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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

• Ρύθμιση διαδερμικής ροής νερού, 

προστασία από αφυδάτωση και 

υπερβολική εισροή νερού, διατήρηση 

ηλεκτρολυτικής ομοιόστασης 

• Θερμορύθμιση 

• Αντιμικροβιακή άμυνα 

• Προστασία από περιβαλλοντικές τοξίνες  

• Προστασία από τραύμα 

• Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία  

• Αίσθηση της αφής 

 

 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

• ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

o Κεράτινη στιβάδα (stratum corneum) 

o Διαυγής στιβάδα (stratum lucidum) 

o Κοκκώδης στιβάδα (statum granulosum) 

o Ακανθωτή στιβάδα (stratum spinosum) 

o Βασική στιβάδα (stratum basale) 

• ΧΟΡΙΟ 

• ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

• Λεπτότερο πάχος επιδερμίδας 

• Λιγότερες κυτταρικές συνδέσεις και μειωμένη 

κυτταροβρίθεια επιδερμίδας 

• Λιγότερα λιπίδια και μικρότερη συγκέντρωση 

μελανίνης 

• Λιγότερη εφίδρωση 

• Μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού 

• Μικρότερη συγκέντρεωση ΝΜF 

• Aλκαλικό  Ph 

• Αυξημένη ή μειωμένη διαδερμική απώλεια 

νερού (ΤΕWL) 

 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 

• Αυξημένη απώλεια υγρών 

• Απώλεια θερμότητας 

• Κίνδυνος λοίμωξης - σηψαιμίας 

• Αυξημένη απορρόφηση τοξικών 

παραγόντων  

• Μειωμένη φωτοπροστασία 

  



ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 



ΣΜΗΓΜΑ ( Vernix caseosa) 

• 3o τρίμηνο κύησης 

• 80% νερό, πρωτεΐνες (10%) και λίπη 

(10%) 

• Κύριες ιδιότητές του : 

o ενυδατώνει νεογνικό δέρμα 

o εμποδίζει αποβολή θερμότητας 

o προστατεύει από λοιμώξεις 

o συμβάλλει στην επούλωση τραύματος 

 

 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
(Evidence based medicine) 

Recommendations from a european roundtable meeting on best practice healthy 

infant skin care. 

Blume-peytavi U, lavender T, jenerowicz D, ryumina I, stalder JF, torrelo A, cork MJ. 

 

Pediatr dermatol. 2016 may; 33(3):311-21. Epub 2016 feb 26. 

 



ΠΡΩΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΝΕΟΓΝΟΥ 

• Το νεογνό μπορεί να σκουπιστεί αμέσως μετά τη γέννηση 

με μια στεγνή πετσέτα ( σταθεροποίηση θερμοκρασίας – 

διατήρηση σμήγματος) 

• Έντονο τρίψιμο αποφεύγεται και σε περίπτωση αυξημένου 

μηκωνίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό. 

• Το πρώτο μπάνιο θα πρέπει να διεξαχθεί μόνο αν 

σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του νεογνού 

• Για την ώρα του πρώτου μπάνιου θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η τοπική κουλτούρα ( θηλασμός, skin-to-skin, 

κίνδυνος υποθερμίας και αναπνευστικής δυσχέρειας) 

• Γάντια πρέπει ιδανικά να χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό για το πρώτο μπάνιο 

 



ΠΡΩΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΝΕΟΓΝΟΥ 



ΜΠΑΝΙΟ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

• Το μπάνιο δεν προκαλεί βλάβη στο νεογνό 

• Μπορεί να αρχίσει και πριν τη πτώση του ομφάλιου 

λώρου 

• Το μπάνιο είναι προτιμότερο από το πλύσιμο με 

πανάκι 

• Ως μέρος μιας βραδινής ρουτίνας , το μπάνιο μπορεί 

να θεωρηθεί ότι βοηθάει στη βελτίωση του ύπνου  

• Στο νεογνό, η διάρκεια του μπάνιου πρέπει να είναι 5-

10 λεπτά 

• Το μπάνιο πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2-3 φορές την 

εβδομάδα ή όσο συχνά απαιτεί η τοπική κουλτούρα 

 



ΜΠΑΝΙΟ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

• Το μπανάκι θα πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλές μέρος 

• Μικροβιακή μόλυνση πρέπει να αποφεύγεται διατηρώντας το μπανάκι και τα παιχνίδια καθαρά 

• Η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι 37-37,5 οC  

• Το βάθος του νερού θα πρέπει να είναι ως τα ισχία του νεογνού (5 cm ) 

• Πανάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί να καλύπτει το νεογνό ή να πέφτει νερό στην κοιλιά του για 

διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος 

• Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να κυμαίνεται στους  21-24 οC 

• Το μωρό δεν πρέπει να  είναι  μόνο του στο μπάνιο και μικρά παιδιά δεν επιτρέπεται να το πλένουν 

• Αν χρησιμοποιούνται έλαια , ένα χαλάκι μπάνιου χρειάζεται το οποίο καθαρίζεται τακτικά 

 

 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 



ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

• Το μωρό θα πρέπει αμέσως να καλύπτεται με μια 

πετσέτα  

• Το μωρό θα πρέπει να σκεπάζεται αμέσως μετά το 

σκούπισμα 

• Μία ενυδατική ή προστατευτική αλοιφή ( στην 

περιοχή της πάνας) μπορεί  να εφαρμοστεί για την 

φυσιολογική ( παροδική ) ξηρότητα 

• Όποια παθολογική βλάβη ( λύση της συνέχειας του 

δέρματος, απολέπιση) θα πρέπει να εκτιμάται από 

τον κατάλληλο ιατρικό επαγγελματία 

  



ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

• To δέρμα του μωρού μπορεί να καθαριστεί 

μόνο με νερό ή προσθέτοντας  κατάλληλο 

υγρό καθαρισμού στο νερό . 

• Το υγρό καθαρισμού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς να διαταράσσει την 

ωρίμανση του δέρματος  

  Τα κατάλληλα υγρά καθαρισμού είναι 

ελεύθερα από γνωστές ερεθιστικές ουσίες 

(SLS – sodium lauryl sulfate) 

Είναι ουδέτερα ή ελαφρώς όξινα  

  Είναι χρήσιμη η διάκριση των syndet ( 

προϊόντων από συνθετικά καθαρισμού) από 

τα σαπούνια τα οποία είναι άλατα λιπαρών 

οξέων . Τα σαπούνια είναι αλκαλικά, μπορεί 

να αφαιρούν τον ΝΜF  και λιπίδια του 

δέρματος  οδηγώντας σε ερεθισμούς, 

ερύθημα και κνησμό 

  



ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 



ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗς ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗς ΠΑΝΑΣ 

• H περιοχή της πάνας πρέπει να διατηρείται στεγνή και 

καθαρή 

• Οι πάνες πρέπει να αλλάζονται τόσο συχνά όσο είναι 

απαραίτητο για στεγνό και καθαρό δέρμα 

• Η περιοχή της πάνας μπορεί να καθαρίζεται ήπια με 

βαμβάκια ή πανάκι και νερό μόνο ή με ειδικά σχεδιασμένα 

μωρομάντηλα 

• Κατάλληλα μωρομάντηλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τη γέννηση και σε κάθε αλλαγή πάνας 

• Το στέγνωμα της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί με αέρα ή 

απαλό ταμπονάρισμα με στεγνή πετσέτα ή στεγνό βαμβάκι 

• Η περιοχή της πάνας πρέπει να καθαριστεί πριν το μπάνιο 

αν είναι  απαραίτητο 

 

 

Τα κατάλληλα μωρομάντηλα πρέπει να 

έχουν Ph που διατηρεί την ελαφριά οξύτητα 

του δέρματος και να είναι ελεύθερα από 

αλκοόλ, άρωμα, αιθέρια έλαια, σαπούνια και 

σκληρά απορρυπαντικά – sodium lauryl 

sulfate)  



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗς ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗς ΠΑΝΑΣ 



ATOΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ 



ENYΔΑΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 

 Ενυδατικές κρέμες 

• Κατάλληλες ενυδατικές κρέμες μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν μετά το μπάνιο για διατήρηση ή 

ενίσχυση του φραγμού 

• Θα πρέπει να εφαρμόζονται ενυδατικές κρέμες 

τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα 

• Η επιλογή της κρέμας εξαρτάται από  τη 

γεωγραφική τοποθεσία και την εποχή  

• Οι ενυδατικές κρέμες θα πρέπει να εφαρμόζονται 

σε λεπτό στρώμα με ιδιαίτερη προσοχή σε 

ορισμένες περιοχές 

 

 

Έλαια 

• Κατάλληλα έλαια μπορούν να εφαρμοστούν στο 

δέρμα για τη φυσιολογική ξηρότητα 

• Μία μικρή ποσότητα ελαίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο μπάνιο του μωρού 

• Μαγειρικά έλαια δε πρέπει να χρησιμοποιούνται  

 



ΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

• Staphylococcus aureus αποτελεί το  πιο συχνό 

μικρόβιο στην ομφαλίτιδα 

• Σε αναπτυγμένες χώρες και σε τοκετούς στο  

νοσοκομείο , ο ομφάλιος λώρος πρέπει να διατηρείται 

καθαρός και στεγνός, στον αέρα ή χαλαρά 

καλυπτόμενος από καθαρό πανάκι 

• Σε χώρες με φτωχές συνθήκες υγιεινής ή τοκετούς στο 

σπίτι συνιστάται η χρήση τοπικών αντιμικροβιακών 

παραγόντων ( chlorhexidine) 

• Είναι χρήσιμη η εκπαίδευση των γονιών για 

αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων ομφαλίτιδας 

 

Pediatrics.2016 sep;138(3). Pii: e20162149. Doi: 10.1542/peds.2016-
2149. 

Umbilical cord care in the newborn infant. 

Stewart D, Benitz W 

 



SKIN-TO-SKIN CARE 

• Σύσταση WHO’s: skin-to-skin care αμέσως μετά τη 

γέννηση για 1 ώρα 

• Σταθεροποιεί θερμοκρασία ,  προφυλάσσει από 

υπογλυκαιμία , μειώνει το κλάμα και συντελεί στην 

καρδιοαναπνευστική σταθερότητα του νεογνού. 

• Βοηθάει στο μητρικό θηλασμό  

• Μειώνει το στρες των γονιών και την πιθανότητα 

κατάθλιψης της  μητέρας 

• Είναι χρήσιμες συχνές εκτιμήσεις ( χρώμα, τόνος και 

θέση νεογνού) για αποφυγή απρόσμενης κατάρρευσης 

μετά το τοκετό (SUPC),  καθώς και πτώσης νεογνού 

 

 

Pediatrics. 2016 sep;138(3). Pii: e20161889. Doi: 10.1542/peds.2016-1889. Epub 2016 aug 22. 

Safe sleep and skin-to-skin care in the neonatal period for healthy term newborns. 

Feldman –Winter L, Goldsmith J 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΕΚ ΣΠΑΡΓΑΝΩΝ 

• Πάνες υπεραπορροφητικές μιας χρήσης 

μειώνουν την υπερβολική υγρασία  

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μωρομάντηλα 

• Συχνές αλλαγές πάνας και κάποια διαστήματα 

χωρίς πάνα μειώνουν τα ποσοστά δερματίτιδας 

• Κρέμες βοηθούν τόσο στην πρόληψη όσο και 

στην θεραπεία της δερματίτιδας 

 

 

 

 

 

Pediatrh. Dermatol. 2019 jan;36(1):31-35. Doi: 10.1111/pde.13714. Epub 2018 dec 2. 

Neonatal skin care: developments in care to maintain neonatal barrier function and 

prevention of diaper dermatitis. 

Burdall O, Willgress L, Goad N 

 

 



TAKE HOME MESSAGE 

• Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται το νεογνικό δέρμα λόγω 

αυξημένου κινδύνου αφυδάτωσης, υποθερμίας , λοίμωξης 

και απορρόφησης τοξικών παραγόντων  

• Σημαντικός είναι ο ρόλος του σμήγματος μετά τη γέννηση 

(προστασία από λοίμωξη, βελτίωση φραγμού, ενυδάτωση, 

ανάπτυξη του όξινου μανδύα) 

• Καθυστέρηση του πρώτου μπάνιου εκτός περίπτωσης 

αρκετού μηκωνίου, υπερβολικού αίματος, χοριομνιονίτιδας 

• Προτιμάται η εμβύθιση σε μπανάκι  

• Μπάνιο τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα είναι 

αποδεκτό 

• Νερό μόνο ή νερό και ήπια υγρά καθαριστικά προϊόντα 

έχουν παρόμοια επίδραση στο δέρμα 

 

 



TAKE HOME MESSAGE 

• Για την αποφυγή δερματίτιδας εκ σπαργάνων, 

υπεραπορροφητικές πάνες χρησιμοποιούνται και 

αλλάζονται συχνά , ενώ επιτρέπονται μωρομάντηλα και  

κρέμες  

• Για την αποφυγή ατοπικής δερματίτιδας ενυδατικές 

κρέμες μπορεί να εφαρμοστούν σε λεπτό στρώμα 

τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα 

• Για την αποφυγή ομφαλίτιδας ο ομφάλιος λώρος 

πρέπει να διατηρείται στεγνός και καθαρός 

• Skin-to-skin care αποτελεί μια πρακτική με οφέλη για 

το νεογνό, αλλά και τους γονείς 

 




