηεο όζν θαη ην θάπληζκα κπνξεί λα βιάςνπλ ηηο αξηεξίεο ησλ
πνδηώλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ειάηησζε ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζε απηά.
Οη βιάβεο απηέο γίλνληαη ζηαδηαθά αιιά δελ είλαη πάληα αληηιεπηέο από ηνπο
πάζρνληεο. Σηα άηνκα κε δηαβήηε έλαο κηθξνηξαπκαηηζκόο (όπσο θνπζθάιεο,
γξαηδνπληέο θαη θνςίκαηα) είλαη πηζαλό λα κε γίλεη αληηιεπηόο ιόγσ κεησκέλεο
αηζζεηηθόηεηαο. Εμαηηίαο κεησκέλεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηα πόδηα νη πιεγέο πνπ ίζσο
δεκηνπξγεζνύλ δελ επνπιώλνληαη γξήγνξα θαη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο
κόιπλζεο (πηζαλόλ ιόγσ ηνπ πςεινύ ζαθράξνπ αίκαηνο).
Ωζηόζν ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηα πόδηα κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ εθόζνλ
γίλνπλ αληηιεπηά ζε πξώηκν ζηάδην θαη ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε ηαθηηθή θξνληίδα θαη
ζεξαπεία. Σπγθεθξηκέλα πξέπεη:
 Να ειέγρεηε ην επίπεδν ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα ζαο
 Να πξνζέρεηε ηε δηαηξνθή ζαο θαη εάλ είζηε ππέξβαξνη λα ράζεηε βάξνο
 Να πεξπαηάηε ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηε κέξα εθηόο εάλ έρεηε αλνηρηέο πιεγέο
ζηα πόδηα
 Να ζηακαηήζεηε ακέζσο ην θάπληζκα, εάλ θαπλίδεηε

Η πξόιεςε βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ πνδηώλ από ηνπο
πάζρνληεο. Η θαζεκεξηλή θξνληίδα πεξηιακβάλεη:
o Tν πιύζηκν ησλ πνδηώλ θαη ην πξνζερηηθό ζηέγλσκα, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηα
δάρηπια
o Tνλ έιεγρν ησλ πνδηώλ γηα αιιαγέο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ρξώκαηνο ζην δέξκα,
αζπλήζηζην πξήμηκν, πεξηνρέο κε εθθξίζεηο, πιεγέο, θνςίκαηα, θνπζθάιεο,
ζρηζκέο ζην δέξκα, θαη πγξό ή αίκα θάησ από ηνπο θάινπο
o Τα πόδηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη πάληα ελπδαησκέλα κε ηε ρξήζε
ελπδαηηθήο θξέκαο, εθηόο από ηηο πεξηνρέο αλάκεζα ζηα δάρηπια
o Να θόβεηε ηα λύρηα ζαο ίζηα θαηά πιάηνο, εάλ ζαο ην έρεη επηηξέςεη ν γηαηξόο
ζαο
o Η ρξήζε θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ (παπνύηζη κε επξύ θαη βαζύ πέικα, κε
θνξδόληα θαη ιείεο εζσηεξηθέο ξαθέο) είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηαηί πνιιέο
πιεγέο νθείινληαη ζε ππνδήκαηα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζσζηά
o Να
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ρξεζηκνπνηείηε θάιηζεο κε απαιή ύθαλζε πνπ λα ηαηξηάδνπλ θαη λα κελ
πηέδνπλ ηα πόδηα ζαο!
o Τα παπνύηζηα πξέπεη λα θνξηνύληαη όιεο ηηο ώξεο ώζηε λα πξνζηαηεύνπλ ηα
πόδηα. Πνηέ λα κελ πεξπαηάηε μππόιεηνη!
o Να ειέγρεηε ηα παπνύηζηα ζπρλά γηα θαξθηά, ζθαζίκαηα, πεηξαδάθηα ή άιιεο
αλσκαιίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εξεζίζνπλ ην δέξκα ζαο
o Να κε ρξεζηκνπνηείηε betadine
o Εάλ παξαηεξεζεί νηηδήπνηε από ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε
ζπκβνπιή θάπνηνπ εηδηθνύ / ηαηξνύ.

