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Fontos tudni, hogy ezek a bôrbetegségek
nem fertôznek! A beteg, érzékeny bôr
azonban minden esetben fokozottabb fi-
gyelmet, állandó, mindennapi ápolást igé-
nyel. Ne hagyjuk, hogy a tünetek felerô-
södjenek! Bár nem egyszerû, de töreked-
ni kell a stressz csökkentésére is: a bôr
különösen érzékeny a lelki problémákra!

Atópiás dermatitisz
Mi ez? Az atópiás dermatitisz veleszü-

letett hajlamon alapuló, családi halmo-
zódást mutató ekcéma (bôrgyulladás).
Olyan krónikus bôrbetegség, amely tár-
sulhat allergiás asztmával vagy széna-
náthával. Hullámzó lefolyást mutat, télen
általában rosszabbodik. (Akad, akinél
egész évben jelen van, míg másnál csak
télen jelentkezik.) Leginkább gyermek-
korban jellemzô, de bármilyen életkorban
kialakulhat.

Milyen tünetekkel jár? Tünetei a fôleg
a hajlatokban, a törzsön és az arcon je-
lentkezô érdes, halványvörös, száraz fol-
tok, amelyek viszkethetnek, de változato-
sak lehetnek és megjelenésük életkori
sajátosságokat is mutat. Mivel a bôrben
jelenlevô lipidek (zsírok), elsôsorban az
úgynevezett ceramidok mennyisége csök-
ken, fokozódik a hámon (vagyis a bôr fel-
sô rétegén) keresztül a vízvesztés, így a
bôr szárazzá, érdessé válik.

Hogyan kezeljük? Megfelelô bôrápo-
lással megelôzhetjük a bôr kiszáradását,
sôt, az enyhébb ekcéma kezelhetô is a
gyakori hidratálással, elsôsorban a pati-
kákban kapható, természetes hatóanya-
gokban gazdag test-, arc- és kézápolók
segítségével. Ha ez sem elég, forduljunk
bôrgyógyászhoz! Jó tudni, hogy az UV-
sugárzás jót tesz az ekcémás bôrnek,
ezért ha van lehetôségünk rá, ne hagy-
juk ki a mértékletes napozást, különösen
a tengerparton és a hegyekben, ahol a
pollenszegény környezet is hozzájárul a
gyors tünetmentesedéshez. (Vigyázat, ne
feledkezzünk el arról, hogy a leégés
a késôbbiekben növeli a rosszindulatú
bôrdaganatok elôfordulásának gyakori-
ságát!)

Pikkelysömör
Mi ez? A pikkelysömör (pszoriázis) szin-

tén egy genetikai hajlamon alapuló gyul-

Problémás bôr
A bôrünk speciális gondoskodást igényel, különösen, ha valamilyen bôr-
betegséggel küzdünk. Összegyûjtöttük a leggyakoribb bôrproblémákat és
az ezek kezelésérôl szóló tudnivalókat.

ladásos bôrbetegség. Bármilyen életkor-
ban elôfordulhat, különbözô súlyossági
fokon.

Milyen tünetekkel jár? Elsôsorban a
nyomásnak kitett területeken – a könyök,
a térd bôrén –, a hajas fejbôrön jelentke-
zô, enyhén kiemelkedô, hámló, vörös fol-
tok jellemzik, amelyek viszkethetnek.

Hogyan kezeljük? Enyhe és középsú-
lyos pszoriázis esetén a napfény és a napi
célzott ápolás az elsôdleges. Ez nem csu-
pán puhítást jelent. A bôr természetes ha-
tóanyagokkal való táplálása is nagyon
fontos. A rendszeres, napi ápolás meg-
elôzheti a beteg állapotának romlását.

Kiterjedtebb esetben a bôrgyógyász ál-
tal felírt receptköteles krémek és gyógy-
szeres terápia indokolt.

Seborrheás dermatitisz
Mi ez? A seborrheás dermatitisz olyan

gyulladásos bôrbetegség, amely télen
rosszabbodik. Milyen tünetekkel jár? El-
sôsorban az arc középvonalát, a mellkast,
a hátat és – leggyakrabban – a hajas fej-
bôrt érinti, amit hámlás, viszketés, korpá-
sodás jelez.

Hogyan kezeljük? Enyhébb esetben a
gyógyszertárban recept nélkül kapható
gyógysamponok és krémek jelentik a
megoldást, míg súlyosabb esetben jobb,
ha bôrgyógyászhoz fordulunk.

Fontos, hogy minden hajmosáshoz cél-
zott készítményeket használjunk, mert az
egészséges fejbôrre ajánlott samponok
nem képesek megfelelôen ápolni a prob-
lémás fejbôrt.

Rozácea
Mi ez?  A rozácea elsôsorban az arcon

jelentkezô bôrelváltozás.
Milyen tünetekkel jár? Pirosodás jelzi,

ami nyáron, valamint forró vagy fûszeres
ételek fogyasztása után rosszabbodik, hi-
szen ezek fokozzák az értágulatokat.

Hogyan kezeljük? Figyeljünk a megfe-
lelô bôrápolásra, így megállítható, illetve
lelassítható a betegség rosszabbodása!
Ajánlottak a patikában kapható, speciáli-
san értágulatokkal rendelkezô arcbôrre
kifejlesztett krémek. Súlyosabb esetben –
fájdalmas, gyulladt csomók jelentkezése-
kor – forduljunk bôrgyógyászhoz!
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