ΓΔΡΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟ ΝΔΟΓΔΝΝΗΣΟ
Νεογνικό ερύθημα
Είλαη εληειώο αζών εμάλζεκα πνπ μεθηλά από ην πξόζσπν ζπλήζσο θαηά ηελ
πξώηε εβδνκάδα θαη εμαθαλίδεηαη κόλν ηνπ κέζα ζηηο πξώηεο 3. Απνηειείηαη από
κηθξά ξνδ «ζππξάθηα» πνπ μεθηλνύλ από ην πξόζσπν θαη επεθηείλνληαη πξνο ηα
άθξα. Σπλήζσο έρνπλ αζπξνθίηξηλε θνξπθή. Δε ρξεηάδεηαη ζεξαπεία.

Γερμαηίηιδα ζηην περιοχή ηης πάνας
Γηα λα πξνιάβεηε ηελ εκθάληζε απηνύ ηνπ εμαλζήκαηνο αιιάδεηε ηελ πάλα
ζπρλά, θάζε θνξά πνπ είλαη ιεξσκέλε ή πγξή. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο πεξηνρήο,
αθήλεηε πξώηα λα ζηεγλώζεη θαιά. Σηε ζπλέρεηα αιείςηε έλα ιεπηό ζηξώκα
απνθξαθηηθήο θξέκαο.
Αιιάδεηε ζπρλά πάλεο, πεξίπνπ 5-6 θνξέο ηελ εκέξα.
Σε πεξίπησζε πνπ αλαπηπρζεί δεξκαηίηηδα, αιιάδεηε ζπρλά πάλεο.
Καζαξίδεηε θαιά ηελ πεξηνρή θαη αθήλεηε γηα ιίγν ην δέξκα εθηεζεηκέλν ζηνλ αέξα.
Μπνξείηε λα αθήζεηε ην κσξό πάλσ ζε έλα απνξξνθεηηθό ζηξώκα.
Χξεζηκνπνηείζηε εηδηθή θξέκα ζεξαπείαο ηεο δεξκαηίηηδαο, πρ.
Αλ ην δέξκα ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα θόθθηλν, κε ξνδ «ζππξάθηα» θαη
ιεπθή θνξπθή πνπ επεθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο, ε δεξκαηίηηδα κπνξεί λα
εμειίζζεηαη ζε κπθεηίαζε πνπ ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία από ηνλ παηδίαηξν.
Νύχια
Τα λύρηα ηνπ κσξνύ κεγαιώλνπλ πνιύ γξήγνξα. Χξεηάδνληαη θόςηκν κε
ςαιηδάθη, παηδηθό λπρνθόπηε, ή κπνξείηε λα ηα ιηκάξεηε ηαθηηθά κε κηα κηθξή ιίκα.

μηγμαηορροική δερμαηίηιδα («νινίδα»)
Ξήξαλζε θαη «μεθινύδηζκα» ηεο πεξηνρήο ηνπ ηξηρσηνύ πνπ κπνξεί λα
επεθηείλεηαη ζην πξόζσπν θαη ηα θξύδηα. Σπλήζσο νη «ληθάδεο» έρνπλ ρξώκα θηηξηλν
ή άζπξν.
Σε θακηά πεξίπησζε κελ πξνζπαζήζεηε λα ηηο βγάιεηε κε ην ρέξη.
Μαιαθώζηε ην δέξκα πνπ μεθινπδίδεη κε ειαηόιαδν πνπ ζα αιείβεηε κε κπακπάθη 12 θνξέο ηελ εκέξα.

Ήλιος
Η άκεζε έθζεζε ζηνλ ήιην πξέπεη λα απνθεύγεηαη ηνπιάρηζην ηνπο πξώηνπο
12 κήλεο. Τα κσξά είλαη πνιύ επαίζζεηα θαη κπνξεί λα πάζνπλ έγθαπκα ζηα 10-15
ιεπηά έθζεζεο. Χξεζηκνπνηείηε πάληνηε αληειηαθό κε δείθηε ηνπιάρηζην 15, έζησ
θαη αλ ην κσξό ζαο βξίζθεηαη ζηε ζθηά.
Έκζεμα
Μπνξεί λα μεθηλά σο θνθίληζκα, «ζππξάθηα» θαη μεξόηεηα ζηα κάγνπια θαη
γξήγνξα γίλεηαη έληνλν θαη επεθηείλεηαη ζηα ρέξηα θαη πόδηα. Τν δέξκα θαίλεηαη
ηδηαίηεξα εξεζηζκέλν. Χξεηάδεηαη απνθπγή θάζε πξνηόληνο ζαπνπληνύ θαη εηδηθή
ζεξαπεία από ηνλ παηδίαηξν.

