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Plan działania w sytuacjach nagłych
ATAK STOPY CUKRZYCOWEJ?

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

Jeśli nie możesz się dodzwoni ć, zgło ś się
do pogotowia ratunkowego.

NATYCHMIAST ZADZWO Ń POD NUMER 07-786-250-788.

Ulotka pierwotnie wyprodukowana przez Scottish Diabetes Group — Foot Action Group. Zaktualizowana przez NHS w Leeds w grudniu 2 017 r.

HbA1c

Cholesterol

 

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
niższa niż 4

Najlepiej, jeśli jest ujemny

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

 

 

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

 

Twoje poprzednie wyniki:

Twoja nast ępna wizyta u diabetologa odb ędzie się: 

Twoje nast ępne działania:

Miesi ąc:

 ............................................................................................................................... ............................................

 ............................................................................................................................... ............................................

 ............................................................................................................................... ............................................

Rok:

Wska źnik ACR w moczu 
(białko w moczu)

Należy je wykonywa ć
co najmniej raz w roku

Zapytaj swojego lekarza
rodzinnego/pielęgniarkę

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 przewlekł ą, która mo że powodowa ć problemy ze stopami. Niektóre z tych problemów mog ą
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 mog ą być stopniowe i mo żesz ich nie zauwa żyć. Poniewa ż masz stop ę cukrzycow ą wysokiego ryzyka,
konieczne jest, aby ś wykonywał(a) regularne badania u zatwierdzonego, zarejestrowanego podiatry, które zostan ą
zaplanowane z tob ą podczas wizyty. Mo żesz wówczas ustali ć plan leczenia, który odpowiada twoim potrzebom. 

Badanie przesiewowe i ocena wykazały, że masz wysokie ryzyko wystąpienia owrzodzenia stopy. Pracownik słu żby
zdrowia zaznaczy, które z poni ższych rodzajów ryzyka ci ę dotyczą.   

Straciłeś(-aś) trochę czucia w stopach.  Masz wad ę wzroku

Krążenie krwi w twoich stopach jest osłabione.  Nie możesz sam(-a) dba ć o swoje stopy.

Masz tward ą skórę na stopach.   Miałeś(-aś) owrzodzenie w przeszło ści.

Kształt twoich stóp zmienił si ę.   Miałeś(-aś) amputację.

Odpowiednia kontrola twojej cukrzycy, poziomu cholesterolu i ci śnienia krwi pomo że ci zapanowa ć nad tymi
problemami.

 Porady dotyczące utrzymania twoich stóp w zdrowiu

Sprawdzaj swoje stopy codziennie
Powinieneś/powinnaś codziennie sprawdza ć swoje
stopy pod k ątem pęcherzy, p ęknięć skóry, bólu 
lub jakichkolwiek oznak infekcji, takich jak opuchni ęcie,
rozgrzanie lub zaczerwienie.
Jeśli nie możesz zrobić tego sam(-a), popro ś o pomoc
swojego partnera/partnerk ę lub opiekuna.

Myj stopy codziennie
Sprawdzaj temperatur ę wody łokciem lub popro ś o to
kogoś innego. Nale ży codziennie myć stopy ciepłą wod ą
z łagodnym mydłem. Ob�cie spłucz stopy i starannie je
wysusz, zwłaszcza mi ędzy palcami. Nie mocz stóp,
ponieważ może to uszkodzi ć skórę. Nie u żywaj plastrów
rozgrzewających bezpośrednio na skór ę.

Nawil żaj stopy codziennie
Jeśli twoja skóra jest sucha, codziennie nakładaj krem 
nawilżający, omijając miejsca między palcami u stóp.

Paznokcie u stóp
Nie obcinaj paznokci u stóp, je śli nie zaleci ci tego 
podiatra.

Skarpetki, po ńczochy i rajstopy
Codziennie zmieniaj skarpetki, po ńczochy i rajstopy.  
Nie powinny mie ć grubych szwów, a ściągacz powinien 
być bezuciskowy.

Unikaj chodzenia boso
Jeśli chodzisz boso, nara żasz stopy na urazy poprzez 
uderzenie się w palce oraz nadepni ęcie na ostre 
przedmioty, które mog ą uszkodzi ć twoją skórę.

Sprawdzaj swoje buty
Sprawdzaj spody butów przed zało żeniem ich, 
aby upewnić się, że żaden ostry przedmiot taki 
jak pinezka, paznokie ć lub szkło nie wbił si ę w podeszw ę 
zewnętrzną. Sprawdzaj równie ż dłonią wn ętrze buta, 
aby upewnić się, że nie wpadły tam żadne małe 
obiekty, takie jak małe kamyczki.

Źle dopasowane buty
Źle dopasowane buty to istotna przyczyna podra żnień
i uszkodze ń stóp. Podiatra badaj ący twoje stopy mo że 
udzielić ci porady dotycz ącej twoich butów i doradzi ć ci 
zakup nowych. Mo że równie ż zasugerowa ć ci zdjęcie 
miary do specjalnych butów, które otrzymasz na recept ę.

Obuwie ortopedyczne
Jeśli otrzymasz recept ę na buty, zostan ą one 
wykonane na miar ę. Przestrzegaj zalece ń podiatry  
lub protetyka (osoby wykonuj ącej buty). Powinno to by ć 
jedyne noszone przez ciebie obuwie.

Drobne skaleczenia lub p ęcherze
Jeśli podczas sprawdzania swojej skóry zauwa żysz jakieś
uszkodzenia, drobne skaleczenia lub p ęcherze, przykryj je 
sterylnym opatrunkiem i sprawdzaj je codziennie. 
Nie przebijaj pęcherzy. Jeśli problematyczna zmiana nie  
zagoi się w ci ągu kilku dni lub je śli zauwa żysz jakiekolwiek 
objawy infekcji (opuchni ęcie, rozgrzanie, zaczerwienienie
lub ból), natychmiast skontaktuj si ę z O środkiem ochrony 
stóp w Leeds (numer kontaktowy znajduje si ę na tej
stronie) lub ze swoim lekarzem rodzinnym. Je śli osoby
te nie s ą dostępne, a po jednym dniu nie wida ć oznak
gojenia się, udaj si ę do lokalnego oddziału pogotowia 
ratunkowego.

Twarda skóra i odciski
Nie próbuj samodzielnie usuwa ć twardej skóry 
ani odcisków. W razie potrzeby twój podiatra wykona 
zabieg i udzieli porady.

Preparaty na odciski dost ępne bez recepty
Nie używaj preparatów na odciski dost ępnych 
bez recepty. Nie s ą zalecane dla osób z cukrzyc ą, 
ponieważ mogą powodowa ć uszkodzenia skóry 
i tworzenie si ę wrzodów.

Unikaj wysokich lub niskich temperatur
Jeśli twoje stopy s ą zimne, załó ż skarpetki. Nigdy nie 
siadaj ze stopami skierowanymi w stron ę ognia, 
aby je rozgrza ć. Zawsze usuwaj butelki z gor ącą wod ą 
i plastry rozgrzewaj ące z łó żka przed poło żeniem się.

Wywiad dotycz ące owrzodzenia/amputacji
Jeśli miałeś(-aś) wcze śniej wrzody lub amputacj ę, istnieje 
wysokie ryzyko,  że wrzody powstan ą ponownie.
Jeśli będziesz starannie dba ć o stopy i korzysta ć
z pomocy podiatry, zmniejszysz ryzyko pojawienia si ę 
kolejnych problemów.

Ponieważ twoje stopy s ą stopami wysokiego ryzyka , musisz szczególnie o nie dba ć. B ędziesz potrzebowa ć 
regularnych wizyt u podiatry.   

Stosowanie porad i informacji zawartych w tej ulotce pomo że ci zadba ć o twoje stopy pomi ędzy wizytami u podiatry.
To powinno pomóc w zminimalizowaniu problemów w przyszło ści. 

Jeśli palisz papierosy, zdecydowanie zach ęcamy ci ę do rzucenia palenia. 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/

W przypadku cukrzycy badania przesiewowe siatkówki s ą konieczne.  Jeśli w tym roku ich nie wykonałe ś(-aś),
skontaktuj si ę z nimi za po średnictwem poczty e-mail pod adresem WAKCCG.retinalscreening@nhs.net lub
telefonicznie pod numerem 01924 541217.

Przydatne kontakty
Ośrodek ochrony stóp w Leeds (Leeds Foot Protection Service)
Telefon:  0113 843 4158
Adres e-mail : leedsfoot.protectionservice@nhs.net
Strona internetowa:
www.leedsfoot.protectionservice@nhs.net
(Umożliwia bezpośrednie 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
(Możesz uzyska ć darmow ą listę prywatnych, zarejestrowanych
podiatrów w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.)  

 

Chcesz zwi ększyć swoje
umiejętności, wiedz ę i pewno ść
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

Jeśli zauwa żysz jakie ś problemy ze stopami, 
skontaktuj si ę z O środkiem ochrony stóp

 

Coroczne szczepienie przeciwko grypie jest konieczne. Zapytaj swojego lekarza, piel ęgniarkę lub farmaceut ę
o szczegóły

Buty są przepisywane z wkładkami. To wa żna częśćtwoich
butów i nale ży wyjmować je tylko wtedy, kiedy zaleci ci to
twój protetyk lub podiatra. Osoba zapewniaj ąca obuwie
będzie przeprowadza ć wszelkie naprawy i zmiany, 
aby obuwie było zgodne z twoj ą receptą.


