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التهاب اجللد الدهني

ما هي مناطق التأثير؟
يالحظ في بعض مناطق اجللد ظهور لويحات حمراء متوسفة 

)قطع من اجللد اجلاف( وميكن أن تسبب احلكة.
املناطق األكثر تأثراً هي:

عند األطفال:
ّضع(. • فروة الرأس )قشرة الرأس اللبنية عند الرُّ

• األذنان.
خاص  وبشكل  والسرة  واإلبطني  كالعنق  اجلسم  طيات   •

املناطق التي يالمسها احلفاض.
عند البالغني:

• فروة الرأس.
الشفوية  األنفية  والثنية  األنف  جانبي  على  الوجه:   •
واحلواجب واجلفون )حيث حتمر احلواف وتظهر توسفات 

بني الرموش(.
• املنطقة الوسطى من الصدر والظهر.

• طيات اجلسم كاإلبطني وحتت الثديني أو منطقة أصل الفخذ.
تأثير  تقليص  في  تساعد  التي  العوامل  ما 

التهاب اجللد الدهني؟
ومنظفات  اخلفيفة.  احلاالت  في  والصابون  واملاء  الشمس 
 )PH( البشرة اخلالية من املطهرات وذات درجة حموضة

معتدلة أو حمضية.

ما العوامل التي تفاقم التهاب اجللد الدهني؟
• املشاكل والهموم والعصبية والتوتر.

• في اخلريف والشتاء تسوأ إصابات الوجه وفروة الرأس.
• في الصيف تسوأ اإلصابات في طيات اجلسم.

• استعمال مستحضرات التجميل التي حتتوي على الكحول 
أو نسبة عالية من الدهون.

• املشروبات الكحولية.
• األطعمة احلارة أو التي حتتوي على توابل كثيرة.

ما هو العالج؟
ال يوجد عالج اللتهاب اجللد الدهني ولكننا نستطيع السيطرة 
املناسب  العالج  على  الطبيب  سيطلعك  اإلصابات.  على 

بحسب عمرك ومكان االلتهاب.
عند األطفال:

• فروة الرأس: دهنها بالبارافني 
ثم  ومن  الزيتون  زيت  أو  السائل 

التمشيط العميق للشعر .
استعمال  األخرى:  املناطق   •
أو  للفطور  املضادة  الكرميات 

الستيرويدات اخلفيفة موضعيًا.
عند البالغني:

• فروة الرأس: استعمال شامبو 
في  مرات   2-3 للفطور  مضاد 
اللزج  الفحم  سائل  مع  األسبوع 
أو الكوبالت )وهي توسخ الرأس 
الزنك  مع  كريهة(  رائحة  ولها 

بيريثيون أو اإلكتيول أو كبريتيد السيلينيوم.
• الوجه واجلسم: استعمال مضادات الفطور و/أو املواد 
ملدة  الستيروئيد اخلفيفة جدًا  واستعمال كرميات  املُوّسفة، 

بضعة أيام في حال تفشي االلتهاب بشكل شديد.

ملنع حدوث نوبات جديدة من االلتهاب يجب جتنب العوامل املهيجة 
واإلعتناء الصحي بالبشرة يوميًا باستخدام كرميات حتتوي 
 على السيكلوبركس أو البيركتون أوالمني أو اإلكتيول أو العرعر.
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