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قرمزی در ناحیه پوشیده شده با کهنه بچه قرمزی : عالئم 

اطراف اندامهای تناسلی شروع شده وبوی شدددد  که در 

د پوست کشیده شده و بدا  بدا ه ده    . آمونیاک می دهد 

د قرمزی کده ا   . کانون های چرکی دارند  های ملتهب که

ع شدده و دده روی ک دا هدا وران هدا      ناحیه مقعد شدرو 

 .گسترش می دابد 

جوش هادی که بر اثر است اده ا  کهنه بچده بوجدود مدی    

آدند غاهبا جاهادی را گرفتار می سا د که بدا کهنده چده    

د بار مصرف باشد چه پالستی ی در هر دو صورت مم ن 

پوست در ادن ناحیه مختصدری قرمدز   . است بوجود آدند 

ه ه ه های چرکی حاهتی شد ننده و  رنگ بوده و به واسط

 .ملتهب دارند 

عواما بوجود آورنده جوشهای کهنه بچده فراوانندد امدا    

ی ماندن ادرار و مدفوع و تمدا   شادع تردن علت آن باق

 . النی مدت آنها با پوست است طو

باکتری های موجود در مدفوع سبب تجزده اوره شدده و  

شدددد را   آمونیاک رها می شود و ادن تحردک و خدارش 

 ادنگونه باکتری ها در محیطهای قلیادی. ) باعث می شود 

بدر   بهتر رشد می کنند و مدفوع اط ال شیر خشک خوار

خالف اسیدی بودن مدفوع کودکدانی کده ا  شدیر مدادر     

در معدر   تغذده می کنند هذا بچه های دسته اول بیشتر 

( حتی های ناشی ا  جوش کهنه بچه قرار می گیرندد  انار

ین مددواردی جوشدها در اطددراف اندددامهای  در چند 

تناسلی شروع می شوند و اگر مورد معاهجده واقدع   

نگردد پوست کشیده و برا  شده و در آن تاوههدای  

کوچک چرکی توهید می شود همچنین بوی شدددد  

 .آمونیک به مشام می رسد 

جوش کهنه بچه دک عاما ددگر هم دارد و آن ادن 

تن بچه ، او را به است که بعد ا  حمام کردن دا شس

حد کافی خشدک نمدی کنندد در ادنگونده مدوارد      

جوشها معموال محدود به چینهای رانی می باشدند  

اگر ادن جوشها بیشتر ناحیه پوشدک ددا کهنده را    

بپوشاند و شما ا  پوشک های السدتی ی اسدت اده   

می کنید مم ن است جوشها بعلدت ددک واکدن     

ر پدودر  آهرژدک در برابر مواد شدیمیادی موجدود د  

های شست و شدو و ددا مدواد موجدود در پوشدک      

ادن واکن  ا  عالئم اوهیه ادجداد  . پالستی ی باشد 

 .اگزمای آتوپیک می باشد 

جوشی که ا  اطراف مقعد شروع شده و به ک لهدا و  

رانها سرادت می کند مم ن است مطلقا بده کهنده   

 .بچه مربوط نبوده بل ه دک ع ونت برف ی باشد 

 باید بکنید ؟ ابتدا چه کار
به محض آن متوجه قرمزی در اطراف باسن  -1

و مقعد کودک شددد آنجدا را بدا آگ گدرم    

ا  کرم های . شسسته و کامال خشک کنید 

    درویدددددمحدداف ی ماننددد پمدداد اکسی 

(Zin oxid ointment  )  بددرای جلددوگیری ا

 .ار است اده کنید رتحردک پوست توسط اد

و باسن او کهنه بچه را مرتبا عو  کنید  -2

حداقا ادن کار هر دو دا سه سداعت  ) را بشودید 

انجام دهند و همچنین هر با کودک مدفوع مدی  

به هر مقدار که مم ن است کودک خود را ( کند 

 . دبدون پوشک و آ اد بگذارد

. ا  کهنه د بار مصرف دک طرفه است اده کنیدد   -3

دن کهنه ها اجا ه می دهند تا ادرار مستقیما به ا

داخا کهنه جذگ شود و قسمتهای ددگدر بددن   

 .کودک ا  جمله ک ا و کنار پاها خشک بماند 

ناسدلی کدودک   تا  پودر تاهک دراطدراف آهدت    -4

است اده ن نید  درا وقتی کودک ، خود را خیس 

می کند بهم می چسبد و پوست ر اتحردک مدی  

 .کند 

اگدر متوجده   . ان کودک ن اه کنیدد  به داخا ده -5

پوسته های س ید شددد آنها را با دک دسدتمال  

معلوم است که کدودک شدما   . تمیز پاک نمائید 

رد و همین عامدا مم دن اسدت    ابرفک دهان د

 .ه شده باشد چسبب ادجاد جوش کهنه ب

 آیا مشورت با دکتر الزم است ؟ 
گ ته شده بدرای ا  بدین بدردن     اگر اقدامات درمانی

بی تأثیر بود کودک  جوش کهنه ، ظرف دو دا سه رو 



 شما دارای برفک است و بادد به پزشک مراجعه کنید 

  دکتر چه اقدامی انجام خواهد داد ؟

دکتر عاما جدوش کهنده را معلدوم خواهدد کدرد و      

 .اقدامات ال م را به شما توصیه می کند 

اگر جوش ها ع ونی شده باشند پماد آنتی بیوتیدک  

 .ی کند تجودز م

اگر کودک اوهین نشانه های اگزما را ا  خود نشان می 

دهد دکتر ا  شما درباره نوع پوشک الستی ی و نوع 

  پودری که برای شستشو است اده مدی کنیدد سدوال   

می نمادد و چنانچه مدواردی را کده در حدال حا در     

مصرف می کنید با کودک شما ناسدا گار اسدت ندوع    

کرد و احتمداال پمداد    ددگری برای شما تجودز خواهد

 .کورتون نیز تجودز خواهد نمود 

اگر عاما جوشها برفک بوده ، دکتر برای کودک شما 

دک جوشها برفک بوده ، دکتر برای کودک شما ددک  

 .کرم  د قارچ س ارش می دهد 

  شما چه کمکی می توانید بکنید ؟

همواره و بعد ا  هر بار مدفوع کردن کودک کهنه وی 

 .را عو  کنید 

تا حد ام ان ا  ب دار بدردن شدلوارهای پالسدتی ی     

 درا ادن گونده پوشداک مدانع بده     . خودداری نمائید 

جردان افتادن هوا در اطراف باسدن و مقعدد کدودک    

 .میشود 

کنندده ،  دد   کهنه ها  را با محلدول اسدتردا   

ع ونی کنید و دا ادن ده آنهدا را در آگ بسدیار    

ب شدید   داغ بشودید و بعد کامال آن هدا را آگ 

بطوری که کلیه مواد پاک کننده و آمونیداک ا   

در صورتی که اددن نداراحتی   .آن  دوده شوند 

عود کند بهتر است نوع پوشاک را عو  کنید 

مثال دک نوع ددگر پوشک د بار مصرف تهیه . 

کنید و دا ا  کهنده هدای پارچده ای  اسدت اده     

 .دیکن
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