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اگزمای دست (حساسیت دست)
اگزمای دست در اثر چه عواملی ایجاد می شود؟
اگسهای دست از شایعتریي هسائ لی است کِ تَیژُ خاًن ّای خاًِ دار تا آى هَاجِ ّستٌذ .شایذ شوا ّن ایي حالت را تجرتِ کردُ تاشیذ! در اثر اگسهای دست،
پَست دست ّا ،تَیژُ در ًَک اًگشتاى خشک هی شَد ٍ اگر درهاى اًجام ًشَد ،کن کن ترک هی خَرد ٍ پَستِ پَستِ هی شَد ٍ حتی گاّی ایي ترک ّا
دچار خًَریسی هی شًَذ ٍ .اها چرا دست ّا دچار ایي حالت هی شًَذ؟ سطحی تریي تخش پَست دست الیِ شاخی است .ایي الیِ از ٍرٍد هَاد خارجی تِ
پَست هواًعت هی کٌذ ٍ هاًع از دست رفتي آب پَست هی شَد .ترخی از عَاهل سثة هی شًَذ تا ایي الیِ تغییر کٌذ ٍ دیگر ًتَاًذ از پَست دست هحافظت
کٌذ .از جولِ ایي عَاهل هی تَاى تِ هَارد زیر اشارُ کرد:
َّ -1ای سرد ٍ رطَتت پائیي (زهستاى).
 -2حل کٌٌذُ ّای هَجَد در هحلَل ّای شستشَ.
 -3صاتَى ّای قلیایی.
اگزمای دست با چه عالیمی همراه است؟
اگر دچار اگسهای دست شذُ تاشیذ ،تخَتی تا عالین آى آشٌا ّستیذ .اتتذا پَست خشک هی شَد ٍ ترک هی خَرد .ایي حالت در چیي ّای هفاصل دست ٍ
ًَک اًگشتاى تارزتر است .پشت دست ّا قرهس ٍ حساس هی شَد ٍ در کف دست ّا تَیژُ تر رٍی اًگشتاى ایي ترک خَردگی تیشتر تِ چشن هی خَرد .تا
کوتریي ضرتِ هوکي است پَست حساس ٍ تراق دست ترک تخَرد.
چه کسانی مستعد ابتال به اگزمای دست هستند؟
افراد زیر تیشتر در هعرض اتتال تِ اگسهای دست ّستٌذ:
 -1هادراًی کِ کَدکاى کن سي ٍ سال دارًذ.
 -2افرادی کِ شغل آى ّا ًیاز تِ خیس شذى ٍ خشک شذى هکرر دست ّا دارد (جراحاى ،دًذاًپسشکاى ،زًاى خاًِ دار).
 -3کارگراى کارخاًِ ّا (کِ در تواس تا هَاد شیویایی ّستٌذ).
 -4افرادی کِ دچار استعذاد ارثی اتتال تِ اگسها ّستٌذ.
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برای پیشگیری و درمان اگزمای دست چه باید کرد؟
ترای درهاى اگسهای دست شایذ ًاچار تِ هراجعِ تِ پسشک هتخصص پَست تاشیذ ،اها در ّر حال تایذ تَصیِ ّای زیر را در حیي درهاى ٍ حتی پس از آى
تکار تثریذ تا ایجاد اگسها پیشگیری کٌیذ ٍ سثة درهاى سریعتر شَیذ:
 -1در ٌّگام تواس تا هحرک ّایی هاًٌذ آب داغ ،صاتَى ٍ هَاد شَیٌذُ از دستکش پالستیکی استفادُ کٌیذ .زیر دستکش پالستیکی حتوا دستکش
ًخی تپَشیذ.
 -2در صَرتی کِ دچار اگسهای طَالًی هذت دست ّستیذ ،از هَاد هرطَب کٌٌذُ ٍ ًرم کٌٌذُ ًظیر ٍازلیي ٍ اٍسریي استفادُ کٌیذ .اگر تِ ایي
ترکیثات اٍرُ ّن اضافِ شَد ،تاثیر تیشتری خَاٌّذ داشت.
 -3تا جای هوکي از تواس تیش از حذ دستْا تا آب ٍ شستشَی زیاد آى ّا خَدداری کٌیذ.
 -4ترای شستشَی دست ّا از صاتَى ّای حاٍی کرم ٍ هَاد رٍغٌی (ًظیر رٍغي ًارگیل ٍ رٍغي زیتَى) استفادُ کٌیذ.
 -5هوکي است الزم شَد تا پسشک ترکیثات کَرتَى دار هَضعی (هاًٌذ تتاهتازٍى) ترای شوا تجَیس کٌذ .تَجِ داشتِ تاشیذ کِ تذٍى دستَر پسشک از
ایي دارٍّا استفادُ ًکٌیذ.
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