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 1 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

ي األشهر األوىلطفح الجلدي الشائعة أنواع ال
 
 ف

ة  المرء توقعيقد  ي الواقع ، ولكن لطفح الجلدياخالية من  ديث الوالدةحأن تكون بشر
 
 شائعة الحدوث.  من الحاالت ه ف

 عرض موجز ألهم أنواع هذا الطفحيلي فيما و 

 (Milchschorf)الرأس خب   

 

  خب   الرأس(Milchschorf) يةو تسىم أيضا )  ةشائع الةح   .(Cradle cap قلنسوة المهد باإلنجلب  

  نهي 
 
ي الخفيف الذيامن التهاب الجلد  وع

ي الوالدة و لدهن 
 مرتفعة، تكون عادة  يبدو عل شكل قشور دهنية ملتصقة بفروة الرأس يصيب الرضع حدين 

ي قمة الرأس و هبوملتصقة  عن سطح الجلد 
 ف 
ً
 .الحاجبي    ، خاصة

   ي الوالدة وخب   الرأس يعتب
ي غضون عدة أشهر أكب  شيوًعا عند األطفال حدين 

 .عادة ما يزول من تلقاء نفسه ف 

  ، ي غضون ذلك
ة ذات بلطف القشور  اولي إزالةح غسلي شعر طفلك بشامبو أطفال خفيف وإف   ناعمة.  سنانأبفرشاة صغب 

 انتظري بضع  و بأحد أنواع زيوت األطفالالفازلي   أو بضع قطرات من ب بلطف ها بفركقومي المستعصية ،  الملتصقة بشدة بالجلد و  نسبة للقشور بال

 .ألطفالاطبيب  واصلي معتالظهور ، خب   الرأس  اودعدقائق ، ثم مشطي شعر طفلك واغسليه بالشامبو. إذا 

  و تحتاج لعالج مناسب من قبل الطبيب.  ا نّزا جلديّ  سببيثانوي أو فطري  يصاب الجلد تحتها بالتهاب جرثومي قد 

 

 (Windeldermatitis) الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض

 

 از  ما ينتج عن التالمس المطول مع البول أو الب 
ً
ي التهاب الجلد التمما يسبب .وعادة

 مع احمراره.  خريش 

  ي من  ضعي كريم أو مرهمنطقة جلد الحفاض و مبتهوية  مي و ، قطفح هذا النوع من اللعالج
 طفح الحفاض عند كل تغيب  للحفاض. واف 

 ي حفاض طفلك بشكل متكرر ، و من حدوثلوقاية ل ة دون حفاض لطفلك  تركي أ الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات ، غب  ات قصب  لتهوية فب 

ي م، واستخدمي كريم الطفح الجلدي أو المنطقة 
  .بانتظام أثناء تغيب  الحفاض رهم واف 

   تهيج الجلد.  أثناء تغيب  الحفاض لتجنب االحتكاك و المتسخة فقطبإزالة طبقة الكريم  مي و وقائًيا ، فق ميكاسريًما ك  ي   تستخدم إذا كنت 

  ي الوالدة(. لحفاض ، لمزيد من المعلومات عنها راجعي ملف )أشكال أخرى من طفح اهناك
 أنواع طفح الحفاض عند حدين 
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 2 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

 Milien لدخنيةا

 

 ة حديث الوالدةعند العديد  دشاهت ي فب 
 
ة تظهر عل األنف أو الذقن أو الخدين. ، و هي عبارة عن  من األطفال ف  نتوءات بيضاء صغب 

 ي معظم حاالت الميليا من ت
ي غضون أسابيع قليلةتختف 

 
ةالل خ و ال تحتاج لمعالجة طبية.  لقاء نفسها ف غسلي وجه طفلك مرة واحدة يومًيا إ تلك الفب 

  ة. الصابون اللطيفأحد أنواع  بالماء و 

 

  (Akne)عند الرضع  حب الشباب

 

  عل شكل نتوءات حمراء أو بيضاء عل جبي   الطفل أو خديه.  الرضيعيظهر حب الشباب عند 

  ، ي غضون الشهر األول بعد الوالدة
 التعرض لهرمونات األم أثناء الحمل.  ها هو سببيعتقد أن  و غالًبا ما تتطور الحالة ف 

  ي حب الشباب عند
ي غضون بضعة أشهر لرضعاعادة ما يختف 

ةخ . من تلقاء نفسه ف  غسلي وجه طفلك مرة واحدة يومًيا بالماء إ الل تلك الفب 

 والصابون اللطيف. 

 

  (Hitzeausschlag) طفح الحرارة

 

  للوناأو حمراء  يضاءب بوب مرتفعة قليال عن سطح الجلد ،حيظهر الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة عل شكل. 

  ط. مفر بشكل  غالًبا نتيجة الرتداء المالبس -الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة شائع عند األطفال أثناء الطقس الحار الرطب 
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 3 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

  ي
 
ي الطفح الجلدي من تلقاء نفسه. ف

ة الطفحخعادة ما يختف  يد ،  الل فب   .نسبيا بارد  فاتر أو  بماءه حّممأو  إن أمكن فلكط غرفةحاول تب 

 ي الطقس الحار ،  منلوقاية ل
 
 .طفلك مالبس باردة وخفيفةألبسي الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة ف

  

 

  (Ekzem – Neurodermitis) إكزيما األطفال

 

 المثب  للحكة.  تتمب   إكزيما األطفال ببقع من الجلد الجاف والمتقشر و 

 من ثم تتشكل قشور فوقها.  البقع و  نّز من تلك دثحي د ق حياناأ 

  وا كاألطفال   عظمم و تزول عند اإلكزيما تخف ي األعمار األكب  خاصة عند لكن ، و  لما كب 
وجود أكزيما أو أمراض  هناك احتمال قليل أن تبف  حن  ف 

   تحسسية أخرى عند أحد الوالدين. 

  ، ء يبدو أنه  تجنب درجات الحرارة المرتفعة و اولي حلعالج إكزيما األطفال ي
ة أيام ، وليس كل طفلك كل يومي   أو ثالث ّمىمي ح. عنده جلد هّيج اليأي شر

ي يوم ،  ة عن طريق حيث أن الحمام اليومن  ي يفرزها الجلد من الغدد اإيسبب جفاف البشر
ة طفلك  امالحمّ د بع .لدهنيةزالة المواد الدهنية الن  ي بشر

جفف 

 بلطف. 

  وري من ة من المر الض  ات الحاوية عل مركبات اليور  ةغب  المعطر  ةهم المرطبااستخدم كميات وفب   خيارا جيدا.  Ureaيا ، و تعتب  المستحض 

  الحاالت الشديدة تتطلب استعمال أدوية إضافية ، تكون عادة بعد استشارة الطبيب. بعض 

 

 


