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 1 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

 و عالجها  طفح الحفاضمن   الشائعة األشكال
 

  ي منطقةجلدي أو ؤلتهاب يصاب نصف إألطفال عىل إألقل بطفح
 
ي مرحلة ما  ف

 
 .من عمرهم إلحفاض ف

  ي إلوإقع ، يعد
 
ي منطقة إلحفاض أحد إألسباب  هبالتهإ و إلجلد إحمرإر ف

 
 .لعيادة طبيب إألطفال إألهل لزيارة إلشائعةف

 ي  )أو ؤلتهاب جلد إلحفاض( مختلفة لطفح إلحفاض عدة أشكال توجد
حا و إلمنظر شكل من حيث إليمكن أن تبدو متشابهة ، و إلت  ، و فيما يىلي نورد شر

 مبسطا ألكثر أشكاله شيوعا. 

 

  
( طفح الحفاض التخريش  ج    )التهيُّ

 

  ي إلنوع إألكثر شيوًعا من طفح إلحفاض هو "إلتهاب إلجلد ي أو إلتهيج 
ي جلد  ".إلتخريشر

إلبول مع  تماسمنطقة إلحفاض معظم إليوم عىل  حيث يبق 

إز إللذإن يحويان عىل موإد مخرشة للجلد مما قد يسبب إلتهابه.   وإلث 

   ي من إإلسهال أو  ؤن فرصة إإلصابة بطفح إلحفاض تكون أكث
ي مرحلة إلتسني   ؤذإ كان ؤذإ كان طفلك يعان 

  .ف 

  ي يبدو عىل شكل
ي تكون إلفخذ  حمرإء عىل إلجلد إلمغىط بالحفاض ، و ال يشمل عادة ثنياتبقع وردية أو طفح إلحفاض إلتخريشر

محمية بشكل  إلت 

إز ، لذلك يبدو هذإ إلجلد    فيها  أكث  من إلبول وإلث 
 
  .طبيعًيا عادة

 إز للجلد حاولي : لوقاية من طفح إلحفاضاتل  :إلحد من مالمسة إلبول وإلث 

o  ة طويلة ف ،  تغيث  إلحفاضات بشكل متكرر حاولي ي بتماس إلجلد قد تتسبب إلرطوبة إلناتجة عن ترك حفاضات مبللة أو متسخة لفث 
ف 

 . تخريشه

o   ي
إلذي قد يكون أقل ؤيالًما من  و تنظيف الجلد بالماء و يفضل. تإلمعطرإ من إلكحول و  إلمناديل إلمبللة إلخاليةإختاري  :إلجلد نظق 

ئ قليال  إلماء تحوي( Spary)م بخاخ أو زجاجة رذإذ إإستخديمكنك مفتوحة.  تقرحاتإلمسح ؤذإ كان إلجلد متهيًجا أو به  للطفح إلجلدي  إلدإف 

 لهوإءبا قليال جفت اتركه و ، مع تنشيفها بلطف دون فرك لتنظيفها أمكن ،  نإلشديد ، ؤ

o  إلكريمبتغطية إلجلد بطبقة سميكة من قومي  . ي
 إلفازلي    و أ (Zinkoxid) أكسيد إلزنك إلكريمات أو إلمرإهم إلحاوية عىل عتث  تإلوإف 

(Vaseline)  من طبقة سميكة  يفضل وضعإلمنتجات إلخالية من إلعطور. تفضل دإئما  ، وللوقاية من تهيج إلجلد من إلخيارإت إلجيدة

 وقاية أفضل. للحصول عىل إلكريم 

o  ي كلما زإدت قدرة إلحفاض عىل إالمتصاص ف ، إختاري حفاضات عالية إالمتصاص
ا  بق 

ً
ي  إلجلد جاف

و قّل تعرضه للموإد إلمخرشة إلموجودة ف 

إز  . إلبول و إلث 
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 2 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

o   إ  ي. تأكد(إلجلد تنفسللجلد حت  يتعرض للهوإء ) مجاال  إتركي
ً
ا جد

ً
ة إلليل، خاصة  من أن إلحفاض ليس ضيق إحتكاك  مما يخفف خالل فث 

 .إلحفاض بالجلد

o ي عىل نظافة من
مخلفات سيساعد عىل ؤزإلة  لها  إليومي  إلحمام، فإن  و فيها إحمرإر  إذإ كانت منطقة إلحفاض متهيجةإلحفاض ، ف طقةحافىط 

إز  يا  و )إلموإد إلمخرشة( إلمهيجات و إلبول  و إلث  ي عىل منطقة إلحفاض بعد  إلكريموضع طبقة سميكة من  مع ، إلبكتث 
 
 .إلحمامإلوإف

 

 اإللتهابات الفطرية )التهاب الجلد بالفطور(

 

   ي إلجهاز  زيادةعن ، و هي تنتج طفح إلحفاض  لحدوثآخر شائع  ا سببإإللتهابات إلفطرية  تعتث
نمو نوع من إلفطريات إلموجودة بشكل طبيعي ف 

 . ي يحوي . قد وإضحة عادةأو حمرإء ذإت حوإف  لّماعة عىل شكل بقعتظهر إإلصابة إلهضمي
ة. ف  ا نتوءإت أو بثور صغث 

ً
هذإ إلطفح إلجلدي أيض

ف. عىل عكس طفح إلحفاضات إلمهيجة ، عادة ما يكون طفح  يث   أو  يمكن أنتقرحات أو تشقق إلجلد إلذي  تحدثإلحاالت إلشديدة ، قد  يث  

ي  إلفطرياتحفاضات 
  مناطق إلجلدية. أشد و أسوأ ف 

  لعالج أمرإض جرثومية عند إلطفل ، حيث أن إلمضادإت إلحيوية  لمضادإت إلحيويةإ إستخدإمبعد  إلفطرياتقد يظهر طفح جلدي من حفاضات

 . ي إلجهاز إلهضمي
 تشجع نمو و تكاثر إلفطريات ف 

 لعالج هذإ إلنوع من إلطفح إلجلدي. هنا يجدر لفت إالنتباه ؤل أن إستعمال إلكريمات  طبيب إألطفال كريم موضعي مضاد للفطريات عادة ما يصف

ي ذكرت أعاله قد ال يكون كافيا لعالج إاللتهاب إلفطري. 
 إلوقائية وحدها إلت 

 

ياالتهاب جلد الحفاض بالجراثيم )  (البكتير

 

   ي حاالت
ي)ؤلتهاب بالؤنتان جرثومي ، يمكن أن يكون سبب طفح إلحفاض هو  قليلةف  إلجرإثيم )مثل إلمكورإت نوإع معينة من أل يمكن ؤذ . ا(بكتث 

ي حدوث أن تتسبب  إلعنقودية و إلعقدية( 
ي موجود باألصل  إلحفاض أو  منطقة جلد  ؤلتهابف 

. شدته تفاقمف تحدث كمضاعفات إللتهاب تخريشر

 عىل إإلصابة بإنتان إلجرإثيم إلعقدية إلجلد حول فتحة إحمرإر  يمكن أن يكون
 
ج دليًل  مما يدلأو بثور  يحدث نزّ أو  إءر صفر و قشتتشكل . يمكن أن إلشر

 إألطفال. طبيب  يتطلب زيارةعالجها  و اتصابإإل  مثل هذهتأكيد  إلمكورإت إلعنقودية.  ؤنتانعىل 
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جيا( ساسيةالح  )األلير

 

  ة إلحساسة من ي إألطفال ذوو إلبشر
ي إلحفاضات و / أو إلمناديل و / أو إلكريمات.  إرتكاسقد يعان 

 تحسشي لمكون معي   ف 

 ي قد تشث  ؤل وجود طفح جلدي
ي مكان تطبيق هذإ إلمنتج. و إلذي بعد كل تعرض لهذإ إلمنتج إلطفح ث و حدتحسشي تشمل  إلدالئل إلت 

 يظهر ف 

  ي حل أو ؤيقافه إلتجاري إلمستحض   إستبدإل قد يساعد
 هذه إلمشكلة. لمدة أسبوعي   ف 

 

 :ينصح بالتواصل مع عيادة األطفالمتى 

  ي عند  إلجلدي إلحفاض طفح يتحسنؤذإ لم يتم
لمعرفة ما ؤذإ كانت  بعيادة إألطفال ، فاتصىلي  ذكرناها سابقا طفلك باستخدإم إلنصائح إلبسيطة إلت 

 هناك حاجة ؤل وصفة طبية. 

  ة أو ظهر بثور  ؤذإ ظهرت قشور جلدية أو
ّ
 .عليها قيح أو تقرحات ناز

 صيب دوإء مضاد حيوي و  يتناول طفلك ؤذإ كان
ُ
 بطفح جلدي أحمر مع بقع حمرإء عند إلحوإف.  أ

  تحت إلجلد( بشكل ، وإلذي يمكن أن يكون عالمة عىل إلتهاب إلنسيج إلخلوي ا إلطفح إلجلدي مؤلمؤذإ كان(. 

  طفلك حم باإلضافة ؤل إلطفح إلجلدي. ؤذإ كان حدث لدى 

 

 


