* کش جوراب آزاد باشد و ساا ااا را ت اش ر اار

برار گرم کردن اا آن را باه هناابگ گرهاایا نزدیا

قرار ندهند ،روزانه تعویض شود.

نکنند و از جوراب اسنزاده کنند .همچنایی اسانزاده از

* اراراد دیااابنا نااای هااار ااود را بایااد ب ااور
صاف کوتاه کنند از گاررنی ری اه هاار کناار نااای
ارهیز کنند.

کیف آب گرم ها تواند ه کل ساز باشد.

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

* ایی ارراد باید دقش کنند همی ه کزش هناسه به اا
داشنه باشند  ،ب

وص در هنرام کار در هکان هاار

ااه اااا اینااه اساانزاده از

آلوده هثال بابااانا و ن اراش ه ای .و  ...همچنایی

ه لول هاا و سباه هاار هوجاود در داروااناه هاا

اسنزاده از اسن ر و آب گرم و  ...کلیه نکا

بهداشنا

برار ایی ارراد همنوع اسش.

را رعایش نمایند.

* اسنزاده از زانو بند یا هر سیاز دیرارر کاه هن اه

هناگ کناب شیوه هار نویی آهوزش اود هراقاناا در

ار از اا را ت ش ر ار قرار ها دهد همنوع اسش.

ارراد هاان باه دیاباش اهعاوناش بهداشانا اسانان

* در صااور

بااروز هی

* ارراد باید ااار ااود را از ن ار ا ارا

ناشاا از

اصزهان)

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

سوانرا حزظ کنند.

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
واحد آموزش به بیمار روزهای یک
شنبه و سه شنبه شماره ت ماس :
46259061-63
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مقدمه :

نکات مربوط به مراقبت از پا

برنامه ورزشی

هراقاش از ااها شاهل دو برناهه اسش

بعد از ن ارش ی

برناهه ورزشا باید اجارا شاود اول

 برناهه بهداشنا

ی

 برناهه ورزشا

صاف بن ینید ا ش صاف باشد حالش امیده نااشد.

روزناهه را کنار اا براارید رور صندلا به حالاش

 -1ااشنه اا رور زهیی ان ه ها باال ،سپس ان ه هاا

برنامه بهداشتی

 ارراد دیابنا باید همی ه کزش به اا داشنه باشند .درهنزل و رور ررش از دهپایا اسنزاده کنند.
« هرگز با اار برهنه رور ررش و هوکش راه نروند»

را بداال کف اا ام کنید 10،شماره نرهداریدو سپس

 -کزش ارراد دیابنا از ن ر سایز هناسه باشد ناوک

باشد .ن ارش با آب ساده ان ام شود .آب نیمه گارم و

آزاد کنید .

تیز و ااشنه بلند یا ااشنه صاف نااشاد .جلاور کزاش

هنمایل به سردر باشاد .بایی انر انان و جاایا کاه

 -2اا به حالش  1ان ه ها به سمش سا اا و بااز 10

انر نان به کف اا وصل ها شاوندکاهل باا آب سااده

شماره نرهدارید و سپس آزاد کنید .ا 10بار)

تمیز شود .

 -3حرکش هچ اا از سمش اارج به داال اا ا 10بار)

ن ارش و هعاینه روزانه داشنه

ررد دیابنا حنماً باید ی

بعدازظهر که اا بزرگنریی سایز اود را دارد اریادارر
گردد.

اسنزاده از صابون یا دیرر تمیز کننده ها ،سنگ اااو ...

 -4ی

لزوها ندارد.

و راسش کنید ااررادر که زانو درد دارند ان ام ندهند).

بعد از شبش و شو اا باید با حوله نارم ا ا

شاود.

حوله به ااها ک یده ن ود .بلکاه گااشانه و برداشانه
شود .بیی انر نان و ه ل ات اال آنهاا باه ااا کاهال
ا

شود سپس اا کاه ً هعاینه شود .بیی انر نان و

اا زهیی ،اار دیرر به حالش عمود از زانو اام

 -5ااها را  10بار یکا یکا به جلو بک ید .ا 10بار)
 -6عض

ران را هن اض کرده 3 ،شماره نرهداشنه

آزاد کنید .ا 10بار)

ه ل ات ال آنها به اا کاه اً دیاده شاود .در صاورتیکه
زام ،ترک ،تاول ،النهاب و قرهزر و  ...دیاده شاد باه

زهیی بنویبید.

ازش

اایر نیبش از ی

آینه اسنزاده شود.
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 کزش نو اول  2ساعش اوشیده ،سپس ااهاا از ن ارتاول یا ن انه هار ر ار س

شود و در صاور

وجود ایی ع ئم ها توان طوالنا هد

عادم

اوشاید .اراراد

دیابنا نااید از دهپایا انر نا اسنزاده کنند .در سزر و
ورزش حنماً کزش هناسه ورزش یاا راحناا اسانزاده
کنند.

 -7با هر کدام از ااها اعداد یا کلما

اط ع داده شود .اگر هعاینه و ام شدن اهکاان

ارتزاع کارا داشنه باشد تا به انر نان ر ار نیایاد .در

ررضاا را رور

قال از اوشیدن کزش حنماً دااال آن را از ن ار وجاود
اجبام اارجا س

کنند و حنماً کزش را همراه جوراب

بپوشند.

 -8روزناهه را با ااا هچالاه کارده ب اور
آورید.
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گلولاه در

جوراب باید ن ا و ترجی اً رنگ روشی باشد.
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