اعتالل األعصاب السكري
إزعاج يف فرتة الهدوء اللييل
غالبًا ما تشتد متاعب اعتالل
األعصاب يف فرتة الهدوء والليل
بشكل خاص ،ولذلك قد يعاين كثري
من املترضرين من سوء النوم.

خطر :فقدان اإلحساس املتسلل
ال تقترص توابع رضر األعصاب عىل
املتاعب التي ميكن الشعور بها
فقط؛ فكثريا ً ما يتناقص اإلحساس
يف القدمني دون مالحظة ذلك،
مام يؤدي بشكل بطيء إىل فقدان
إحساس القدمني بالضغط ،ودرجات
الحرارة واآلالم ،مثل الناتجة عن
الجروح .وبسبب ذلك ت ُكتشف
الجروح غالباً يف وقت متأخر جدا ً
وتصبح ملتهبة.

ما هو اعتالل األعصاب؟
يطلق األطباء "اعتالل األعصاب
 "Neuropathieعىل وجود رضر يف
األعصاب؛ وهذه األعصاب هي التي
ندرك بها التأثريات الخارجية مثل
اللمس ،والحرارة ،والربودة ،واآلالم،
فإذا ترضرت األعصاب ،اضطرب هذا
اإلدراك.

العاقبة املخيفة :البرت
عند إصابة مرىض اعتالل األعصاب
السكري بجروح ملتهبة سيئة الشفاء
فقد تؤدي إىل "متالزمة القدم
السكرية ( ،")DFSوهي مضا َعفة
مخيفة؛ فليس نادرا ً يف مثل هذه
الحاالت أن يتم برت الجزء املصاب
من القدم أو الساق إجباريًا.

رضر ارتفاع السكر يف الدم عىل األعصاب

لهذا يوىص مرىض السكري بهذه النصيحة :أنصتوا ملا
تقوله أرجلكم!
من يقي نفسه يف الوقت املناسب
ويحمي أعصابه وقدميه ،ميكنه أن
يتجنب حدوث مضاعفات شديدة
لديه! تجدون نصائح حول العناية
اليومية بالقدمني عىل ظهر الصفحة
وعىل الرابط:
www.hoerensieaufihrefuesse.de
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عند اإلصابة مبرض السكري توجد
عند اإلصابة مبرض السكري توجد
كمية كبرية من السكر يف الدم،
وميكن لهذا الفائض من السكر أن
يرض األعصاب ،ولذا يصاب ثلث
مرىض السكري تقريباً مبرض اعتالل
األعصاب.
املتاعب املحتملة
تتسم مسارات األعصاب الطويلة
التي تصل حتى األقدام بحساسية
فائقة ،ولهذا فإن أول عالمات اعتالل
األعصاب تظهر يف أغلب األحيان
يف القدمني يف صورة اضطرابات يف
اإلحساس ،مثل النمنمة (التنمل/
سري النمل) ،أو الحرق ،أو األمل يف
القدمني .فاحرص عىل مراجعة
طبيبك بشأن ذلك.

نصائح للعناية اليومية بالقدمني
عند مرىض السكري
نصيحة  :6تجنبوا متا ًما السري بقدمني حافيتني

·

من السهل اإلصابة بجروح يف أثناء
امليش الحايف ،بدون مالحظة ذلك
بسبب اعتالل األعصاب.

نصيحة  :7الحذر مع ِق َرب املاء الساخن والوسادات املدفئة

·

ميكن ل ِق َرب املاء الساخنة جدا ً
والوسادات املدفئة أن تؤدي إىل
حروق دون االنتباه لذلك.

نصيحة  :8رياضة القدمني البدنية

·

ت ُ َح ِّس ُن رياضة القدمني البدنية
الدورة الدموية ،وحركة القدمني
وعضالتهام.

نصيحة  :9االنتباه جيدً ا عند رشاء األحذية!

·
·
·

تأخرجوا النعل الداخيل من
الحذاء وقفوا عليه لتتحققوا من
أن الحذاء واس ٌع مبا فيه الكفاية.
تتفقدوا الحذاء وتحسسوه
لتعرفوا ما إذا كان فيه ما يسبب
ضغطًا.
تتجنبوا األحذية ذات الكعوب
العالية.
نصيحة  :10ارتداء الجوارب القطنية النظيفة يومياً

·
··

البسوا جوارب قطنية خالية من
الخياطة ودون أكامم رابطة.
احرصوا عىل تبديلها يوميًا.
انتبهوا إىل أال تنشأ ثنايا ضاغطة.

نصيحة  :1املراقبة الذاتية اليومية للرجلني

·
·
·

تفقدوا أنفسكم يوم ًيا باستخدام
مرآة عىل سبيل املثال.
هل ترون مناطق ضغط أو شقوق
أو تشققات جلدية؟
أخربوا طبيبكم بكل األشياء امللفتة
للنظر.

نصيحة  :2فحص القدمني لدى الطبيب

·
·

افحصوا قدميكم مرة واحدة يف
كل عام عىل األقل.
يستطيع طبيبكم أن يكتشف
أرضار األعصاب يف وقت مبكر عن
طريق فحوصات خالية من اآلالم.

نصيحة  :3حامم للرجلني بشكل منتظم ،لكن بشكل صحيح

··
·
·

 3مرات يف األسبوع عىل األكرث.
 3دقائق لكل حامم عىل األكرث.
مباء فاتر ( 30إىل  37درجة
مئوية).
بعد ذلك :تجفيف القدمني
تجفيفًا تا ًما!

نصيحة  :4عناية خاصة للبرشة بعد الحامم

·
·

استخدموا حجر ال ُخفاف بحرص
لحك الجلد املتصلب الذي مازال
رطباً.
اعتنوا بالرجلني باستعامل مرهم
يحتوي عىل مادة اليوريا.

نصيحة  :5الحذر أثناء العناية التجميلية لألقدام

·
·
·

تجنبوا استخدام املقص ،وقصافة
األظافر ومربد األظافر املدبب.
استخدموا عىل األفضل مربد
األظافر ذا الرأس املدور املصنوع
من ورق الصنفرة.
يُنصح بالعناية الطبية املنتظمة
للرجلني يف حالة اإلصابة باعتالل
األعصاب.

