
Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții 
cu diabet: o sinteză a Ghidului pentru practica de zi cu zi, 
elaborat în 2015 pe baza documentelor de orientare ale IWGDF 
(International Working Group on the Diabetic Foot)

Principiile tratamentului 
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Anexă

Introducere

În prezenta „Sinteză a ghidului pentru practica de zi cu zi” se descriu principiile de bază ale prevenirii și tratamentului afecțiunilor 
piciorului la persoanele cu diabet. Acestă sinteză se bazează pe Ghidul din 2015 al Grupului internațional de lucru privind 
piciorul diabetic (IWGDF) și este compusă din documente de orientare bazate pe probe și adoptate prin consens internațional în 
ceea ce privește:

• Prevenirea ulcerelor piciorului la pacienții diabetici cu risc (1)
• Încălțămintea adecvată și metodele de modificare a presiunii pentru prevenirea și vindecarea ulcerelor piciorului la 

persoanele cu diabet (2)
• Stabilirea diagnosticului, pronosticul și gestionarea bolii arteriale periferice la pacienții diabetici cu ulcere ale piciorului (3)
• Stabilirea diagnosticului și tratamentul infecțiilor piciorului la persoanele cu diabet (4)
• Intervențiile care favorizează vindecarea ulcerelor cronice ale piciorului la persoanele cu diabet (5)

În plus, autorii, în calitate de membri ai Consiliului Editorial al IWGDF oferă, în cadrul acestei sinteze, anumite sfaturi bazate pe 
opinii autorizate în domenii în care documentele de orientare nu au putut furniza recomandări pe baza probelor existente.
În funcție de condițiile locale, principiile descrise în această sinteză vor fi adaptate sau modificate, ținându-se seama de 
diferențele regionale ale contextului socio-economic, de accesibilitatea și performanța serviciilor medicale și de diverși factori 
culturali. Prezenta sinteză se adresează furnizorilor de servicii medicale din întreaga lume care sunt implicați în îngrijirea 
persoanelor cu diabet. Pentru mai multe detalii și informații privind tratamentul acordat de specialiști în îngrijiri medicale ale 
piciorului, cititorul poate consulta cele cinci documente de orientare bazate pe probe și adoptate prin consens internațional (1-5).
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Problemele piciorului diabetic

Problemele piciorului diabetic se numără printre cele mai grave complicații ale diabetului zaharat. Problemele piciorului 
reprezintă o sursă de suferință majoră și implică mari costuri pentru pacient, plasând de asemenea o presiune financiară 
considerabilă asupra sistemului medical și a societății în general. Adoptarea unei strategii care să includă prevenirea acestor 
probleme, educarea pacientului și a personalului medical, tratarea de către o echipă multidisciplinară a ulcerelor piciorului și 
monitorizarea atentă a picioarelor pacienților diabetici, după cum se descrie în prezentul document, poate reduce problemele 
piciorului și sechelele acestuia.
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Fiziopatologie

Deși prevalența și spectrul afecțiunilor care afectează piciorul diferă de la o regiune a lumii la alta, căile de dezvoltare a 
ulcerelor sunt probabil foarte similare la majoritatea pacienților. Leziunile piciorului diabetic apar frecvent la pacienții care au 
simultan doi sau mai mulți factori de risc, neuropatia diabetică periferică jucând un rol central. Această neuropatie duce la un 
picior insensibil și uneori deformat, având un mers anormal. La persoanele cu neuropatie, traumatismele minore (de exemplu, 
cele provocate de încălțămintea de mărime incorectă, de umblatul desculț sau de o leziune acută) pot precipita ulcerația 
piciorului. Pierderea sensibilității, deformările piciorului și mobilitatea limitată a articulațiilor pot duce la o solicitare biomecanică 
anormală a piciorului. Aceasta exercită presiune crescută în anumite zone, iar corpul reacționează prin formarea zonelor de 
tegument îngroșat (calozități). În continuare, crește gradul solicitării anormale, însoțită adesea de hemoragii subcutanate și 
eventual de ulcerație. Oricare ar fi cauza inițială, dacă pacientul continuă să umble pe piciorul insensibil, vindecarea rănii nu va 
fi posibilă (vezi Figura 1).

Figura 1: Apariția unui ulcer din cauza presiunii repetate

Boala arterială periferică (BAP), provocată în general de ateroscleroza accelerată, este prezentă la un procent de până la 50% 
dintre pacienții cu ulcerație a piciorului diabetic. BAP reprezintă un factor important de risc pentru vindecărea inadecvată a 
plăgilor și pentru amputația extremității inferioare. Un număr mai mic de ulcere ale piciorului sunt pur ischemice; acestea sunt 
de obicei dureroase și sunt provocate de traumatisme minore. Majoritatea ulcerelor piciorului sunt neuro-ischemice, adică 
provocate de o combinație între neuropatie și ischemie. La acești pacienți, în ciuda ischemiei severe a piciorului, simptomele pot 
lipsi din cauza neuropatiei.
Microangiopatia diabetică (așa-numita „boală a vaselor mici”) nu constituie de regulă o cauză primară a unui ulcer sau a unei 
vindecări inadecvate a unei plăgi.
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Aspectele centrale ale prevenirii

Există cinci elemente-cheie care stau la baza prevenirii afecțiunilor piciorului:

1. Identificarea piciorului cu risc
2. Inspecția și examinarea regulată a piciorului cu risc
3. Educarea pacientului, a aparținătorilor acestuia și a furnizorilor de servicii medicale
4. Purtarea de încălțăminte adecvată
5. Tratarea semnelor care precedă ulcerația

1. Identificarea piciorului cu risc
Pentru a identifica o persoană cu diabet care prezintă risc de dezvoltare a unui ulcer al piciorului, picioarele trebuie examinate 
anual în vederea căutării semnelor sau simptomelor de neuropatie periferică sau de boală arterială periferică. Dacă un 
pacient cu diabet suferă de o neuropatie periferică, trebuie să se ia în calcul următoarele: antecedente de ulcerație a piciorului 
sau de amputație a extremității inferioare; deformarea piciorului; semne care precedă ulcerația la nivelul piciorului; igienă 
necorespunzătoare a piciorului; încălțăminte inadecvată sau de mărime incorectă.

În urma examinării piciorului, fiecare pacient poate fi încadrat într-o categorie de risc, iar în funcție de aceasta se vor decide 
următorii pași ai conduitei preventive. Categoriile de clasificare a riscurilor elaborate de IWGDF în 2015 sunt prezentate în 
Tabelul 1. În Figura 2 se prezintă zonele cu cel mai ridicat risc.

Tabelul 1: Sistemul de clasificare a riscurilor elaborat de IWGDF în 2015 și frecvența screeningului preventiv
Categorie Caracteristici Frecvență

0 Absența neuropatiei periferice O dată pe an

1 Neuropatie periferică O dată la 6 luni

2 Neuropatie periferică cu prezența bolii arteriale periferice și/sau 
a unei diformități a piciorului 

O dată la 3-6 luni

3 Neuropatie periferică și antecedente de ulcer sau amputație a 
extremității inferioare 

O dată la 1-3 luni
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Figura 2: Zone de la nivelul piciorului cu risc de ulcerație

2. Inspecția și examinarea regulată
Ar trebui să se efectueze examinarea cel puțin anuală a picioarelor tuturor pacienților cu diabet, pentru a se identifica acele
cazuri care prezintă risc de ulcerație a piciorului. Pacienții cu factor de risc ar trebui examinați mai des, în funcție de categoria
de risc IWGDF în care au fost încadrați (vezi Tabelul 1).

Absența simptomelor la o persoană cu diabet nu exclude prezența afecțiunilor piciorului; pacientul poate fi afectat de neuropatie, 
boală arterială periferică, poate prezenta semne care precedă ulcerația sau chiar ulcer format, dar să fie asimptomatice. Cadrul 
medical trebuie să examineze picioarele pacientului atât în poziție culcată, cât și stând în picioare, și trebuie să inspecteze de 
asemenea încălțămintea și șosetele pacientului. Inspecția și examinarea trebuie să includă cel puțin următoarele:

Istoric și examinarea piciorului:
• Istoric: Ulcer / amputație anterioare, afecțiune renală în fază terminală, educație medicală anterioară privind îngrijirea 

piciorului, izolare socială, acces redus la asistență medicală, umblat desculț
• Evaluarea vascularizației: Antecedente de claudicație, durere în repaus, palparea pulsului arterelor pedioase
• Piele: Prezența calozității, culoare, temperatură, prezența edemului
• Oase / articulații: Deformări (de exemplu, grife digitale sau degete în ciocan) sau proeminențe osoase, mobilitate limitată a 

articulațiilor Încălțăminte / șosete (purtate în casă și în exterior): Evaluarea acestora în interior și în exterior 
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Evaluarea neuropatiei prin următoarele tehnici:
• Simptome precum furnicăturile sau durerea la nivelul membrului inferior, mai ales seara
• Percepția presiunii: Monofilamente Semmes-Weinstein (vezi anexa)
• Percepția vibrației: Diapazon calibrat la 128 Hz (vezi anexa)
• Discriminarea între două puncte: Înțepare cu acul (dosul labei piciorului, fără a pătrunde în piele)
• Sensibilitatea tactilă: Vată (pe dosul labei piciorului) sau prin atingerea ușoară a vârfurilor degetelor pacientului cu vârful 

arătătorului persoanei care face examinarea timp de 1-2 secunde
• Reflexe: Reflexele tendonului lui Achile

3. Educarea pacientului, a aparținătorilor acestuia și a furnizorilor de servicii medicale în ceea ce privește îngrijirile medicale ale piciorului
Educația, dacă este prezentată în mod structurat, organizat și repetat, joacă un rol important în prevenirea afecțiunilor 
piciorului. Scopul este de a îmbunătăți cunoștințele pacienților despre îngrijirea piciorului, de a crește nivelul de conștientizare 
și comportamentul auto-protector al acestora și de a promova motivațiile și abilitățile care favorizează adoptarea acestui 
comportament. Persoanele care suferă de diabet ar trebui să învețe cum să recunoască posibilele afecțiuni ale piciorului și 
să fie conștiente de măsurile pe care trebuie să le ia atunci când aceste probleme apar. Educatorul trebuie să demonstreze 
practic abilitățile, de exemplu să arate cum se taie corect, unghiile. Un membru al echipei de asistență medicală trebuie să 
ofere educație (vezi mai jos exemple de instrucțiuni) în cadrul mai multor ședințe de-a lungul timpului, de preferință utilizând 
o combinație de metode. Este esențial să se evalueze dacă persoana cu diabet (și, în mod optim, orice rudă apropiată 
sau îngrijitor) a înțeles mesajele, dacă este motivată să acționeze și să-și însușească sfaturile primite și dacă are abilități 
corespunzătoare de autoîngrijire. În plus, cadrele medicale care furnizează această instruire ar trebui să beneficieze periodic de 
formare prin care să-și perfecționeze abilitățile de îngrijire a pacienților cu risc crescut de ulcerație a piciorului.

Aspecte care trebuie acoperite în timpul instruirii pacientului cu risc de ulcerație a piciorului:
• Stabiliți dacă persoana cu diabet este în măsură să își examineze picioarele singură, zilnic. Dacă stabiliți că nu este, 

discutați despre cine poate ajuta persoana respectivă cu această activitate. O persoană cu tulburări majore de vedere nu 
poate efectua examinarea în mod adecvat

• Inspectați zilnic picioarele, inclusiv zonele dintre degete
• Anunțați cadrul medical adecvat imediat ce constatați o creștere semnificativă a temperaturii piciorului sau prezența unei 

bășici, tăieturi, zgârieturi sau ulcerații
• Atât în exterior, cât și acasă, evitați să umblați desculți, doar în șosete și fără încălțăminte sau în papuci de casă standard, 

cu talpă subțire
• Evitați încălțămintea prea strâmtă, cu margini prea tari sau cusături neuniforme
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• Verificați interiorul încălțămintei de fiecare dată înainte de a o purta
• Purtați șosete / dresuri fără cusături (sau cu cusăturile în afară); nu purtați șosete strânse pe picior sau până la genunchi și 

schimbați șosetele zilnic
• Spălați zilnic picioarele (temperatura apei trebuie să fie sub 37°C) și uscați-le cu grijă, în special zona dintre degete
• Nu folosiți radiatoare sau sticle cu apă fierbinte pentru a vă încălzi la picioare
• Nu folosiți agenți chimici sau plasturi pentru a îndepărta clavusurile și calozitățile; pentru rezolvarea acestor probleme, 

consultați cadrul medical adecvat
• Folosiți emoliente pentru a hidrata pielea uscată, dar nu și zonele dintre degete
• Tăiați unghiile în linie dreaptă (vezi Figura 3)
• Consultați regulat un cadru medical pentru examinarea picioarelor 

Figura 3: Cum se taie corect unghiile de la picioare

4. Purtarea de încălțăminte adecvată
Încălțămintea inadecvată și umblatul desculț în cazul unui pacient cu picioare insensibile reprezintă cauze majore pentru
ulcerația piciorului. Pacienții care pierd sensibilitatea protectivă ar trebui să aibă acces la încălțăminte adecvată fără
constrângeri financiare și ar trebui încurajați să poarte această încălțăminte tot timpul, atât în exterior, cât și în casă. Toate
articolele de încălțăminte purtate de pacient ar trebui să fie adaptate la biomecanica modificată și la diformități care afectează
piciorul pacientului. Pacienții fără neuropatie periferică (categorie IWGDF de risc 0) pot cumpăra încălțăminte obișnuită, dar
trebuie să aibă grijă ca aceasta să aibă mărimea potrivită. Pacienții cu neuropatie (categorie IWGDF de risc 1) trebuie să acorde
o atenție și mai mare cumpărării sau măsurilor pentru confecționarea de încălțăminte la comandă; aceste precauții sunt și mai
importante în cazul în care pacientul are deformații ale piciorului (categorie IWGDF de risc 2) sau istoric personal de ulcer /
amputație (categorie IWGDF de risc 3).
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Încălțămintea nu trebuie să fie nici prea strâmtă, nici prea lejeră (vezi Figura 4). Interiorul încălțămintei trebuie să aibă o lungime 
cu 1-2 cm mai mare decât a piciorului. Lățimea interioară a încălțămintei trebuie să fie egală cu lățimea piciorului la nivelul 
articulației metatarso-falangiene (sau cu partea cea mai lată a piciorului), iar înălțimea trebuie să fie suficientă pentru ca toate 
degetele să aibă spațiu de mișcare. Verificați dacă mărimea încălțămintei este potrivită examinând pacientul în ortostatism, 
de preferință la sfârșitul zilei. Dacă încălțămintea nu este potrivită din cauza unor deformații ale picioarelor sau dacă există 
semne de solicitare anormală a picioarelor (de exemplu, hiperemie, calozitate, ulcerație), îndrumați pacientul către 
departamentul specializat în încălțăminte ortopedică (pentru consiliere și/sau confecționare de încălțăminte), inclusiv în branțuri 
și în orteze. În măsura posibilităților, verificați dacă această încălțăminte specială reduce presiunea plantară, pentru a preveni 
recidiva ulcerației la acest nivel.

Figura 4: Lățimea interioară a încălțămintei

5. Tratamentul în cazul semnelor de pre-ulcerație
La pacienții diabetici, orice semn de pre-ulcerație la nivelul piciorului, trebuie tratat. Tratamentul include: înlăturarea calozităților 
mari; protejarea bășicilor sau drenarea lor dacă este necesar; tratarea unghiilor încarnate sau îngroșate; prescrierea de 
tratament antifungic pentru infecțiile fungice. Acest tratament trebuie repetat până când semnul de pre-ulcerație dispare și nu 
reapare în timp; este preferabil ca tratamentul să fie administrat de un cadru medical specializat în îngrijirea piciorului. Dacă
este posibil, deformațiile piciorului trebuie tratate non-chirurgical (de exemplu, cu orteză).
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Ulcerele piciorului

Cadrele medicale ar trebui să aplice o strategie standardizată și consecventă de evaluare a unei plăgi a piciorului, strategie care 
să orienteze continuarea evaluării și a terapiei. Trebuie să se țină seama de următoarele aspecte:

Tipul
Pe baza antecedentelor medicale și a examinării clinice, clasificați ulcerul în una dintre următoarele categorii: neuropatic, neuro-
ischemic sau „pur” ischemic.
Evaluați toți pacienții pentru a determina prezența BAP prin realizarea unei anamneze concentrate pe simptome și prin palparea 
pulsurilor arterelor pedioase. Dacă este posibil, examinați forma undei Doppler pe artera pedioasă și măsurați tensiunea la 
nivelul gleznei și indicele gleznă-braț (ABI). Un indice ABI de 0,9-1,3 și prezența unei forme trifazice a acestei undei exclud în 
mare măsură posibilitatea unei BAP, același lucru fiind valabil și în cazul unui indice deget-braț (TBI) ≥ 0,75. Cu toate acestea, 
tensiunea la nivelul gleznei și ABI pot avea valori în mod fals ridicate în cazul calcifierii arterelor. În anumite cazuri pot fi utile 
și alte teste, de pildă măsurarea presiunii arteriale a halucelui sau măsurarea transcutanată a presiunii parțiale a oxigenului 
(TcpO2). Nu există simptome sau semne de BAP specifice pe baza cărora să se poată prevedea cu suficientă certitudine 
vindecarea ulcerului.

Cauza
Încălțămintea inadecvată și umblatul desculț sunt cele mai frecvente cauze de ulcerație la pacienții cu absența sensibilității 
piciorului, chiar și în cazul pacienților cu ulcere pur ischemice. Prin urmare, încălțămintea și obiceiurile legate de aceasta trebuie 
examinate cu atenție la toți pacienții.

Localizarea și profunzimea
Ulcerele neuropatice apar frecvent pe suprafața plantară a piciorului sau în zonele situate deasupra unei deformații osoase. 
Ulcerele ischemice și neuro-ischemice sunt situate, mai frecvent, pe vârfurile degetelor sau pe marginile laterale ale piciorului.

Profunzimea unui ulcer poate fi dificil de determinat, mai ales în prezența unei calozități sau a țesutului necrotic. Pentru a putea 
face o evaluare adecvată a ulcerului, debridați ulcerele neuropatice cu calozitate și necroză cât de repede posibil. Această 
debridare nu trebuie efectuată în cazul ulcerelor neinfectate cu semne de ischemie severă. În cazul ulcerelor neuropatice, 
debridarea se poate efectua în general fără anestezie locală.
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Semne de infecție
Infecția piciorului la o persoană cu diabet constituie un pericol grav pentru membrul afectat și trebuie evaluată și tratată prompt. 
Întrucât toate plăgile deschise sunt colonizate cu potențiali agenți patogeni, infecția trebuie diagnosticată cu ajutorul prezenței 
a cel puțin două semne sau simptome de inflamație (roșeață, căldură, indurație, durere/hipersensibilitate) sau a secrețiilor 
purulente. Din păcate, aceste semne pot fi atenuate de neuropatie sau de ischemie, iar constatările sistemice (de exemplu, 
febră, număr crescut de leucocite) sunt adesea absente. Infecțiile trebuie clasificate în una dintre următoarele categorii: ușoare 
(superficiale, cu celulită minimă), moderate (mai profunde sau mai extinse) sau severe (însoțite de semne sistemice de sepsie).

Dacă nu este tratată corespunzător, infecția se poate extinde la țesuturile învecinate sau subiacente, inclusiv la țesutul osos 
(osteomielită).
Stabiliți prezența osteomielitei la pacienții cu infecție a piciorului diabetic, mai ales dacă există o plagă veche sau adâncă, o 
plagă deasupra unui os sau dacă se poate atinge osul cu o sondă metalică sterilă. Pe lângă evaluarea clinică, sunt suficiente 
radiografiile simple pentru a realiza screeningul pentru osteomielită la majoritatea pacienților. Dacă sunt necesare metode de 
imagistică mai avansate, se poate recurge la o investigație prin rezonanță magnetică.

În cazul plăgilor infectate, obțineți o mostră de țesut pentru cultură (și un frotiu colorat Gram, dacă este posibil); evitați cultura 
unor specimene obținute prin tamponare superficială. Infecția ușoară (superficială și limitată ca întindere) este provocată 
în general de coci aerobi Gram-pozitivi, în special de stafilococul auriu. Infecțiile cronice și cele mai severe sunt adesea 
polimicrobiene, cocii Gram-pozitivi fiind însoțiți de bacili aerobi și anaerobi Gram-negativi.
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Tratamentul ulcerelor

La majoritatea pacienților, ulcerele piciorului se pot vindeca în cazul în care cadrul medical bazează tratamentul pe principiile 
descrise mai jos.
Cu toate acestea, chiar și cea mai bună îngrijire a plăgii nu poate înlătura problema producerii, în continuare, a unor 
traumatisme la nivelul patului plăgii sau problema tratării inadecvate a ischemiei sau a infecției. Pacienții cu ulcer care 
depășește în profunzime țesuturile subcutanate au nevoie în cele mai multe cazuri de tratament intensiv și - în funcție de 
situația lor socială, de resursele și de infrastructura locală - de o posibilă spitalizare.
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Principiile tratamentului ulcerelor

Atenuarea presiunii și protejarea zonei ulcerate
Acest aspect este esențial pentru tratarea unui ulcer asociat cu o solicitare biomecanică ridicată:

• Tratamentul optim pentru un ulcer plantar neuropatic este folosirea unui dispozitiv permanent de diminuare a presiunii care 
ajunge la înălțimea genunchiului: fie un mulaj rigid (TCC), fie o gheată ortopedică detașabilă fixată în mod permanent

• În cazurile în care nu este recomandat să se folosească un mulaj rigid sau o gheată ortopedică permanentă, folosiți un 
dispozitiv detașabil

• Dacă aceste dispozitive sunt contraindicate, folosiți un tip de încălțăminte care descarcă de presiune ulcerul în mod optim
• La ulcerele non-plantare, luați în considerare descărcarea de presiune cu ajutorul modificării încălțămintei, încălțăminte 

temporară, separatoare pentru degete sau orteze
• Dacă nu sunt disponibile alte tipuri de descărcare biomecanică, se poate folosi un suport dintr-un material nețesut (de tipul 

spumei) în combinație cu încălțămintea adecvată
• Instruiți pacientul să limiteze timpul petrecut în picioare și umblatul și să utilizeze cârje dacă este necesar

Restaurarea perfuziei sanguine a pielii
• La pacienții care au o tensiune la nivelul gleznei <50 mm Hg sau un ABI <0,5, trebuie efectuată de urgență o ecografie 

vasculară și, dacă este cazul, revascularizare. Dacă tensiunea la nivelul degetului este <30 mm Hg sau TcpO2 este 
<25 mm Hg, trebuie luată în considerare și în acest caz o revascularizare

• Dacă ulcerul nu prezintă semne de vindecare în termen de 6 săptămâni, în ciuda unei gestionări optime, luați în 
considerare revascularizarea, indiferent de rezultatele testelor descrise mai sus

• În cazul în care se profilează necesitatea unei amputații majore (respectiv deasupra gleznei), luați mai întâi în considerare 
opțiunea revascularizării

• Scopul revascularizării este de a restaura fluxul sanguin direct în cel puțin una dintre arterele piciorului, de preferință în 
artera care irigă regiunea anatomică a plăgii

• Selectați o tehnică de revascularizare pe baza factorilor individuali (distribuția morfologică a BAP, disponibilitatea venei 
autogene, comorbiditățile pacientului) și a expertizei locale

• Tratamentele farmacologice care urmăresc îmbunătățirea irigării sanguine nu s-au dovedit a fi benefice
• Creșteți eforturile de reducere a riscului cardiovascular (renunțarea la fumat, ținerea sub control a hipertensiunii și a 

dislipidemiei, administrarea de aspirină sau de clopidrogel)
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Tratamentul infecției
Ulcer superficial cu infecție a pielii (infecție ușoară):

• Curățați și debridați plaga de țesut necrotic și de calozitatea înconjurătoare
• Inițiați o terapie empirică cu antibiotice orale impotriva stafilococului auriu și a streptococilor (cu excepția cazurilor în care 

există motive pentru a suspecta prezența altor agenți patogeni) 

Infecție profundă (moderată sau severă), care creează risc de amputație a membrului:
• Faceți o evaluare urgentă a necesității de intervenție chirurgicală pentru înlăturarea țesutului necrotic, inclusiv a osului

infectat, și drenați abcesele
• Evaluați prezența BAP; dacă există, inițiați un tratament urgent, inclusiv revascularizarea
• Inițiați o terapie empirică, parenterală, cu antibiotice de spectru larg, contra bacteriilor comune Gram-pozitive și Gram-

negative, inclusiv a celor anaerobe
• Ajustați (restrângeți, în măsura posibilului) regimul antibiotic pe baza răspunsului clinic, a testului de cultură și de

sensibilitate

Controlul metabolic și tratamentul comorbidității
• Optimizați controlul glicemic, administrând insulină dacă este necesar
• Tratați edemul sau malnutriția (dacă sunt prezente)

Îngrijirea locală a plăgii
• Inspectați ulcerul în mod regulat
• Debridați ulcerul (cu bisturiul) și repetați procedura dacă este necesar
• Folosiți pansamente care să absoarbă excesul de exsudație și să mențină un mediu umed
• Luați în considerare utilizarea terapiei prin presiune negativă pentru a favoriza vindecarea plăgilor post-operatorii
• Luați în considerare tratamentul sistemic cu oxigen hiperbaric în cazul plăgilor care se vindecă greu; acest tratament poate

grăbi vindecarea plăgii

Următoarele tratamente nu sunt suportate bine pentru gestionarea de rutină a plăgii:
• Produse active biologic (colagen, factori de creștere, țesut obținut prin bioinginerie) la ulcerele neuropatice
• Pansamente cu nitrat de argint sau cu alt agent antimicrobian
Observație: Evitați băile de picioare, ținând piciorul în lichid, deoarece băile favorizează macerarea pielii.
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Educarea pacienților și a aparținătorilor
• Instruiți pacienții (și aparținătorii sau îngrijitorii) cu privire la măsurile adecvate de autoîngrijire și la modul în care se

recunosc și se raportează semnele și simptomele de infectare sau de agravare a infecției (de exemplu, apariția febrei,
modificarea caracteristicilor locale ale plăgii, agravarea hiperglicemiei)

• Pe durata impunerii unei perioade de repaus la pat, instruiți cum trebuie prevenită apariția unui ulcer la piciorul contralateral

Prevenirea recidivei
• După vindecarea ulcerului, integrați pacientul într-un program pluridisciplinar de îngrijire a piciorului care include

observarea de-a lungul vieții, tratarea profesională a picioarelor, consiliere privind încălțămintea adecvată și educație
pentru sănătate

• Încălțămintea care a provocat ulcerul nu mai trebuie folosită deloc

Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții cu diabet: o sinteză a Ghidului pentru practica de zi cu zi, elaborat în 2015 pe baza documentelor de orientare ale IWGDF 
(International Working Group on the Diabetic Foot)
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Organizarea

Reușita eforturilor de prevenire și de tratare a complicațiilor care afectează piciorul depinde de existența unei echipe bine 
organizate și de folosirea unei abordări holistice în cadrul căreia ulcerul este considerat un semn al unei boli multisistemice și 
care integrează diverse discipline medicale. Organizarea eficientă presupune sisteme și orientări pentru instruire, screening, 
reducerea riscurilor, tratament și inspecție.

Deși diferențele locale existente la nivel de resurse și de personal dictează adesea modul în care se furnizează îngrijirile 
medicale, un program ideal de îngrijire a piciorului ar trebui să asigure următoarele:

• Educarea persoanelor cu diabet și a îngrijitorilor acestora, a personalului medical din spitale și a furnizorilor de asistență
medicală primară

• Un sistem de depistare a tuturor cazurilor cu risc prin examinarea anuală a piciorului la toate persoanele cu diabet
• Măsuri de reducere a riscului apariției ulcerului la picior, de exemplu îngrijiri podiatrice de întreținere și folosirea de

încălțăminte adecvată
• Tratarea promptă și eficientă a oricărei complicații apărute la picior
• Inspectarea tuturor aspectelor serviciului medical, pentru a identifica problemele și a garanta că practica locală respectă

standardele de îngrijire acceptate
• O structură globală menită să răspundă la nevoile pacienților care necesită îngrijire constantă, mai degrabă decât tratarea

izolată a problemelor acute după cum apar acestea.

În toate țările ar trebui să existe cel puțin trei niveluri de gestionare a îngrijirii piciorului:

Nivelul 1: Medic generalist, podiatru și asistent specializat în îngrijirea diabeticilor

Nivelul 2 Diabetolog, chirurg (generalist, ortopedic sau podiatric), specialist în chirurgie vasculară, specialist în inter-
venții endovasculare, podiatru și asistent specializat în îngrijirea diabeticilor, în colaborare cu un pantofar, un 
ortezist sau un protezist

Nivelul 3 Un centru medical de îngrijire a piciorului de nivel 2 specializat în îngrijirea piciorului diabetic, cu numeroși 
experți specializați în diverse discipline pertinente și care colaborează împreună; acest centru funcționează 
ca un centru de trimitere terțiar
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Numeroase studii realizate în întreaga lume au arătat că înființarea unei echipe medicale multidisciplinare de îngrijire a piciorului 
duce la scăderea numărului de amputații ale extremității inferioare cauzate de diabet. Dacă nu este posibilă crearea unei întregi 
echipe de la început, încercați constituirea ei pas cu pas, introducând diversele discipline pe măsură ce devine posibil. Această 
echipă trebuie, în primul rând, să acționeze cu respect și cu înțelegere reciprocă, să lucreze în contexte de asistență medicală 
atât primară, cât și secundară, și să aibă cel puțin un membru disponibil permanent pentru consultații sau pentru evaluarea 
pacienților.
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Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții 
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elaborat în 2015 pe baza documentelor de orientare ale IWGDF 
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Anexă

Examinarea sensibilității piciorului
Neuropatia poate fi detectată prin utilizarea monofilamentului de 10 g (5,07 Semmes-Weinstein), a diapazonului (calibrat la 128 
Hz), și/sau a tamponului de vată.

Figura 5: Punctele care trebuie testate cu monofilamentul        Figura 6: Aplicarea monofilamentului

Monofilamentul Semmes-Weinstein (Figurile 5 și 6)
• Examinarea sensibilității trebuie efectuată într-un mediu liniștit și relaxant. Aplicați mai întâi monofilamentul pe mâinile

pacientului (sau pe cot ori pe frunte), ca să știe la ce să se aștepte.
• Pacientul nu trebuie să vadă dacă sau unde se aplică monofilamentul. Cele trei puncte care trebuie testate la ambele

picioare sunt indicate în Figura 5.
• Aplicați monofilamentul perpendicular pe suprafața pielii (Figura 6a).
• Aplicați suficientă forță pentru ca firul să se îndoaie sau să se deformeze (Figura 6b).
• Durata totală a examinării - contactul cu pielea și îndepărtarea firului - ar trebui să fie de aproximativ 2 secunde.
• În cazul unei zone cu ulcer, calozitate, cicatrice sau țesut necrotic, aplicați firul de-a lungul perimetrului acestei zone, nu

peste ea.
• Nu lăsați firul să alunece pe piele sau să intre în mod repetat în contact cu locul examinat.
• Apăsați firul pe piele și întrebați pacientul dacă simte presiunea aplicată („da”/„nu”) și apoi unde simte presiunea („piciorul

stâng”/„piciorul drept”).
• Repetați aplicarea de două ori în același loc, dar alternați cu cel puțin o aplicare „falsă”, în care nu se aplică deloc firul

(puneți trei întrebări per zonă în total).
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Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții 
cu diabet: o sinteză a Ghidului pentru practica de zi cu zi, 
elaborat în 2015 pe baza documentelor de orientare ale IWGDF 
(International Working Group on the Diabetic Foot)

• Se consideră că sensibilitatea protectivă este prezentă într-un punct testat dacă pacientul percepe două din trei aplicări.
• Se consideră că sensibilitatea protectivă este absentă într-un punct testat dacă pacientul nu percepe două din trei aplicări -

în acest caz, pacientul este inclus în categoria riscului de ulcerație.
• Încurajați pacienții în timpul examinării oferindu-le feedback pozitiv.
• Furnizorul de îngrijiri medicale trebuie să țină seama de faptul că un monofilament își poate pierde forța exercitată la

îndoire dacă a fost utilizat foarte mult într-o anumită perioadă.

Figura 7: Utilizarea diapazonului

Diapazonul (Figura 7)
• Examinarea sensibilității trebuie efectuată într-un mediu liniștit și relaxant. Aplicați mai întâi diapazonul pe încheieturile

mâinilor pacientului (sau pe cot ori pe claviculă), ca să știe la ce să se aștepte.
• Pacientul nu trebuie să vadă dacă sau unde se aplică diapazonul. Diapazonul se aplică pe o zonă osoasă, pe latura

dorsală a falangei distale a halucelui.
• Diapazonul trebuie aplicat perpendicular, cu presiune constantă (Figura 7).
• Repetați aplicarea de două ori, dar alternați cu cel puțin o aplicare „falsă”, în care diapazonul nu vibrează.
• Testul este declarat pozitiv dacă pacientul identifică cel puțin două din cele trei aplicări, respectiv negativ („risc de

ulcerație”) dacă pacientul nu reușește să identifice două din trei aplicări.
• Dacă pacientul nu simte vibrațiile pe haluce, testul se repetă pe zone proximale (maleolă, tuberozitatea tibială).
• Încurajați pacientul în timpul examinării oferindu-i feedback pozitiv.
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Prevenirea și gestionarea problemelor piciorului la pacienții 
cu diabet: o sinteză a Ghidului pentru practica de zi cu zi, 
elaborat în 2015 pe baza documentelor de orientare ale IWGDF 
(International Working Group on the Diabetic Foot)

Fișă de screening a piciorului, ușor de folosit pentru examinarea clinică

Ulcer la nivelul piciorului
Prezența unui ulcer constituit Da / Nu
Factori de risc ai ulcerației piciorului
Neuropatie
- Nu se percepe monofilamentul Da / Nu
- Nu se percepe diapazonul Da / Nu
- Nu se percepe atingerea cu tampon de vată Da / Nu
Pulsurile arterelor membrului inferior
- Puls absent la nivelul arterei tibiale posterioare Da / Nu
- Puls absent la nivelul arterei pedioase dorsale Da / Nu
Altele
Deformația piciorului sau proeminențe osoase Da / Nu
Pierderea mobilității articulației Da / Nu
Semne de presiune anormală, de exemplu calozitatea Da / Nu
Dermatită de stază Da / Nu
Igienă inadecvată a piciorului Da / Nu
Încălțăminte inadecvată Da / Nu
Ulcerație în antecedente Da / Nu
Amputație în antecedente Da / Nu

Piciorul este în pericol dacă sunt prezente oricare dintre următoarele
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