هب انم هستی بخش

بثورات پوشک شایع تزیى تثَرات ًَساداى تِ
شوار می آید  .ایى تثَرات ،رًگ قزهش رٍشى دارًذ،

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

سطح پَست شثی ُ پَست سَختِ است ٍ تِ سی ر
پَشک هحذٍد است.
ػلت تثَرات:
آسردگی پَست تاتواس ابادرار ٍ هذفَع
جیشگیر ی اس تثَرات:

شناسنامه پمفلت آموزشی کدPED-6-97
عنوان
ام البنین بشیر زاده کارشناس پرستاری
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت
بثورات پوشک نوزاد وکودکان

منبع:کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت

ػَض کزدى تِ هَقغ پَشک ًَساد،خشک ًگِ داشتي
هحل ادرار ٍ هذفَع کَدک ًٍَساد ٍ سیز ًاحیِ پَشک
ًقاط تثَرات :
هؼوَال چیى ّای پَستی (هثل چیى ّای تا سي ٍ
تاالی پا) دچار تثَرات پَشک ًنی شًَذ ٍلی دچار
ػفًَت قارچی می شًٍذ .

توصیه های خانگی :
تاس گذاشتي ًَساد رٍی سیزاًذاس تزای ایٌکِ هَظغ َّا

کيید  .پس اس اطالع اساًجام هذفَع ٍ ادرارحتوا پَشک

تخَرد .

ًَساد یا کَدک را تؼَیط ًوائیذ .

تؼَیط هزتة پَشک

هراجعه به پزشک :

ّویشِ تؼذ اس ّزتؼَیط ٍاسلیي تشًی دیاسیٌک اکسایذ
تزای ایٌکِ در هقاتل ادرار ٍهذفَع سذی تاشذ

ی تشرگتز تا سهاى تْثَد استفادُ
اس پَشک ّایی تا سا س

کِ تِ

پَست آسیة ًزسذ.
رصیم غذایی هؼوَال تاػث تثَرات پَشک ًنی شَدٍ ،لی

اسهصزف خَدسزاًِ پوادّا ٍکزم ّاهثل تزیاهیسٌَلَى n-
ٍ ّیذرٍکَرتیشٍى ٍ ...خَدداری فزهاییذ .
در صَرت داشتي تة  ،ظایػات تاٍلی ،تزشحات چزکی،
ًاخَش تَدى کَدک ٍٍجَد تثَرات جای دیگز تِ پششک

تِ ًظز م ی رسذ در تؼط ی کَدکاى تا خَردى غذاّا ی

هزاجؼِ ًواییذ .

خاصی تثَرات پَشک ا یجاد شَد .اگز هتَجِ چي یى

گاُ ی ایى هَظغ تا قارچ (کاًذیدا ) ػفًَت می یاتذ کِ

ٍظغی تزای کَدک خَد شذید ،اس آى غذا پزُ یس کيید .

ی است تِ شکل ًقاط
ًشاًِ تارس ایى ًَع ػفًَت ،ظایػات

تؼطی تچِ ّا تِ دستوال ّای هزطَب هَجَد در تاسار،
پَشک ّای یک تار هصزف ای صاتَى ّا ی رختشَیی

کَچک قزهش رًگ کِ اس ًاحیُ اصلی تثَرات فاصلِ دارًذ
ی
ّزچٌذ هوکي است تزای درهاى ػفًَت قارچی تِ تجَ س
اشذ،
دارٍ تَسط پششک ًیاس ب

ی کِ تاػث تحز یک پَستی
حساسیت دارًذ .اس هحصَال ت

اگز تثَرات پَشک پس اسهصزف دارٍ تْثَد ىیاتذ ،تاید تِ

می شًَذ استفادُ ًکيید .

پششک خَد هزاجؼِ کيید .

