TÁMADÁS
A GYERMEK BŐRÉNEK
ÉS LELKÉNEK
A tünetek hasonlóak lehetnek, míg az
okok különfélék: pszoriázis,
szeborrea, ekcéma… A viszketéssel, látványos elváltozással járó
bőrbetegségek nem válogatnak, így
nem kímélik a gyermekeket sem.
Kialakulásukról, tüneteikről Dr.
Beleznay Gyöngyike bőrgyógyász szakorvost kérdeztük.
Mit tudhatunk az említett betegségek kialakulásának
okairól?
A pszoriázis genetikailag meghatározott betegség, általáltalában klíma-és étrendi változások, lelki stressz, lázzal járó
fertőzés vagy műtéti megterhelés váltja ki először. A
szeborrea fokozott mértékű faggyútermelődésből
ől
adódik. Az ekcéma pedig egyfajta allergiás reakció.
Alapvetően fertőzőek ezek a bőrbetegségek?
Egyik sem az, s ezt nagyon fontos lenne a közösségekben is tisztázni. Amúgy is komoly lelki sérülés
alapjául szolgálhat, ahogyan ezeknek a bőrelváltozásoknak a látványára reagál a külvilág.

Psorioderm® - a bőrtáplálás mestere
A Psorioderm®
Psori
Krém, Tusfürdő és Testápoló olyan szintetikus anyagokat
a
nem tartalmazó készítmények, amelyek
megoldást
meg
nyújthatnak pikkelysömörös, ekcémás és
szeborreás
sze
bőr ápolására. A Psorioderm® Szenzitív
krém
kr
pedig elsősorban babák, gyermekek és szalicilsavra
c
érzékeny felnőttek bőrproblémáira nyújthat
megoldást. Ezen dermokozmetikumok természetes
összetevői segíthetik a bőr megfelelő hidratálását,
táplálását, az elhalt bőrréteg leválását és fékezhetik
a bőrtünetek képződésének mértékét.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Ha a gyermek testének bármely részén vörös, viszkető, száraz,
esetleg hámló foltokat észlelünk, melyek enyhe zsírozó patikaszerek, kozmetikumok hatására nem múlnak, vagy csillapodnak ugyan, de kiújulnak.
Gyógyítható betegségekről beszélünk?
A pikkelysömör és a szeborrea oka nem szüntethető meg, így
a tünetmentesítés lehet a maximális, de reális cél. Az ekcémás
tünetek esetében, amennyiben sikerül konkrétan megnevezni
a háttérben álló allergiát, a reakciót okozó anyag elkerülésével
elvileg oki kezelést hajthatunk végre.
Mit jelent a megfelelő ápolás a fenti bőrtünetek esetében?
Állandó bőrgondozást a gondosan kiválasztott készítményekkel! Ez elsősorban több zsírozást, alaposabb hidratálást jelent
a tünetmentes időszakokban is azért, hogy a betegség jelei
ne üssék fel időről időre újra a fejüket. A panaszok fokozódása
esetén viszont szükséges a bőrgyógyász által felírt vényköteles,
gyógyszer-tartalmú kezelés is.
Sziebig Tímea
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Egészségpénztári számláraa
adómentesen elszámolható*
ó*
*Az elszámoló pénztárak köréről
kérdezze gyógyszerészét!

Kérdezze a bőrgyógyászt:
zt: Dr
Dr. Beleznay Gyöngyike
drbeleznay@dermaart.hu
A rovatot szponzorálta: Pezomed Kft.
www.pezomed.com
Info: +36-42-402-008 pezomedhu@pezomed.com
A Psorioderm® termékek megvásárolhatóak a gyógyszertárakban és az Eventus Pharma webáruházban:
A bőrápolás webáruháza!
www.eventuspharma.com
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