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: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید چرا پوست 
صورت زودتر دچار عالئم پیری می شود؟

پوست صورت نسبت به دست ها و اندام های بدن 
نازک تر است و از طرفی در مواجهه مستقیم با نور 
خورشید، باد و آالینده های محیطی است. بی توجهی 
به مراقبت های الزم از پوست صورت و مواجهه با 
این عوامل به تدریج زمینه خشکی پوست را افزایش 

می دهد و عالئم پیری زودتر نمایان می شود.
: استفاده از مرطوب کننده تا چه حد در 

سالمت و شادابی پوست اهمیت دارد؟
برای حفظ سالمت و شادابی پوست در وهله اول باید 
مراقب بود که آلودگی های محیطی روی پوست باقی 
نماند و هر روز پس از بازگشت به منزل، صورت 
به آرامی با آب و شوینده مالیم متناسب با ساختار 
پوست شسته شود. استفاده از کرم مرطوب کننده نیز 
پس از شستشو به خصوص برای افرادی که پوست 
پوست  زیرا خشکی  است  دارند، ضروری  خشک 
زمینه بروز چروک های پوستی را تسهیل می کند. البته 
کرم هایی که چربی زیادی دارند نیز توصیه نمی شود 
زیرا افزایش چربی زمینه آکنه را تشدید می کند. افرادی 
که پوست چرب دارند نیز باید از مرطوب کننده بدون 
چربی استفاده کنند زیرا حفظ رطوبت پوست برای 

این افراد نیز ضرورت دارد. 
چه  بهار  فصل  فرارسیدن  به  توجه  با   :

مراقبت هایی از پوست اهمیت دارد؟
مهم ترین نکته در مورد مراقبت های پوست در بهار این 
است که به تدریج طول روز و مدت مواجهه پوست 
با نور خورشید افزایش می یابد. پرتوهای فرابنفش 
خورشید عامل آسیب رسان جدی به سالمت پوست 

هستند و مواجهه مستمر و بدون محافظت پوست با 
تا  آفتاب سوختگی  از  این پرتوها عوارض متعددی 
تیرگی، پیری زودرس پوست و حتی سرطان پوست 
را به دنبال  دارد. حتما توصیه می شود هنگام خروج از 
منزل به خصوص گردش در طبیعت، از کرم ضدآفتاب 
و لباس های پوشیده و کاله لبه دار استفاده شود. در مورد 
ضدآفتاب به خاطر داشته  باشید که باید هر دو ساعت 
کرم را تجدید کرد زیرا تاثیر ترکیبات آن پس از دو 
ساعت از بین می رود. تابش طوالنی نور خورشید به 
پوست چرب بدون ضدآفتاب می تواند باعث بروز 
زمینه  که  افرادی  مورد  در  نیز شود.  افزایش چربی 
حساسیت فصلی دارند نیز ممکن است عالئم اگزما 

یا حساسیت به نور خورشید هم دیده شود. 
: سبک زندگی و نحوه تغذیه چه تاثیری 

در سالمت پوست دارد؟
جریان  از  بدن  ارگان های  دیگر  همانند  نیز  پوست 
خون تغذیه می کند. از همین رو دریافت کافی انواع 
پوست  طراوت  و  شادابی  حفظ  برای  ریزمغذی ها 
ضروری است. همچنین نوشیدن آب و مایعات کافی 
نیز روند ترمیم سلول های پوست را تسهیل می کند. 

ورزش هم به عنوان یکی از اصول سالمت بدن در 
مورد پوست اهمیت دارد زیرا اکسیژن رسانی به پوست 

را تسهیل می کند. 
از مصرف دخانیات نیز باید پرهیز کرد زیرا ترکیبات 
سمی موجود در آنها به مجموعه عروق پوست آسیب 
می رساند و سبب از بین  رفتن بعضی ترکیبات درم 
به خصوص اسید هیالورونیک که نقش مهمی در حفظ 

طراوت پوست دارد، می شود. 
استرس مداوم و شدید در طوالنی مدت به پوست آسیب 

می رساند زیرا سطح رادیکال های آزاد افزایش می یابد 
که عامل پیری زودرس پوست هستند. 

کم خوابی نیز تاثیری مشابه استرس بر پوست دارد و 
لزوم خواب کافی و مطلوب برای حفظ سالمت بدن 

از جمله شادابی پوست اهمیت دارد. 
: آیا استفاده از محصوالت ضدچروک برای 

پیشگیری از پیری پوست موثر است؟
به طور طبیعی روند پیر شدن سلول های پوست حدود 
25 سالگی است و از این سن باید توجه بیشتری 
به مراقبت های پوست داشت تا روند تخریب الیاف 
کالژن و االستین کاهش یابد. خشکی پوست یکی 
از عوامل تسریع بروز چروک های پوستی است و 
توصیه می شود افرادی که پوست خشک دارند به طور 
منظم رطوبت رسانی از پوست را انجام دهند. بهتر این 
است که همه افراد از حدود سن 30 سال با متخصص 
پوست مشورت کنند تا بهترین روش های مراقبتی با 
توجه به ساختار پوست پیشنهاد شود. در مورد پلک 
و پوست اطراف چشم نیز باید اشاره کرد که به دلیل 
اینکه ظریف و حساس تر از دیگر قسمت های پوست 
است حتما باید از کرم های مخصوص دور چشم از 

سنین جوانی استفاده کرد. 
البته باید دانست که مهم ترین عامل بروز پیری زودرس 
پوست مواجهه مستمر و بدون محافظ با نور خورشید 
از سنین کودکی و نوجوانی است و از همین رو الزم 
است همه افراد از این سنین استفاده از ضدآفتاب و 

پوشش محافظ پوست را جدی بگیرند. 
: هنگام شستشوی پوست باید به نکاتی 

توجه داشت تا کمترین آسیب به پوست برسد؟
هنگام شستشوی پوست به خصوص پوست صورت 

باید از آب خیلی گرم پرهیز کرد زیرا عالوه بر اینکه 
باعث تحریک و قرمزی پوست می شود، به دلیل کاهش 
شدید چربی پوست، سطح بیشتری از چربی پس از 
چند دقیقه تولید می شود تا این وضعیت خشکی که 
به عنوان هشدار برای مغز تلقی می شود، جبران شود. 
مسلما این افزایش چربی برای افراد با پوست چرب 
مشکل ساز خواهد بود و تمایل به شستشوی دوباره 
را می طلبد و در واقع چرخه معیوبی به وجود می آورد. 
و  باید دقت کرد  نیز  انتخاب شوینده  در  از طرفی 
حتی االمکان از محصوالت مالیم و متناسب با ساختار 
پوست استفاده کرد. صابون ها معموال حاوی ترکیبات 
قوی هستند که رطوبت و چربی طبیعی پوست را تا 

حد زیادی برطرف می کنند. 
نکته مهم دیگر اینکه هنگام خشک  کردن پوست نیز 
نباید حوله را روی پوست کشید و بهترین روش، 
رطوبت  تا  است  پوست  روی  حوله  آرام  گذاشتن  

اضافی جذب شود. 
: مراجعه به متخصص پوست را در چه 

شرایطی ضروری می دانید؟
مراجعه به متخصص پوست برای انتخاب محصوالت 
مراقبت پوست بهترین و مطمئن ترین روش است زیرا 
گاهی انتخاب محصوالت غیرسازگار با ساختار پوست 
نه تنها به سالمت پوست کمک نمی کند بلکه ممکن 
است زمینه ساز عوارضی مانند آکنه، قرمزی و... نیز 
شود. همچنین اگر خارش، قرمزی یا التهاب پوست 
با پمادهای موضعی معمولی بهبود نیابد الزم است 
حتما با متخصص پوست مشورت شود. عدم  بهبود 
زخم در هر قسمتی از پوست یا بزرگ شدن و تغییر 

حالت خال های پوستی نیز باید جدی تلقی شود.

استفاده از مواد آرایشی یکی از تمایالت بانوان برای 
افزایش زیبایی ظاهری است که در صورت انتخاب 
محصوالت باکیفیت و توجه به بهداشت و سالمت 
پوست قبل و بعد از استفاده معموال آسیبی برای پوست 
ایجاد نمی کند. یکی از مهم ترین نکات در مورد لوازم 
آرایشی این است که انواع باکیفت خریداری شود زیرا 
لوازم آرایشی تقلبی می تواند زمینه حساسیت پوستی 
را ایجاد کند و حتی اگر حاوی ترکیبات سمی و مضر 
مانند سرب باشد، به سالمت عمومی  آسیب می رساند.

 
پیش از استفاده از لوازم آرایش، پوست 

را تمیز کنید
لوازم آرایش حتما باید روی پوست تمیز استفاده 
شود زیرا اگر آلودگی ها روی پوست وجود داشته  
می شود  بسته  پوست  منافذ  حالت  این  در  باشد، 
پوستی تشدید می شود.  بروز جوش های  زمینه  و 
آب  با  به آرامی  را  پوست  آرایش  از  پیش  حتما 
ولرم و شوینده متناسب با ساختار پوست بشویید 
پاک کردن  هنگام  البته  کنید.  خشک  به آرامی  و 
به  نیز دقت کرد که دستمال آغشته  آرایشی  مواد 
استفاده شود.  برای چشم ها  پاک کننده مخصوص 
ماساژ پوست با مرطوب کننده پس از شستشو نیز 
نیز  دارند  پوست چرب  که  افرادی  دارد.  اهمیت 

باید از رطوبت رسان بدون چربی استفاده کنند.

قبل از خواب حتما صورت را بشویید
پوست  روی  آرایشی  مواد  طوالنی  باقی ماندن 
به خصوص هنگام خواب یکی از عادات اشتباه و 
آسیب رسان به پوست است زیرا باعث انسداد منافذ 
پوست شده و فعالیت غدد چربی و تعریق مختل 
می شود که در نتیجه زمینه ایجاد آکنه و جوش های 

سرسیاه را افزایش می دهد. باقی ماندن این مواد اطراف 
چشم نیز ممکن است سبب التهاب و تورم چشم 
شود. حتما پیش از خواب مواد آرایشی را ابتدا با 
پاک کننده مناسب کامال از روی پوست تمیز کنید و 
سپس صورت را بشویید. استفاده از مرطوب کننده 

را نیز فراموش نکنید. 

به تاریخ انقضای محصوالت آرایشی 
دقت کنید

یکی دیگر از عادات اشتباه بعضی خانم ها این است 
می کنند  استفاده  آرایشی  مواد  از  طوالنی  مدت  که 
در حالی که معموال این محصوالت بین شش ماه تا 
دو سال ماندگاری دارند و پس از این مدت فاسد 
می شوند که در این حالت زمینه ناراحتی های پوستی 
به خصوص حساسیت را تشدید می  کند. در مورد برس  
و پد آرایشی نیز حتما دقت کنید که مرتب شسته و 
ضدعفونی شود زیرا به مرور محیط مساعدی برای 
رشد و تکثیر انواع باکتری ها و میکروب ها می شود. 
البته پس از مدتی این وسایل را نیز باید دور انداخت.

لوازم آرایش را وسیله شخصی بدانید
خوشبختانه با افزایش آگاهی مردم توجه به اصول 
بهداشتی نیز بیشتر شده  است اما نکته ای که هنوز 
ممکن است برای بعضی افراد جدی نباشد این است 
که همه لوازم آرایشی جزو وسایل شخصی هستند 
و حتی افراد خانواده نیز نباید از محصول مشترک 
استفاده کنند. در مورد کرم مرطوب کننده که برای 
همه افراد خانواده کاربرد دارد نیز بهتر است از انواع 
تماس  افراد  پوست  با  کرم  تا  استفاده شود  تیوپی 
پیدا نکند. البته در هر حال ابتدا باید دست ها را با 

آب و صابون شست.
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پوست کودکان نسبت به بزرگساالن بسیار حساس است و 
در برابر عوامل مختلف محیطی زودتر واکنش نشان می دهد. 
همچنین عدم تکامل عملکردهای پوست نیز باعث می شود 
تا نفوذپذیری نسبت به عوامل عفونی و آلرژی تشدید شود. 

انتخاب محصوالت بهداشتی غیرمعطر برای کودک
هنگام انتخاب محصوالت بهداشتی و شوینده های کودک 
حتما انواعی انتخاب کنید که بدون رنگ و عطر باشند زیرا این 
ترکیبات ممکن است زمینه ساز خشکی و حساسیت پوست 
کودک شود. البته در مواردی که کودک دچار عالئم خشکی 
شدید است و با محصوالت مناسب کودکان بهبود نیافت 
حتما الزم است با متخصص پوست مشورت شود تا تجویز 

محصوالت یا در صورت لزوم دارو داشته  باشد.

توجه به رطوبت رسانی پوست کودک
پس از هر نوبت حمام کودک حتما پوست را با کرم مرطوب کننده 
ماساژ دهید. حفظ رطوبت کافی پوست به پیشگیری از خشکی 
و تحریک پذیری پوست کمک می کند. البته بعضی کودکان 
زمینه اگزما دارند و مستعد خشکی و خارش شدید پوست 
هستند. در چنین شرایطی حتما با متخصص پوست مشورت 
کنید تا بهترین محصوالت برای تسکین این مشکل تجویز شود. 

ضرورت محافظت از پوست کودک در برابر 
پرتوهای خورشید

پرتوهای فرابنفش خورشید به پوست حساس کودک آسیب 
بیشتری می رساند و حتی زمینه ساز آفتاب سوختگی و التهاب 
می شود. برای حفظ سالمت و مراقبت از پوست کودک الزم 
است از مواجهه با پرتوهای خورشید در ساعات گرم روز 
حتما اجتناب شود و استفاده از ضدآفتاب و کاله لبه دار یک 
اصل مهم مراقبت پوست تلقی شود. در انتخاب ضدآفتاب 
برای کودک با داروساز یا متخصص پوست مشورت کنید 
زیرا بعضی از انواع ضدآفتاب حاوی ترکیباتی است که برای 
کودک مضر است. استفاده از ضدآفتاب پس از شش ماهگی 
ممنوعیتی ندارد. هنگام حضور در محیط بیرون از محصوالت 
مناسب برای لب کودک نیز استفاده کنید تا پوست لب تحت تاثیر 

گرما یا باد خشک نشود. 

تعویض به موقع پوشک کودک
در تعویض پوشک کودک هرگز نباید تعلل کرد زیرا عالوه بر 
اینکه آلودگی به مجاری ادراری منتقل می شود و احتمال بروز 
عفونت های ادراری افزایش می یابد، پوست نیز ممکن است 
دچار تحریک و التهاب شود. البته برای تمیز کردن کودک الزم 
نیست پس از هر بار تعویض پوشک، از شوینده استفاده کنید 
بلکه شستشو با آب ولرم یا تمیز کردن با پارچه نخی مرطوب 
کفایت می کند. بعضی از کودکان به دستمال مرطوب یا جنس 
پوشک حساسیت دارند که الزم است عالئم قرمزی و التهاب 

پوست پس از استفاده از محصول موردتوجه باشد. 

عدم نگرانی در مورد آکنه نوزادان
آکنه نوزادان به تظاهرات قرمز روی صورت گفته می شود که 
ممکن است حدود 3-2 هفته پس از تولد ظاهر شود و طی 
چند هفته بعد نیز برطرف می شود. آکنه نوزادی گاهی روی 
سینه، صورت یا سر نوزاد دیده می شود و نیاز به هیچ درمان 

خاصی ندارد و خودبخود بهبود می یابد. 
الیه زردرنگی که روی پوست نوزاد دیده می شود نیز ممکن 
است گاهی برای والدین جوان نگران کننده باشد. این پوسته ها 
نیز به تدریج برطرف می شود و مشکل پوستی نیستند. هنگام 
حمام نوزاد پس از اینکه به آرامی سر با شامپو شسته شود، 
می توان با شانه کوچکی موها را برخالف جهت رویش شانه 
زد تا این پوسته ها زودتر جدا شود. البته در شستشو پوست 
نوزاد نباید زیاده روی کرد زیرا احتمال خشکی پوست را تشدید 
می کند. استفاده از روغن مخصوص کودک یک ساعت پیش 
از حمام نیز به جداشدن راحت تر پوسته ها کمک می کند؛ البته 
روغن زیاد نباید روی پوست بماند زیرا می تواند عاملی برای 

افزایش این الیه روی سر شود. 

کنترل عالئم اگزما ی کودک
همان طور که اشاره شد بعضی کودکان زمینه اگزما دارند و عالئم 
خشکی، قرمزی و خارش کم و بیش جدی در قسمت های 
مختلف پوست بدن دیده می شود. متاسفانه اگزما درمان قطعی 
و فوری ندارد و تنها روش موثر، کنترل عالئم و پیشگیری از 
عوامل بروز این مشکل است. پوست این کودکان نیاز به مراقبت 
بیشتر هنگام شستشو دارد و اصال نباید از شوینده های معطر 
استفاده کرد. برای خشک کردن پوست نیز حوله کامال نرم و 
بسیار لطیف باید استفاده شود. حتی جنس لباس کودک نیز باید 
کامال نخی باشد و الیاف مصنوعی و پشمی هرگز انتخاب نشود. 
همچنین توجه به این نکته ضرورت دارد که لباس کودک را 
نباید با لباس دیگر اعضای خانواده در ماشین لباسشویی شست 
زیرا باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم ها به لباس کودک منتقل 
می شود که می تواند عامل بروز یا تشدید اگزما باشد. در صورتی که 
عالئم اگزما به طور مداوم روی پوست دیده می شود و کودک 
از خارش و سوزش این بثورات پوستی بیقرار است حتما 

مشورت با متخصص پوست ضروری خواهد بود.

هرگزنباید از شوینده های قوی 
برای کودک استفاده کرد

ميزگرد »زیبایی« با حضور دكتر سيدمسعود داوودی 
متخصص پوست، دكترمجتبی اميری متخصص پوست 

و دكتر محمدصادق كالنتری متخصص پوست 

پوست، زیبـایی 
و اینک بهـار

حفظ طراوت و سالمت پوست نیاز به توجه جدی در مورد مراقبت های پوست 
دارد و مسلما این اقدامات باید از دوران جوانی رعایت شود تا بروز تغییرات 
زودرس پوست به خصوص چین وچروک به تعویق بیفتد. محافظت از پوست در 
برابر نور خورشید یکی از مهم ترین اصولی است که در آستانه بهار و طوالنی شدن 
روزها اهمیت این موضوع بیشتر احساس می شود. همچنین تعطیالت نوروز و مهمانی های این 
دوران نیز ممکن است با تغییراتی مانند دیر خوابیدن شب، استفاده بیشتر از لوازم آرایشی و... 
در سبک زندگی همراه باشد که بهتر است دقت بیشتری صورت گیرد. با این مقدمه و به مناسبت 

فرارسیدن فصل زیبای بهار به جنبه های مختلف مراقبت از پوست پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی


