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ηλιακό έγκαυμα 
 

Το ηλιακό έγκαυμα, αποτελεί οξεία βλάβη του δέρματος, με-

τά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο και οφείλεται στην υπε-

ριώδη ακτινοβολία, η οποία διαπερνά την επιδερμίδα. Μπορεί 

να κυμαίνεται από ήπιο έως σοβαρό. Ο βαθμός έκτασης του 

ηλιακού εγκαύματος, εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος, 

τη διάρκεια έκθεσης και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολί-

ας.  
 

Το πιο κοινό σύμπτωμα, ήπιας μορφής, είναι το κοκκίνισμα 

του δέρματος. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν και η 

πάσχουσα περιοχή, ανάλογα και με την έκταση του εγκαύμα-

τος, να παρουσιάσει πόνο, φαγούρα και φλύκταινες 

(φουσκάλες). Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί σημαντικό πα-

ράγοντα κινδύνου για πρόωρη γήρανση του δέρματος και 

ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος.  

ηλιακή  ακτινοβολία  
 

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), αποτελεί ένα μικρό 

ποσοστό της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που δια-

περνά την ατμόσφαιρα και φθάνει στην επιφάνεια 

της Γης. Η θετική της επίδραση έχει προεκτάσεις με 

πολλά οφέλη, για την ψυχική και σωματική υγεία του 

ανθρώπου. Παρά τις ευεργετικές ιδιότητες της 

όμως, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 
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Περιορισμός έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία μετα-

ξύ των ωρών 10πμ-4μμ και παραμονή σε χώρους δρο-

σερούς και σκιερούς, εφόσον κατά την περίοδο αυτή η υπε-

ριώδης ακτινοβολία είναι ισχυρότερη.  

 

Το αντηλιακό πρέπει να απλώνεται ομοιόμορφα σε στε-

γνό δέρμα, πριν την έκθεση στον ήλιο (2 mg ανά τετρα-

γωνικό εκατοστό), για να επιτευχθεί ο δείκτης προστασίας 

που αναγράφει και να επαναλαμβάνονται οι επαλείψεις κάθε 

δύο ώρες. Η επανατοποθέτηση μετά το κολύμπι ή τις αθλητι-

κές δραστηριότητες, είναι απαραίτητη.  

 

Χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου κατά την έκθεση στον 

ήλιο, καθώς επίσης ελαφρά, άνετα ανοιχτόχρωμα ρού-

χα, που διευκολύνουν τον αερισμό του δέρματος και την εξά-

τμιση του ιδρώτα, προσφέροντας πρόσθετη προστασία από 

τον ήλιο.  

 

Απομάκρυνση από τον ήλιο όταν υπάρχει αίσθηση αυξη-

μένης θερμότητας στο δέρμα (σαν να καίγεται).  



 
 αντιμετώπιση ηλιακών εγκαυμάτων 

 

Τοποθετήστε την ερεθισμένη περιοχή κάτω από τρε-

χούμενο κρύο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά ή κάντε ένα 

δροσερό ντους (όχι παγωμένο). 

 

Στεγνώστε την περιοχή του εγκαύματος με μια μαλα-

κή πετσέτα και εφαρμόστε κάποιο ειδικό προϊόν στο ερε-

θισμένο σημείο, 3 με 4 φορές την ημέρα.  

 

Οι αλοιφές για εγκαύματα βοηθούν στην επούλωση 

και προστασία από μικρόβια και βακτηρίδια, ενώ παράλ-

ληλα καταπραΰνουν τον πόνο. 

 

Προτιμήστε ρούχα βαμβακερά και όχι συνθετικά. 

 

Χρησιμοποιήστε προϊόντα  για  βαθιά ενυδάτωση, τα 

οποία παρέχουν άμεση ανακούφιση στα συμπτώματα του 

ηλιακού εγκαύματος.  

δερματικές  μυκητιάσεις 
 

Οι μύκητες είναι πολύ μικροί, πρωτόγονοι οργανισμοί που 

αναπτύσσονται στα φυτά, στα ζώα, στην αποσαρθρωμένη 

οργανική ύλη και στον άνθρωπο. Η λοίμωξη από μύκητες 

στον άνθρωπο, ονομάζεται μυκητίαση.  
 

Η δερματική μυκητίαση αναπτύσσεται στις ανώτερες στι-

βάδες του δέρματος, προσβάλλει και τα δυο φύλα και η 

ανάπτυξη και μετάδοση της ευνοείται από το υγρό και 

ζεστό περιβάλλον. Σπάνια είναι απειλητική για τη ζωή, 

ωστόσο είναι ενοχλητική διότι δύσκολα μπορεί να εκρι-

ζωθεί, καθώς οι μύκητες τείνουν να σχηματίζουν σπό-

ρους, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στη θεραπεία.  
 

Οι πιο συχνές μορφές μυκητιάσεων του δέρματος προκα-

λούνται από τα δερματόφυτα, μύκητες που αναπτύσσονται 

στα πόδια, στα χέρια, στο τριχωτό της κεφαλής, στο πρό-

σωπο, στις μηρογεννητικές πτυχές, στα γεννητικά όργανα 

και στον κορμό.  

συμπτώματα & τρόποι ανάπτυξης  
καλοκαιρινών μυκητιάσεων 

 

Οι μυκητιάσεις του δέρματος προκαλούν κνησμό, οίδημα 

και λύση της συνέχειάς του. Επειδή οι μύκητες αναπτύσ-

σονται σε υγρό και θερμό περιβάλλον, τους καλοκαιρινούς 

μήνες η ανάπτυξη μυκητιασικών λοιμώξεων ευνοείται. 

Συγκεκριμένα η μετάδοση τους ευνοείται από: 
 

τα στενά και εφαρμοστά ρούχα 

τα εφαρμοστά συνθετικά εσώρουχα  

τα βρεγμένα μαγιό 

τα κλειστά παπούτσια 

την έλλειψη καθαριότητας 

τη ζεστή άμμο  

την υγρασία στο δάπεδο των ντους και στις καμπίνες 

των πλαζ 
 
Προδιάθεση στις μυκητιάσεις παρουσιάζουν οι ηλικιωμέ-

νοι, τα άτομα που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά, κορτιζόνη 

για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ανοσοκατασταλτικά φάρμα-

κα. Επιρρεπείς είναι και τα άτομα που πάσχουν από σακ-

χαρώδη διαβήτη. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση 

Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ση-

μαντική η αποφυγή στενών ρούχων, εσωρούχων και 

κλειστών παπουτσιών.  
 
Τα μαγιό και οι πετσέτες πρέπει να πλένονται καθη-

μερινά με σαπούνι και νερό.  
 
Το καλό στέγνωμα του σώματος μετά το κολύμπι 

είναι απαραίτητο. Τα άκρα, αφού πλυθούν να στε-

γνώνονται, με ιδιαίτερη φροντίδα στην περιοχή των 

διαστημάτων ανάμεσα στα δάχτυλα.  
 
Οι λουόμενοι δε θα πρέπει να περπατούν ξυπόλυτοι 

σε δημόσιους χώρους, όπως στις πισίνες, στα απο-

δυτήρια, ακόμη και στην άμμο.  
 
Ένα σχολαστικό πρόγραμμα καθημερινής προσωπι-

κής υγιεινής και φροντίδας του σώματος, μπορεί να 

μειώσει τις πιθανότητες ανάπτυξης μυκήτων.  
 
Για την αντιμετώπιση συνιστάται συστηματική χορή-

γηση αντιμυκητιασικών φαρμάκων καθημερινά ή η 

εφαρμογή σκευασμάτων τοπικής χρήσης. 
 
Τα κατοικίδια ζώα επίσης, πρέπει να ελέγχονται 

τακτικά για τριχόφυτα (μύκητας ο οποίος μεταδίδε-

ται από τα κατοικίδια στον άνθρωπο και το αντίθε-

το) και σε περίπτωση υποψίας να μεταφέρονται στον 

κτηνίατρο.  

Συχνές καλοκαιρινές μυκητιάσεις 
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