ARABIC

منع السقطات  -رعاية القدمني واألحذية املأمونة
اعنت بقدميك:
ِ
½ ½راجع طبيبك أو أخصايئ رعاية األقدام إذا كانت لديك
مشاكل أو أوجاع يف القدمني.
½ ½اذهب إىل معالج أقدام ( )podiatristبانتظام ملراجعة
صحة قدميك وتقليم أظافرك وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أية مسامري يف
جلد قدميك.
نت جيداً بقدميك.
½ ½إذا كنت مريضاً بالسكري ،اع ِ

ميكن أن يساعد استخدام األحذية املناسبة ملقاس
القدمني والداعمة لهما في منع السقطات.
يتعي أن يتميز احلذاء العادي واملشاية (الشبشب) واحلذاء الرسمي مبا يلي:
نّ

وجود أشرطة أو إبزميات (بكالت) أو فلكرو تث ّبت القدم
بشكل أكثر إحكاماً.
وجود كعب حذاء مكني
وجود مق ّدمة حذاء عريضة
ليوفر الدعم عند املشي.
وعميقة تتيح مساحة
كافية حلركة األصابع وتوفر
الراحة.

½ ½ج ّفف قدميك جيداً ،خاص ًة بني األصابع.
½ ½مارس التامرين ملساعدة جريان الدم يف قدميك.
½ ½استرش معالجاً وظيفياً أو معالجاً فيزيائياً (طبيعياً)
أو معالج أقدام للحصول عىل نصيحة بشأن العناية
بالقدمني وأفضل نوع من األحذية لك.

مقاس طول مناسب
مما يتيح قيام القدم
وجود نعال رقيقة ذات مداسات بوظيفتها بشكل طبيعي.
ّ
لتمكن قدميك من التك ّيف
وجود كعب منخفض وعريض ومستدير
عليها
تسير
التي
األسطح
مع
الطرف لتوفير تالمس أكثر مع األرض ومنع
االنزالق.
ومنع
االنزالق.

نصائح مفيدة عند شراء األحذية

اختر احلذاء املناسب وجتنب
السقطات!

جرب/ي رشاء األحذية
½ ½تتورم القدمان عاد ًة من جراء الوقوف وامليش ،لذا ّ
يف منتصف بعد الظهر أثناء ارتداء الجوارب العادية أو جوارب النايلون أو
األدوات التقوميية للقدم كاملعتاد.
½ ½انتعل الحذاءين بصورة كاملة .ج ّرب كال الحذاءين واشرت بنا ًء عىل إراحة
الحذاء لقدميك وليس بنا ًء عىل مقاس الحذاء.
½ ½امش وأنت منتع ًال الحذاء يف املحل لتتأكد من أن حجم الحذاء مناسب وأن
الكعبني ال ينزلقان.
½ ½ال تتأثر بضغط موظفي املبيعات يف املحل  -إذا مل يكن الحذاء مناسباً ،ال
تشرته.
½ ½قد يساعدك استخدام لَبيسة (قرن لِبس) حذاء طويلة الذراع.
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