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Előszó
A bőrgyógyászat neonatológiai aspektusai

Recommendation
Neonatal aspects of dermatology
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A neonatológia mára az orvostudomány önálló, igen di-
namikusan fejlődő ágazatává vált; az újszülöttkorban je-
lentkező bőrgyógyászati tünetek is speciális figyelmet kap-
nak a dermatológiában. A születést követő első, négy hetes
időszak alatt következik be a méhen kívüli élethez történő,
folyamatos és fokozatos aktív adaptáció. Az újszülöttkorban
előforduló bőrgyógyászati jelenségek, betegségek megle-
hetősen széles skálán mozognak. Az érett, egészséges új-
szülöttek jelentős hányadánál figyelhetünk meg átmeneti, be-
nignus, speciális bőrgyógyászati kezelést nem igénylő ún.
„születési jegyeket”. Sajnálatos módon azonban Magyaror-
szágon, éppúgy, mint a világ számos országában, az újszü-
löttek jelentős hányada hosszabb-rövidebb ideig intenzív el-
látást igényel élete első időszakában. A koraszülött intenzív
ellátás során nem csak a tüdő, az agy és egyéb belső szer-
vek fejletlensége jelent problémát, hanem a bőr éretlenségének
is számos klinikai következménye van. A súlyos, szisztémás
fertőzések, a folyadék-elektrolit háztartás egyensúlyának fel-
borulása, a termoreguláció zavarai mind-mind fontos meg-
határozói az újszülöttkori morbiditásnak és mortalitásnak; ezen
problémák jelentős része a bőr anatómiai és élettani éret-
lenségével áll szoros összefüggésben. A koraszülöttekben lé-
nyegesen gyakrabban előforduló belgyógyászati betegségek,
fejlődési rendellenességek, az immunrendszer éretlensége,

a nélkülözhetetlen és életmentő diagnosztikus és terápiás be-
avatkozásokat követően kialakuló iatrogén ártalmak to-
vább komplikálják a klinikai képet, változatos bőrgyógyá-
szati manifesztációkkal kísérve. A súlyos elszarusodási za-
varokkal, illetve a hólyagképződéssel járó genodermatózi-
sok kezelése ugyancsak speciális jártasságot igényel, ezen
kórképek esetében rendkívül fontos hangsúlyozni a prena-
tális diagnosztika jelentőségét. Számos örökletes és egyéb
kongenitális bőrgyógyászati betegség hosszú távú, akár
egész életen át tartó gondozást igényel. 

A lapszám elsődleges célkitűzése az, hogy átfogó képet
adjon az újszülöttkori bőrgyógyászati jelenségekről és be-
tegségekről, s egyben betekintést nyújtson az újszülött-ko-
raszülött ellátás sokszor nehéz és küzdelmes mindennapja-
iba is.

Devecseri Gábor, magyar író, költő, műfordító, a Nyu-
gat egyik kiemelkedő alakjának szép és megható soraival aján-
lom szíves figyelmükbe szerzőtársaimmal a Bőrgyógyászati
és Venerológiai Szemle 2018. évi első lapszámát:

„Megszülettünk hirtelen
egyikünk se kérte.
Kérve kérünk, szép jelen: 
meg ne büntess érte.”

Csoma Zsanett Renáta
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