Zmiany skórne u dzieci
Nie każda krosta, to alergia, powiem więcej, bardzo rzadko
zamiany skórne to zmiany alergiczne, zwykle są to zmiany
przejściowe, które ustępują samoistnie
specjalnego postępowania, czy leczenia.
TRĄDZIK NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

zmiany trądzikowe u niemowląt

nie

wymagają

zmiany trądzikowe u
niemowląt

zmiany trądzikowe u
niemowląt

zmiany trądzikowe u
niemowląt
Zaskórniki, rumieniowe grudki, krostki, głównie na twarzy.
Powstają w wyniku pobudzenia gruczołów łojowych przez hormony
matki, skórra moze być szorstka w dotyku, ale nie sucha zwykle
nie wymagają leczenia, wystarczy zwykła pielęgnacja,
przemywania przegotowaną wodą, przy dużym nasileniu wskazana
konsultacja z lekarzem i zastosowanie odpowiedniego leczenia.
Trądzik noworodkowy pojawia się w pierwszych tygodniach po
porodzie, zwykle ok 3 tyg i ustępuje do 6-go tygodnia,

niemowlęcy pojawia się ok 3 miesiąca życia i może ustępować
nawet do 9- go miesiąca. Oczywiście jak we wszystkim mogą być
odstępstwa od reguły.
ALERGIA
W alergii podstawą jest rozpoznanie przyczyny (wziewna,
kontaktowa, pokarmowa) i wyeliminowanie jej w miarę możliwości
poprzez zmianę detergentów, kosmetyków, oddanie zwierząt w
dobre ręce i generalne wysprzątanie domu (często z generalnym
remontem), w przypadku pokarmowej eliminacja z diety mamy
alergenów, ale uwaga pod żadnym pozorem nie wolno eliminować
MLEKA MAMY i zastępować go mieszanką. Kontynuacja karmienia
piersią, jest najlepszą profilaktyką rozwoju alergii i marszu
alergicznego.
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
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Przewlekła, nawrotowa zapalna choroba skóry.
Cechy:
w rodzinie alergia
typowe umiejscowienie – zgięcia łokciowe, podkolanowe,
dłonie, stopy, twarz
silny świąd
Istotna jest profilaktyka
karmienie piersią nie krócej niż rok!!! Zaleca się
karmienie do samo odstawienia się dziecka (zwykle
pomiędzy 2, a 4 rokiem życia))
unikanie kontaktu z alergenami

niestosowanie detergentów i wybielaczy
używanie odpowiednich hipoalergicznych
prania i kosmetyków

proszków

do

Leczenie:
kąpiele w preparatach natłuszczających (naturalne oleje:
kokosowy, z czarnuszki, konopny)
częste natłuszczanie i nawilżanie skóry naturalnymi
tłuszczami: olej argonowy, olej migdałowy, masło shea
W ciężkim przebiegu z sączącymi się ranami, konieczne jest
odkażanie skóry (srebro koloidalne, nadmanganian potasu) i
wysuszenie zmian (np. maść cynkowa), przed zastosowaniem maści
sterydowej lub inhibitora kalcyneuryny, poleca się także
stosowanie
opatrunków
hydrokoidowych
działających
bakteriostatycznie i przyspieszając gojenie.
http://www.mlecznewsparcie.pl/2015/06/zmiany-skorne-u-dziecka/
POKRZYWKA
Pokrzywka należy do częstych chorób skóry i charakteryzuje
się wysiewem swędzących rumieniowo-obrzękowych zmian skórnych
zwanych bąblami pokrzywkowymi (zobacz zdjęcie). Bąble te
powstają szybko i tak samo ustępują (w ciągu kilku-kilkunastu
godzin) bez pozostawienia śladu.[mp.pl]
Zwykle wystarczy podanie wapna, można też posmarować swoim
mlekiem. Badania podają, że pokarm kobiecy działa jak steryd:
hydrokotyzon 1%
INNE ZMIANY O PODŁOŻU ALERGICZNYM
Wysypki miejscowe lub obejmujące partie ciała, z
zaczerwienionymi krostkami, lub w postaci kaszy podskórnej, w
barwie skóry, mogą mieć podłoże pokarmowe, wziewne lub
kontaktowe, zwykle ustępują samoistnie od kilku godzin od
kontaktu z alergenem, w przypadku wziewnych po zakończeniu
okresu pylenia.

Lukrowane policzki – czerwona, błyszcząca, sucha skóra na
policzkach

lukrowany policzek

pokrzywka na podudziu
ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY

łojotokowe
zapalenie skóry –
ŁZS

łojotokowe
zapalenie skóry –
ŁZS

zaostrzone zmiany
Plamy rumieniowo-złuszczające, pokryte tłustą, żółtawą łuską,
spowodowane nadmierna produkcją łoju i działaniem matczynych
hormonów. Zajmują owłosioną skórę głowy, twarz, uszy, okolicę
tułowia, fałdy skórne. Pojawiają się w pierwszym miesiącu i
ustępują w ciągu pół roku nawet bez leczenia. Są ŁZS jest
niezależne od diety. Odmianą jest ciemieniucha.
CIEMIENIUCHA

Żółte, łuszczące się zmiany (łuski) na szczycie głowy, na
brwiach za uszami.
Leczenie:
30 min. przed kąpielą nałożyć oliwę, lub inny naturalny
olej lub olejek na skórę głowy, wyczesać szczoteczką i
umyć głowę niemowlęciu, dobrze spłukując czystą wodą
nacieranie dziecku główki otrębami zmieszanymi z woda na
godzinę przed myciem
stosowanie specjalnych preparatów na ciemieniuchę
PROSAKI
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Grudki o barwie białej, czasem żółtawe, nie powodują stanu
zapalnego. Grudki te nie dają żadnych objawów ani
dolegliwości. U maluchów pojawiają się najczęściej na czole i
brodzie, ale także na ramionach i tułowiu. Grudki te to
torbiele łojotokowe, które są niegroźne dla zdrowia. Mogą
jedynie stanowić problem natury estetycznej. Znikają
przeważnie w ciągu dwóch miesięcy od ich pojawienia się, a
osiągają wielkość w przypadku niemowląt 1 do 3
milimetrów. Samoistnie ustępują w ciągu pierwszych tygodni
życia
POTÓWKI
Drobne
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skórze,
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zaburzeniem odpływu potu, Dotyczą zgięć, miejsc nadmiernie
ogrzanych, wilgotnych (skóra głowy, szyja, tułów, pachwiny i
dołu pachowe)
ZAKAŻENIE GRONKOWCEM ZŁOCISTYM
Daje objawy podobne do Atopowego Zapalenia Skóry, często
współistnieje. Konieczne jest leczenie u dermatologa, w
zależności od lokalizacji i wielkości zmian może zalecić
pielęgnacje preparatami aseptycznymi: srebro koloidalne,
nadmanganian
potasu,
genicjana,
octenisept,
lub
antybiotykoterapia miejscowa lub doustna.
Zmian sączących jak w przypadku AZS nie wolno smarować
sterydem.
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Zdjęcia
Poglądowe udostępnione przez mamy

