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dermatologia

AZS – problem całej
rodziny

Wywiad z Małgorzatą Godziątkowską, mamą małego atopika

– „Ae sthe ti ca”: Dia gno za dla dziec ka: ato po we
za pa le nie skóry (AZS); co to za cho ro ba,
czym wła ści wie jest AZS?

– Mał go rza ta Go dziąt kow ska: AZS, na zy wa -
ne też wy pry skiem ato po wym lub aler gicz -
nym za pa le niem skóry, jest cho ro bą skóry
(der ma to zą) i uwa run ko wa ną ge ne tycz nie
nie pra wi dło wą od po wie dzią ukła du im mu -
no lo gicz ne go na wet na ma łe daw ki an ty ge -
nów. AZS, we dług obe cne go sta nu wie dzy,
jest jed no cze śnie cho ro bą prze wle kłą, na -
wro to wą i nie u le czal ną.

– A: A tak z punk tu wi dze nia ma my cho re go
dziec ka, tak po ludz ku i w prak ty ce?

– M.G.: W prak ty ce, gdy dziec ko w do mu
cho ru je na AZS, ma my do czy nie nia tak na -
praw dę z cho ro bą ca łej ro dzi ny. U podło ża
te go le żą nie przy jem ne ob ja wy tej cho ro by.
To, z czym na co dzień bo ry ka ją się dzie ci
oraz ich ro dzi ce, to przede wszy st kim
ogrom na su chość skóry, jej za czer wie nie -
nie, zmia ny za pal ne w cha rak te ry stycz nych
dla tej cho ro by miej scach cia ła, upo rczy wy
świąd (zre sztą od te go ob ja wu daw niej AZS
w Pol sce na zy wa no świerz biącz ką), czę ste
i na wro to we za ka że nia skóry, przede wszy -
st kim bak te ria mi gron kow ca zło ci ste go. Ze
wzglę du na cha rak ter na wro to wy tej cho ro -
by więk szość ob ja wów wy stę pu je łącz nie

i pod le ga cy klo wi, tzw. okre sów za o strzeń
i re  mi sji, co w prak ty ce ozna cza, że okre sy,
kie dy dziec ko mo że nor mal nie funk cjo no -
wać i ja ko ta ko żyć (cho dzić do przed szko -
la, szko ły, ba wić się z rówie śni ka mi czy po
pro stu prze sy piać spo koj nie no ce), prze pla -
ta ją się z fa za mi, gdy cho ro ba ule ga za o -
strze niu. Wte dy skóra wy glą da tra gicz nie,
dziec ko stra sznie cier pi ze wzglę du na na si -
lo ny świąd, dra pie się do krwi, do pro wa -
dza jąc do za ka żeń skóry. Rów nież ze
wzglę du na swę dze nie i su chość skóry
w tych okre sach za o strzeń po ja wia ją się za -
bu rze nia snu – dziec ko nie za sy pia lub wy -
bu dza się tyl ko po to, aby roz dra pać ran ki
na cie le. U dzie ci z ato po wym za pa le niem
skóry w efek cie dra pa nia po zo sta ją na cie le
cha rak te ry stycz ne bli zny na zy wa ne prze -
czo sa mi – w tych okre sach nie śpi bądź nie
do sy pia ca ły dom.

Z ko lei w dzień za rów no dziec ko, jak
i ro dzi ce, nie wy spa ni i zmę cze ni są roz draż -
nie ni, ner wo wi, skłon ni do kłót ni, nie mo gą
się na ni czym skon cen tro wać, a tu prze cież
trze ba w ta kim sta nie ja koś funk cjo no wać
nor mal nie, to zna czy iść do pra cy, przy go -
to wać po sił ki, po sprzą tać, odwie dzić ap te kę
i próbo wać ko lej ne kre my, ma ści i emo lien -
ty. Do dat ko wo ca ły czas ma my z ty łu gło wy
ta ką myśl, że za bu rze nia snu pro wo ku ją dal -
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sze kon se kwen cje w po sta ci cho ciaż by in -
nych scho rzeń neu ro lo gicz nych czy na wet
za ha mo wa nia wzro stu u ma łych dzie ci.

– A: W ta kich okre sach za o strzeń fun da men ty
funk cjo no wa nia ro dzi ny drżą w po sa dach...

– M.G.: Do kła dnie tak. W tym okre sie,
a w za sa dzie ca ły czas ro dzi ce ob wi nia ją się
za cier pie nie dziec ka, czu ją pew ną bez sil -
ność w wal ce z cho ro bą, ma ją po czu cie
nie mo cy, bar dzo wy ra źnie od czu wa ją brak
wspar cia i zro zu mie nia z oto cze nia. Ma ły
ato pik w do mu wy wra ca nasz świat do góry
no ga mi. Pro wa dze nie peł ne go le cze nia,
które jest wie lo kie run ko we, wy ma ga bar -
dzo du żo po świę ce nia, wy ma ga wie lu za -
bie gów i do dat ko wych dzia łań, które wy -
peł nia ją więk szą część dnia i no cy. 

Bra ku je cza su na nor mal ne ży cie ro -
dzin ne, na wet na zwy kłe pój ście do ki na
z mał żon kiem czy też czy ta nie ksią żek,
wspól ne wyj ście do re stau ra cji, jed nym sło -
wem wszy st ko krę ci się w usta lo nym ryt mie
pod po rząd ko wa nym cho re mu dziec ku.
Do cho dzi czę sto do spięć i kłót ni, przy glą -
da nie się każ dej ety kiet ce pro duk tu, który
ku pu je my, czę ste wi zy ty le kar skie i ho spi ta -
li za cje, wy dat ki zwią za ne z za ku pem le -
karstw – to wszy st ko skła da się na obraz ro -
dzi ny, przed którą stoi wie le wy zwań po -
trzeb nych do prze trwa nia w ży ciu pry wat -
nym i za wo do wym. Istot ną ro lę od gry wa
też to, że w bar dzo wie lu przy pad kach
ato po we mu za pa le niu skóry to wa rzy szą
in ne scho rze nia ato po we, ta kie jak ast ma
oskrze lo wa, prze wle kły aler gicz ny nie żyt
no sa czy np. za pa le nie spo jówek, które
kom pli ku ją je szcze pro ces le cze nia i sta no -
wią po waż ne trud no ści w pra wi dło wym
od czy ty wa niu re ak cji cho re go orga ni zmu
dziec ka, na po ten cjal ne sub stan cje po wo -
du ją ce za o strze nia prze bie gu cho ro by.

– A: No wła śnie, w ja ki spo sób za tem wy glą da
dzień z ży cia „ro dzi ny ato po wej”, jak się le czy
AZS i czy są szan se na cał ko wi te wy le cze nie
z tej cho ro by? 

– M.G.: Spe cy fi ka tej cho ro by wy ma ga od
opie ku nów podej ścia wie lo to ro we go

i kom ple kso we go w le cze niu, podob nie jak
opie ka le kar ska po win na być pro wa dzo na
mul ti dy cy pli nar ne, to zna czy, że „ro dzi ną
ato po wą” jed no cze śnie po wi nien się zaj mo -
wać le karz pe dia tra, le karz der ma to log, le -
karz aler go log, w przy pad ku po stę pu ją ce go
tzw. „mar szu aler gicz ne go” – le karz pul mo -
no log, a w nie których przy pad kach ostrzej -
szych we rsji cho ro by, kie dy ro dzi na nie mo -
że so bie już dać ra dy, na wet psy cho log.
Jak już mówi łam, AZS jest cho ro bą skóry,
co do za sa dy nie u le czal ną i wszy st kie za bie -
gi, które pro wa dzi my w za kre sie le cze nia
przy czy no we go oraz ob ja wo we go
(o których opo wiem za chwi lę) w za sa dzie
ma ją na ce lu wy łącz nie po pra wę kom for tu
ży cia na sze go dziec ka z AZS i na szej ro dzi -
ny. Ta kie dzia ła nie opie ra się na próbach re -
du ko wa nia naj gor szych ob ja wów, ty pu
upo rczy wy świąd, czy też po pra wie ogól nej
kon dy cji i wy glą du skóry oraz próbach uni -
ka nia bądź eli mi no wa nia z na sze go oto cze -
nia róż ne go ro dza ju aler ge nów. Wspo mi -
na ne aler ge ny w każ dym kon kret nym przy -
pad ku są wy zwa la cza mi za o strzeń prze bie -
gu cho ro by.

Ra zem po dą ża my za ist nie ją cym
świa teł kiem w tu ne lu, bo, choć cho ro ba
jest nie u le czal na, to jed nak u po nad 90%
dzie ci z AZS w wie ku wcze sno szkol nym
ob ja wy „wy ci sza ją się”, to zna czy na ty le
ustę pu ją, że dziec ko mo że nor mal nie funk -
cjo no wać i żyć z nie wiel ki mi wła ści wie
ogra ni cze nia mi. Te ogra ni cze nia do ty czą
głów nie uni ka nia pew nych sub stan cji, dba -
nia o pra wi dło wą die tę i po ziom na wil że nia
i na tłu szcze nia skóry. Ma my ma rze nie, że
w na szym przy pad ku też tak bę dzie i że na -
sze dziec ko nie za si li tych po zo sta łych 10%
osób do ro słych cier pią cych na AZS. Z wy li -
czeń wy ni ka, że na dzień dzi siej szy w kra -
jach roz wi nię tych od se tek dzie ci do tknię -
tych AZS sta no wi już po nad 20%. Jak nie -
trud no po li czyć, w Pol sce każ de go ro ku
przy by wa nam ok. 70 ty się cy ato pi ków.

Wra ca jąc do le cze nia – na sze co -
dzien ne ak tyw no ści si łą rze czy pod le ga ją
usta lo ne mu przez orga ni za cje mię dzy na ro -
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do we i za le ce nia le kar skie al go ryt mo wi le -
cze nia AZS, na który skła da ją się: 

Le cze nie ob ja wo we, czy li wszel kie za bie gi
po pra wia ją ce kon dy cję skóry, odbu do wu ją -
ce jej war stwę li pi do wą, re du ku ją ce su -
chość, cza sa mi ogra ni cza ją ce sta ny za pal ne
czy też li kwi du ją ce za ka że nia lub ma ją ce na
ce lu zre du ko wać upo rczy we swę dze nie, to
sto so wa nie w za leż no ści od po trze by i ak -
tu al ne go sta nu zdro wia:

1. Emo lien ty, kre my – to ta część czyn no ści,
która jest po wta rzal na i ru ty no wa w pra wi -
dło wej opie ce nad dziec kiem z ato pią,
w za sa dzie sma ru je my dziec ko co kil ka go -
dzin, bez wzglę du na po rę dnia czy no cy.
Je szcze gdy nasz sy nek był mniej szy (ok. 5
mies. i później), w za sa dzie ca łe ciał ko by ło
sma ro wa ne śre dnio co 2-2,5 go dzi ny. Dla
te go ty pu za bie gów zu ży wa się śre dnio na -
wet do 350 g emo lien tu ty go dnio wo. Tu
chcia ła bym zwrócić uwa gę na istot ną rzecz,
że w prze bie gu ato pii, je że li cho dzi o tzw.
„re żim emo lien to wy”, to sma ro wa nie do ty -
czy ca łe go cia ła, a nie tyl ko miejsc zmie nio -
nych cho ro bo wo. U ato pi ków po ję cie
skóry zdro wej nie ist nie je. Ma my do czy nie -
nia więc z miej sco wo na si lo ny mi za o strzo -
ny mi zmia na mi (ru mień) oraz skórą po zor -
nie zdro wą, czy li ta ką, która wy glą da nor -
mal nie, a zdro wa nie jest. W tych za bie -
gach le ka rze za le ca ją sto so wa nie wy ro bów
me dycz nych wspo ma ga ją cych i wy dłu ża ją -
cych dzia ła nie emo lien tów i kre mów, ta kich
jak spe cja li stycz ne ban da że w po sta ci rę ka -
wa lub spe cja li stycz na odzież me dycz na
przy sto so wa na do le cze nia ato pii me to dą
tzw. „su che go opa trun ku”. W na szym przy -
pad ku, po łą cze nie re żi mu emo lien to we go
ze sto so wa niem su che go opa trun ku (ang.
dry wrap ping) da ło bar dzo wy mier ne ko rzy -
ści w po sta ci re la tyw nie do bre go sta nu
skóry dziec ka w przy pad ku AZS o ra czej
cięż kim prze bie gu.

2. Miej sco we pro duk ty lecz ni cze w po sta ci ma -
ści lub kre mu – to gru pa le karstw, która sto -
so wa na jest miej sco wo tyl ko na miej sca
zmie nio ne cho ro bo wo i sto su je się je za -
zwy czaj nie wię cej niż 2 ra zy dzien nie przez

kil ka na ście dni (max. 14), z prze rwa mi. Jest
to te ra pia na sta wio na na po pra wę sta nu
skóry. W Pol sce do gru py ta kich le ków za li -
cza się miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy
(tzw. ma ści ste ry do we) lub now sze le ki
z gru py im mu no su pre san tów, czy li in hi bi to -
ry kal cy neu ry ny. My sta ra my się do tej gru -
py le ków pod cho dzić z re zer wą, to zna czy
sta ra my się ich nie nadu ży wać i się ga my po
nie ra czej w sy tu a cjach tru dniej szych do
opa no wa nia. Cza sa mi jed nak trze ba. Z dru -
giej stro ny nie pod da je my się opi sy wa nej już
w li te ra tu rze „ste ry do fo bii” i sta ra my się jed -
nak sto so wać do za le ceń le ka rzy i sko ro już
po wyż sze le ki zo sta ły prze pi sa ne, sto su je -
my je. Mam świa do mość te go, że wie le ro -
dzin po przez swo ją de spe ra cję, brak wia ry
co do moż li wej po mo cy z oto cze nia, rów -
nież przez ka drę me dycz ną, sa mo wol nie
do bie ra so bie ścież kę le cze nia. Przez to
odrzu ca sub stan cje, które zo sta ły prze pi sa -
ne przez le ka rza, a uzna ne są (głów nie po -
przez ucze st ni ków róż nych fo rów in ter ne -
to wych, grup sa mo po mo co wych itp.) za
po ten cjal nie szko dli we. Wg mnie jed nym
z pod sta wo wych pro ble mów w pra wi dło -
wym le cze niu dziec ka z AZS jest jed nak ule -
ga nie pre sji oto cze nia i nie sto so wa nie się do
za le ceń le kar skich. Do tej gru py za li czy ła -
bym też róż ne go ro dza ju ma ści z an ty bio ty -
kiem, za le ca ne w przy pad kach na wro to -
wych za ka żeń skóry. Al ter na ty wą dla sto so -
wa nia an ty bio ty ków mo że być sto so wa nie
spe cjal nych pro duk tów o cha rak te ry sty ce
bak te rio bój czej, my aku rat sto so wa li śmy
spe cjal ne ele men ty odzie ży po kry tej czy -
stym sre brem, co spraw dzi ło się bar dzo
do brze w pre wen cji za ka że nio wej.

3. Le ki an ty hi sta mi no we – to gru pa pro duk tów
lecz ni czych, która ma na ce lu blo ko wa nie
re cep to rów hi sta mi no wych i, naj o gól niej
mówiąc, ma re du ko wać od po wiedź orga ni -
zmu na róż ne an ty ge ny – w prak ty ce ma
zmniej szyć zmia ny wy pry sko we na skórze.
Ta kie sub stan cje za zwy czaj po da wa ne są
w po sta ci sy ro pu, wg daw ko wa nia le ka rza,
za zwy czaj 2 ra zy dzien nie. Nie ma co się
w tym miej scu spe cjal nie roz wo dzić na te -
mat tych pro duk tów, gdyż w za sa dzie każ -
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dy ato pik ta kie le ki sto su je, my rów nież.
Kwe stią otwar tą po zo sta je tyl ko de cy zja
o daw ko wa niu, o na zwie han dlo wej pro -
duk tu i tzw. ge ne ra cji (ma my do czy nie nia
na ryn ku chy ba już z 3 ko lej ny mi ge ne ra cja -
mi le ków an ty hi sta mi no wych o róż nej mo -
cy dzia ła nia i z róż ny mi skut ka mi ubocz ny -
mi. W tym miej scu chcia ła bym je szcze
zwrócić uwa gę na istot ną rzecz, waż ną dla
„po cząt ku ją cych” mam ato po wych. Po tocz -
nie mówi się, że le ki an ty hi sta mi no we dzia -
ła ją prze ciw świą do wo, co jest istot ne
z punk tu wi dze nia te go, że świąd jest chy ba
naj gor szym i naj nie bez piecz niej szym ob ja -
wem AZS. Otóż naj now sze do stęp ne ba -
da nia nad me cha ni zma mi po wsta wa nia
świą du w przy pad ku róż nych der ma toz,
osta tecz nie po twier dza ją, że jed nak le ki an -
ty hi sta mi no we bez po śre dnie go dzia ła nia
an ty świą do we go nie ste ty nie wy ka zu ją.
Trze ba za tem szu kać in nych opty mal nych
roz wią zań w za kre sie ra dze nia so bie z pro -
ble mem upo rczy we go swę dze nia skóry.

– A: Więc jak Pa ni ra dzi so bie z tym upo rczy -
wym swę dze niem u Tym ka? 

– M.G.: Cóż, wal ka ze świą dem to chy ba naj -
więk sze wy zwa nie w le cze niu AZS, zre sztą
w kil ku in nych cho ro bach skóry tak że. Ze
łza mi w oczach przy po mi nam so bie, jak
nasz ma luch w po cząt ko wym okre sie swo -
je go ży cia dra pał się do krwi, stra sznie pła -
kał, nie był w sta nie za snąć, a my ra zem
z nim. Od cho dzi li śmy wte dy od zmy słów
i nie wie dzie li śmy, jak so bie z tym po ra dzić.
Na na sze szczę ście (co praw da w nie szczę -
ściu, bo by li śmy czę stym go ściem na od -
dzia le dzie cię cym, gdzie ho spi ta li zo wa no
na sze dziec ko po bez po śre dnim kon tak cie
z nie który mi aler ge na mi), mie li śmy do brą
oka zję do roz mów z do świad czo ną ka drą
me dycz ną w za kre sie cho ro by na sze go
dziec ka, nasz przy pa dek mógł być roz pa try -
wa ny bar dziej in dy wi du al nie. Wła śnie
w wy ni ku tych roz mów oka za ło się, że ist -
nie ją jed nak w me dy cy nie świa to wej pew -
ne roz wią za nia te ra peu tycz ne, które ukie -
run ko wa ne są wy łącz nie na po pra wę ja ko -
ści ży cia pa cjen tów z AZS, ale też np. z li -

sza jem, in ny mi eg ze ma mi czy np. łu szczy cą,
po przez po pra wę sta nu skóry, jej „wy ci sze -
nie”, za ha mo wa nie od po wie dzi za pal nej,
a co naj waż niej sze – po przez bar dzo istot -
ną re duk cję uczu cia świą du u pa cjen ta.

Ta me to da te ra peu tycz na w pol skiej
we rsji na zy wa na jest me to dą mo kre go opa -
trun ku, z ang. wet wrap ping lub wet dres -
sings. Po szpe ra li śmy w in ter ne cie, po czy ta -
li śmy tro chę li te ra tu ry me dycz nej za gra nicz -
nej i z nadzie ją w ser cu pierw szy raz na by li -
śmy za gra ni cą spe cja li stycz ne wi sko zo we
ban da że w for mie rę ka wa i spe cjal ne
ubran ka dla ato pi ków, które sto su je się
w me to dzie mo kre go i su che go opa trun ku.
I to był strzał w dzie siąt kę. Pierw sza noc
z mo krym opa trun kiem to by ła pierw sza
prze spa na przez dziec ko noc, wła ści wie od
cza su jak cho ro ba ujaw ni ła się w 4 mie sią cu
ży cia i trwa li śmy tak w bez sen no ści aż do
mie sią ca 5, mo że 6, nie pa mię tam już do -
kła dnie i nie chcę pa mię tać.

Tak więc su che i mo kre opa trun ki
to wa rzy szą nam już pra wie 3 la ta, po mo -
kry opa tru nek się ga my za wsze, gdy jest za -
o strze nie cho ro by, a su chy opa tru nek prze -
pro wa dza my na co dzień. Wy da je mi się,
że to był klu czo wy mo ment i prze łom w le -
cze niu mo je go dziec ka i w za sa dzie do te -
raz pro blem świą du, roz dra pa nych ran i na -
wro to wych za ka żeń wła ści wie nas nie do ty -
czy. W za sa dzie nie wiem, jak to się sta ło,
bo świa to we stan dar dy i na wet pol skie de -
fi ni cje AZS uwzglę dnia ją odzież spe cja li -
stycz ną i mo kre opa trun ki ja ko stan dard te -
ra peu tycz ny w le cze niu ob ja wo wym AZS,
ale ja koś to prze o czy li śmy, być mo że z nie -
wie dzy, być mo że z oba wy przed czymś
no wym, być mo że przez brak pod po wie dzi
ko goś bar dziej do świad czo ne go.

Tak czy in a czej te raz ro dzi com jest
już du żo ła twiej, bo ob ser wu ję re ne sans tej
me to dy w Pol sce (jak wy czy ta li śmy mo kry
opa tru nek na świe cie sto so wa ny jest z po -
wo dze niem od 1987 ro ku), co raz czę ściej
spo ty kam pu bli ka cje na ten te mat, co raz
wię cej ro dzi ców me to dę zna i sto su je, i co
naj waż niej sze – w kil ku ośrod kach me dycz -
nych – aka de mic kich w Pol sce, wet wrap-
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ping jest sto so wa ny już stan dar do wo w le -
cze niu dzie ci prze by wa ją cych na szpi tal nych
od dzia łach dzie cię cych. To jest bar dzo waż -
ne dla nas ro dzi ców, gdyż sto su je się to
w za stęp stwie „cięż kich” le ków an ty hi sta mi -
no wych I ge ne ra cji, po da wa nych przed
snem po to, aby se dy ta tyw nie zmę czyć
dziec ko, zmu lić i otę pić w ce lu zmu sze nia
orga ni zmu do wej ścia w fa zę snu.

– A: A co z le cze niem przy czy no wym? Cią gle
od ro dzi ców sły szy my o die tach eli mi na cyj -
nych, zdro wym odży wia niu, ży ciu w sty lu
orga nicz nym itd.?

– M.G.: Tak, to bar dzo trud ny te mat w ży ciu
ro dzin ato po wych. Te o ria le cze nia przy czy -
no we go AZS jest dość skrom na w za kre sie
wy tycz nych, bar dzo ogól ni ko wa, a w prak -
ty ce do ty ka bar dzo wie lu aspek tów na sze go
ży cia. Jak już wspo mi na łam wcze śniej, róż -
ne go ro dza ju sub stan cje, na zwij my je aler -
ge na mi, wy wo łu ją za o strze nia cho ro by
bądź prze ry wa ją fa zę re  mi sji, aby w dra -
stycz ny spo sób wpro wa dzić dziec ko w fa zę
za o strze nia cho ro by, po gor sze nia sta nu
skóry i ogól nej kon dy cji zdro wot nej.

Tak się skła da, że dzie ci cho re na
ato po we za pa le nie skóry po przez dys funk -
cję war stwy na skór ko wej oraz ca łe go ukła -
du im mu no lo gicz ne go są szcze gól nie na ra -
żo ne na wszy st kie po ten cjal nie nie bez piecz -
ne sub stan cje, przed który mi ich orga nizm
nie po tra fi się bro nić. Jed nym sło wem ato -
pi cy cier pią jed no cze śnie na róż ne go ro dza -
ju aler gie i to, co dla dziec ka zdro we go jest
nie gro źne, dla ato pi ka mo że być do słow nie
za bój cze. Pa trząc na cha rak te ry sty kę cho ro -
by mo je go syn ka, Ty mon ob cią żo ny jest
mię dzy in ny mi tzw. ska zą biał ko wą, czy li
aler gią na biał ka mle ka kro wie go (ka ze i na,
ser wat ki itd.). Kon takt z te go ty pu sub stan -
cją po wo du je u nie go na tych miast re ak cję
aler gicz ną naj gro źniej szą z moż li wych, czy li
ty pu ana fi lak tycz ne go. Ta ka re ak cja cha rak -
te ry zu je się na głym po gor sze niem ogól nej
kon dy cji dziec ka, tzw. po krzyw ką, która
stop nio wo obej mu je ob szar ca łe go cia ła,
da lej zwę że niem na czyń krwio no śnych,
trud no ścia mi z od dy cha niem, du szno ścią

i czę sto ob ja wa mi to wa rzy szą cy mi, ty pu
wy mio ty. Ta kie re ak cje są bez po śre dnim
za gro że niem ży cia, wy ma ga ją po da nia na -
tych mia sto wo sil nych le ków ste ry do wych
do żyl nie i później szej ho spi ta li za cji. My
w za sa dzie nig dzie nie ru sza my się z dziec -
kiem bez Epi Pe nu z sil nym ste ry dem i z ad -
re na li ną w tor bie. Wra ca jąc do te o rii le cze -
nia AZS... Te o re tycz nie le cze nie przy czy -
no we to „uni ka nie lub eli mi na cja z oto cze -
nia cho rej oso by czyn ni ków uczu la ją cych”.
Brzmi do brze. Nie ste ty, w dzi siej szym, no -
wo cze snym świe cie sub stan cji uczu la ją cych,
jak i aler gi ków cier pią cych na róż ne go ro -
dza ju aler gie lub nie to le ran cje po kar mo we
ma my wła ści wie licz bę nie skoń czo ną. Naj -
o gól niej mówiąc, czyn ni ki te dzie li my na
aler gie po kar mo we, aler gie kon tak to we,
aler gie wziew ne oraz czyn ni ki nie swo i ste
(też wpły wa ją na za o strze nia AZS), ty pu:
na gła zmia na tem pe ra tu ry oto cze nia, stres,
wy si łek fi zycz ny itd. Bio rąc pod uwa gę licz -
bę po ten cjal nych za gro żeń, le cze nie przy -
czy no we, czy li próby wy e li mi no wa nia aler -
ge nów z oto cze nia ato pi ka bądź ich uni ka -
nie to praw dzi wa wal ka z wia tra ka mi.
Głów nie z dwóch wzglę dów. Po pierw sze
– bar dzo trud no jest jed no znacz nie wy o -
dręb nić te sub stan cje, które w da nym kon -
kret nym przy pad ku są aler ge nem (po mi mo
ist nie nia róż ne go ro dza jów te stów, z krwi,
skór nych itd.). Po dru gie – na wet gdy by
uda ło nam się wy o dręb nić li stę wszy st kich
za gro żeń dla na sze go dziec ka to czę ści
z nich nie je ste śmy w sta nie wy e li mi no wać
czy też na wet bar dzo ogra ni czyć. Ta kim
przy kła dem są aler gie wziew ne, gdzie okres
py le nia traw jest ka tor gą dla ro dzin ato po -
wych i nie za bar dzo jak jest się bro nić. Aler -
gie na biał ka mle ka kro wie go są też trud ne
do okieł zna nia ze wzglę du na wszech o bec -
ność bia łek mle ka, mlek w pro szku, w bar -
dzo wie lu ogól nie do stęp nych pro duk tach
(wę dli ny, pie czy wo, ka sze dla dzie ci, sło dy -
cze itd.). We źmy ta ką nie to le ran cję glu te nu.
Dla te go „ma my ato po we”, zna jąc głów nych
wi no waj ców za o strzeń cho ro by u dzie ci,
ślę czą go dzi na mi w skle pie, czy ta jąc ety kiet -
kę pro duk tu kil ka krot nie tyl ko po to, aby nie
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na ra zić swo je go dziec ka na nie bez pie czeń -
stwo. Stąd sto so wa nie róż ne go ro dza ju diet
eli mi na cyj nych za rów no u dzie ci, jak i na
przy kład u mam kar mią cych wła snym mle -
kiem. Z te go wszy st kie go ro dzi się obraz
ato pi ka o mi zer nym wy glą dzie, jak by wy -
bie dzo ne go, z pod krą żo ny mi oczka mi i nie -
mo gą ce go wła ści wie nic. Dla po stron nych
ob ser wa to rów dzie ci z ato pią po strze ga ne
są ja ko dzie ci bar dzo za nied ba ne. To bar -
dzo smut ne i krzyw dzą ce jest dla nas, ro dzi -
ców, gdyż o na szych dzie ciach moż na by
w za sa dzie po wie dzieć, że są „przedba ne”.

– A: Po ru szy ła Pani przy oka zji bar dzo draż li wy
te mat... Jak dzie ci ato po we po strze ga ne są
przez oto cze nie, jak wy glą da ją ich re la cje
z rówie śni ka mi i jak wy glą da ją re la cje z dal szą
ro dzi ną?

– M.G.: Tak, te mat jest draż li wy i re la cje 
z oto cze niem dal szym, jak i ro dzi ną są czę -
sto bar dzo trud ne. Wy ni ka to głów nie al bo
z bra ku wie dzy na te mat cho ro by, al bo bra -
ku po kła dów to le ran cji, czę sto ze zwy kłe go
stra chu przed nie zna nym czy też bra kiem
zro zu mie nia trud nej sy tu a cji, w ja kiej znaj -
du je się ro dzi na ato po wa. Oczy wi ście, po -
ziom skom pli ko wa nia re la cji bę dzie też za -
le żał od sa me go oto cze nia, in a czej bę dzie
to wy glą da ło w du żym mie ście, a in a czej
w ma łych mia stecz kach czy na wsi. Aku rat
w na szym oto cze niu du że go mia sta i miej -
sca, w którym mie szka my, wi dok dziec ka,
które no si na przy kład ban da że na rącz kach
i nóż kach, gdy ba wi się na podwór ku, to że
nie je te go, co in ne dzie ci, np. nie je sło dy -
czy, że za wsze ro dzi ce ma ją ze so bą wła sne
je dze nie, że cią gle dziec ko sma ru ją itd., nie
jest odbie ra ne ja koś nad zwy czaj ne. Ma my
jed nak sy gna ły od na szych „przy ja ciół ato -
po wych”, że w śro do wi skach mniej szych
dzie ci ato po we i zwy cza je ich ro dzi ców po -
wo du ją już zu peł nie in ne re ak cje. Skóra
dziec ka ato po we go w fa zie za o strze nia nie
wy glą da za do brze. Dzie ci star sze, które
cho dzą już do przed szko la czy szko ły na ra -
żo ne są na co naj mniej trud ne py ta nia: a co
ci się sta ło, a na co je steś cho ry, a dla cze go
tak wy glą dasz itp. W sy tu a cjach eks tre mal -

nych moż na spo tkać się z bra kiem ak cep ta -
cji ta kie go dziec ka, z wy szy dza niem przez
in ne dzie ci czy też z odrzu ce niem ze wspól -
nej za ba wy. 

Czę sto ro dzi ce dzie ci zdro wych, wi -
dząc in ne dziec ko ze zmia na mi cho ro bo -
wy mi na skórze rąk, nóg czy buź ce, w oba -
wie o zdro wie wła sne go dziec ka, sa mi
prze ry wa ją re la cje, za bie ra ją swo je dzie ci
i nie po zwa la ją się im ba wić z „tym cho rym”.

W tym miej scu chcia ła bym za a pe lo -
wać o mi ni mum em pa tii i wy ro zu mia ło ści,
cza sa mi wy star czy zwy kłe py ta nie do ro dzi -
ców: co do le ga Wa sze mu dziec ku, czy
prze by wa nie z nim jest bez piecz ne? Ro dzi -
ce ato po wi są od por ni na te go ty pu py ta nia
i za wsze mo że my spo koj nie wy ja śnić, że
ato po we za pa le nie skóry nie jest cho ro bą
za ka źną, więc nikt nie mo że się za ra zić, że
tak jak nie których bo li gło wa al bo ma ją ka ta -
rek, to tak ato pik ma cho rą skórę, która wy -
glą da tro szkę go rzej, gdy na przy kład zje
coś, cze go nie po wi nien al bo do tknie rze -
czy, której do ty kać nie po wi nien. Czę ste
i upo rczy we dra pa nie to też nic nad zwy -
czaj ne go, bo prze cież jak swę dzi, to czło -
wiek się dra pie.

My, „ato po wi ro dzi ce”, to już ma my
we krwi ta ką mi sję edu ka cyj ną, cią gle ko goś
edu ku je my i wy ja śnia my cza sa mi na wet naj -
bliż szym człon kom na szej ro dzi ny. Bo prze -
cież bab ci ne „zjedz, bo to zdro we” al bo
„tro szecz kę na pew no nie za szko dzi” to już
„kla syk ato po wy” i nie ste ty każ da ro dzi na
mu si so bie ta kie re la cje już we wnątrz, we
wła snym za kre sie zbu do wać. Re la cje, które
po le ga ją na wza jem nym zro zu mie niu i sza -
cun ku.

Na za koń cze nie chcia ła bym podzię -
ko wać za ten wy wiad, za moż li wość po ka za -
nia szer sze mu gro nu, czym dla dziec ka i je go
ro dzi ców jest ato po we za pa le nie skóry, tro -
szecz kę w ja ki spo sób so bie z nim ra dzić
i wy ja śnić, dla cze go ro dzi ny bo ry ka ją ce się
z AZS po trze bu ją nie co wię cej cier pli wo ści
i zro zu mie nia od osób je ota cza ją cych.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.




