DiYABET VE AYAK BAKIMI
Diabetes and Foot Care - in Turkish
Diyabet hastalannln, ayaklardaki his kaybrna ve dolaglm yetersizl(jine ba$lt
olarak birtakrm ayak problemleri yagamalan olastlt$ I oldukga ytiksektir.
Ayaklarda olugabilecek problemler; Ayak derisinde g6rUlen kuruluklar,
topuklarda olugabilecek gatlaklar, ayak geklinde yaganabilecek de$igiklikler,
ayak derisindeolugabilecek tilserler gibi problemlerdir. E$er ayaklanntza nastl
bakmanrz gerekti$ini biliyorsanrz, bu problemlerlere yakalanma olasllt$tnlzt
azaltabilir veya 6nleyebilirsiniz.
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AYAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR ?
Ayaklarda olugabilecek yaralanmalan 6ntemek, ve ayaklarda meydana gelebilecek hasarlart
en aza indirmek igin yapabilece$iniz bazr basit iglemler vardtr. DUzenli olarak ayaklarlmtza
bakmak igin birazzaman aytrmantz, ayaklanntzr sa$hkh tutmak igin yardlmq olacakttr.
AYAKLARI NIZ! KO-NTROL ETM

.

.
.

E

K

Ayaklalnrzr gUnlUk olarak kontrolediniz. Bunu yaparken ayaklanntzln
UstUne ve alttna ve parmak aralanntza dikkatli bir gekilde baklntz.
E$er elilemiyorsantz, ayaklartnlztn altlnt gdrmek igin ayna kullantn
veya bagka birinden ayaklannt4n altlna bakmast igin yardrm isteyin.

Ayaklannrzl kontrol etmek igin en iyi zaman banyodan sonradtr. Kontrol etti$iniz
yerin de aydtnhk olmasr birtakrm de$igikliklikleri daha iyigdrmeniz agtstndan
6nemlidir.
Ayakta herhangi bir degigiklik olup olmadr$rnt kontrol ediniz. Dikkat edece$iniz
noktalar, ayaklirda kesiK slynk, gatlama, nastr, ttrnak batmast veya enfeksiyon
belirtisiolub olmadt$rna bakmakttr. Ayrlca parmak aralannda beyaz, tslak,
buruguk deri olup olmadt!tna baktntz.
Ayak-srcaklr$lnda bir artrg olup olmadr$rna bakrnlz. Ayaktaki
srcak noktalar bir enfeksiyon oldu$u anlamlna gelebilir. E$er
ayakfardaki sinirlerde bir hasar varsa, a$rryr ya gok azyada
hig hissetmeyece$iniz igin, bu sorunlart zamantnda
faiketmeyebilirsiniz. Bu nedenle ayaklarrnlzt dflzenli olarak
kontrol etmek son derece Onemlidir.
Ayaklannrzr temiz tutun. G0nlUk olarak yrkayrn. Suyun slcakh$lnl dirse$inizle
kontrol etmeyi unutmayln. Bu gekilde eler su gok stcaksa ayaklannrzt yakma
olastlt$tnl 6nlemig olursunuz.
Ayaklinnrzr ylkadlktan sonra kurutayrn. Kurularken yumugak havlu kullantn ve
parmak aralartnt kurulamayt unutnaytn.

Ayaklalnrzr yrkadtktan sonra, elleriniz veya vucudunuz igin kullandl$tntz, iginde fazla parfUm
birrndrrmayin kremi ayaklannrzln Ust ve alt ksrmlanna sUrtinUz. Bu ayaklartnlzln kurumastnt
6nleyecektir.

AYAK TIRNAKLARI
Ayak trrnaklarrnrzr kendiniz sadece aga!rdaki durumlarda kesiniz.
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E0er diyabet kontrolunUz iyiyse
E0er gdrme sorununuz yoksa
Ayaklartnlzda herhangi bir dolagrm sorunu yoksa ve ayaklannrzda his
kaybr yoksa.
Ayak tlrnaklartnlz dizolarak kesin. Qok klsa kesmeyin. Ayak trrnaklannrzt
kesmenin en iyi zamanr banyodan sonra, trrnaklann yumugak ve kesimi
kolay oldu$u zamandlr.
E$er ttrnak batrnasl varsa kendiniz kesmeyin, uzman birinden yardlm isteyin.

AYAKKABILAR
Qrplak ayakla drgarda veya evin iginde asla dolagmaytn
Ayakkabtlanntzt giymeden 6nce iginde tag parcalan gibi keskin geyter
olup olmadrglnl mutlaka kontrol ediniz.
Balctklt veya banth ayakkabrlar sa$hkh ayaklar igin tercih edilmesi
gereken ayakkabt lard r.Ayakkabr lan n ug krsmlarr n I n yeterince derin ve
yuvarlak olamasr gerekmektedir, bu ayakkabtlann parmaklannrza
sUrtUnerek nastr ve ezilmelere yol agmaslnl dnleyecektir.
Ayakkabrlar ayagrnrza uygun olmahdrr. Qok dar veya buyuk gelen
ayakkab I lan giymeyiniz.
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siceRa vE AYAK snGutlr
Eger sigara igiyorsanrz, Lutfen brrakmayr deneyin. sigara igmek ayaklardaki
kan dolagrmrnr kdtU y6nde etkiledigi igin, diyabetten kaynakh ayak
problemlerine ve enfeksiyonlara yakalanma olas g r n rzr a rttr racaktr r.
r

ACIL KLiNiK

Acil kliniSine agagrdaki
durumlarda gidebilirsiniz:
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Enfeksiyon
Trrnak batmalan
Ayak yaralan,
sryrrlmalar
Kesikler
Krrrklar

St Leonards Department of Food Health
Pazartesi- Cuma
9.00am- 9.30am
Bu saatler drgrnda acilolarak birini gOrmeniz gerekiyorsa,
mahalle doktorunuzu veya Homerton hastanesinde acil
bdlUmU veya St Barts Hastanesinde Minor Injuries b6lUmUne
gitmeniz gerekmektedir

Randevu yapmantza gerek yoktur.
Department of Foot Health Ground Floor G Block
St Leonards primary Care Centre
Tef: 020 7301 33 47
Nuttall Street
Tef:020 7683 4046
London N1 sLZ
Fax: 020 7301 3348

