
ستساعد التلميحات والنصائح التالية عىل إدارة األكزميا لدى طفلك

أهم النصائح لـ 

إدارة األكزميا

الكرميات واملراهم الطبية

الرتطيب كل يوم، حتى عندما ال يكون هناك أكزميا  •

استخدم الستريويدات املوضعية املوصوفة وفًقا لتوجيهات طبيبك أو ممرضتك عندما يكون هناك أكزميا  •

•  ال ينصح باستخدام املرطبات التي تحتوي عىل األطعمة الشائعة التي تسبب الحساسية مثل حليب األبقار ومنتجات املاعز وزيوت الجوز 

 

االستحامم

استخدم الحامم أو الدش مرة واحدة يف اليوم حيثام أمكن  •

-قم بإزالة أي قشور أكزميا بلطف أثناء وجودك يف الحامم – سيسمح ذلك للستريويدات املوضعية املوصوفة بالعمل بشكل أفضل   

تجنب منتجات الصابون وحامم الفقاعات ألنها تجفف البرشة  •

تجنب أيًضا املنتجات التي تحتوي عىل عطر أو روائح ألنها ميكن أن تهيج البرشة  •

استخدم شامبو للبرشة الحساسة عند غسل الشعر  •

 

 

املحرضات
تجنب السخونة الزائدة – فاألطفال املصابون باإلكزميا يسخنون برسعة وهذا ميكن أن يجعل اإلكزميا تشعرك بالحكة أكرث  •

-  حاول عدم املبالغة يف إلباس األطفال – يفضل ارتداء مالبس قطنية بنسبة 100%  

-  تجنب البطانيات واألغطية الثقيلة عىل الرسير – يوىص باستخدام أغطية من القطن الناعم أو الحرير و بطانية من القطن الرقيق أو أكياس النوم خفيفة الوزن يف   
الطقس البارد

- حيثام أمكن، ال تضع املدافئ يف غرف النوم   

•  حافظ عىل األظافر قصرية ونظيفة – ميكن أن يساعد ذلك يف منع تلف الجلد من الخدش

قم بإزالة املواد الشائكة مثل عالمات سعر املالبس إذا تأثر جلد الطفل منها  •

 

 

مرشوع للوقاية من الحساسية الغذائية تم تطويره بواسطة

 تلقى هذا املرشوع متوياًل من 

وزارة الصحة يف الحكومة األسرتالية

مدعوم بفخر من قبل

Arabic | عريب



الستريويدات املوضعية 

تساعد الستريويدات املوضعية عىل تهدئة التهيج والحكة عىل الجلد وتساعد عىل تقليل توهجات األكزميا )االحمرار والحكة(.

 

متى وأين يجب أن أستخدم املنشطات املوضعية؟

ضع الستريويدات املوضعية )كام هو موصوف( مبجرد أن ترى أي مناطق من األكزميا )املناطق الحمراء وامللتهبة والخشنة(، ضعها عىل جميع املناطق املصابة 

باألكزميا، وليس فقط املناطق األكرث ترضًرا. كام يجب استخدامه عىل الجلد املتشقق.

 

كم أستخدم؟

قد يكون من الصعب معرفة كمية الستريويد املوضعي الذي يجب وضعه عىل منطقة ما. إذا قمت بتطبيق أقل من الالزم، فقد ال يعمل.

ضع ما يكفي من الستريويد املوضعي لتغطية جميع املناطق املصابة باألكزميا. ميكن أن تساعد كميات وحدة طرف اإلصبع. وحدة طرف إصبع واحدة كافية لتغطية منطقة 

من الجلد ضعف حجم يد شخص بالغ منبسطة مع األصابع مًعا. عىل سبيل املثال، إذا كانت مساحة الجلد املراد عالجها هي بحجم أربعة أيدي منبسطة للبالغني، فيجب 

وضع وحدتني من الستريويد املوضعي يف كل مرة.

مرشوع للوقاية من الحساسية الغذائية تم تطويره بواسطة

 تلقى هذا املرشوع متوياًل من 

وزارة الصحة يف الحكومة األسرتالية

مدعوم بفخر من قبل

مرة واحدة يف اليوم غالبًا تكفي. استمر يف االستخدام مرة واحدة يف اليوم حتى تختفي األكزميا متاًما )الجلد أملس، وليس أحمرًا وال يسبب الحكة(، أو وفًقا لنصيحة أخصايئ 

العالج. إذا تم عالج األكزميا بشكل صحيح، يجب أن تزول األكزميا يف غضون أسبوع إىل أسبوعني، يف معظم الحاالت.

 

ما مقدار املرطب الذي يجب أن أستخدمه؟

رمبا أكرث مام تعتقد! كل أسبوع، اهدف إىل استخدام الكميات التالية: 

125 جم للرضع  •

250 جم لألطفال الصغار  •

500 جم لألطفال أو املراهقني األكرب سًنا  •


