
Ако приметите било
какву промену одмах

се обратите свом лекару!
Тражите од свог лекара

да Вам прегледа стопала
и на редовним контролама!

КАКО ДИЈАБЕТЕС МОЖЕ ДА ОШТЕТИ 
СТОПАЛО?
ОШТЕЋЕЊЕ НЕРАВА И ЛОША ЦИРКУЛАЦИЈА која 
се јавља у дијабетесу, када су нивои шећера у крви 
високи дуже време назива се дијабетесна 
неуропатија.

Када су нерви оштећени може доћи до смањене 
осетљивости на бол, хладноћу или топлоту у ногама 
и стопалима.

Посекотине и ране могу да се погоршају јер 
пацијент не препознаје да их има, ране и инфекције 
спорије зацељују или уопште не зарастају.

ПРЕГЛЕД СТОПАЛА
Зашто је важно прегледати своја стопала?

Да би се проблеми открили на време, потребно је 
СВАКОГ ДАНА, после КУПАЊА/ТУШИРАЊА И ПРЕ 
ОБУВАЊА ХУЛАХОПКИ/ЧАРАПА, СОКНИ ИЛИ 
ЦИПЕЛА, прегледати своја стопала на осветљеном 
месту. Може се употребити огледало или може неко 
други да помогне приликом прегледа.

ПРОВЕРИТЕ СВОЈА СТОПАЛА!
Проверите да ли на стопалима има:

· пликова,

· испуцале коже,

· посекотина,

· повреда које не зарастају добро,

· промена боје-плаве или црвене регије!

КАКО НЕГОВАТИ СТОПАЛА?
· Купање/туширање топлом(не врелом!) водом,

· Избегавати дуго држање стопала у води,

· Добро осушити регију између прстију,

· Код суве коже на стопалима препоручује се 
наношење хидрантне креме/креме са уреом.

КАКО НЕГОВАТИ НОКТЕ НА НОГАМА?
· Нокти се секу када су мекани, после 
купања/туширања,

· Секу се пратећи ивицу прста-равно, не треба да 
буду прекратки и турпијају се да не би имали оштре 
ивице.

Курје око и калуси - задебљали слојеви коже који се 
појављују када постоји трење и притисак у 
одређеним тачкама на стопалима и могу се 
инфицирати.

Треба избегавати производе за уклањање курјег 
ока и купке за стопала.

Постоје посебни педикири који могу да воде рачуна 
о стопалима.

КАКО ЗАШТИТИТИ СВОЈА СТОПАЛА?
· Носити удобне чарапе и ципеле,

· На чарапама/хулахопкама/сокнама не би требало 
да има рупица и закрпа јер оне могу да провоцирају 
настанак раница,

· Избегавати уску обућу и чарапе; превише високе 
штикле и коришћење еластичних трака за 
подешавање чарапа,

· Носити папуче или ципеле да би се спречио 
настанак раница, посекотина, огреботина, посебно у 
близини шљунка, оштрих ивица, ногара намештаја и 
посебно на плажи.

ОПШТИ САВЕТИ: 
Узимати редовно препоручену терапију.
Мерити ниво шећера у крви.
Одржавати телесну тежину.
Регулисати крвни притисак. 
Редовно контролисати своја стопала.
Лекара треба посетити и ако повредите ногу, чак и 
онда ако се ради о наизглед безначајној рани.
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