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Plan działania w sytuacjach nagłych
ATAK STOPY CUKRZYCOWEJ?

NATYCHMIAST ZADZWO Ń POD NUMER 07-786-250-788.
Jeśli nie możesz się dodzwonić, zgło ś się

do pogotowia ratunkowego.

 

HbA1c

Cholesterol

Wska źnik ACR w 
moczu (białko w moczu) 

 

Waga (kg)

Ciśnienie krwi

Badanie wzroku

Niewydolno ść
nerek

Indeks masy ciała
(BMI) 

Ostatnie Data Poprzednie Data Dalsze informacje

Warto ść idealna mie ści
się w przedziale 53-58

 

Warto ść idealna jest ni ższa niż 4

Najlepiej, jeśli jest ujemny

Warto ść idealna mie ści się
w przedziale od 120/70 do 130/80

 

Należy je wykonywa ć 
co najmniej raz w roku

 

Zapytaj swojego lekarza
rodzinnego/pielęgniarkę

Dobrze, aby mie ścił się w zakresie
od 18,5 do 24,9

 

Twoje poprzednie wyniki:

Twoja następna wizyta u diabetologa odb ędzie się:

Twoje  nast ępne działania:
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Rok:Miesi ąc:

Jeśli Twoja stopa jest czerwona, spuchni ęta
lub jeśli masz pęknięcia naskórka,

Czy chcieliby Pa ństwo otrzyma ć tę ulotk ę w innym formacie?

W celu uzyskania tłumaczenia niniejszego dokumentu lub jego wersji
sporządzonej dużym drukiem, w alfabecie Braille'a lub wersji audio prosz ę
skontaktowa ć się z NHS Leeds CCG pod numerem 01-138-435-470 lub
pod adresem: Leedsccg.comms@nhs.net



Cukrzyca jest chorob ą przewlekłą, która mo że powodowa ć problemy ze stopami. Niektóre z tych
problemów mogą wystąpić z powodu uszkodzenia nerwów i naczy ń krwiono śnych w twoich stopach.
Mo że to mie ć wpływ na:

• czucie w stopach (neuropatia obwodowa) oraz
• krążenie krwi w stopach (niedokrwienie).

Te zmiany mogą być stopniowe i mo żesz ich nie zauwa żyć. Dlatego konieczne jest coroczne
wykonywanie badania i oceny stóp u podiatry. Mo żesz wówczas ustali ć plan leczenia, który odpowiada
twoim potrzebom.
Masz owrzodzenie stopy cukrzycowej . Oznacza to, że fragment twojej skóry uległ uszkodzeniu
i znajdująca się pod nią tkanka jest obecnie odsłoni ęta.

U niektórych osób chorych na cukrzyc ę skóra nie goi si ę zbyt dobrze i istnieje ryzyko powstania
wrzodów lub infekcji po zaledwie małym urazie.

U mniej więcej jednej osoby na dziesięć wystąpi w pewnym momencie owrzodzenie stopy.

Wrzód na stopie mo że się zainfekowa ć, a infekcja mo że być poważna. Wa żne jest, aby dba ć
o owrzodzenie stopy i dzi ęki temu zapobiec wyst ąpieniu infekcji.

Kontrola cukrzycy, poziomu cholesterolu i ci śnienia krwi oraz coroczne badanie i ocena stóp
przeprowadzane przez podiatr ę pomogą ci zmniejszyć ryzyko wyst ąpienia problemów ze stopami
w przyszłości.
Ponieważ masz owrzodzenie stopy cukrzycowej , będziesz potrzebowa ć regularnych wizyt u podiatry. 

Zabiegi podiatryczne dla twojego
owrzodzenia stopy cukrzycowej
Owrzodzenie stopy cukrzycowej jest czasami ukryte
pod twardą skórą i może gromadzić martwą tkankę
dookoła siebie. Podiatra b ędzie musiał ją usunąć,
aby pomóc w gojeniu si ę twojego owrzodzenia.
To może spowodowa ć lekkie krwawienie
owrzodzenia, lecz jest to całkowicie normalne.
Nie próbuj samodzielnie leczyć wrzodów.

Jak dbać o owrzodzon ą stopę
cukrzycową
Nie dotykaj opatrunku, je śli nie pokazano ci
dokładnie, jak go zdejmowa ć i zmieniać i jeśli nie
masz odpowiedniego opatrunku do zast ąpienia
tego, który chcesz zmieni ć.

Porady dotyczące utrzymania twoich
stóp w zdrowiu
Kontynuuj codzienne sprawdzanie stóp 
Kontynuuj codzienne sprawdzanie stóp pod k ątem
innych obszarów dotkni ętych problemem 
lub niepokojących sygnałów.

Niepokoj ące sygnały
Zwracaj szczególną uwagę na nast ępujące
niepokojące sygnały podczas sprawdzania
swoich stóp:
• Czy pojawił si ę nowy ból lub pulsowanie?

  
• Czy twoja stopa wydaje si ę bardziej gorąca,

niż zwykle?

 

   

• Czy pojawiły si ę nowe obszary zaczerwienienia,
zapalenia lub opuchnięcia?

  
 

• Czy pojawiła si ę jakaś wydzielina?
• Czy twoja stopa wydziela nowy zapach?

 

   
• Czy masz objawy podobne do grypy? 

Nie mocz opatrunku
Moczenie opatrunku mo że uniemożliwić gojenie
się i umo żliwić bakteriom dostanie si ę do wrzodu.
To przysporzy jeszcze wi ęcej problemów.Twój
podiatra udzieli ci porady i w razie potrzeby
wypisze receptę.

Nawil żaj przyległy obszar stóp  
Jeśli twoja skóra jest sucha, codziennie nakładaj
krem nawil żający, omijając miejsca między palcami
u stóp oraz miejsca, w których skóra jest
uszkodzona.

Nie stawaj ani nie chod ź na stopie
dotkni ętej objawami

 

Unikaj niepotrzebnego stawania lub chodzenia.
Rana nie zagoi si ę, jeśli będzie ciągle obciążana.
Odpoczywaj jak najwi ęcej i trzymaj stopę w górze,
aby szybciej się zagoiła. Wykorzystuj wszystko, 
co twój podiatra zaleci lub przepisze ci w celu
zmniejszenia ucisku na stop ę.

Obuwie
Możliwe, że do czasu zagojenia si ę owrzodzenia
będziesz musiał(-a) nosi ć gips, urz ądzenie
zmniejszające ucisk lub specjalne obuwie. Nie nale ży
nosić innego obuwia, dopóki twój podiatra nie
zdecyduje, że możesz ponownie nosi ć swoje buty.

Wizyty u podiatry
Aby wyleczyć owrzodzenie, zawsze przychod ź 
na umówione wizyty. Mo żliwe, że będziesz
potrzebować regularnych wizyt do czasu zagojenia
się rany.  Twoje wizyty mog ą odbywać się
z pielęgniarką rejonową, lekarzem rodzinnym,
pielęgniarką środowiskową lub z podiatr ą.

Leczenie antybiotykami
Zostaną ci przepisane antybiotyki, je śli wystąpią
objawy infekcji w ranie lub w przyległej tkance.
Zgłaszaj wszelkie problemy spowodowane
antybiotykami (wysypki, nudno ści lub biegunki)
osobie, która ci je przepisała. Je śli ta osoba nie jest
dostępna, niezwłocznie skontaktuj si ę ze swoim
lekarzem rodzinnym lub z infolini ą NHS 
pod numerem 111, je śli potrzebujesz pomocy
pozagodzinowej. Nie przestawaj bra ć antybiotyków,
dopóki osoba prowadz ąca twoje leczenie lub twój
lekarz rodzinny ci nie pozwoli. Upewnij si ę, że masz
wystarczającą ilość antybiotyku do zako ńczenia
cyklu, aby nie przerywa ć leczenia. Je śli infekcja się
rozprzestrzenia, mo żesz potrzebowa ć wizyty 
w szpitalu. Tam zostan ą ci podane antybiotyki prosto
do krwiobiegu, aby szybko zwalczy ć infekcję.
To zdarza si ę rzadko.

Przydatne kontakty
Ośrodek ochrony stóp w Leeds
(Leeds Foot Protection Service)
Telefon: 0113 843 4158
Strona internetowa:
www.leedsfoot.protectionservice@nhs.net
(Umo żliwia bezpo średnie zapisy w przypadku
problemów, które nie s ą pilne).

Oddział diabetologii szpitala uniwersyteckiego
św. Jakuba (St James University Hospital)

 

Telefon: 0113 206 5066 (Szpital uniwersytecki św. Jakuba)

Stowarzyszenie pedikiurzystów i podiatrów
(Society of Chiropodist and Podiatrists)
Telefon: 020 7234 8620: 
Strona internetowa: www.feetforlife.org
(Mo żesz uzyska ć darmow ą list ę prywatnych,
zarejestrowanych podiatrów w pobli żu twojego
miejsca zamieszkania.)

 

W przypadku cukrzycy badania przesiewowe siatkówki s ą konieczne. Jeśli w tym roku ich nie
wykonałe ś(-a ś), skontaktuj si ę z nimi za po średnictwem poczty e-mail pod adresem
WAKCCG.retinalscreening@nhs.net lub telefonicznie pod numerem 01924 541217 .
Coroczne szczepienie przeciwko grypie  jest konieczne. Zapytaj swojego lekarza,
pielęgniarkę lub farmaceut ę o szczegóły.
Czy palisz papierosy? Palenie tytoniu wpływa na twoje kr ążenie i mo że prowadzi ć do
amputacji. Jeśli chcesz przesta ć, skontaktuj si ę z One You Leeds pod numerem 0800 169 4219.
Zajrzyj na ich stron ę internetow ą http://oneyouleeds.co.uk/be-smoke-free/

  
 

Chcesz zwi ększyć swoje
umiejętności, wiedz ę 
i pewność w radzeniu
sobie z cukrzyc ą? 
Dla cukrzycy typu 2
(kanał LEEDS) 

 Telefon: 0113 843 4200
Adres e-mail:
longtermcondition@nhs.net

Dla cukrzycy typu 1
(kanał DAFNE)

 Telefon: 0113 206 5068
Strona internetowa:
www.dafne.uk.com

Twój podiatra stworzy plan leczenia dostosowany do twoich potrzeb.


