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NEGA KOŽE
dojenčka

Koža dojenčka potrebuje 
posebno nego

Koža je največji in najtežji organ telesa. 
Njene glavne naloge so zaščita pred izgubo 
vode, absorpcijo škodljivih snovi, vdorom 
mikroorganizmov - okužbo in mehansko 
poškodbo. Koža novorojenčka je drugačna po 
zgradbi in delovanju od odraslega človeka. 
V prvih nekaj dneh po rojstvu pride do 
številnih sprememb, saj se mora prilagoditi 
suhemu okolju in številnim zunanjim 
dejavnikom. Razvoj kože po strukturi in 
delovanju se nadaljuje še mesece po rojstvu. 
Pri novorojenčku predstavlja koža 10–13 
% telesne teže, pri odraslem človeku pa 
le 3 %. Debelina kože je pri donošenem 
novorojenčku 40–60 % debeline odraslega. 
Ključnega pomena je zgornji sloj kože, ki je 
prekrit s kislim maščobnim filmom in ima 
pregradno zaščitno funkcijo. S pravilno nego 
omogočimo, da se ta zaščitni sloj pravilno 
razvije in vzdržuje.  

Kopanje ali umivanje?

Dermatologi svetujemo 
kopanje in ne samo umivanje, 
in to zaradi več razlogov. 
Pri kopanju je dojenčku 
bolj udobno in v primerno 
ogreti vodi izgublja manj 
telesne temperature kot pri 
umivanju s krpico. V Sloveniji 
novorojenčka prvič kopamo, 
ko odpade popkovnica. V 
nekaterih državah, npr. 
sosednji Avstriji, okopajo 
novorojenčka nekaj ur po 
rojstvu še v porodni sobi. 
Zaenkrat ni dokazov, da bi 
imelo zgodnje kopanje vpliv 
na celjenje popkovnice ali 
nadaljnji razvoj kože, je pa 
otroku takoj po rojstvu stik z 
vodo poznan in ga doživlja kot 
ugodje.
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Ob rojstvu otroka nam medicinske 
sestre in pediatri dajo številna 

navodila, kako negovati in previjati 
otroka. Doma nam večinoma pri 

negi pomagajo patronažna sestra, 
sorodniki, prijatelji ali pa nasvete 
poiščemo v revijah, knjigah in na 

spletu. Večinoma so to nasveti na 
podlagi ustaljenih praks in lastnih 

izkušenj, ki so si včasih nasprotujoči. 
Dobro je poznati nasvete z do zdaj 

znanimi dejstvi, ki so namenjeni 
negi donošenega dojenčka (0–12 
mesecev), ki nima težav s kožo.



Pozorno pri temperaturi 
vode

Ena izmed glavnih nalog kože je 
uravnavanje telesne temperature. Še 
posebej pri novorojenčku je površina 
kože veliko večja v primerjavi z 
volumnom telesa, zato hitreje izgublja 
toploto. Primerna temperatura prostora 
za kopanje je 24–26 stopinj Celzija, 
temperatura vode pa 35–37. Pomembno 
je, da temperaturo vode preverimo z 
vodnim termometrom. Če je prehladna, 
lahko otroka podhladimo, če je prevroča, 
ga pregrejemo ali celo opečemo.

Pogostost in trajanje kopanja

Kopanje priporočamo vsak drugi do 
vsak četrti dan. Vsakodnevno kopanje 
odsvetujemo, saj pri kopanju, tudi samo v 
čisti vodi, spremenimo zaščitni sloj kože, 
kar lahko vodi v izsušenost, nadraženost 
in povečano možnost okužbe in razvoja 
alergije. Novorojenčku moramo vsak 
dan s čisto vodo in mehko bombažno 
krpico umiti obraz, roke in kožne gube, 
ki jih je treba dobro osušiti. Priporočljiv 
čas kopanja je od tri do pet minut. 
Dalje kot so v vodi, večja je sprememba 
v zaščitnem sloju kože, posledično pa 
je potreben daljši čas, da se povrne v 
prvotno stanje.

Izberimo primerne 
izdelke za kopanje

Za kopanje svetujemo uporabo 
sindetov, ki imajo kisli pH 5,5 v 
trdi ali tekoči obliki in pH 5 olja za 
kopanje. Vse preparate, razen olja 
za kopanje, je treba dobro sprati. 
Primerno je tudi kopanje v čisti vodi 
ali detergentih z nevtralnim pH 7. 
Uporabo mil, ki imajo alkalni pH več 
kot 7, odsvetujemo. Primerni 
preparati za kopanje so 
brez dišav, eteričnih 
olj, antiseptikov, 
sredstev za penjenje, 
barvil ter s čim manj 
konzervansi.

Kaj pa lasišče?

Pri novorojenčkih in dojenčkih 
priporočamo umivanje lasišča z 
istimi detergenti, s katerimi umivamo 
tudi kožo. Če se zaradi dolžine ali 
gostote las odločite za šampon, 
svetujemo blage šampone, ki imajo 
enak pH kot solze (6,5–7,5).

Nega kože po kopanju

Dermatologi svetujemo uporabo 
lekarniških olivnih ali mandljevih 
olj pri novorojenčkih in dojenčkih 
v pregibih ter poglobljenih kožnih 
gubah. Tako namreč zmanjšamo 
trenje kože. Novorojenčka, ki nima 
težav s kožo, ni treba mazati. 

Priporočamo pa, da se po vsakem 
kopanju kožo namaže z 
negovalnim preparatom, saj se s 
tem ohrani vlažnost povrhnje 

plasti kože in zmanjša 
izhlapevanje vode. V zimskih 
mesecih priporočamo, da 
pred mrazom in vetrom 
zaščitite kožo obraza s 
kremami ali mazili. 
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Previjanje in nega kože

Dojenčka previjajte pred vsakim 
hranjenjem in po odvajanju blata. 
Čeprav so bombažne pralne pleničke 
bolj prijazne do potrošnika in do 
okolja, so za kožo boljše tiste za 
enkratno uporabo, saj so veliko bolj 
vpojne in dalj časa vzdržujejo suho 
kožo pod plenico. 

Za čiščenje kože pod plenico 
svetujemo uporabo mlačne vode in 
bombažno krpico ali vlažne otroške 
robčke brez dišav in alkohola. 
Vzdrževanje suhe in čiste kože na 
tem mestu zmanjša nastanek vnetja 
oziroma pleničnega izpuščaja. Če 
se kljub pogostemu menjavanju 
plenic pojavi vnetje, priporočamo za 
zaščito kože preparate, ki vsebujejo 
cink ali mehki beli parafin. Najbolj 
so primerne mazilne podlage, saj 
naredijo boljši zaščitni sloj.
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Pravilna nega kože 
od rojstva naprej je 

pomembna za normalen 
razvoj in delovanje kože 
ter zmanjšanje nastanka 
nekaterih kožnih bolezni. 
Če se pojavijo težave na 
koži, pa se je smiselno 
o negi posvetovati z 

dermatologom.


