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مراقبت های پوست در تابستان و ایام شیوع کروناویروس

آفتابپوستراپیرمیکند

معموال رابطه تنگاتنگی بین تغییر فصول با ایجاد 
یا تشدید بیماری های پوستی وجود دارد. با ورود 
به فصل تابستان به دالیل متعدد به ویژه باال بودن 
دمای محیط و گرمای هوا، افزایش طول مدت و 
شدت مواجهه با نور، تمایل بیشتر به فعالیت های 
ورزشی مانند شنا و کوهنوردی، شاهد بروز و 
هستیم.  فصل  این  در  بیماری ها  برخی  تشدید 
خوشبختانه رعایت اصول مراقبت از پوست در 
بیشتر موارد به حفظ سالمت پوست و پیشگیری 

از این مشکالت کمک می کند.

شیوع بیماری های پوستی در تابستان
زمینه ابتال یا تشدید بسیاری از بیماری های پوستی 
با شروع فصل گرما وجود دارد اما مهم ترین آنها را 

می توان چنین تقسیم بندی کرد:
1. بیماری ها و اختالالت ناشی از رنگدانه های 
پوستی: کک و مک، ماسک بارداری و تیرگی های 
پوستی به ویژه در افرادی که پوست روشن یا زمینه 
خانوادگی ابتال به این مشکل را دارند، بیشتر دیده 
مانند  داروها  برخی  مصرف  همچنین  می شود. 
قرص های جلوگیری از بارداری، داروی دیلتیازم 
برای کنترل فشارخون و هیدروکسی کلروکین که برای 
بیماری های روماتولوژی تجویز می شود اما امروزه 
در درمان کرونا نیز کاربرد دارد از جمله داروهایی 
هستند که زمینه بروز لکه های پوستی را تشدید 
می کنند. افرادی که به دلیل شغل خود مانند رانندگی، 
باغبانی، کوهنوردی و... مدت طوالنی در معرض 
نور خورشید قرار دارند نیز در معرض آسیب های 

پوستی ناشی از اختالالت رنگدانه ای هستند.
2. آلرژی های نور:  مواجهه با نور می تواند زمینه ساز 
خارش ناشی از آفتاب، کهیر آفتابی، عرق جوش، ایجاد 
یا تشدید اگزما، آفتاب سوختگی و بثورات نوری 
پلی مورفیک شود. ابتال به برخی بیماری های زمینه ای 
مانند آکنه ولگاریس یا جوش جوانی، درماتیت 
آتوپیک، درماتیت سبورئیک )شوره سر(، عفونت های 
هرپس سیمپلکس مانند تبخال، بیماری های تاولی 
مثل پمفیگوس، ویتیلیگو )لک و پیس( و لوپوس نیز 
می توانند زمینه ابتال یا تشدید بیماری های پوستی را 
به دلیل مواجهه با نورخورشید به دنبال داشته  باشند. 
همچنین افرادی که داروهایی مثل داکسی سایکلین 
مسکن های  آکنه(،  مانند  عفونت هایی  )بهبود 
دیورتیک  داروهای  دیکلوفناک،  یا  ناپروکسن 
مانند فوروزماید و دیلتیازم، آنتی بیوتیک هایی مانند 
تتراسایکلین و سیکلوفلوکساسین مصرف می کنند 
نیز با افزایش حساسیت های نوری در تابستان و 
واکنش های دارویی مواجهه هستند. برخی نشانگان 
یا نشانگان های ژنتیکی نیز با حساسیت به نور و 
تشدید ضایعات پوستی در تابستان همراه هستند که 
از مهم ترین آنها می توان به نشانگان XP یا گزرودرما 
 پیگمنتوزوم که نوعی اختالل ژنتیکی نادر است اشاره 
کرد. در این نوع نشانگان، عامل بازسازی دی ان ای 

آسیب دیده به وسیله اشعه فرابنفش کارایی خود را از 
دست می دهد. روزاسه نیز که با گلگون شدن گونه ها 
همراه است، در محیط گرم یا مواجهه طوالنی با 

نور و گرما تشدید می شود.
ورزشی  فعالیت های  از  ناشی  بیماری های   .3
تابستان:  شنا پرطرفدارترین ورزش تابستانی است 
که انجام این ورزش در استخرهای عمومی می تواند 
احتمال ابتال به قارچ های پوستی، زگیل، خشکی 
پوست در اثر مواجهه طوالنی با آب، اگزما و حساسیت 
را به دنبال داشته  باشد. این مشکل به خصوص 
در استخرهای آلوده شیوع بیشتری دارد. از طرفی 
کوهنوردی نیز زمینه حساسیت و ضایعات پوستی را 
در مواجهه با نورخورشید در ارتفاعات به همراه دارد. 

همراهی تابستان با مهمان ناخوانده ای 
به نام کرونا

کنار همه مشکالت مرسوم هوای گرم نکته مهم 
اینکه تابستان امسال شاهد حضور مهمان ناخوانده ای 
به نام کرونا هم هستیم. شیوع کرونا باعث تغییرات 
رفتاری در مردم شده  که یکی از آنها شستشوی 
مکرر و وسواس گونه دست هاست. قطعا مواجهه 
طوالنی، مکرر و افراطی با شوینده های قوی می تواند 
باعث ایجاد یا تشدید اگزمای ناشی از نور و گرما 
شود. شکنندگی ناخن به دلیل تعریق زیاد دست در 
دستکش، شستشوی مکرر و استفاده از شوینده های 
قوی نیز باعث آسیب به ساختار ناخن ها می شود. از 
این رو استفاده مرتب از مرطوب کننده ها برای بهبود 
خشکی و شکنندگی پوست و ناخن ها ضروری است. 
به واسطه کرونا و مصرف ماسک صورت، شاهد 
شیوع بثورات جلدی در صورت و دور دهان هستیم. 
این حالت می تواند به خاطر سایش ماسک یا افزایش 
رطوبت و گرمای هوا در زیر ماسک باشد که زمینه 
تشدید آن به ویژه در فصل تابستان بیشتر خواهد بود.  
هیدروکسی کلروکلین دارویی است که امروزه برای 

مبتالیان به کرونا تجویز می شود. این دارو می تواند 
باعث زمینه رنگدانه سازی در پوست شود. به همین 
دلیل به طور جدی توصیه می شود افرادی که از این 
دارو استفاده می کنند به ویژه در روزهای گرم سال 
مراقبت های الزم هنگام مواجهه با نور خورشید 
را رعایت نمایند. یکی دیگر از مشکالت پوستی 
در دوران شیوع کرونا، بثورات جلدی ناشی از 
مصرف بی رویه گرمی جات است. زنجبیل، زعفران 
و... می توانند بثوراتی مانند جوش، آکنه و اگزما را 
ایجاد یا تشدید کنند. این مساله در تابستان بیشتر باید 
مدنظر باشد و از افراط در مصرف آنها پرهیز شود.

توصیه های کاربردی برای محافظت از 
پوست در تابستان

 اجتناب از مواجهه غیرضروری و به حداقل 
رساندن حضور در معرض نور خورشید به ویژه در 
ساعات اوج تابش؛ ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر. 
 پوشیدن البسه مناسب نخی که مانع از تعریق 
زیاد شود، رنگ روشن داشته  باشد، آستین بلند، نه 
خیلی جذب و نه خیلی گشاد، همچنین استفاده از 

کاله با لبه 7 تا 10 سانتی متری.
 در فصل گرم سال از انجام اقدامات آرایشی و 
درمانی شدید روی پوست مانند استفاده از محصوالت 
الیه بردار قوی، لیزرهای تهاجمی و هر اقدامی که 
باعث خراش و آسیب به پوست می شود، خودداری 
گردد. بهتر است این اقدامات به فصول پاییز و 
زمستان که نور خورشید کمتر است، موکول شود.

ضرورت استفاده از ضدآفتاب در تابستان
کرم ضدآفتاب توصیه همیشگی محافظت از پوست 
در برابر پرتوهای خورشید است. نکته مهم در این 
زمینه، تجدید مرتب کرم و استفاده درست از آن 
است. افراد باید 20 دقیقه قبل از خروج از منزل 
روی صورت، دست ها و دیگر سطوح پوست که 

در معرض تابش نور خورشید است، کرم ضدآفتاب 
بزنند. بسیاری از افراد تصور می کنند یک نوبت استفاده 
از ضدآفتاب در روز کفایت می کند درحالی که این 
باور کامال اشتباه است. بعد از 3-2ساعت، ذرات 
جاذب در کرم وجود ندارد و صرفا چربی، رنگدانه و 
حامل های آن روی پوست باقی می ماند. از همین رو 

باید هر 3 ساعت یکبار کرم تجدید شود. 
تطابق نوع کرم با ساختار پوست نیز بسیار مهم 
است. افرادی که مستعد ابتال به جوش های پوستی 
هستند باید از ضدآفتاب فاقد روغن استفاده کنند. 
در مورد پوست های حساس و دارای زمینه آلرژیک 

نیز باید انواع متناسب با این حالت انتخاب شود.

ماسک، جایگزین ضدآفتاب نیست!
بعضی افراد زدن ماسک را برای محافظت در برابر 
پرتوهای خورشید کافی می دانند. واقعیت این است 
که برای جلوگیری از تابش نور دو نوع محافظ وجود 
دارد؛ محافظ فیزیکی مانند پوشاندن صورت با ماسک 
و محافظ شیمیایی مانند کرم ضدآفتاب. این روش های 
محافظت از پوست جایگزین یکدیگر نخواهند بود 
و در صورت همزمانی مصرف، نتیجه بهتری متصور 
است. پس الزم است افراد در این روزها که به دلیل 
اپیدمی کروناویروس توصیه به استفاده از ماسک 
می شود، ابتدا کرم ضدآفتاب را مانند همیشه روی 
پوست ماساژ دهند و سپس ماسک بزنند. توجه به 
این نکته ضروری است که ماسک تمام صورت 
را نمی پوشاند و جابجایی ماسک می تواند باعث 
مواجهه پوست با نور شود و طبیعتا هرچه ماسک 

ضخیم تر باشد، این تاثیر بهتر خواهد بود. 

ماسک مرطوب را تعویض کنید
مواجهه با گرما، تعریق را تشدید می کند. این مساله 
ممکن است به خاطر هوای گرم بازدم و محیط بسته 
زیر ماسک تشدید شود. مسلما تعریق در ایجاد یا 

تشدید ضایعات پوستی و اگزما نقش دارد. توصیه 
می شود افرادی که تعریق زیاد دارند از ضدآفتاب 
مناسب استفاده کنند که تعریق را تشدید نکند و اگر 
احساس کردند ماسک به خاطر تعریق مرطوب شده، 
آن را تعویض کنند. مرطوب شدن ماسک تاثیر 
حفاظتی آن را چه در برابر کرونا و چه در برابر 

نور خورشید کاهش می دهد. 

به حداقل رساندن استفاده از لوازم 
آرایش در هوای گرم

مواد آرایشی به دالیل متعدد می تواند باعث ایجاد 
یا تشدید ضایعات جلدی شود. ممکن است مواد 
آرایشی حاوی ترکیبات آلرژن و محرک باشند و 
فرد نسبت به آنها دچار واکنش و مشکالتی مثل 
اگزما شود. این حالت به ویژه هنگام استفاده از لوازم 
غیراستاندارد و نامعتبر شایع تر است. ازطرفی، استفاده 
طوالنی مدت از مواد آرایشی به خاطر انسداد منافذ 
پوستی باعث تشدید جوش های زیرپوستی، اگزما 

و کومدون )جوش( روی صورت می شوند. 
توصیه مهم اینکه حتی االمکان استفاده از مواد آرایشی 
به حداقل برسد و در صورت تمایل از ضدآفتاب های 
متناسب با پوست که شبیه کرم آرایشی هستند، استفاده 
گردد. این محصوالت به مراتب بهتر از کرم پودر و 
پنکیک خواهند بود. این نکته به ویژه در این دوران که 
توصیه به استفاده از ماسک می شود، ضروری است.

آسیب تعریق ناشی از دستکش به پوست
عالوه  بر شستن مکرر دست ها و استفاده از مواد 
ضدعفونی، یکی دیگر از دالیل تشدید اگزما طی 
ماه های اخیر استفاده از دستکش های پالستیکی 
است. استفاده طوالنی از دستکش هایی که پودر 
دارند همچنین مواد التکس می تواند در افراد مستعد، 
زمینه ابتال یا تشدید آلرژی و اگزما را به دنبال داشته 
 باشد. تعریق دست در استفاده طوالنی نیز به پوست 
دست آسیب می رساند و ممکن است عامل خشکی، 
اگزما، شکنندگی و الیه الیه شدن ناخن ها شود. 
مهم ترین توصیه اینکه هنگام انتخاب دستکش، انواع 
معتبر و مرغوب انتخاب شود. همچنین در صورت 
حساسیت، دستکش بدون پودر استفاده شود و اگر 
فرد دچار تعریق زیاد است، به طور دوره ای دست ها 
خشک کند و دستکش جدید بپوشد. دستکش های 
شفاف نقش حفاظتی در برابر نور ندارند و استفاده 
از دستکش های غیرشفاف صرفا مانع از آسیب های 
نوری هستند و دیگر نکات مانند تعریق و... باید 
رعایت شود. کسانی که دچار تعریق زیاد، حساسیت 
به نور و اگزما هستند، بهتر است دستکش پارچه ای 
پوشیده و سپس از دستکش پالستیکی استفاده کنند 
که عالوه بر کاهش تعریق، از تاثیر محافظت در 

برابر نورخورشید نیز برخوردار گردند. 

عینک مناسب برای محافظت از پوست 
ظریف اطراف چشم

پوست برخی نواحی صورت مانند اطراف دهان و 
چشم ظریف تر و حساس تر و بیش از سایر نواحی 

در معرض ایجاد و تشدید اگزما است.
برای محافظت از پوست اطراف چشم فقط کرم 

مخصوص مجاز است. استفاده از سایر کرم های 
ضدلک، الیه بردار و... برای اطراف چشم توصیه 
نمی شود. کرم اطراف چشم معموال شب توصیه 
می شود که با دست تمیز به حالت مالش خفیف 
زده می شود. مي توان از این کرم در طول روز برای 
محافظت در برابر نور خورشید استفاده کرد اما اگر 
فرد احساس خارش و ناراحتی کرد، بهتر است فقط 
به شب ها موکول شود. استفاده از عینک آفتابی مناسب 
در فصل تابستان کامال ضروری و مؤثر است زیرا 
مواجهه با نور می تواند الیاف زیرپوستی را از بین 
ببرد و عامل ایجاد یا تشدید چروک های پوستی 
گردد که اطراف چشم شدیدتر و ملموس تر است.

آفتاب سوختگی؛ شایع اما قابل پیشگیری
در بروز آسیب های نوری، شدت و طول مدت 
مواجهه با نور تاثیرگذار است. قرارگرفتن پوست 
در معرض نور شدید حتی در دوره کوتاه مانند 
ساحل دریا خیلی سریع با ایجاد آفتاب  سوختگی 
همراه است. اما مواجهه مستمر با نور ضعیف نیز به 
تدریج عوارض پوستی و آفتاب سوختگی به دنبال 
خواهد داشت. کاهش مدت حضور در معرض نور 
خورشید در تابستان، استفاده از ضدآفتاب و پوشیدن 
لباس مناسب، بهترین راهکارهای پیشگیری است.

مراقبت بیشتر برای کودکان و سالمندان
یقینا دو گروه سنی کودکان و سالمندان به خاطر اینکه 
ساختار پوستی شکننده تر دارند، باید مراقبت های 
بیشتری داشته باشند زیرا بروز و تشدید ضایعات 
پوستی در آنها جدی تر است. معموال بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت، فشارخون و... همچنین مصرف 
داروهای مختلف زمینه ابتال به ضایعات پوستی ناشی 
از نور در سالمندان را افزایش می دهد. توصیه های 
مراقبت از پوست در مورد کودکان و سالمندان باید 

بسیار جدی گرفته شود.

موها را فراموش نکنید
تعریق پوست سر و افزایش جذب آالینده ها به موها 
در نتیجه تعریق زیاد می تواند زمینه ساز بیماری های 
پوست سر و خشکی موها شود. شوره سر مشکلی 
است که در فصول گرما تشدید می شود و تضعیف 
ریشه مو و تشدید ریزش موها را به همراه دارد. شنا 
در استخر آلوده و حاوی کلر زیاد نیز می تواند موجب 
بیماری های  ریشه مو، خشکی ساقه مو، شکنندگی و 
مات شدن موها گردد. موها مانند پوست آسیب پذیری 
بیشتری در فصل تابستان دارند. به محض بروز 
هرنوع اختالل در رنگ یا ساختار موها و  ایجاد یا 
تشدید بیماری های پوست سر باید به متخصص 

پوست مراجعه کرد تا درمان مناسب انجام گیرد.

به خاطر داشته باشید...
در مورد ضایعات پوستی همیشه پیشگیری مقدم بر 
درمان است و در صورت بروز هر ناراحتی و بیماری 
مراجعه در اسرع وقت به متخصص پوست الزم 
است تا درمان مناسب انجام گیرد. درمان ضایعات 
جلدی در مراحل اولیه ساده تر و مؤثرتر از بیماری های 

مزمن خواهد بود.

 دکتر محمدرضا قاسمی
متخصص بیماری های پوست و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

طبق گزارش یکی از تحقیقات اخیر منتشرشده 
 The New England Journal of در 
ظرفیت  محققان  از  گروهی   ،Medicine
کروناویروس جدید برای زنده ماندن در هوا و 
همچنین روی سطوح مختلف مانند پالستیک، فوالد، 
مس و مقوا را با یکدیگر مقایسه کردند. یافته های نهایی نشان دادند 
کروناویروس جدید قادر است که حداقل 3 ساعت در هوا زنده 
بماند، درحالی که تا 72 ساعت روی سطوح فوالدی و پالستیکی و 
همچنین تا 24 ساعت روی سطوح مقوایی دوام می آورد. همین یافته ها 
باعث شد که سوال تازه ای برای بسیاری از خانم ها مطرح شود: آیا 

کووید-19 می تواند روی لوازم آرایش زنده بماند؟!

 آیا کووید-19 می تواند روی لوازم آرایش زنده بماند؟
به گفته دکتر الکس بِِرزو، میکروب شناس، کووید-19 تاکنون در 
محصوالت آرایشی و زیبایی مورد آزمایش قرار نگرفته اما تا زمانی 
که لوازم آرایش خودتان را با شخص دیگری به صورت اشتراکی 
استفاده نکرده اید، الزم نیست نگران باشید. این متخصص می گوید: 
»هر باکتری یا ویروسی که در لوازم آرایش شما شناسایی شود، به 
احتمال زیاد از بدن یا خانه خودتان به این لوازم منتقل شده است. 
این بدان معنی است که شما دائم با میکروب هایی در تماس هستید 
که در بدن تان یا اطراف شما زندگی می کنند، بنابراین این میکروب ها 
از منشاءهای تازه ای مانند کروناویروس جدید به لوازم آرایش شما 
منتقل نمی شوند«. با این حال، حتی اگر با کروناویروس در تماس 
نبوده باشید، مطمئنا با توجه به شرایط فعلی می خواهید که لوازم 

آرایشی خودتان را ضدعفونی کنید. 

لوازم آرایشی را هرچند وقت یک بار باید ضدعفونی کرد؟ 
و  ُمرده  پوستی  سلول های  اغلب  آرایشی  لوازم  و  محصوالت 
باکتری ها را به خود جذب می کنند. به گفته دکتر دیوید لورتچر، 
متخصص پوست  اگر این لوازم به طور منظم ضدعفونی نشوند، 
می توانند باعث تحریک پوستی، شکل گیری جو ش های مختلف 
و عفونت هایی مانند چشم صورتی و گل مژه شوند. او می گوید: 
»شستن لوازمی که برای به کارگیری لوازم آرایشی مایع استفاده 
می شوند مانند اسفنج ها و براش های آرایشی که با قسمت های 
حساسی مانند چشم ها و دهان تماس دارند، اهمیت ویژه ای دارد. 
بنابراین بستر  باقی می مانند،  لوازم اغلب مرطوب و نمدار  این 

ایده آلی برای رشد باکتری ها فراهم می آورند.«
محل نگهداری و حتی محل استفاده از لوازم آرایشی هم می تواند 
اثرگذار باشد. به گفته دکتر لوتچر، نگهداری  باکتری ها  بر رشد 
آرایشی  لوازم  به کارگیری  یا  در فضای مرطوب حمام  براش ها 
در وسایل حمل ونقل عمومی مانند مترو می تواند احتمال جذب 
باکتری های بیشتر به این لوازم و درنتیجه رشد هرچه بیشتر آنها 

را افزایش دهد. 

استفاده اشتراکی 
از لوازم آرایشی 

ممنوع! 
بهترین راه برای محافظت 
مانند  آرایشی  لوازم  از 
رژلب در برابر آلودگی های 
از  خودداری  مختلف، 
آنها  از  اشتراکی  استفاده 
لوازم  این  بیشتر  است. 
نگهدارنده هایی  دارای 
هستند که نقش مثبتی برای 

مقابله با آلودگی ها دارند اما اگر متوجه شدید 
شخص دیگری از مثال رژلب شما استفاده کرده، باید 

آن را دور بیندازید. اگر فقط خودتان از لوازم آرایش استفاده کرده اید 
اما می خواهید آن را ضدعفونی کنید، برای این کار باید الیه رویی 
محصولی مانند رژلب را بتراشید و سپس مقداری پاک کننده آرایشی 
روی رژلب اسپری کنید. البته اگر از رژلب مایع یا برق لب استفاده 
می کنید، هیچ راهی برای ضدعفونی کردن آنها وجود ندارد. پس اگر 
به سالمت این محصوالت شک کردید، راهی جز دور انداختن آنها 

پیش رویتان نخواهد بود. 
انواع پودرها و محصوالت آرایشی فشرده را نیز می توان با کمک 
اسپری های ضدعفونی کننده پاک سازی کرد. اگر متوجه شدید که مثال 
چیزی روی ریمل خشک جمع شده است، باز می توانید الیه رویی 
آن را بتراشید و بعد از اینکه از اسپری ضدعفونی برای پاک سازی 

کمک گرفتید، دوباره از آن استفاده کنید. 

ضدعفونیکردنلوازمآرایشیدردورانشیوعکرونا

 ترجمه: 
راضیه فیضی

چگونه ابزارهای آرایشی را 
ضدعفونی کنیم؟

محصوالت زیبایی و لوازم آرایشی 
با  مصرفی،  کاالهای  دیگر  مثل 
مثال  نیستند.  یکسان  همدیگر 
آرایشی  ابزارهای  و  براش ها 
کرم های  و  رژلب ها  با  مشابه 
سوی  از  دارند.  تفاوت  پوست 
لوسیون ها  کرم ها،  رژلب ها،  دیگر 
و... دارای ترکیبات نگهدارنده ای برای 
مقابله با آالینده های مختلف هستند. 
ضمن اینکه این محصوالت در محفظه هایی 
قرار می گیرند که محافظت مطلوبی را از خود 
محصول به انجام می رسانند، درحالی که براش های 
آرایشی و دیگر ابزارها همیشه از پوشش های محافظتی 

برخوردار نیستند. 
اسفنج های آرایشی از کاالهایی هستند که برای زیرسازی و 
کانسیلرها کاربرد دارند و درنتیجه باید به طور منظم تعویض 
شوند. شستشوی این کاالها با کمک آب داغ و صابون 
کردن  برای ضدعفونی  دیگر  است. شیوه  امکان پذیر  نیز 
در  دادنش  قرار  و  آب  در  آن  آرایشی، خیساندن  اسفنج 
این  برزو، مشخص شده  دکتر  به گفته  است.  مایکروویو 
کار میزان باکتری های احتمالی موجود در اسفنج ها را تا 
حدود زیادی کاهش می دهد. شما می توانید هم براش های 
ساخته شده از موی طبیعی و هم انواع ساخته شده از موی 
مصنوعی را با کمک این روش ضدعفونی کنید. وقتی که 
براش ها را از درون آب بیرون آوردید، باید آب نفوذکرده 
در براش را بگیرید و آنها را روی سطح صاف و خشک و 

تمیزی قرار دهید تا کامال خشک شوند.

محصوالتولوازمآرایشیاغلبسلولهایپوستی
ُمردهوباکتریهارابهخودجذبمیکنند.اگراین
لوازمبهطورمنظمضدعفونینشوند،میتوانند

باعثتحریکپوستی،شکلگیریجوشهایمختلفو
عفونتهاییمانندچشمصورتیوگلمژهشوند
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