
January Quiz 

1. What are the signs and symptoms of poor circulation to the feet of diabetics?  

A. Dry skin and cracked feet. 

B. Cold feeling in the feet. 

C. Redness or swelling in the foot or ankle. 

D. All of the above are true. 

 

2. Each of the following instruction to be followed to prevent skin problems to 

diabetic foot except? 

A. Wash the feet with water and soap and dry up well, especially between the toes. 

B. Don’t put cream between the toes to avoid infection. 

C. Soaking the feet daily for a longtime in water. 

D. Moisturize dry Heels by adding moisturizing cream to dry areas before going to bed. 

 

3.  the most important conditions for choosing the right shoe for diabetics 

except? 

A. Must be a shoe size suitable and comfort to feet. 

B. Inside the shoe to be soft and mushy. 

C. To be exposed, such as the shoe sandal and wear tight pointy shoe. 

D. It must be wide of the shoe forward to allow freedom of movement of the toes. 

 

4 - It is necessary to control the feet and attention to the following except? 

a. Wounds and sores or pimples. 

B. A change in the degree of aging temperature hot or cold. 

C. Change in color, dry skin, pain and symptoms of infection. 

D. Above all true. 

 

5. Instructions that must be followed for diabetics to maintain the feet except? 

A. Avoid walking barefoot and check the feet daily. 

B. Wear clean socks and wide daily made of nylon. 

C. Trim nails straight and not too much shortening.  

D .Control the level of blood glucose within the required levels. 

 

 

 



 

 

 1-  ماهً عالمات واعراض  ضعف الدورة الدموٌة على القدمٌن عند مرٌض السكري؟ 

 أ. جفاف الجلد وتشقق القدمٌن .

 ب. الشعور ببرودة فً القدمٌن .

.ج. احمرار او تورم فً القدم او الكاحل  

 د. جمٌع ما ذكر .

 

مرٌض السكري ما عدا؟كل ما ٌلً من االجراءات التً ٌجب اتباعها لمنع مشاكل الجلد لقدم  -2  

 أ. غسل القدمٌن بالماء والصابون وتجفٌفهما جٌدا خصوصا بٌن االصابع.

 ب. عدم وضع الكرٌم بٌن االصابع لتجنب حدوث العدوى.

 ج. نقع القدمٌن ٌومٌا لمدة طوٌلة بالماء. 

للسرٌر.د . ترطٌب الكعوب الجافة عن طرٌق اضافة الكرٌم المرطب للمناطق الجافة قبل الذهاب   

 

؟ما عدااهم شروط اختٌار الحذاء المناسب لمرٌض السكري هً التالً  -3  

 أ. ٌجب ان ٌكون مقاس الحذاء مناسبا للقدم.

 ب. ان ٌكون داخل الحذاء ناعما وطري.

 ج. ان ٌكون الحذاء مكشوفا مثل الصندل.

  د. ٌجب ان ٌكون الحذاء واسعا من االمام بحٌث ٌسمح لالصابع بحرٌة الحركة.

  

؟ماعدامن الضروري مراقبة القدمٌن واالنتباه لالتً  – 4  

 أ. الجروح وظهور البثور او القروح.

 ب. تغٌٌر فً درجة حرارة القدم ساخنة او باردة.

 ج. تغٌٌر فً اللون والجلد الجاف وااللم واعراض العدوى.



 د. جمٌع ما سبق صحٌح. 

 

؟ما عدا . من التعلٌمات التً ٌجب اتباعها لمرٌض السكري للمحافظة على القدمٌن 5  

 أ. تجنب المشً حافً القدمٌن وفحص القدمٌن ٌومٌا.

 ب. ارتداء جوارب نظٌفة وواسعة والمصنوعة من الناٌلون ٌومٌاَ. 

 ج. تقلٌم االظافر بشكل مستقٌم وعدم تقصٌرهم اكثر من الالزم.

 د.المحافظة على مستوى السكر بالدم ضمن المستوٌات المطلوبة. 

 

 

 


