
www.SSDDS.org

باإلكزیما ؟  المصابین  المرضى  بالجلد عند  العنایة  الوقایة و  ما ھي طرق 

•  ترطیب الجلد بصفة متكرره ( ۳-٤ مرات یومیاً)   
التي ال تحوي مواد عطریة و وضعھا على جلد رطب بعد االستحمام  الفازلین  المراھم و مشتقات   یفضل استعمال 

الحالة وتجنبھا. التي تزید من سوء  الُمھیجة  المواد  •  حاول معرفة 
الصابون والمنظفات والغبار. انواع  التعرق واإلجھاد و بعض  الجلدیة و تتضمن  الحالة  تفاقم  أن  التي یمكن  تشمل األشیاء 

والقمح.  الصویا  وفول  والحلیب  البیض  ذلك  في  بما  األطعمة،  بعض  تناول  جراء  تھیجات  من  واألطفال  الرضع  یعاني  قد    •
للحساسیة. المسببة  المحتملة  الغذائیة  المواد  تحدید  عن  طفلك  طبیب  مع  تحدث 

•  یفضل ان  یقلل من وقت االستحمام والدش إلى مدة تتراوح بین ۱۰ إلى ۱٥ دقیقة. واستخدم ماء دافًئا ولیس ساخًنا 
 

إلیھ كلور مبیض.  المغطس بماء مضاف  •  قد ینصح طبیبك االستحمام في 
American Academy of Dermatology األكادیمیة األمریكیة لطب األمراض الجلدیة  - توصي   

بماء  االستحمام  یقلل  و  تحسینھا  و  الحالة  تخفیف  في  للمساعدة  المبیض  الكلور  إلیھ  بماء مضاف  باالستحمام   
الصلة. ذات  والعدوى  الجلد  البكتیریا على  المخفف من  المبیض  الكلور  إلیھ  المضاف   

تبلغ  المركز، إلى حوض استحمام  الكلور  المبیض، ولیس  المنزلي  الكلور  - ضع ۲/۱ كوب (۱۱۸ مللیلتر) من   
سعتھ ٤۰ جالون (۱٥۱ لتر) مملوء بماء دافئ.   

- انقع نفسك ابتداًء من الرقبة إلى األسفل أو فقط المناطق المصابة من الجلد لمدة عشر (۱۰) دقائق. ال تغمر   
إلیھ كلور مبیض ألكثر من مرتین أسبوعًیا. المغطس بماء مضاف  الرأس. ال تستحم في   

المواد العطریة .  المعتدل الخالي من  •  ینصح ان یستخدم الصابون 
التي تكون مبطنھ  القفازات  الحالھ و یفضل استعمال  المطاط  النھا قد تھیج  التي تحوي على  القفازات  •  االبتعاد عن استعمال 

. االطباق  و غسیل  المنزلیة  المنظفات  استعمال  اثناء  بالقطن 

•  جفف نفسك بعنایة و بلطف 
بینما ال تزال بشرتك رطبة.    ربت على بشرتك بعد االستحمام بلطف لتجفیفھا باستخدام منشفة ناعمة وضع مرطًبا   

المالبس الصوفیة  القطنیة و االبتعاد عن لبس  المالبس  •  لبس 

 non - bio dtergant •  غسل المالبس بصابون مالبس لطیف للبشره الحساسھ 

اذا كان ھناك تاریخ عائلي بمرض االكزیما  التأتبیة عند الرضع  للوقایھ من االكزیما  ھل توجد طریقة 
؟  التأتبیة 

ال توجد طریقة مؤكدة للوقایة من إكزیما الرّضع .ولكن من المفید الحفاظ على ترطیب الجلد حتى لو لم یكن ھناك طفح واضح. 
الرضاعة  مع  التأتبیة  إكزیما  خطر  خفض  إمكانیة  فكرة  العلمیة  األدلة  بعض  تدعم   . مستمرة  بصفة  مرھًما  أو  كریًما  ضعي 
الطبیعیة وعن طریق تناول البروبیوتك أثناء الحمل والرضاعة الطبیعیة. كما تشیر األبحاث إلى أن الھالم البترولي (الفازلین) 
ظھور  من  الوقایة  في  التأتبیة  باإلكزیما  اإلصابة  من  كبیر  لخطر  المعرضین  األطفال  مع  الوالدة  منذ  استخدامھ  عند  یساعد  قد 
الوقایة  في  المساعدة  یمكنك  التأتبیة.  اإلكزیما  بالوقایة من  المتعلقة  الدراسات  المزید من  إجراء  الحاجة  تستدعي  الجلدي.  الطفح 

الصابون انواع  للحكة و بعض  المثیر  القماش  المھیجات — مثل  التھیج عن طریق تجنب  من نوبات 

التأتبیة االكزیما  بالجلد عند مرضى  العنایة  و  الوقایة  طرق 
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