بيماری می باشد و سيستـم ايمـیـی بـد

بيماری اگزما چيست؟

نيز درايجاد بيماری دخالت دارد .مثال نوع

يای از بيماريهای شايع پوست می بـاشـد
ب

وری

درصد بـااليـی از بـيـمـارا

ليیياهای تخصصی پوست را بـيـمـارا
مبتال ب اي بيماری تشايت مـی دهـیـد.
اگزمای دست خانمهای خان دار يـاـی از
انواع اگزمای تحريای می باشد

بسيار

الرژيك حساسيت بـ نـيـاـت اسـت ـ
دردخترا نوجوا و جوا شايعتربـود و
در ناحي مچ دست و نرم گوش بيشتر رخ
می دهد .اگزماهای تحريای حتی ب مـواد
غيرمحرك هم می تواند حسـا

بطور لی اگزما را ب دو دست می تـوا
تقسيم رد:


نوع تحريای



نوع آلرژيك

بـود و

با يك شويید معمولی نيز می تواند

در مورد درما نيز استفاد از مواد خشك ییـد

باعث تشديد بيماری شود .شات ظـاهـری

پوست در انواع مترشح و داروهای نرم ـیـیـد

ضايعات اگزمايی بست بـ حـاد و مـزمـ

در نوع خشك بيماری همرا بـا اسـتـرويـيـدهـای

بود بيماری متفاوت اسـت .درنـوع حـاد

موضعی می تواند مك یید باشد.

بيماری ضايعات تاولی ريز ،خـارش دار و

در مورد اگزمای دست خانم های خان دار استفـا

تما

مترشح رخ داد و در نوع مزم

شايع است.

درما

پـوسـت

از دستاش نخی میاسب در ارهای خشك میزل و

خشك بود و ضخامت آ افزايش يافت و

استفاد از دستاش نايلونـی بـرروی دسـتـاـش

تر های پوستی ايجاد شد و خـارش نـيـز

نخی در ـارهـای مـر ـول مـثـت ظـرفشـويـی و

بشدت وجود دارد.

رختشويی الزم و ضروری است .مـواد شـويـیـد

اصت اساسی در بيـمـاری اگـزمـا
پرهيز از تما

با مواد محرك در

اگزمای تحـريـاـی و پـرهـيـز از
تما

با ماد آلرژ در اگـزمـای

در نوع تحريای هر ماد محر ی می تواند

تماسی آلرژيك است.

باعث تشديد بيماری شـود امـا در نـوع

تستهای خاصی می تواند ب ما مك ید تا

آلرژيك ماد خاصی باعث ايجاد و تشديد

پـرهـيـز

ماد آلرژ را بشیاسيم و از آ
یيم.

دست نيز بايد ب گـونـ ای انـتـخـال شـود ـ
متري تحريك را داشت باشید .البت گاهی حتی
تما

با آل می تواند بيماری اگزمـای تـحـريـاـی

دست را تشديد ید

در اي گون موارد بـايـد

شستشوی دست ب حداقت مما برسـد .و هـر
بار پس از شستشو ازنرم یید های قوی پوست
مثت وازلي و اوسري استفاد شود .البت اگزمـا
انواع ديگری نيز دارد

متر از انـواع گـفـتـ

شد شايع بود ودرما آنها نيز از همـا
لی درما اگزماها پيروی می ید.

اصـول

شما تیها
نيستيد

اگــزما

اگـزما بسيـار
شايع است.
درحقيقت حدود  01تا 01
درصد جمعيت جها مبتال ب
اگزما هستید

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

در بسياری

از موارد قابت یترل است.
آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت
اسالمی ،بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن-55853655-55853555-55853655 :
55856585

میابع:


بيماريهای پـوسـت ،تشـخـيـ

تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:

و

درما (هبـيـ ، ،تـرجـمـ د ـتـر
امرا بليغی0930 ،


راهیمای بيماريهای شايع پوست و
مو ،د تر محس فياض

55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555
پیامک0333003 :
نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

