
 #اگضها$دسهاتیت ّای تواػی 
 #هَػَی صًداى... دسهاًی آیت ا  -ٍاحذ عة واس هشوض آهَصؿی $



  .هیثاؿذ پَػت، التْاب هؼٌی تِ #Dermatitis$ دسهاتیت ●
 تشٍص آى اٍلیِ ٍ اصلی هاّیت وِ خلذی ٔضایؼِ ًَع ّش تِ اصَالً

 .هیـَد گفتِ دسهاتیت ،تاؿذ پَػت دس التْاتی ٍاوٌؾ یه
 

 

  #داس خاًِ صًاى اگضهای تَیظُ$ اگضها دسهاتیت، ًَع تشیي هْن ●
 ًظش دس ّن هؼادل دسهاتیت ٍ اگضها تیواسی اٍلات گاّی$ اػت

 .#هیـًَذ گشفتِ

 همذّهِ



 : دسهاتیت اًَاع اص شخیت ●
 ػاتمِ اغلة وِ چشا تاؿذ، اسثی وِ هیشػذ ًظش تِ ٍ تَدُ ؿایغ وَدواى دس : آتَپیه دسهاتیت -

ِ  .داسد ٍخَد افشاد ایي دس آػن یا دسهاتیت آلشطی، خاًَادگی  : اص ػثاستٌذ آى ّای ًـاً
 پـت آسًح، داخل ،#ّا گًَِ$ صَست سٍی تش تثَسات خاسؽ، ّوشاُ تِ لشهضی تِ هٌدش پَػت خـىی

 .اًذاصی پَػتِ ٍ پَػت ولفتی هایغ، خشٍج ٍ پَػت تشن ٍسم، پاّا، ٍ دػتْا سٍی تش ٍ صاًَّا

 ّشگًَِ ٍ ؿیویایی هَاد  ّا، حالّل ؿَیٌذُ، هَاد آب، تا هىشس تواع : تحشیىی تواػی دسهاتیت -
 ػاسضِ ایي دس .گشدد دسهاتیت، اص گًَِ ایي تشٍص هَخة تواع هحل دس هیتَاًذ پَػتی، اصغىان

 .اػت داس خاسؽ ٍ ؿذُ لشهض پَػت



 آى تِ ًؼثت هشدم اوثش وِ اػت هَادی تا تذى پَػت تواع ػلت تِ : آلشطیه تواػی دسهاتیت -
 الػتیه، ػغش، تذلیدات، دس هَخَد فلضات ًیىل، الىلی، هَاد صاتَى، هاًٌذ ًویذٌّذ ًـاى ٍاوٌؾ

 آلشطى هادُ تا تواع هحل دس تذسیح تِ پَػت ػاسضِ، ایي دس .#التىغ$ واًذٍم حتی یا ٍ هَ سًگ
 .اػت ّوشاُ ػَصؽ ٍ خاسؽ تا ضایؼات ٍ ؿذُ لشهض

 .یاتذ گؼتشؽ ًیض، دیگش ًَاحی تِ تذسیداً هیتَاًذ ػَاسض
 ػاهل تـخیص تِ ،تؼت پچ پَػتی تؼت اًدام تا هیتَاى

 .ًوَد ووه

 .هیگشدد پَػتی خاسؽ ٍ تحشیه تشٍص تِ هٌدش ؿذیذاً وِ : پَػت خـىی اص ًاؿی دسهاتیت -
ِ ای یا ؿىل دیؼىی$ : ًَهَالس دسهاتیت -  ٍ هشص داسای داس، پَػتِ هیتَاًذ دیذُ آػیة ًماط #ػى

ِ  ؿىل تِ ٍ تاؿٌذ داس خاسؽ  .تواًٌذ تالی هاُ چٌذ تشای پزیش تحشیه ّای تى
 ٍاوٌؾ یه ػاسضِ، ایي دس : دسهاتَگشافیؼن -

 "4 - 5 دس$ هیذّذ سخ پَػت دس ًاتدا آلشطیه
 فـاس هالؾ، اًدام ضشتِ، یه تا وِ تغَسی #افشاد

 هختصش، خاسؽ یا ٍ تواع پَػت، سٍی خؼن
 ٍ لشهضی ایداد ٍاوٌؾ ًمغِ ّواى دس داسد اهىاى
 سا للن وؼی وِ گَئی تذّذ، سخ خلذی وْیش

 !اػت وشدُ ًماؿی ًاحیِ دس ٍ تشداؿتِ



 ؿذُ تَلیذ ػوی هَاد اص ًاؿی تحشیه تَػیلِ ػثَسٍئیه دسهاتیت : ػش ؿَسُ ٍ ػثَسُ دسهاتیت -
 صَست ٍ ػش پَػت سٍی تش هخوش اص گًَِ ایي .هیىٌذ تشٍص #هاالػضیا$ پَػتی هُخوّش ًَػی تَػظ
 سیضی پَػتِ ٍ لشهضی تا ػاسضِ ایي .هیىٌذ ػشایت ّن دیگش خاّای تِ اٍلات، گاّی ٍ وشدُ صًذگی

 ػشخی تشٍص تذٍى سیضی پَػتِ وِ اػت روش تِ الصم ػش ؿَسُ هَسد دس .هیـَد هـخص خاسؽ ٍ
 .هیىٌذ تشٍص

ِ ّای : #ًَسٍدسهاتیت$ ػصثی دسهاتیت -   یا ٍ دػت هچ پاّا، پائیي صَست، ػش، سٍی تش داس فلغ تى
 .هیـَد ایداد ػاػذّا

  #صخن صسد ػفًَت هاًٌذ $ تاوتشیائی ػَاهل تاثیش تحت آى تشٍص وِ هیشػذ ًظش تِ : ػفًَی دسهاتیت -
 .تاؿذ تَدُ لاسچی ّای ػفًَت  یا ٍ



  دػتِ دٍ تِ آى ٔوٌٌذُ ایداد ػلت تِ تؼتِ ٍ ًیؼت هؼشی  تیواسی  تواػی دسهاتیت 
 .آلشطیه تواػی دسهاتیت ٍ تحشیىی تواػی دسهاتیت : هیـَد تمؼین

  دخالت ؿغلی اهشاض صهیٌِ دس هیتَاًٌذ آلشطیه ٍ تحشیىی تواػی دسهاتیت ًَع دٍ ّش  
 .ًوایٌذ ایداد واس تا هشتثظ پَػتی ّای تیواسی ٍ وشدُ

 #Contact$ تواػی دسهاتیت %

 وٌٌذُ ایداد یا خاسخی هحشن هادُ تا هؼتمین تواع دسصَست وِ اػت پَػتی التْاب ًَػی ◄
 .هیىٌذ تشٍص حؼاػیت

 .اػت التْاب ایداد ػاهل  ّا آلشطى ٍ ّا هحشن  اص تؼیاسی تا هؼتمین تواع ◄

 لشاس تاثیش تحت سا پَػت ػغح فمظ تواػی دسهاتیت ◄
 .هیذّذ

 تیي اص واهل تغَس ٍلتی فمظ ٍ هیىـذ عَل تِ  ّا ّفتِ ٍ سٍصّا هؼوَالً حؼاػیت ایي تْثَد ◄
 .ًگیشد لشاس هحشن یا  صا حؼاػیت هادُ تا تواع دس ٍخِ ّیچ تِ دیگش پَػت وِ هیشٍد

 هیگزاسد تشخای سا  داسی خاسؽ ًماط دسهاتیت، ًَع ایي ◄
  هاًٌذی ػَختگی حالت وشدُ، دسگیش سا ٍػیؼی ػغح وِ

 هادُّ تا صیاد وِ ػغحی حالت، ایي دس .هیـَد ایداد
 .هیـَد دسگیش تیـتش تَدُ، تواع دس هحشّن



 تحشیىی تواػی دسهاتیت %

  هاًٌذ ّؼتٌذ، تواع دس آب تا وِ افشادی اغلة ◄
  ٍ آسایـگشّا ػاختواى، واسگشاى آؿپضّا، وـاٍسصاى،

  ایي تِ دیگشاى اص تیـتش غزایی، هَاد وٌٌذگاى تَلیذ
  ًَس ٍ داؽ آب تا تواع .هیـًَذ هثتال دسهاتیت اص ًَع

 .هیىٌذ تذتش سا ضایؼات ،خَسؿیذ

 .هیـَد ؿاهل سا  ّا دسهاتیت "80 حذٍد ٍ اػت دسهاتیت ًَع  تشیي ؿایغ -
 ّا، وٌٌذُ ػفیذ آب،  ّا، دئَدٍساًت آسایـی، لَاصم صاتَى، هثل هَادی تا پَػت هىشس تواع اص -

 .هیـَد ایداد ... ٍ صٌؼتی ّای سٍغي ػیواى، وٌٌذُ، پان ٍ ػفًَی ضذ هَاد سختـَئی، پَدسّای
  هؼوَالً ٍ هیگشدًذ پَػت تا تواع ًاحیِ دس فمظ خاسؽ ٍ خـىی لشهضی، ایداد تاػث هَاد ایي -

 ٍ چشتی هَاد، ایي چَى$ هیـًَذ تحشیىی تواػی دسهاتیت دچاس اػتفادُ، اص پغ دػتْا وف
 .#هیىٌٌذ حزف پَػت ػغح اص سا وٌٌذُ هحافظت  هَاًغ

 تَسم لشهضی،  
 تاٍل تشٍص  
 پَػت خـىی ٍ خاسؽ  
 ؿذى فلؼی یا پَػتِ پَػتِ  
 تواع ًمغِ دس حشاست احؼاع ٍ پَػت ؿذى ضخین  

 دٌّذُ تشؿّح تاص ّای صخن  ٍ  تاٍل ایداد #ؿذیذتش هَاسد دس$  

هیثاؿذ صیش هَاسد ؿاهل حادّ فاص دس آى ػالئن : 



 آلشطیه تواػی دسهاتیت %

 تاػث ٍ وشدُ ایداد ایوٌی ٍاوٌؾ تذى دس ًْایتاً ؿذُ، حاصل آلشطى هَاد تِ ًؼثت ٍاوٌؾ اص -
 .هیـَد پَػتی التْاب

 ، هالیذًی داسٍّای  اص تؼضی  تَیظُ داسٍّا هختلف اًَاع -
 لَاصم اص تؼضی  دس هَخَد ؿیویایی  هَاد ، وُؾ آفت ػوَم

 هَاد تداسی، ؿیویایی هَاد غزایی،  ّای افضٍدًی ، آسایـی
 یا صخن چؼة ،#خشّاحی دػتىؾ$ التىغ پالػتیىی،

 حؼاػیت ایداد تاػث ًَػی تِ وِ هَادی توام ٍ پاًؼواى
 .گشدًذ دسهاتیت اص ًَع ایي تشٍص هَخة هیتَاًٌذ هیـًَذ،

 دس هَخَد ًیىل ٍ وشٍم ؿلَاس، وؾ تِ حتی افشاد اص تؼضی -
 ،ًیض هچی ػاػت تٌذ ٍ ػگه ؿلَاس، ّای دگوِ هصٌَػی، خَاّشات

 .داسًذ حؼاػیت



 تِ فمظ دسهاتیت اص ًَع ایي -
ِ ای  دس وِ پَػت اص ًاحی

 آلشطى هادُ تا تواع هؼشض
  صَست، هاًٌذ$ هیگیشد لشاس

  #اًگـتاى ٍ دػت وف گشدى،
  تِ هیتَاًذ ٍ ًـذُ هحذٍد
 .یاتذ گؼتشؽ ّن دیگش ًَاحی

 تاػیؼات، پشػٌل پشػتاساى، ،#خشّاحاى تَیظُ$ پضؿىاى تیي دس تیواسی ایي ◄
 .هیـَد دیذُ ٍفَس تِ خذهاتی ًیشٍّای ٍ تؼویشواساى

 ایداد حؼاػیت ایي وِ صهاًی ٍ ؿذُ ایداد تحشیه اص ًاؿی آلشطی تا هیىـذ عَل هذتی -
 آلشطى هادُ تا هدذد تواع تشیي وَچه  ٍ هاًذ هی تالی فشد دس ػوش آخش تا آى آثاس گشدد،

 .ؿَد پَػتی حؼاػیت ؿذیذ تاصگـت تاػث هیتَاًذ



 پیـگیشی ◄
 .هیثاؿٌذ پَػت هحشن اػتشی پلی لثاػْای گشدد، وتاًی ٍ ًخی  ّای لثاع پَؿیذى دس ػؼی -1
  ّا، وٌٌذُ تویض تٌضیي، هاًٌذ  ّایی هحشن ٍ هَاد$ ؿَد خَدداسی هحشن هَاد تا پَػت تواع اص -2

 .#تذى  ّای لَػیَى اص تؼضی ٍ ّا وٌٌذُ ػفًَی ضذ ّا، وٌٌذُ ػفیذ
 هَاد ایي صیشا ؿَد اػتفادُ پَػت وشدى ًشم تشای وٌٌذُ هشعَب ٍ وٌٌذُ ًشم هَاد اًَاع اص -3

 .هیگشدًذ پَػتی ّای حؼاػیت  تشٍص اص خلَگیشی تاػث
 تشٍص ٍ پَػت تحشیه هَخة تؼشیك صیشا گشدد اختٌاب وشدى ػشق ٍ صیاد گشهای تا تواع اص -4

 .هیـَد ًاحیِ آى دس خاسؽ
ِ  تا تواع  اص -5 ُ  ّشگًَ ِ  وٌٌذُ تحشیه  هاد ِ  دس  و ُ  ایداد دسهاتیت  گزؿت ِ  .ؿَد خَدداسی  وشد  ت

ُ  ووه  اػت  هوىي  هحافظ، دػتىؾ  وشدى  دػت   .تاؿذ وٌٌذ
 .ًوائیذ هحافظت  ، ّا ػَختگی ػایش یا ٍ ػَختگی  آفتاب  هؼشض اص سا خَد پَػت  -6
 .وشد وٌتشل  ، وٌٌذُ تحشیه  هَاد تا تواع اص اختٌاب  ٍ دسهاى  تا هیتَاى  سا ن ئػال پیـشفت ٍ یشػ %
 تشای  تواع،  اص پشّیض ٍ دسهاى اًدام داسد اهىاى  تٌاتشایي  ، اػت ؿایغ  تیواسی  َدػ هتاػفاًِ %

 .تاؿذ ضشٍسی  هذیذی  ّای  ػال

 دسهاى 
 هادُ تا تواع هؼشض دس دیگش تذى، ٍ پَػت وِ اػت ایي دسهاًی لذم اٍلیي : غیشداسٍئی ●

 اص ّا آلشطى  حزف  ٍ ؿٌاػائی : تش اػت  هـتول  ،هؤثش دسهاى  پغ .ًگیشد لشاس هحشن یا صا حؼاػیت 
ُ  تحشیه  هَاد تا تواع اص اختٌاب  ، هحیظ  ٍػایل اص اػتفادُ ات$ هؼتؼذوٌٌذُ ػَاهل  ػایش ٍ وٌٌذ

 . التْاب ٍ خاسؽ  سفغ  ٍ ّیداًات وٌتشل ،ؿغل یا واس هحل تغییش لضٍم دسصَست ،#فشدی حفاظت



 : داسٍئی - هحافظتی دسهاًْای ●
 

1#.  ِ ِ  تا هالین ْایصاتًَ یا ٍ پَي اص ،تَ ٍ سًگ داسای ّای صاتَى  خای  ت ُ  گلیؼیشیي  پای  .وٌیذ اػتفاد
 

ِ  سا پَػت  .2# ِ  هالؾ  اص ٍ وٌیذ خـه  آساهی  ت ِ  حَل  .ًوائیذ خَدداسی  تذى  ت
 

ُ  اص پغ  سا دػتىؾ  داخل  .3#  .تیٌذاصیذ دٍس سا آى  ؿذ ػَساخ  دػتىؾ  اگش .وٌیذ خـه  اػتفاد
 

4#.  ِ ُ  ٌّگام  ت ِ  ، آب اص اػتفاد ِ  ٍ وشدى  حوام  تشای  چ  .تاؿذ ٍلشم  تایذ آب   ّا، اػتفادُ ػایش چ
 

ِ  ، فشٍت گشیپ  ، پشتمال لیوَ، گشفتي  آب  یا وٌذى  پَػت  هَلغ  .5#  اص صهیٌی،  ػیة  یا ٍ فشًگی  گَخ
ُ  دػتىؾ   .وٌیذ اػتفاد

ِ  گشدگیشی خْت  .6#  تا ٍ اػتاًذاسد صٌؼتی الیاف خٌغ  اص یا ٍ چشهی  دػتىؾ  ، تاغثاًی اًدام ٍ خاً
 .تپَؿیذ دٍام، 

 

ُ  اص ظشٍف  ؿؼتـَی  تشای  اهىاى  دسصَست  .7# ُ   ؿَیی  ظشف دػتگا  وغ  اص ِ ىایٌ یا ٍ وشدُ اػتفاد
 .تـَیذ سا  ّا ظشف تا تخَاّیذ دیگشی 

 

 ػالئن سفغ ٍ التْاب دسهاى دس وَستیىَاػتشٍئیذّا، ٍ ّیؼتاهیٌی آًتی تشویثات اص اػتفادُ .8#
 .هفیذًذ تؼیاس

 

ِ  ؿشایظ  ایي  دس % ِ  خَد پضؿه  ت  : ًوائیذ هشاخؼ
 

ُ ایذ دچاس تاال ٍ هذاٍم تة  تِ اگش - الف  .ؿذ
ِ  یه  ػشض  دس هؼوَل ّای دسهاى  تا ػالین  اگش - ب  .ًـًَذ هشتفغ ٍ خَب  ّفت
ِ  حؼاػیت  ، تَسم$ ػفًَت  ػالئن  یا ٍ صخن اگش - ج  دس # چشوی تشؿحات تشٍص گشهی، ، لشهضی ، لوغ ت

 .تاؿٌذ ؿذُ ظاّش پَػتی تحشیه  ًمغِ یا ٍ تاٍل هحل 



  .هیآٍسًذ ػول تِ خلَگیشی آى خـىی اص ٍ وشدُ هشعَب سا پَػت هشعَب وٌٌذُ، پواد یا ٍ وشم 
 .هیثاؿذ آب فالذ یا ٍ ون آى دس هَخَد آب هیضاى وِ اػت غلیظی پواد یا ٍ وشم وٌٌذُ هشعَب  تْتشیي

 .#تاس چٌذ یا 2 سٍصاًِ$ اػت پَػت يؿؼت ٍ اػتحوام اص تؼذ ،وٌٌذُ هشعَب اص اػتفادُ صهاى تْتشیي 
  ،اهَلیٌت ّوشاُ تِ سا پواد وِ اػت تْتش هضهي فاص دس لیٍ تَدُ فشم تْتشیي وشم ٍ لَػیَى ،حاد فاص دس 

 .#تویض هىاًی دس ٍ حوام اص تؼذ تَیظُ$ توالٌذ تاس چٌذیي سٍصی
 .ّؼتٌذ پَػت وشدى هشعَب تشای ووتشی تاثیش ٍ تیـتش آب حاٍی پوادّا، ٍ وشم تِ ًؼثت لَػیًَْا 
 .اػت ٍاخة پَػتی دفاع افضایؾ خْت #ّا اهَلیٌت$ وٌٌذُ ًشم تا پَػت ػذ تمَیت 

 

پَػتی تحشیىات اص سّایی ساّىاس : 
 

 .آًْاػت تشٍص اص پیـگیشی دسهاتیت، اًَاع تا هماتلِ ساُ هَثشتشیي 
 یا هادُ ایي ؿٌاػایی ٍ تـخیص داسد، آلشطى هادُ تِ تؼتگی ٍاوٌؾ ؿشٍع تواػی دسهاتیت دس چَى 

 .اػت هْن تؼیاس آًْا اص دٍسی ٍ هَاد
  ٍ هصشفی داسٍّای توام اص فْشػتی ًیض، ٍ ػالئن هاًذى تالی صهاى هذت ٍ ػالئن دسهاتیت، تشٍص ٌّگام 

 .تىٌذ ؿایاًی ووه آلشطى یا هحشن هادُ صٍدتش ؿٌاػایی تِ هیتَاًذ واس ایي .وٌیذ تْیِ تواع دس هَاد
 .هیـَد دسهاتیت تِ اتتال خغش واّؾ تاػث تش ایوي  ؿیویایی هَاد خایگضیٌی 

 

 تواػی دسهاتیت وٌٌذُ ایداد ػاهل اگش ،تاؿیذ داؿتِ یاد تِ %
 ساؽ ًگیشد، لشاس هادُ آى هؼشض دس دٍتاسُ پَػت ٍ تشٍد تیي اص

 .هیشٍد تیي اص ّفتِ 2 اص ووتش عی دس احتواالً پَػتی
 ْایتیواسی اػت هوىي هحشن، هَاد تا تواع اداهِ دسصَست %

 .ًذگشد هماٍم ًیض، دسهاى هماتل دس ٍ ؿذُ هضهي پَػتی،






