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استمرار الرعاية ،مسار إحالة غري خطي ملرىض السكري
مسار اإلحالة لألشخاص ذوي القدم السكرية
اختبار الخيط األحادي :مواقع االختبار األكرث شيوعاً
االستخدام السليم للخيط األحادي
اختبار بورغر ،حني يشري أخمص القدم الشاحب إىل اعتالل الرشايني
جزمة قابلة للخلع
أحذية تفريغ ِ
الحمل
حذاء مبقدمة مرنة للقدم من أجل استيعاب التشوه
نعل مقوس (روكر)
أداة م ّد الجلد
نعل إلعادة توزيع الضغط
القدم الروحاء املقوسة وفرط الت ّقران /ثفَن
مشّ اية تقوميية حافظة لشاركو ثنائية الصامم مصنوعة حسب الطلب

الجدول :1
الجدول :2

عالمات وأعراض السكري املرتبطة باعتالل األعصاب املحيطية
التصنيف يف طبقات وفقاً لجدول فريق العمل الدويل املعني بالقدم
السكرية ( )IWGDFبشأن مخاطر القدم ،وامل ُكيّف عىل أساس املدخالت
املقدمة من الجمعية السويرسية ألمراض الغدد الصامء والسكري
 ،))SGED-SSEDآب/أغسطس 2015
تقييم األحذية

الجدول 		:3

استُخدمت جميع الصور والجداول بعد الحصول عىل إذن من مؤلفيها.
قدمت عيادة طب السكري يف مستشفيات جنيف الجامعية الصور غري املرتبطة مبؤلف.
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عيادة الرعاية الصحية األولية
مركز إعادة التأهيل البدين
برنامج إعادة التأهيل البدين
الجمعية السويرسية ألمراض الغدد الصامء والسكري
جبرية ذات اتصال كيل
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الغرض
إن الغــرض مــن خطــة التنفيــذ هــذه توجيــه اختصاصيــي تقويــم العظــام العاملــن يف املراكــز
التــي يدعمهــا برنامــج إعــادة التأهيــل البــدين التابــع للجنــة الدوليــة يف:
•توفري األحذية والنعال للمساعدة يف منع وقوع تق ّرحات القدم السكرية
•توفري أجهزة تفريغ ِ
الحمل للمساعدة يف معالجة تق ّرحات القدم السكرية.
وتُقــدم الخطــة أيض ـاً توجيهــات للموظفــن اآلخريــن الذيــن يهتمــون مبــرىض الســكري فيــا
يتعلــق مبوعــد إحالــة املريــض إىل مركــز إلعــادة التأهيــل البــدين.
وتســتند الخطــة إىل األدلــة ،وتتــاىش مــع توجيهــات فريــق العمــل الــدويل املعنــي بالقــدم
الســكرية بشــأن األحذيــة والتفريــغ ومــع املبــدأ التوجيهــي رقــم  19للمعهــد الوطنــي للصحــة
1
والرعايــة املتميــزة.
ووضــع فريــق العمــل املعنــي بالســكري التابــع لربنامــج إعــادة التأهيــل البــدين الخطــة،
واســتعرضها خـراء خارجيــون .والهــدف مســاعدة موظفــي مركــز إعــادة التأهيــل البــدين عــى
وضــع مســار رسيــري بأســهل طريقــة ممكنــة.
وتتكون الوثيقة من ثالثة أقسام:
1.1تقييم حالة القدم.
2.2التصنيف يف طبقات.
ِ
3.3األحذية والنعال وتفريغ الحمل.
وسـتُويل جهــات اإلحالــة مثــل عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة أو املستشــفيات اهتاممـاً أكــر
للقســمني األولــن ،فيــا ســيحتاج اختصاصيــو تقويــم العظــام وموظفــو مراكــز إعــادة التأهيــل
البــدين إىل اســتخدام األقســام الثالثــة.

1

مشاكل القدم السكرية :الوقاية واإلدارة ،التوصيات:
 ،https://www.nice.org.uk/guidance/ng19/chapter/Recommendationsاطلع عليه يف  10آذار/مارس .2020
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مقدمة
تضاعــف عــدد املصابــن مبــرض الســكري يف العــامل (حســب الســن) منــذ عــام 1980؛ ويف عــام
 ،2016كان مــا يقــدر بنحــو  422مليــون شــخص مصابــن مبــرض الســكري .وينتــر املــرض
برسعــة أكــر يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط ( .)1ويعــاين نحــو  %6مــن مــرىض
الســكري يف جميــع أنحــاء العــامل مــن مشــاكل يف القــدم ( .)2وإن اعتــال الرشايــن املحيطيــة
اعتـ ٌ
ـال يــزداد شــيوعه ،وهــو يُضعــف عمليــة الشــفاء مــن تق ـ ّرح القــدم .وعليــه ،فــإن منــع
حــدوث اعتــال الرشايــن وإدارتــه أمــر رضوري.
وتبــن أن تقــ ّرح القــدم الســكرية وقــدم شــاركو يقلــان مــن متوســط العمــر املتوقــع ()3
ّ
ويزيــدان مــن خطــر بــر األطـراف الســفلية ،مبعــدل زيــادة قــدره  36مــرة ( 4و .)5وتصل نســبة
حــاالت بــر األطـراف الســفلية لــدى مــرىض الســكري إىل  %85نتيجـ ًة لتقــرح القــدم الســكرية
( 5و .)6وغالب ـاً مــا يفتقــر األشــخاص املصابــون باالعتــال العصبــي يف األط ـراف الســفلية إىل
الحــس الواقــي ،ويعانــون مــن ضعــف يف الجهــاز العصبــي الحــريك والــاإرادي مــا يــؤدي إىل
انخفــاض طاقــة تحمــل أخمــص القــدم لإلجهــاد البــدين (.)7
وميكــن أن يــؤدي فقــدان الحــس الواقــي إىل عــدم تفريــغ األماكــن ضعيفــة الحــس ذات الضغط
العــايل مــن تلقــاء نفســها .ويقــوم األشــخاص عــاد ًة بتعديــل وضعيتهــم للحـ ّد مــن االنزعــاج أو
األمل ،ولكــن عــدم وجــود األمل ميكــن أن يــؤدي إىل ارتفــاع الضغــط لفـرات أطــول مــا قــد يــؤدي
إىل حــدوث تق ّرحــات ،وتقليــل تدفــق الــدم وقــد يتســبب يف النهايــة يف مــوت الخاليــا وتلــف
الجلــد وتكـ ّون جــرح مفتــوح (.)8
ويتطلــب تعــايف التقـ ّرح األخمــي للقــدم الســكرية وجــود بيئــة ميكانيكيــة ال ت ُعطــل األنســجة
الشــافية ،وهــذه «مشــكلة ميكانيكيــة أكــر منهــا طبيــة» ( .)5وتحقيق ـاً لذلــك ،يجــب إزالــة
الضغــط امليكانيــي عــن الجــرح واألنســجة املحيطــة بــه بشــكل مبــارش (.)9
إن تــويل فنيــن مدربــن عمليتــي تفريــغ ِ
الحمــل وإعــادة توزيــع الضغــط بشــكل مناســب جــزء
مهــم مــن رعايــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن تقـ ّرح القــدم الســكرية ،واألشــخاص املعرضــن
إىل مخاطــر متزايــدة .وقــد تــؤدي إعــادة توزيــع الضغــط ألغـراض شــفاء التقـ ّرح ومنــع حدوثــه
إىل تقليــل مخاطــر البــر مــن خــال تقليــل االضط ـراب امليكانيــي لألنســجة ( .)10وتبـ َّـن أن
األحذيــة والنعــال العالجيــة تــؤدي إىل تقليــل عــودة التقـ ّرح بحــوايل ضعفــن إىل أربعــة أضعــاف
مقارنـ ًة باألحذيــة العاديــة (.)11
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رعاية متعددة التخصصات
ال يكفــي التفريــغ والتدابــر الوقائيــة مثــل ارتــداء النعــال واألحذيــة التقومييــة مبفردهــا
لتحقيــق نتائــج جيــدة .وإن تدخــل فريــق متعــدد التخصصــات مبــوارد كافيــة وبقيــادة طبيــب
أمــر رضوري لتقديــم الرعايــة املناســبة ألي مريــض يعــاين مــن تقــ ّرح القــدم الســكرية أو
املعــرض لخطــر اإلصابــة بــه (.)12
وعــى الرغــم مــن أنــه يجــوز تفويــض مســؤولية املراقبــة امليكانيكيــة للقــدم إىل اختصــايص
تقويــم العظــام واختصــايص العــاج الطبيعــي ،وأنهــا قــد يؤديــان دورا ً يف مجــايل التثقيــف
وإحــداث تغيــر يف منــط الحيــاة ،فــإن الطبيــب املعالــج يظــل املســؤول عــن الرعايــة الشــاملة،
مــع القيــام بــدور املنســق يف مجــاالت مثــل عــدم قصــور األوعيــة الدمويــة ،ومراقبــة الجــرح
والوظائــف امليكروبيولوجيــة ووظائــف التمثيــل الغــذايئ ملــرىض الســكري .ويتطلــب تحقيــق
نتيجــة جيــدة اتبــاع نهــج شــامل متعــدد التخصصــات بقيــادة ذلــك الطبيــب ،مبــا يتوافــق مــع
اســتمرار الرعايــة (.)13
وميكن منع حدوث مضاعفات للقدم السكرية من خالل:
1.1تثقيف املريض وتشجيع التغيري يف منط الحياة والرعاية الذاتية املناسبة.
2.2الفحص املنتظم للقدم مع تصنيف املخاطر يف طبقات (انظر أدناه) من أجل تقييم مستوى
الخطر.
3.3توفري أحذية مناسبة ،وإذا أمكن ،جوارب ذات ألوان فاتحة حتى يتمكن املريض من رؤية
أي دم أو إفرازات عند خلع حذائه ليالً.
4.4تحسني التحكم يف نسبة السكر بالدم يف مركز للرعاية الصحية األولية ،وذلك ألن كل ارتفاع
بنسبة  %1من هيموغلوبني غلوكوزي ( )HbA1cيزيد من خطر اإلصابة باعتالل الرشايني
بنسبة .)14( %30-25
وتســتخدم اللجنــة الدوليــة الرعايــة املســتمرة لفهــم النظــام الصحــي مــن حيــث عالقتــه
باألشــخاص املترضريــن مــن الن ـزاع .وال يعمــل النمــوذج الخطــي بشــكل جيــد عندمــا يتعلــق
األمــر باألم ـراض غــر الســارية مثــل مــرض الســكري .ويوضــح الشــكل  1بشــكل جيــد كيفيــة
انســجام األج ـزاء املختلفــة مــن النظــام الصحــي يف مــا بينهــا.

رعاية متعددة التخصصات

رعاية الطوارئ
قبل الوصول
إىل املستشفى
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رعاية طبية متخصصة
(مبا يف ذلك رعاية
املرىض الداخليني)

رعاية
صحية أولية

إعادة التأهيل
البدين

الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي
الرعاية الصحية يف االحتجاز
الرعاية الصحية املجتمعية
الشكل  :1الرعاية املستمرة  -مسار إحالة غري خطي ملرىض السكري
يجــب التفــاوض رســمياً عــى مســارات اإلحالــة يف كل ســياق ،ويجب مراعــاة الهيــاكل والعالقات
القامئــة بــن املراكــز واملعايــر .وتوطيــد الروابــط أمــر مهــم؛ فعنــد إحالــة املريــض مــن جــزء
مــن النظــام إىل جــزء آخــر ،يتوقــف الجــزء األول عــن متابعــة الحالــة ،وال نعــرف مــا إذا كان
الجــزء التــايل مــن النظــام قــد بــدأ يف التعامــل مــع املريــض .إن التنســيق الجيــد بــن املراكــز
واألشــخاص أمــر رضوري لضــان عــدم فقــدان األشــخاص عنــد نقطــة اإلحالــة.

املرىض الذين
يعانون من
مضاعفات

مركز الرعاية الصحية األولية

املرىض الذين
ال يعانون من
مضاعفات

هل حالة املريض
مستقرة؟
نعم

مستشفى

ال

حزمة الرعاية الصحية
األولية
ال

هل من خطر عىل
القدم؟

ال

حزمة املستشفى

هل توجد خدمات ال
لألمراض غري السارية؟
نعم

املرىض الذين
شُ خِّصوا وال
يتلقون عالج

خدمات إعادة التأهيل البدين

هل من خطر عىل
القدم؟

نعم

ال
نعم

هل حالة املريض
مستقرة؟

ال

نعم

الشكل  :2مسار اإلحالة لألشخاص الذين يعانون من القدم السكرية

هل حالة املريض
مستقرة؟
نعم
حزمة إعادة التأهيل
البدين
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تعــزز القواســم املشــركة بــن أج ـزاء النظــام الصحــي الروابــط بينهــا .وت ُد َعــم اإلحالــة مــن
خــال إج ـراء تقييــم واضــح ومشــرك ،وفهــم جيــد ملحف ـزات اإلحالــة وإدراك ماهيتهــا مــن
الجهــة امل ُحيلــة ومــن جــزء النظــام الصحــي الــذي يتلقــى اإلحالــة عــى حـ ّد الســواء .وينبغــي
تشــجيع اســتخدام أدوات التشــخيص واألدويــة والربوتوكــوالت الشــائعة وتثقيــف املــرىض قــدر
اإلمــكان مــن أجــل تحســن االســتجابة الشــاملة.

أوالً :تقييم حالة القدم
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أوالً :تقييم حالة القدم
إن التقييــم املنتظــم واملوحــد لحالــة األقــدام أمــر مهــم بالنســبة إىل مــرىض الســكري .ويف كثــر
مــن األحيــان ،ال يتــم نــزع الجــوارب واألحذيــة حتــى أثنــاء موعــد فحــص القدمــن واختبــار
حساســيتهام.
ويتيح التقييم املوحد واملوثق رصد التغريات مع مرور الوقت.

فحص القدم
1.1التحقق مام إذا كان املرض فاعالً :تق ّرح ،أمل أثناء فرتة الراحةَ ،غ ْنغري َنة أو التهاب يف النسيج
الخلوي .ويف حال وجود جرح ،فمن املهم جدا ً معرفة السبب.
2.2التحقق من درجة حرارة القدم ولونها:
3
2
.أباردة (تدرج حراري) ،شاحبة أو داكنة مع تساقط الشعر ،و تغريات يف نسيج الجلد ،
وانخفاض مؤرش ضغط الدم االنقبايض؛ وقد تشري هذه األعراض إىل نقص تروية دموية
أو نقص يف مستوى األكسجني.
.بدافئة أو حمراء أو منتفخة :قد يشري ذلك إىل التهاب ميكرويب أو حالة حادة من قدم
شاركو.
3.3التحقق من الجروح والتشوهات :الثفَن ،تشوهات األظافر ،تشوهات القدم ،تشوهات
أصابع القدم ،العدوى الفطرية ،واملساحات املتعطنة بني األصابع والتشققات الجلدية.
مالحظة :ميكن أن يتشكل التق ّرح تحت الثفَن وميكن أن يزيد الجلد الث ِفن من الضغط!
4.4التحقق من جودة األحذية.
5.5فحص مرض الرشايني املحيطية (اعتالل الرشايني).
 6.6فحص فقدان الحس الواقي (االعتالل العصبي) (.)15
2
3

كســج بطريــق الجلــد ( )TCPO2جيــدا ً ،بينــا
تكمــن أهميــة الشــعر يف أنــه عندمــا يكــون موجــودا ً ،يكــون ِقيــاس التأَ ُ
يكــون غائبـاً يف حالــة إقفــار تحــت عتبــة الحــرج .ويف بعــض الحــاالت ،يبقــى بعــض الشــعر عــى الجانــب الظهــري مــن
إبهــام القــدم ،لكنــه ال يكــون ثابتـاً؛ وميكــن إزالتــه دون الشــعور بــأمل حتــى يف حالــة عــدم وجــود اعتــال يف األعصــاب.
ويف حــال حــدوث قصــور يف الرشايــن الســفلية ،يتضمــن الفحــص الرسيــري وضــع الجــزء الظهــري مــن يــد الفاحــص
عــى فخــذ املريــض وتحريــك اليــد نحــو النقطــة النهائيــة للطــرف الســفيل .وعندمــا يصــل الجــزء الظهــري إىل املنطقــة
التــي توجــد فيهــا عتبــة اإلقفــار الحــرج ،يصبــح نســيج الجلــد أكــر خشــونة وتنزلــق اليــد بشــكل أقــل سالســة ،أي إنهــا
كســج بطريــق الجلــد أكــر مــن ( 40mm Hgلــذا فــإن فــرص الشــفاء
«تتعــر» .وفــوق هــذه املنطقــة ،يكــون قيــاس التأَ ُ
َ
كســج بطريــق الجلــد املوجــود
أ
الت
ـتوى
ـ
مس
إن
ـر.
ـ
بكث
ـل
ـ
أق
ـفاء
ـ
الش
جيــدة) .ويف حــال كان أقــل مــن ذلــك ،فــإن احتــال
ُ
يف القــدم ليــس كبـرا ً.
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اختبار االعتالل العصبي باستخدام
خيط شعري g 10
يعد اختبار االعتالل العصبي الحيس جز ًءا أساسياً من تصنيف املخاطر يف طبقات.
•اطلب من املريض الجلوس أو االستلقاء وقدماه مكشوفتان.
•ارشح االختبار عىل منطقة من الجلد غري مصابة باعتالل األعصاب (مثل الساعد).
•اطلب من املريض إغالق عينيه والرد بـكلمة «نعم» عندما يشعر مبالمسة الخيط الشعري
 g 10للقدم.
اضغــط عــى الخيــط الشــعري بزاويــة  90درجــة عــى الجلــد (ولكــن ليــس عــى املناطــق ذات
الجلــد الســميك) حتــى يلتــوي مــن قــوة الضغــط.
أماكــن االختبــار األكــر شــيوعاً .أجـ ِر االختبــار فقــط مبالمســة الخيــط الشــعري للقــدم (أي عــدم
مســك القــدم باليــد األخــرى):

الشكالن  :4-3اختبار الخيط الشعري :أماكن االختبار األكرث شيوعاً

األشكال  :8-5االستخدام السليم للخيط الشعري

استشارة بشأن القدم السكرية يف العيادات الخارجية /مستشفيات جنيف الجامعية

أوالً :تقييم حالة القدم
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تُشــر عــدم القــدرة عــى الشــعور يف مــكان معـ ّـن (اختُــر ثــاث م ـرات) إىل أن املريــض فقــد
الحــس الواقــي .نظــف الخيــط الشــعري بعــد كل اســتخدام ،واتــرك فــرة راحــة مدتهــا 24
ســاعة بعــد  100جولــة ضغــط (.)16

اختبار االعتالل العصبي باستخدام
شوكة رنانة برتدد HZ 128
هنــاك طريقــة أخــرى لالختبــار تتمثــل يف وضــع شــوكة رنانــة عــى جانبــي طــرف إصبــع القــدم
الكبــر ( .)17ارضب الشــوكة الرنانــة ثــم اضغــط مــن خاللهــا عــى إصبــع القــدم؛ إذا كان
املريــض ال يشــعر باالهت ـزاز ،فهــو يف خطــر كبــر (.)17
عالمات وأعراض السكري املرتبطة باعتالل األعصاب املحيطية
نوع االعتالل العصبي اإلشارات الرسيرية
االعتالل العصبي
الحيس
االعتالل العصبي
الحريك
االعتالل العصبي
املستقل

اآلثار الرسيرية

فقدان الحس باللمس
يزيد فقدان األمل بشكل كبري من خطر
الخفيف واألمل ودرجة
اإلصابة أو الصدمة دون الشعور بها،
الحرارة.
وميكن أن يؤدي ذلك إىل تلف األنسجة
وتق ّرح القدم.
ضعف التغذية العصبية تؤدي تشوهات القدم إىل خلل يف عمل
لعضالت الساق والقدم ،القدم .وقد يؤدي ذلك إىل تعرض أماكن
ما قد يؤدي إىل تشوه
من القدم لضغط مرتفع ،وقد يؤدي إىل
القدم.
تق ّرح القدم.
غياب التعرق (عدم
قد يؤدي عدم التعرق إىل تك ّون الثفن
التعرق) يف القدم ،ما قد وتشققات جلدية (تصدع يف الجلد)،
يؤدي إىل جفاف الجلد .ما قد يزيد من خطر اإلصابة بااللتهاب
البكتريي والتق ّرح يف القدم السكرية.

الجــدول  :1عالمــات وأع ـراض الســكري املرتبطــة باعتــال األعصــاب املحيطيــة مقتطــف مــن
).McIntosh and Halford, 2014 (18
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فحص مرض الرشيان املحيطي
الحالــة :عــرج متقطــع وآالم أثنــاء فــرة الراحــة .أمل غــر منتظــم بســبب االعتــال العصبــي
الحــي.
ـس الرشيــان الظنبــويب الخلفــي والرشيــان الظهــري القَدمــي يف كلتــا القدمــن ،وسـ ّجل النبــض
جـ ّ
كحــارض أو غائــب.
مــؤرش الضغــط الكاحــي العضــدي :يُقــاس باســتخدام جهــاز دوبلــر .وهــو نســبة أعــى ضغــط
دم انقبــايض يف الكاحــل مقارنـ ًة بضغــط الــدم االنقبــايض يف الــذراع.
تفســر مــؤرش الضغــط الكاحــي العضــدي كداللــة عــى مــدى خطــورة مــرض الرشايــن :نســبة
أقــل مــن  0.9تعتــر غــر طبيعيــة .ويُســتبعد مــرض الرشيــان املحيطــي إذا كانــت نســبة مــؤرش
الضغــط الكاحــي العضــدي تــراوح بــن  0.9و( 1.3فريــق العمــل الــدويل املعنــي بالقــدم
الســكرية ،مســألة مــرض الرشايــن املحيطيــة.)2015 ،

اختبار بورغر
حــن تكــون الــدورة الدمويــة يف أحــد األط ـراف طبيعيــة ،يظــل لــون أصابــع القــدم وأســفل
القــدم وردي ـاً حتــى عنــد رفــع الطــرف بنســبة  90درجــة .ويف الســاق التــي تعــاين مــن نقــص
الرتويــة الدمويــة ،قــد يــؤدي الرفــع بنســبة  15درجــة أو  30درجــة ملــدة ت ـراوح مــن  30إىل
 60ثانيــة إىل ظهــور شــحوب.
وإلجراء هذا االختبار ،ارفع كلتا الساقني بزاوية  60درجة ملدة  60ثانية.
وميكن أن يتدرج مدى اعتالل الرشايني بني  0و 4عىل النحو التايل (:)19
• - 0يظل أخمص القدم وردياً بعد  60ثانية.
• - 1يصبح أخمص القدم شاحباً بعد  60ثانية.
• - 2يصبح أخمص القدم شاحباً بني  30و 60ثانية.
• - 3يصبح أخمص القدم شاحباً يف أقل من  30ثانية.
• - 4يصبح أخمص القدم شاحباً يف وضع االستلقاء.
يعتمد الوقت الالزم إلعادة التل ّون يف وضع االستلقاء عىل مستوى االنسداد.

أوالً :تقييم حالة القدم

15
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مستشفيات جنيف الجامعية

الشكل  :9اختبار بورغر ،حني يشري أخمص القدم الشاحب إىل اعتالل الرشايني

نطاق حركة الكاحل
غالبـاً مــا يعــاين مــرىض الســكري مــن نقــص يف االنحنــاء الظهــري للكاحــل .ويزيــد هــذا النطــاق
املحــدود للحركــة (أقــل مــن  5درجــات مــن االنحنــاء الظهــري) مــن الضغــط األخمــي األمامي،
مــا يــؤدي إىل زيــادة خطــر اإلصابــة بالتقـ ّرح األخمــي .ويف بعــض الحــاالت ،قــد يكــون حــر
عضلــة الســاق أو إطالــة الوتــر العرقــويب أمـرا ً مطلوبـاً .وإذا مل تكــن هــذه اإلجـراءات ممكنـةً،
يُنصــح بتوفــر نعــل مقــوس أســفل الحــذاء أو بتعديــل كعــب الحــذاء.

فرتة امتالء الوريد
يف وضــع االســتلقاء ،عــاد ًة مــا ميتلــئ الوريــد الســطحي للقــدم الــذي يُفرغــه الفاحــص مــن الــدم
باســتخدام إصبعــه عــى الفــور مبجــرد رفــع الضغــط عــن الوريــد .وكلــا طالــت مــدة امتــاء
الوريــد ،زاد مــدى خطــورة قصــور الرشايــن.
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ثانياً :تصنيف املخاطر يف طبقات
تُســتخدم املعلومــات املســتمدة مــن التقييــم لتصنيــف املــرىض يف فئــات ،وهــي عمليــة ت ُعــرف
بالتصنيــف يف طبقــات .ويُســهل التصنيــف يف طبقــات تطبيــق العالجــات عــى كل مجموعــة
مــن املــرىض اســتنادا ً إىل أفضــل األدلــة.
يعنــي تصنيــف املخاطــر يف طبقــات تجميــع املــرىض يف فئــات ذات خصائــص متشــابهة حتــى
يتمكنــوا مــن تلقــي عــاج موحــد يســتند إىل أفضــل األدلــة .ويســمح التصنيــف يف طبقــات أو
التجميــع باتخــاذ ق ـرارات رسيريــة أبســط وتتســم باالتســاق .وتســتخدم اللجنــة الدوليــة أداة
التصنيــف الخاصــة بفريــق العمــل الــدويل املعنــي بالقــدم الســكرية والــواردة يف الجــدول 2
أدنــاه مــن أجــل تجميــع املــرىض الذيــن يعانــون مــن التقـ ّرح أو املعرضــن لخطــر اإلصابــة بــه.
وإذا كان مريــض يعــاين مــن مضاعفــات أخــرى ملــرض الســكري ال تنــدرج يف هــذا التصنيــف،
مثــل األمل أثنــاء فــرة الراحــة ،أو ال َغ ْنغري َنــة أو التهــاب النســيج الخلــوي أو نقــص الرتويــة
الدمويــة أو الحمــى أو النعــاس أو التنفــس غــر الطبيعــي ،أو إذا كان يبــدو مــن الواضــح أنــه
ليــس عــى مــا يـرام ،فينبغــي إحالتــه إىل أقــرب مرفــق صحــي مــن أجــل توفــر الرعايــة الطبيــة
لــه.
وينبغــي أن يخضــع األشــخاص املصابــون بالســكري لفحــوص منتظمــة للقــدم للكشــف عــن
عالمــات مبكــرة ألي مضاعفــات فيهــا؛ وهــذا جــزء مهــم مــن عمليــة منــع حــدوث تقـ ّرح القــدم
الســكرية .وينبغــي إجـراء هــذه الفحــوص يف أماكــن الرعايــة الصحيــة األوليــة ويف املستشــفيات.
ويســتخدم نظــام التصنيــف يف طبقــات املعلومــات الــواردة يف فحوصــات القــدم هــذه مــن
أجــل تحديــد العــاج وتوفــر مــواد تثقيفيــة للمريــض فيــا يتعلــق بالوقايــة والرعايــة .وت ُجــري
املراكــز الخاصــة بربنامــج إعــادة التأهيــل البــدين أيضـاً فحوصـاً أساســي ًة للقــدم لتمكــن إجـراء
التصنيــف يف طبقــات .ويســمح ذلــك بــدوره بتحديــد مســار الرعايــة املناســب للمريــض حســب
مــدى خطــورة مرضــه.
ويُصنــف أي شــخص خضــع لعمليــة بــر ناجمــة عــن مــرض الســكري بشــكل تلقــايئ يف فئــة
الخطــورة العاليــة؛ ومــن املهــم اتخــاذ تدابــر لحاميــة أطرافــه املتبقيــة.
يف الجدول :2
•يرسد العمود األمين الفئات (خطر منخفض ،خطر متوسط ،خطر عا ٍل /يف فرتة هدأة ،خطر
عا ٍل جدا ً)
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•يع ّرف العمود األوسط كل فئة مبصطلحات بسيطة للسامح بتصنيف األشخاص يف فئات
•يتضمن العمود األيرس خطة عمل بسيطة .ويتعني توسيع الخطة حسب حالة كل شخص،
ومع ذلك يُشري هذا التفسري البسيط إىل فئات الخدمات التي ينبغي إحالة املريض إليها،
وبالتايل توحيد الرعاية التي يتلقاها األشخاص بنا ًء عىل أعراضهم الرسيرية.
وينبغــي أن يُو َح ـ ّد نظــام التصنيــف يف طبقــات وفحــص حالــة القــدم قــدر اإلمــكان يف إطــار
نظــام للرعايــة الصحيــة .ويف حــال شــيوع اســتخدام نظــام آخــر يف الســياق املحــي ،ميكــن
تكييــف خصائــص كل فئــة ضمــن نظــام «إشــارات املــرور» لإلشــارة إىل خصائــص اإلحالــة/
العــاج .وقــد بـ ّـن هــذا النــوع مــن نظــام التصنيــف يف طبقــات موثوقيتــه مــن حيــث التنبــؤ
بتق ـ ّرح القــدم؛ وبالتــايل ،فإنــه يســاعد يف توجيــه املــوارد املحــدودة إىل األشــخاص املعرضــن
لخطــر أكــر عموم ـاً (.)20
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الفئة
 - 0خطر
منخفض

 - 1خطر
متوسط

 - 2خطر
عالٍ /يف
فرتة هدأة

 - 3خطر
عا ٍل جدا ً
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اإلجراءات والتكرار
الخصائص
ال يوجد اعتالل عصبي •إجراء فريق الرعاية الصحية األولية الستعراض سنوي ،مبا
يف ذلك فحص حالة القدم لرصد أي تدهور
محيطي ،وال إشارات
•نصائح بشأن األحذية
عىل مرض الرشيان
•تثقيف كتايب وشفوي يف مجال اإلدارة الذاتية
املحيطي ،وال توجد
عوامل خطر أخرى
اعتالل عصبي محيطي •إجراء فريق الرعاية الصحية األولية الستعراضات عىل
مدى فرتات ال تزيد عىل ستة أشهر ،مبا يف ذلك فحص
أو اعتالل الرشايني
حالة القدم لرصد أي تدهور
(بدون ثفن أو تشوه)،
•تقديم املشورة واالستعراض بشأن األحذية /النعال
أو عدم القدرة عىل
•تثقيف كتايب وشفوي يف مجال اإلدارة الذاتية ،مبا يف ذلك
الرعاية الذاتية أو
بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ
حاجة لغسيل الكىل
اعتالل عصبي محيطي •إجراء فريق الرعاية الصحية األولية الستعراضات عىل
مدى فرتات ترتاوح بني ثالثة وستة أشهر
مصحوب مبرض
•استعراض الرعاية املتخصصة عىل مدى فرتات ال تزيد
الرشايني املحيطية و/
عىل ستة أشهر
أو تشوه يف القدم
•التحقق من األحذية و /أو النعال
•تثقيف كتايب وشفوي يف مجال اإلدارة الذاتية ،مبا يف ذلك
بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ
اعتالل عصبي محيطي •يف حال وجود تق ّرح فاعل أو شاركو أو نقص يف الرتوية
الدموية ،تكون اإلحالة بشكل عاجل إىل الرعاية الطبية
وسوابق من اإلصابة
يف املستشفى ،وتكون من الناحية املثالية تحت إرشاف
بتق ّرح القدم أو برت
الصمء أو اختصايص السكري أو جراح
الغدد
اختصايص
أو
األطراف السفلية
ّ
أو وظيفة مامثلة
قدم شاركو أو فشل
•فيام يتعلق باملرىض اآلخرين ،يُجري فريق الرعاية
كلوي أو تق ّرح فاعل
الصحية األولية استعراضاً كل شهر إىل ثالثة أشهر
•توفري جهاز غري قابل للخلع إن وجد ،أو أجهزة تفريغ
أخرى
•تثقيف كتايب وشفوي يف مجال اإلدارة الذاتية ،مبا يف ذلك
بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ

الجــدول  :2التصنيــف يف طبقــات وفقــاً لجــدول فريــق العمــل الــدويل املعنــي بالقــدم
الســكرية بشــأن املخاطــر عــى القــدم ،وامل ُك ّيــف عــى أســاس املدخــات املقدمــة مــن الجمعيــة
الســويرسية ألمــراض الغــدد الصــاء والســكري ،آب /أغســطس 2015
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تثقيف املريض
مــن الــروري عنــد تثقيــف املريــض تقييــم مهاراتــه .باإلضافــة إىل ذلــك ،إذا مل يكــن املريــض
قــادرا ً عــى رؤيــة الجــزء العلــوي والســفيل مــن قدمــه ،يجــب تحديــد شــخص (مــن األقــارب)
ميكنــه املســاعدة يف إجـراء هــذا التقييــم.
وينبغي أن يتلقّى املرىض التعليامت التالية:
•فحص القدمني يومياً ،مبا يف ذلك بني أصابع القدمني .واستخدام مرآة أو الطلب من أحد
أفراد األرسة /مقدم الرعاية القيام بذلك إذا مل يكن املريض قادرا ً.
•غسل القدمني يومياً مباء تكون درجة حرارته مامثلة لدرجة حرارة الغرفة ،مبا يف ذلك ما بني
أصابع القدمني.
•عدم استخدام قوارير املاء الساخن يف حالة فقدان الحس ،بسبب خطر اإلصابة بحروق.
• استخدام زيوت أو كرميات ترطيب الجلد الجاف ،لكن ليس بني أصابع القدمني.
•قص األظافر بشكل مستقيم .واألمثل استخدام املِربد لقص األظافر .اطلب املساعدة للقيام
بذلك إذا لزم األمر .واترك  1مم من الظفر.
•عدم إزالة املسامري أو الثفن باستخدام عامل كيميايئ أو لزقة أو أداة قطع (مرشط ،إلخ).
ويجب ترك معالجة املسامري أو الثفن ملوظفني مدربني.
•ارتداء جوارب داخل الحذاء دامئاً ،ومن األفضل أن تكون بيضاء إذ تظهر عليها آثار الدم يف
حال اإلصابة.
قص األشكال وأدخلها يف الحذاء
•القيام برسم إطار قدميك عىل قطع من الورق املقوى .ث ّم ّ
للتأكد من أنه طويل وواسع مبا فيه الكفاية.
•قبل رشاء حذاء جديد ،ينبغي تجربته يف نهاية اليوم ،فقد تنتفخ القدم أثناء النهار بسبب
الوذمة.
•فحص داخل الحذاء بحثاً عن أجسام غريبة قبل ارتدائه.
•تجنب امليش حايف القدمني.
•ضامن قيام العاملني الصحيني املؤهلني بفحص القدمني بانتظام.
•إبالغ الطاقم الصحي فورا ً إذا ظهرت برثة أو جرح أو خدش أو تق ّرح (.)16
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تق ّرح فاعل
توصيــة بشــأن التق ـ ّرح الفاعــل :جبــرة ذات اتصــال كيل إذا كانــت متاحــة .ويتطلــب ذلــك
تدريب ـاً متخصص ـاً الســتخدام آمــن.
بديــل بفعاليــة مامثلــة :مشــاية قابلــة للخلــع بعــد تحويلهــا إىل مشــاية غــر قابلــة للخلــع
وتزويدهــا بنعــل مالئــم عــى الجانــب األخمــي مــن القــدم.
يجــب أن تكــون هنــاك آليــة اســتعراض منتظمــة .ويجــب أن يتحمــل الطبيــب املســؤولية
الكاملــة عــن رعايــة املريــض وتحديــد ســبب التقــ ّرح.
إن أفضــل الطــرق امل ُثبتــة لشــفاء التقــ ّرح الفاعــل هــو اســتخدام جبــرة ذات اتصــال كيل
باعتبــاره أكــر الطــرق فعاليــة لتفريــغ ِ
اقتحــت
الحمــل عــن تق ـ ّرح القــدم الســكرية .وقــد ُ
الجبــرة ذات االتصــال الــكيل «كقاعــدة ذهبيــة» لتفريــغ ِ
الحمــل عــن القــدم الســكرية بعــد أن
بيّنــت التجــارب العشــوائية الخاضعــة للمراقبــة انخفاضـاً يف الضغــط بنســبة  %92-84يف مــكان
التق ـ ّرح (.)10
ومــع ذلــك ،فــإن تركيــب الجبــرة ذات االتصــال الــكيل صعــب ويتطلــب اختصاصي ـاً ماه ـرا ً.
وبيّنــت األدلــة أن املشــاية القابلــة للخلــع إذا ُّحولــت إىل مشــاية غــر قابلــة للخلــع و ُركّبــت
تركيبـاً مالمئـاً لهــا نفــس درجــة فعاليــة الجبــرة ذات االتصــال الــكيل ( .)21ويُرجــح أن يكــون
ذلــك راجعـاً إىل درجــة امتثــال املســتخدمني ،إذ وجــدت دراســة عــن األجهــزة القابلــة للخلــع أن
 %29فقــط مــن جميــع الخطــوات قــد خُطــت باســتخدام الجهــاز (.)22
وميكــن جعــل جهــاز قابــل للخلــع غــر قابــل للخلــع باســتخدام غــاف مــن األليــاف الزجاجيــة
أو تقنيــة مامثلــة مناســبة عــى الصعيــد املحــي مثــل اســتعامل األســاك البالســتيكية .وميــزة
األســاك مقارن ـ ًة بالغــاف املك ـ ّون مــن أليــاف زجاجيــة أنــه ميكــن إعــادة اســتخدام املشــاية
للمريــض نفســه (مــع اســتبدال البطانــة أو مجــرد غســلها) ( .)8وحاميـ ًة ألصابــع القــدم ،يجــب
أن يكــون القالــب يف شــكل جزمــة أطــول قليـاً مــن القــدم.
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وينبغــي أن تصــل املشــاية إىل أســفل الركبــة مبــارشةً ،وأن تكــون مجهــزة بنعــل مناســب
إلعــادة توزيــع الضغــط يف الجانــب األخمــي مــن القــدم ( .)22وميكــن اســتخدام ذلــك النعــل
الحقــاً يف األحذيــة مبجــرد اكتــال عمليــة
الشــفاء .وميكــن تعديــل املشــاية باســتخدام
مســدس تســخني لتكييفهــا مــع أي تشــوه قبــل
اســتعاملها .وينبغــي أن توضــع آليــة اســتعراض
منتظمــة يحددهــا الطبيــب املعالــج ألي
شــخص ُركّــب لــه أي جهــاز غــر قابــل للخلــع.
ويحــدث تفريــغ ِ
الحمــل مــن خــال تثبيــت
الكاحــل والقــدم ،مــا يحافــظ عــى التالمــس
األخمــي الكامــل طــوال مرحلــة الوقــوف ،مع
توزيــع الضغــط عــى كامــل الجانــب األخمــي
للقــدم .وميكــن أن يســاعد النعــل املقــوس يف
التقــدم لألمــام عــى الرغــم مــن النقــص يف
حركــة الكاحــل أو القــدم .ويحــدث التفريــغ
أيضـاً مــن خــال تركيــب ُمحكــم يعيــد توزيــع
الشكل  :10مشاية يف شكل جزمة قابلة للخلع ِ
الحمــل عــى الجهــاز نفســه (.)9

التحديات املرتبطة بالجبرية ذات االتصال الكيل واملشاية يف شكل جزمة
قــد يكــون العديــد مــن األنشــطة أكــر صعوبـ ًة عنــد ارتــداء جبــرة ذات اتصــال كيل أو مشــاية
يف شــكل حــذاء .وقــد تحــدث املــرىض عــن صعوبــة القيــادة والنــوم والحفــاظ عــى مســتوى
النشــاط الطبيعــي .إن التثقيــف والــرح أمـران حاســان لضــان االمتثــال.

موانع استخدام األجهزة غري القابلة للخلع
ُينــع اســتخدام األجهــزة غــر القابلــة للخلــع يف حــاالت االلتهــاب البكتــري التــي تــؤدي إىل
إف ـرازات (خــروج ســائل مــن مــكان التق ـ ّرح) و /أو نقــص الرتويــة الدمويــة (ضعــف يف ضــخ
الــدم إىل القــدم) ( .)24ويف مثــل هــذه الحــاالت ،ينبغــي النظــر يف االسـراتيجيات البديلــة التــي
تســمح بالفحــص البــري املنتظــم لتق ـ ّرح القــدم الســكرية .وتعــد مشــاية بســيطة يف شــكل
جزمــة قابلــة للخلــع احتــاالً ممكن ـاً ،كــا هــو الحــال مــع بعــض األجهــزة األخــرى املوضحــة
أدنــاه .إن عــدم القــدرة عــى ضــان متابعــة واســتعراض مناســبني مانــع واضــح مــن موانــع
اســتخدام جهــاز غــر قابــل للخلــع.
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أحذية لتوفري تفريغ مؤقت لل ِحمل الواقع عىل مقدمة القدم وخلفيتها
يعـ ّد ارتــداء أحذيــة مؤقتــة توفــر تفريغـاً ِ
لحمــل مقدمــة القــدم أو خلفيتهــا خيــارا ً ممكنـاً عنــد
الحاجــة إىل تدبــر مؤقــت أو عنــد وجــود مانــع الســتخدام جهــاز غــر قابــل للخلــع.
وتُبعــد هــذه األحذيــة الضغــط عــن املــكان املصــاب عــن طريــق إزالــة النعــل منــه (.)23
ويســاعد االلتــواء باســتخدام الوتــد األمامــي أو الخلفــي عــى إعــادة توزيــع الــوزن (.)13
وينبغــي أال يرتــدي املــرىض هــذه األحذيــة املؤقتــة لفــرات طويلــة ألنهــا توفــر حاميــة
محــدودة .ويجــب الحصــول عــى أحذيــة واقيــة دامئــة مبجــرد اكتــال التئــام الجــروح .ويزيــد
نعــل هــذا النــوع مــن األحذيــة مــن طــول الســاق ،مــا قــد يخــل بتــوازن املريــض عنــد املــي.

Francis Macard

الشكل  :11أحذية تفريغ ِ
الحمل

التفريغ  -ملخص
•إن االمتثال لتدابري التفريغ يزيد من احتامل شفاء تق ّرح القدم السكرية ،وتعطي األدلة
الحالية األفضلية الستخدام جبرية ذات اتصال كيل أو جزمة قابلة للخلع ح ِّول إىل جزمة غري
قابلة للخلع ،كمامرسة تفريغ مثالية .ويتطلب استخدام جبرية ذات اتصال كيل مهارات
يتعني عىل املتخصصني يف مجال إعادة التأهيل اكتسابها .ويتضمن التدريب باستخدام
« »D-Footهذا التدريب ،ورشكة « »D-Footهي الرشيك املفضل للجنة الدولية.
•إن أفضل ثاين خيار هو مشاية يف شكل جزمة قابلة للخلع مع نعل مخصص ،مع تشجيع
املريض عىل استخدامها قدر اإلمكان .وقد يكون ذلك صعباً عىل كثري من املرىض.
•إن أفضل ثالث خيار هو أحذية تفريغ ِ
الحمل مالمئة الرتكيب التي تحتوي عىل نعال.
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تدابري وقائية  -األحذية
إذا كان املريــض مندرجــاً يف فئــة املخاطــر العاليــة ،فيجــب تطبيــق التدابــر الوقائيــة مثــل
األحذيــة والنعــال .ويبـ ّـن عــدد جيــد مــن األدلــة أن وصــف أحذيــة ونعــال مناســبة كجــزء مــن
فحوصــات العيــادة الخارجيــة ميكــن أن يســاعد يف منــع تق ـ ّرح القــدم الســكرية .ومــع ذلــك،
ال يوجــد دليــل عــى أن األحذيــة ميكــن أن تشــفي تق ّرحـاً فاعـاً للقــدم الســكرية .ويجــب أال
ميــي األشــخاص املعرضــون للخطــر عــى األطــاق بأقــدام حافيــة أو بجــوارب أو بشباشــب
عاديــة ذات نعــال رقيقــة.
إن األحذيــة غــر املالمئــة ســبب شــائع لجــروح الجلــد التــي تســبق تق ّرحــات القــدم الســكرية
( .)12وميكــن أن يــؤدي توفــر أحذيــة مناســبة إىل تقليــل مخاطــر اإلصابــة بتقــ ّرح القــدم
الســكرية عــن طريــق تقليــل احتــال حــدوث جــروح جلديــة قــد تفســح املجــال لحــدوث
التهــاب بكتــري (.)5
وينبغــي النظــر يف اســتخدام األحذيــة والنعــال ذات االتصــال الــكيل معــاً ،إذ يوفــر هــذان
الجهــازان مع ـاً واجهــة اتصــال كليــة للقــدم املعرضــة للخطــر .والهــدف مــن االتصــال الــكيل
تقليــل فــرات ذروة الضغــط ومــدى القــوة القاصــة عــى حــ ّد الســواء ،وذلــك الرتباطهــا
بالجــروح الجلديــة (.)25
وينبغــي أن ينصــب الرتكيــز عــى حصــول املــرىض عــى أحذيــة مالمئــة لحالتهــم؛ وغالب ـاً مــا
يكــون مــن املمكــن الحصــول عــى مثــل تلــك األحذيــة مــن متاجــر األحذيــة الخاصــة ،وينبغــي
أال تدفــع مراكــز إعــادة التأهيــل البــدين مثنهــا أو توفرهــا تلقائيـاً .ومــن املمكــن إقامــة عالقــات
مــع مــزودي األحذيــة الجاهــزة املحليــن ،لضــان احتفاظهــم مبخــزون مــن األحذيــة املناســبة.
ويف األســاس ،ال تُوفــر األحذيــة الخاصــة إال لألشــخاص مــن الفئــة عاليــة الخطــورة.
وتشمل خيارات األحذية املناسبة ما ييل:
•أحذية مريحة من محالت أحذية عادية.
•أحذية تقوميية تتسم بعمق أو عرض إضايف ،وما إىل ذلك ،ونعال مصممة حسب الطلب.
•أحذية ُمكيّفة (قابلة للتعديل) أو مصممة حسب الطلب ،مصنوعة عىل قياس املرىض
املعنيني أو متكونة من قوالب.
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ويجــب رشاء هــذه األحذيــة (انظــر الصــورة) محليــاً ،إذ يتطلــب كل مريــض تركيبــاً فرديــاً.
وميكــن ملراكــز إعــادة التأهيــل البــدين استكشــاف الخيــارات مــع صانعــي األحذيــة املحليــن
فيــا يتعلــق بــكل مــن مخــزون األحذيــة واألحذيــة امل ُكيّفــة.

C. Paoli

الشكل  :12حذاء مبقدمة مرنة للقدم من أجل استيعاب التشوه
مثــال :يف إثيوبيــا وغــزة ،يتوفــر عــدد مــن خيــارات األحذيــة هــذه .وتتمثــل الخطــوة األوىل يف
العثــور عــى مــزود مناســب لألحذيــة ،ثــم التفــاوض عــى عالقــة العمــل مــع مراكــز إعــادة
التأهيــل البــدين .وميكــن إجــراء ترتيبــات الختصاصيــي تقويــم العظــام مــن أجــل القيــاس
والرتكيــب ،مــع قيــام املــزود بالتصنيــع فقــط ،أو ميكنــه أيضــاً القيــام بالرتكيــب .إن تصنيــع
األحذيــة داخــل مراكــز إعــادة التأهيــل عمليــة أكــر تعقيــدا ً ،وال تُجــرى إال يف حــال توفــر
عاملــن مهــرة.
ودعمــت رشكــة « »D-Foot Internationalمشــاريع األحذيــة مثــل مــروع «.»Flirt Bird
فــإذا كانــت الرشكــة موجــود ًة يف ســياق مــا ،فســتكون خيــارا ً جيــدا ً كرشيــك.
وينبغي أن تؤمن أحذية األشخاص املصابني باالعتالل العصبي السكري:
•حامية القدم
•ضامن إراحة أماكن الضغط الزائد
•تقليل الصدمات
•تقليل القص
•استيعاب التشوهات
•تثبيت التشوهات ودعمها (التي تشمل تثبيت املفاصل املناسبة)
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•تركيب نعل داخيل أو مقوام الكاحل والقدم
•أن تكون مقبول ًة من ناحية الشكل
•أن تكون عملية
•أن تدوم طويالً
•أن تكون ذات قاع مقوس لتقليل الضغط األخميص /الوقت التكاميل (للضغط).
مقتبس من  Ulbrecht & Cavanagh 2010وJanisse & Janisse 2014

مالءمة األحذية
يجــب أن يكــون شــكل الحــذاء املجهــز وحجمــه صحيحــن لضــان مالءمــة جيــدة .وينبغــي
قيــاس كلتــا القدمــن ،إذ مــن الشــائع وجــود اختالفــات مــن قــدم إىل أخــرى.
•ميكن أن يسبب االعتالل العصبي الحريك تغ ًريا يف شكل أصابع القدم لتصبح عىل شكل
السالميات عىل صندوق أصابع القدم .وإن توفر عمق
مخالب .ويؤدي ذلك إىل ضغط ُ
مناسب يف منطقة صندوق إصبع القدم أمر مطلوب .وميكن أن تؤدي املخالب عىل مستوى
أصابع القدم أيضاً إىل جعل رؤوس مشط القدم أكرث بروزا ً .وعليه ،قد يكون من املهم
تفريغ ِ
الحمل عن رؤوس مشط القدم باستخدام نعل ذي اتصال كيل.
•يجب أن يكون صندوق أصابع القدم عريضاً بدرجة كافية ،حتى ال ت ُحرش أصابع القدم معاً.
وقد تؤدي األورام الوسيطة أو أورام تايلور (الجانبية) إىل ضغط مفرط من الحذاء يف وسط
منطقة رؤوس مشط القدم وجوانبها.
•يجب أن يكون طول األحذية مناسباً بحيث يكون أطول من القدم بنحو سنتيمرت واحد.
وتذكّر أن القدم تتمدد عندما يقف الشخص.
•يكون أعرض جزء من القدم عادة عند أول مفصل عظمي ملشط القدم ،ويجب أن يكون
الحذاء يف هذا املكان أوسع من األجزاء األخرى.
•إن عمق منتصف القدم مهم؛ ويجب أال يضغط الحذاء عىل ظهر القدم وأن يستوعب أي
نعل عند القيام بذلك.
•يجب أن يكون عرض صندوق الكعب وشكله من الخلف يف شكل يحول دون انزالق القدم
يف الحذاء.
•ينبغي أن يكون إغالق الحذاء باستخدام األربطة أو الفيلكرو أمرا ً سهالً.
•ينبغي أن يتضمن الحذاء بطانة ناعمة بدون خياطة بارزة أو مواد أخرى.
•ينبغي أن يتضمن الحذاء نعالً قوياً لحامية القدم من األجسام الغريبة التي قد تخرتق
النعل ،وأن يتضمن أيضاً نعالً مقوساً داخلياً خفيفاً.
•ينبغي تجنب األحذية االنزالقية التي تنزلق فوق الكعب ،إذ يجب أن تكون ضيقة وقصرية
ألغراض املالءمة (.)12
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تقييم األحذية
(قامئة مرجعية لتقييم أحذية املرىض الحالية أو بعد عملية تركيب)
يف كل موعــد ،تحقــق مــا يــي يف جميــع األحذيــة التــي يرتديهــا مريــض الســكري ،وذلــك ألن
مالحظــات املريــض وحدهــا ليســت كافيـةً .واغتنــم هــذه الفرصــة لتثقيــف املريــض.
شخيص
اسأل املريض ما إذا كان
الحذاء

• مريحاً
•مستخدماً
•سهل االرتداء والخلع

موضوعي
تحقق من مالءمة الحذاء من
حيث كونه

افحص داخل الحذاء للتأكد
من وجود
تحقق من الحالة العامة
للحذاء
تحديد االمتثال
تحقق من توفر الحامية
الكافية

•ثابتاً ومريحاً طوال الوقت ،وليس ضيقاً
•بالطول املناسب (ميتد مبقدار سنتيمرت واحد عن أطول إصبع عند
وقوف املريض)
ً
•بالعرض والعمق املناسبني ،خاصة يف منطقة إصبع القدم ويف
رؤوس مشط القدم
•بطانة ناعمة وسليمة طوال الوقت
•أجسام غريبة
•اهرتاء النعل ،وخاصة الكعب الجانبي
•حالة الربطات والجزء العلوي
•النظافة
•اهرتاء أقل من املتوقع عالمة من عالمات ضعف االمتثال
•نعال تقوميية يف مكانها (إذا كانت قد ُوف ّرت للمريض)
• أصابع القدم محمية
•نعل صلب بشكل ٍ
كاف

الجدول  :3تقييم األحذية
مقتبس من  McIntoshو 2009 Halford
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التدابري الوقائية  -تعديالت عىل األحذية
إن الهــدف مــن التدابــر الوقائيــة منــع التكــرر املفــرط للتقـ ّرح .وميكــن تطبيــق هــذه التدابــر
عــى األشــخاص املعرضــن لخطــر اإلصابــة بالتقـ ّرح يف املســتقبل.

النعال املقوسة (روكر)

G. Abarca

يســمح النعــل املقــوس بالتحــرك خــال طــور وقفــة القــدم ووضعيــة ال ُعنيــق ،دون الحاجــة إىل
تحريــك مفاصــل القــدم .وميكــن أن يقلــل النعــل املقــوس مــن الضغــوط القصــوى عــى نحــو
فعــال .وينبغــي أن تكــون قمــة النعــل يف الجانــب الخلفــي مــن نقطــة التفريــغ املطلوبــة.
وتتضمــن بعــض األحذيــة الجاهــزة نعــاً
مقوســاً خفيفــاً ،ولكــن بالنســبة لألقــدام
التــي فيهــا تشــوهات ،فينبغــي وضــع نعــل
مقــوس مخصــص يف زوج مــن األحذيــة عــايل
الجــودة .وتــؤدي صالبــة النعــل دورا ً مهامً يف
منــع النعــل املقــوس مــن فــرض ِحمــل إضايف
عــى املنطقــة املتأثــرة (.)12
الشكل  :13نعل مقوس (روكر)

ُع َنيق ممتد
يُصنــع ال ُعنيــق املمتــد مــن الفــوالذ أو الكربــون ،ويوضــع داخــل هيــكل نعــل الحــذاء .ويُعــزز
صالبــة الحــذاء ملنعــه مــن الثنــي أثنــاء املــي وميكــن اســتخدامه مــع النعــل املقــوس .ويضمــن
ال ُعنيــق املمتــد ،مــن خــال منــع ثنــي الحــذاء ،االتصــال الكامــل للجانــب األخمــي للقــدم
بــاألرض أثنــاء مرحلــة الوقــوف .ويقلــل ذلــك الضغــوط القصــوى واملتوســطة (.)12
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التفريغ املحيل
ميكن أن ت ُولد مناطق التشوه مثل مخالب أصابع القدم ضغوطًا عالية يف أماكن محددة.
وميكــن توفــر جيــوب للتفريــغ املحــي عــن طريــق م ـ ّد الحــذاء باســتخدام أداة مل ـ ّد الجلــد
وســائل للم ـ ّد .وميكــن القيــام بذلــك يف حــاالت مثــل مخالــب أصابــع القــدم أو بــروز رؤوس
مشــط القــدم األول أو الخامــس أو بــروز عظــم آخــر (.)9

G. Halford

الشكل  :14أداة م ّد الجلد

التدابري الوقائية  -أجهزة تقويم القدم
ينبغــي النظــر يف إمكانيــة املــزج بــن أجهــزة تقويــم القــدم واألحذيــة .وينبغــي أال يُنظــر إىل
هــذا املــزج عــى أنــه الخيــار األول لشــفاء تق ـ ّرح فاعــل للقــدم الســكرية.
إن أجهــزة تقويــم القــدم ملحقــات تُركــب يف الحــذاء .وميكــن أن تكــون أجهــزة تقويــم القــدم
ذات االتصــال الــكيل بالقــدم مفيــدةً ،خاصــة يف الوقايــة مــن التقــرح ،أو يف منــع تكــرر التقـ ّرح
بالنســبة إىل املــرىض الذيــن لديهــم ســوابق يف تقـ ّرح القــدم الســكرية .وترجــع هــذه الفعاليــة
إىل خفــض محــي للضغــوط القصــوى عــن طريــق توزيــع الضغــط بشــكل أكــر توازن ـاً عــى
كامــل الجانــب األخمــي مــن القــدم.
وميكــن تصميــم أجهــزة التقويــم وتصنيعهــا لتفريــغ مــكان معـ ّـن يف الجانــب األخمــي مــن
القــدم ،مثــل مــكان ضغــط مرتفــع أو تقـ ّرح ســابق ،مــن خــال القيــام بالتفريــغ الجــزيئ يف ذلــك
املــكان .وميكــن أن يصــف تلــك األجهــزة اختصــايص تقويــم العظــام و /أو اختصــايص أقــدام
بعــد إجـراء تقييــم شــامل للمريــض ،يجــب أن يتضمــن تحليــل املــي ،وتقييــم هيــكل القــدم
وعملهــا ،وتقييــم األحذيــة.
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وعندمــا يــؤدي االعتــال العصبــي الحــريك إىل بــروز أكــر لــرؤوس مشــط القــدم ،ميكــن أن
يكــون اســتخدام قبــة أو عمــود ملشــط القــدم فعــاالً يف تقليــل الضغــط يف ذلــك املــكان .وغالبـاً
مــا يطبــق ذلــك مــع حــذاء ذي نعــل أكــر صالبــة أو مقــوس يف مقدمــة القــدم .ومتنــع املــادة
الســامي الــذي يرتبــط بضغــط أعــى يف منطقــة رأس مشــط القــدم.
املصلِبــة االنثنــاء الظهـراين ُ
ويســمح نعــل الروكــر الخــاص مبقدمــة القــدم بالتقــدم إىل األمــام عــى الرغــم مــن محدوديــة
االنثنــاء الظه ـراين.
وقــد تكــون أجهــزة تقويــم القــدم جاهــز ًة أو مصنوعـ ًة حســب الطلــب .ومــن املهــم للغايــة أن
تكــون مناســبة متامـاً لشــكل قــدم الفــرد .ويقلــل ذلــك مــن الضغــط وقــوة القــص عــى الجانــب
األخمــي مــن القــدم.
وإذا كان للمريــض ســوابق مرتبطــة بقــدم شــاركو ،أو تشــوه كبــر ،أو بــر جــزيئ للقــدم أو
اعتــال عصبــي ،فــإن النعــال املخصصــة تكــون أكــر مالءمــةً.
إن الهدف من تقويم القدم بالنسبة إىل مرىض السكري:
•تبطني القدم وحاميتها
•تقليل أماكن الضغط املرتفع من خالل إعادة توزيع الضغط
•توفري عوامل لتخفيف الصدمات
•دعم أماكن الكسور امللتئمة وحاميتها من خالل التثبيت
•الح ّد من قوة القص
•مراقبة التشوهات املرنة وتثبيتها
•الح ّد من حركة املفاصل املصابة
•استيعاب التشوهات الثابتة.
ينبغي تغطية الجهاز التقوميي مبادة ناعمة ورقيقة.
مقتبس من  Cavanagh 2010وJanisse & Janisse 2015
ينبغــي إج ـراء عمليــة أخــذ قالــب القــدم وطبعاتهــا لتصنيــع نعــال مخصصــة بعنايــة ،إذ مــن
املمكــن أن تُــؤذي القــدم:
•الجبس املتبقي واملرتوك بني أصابع القدم ميكن أن يكون كالحىص ويرض بالقدم املعتلة
أثناء امليش
•الضغط بقوة لدفع القدمني يف صناديق الطبعات أو جعبة صب القالب ميكن أن يؤدي إىل
إلحاق أرضار بالقدم التي تعاين من مخاطر عالية
•ينبغي أال يُطلب من األشخاص الذين يعانون من تق ّرح فاعل امليش بدون أحذية أو جوارب
من أجل تحليل طريقة امليش
•ينبغي حامية التق ّرح الفاعل خالل جميع مراحل التقييم والصب والرتكيب ملنع التسبب
بالتهاب بكتريي.
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 /A.Bourgeoisبرنامج مؤسسة
 /MoveAbilityاللجنة الدولية  -نيكاراغوا

إن أجهــزة تقويــم القــدم الصلبــة ليســت مناســبة وال ميكــن اســتخدامها ملــرىض الســكري (.)12
وتكــون النعــال كاملــة الطــول شــبه الصلبــة أو امل ُســتو ِعبة أكــر مالءمـةً .ويُعـ ّد أُســيتات إيثيــل
فاينيــل مبختلــف درجــات كثافتــه مــاد ًة مناســبةً ،إذ مــن املهــم أن يكــون النعــل صلبـاً بدرجــة
كافيــة ملقاومــة الضغــط الهيــكيل ،وأن تكــون الواجهــة ناعمــة بدرجــة كافيــة ملنــع الضغــوط
القصــوى .وقــد يكــون غطــاء ناعــم
مصنــوع مــن أســيتات إيثيــل فاينيــل
الناعــم أو جلــد الشــامواه أمـرا ً مفيــدا ً
لتقييــم املالءمــة الحقــاً ،إذ ســترتك
القــدم أثــرا ً فيــه .وينبغــي أن تكــون
حــواف النعــل متصلــة بالحــذاء ،مــع
عــدم وجــود نتــوءات قــد ينتــج عنهــا
أماكــن ذات ضغــط مرتفــع.
الشكل  :15نعل إلعادة توزيع الضغط
تدعــم املطبوعــات املنشــورة التدخــل التقوميــي كجــزء ال يتجــزأ مــن نظــام عــاج مــرىض القــدم
تحســناً يف كل مــن الصحــة الجســدية والنفســية
الســكرية ( .)26ووجــدت إحــدى الدراســات ُ
للمــرىض الذيــن تلقــوا عالجـاً تقومييـاً (.)27

قدم شاركو
قــدم شــاركو (أو االعتــال املفصــي العظمــي العصبــي) حالــة خطــرة تتميــز بدرجــات متفاوتــة
مــن الخلــل يف العظــام واملفاصــل نتيجــة لالعتــال العصبــي الرئيــي والصدمــات وتغــر
اســتقالب العظــام .ويحــدث خلــل يف التنظيــم عــاد ًة يف منتصــف القــدم ولكــن ميكــن أن يحــدث
يف الجانــب األمامــي أو الخلفــي للقــدم (.)13
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يتمثــل الشــكل الكالســييك يف هبــوط منتصــف القــدم الــذي ينتــج عنــه «أســفل قــدم مقــوس»
( .)28انظــر الشــكل  16أدنــاه.

C. Paoli

الشكل  :16أسفل القدم املقوس
وفرط التقران األخميص /ثفَن

ويتمثــل الشــكل الرسيــري لقــدم شــاركو يف
التهــاب موضعــي حــاد ،مــع وجــود ح ـرارة
(تكــون درجــة حـرارة الجلــد أعــى بدرجتــن
مئويتــن مــن القــدم املقابلــة) ،وعــاد ًة مــا
يكــون التــورم أول األع ـراض املرصــودة .وقــد
يــؤدي غيــاب األمل بســبب االعتــال العصبــي
إىل اســتمرار األف ـراد يف التنقــل عــى الرغــم
مــن الكــر وتلــف العظــام والخلــع الجــزيئ
والخلــع والتشــوه (.)28

ويف حالــة قــدم شــاركو حــادة أو فاعلــة ،تدعــو املبــادئ التوجيهيــة ( )2016الصــادرة عــن املعهد
الوطنــي للصحــة والرعايــة املتميــزة إىل تفريــغ فــوري ِ
للحمــل بواســطة العــكازات أو اســتخدام
الك ـرايس املتحركــة وتطبيــق جبــرة االتصــال الــكيل لتفريــغ القــدم وتقليــل مخاطــر الكــر
التلقــايئ والتشــوه الجســيم .ويحتــاج املــرىض إىل متابعــة عــن كثــب يف عيــادة الرعايــة الصحيــة
األوليــة و /أو عــى مســتوى الرعايــة املتخصصــة /الثانويــة .ويف حالــة عــدم وجــود جبــرة اتصــال
كيل ،ميكــن تحويــل مشــاية يف شــكل جزمــة قابلــة للخلــع إىل مشــاية غــر قابلــة للخلــع ،وميكــن
أن تــؤدي إضافــة نعــل إىل جعــل الجهــاز متص ـاً كلي ـاً لضــان التفريــغ ( .)13وينبغــي بــذل
جهــد لضــان مالءمــة االتصــال الــكيل للمشــاية .وينبغــي إجـراء فحــص يف البدايــة بعــد ثالثــة
أيــام ثــم أســبوعياً (.)28
وتتميــز حالــة قــدم شــاركو غــر فاعلــة باختــاف درجــة ح ـرارة الجلــد بأقــل مــن درجتــن
مئويتــن ،وإظهــار األشــعة الســينية التئــام العظــام وانخفــاض االحمـرار ( .)13وينصــح مبشّ ــاية
تقومييــة حافظــة لشــاركو لوقــف حركــة القــدم وتفريغهــا جزئيـاً أثنــاء مرحلــة إعــادة التأهيــل
املبكــر .وتحقــق املشــاية اتصــالً كلي ـاً بواســطة مقــوام للكاحــل والقــدم ثنــايئ الصــام ،مــع
قســم أمامــي وقســم خلفــي ،وتُبطَــن مبــادة مثــل بالســتازود  TMأو أُســيتات إيثيــل فاينيــل
الناعــم .وينصــح باملشــاية ملــدة  3-2أشــهر (.)29
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 /A.Bourgeoisمستشفيات جنيف الجامعية

الشــكل  :17مشّ ــاية تقومييــة حافظــة لشــاركو
ثنائيــة الصــام مصنوعــة حســب الطلــب

مثــة حاجــة إىل إعــادة تأهيــل بطيئــة
ودقيقــة تبــدأ ببضــع خطــوات قصــرة
فقــط يوميـاً بــن عموديــن متوازيــن ،مــع
تحمــل األطـراف العلويــة للــوزن الجــزيئ.
ومــن الــروري إحــراز تقــدم دقيــق
وتدريجــي للخطــوات اإلجامليــة ملنــع
أي انتــكاس .ويجــب مراقبــة االنتــكاس،
مــع تقييــم دقيــق لدرجــة الحــرارة
وفحــص التــورم يومي ـاً .وينبغــي أن يتــم
ذلــك تحــت إرشاف اختصــايص يف العــاج
الطبيعــي.
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شكر وتقدير
كل مــن ســيجرييا إيبيــر بــروين ،وكورنيليــا بــارث ،وعائشــة بينيعيــش،
أع ـ ّد هــذه الوثيقــة ّ
وإيليــا برنابيــو م ـرا ،وفرانــك لريبايــك جنســن ،وإيفــان ســيدلر ،بــإدارة غريغــوري هالفــورد.
وتتألف املجموعة االستشارية التقنية من األشخاص التاليني:
 -الدكتور الطبيب ماثيو عسال ،جراح اختصايص يف العظام والصدمات ،الرئيس السابقللجمعية السويرسية للقدم والكاحل
 -مونتسريات كاستيلساجو بريوليني ،ممرضة متخصصة ،عيادة السكري ،مستشفيات جنيفالجامعية
 -الدكتور يورغي كوريا ،كبري األطباء املقيمني ،التثقيف العالجي للمرىض ،مستشفيات جنيفالجامعية
 -آالن الكراز ،اختصايص يف عالج طبيعي ،مستشفيات جنيف الجامعية -كريستوف باويل ،اختصايص أقدام ،جنيف -غاي ميغان ،ممرض متخصص ،عيادة السكري ،مستشفيات جنيف الجامعية -الدكتورة بيتينا بيرت ريش ،اختصاصية مرض السكري ،استشارية ،مستشفيات جنيفالجامعية
رسيسواســدي (استشــاري إعــادة التأهيــل ،تايلنــد) ودينيــس جانيــس
أجــرى الدكتــور غوالبــار َ
(طبيــب أطفــال ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة) اســتعراضاً بشــأن  ،D-footمبســاهمة مــن
الدكتــور زاهــد ميــان (اختصــايص الطــب الباطنــي والســكري والغــدد الصــاء ،باكســتان).
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تقييم حالة القدم السكرية
النتائج

العنوان

 Οالنوع 1
 Οالنوع 2
 Οسكري الحوامل
 Οغري معروف

 - 1أنواع مرض السكري

 - 2سوابق من تق ّرحات القدم؟
مدة شفاء التق ّرح إذا كانت
معروفة (بالشهور)
 - 3عالمات اعتالل األعصاب
املحيطية
القدرة عىل الشعور باختبار
الخيط األحادي يف أحد هذه
األماكن األربعة الرئيسية:

1
3 4

 - 4حالة القدم
 .1جرح
 .2تق ّرح
 .3غنغرينة
 .4أمل أثناء فرتة الراحة
 .5التهاب النسيج الخلوي

2

املالحظات

 Οنعم  Οال
(من شهر إىل  24شهرا ً)

 Οاعتالل عصبي
 Οحس سليم

 Ο .1نعم  Οال
 Ο .2نعم  Οال
 Ο .3نعم  Οال
 Ο .4نعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال

إذا كانت اإلجابة «نعم» عىل النقطة  .2تق ّرح ،قم بقياس القطر( ___________ :خانة رقمية ،مم)
أرش إىل النتائج املتعلقة بالنقاط من  1إىل  5عىل الرسم ،باستخدام االختصارات
ج (جرح) – ت (تق ّرح) – غ (غنغرينة) – أ (أمل أثناء فرتة الراحة) – ا (التهاب)
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القدم اليرسى

القدم اليمنى

إذا أجبــت بـــ «نعــم» عــى إحــدى النقــاط مــن  1إىل  5يف قســم «حالــة القــدم» ،فــإن اإلحالــة
إىل الرعايــة الطبيــة أمــر مطلــوب إذا مل يكــن الشــخص خاضعـاً للرعايــة أصـاً.
حدد حالة الشخص:
◻ تحت رعاية وحدة الخدمات الصحية ◻ اإلحالة
 - 5تشوه القدم

 - 6درجة حرارة القدم
إذا كانت باردةً:
 -شاحبة -لون داكن -تساقط الشعر -تغري يف نسيج الجلدإذا كانت ساخنةً:
 -حمراء- -منتفخة

 Οتشوه األظافر
 Οثفن
 Οإبهام القدم األَ ْر َوح
 Οمخلب إصبع القدم
 Οأصابع شبيهة باملطرقة
 Οقدم َخ َم ِصيَّة
 Οأسفل قدم مقوس
 Οقدم شاركو
 Οعدوى فطرية
 Οمساحات متعطنة بني األصابع
 Οتشققات جلدية
 Οباردة  Οساخنة  Οعادية
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
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 - 7نبض القدم الظهرية:

 Οحارض
 Οغائب
 Οرصده غري أكيد

 - 8نوع األحذية

 Οغري محددة  Οمفتوحة
 Οمغلقة

Dorsalis pedis
artery

إذا كنت ترتدي حذا ًء،
فتحقق مام ييل
شخيص:
اسأل الشخص إذا كانت
أحذيته
 -مريحة ُ -مستخدم ًة -سهلة االرتداء والخلعموضوعي:
 .1تحقق من مالءمة
 -الحذاء من ناحيةكونهثابتاً ومريحاً بكامله،
وليس ضيقاً
 -بالطول املناسب (يبعدمقدار سنتيمرت واحد
عن أطول إصبع عند
الوقوف)
 -بالعرض والعمقاملناسبني
 .2فحص داخل الحذاء يف
عالقة بوجود
 -بطانة ناعمة وسليمة يفكامل الحذاء
 -أجسام غريبة .3الحالة العامة لألحذية

 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال

 Οنعم  Οال
 Οنعم  Οال
 Οجيّدة  Οمقبولة
 Οبالية
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نظام تصنيف املخاطر
وفقاً لفريق العمل الدويل
املعني بالقدم السكرية
(انظر الجدول)

3Ο 2Ο 1Ο 0Ο

تكرار االستعراض
الفئة الخصائص
0
إجراء تثقيف للمريض بشأن اإلدارة
ال يوجد اعتالل عصبي محيطي ،وال
عالمات ملرض الرشيان املحيطي ،وال توجد الذاتية مر ًة يف السنة
عوامل خطر أخرى
1
اعتالل عصبي محيطي أو اعتالل الرشايني افحص األحذية و /أو النعال ،وأج ِر
ً
(بدون ثفن أو تشوه) ،أو عدم القدرة عىل تثقيفا للمريض بشأن اإلدارة الذاتية
الرعاية الذاتية أو حاجة لغسل الكىل
مر ًة كل  6أشهر
اعتالل عصبي محيطي مصحوب مبرض
2
افحص األحذية و /أو النعال ،وأج ِر
الرشايني املحيطية و /أو تشوه يف القدم تثقيفاً للمريض بشأن اإلدارة الذاتية
مر ًة كل  3إىل  6أشهر
اعتالل عصبي محيطي وسوابق إصابة
3
افحص األحذية و /أو النعال ،وأج ِر
بتق ّرح القدم أو برت لألطراف السفلية
تثقيفاً للمريض بشأن اإلدارة الذاتية
مر ًة كل شهر إىل  3أشهر

الخالصة

تاريخ التقييم:
قتح ،يُق ّرر عىل أساس التقييم:
تاريخ املتابعة امل ُ َ
اع ُتمد من
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صور للقامئة املنسدلة الواردة يف استامرة التقييم
الث َفــن ،تشــوهات األظافــر ،تشــوهات القــدم ،تشــوهات أصابــع القــدم ،العــدوى الفطريــة،
مســاحات متعطنــة بــن األصابــع وتشــققات الجلــد.
استشارة بشأن القدم السكرية يف العيادات
الخارجية
مستشفيات جنيف الجامعية

C. Paoli

إبهام القدم األَ ْر َوح ،وتشوهات األظافر،
وأصابع شبيهة باملطرقة

ثفن ،وأسفل قدم مقوس ،وقدم شاركو

استشارة بشأن القدم السكرية يف العيادات
الخارجية
مستشفيات جنيف الجامعية

استشارة بشأن القدم السكرية يف العيادات
الخارجية
مستشفيات جنيف الجامعية

تق ّرح جانبي للقدم ،وأسفل قدم مقوس،
وقدم شاركو

تق ّرح أخميص
استشارة بشأن القدم السكرية يف العيادات
الخارجية /مستشفيات جنيف الجامعية

تشوهات األظافر ،والنخر

تســاعد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر املترضريــنمــن النزاعــات املســلحة وحــاالت
العنــف األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل ،باذلــة كل مــا يف وســعها لحاميــة كرامتهــم
وتخفيــف معاناتهــم ،وغالبـاً مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــعرشكائهــا يف الصليــب األحمــر
والهــال األحمــر .وتســعى املنظمــة أيضـاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة ،بنــر
القانــون اإلنســاين وتعزيــزه ،ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة.
يعلــم النــاس أن بوســعهم االعتــاد عــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف تنفيــذ
مجموعــة مــن األنشــطة املنقــذة للحيــاة يف مناطــق النـزاع ،ويف العمــل بالتعــاون الوثيــق
مــع املجتمعــات املحليــة عــى فهــم احتياجاتهــا وتلبيتهــا .وتجــارب املنظمــة وخرباتهــا
متكنهــا مــن تقديــم اســتجاباتها برسعــة وفعاليــة ودون انحيــاز ألي جانــب.
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