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 کهیر چیست؟

 

 

 

 

کْیز، ٍرم . درغذ هزدم در طی سًذگی خَد حذاقل یکثار دچار آى هی ضًَذ20 تا 10کْیز تیواری ضایؼی است کِ 

ّز . غَرتی یا قزهش رًگ پَست است کِ تػَرت تک تک یا دستِ جوؼی در ّز هٌطقِ اس پَست هی تَاًذ دیذُ ضَد

ضایؼِ در ػزؼ چٌذ دقیقِ تا چٌذ ساػت تذٍى تزجا گذاضتي اثز ًاپذیذ هی ضَد، ٍلی هوکي است ضایؼات جذیذ 

 . ظاّز ضًَذ"هجذدا

 تاخارش ضذیذ ّوزاُ است ٍلی گاّی ایجاد "کْیز هؼوَال. اًذاسُ ضایؼات اس چٌذ هیلی هتز تا چٌذ ساًتیوتز است

 .سَسش هی کٌذ

 ساػت 24 ظزف "کْیز تاػث ایجاد ٍرم ضذیذ در اطزاف چطن، لة، دستگاُ تٌاسلی  هی ضَد کِ تا درهاى هؼوَال

 .تزطزف هی ضَد

هؼوَال ّزحولِ کْیز در ػزؼ چٌذ رٍستا چٌذ ّفتِ خَد تِ خَد فزٍکص هی کٌذ، اها هوکي است تیواری سالْا طَل 

 .تکطذ

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  فوق تخصصی پوست راسیبیمارستان
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 :کهیز حاد

در اکثزهَارد تؼییي ػلت آساى تَدُ ٍتا رفغ ػلت اٍلیِ، کْیز تْثَد     .  ّفتِ  تِ طَل اًجاهذ6کْیزی است کِ کوتز اس 

: ضایغ تزیي ػلل آى ػثارتٌذ اس . هی یاتذ

 غذاها: 

آجیل، ضکالت، هاّی، گَجِ فزًگی، تخن هزؽ ، تَت فزًگی، : تیطتزیي غذاّایی کِ ایجاد کْیز هی کٌٌذ ػثارتٌذ اس

 .ضیز ٍ افشٍدًی ّای غذایی ٍ هیَُ ّای تاسُ تخػَظ هزکثات 

  داروها: 

 "آًتی تیَتیکْا هثل پٌی سیلیي، هسکي ّا هثل آسپزیي، کذئیي، ایٌذٍهتاسیي، خَاب آٍرّا، ٍیتاهیٌْا، هلیي ّا ٍ تقزیثا

 .ّز ًَع دارٍیی هی تَاًذ ایجاد کْیز کٌذ 

 عفووت ها 

  ویش حشزات 

 بعضی اس بیماری ها مثل بیماری تیزوئیذ 

  محزک های فیشیکی مثل فشار، سزما، وور خورشیذ 

 :کهیز مشمه 

تطخیع ػلت ایي ًَع کْیز تسیار هطکل است ٍ فقط در تؼذاد خیلی .  ّفتِ طَل تکطذ 6کْیزی است کِ تیص اس 

 .ّیچ آسهایص تطخیػی اختػاغی تزای ایي ًَع کْیز ٍجَد ًذارد. کوی اس تیواراى هی تَاًذ تِ ػلت آى پی تزد 

: کهیز فیشیکی 

حوالت هکزر کْیز در افزاد هی تَاًذ ًاضی اس تواس ػَاهل فیشیکی هثل ًَر آفتاب ، سزها ، گزها، آب، تؼزیق ٍ  
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 . در ایي حالت تیواراى خَد هتَجِ ػاهل ایجاد کٌٌذُ هی ضًَذ "فطارهَضؼی تاضذ هؼوَال

 :درمان 

 2 تا 1تغییز هحل سًذگی تزای . تْتزیي درهاى کْیز ضٌاسایی ػاهل ایجاد کٌٌذُ ٍ اجتٌاب اس تواس هجذد تا آى است

 .ّفتِ گاّی تاػث تْثَد کْیز هی ضَد

 :در صورتیکه مبتال به کهیز هستیذ به ایه وکات توجه فزمائیذ 

حذف تزخی اس هَاد غذایی هثل آجیل، هَس، تَت فزًگی، پیاس، گَجِ فزًگی، تادهجاى، تخن هزؽ ، هزکثات،  

کٌسزٍ، )غذا ّای حاٍی هَاد هحافظ   (ًَضاتِ ، صلِ ، آداهس ٍ تستٌی  )ضیز، هاّی، پٌیز، ادٍیِ ، هَاد رًگی 

 .هوکي است تِ تْثَد ضوا کوک کٌذ  (سَسیس ٍ کالثاس، هزتا، تزضی ٍ هایًَش 

. ّیچ دارٍیی را تذٍى دستَر پشضک هػزف ًکٌیذ 

 تاػث کن ضذى خارش ٍ گزها تاػث تذتز ضذى آى هی ضَد لذا اس گزهای سیاد ٍ "خٌک کزدى  پَست هؼوَال 

 .حوام داؽ پزّیش کٌیذ 

 .  دارٍ ّای هالیذًی رٍی پَست هثل کزهْا ٍ لَسیًَْا تاثیزی در درهاى کْیز ًذارًذ  

تزای کٌتزل کْیز دارٍّای آًتی ّیستاهیي تجَیش هی ضَد کِ هوکي است خَاب آٍر تاضٌذ لذا در "هؼوَال 

 .هَقغ راًٌذگی ٍ کارّای دقیق احتیاط کٌیذ 

دارٍ ّا را تِ طَر هٌظن تحت ًظز پشضک هتخػع هػزف کٌیذ تا اس تزٍس ضایؼات کْیزی جذیذ جلَگیزی  

 . ضَد 

لذا تِ پشضکاى . آًتی ّیستاهیي ّا اًَاع هختلفی دارًذ کِ در ّز تیوار هؼوَالً یکی اس آًْا تْتزیي اثز را دارد  

 . فزغت دّیذ تا هٌاسة تزیي دارٍ را تزای ضوا اًتخاب کٌذ 
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 .در غَرت تزٍس هطکل تٌفسی سزیؼا تِ پشضک هزاجؼِ ًواییذ  


