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Poznajmy się! 

Nazywam się Agnieszka Kobyłka Dziki i jestem lekarzem w trakcie 
specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Studia medyczne ukończyłam na 
kierunku lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Moje dwa główne obszary działania w sieci to profil 

@mama_dermatolog na Instagramie oraz blog 
pod nazwą www.mamadermatolog.com 

Pomysł na dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem powstał, gdy 
byłam w przerwie wychowawczej z moją córką. Aktualnie do działa-
nia inspiruje mnie już dwójka. Bycie mamą Julii i Jasia nauczyło mnie 
maksymalnie efektywnej organizacji czasu w myśl maksymy: 

Be productive, don’t be busy! 

Treści, które tworzę dotyczą medycyny i macierzyństwa. To dwie bar-
dzo dynamiczne dziedziny mojego życia. Będąc mamą lekarką, wiem 
jak ważne dla rodzica jest zdrowie własnego dziecka. 

Moim celem jest zaprzyjaźnić Ciebie, rodzica, z chorobami skóry Wa-
szych maluchów. 

http://www.instagram.com/mama_dermatolog/?hl=pl
http://www.facebook.com/MamaDermatolog.Lek.Agnieszka.Kobylka.Dziki/
http://www.instagram.com/mama_dermatolog/
http://www.mamadermatolog.com/
http://www.mamadermatolog.com/mama-dermatolog-lek-agnieszka-kobylka-dziki/
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Zmiany skórne u dziecka potrafią spędzić 
sen z powiek niejednego rodzica. 

Otrzymuje od Ciebie mnóstwo pytań 
o wszelkiego rodzaju schorzenia derma-
tologiczne i ich leczenie. Na rynku polskim 
rzetelną wiedzę książkową w tym temacie 
znajdziemy przede wszystkim w pozycjach 
dla lekarzy i studentów medycyny. Zawie-
rają one ogrom informacji, która niejed-
nokrotnie dla osoby spoza medycznego 
obszaru może być trudna w odbiorze. 

Obserwując Twoje zainteresowanie tema-
tem, w mojej głowie zrodził się pomysł na 
serię Dermabooków, które w przystępny 
i praktyczny dla rodzica sposób prezen-
tują zagadnienia z obszaru dermatologii 
dziecięcej. 

Czerwona plamka tu…

Czy steryd można nałożyć na twarz?

Wysypka od 2 dni, czy to już alergia?

Sucha skóra, czy to już AZS..?

Jak długo można stosować sterydy?

Dlaczego to nawraca?

Znowu zmiany „pod pieluszką”

ŁZS czy AZS?
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Dermabook 
– seria

SKÓRA 
DZIECKA
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Dlaczego „seryjne” Dermabooki?

Wielostronicowe pozycje są niezaprzeczal-
nym źródłem wiedzy, jednak do praktyczno-
ści im daleko. Jako mama wiem, że szybkość 
w dotarciu do potrzebnej informacji oraz jej 
przejrzystość są kluczowe, gdy szukamy kon-
kretnej odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

Dlaczego kilka dopasowanych tematycznie 
ebooków? Chciałam dać Wam możliwość 
decyzji, która tematyka jest Wam aktualnie 
bliższą i ograniczyć niepotrzebne „przekopy-
wanie się” przez wszystkie problemy skórne. 

Format elektroniczny to ten, który mam pod 
tak zwaną „ręką”. Możliwość równoczesne-
go zapisu na laptopie, tablecie czy smart-
fonie, zapewnia stały dostęp do naszych 
materiałów – dla mnie to ogromna zaleta. 
Wolna chwila niejednokrotnie pojawia się 
nagle, a posiadanie podręcznej biblioteczki 
pozwala odhaczyć kilka kolejnych stron 
ulubionej lektury. Jednym zdaniem: To jest 
po prostu wygodne!

SteroidoFOBIA –
czy mamy się czego obawiać?

W serii ukażą się:

Gładka pupa kontra szorstka buzia czyli 
o skórze niemowlaka

Atopove Love czyli jak polubić i leczyć 
atopowe zapalenie skóry

Wysypka NIE – JEDNO ma imię

Emolienty – chwyt marketingowy czy 
faktyczna pomoc czyli o pielęgnacji skóry 

słów więcej niż kilka

http://www.mamadermatolog.com/sklep/
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Atopowe Zapalenie Skóry NIE JEST CHO-
ROBĄ ZAKAŹNĄ. To choroba zapalna, 
która może znacznie obniżyć jakość życia 
dziecka w grupie rówieśników z powodu 
widocznych zmian skórnych czy perma-
nentnego drapania się. Dodatkowo stres 
związany z odrzuceniem przez koleżanki/
kolegów może nasilać uporczywy świąd 
– i tak oto koło się zamyka. Edukacja to 
najważniejszy środek pomocy społeczności 
atopowej. Odpowiedni zasób wiedzy ro-
dziców i lekarzy jest niezbędny, aby z suk-
cesem terapeutycznym prowadzić dziecko 
w tej chorobie. 

Twoje zdrowe dziecko nie musi obawiać 
się swojej koleżanki/kolegi z AZS. Powiem 

wiecej, ono może go w jego zmaganiu 
z chorobą wesprzeć. Poczucie normalności 
budowane we wspólnej zabawie to po-
moc, której nie można odmówić żadnemu 
dziecku. 

Zapraszam Cię do współudziału w zwięk-
szaniu świadomości wśród rodziców dla 
radosnego uśmiechu wszystkich chorują-
cych dzieci. 

Wszystkie Dermabooki będą nam o tym 
przypominać!

Projekt ATOPIA NIE ZAKAŻA czas 
start! Działajmy wspólnie!

Mam życzenie!
Pomożesz?
To ważne!

Przeczytaj, zapamiętaj, edukuj! 
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W trosce 
o dzieci 

i naprzeciw 
Waszym 
obawom
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Wątpliwości związane ze stosowaniem miej-
scowych preparatów sterydowych są często 
prezentowane przez pacjentów, w szcze-
gólności przez rodziców małych dzieci. Lęk 
związany z  terapią wynika z braku wystar-
czających informacji na temat mechanizmu 
działania, wskazań czy zasad bezpiecznej 
aplikacji, która pomaga w redukcji ryzyka 
wystąpienia działań niepożądanych. 

Nie ulega wątpliwości, że leczenie w derma-
tologii zmieniło się diametralnie, gdy pierw-
szy syntetyczny związek steroidowy został 
dopuszczony do leczenia. 

Mają one pożądaną przez dermatologów 
właściwość – działają przeciwzapalnie. Biorąc 
pod uwagę, że w sporej większości scho-
rzeń skórnych stan zapalny „gra pierwsze 
skrzypce” lub niczym natrętny gość przedłuża 
swoją wizytę, ich odpowiednie zastosowanie 
przyniesie pacjentowi oczekiwane korzyści.

Informowanie o możliwych skutkach ubocz-
nych nie jest równoznaczne z ich wystąpie-
niem. Celem lekarza nie jest wystraszyć, tylko 

Tak oto narasta zjawisko steroidofobii (ste-
rydofobii). Trzeba rozmawiać by móc jemu 
zapobiec. Przekazanie niezbędnych infor-
macji pacjentowi (zanim ulotka zrobi to za 
nas!) stanowi podstawę współdziałania na 
linii gabinet lekarski – warunki domowe. 
To jest moja próba odpowiedzi na Twoje 
wątpliwości, abyśmy razem z korzystnym 
efektem mogli leczyć nasze dzieci. 

uświadomić, że należy te produkty stosować 
we właściwy sposób. Bezpieczna aplikacja 
to podstawa leczenia.

Całościowa wiedza kontra niedoinformowa-
nie, które może być przyczyną nieświado-
mych błędów terapeutycznych w warunkach 
domowych.

Stosowanie miejscowych steroidów powin-
no być zindywidualizowane i dopasowane 
do potrzeb konkretnego pacjenta. Dzięki 
takiemu podejściu zwiększa się skuteczność 
leczenia, poprawia jakość życia pacjenta i mi-
nimalizuje możliwość wystąpienia efektów 
ubocznych. 

„(...) dermatolog to tylko same 
sterydy pisze”!
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+ =Zasady
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toczeń rumieniowaty

oparzenia
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Sterydy 
miejscowe – 
niezbędne 
w leczeniu 

AZS?
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Każda osoba z atopowym zapaleniem cho-
ruje na swój indywidualny sposób. Oczywi-
ście takie cechy AZS jak uporczywy świąd, 
okresy zaostrzeń i remisji zmian zapalnych 
występują u wszystkich pacjentów to jednak 
stopień zaawansowania objawów może się 
znacząco różnić. Są przypadki, gdzie tera-
pia nawilżająco – natłuszczająca połączona 
z unikaniem czynników drażniących w zu-
pełności wystarcza. W dużej liczbie przy-
padków komponenta zapalna na początku 
leczenia jest na tyle nasilona, że nie jesteśmy 
w stanie poradzić sobie bez zastosowania 
miejscowych steroidów.

W tym miejscu nadmienię, że AZS to cho-
roba, w której warunki dyktuje przewlekły 
stan zapalny. W stadium objawowym MUSI-
MY go zwalczyć, aby uniknąć dodatkowych 
uszkodzeń skóry.

W AZS wszystko bierze swój początek w de-
fekcie bariery naskórkowej – TYLKO SPRAW-
NA może pełnić swoje funkcje ochronne. 

Ato pos z greckiego oznacza niezwykły, 
inny. Genetycznie uwarunkowana „inność” 
budowy naskórka jest punktem wyjścia do 
nadwrażliwości na otaczające nas środo-
wisko. Nieszczelne okno nie jest w pełni 
funkcjonalne. Aby było przygotowane w cza-
sie złych warunków pogodowych musimy 
je „uszczelniać” wtedy gdy jest względny 
spokój na zewnątrz. Na skórze „czystej” 
w okresie całkowitej remisji jej odmienność 
strukturalna pozostaje. Identyfikacja i unika-
nie czynników alergicznych/drażniących jest 
kluczowa w unikaniu zaostrzeń
#ProfilaktykaLepszaNiżLeczenie. 
Steroidy to te, które trzeba zaangażować 
do posprzątania bałaganu, gdy okno nie 
wytrzyma. Steroidy są niezbędne, gdy stan 
zapalny próbuje wymknąć się spod kontroli. 

Podstawa leczenia AZS: Terapia emolien-
towa + Pielęgnacja skóry

Podstawa leczenia objawowego stanu za-
palnego – miejscowe glikokortykosteroidy

zdrowa skóra | czysta skóra w AZS | podejście kompleksowe

terapia emolientowa +pięgnacja rozpoznanie i unikanie czynników 
drażniących, alergenów

szeroko rozumiana profilaktyka

cały czas

cały czasobjawowe stany zapalne lub terapia 
proaktywna

miejscowe GKS + inne leki
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W całościowym procesie leczniczym po-
stępowaniem pierwszej linii jest terapia 
podstawowa z zastosowaniem emolientów, 
którą stosuje się NIEPRZERWANIE zarów-
no w czasie ostrych zmian chorobowych 
jaki i remisji czyli okresu „czystej skóry. 
Preparaty sterydowe są lekami z wyboru, 
gdy pojawią się cechy zapalenia. Jednakże 
także wtedy zalecane są jako stosowane 
równocześnie z preparatami nawilżająco 
– natłuszczającymi. 
#DuetLeczniczy

Steryd na skórę dziecka
Pielęgnacja i leczenie skóry małych dzieci, 
w szczególności niemowląt powinna opierać 
się na znajomości jej cech szczególnych. 
Po opuszczeniu wód płodowych następuje 
drastycznie szybkie przejście z wilgotnego 
środowiska do suchego otoczenia świata 
zewnętrznego. #SytucjaNiekomfortowa
W łonie matki panują warunki sterylne, po 
porodzie już takiej nieskazitelnej czystości 
nie ma. Skóra jako wieloczynnościowy na-
rząd w ekspresowym tempie musi zadbać 

o ochronę całego organizmu. Nie oznacza to 
jednak, że jest w pełni wykształcona i dojrza-
ła! Wszystkich potrzebnych jej kompetencji 
będzie nabierać wraz ze wzrostem dziecka 
w naturalnych warunkach otoczenia aż do 
około 3–4 roku życia. 
Skóra znajduje się w  STADIUM STAŁEGO 
ROZWOJU od okresu płodowego do okresu 
przedszkolnego. 

SUCHA, SZORSTKA, ODWODNIONA – to 
nie musi być AZS! 
Skóra noworodka nie potrafi zatrzymać wody 
na dłużej. Jej przeznaskórkowa utrata (TEWL) 
w pierwszych 12 miesiącach życia jest duża. 
Gorączka, suche powietrze, gorące kąpiele 
dodatkowo nasilają ten proces – wysusza się. 
Nadrozpoznawalność atopowego zapalenia 
skóry w takich sytuacjach może przyczynić 
się do wdrożenia niepotrzebnej terapii ste-
roidowej. 

Każde AZS to sucha skóra, ale NIE KAŻDA 
sucha skóra to AZS

Czy sterydy są pierwszą linią 
terapii AZS?
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Niemowlę

Nasi najmłodsi to szczególna grupa. Skóra niemowlaka wykazuje 
największe różnice w budowie:

Naskórek jest cieńszy: noworodek urodzony o czasie 50um, wcześniak 27,4 um !

Naczynia krwionośne są liczne i poszerzone

Wysoka koncentracja i aktywność gruczołów łojowych

Wysoki wskaźnik powierzchni ciała do jego masy jest aż 2,5 x większy niż u dorosłych 
czyli niemowlęta mają „za dużo skóry” w stosunku do kilogramów co przekłada się na 

większą powierzchnię wchłaniania substancji.

Warstwa rogowa, która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry jest słabo 
wykształcona czyli skóra szybciej ulega wysuszeniu i łatwiej ją „zranić”

Wszystkie te cechy niedojrzałości wpływają 
na wzrost wchłaniania ogólnoustrojowego 
substancji, które we wskazaniach mają dzia-
łać miejscowo. Dlatego u niemowląt stoso-
wanie steroidów ograniczamy do niezbęd-
nego MINIMUM. Idealna sytuacja to taka, 
kiedy w tym wieku nie musimy ich w ogóle 

stosować. AZS i Łuszczyca wieku dziecięcego 
to dwie przewlekłe choroby skóry, w których 
niejednokrotnie musimy to zrobić. W takich 
przypadkach jednak zachowujemy wszystkie 
zasady bezpiecznej aplikacji i pozostajemy 
w stałym kontakcie z lekarzem. 
#ZdroweWskazówki
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Wiek!! Nie stosujemy u noworodków, 
w szczególności urodzonych przedwcześnie. 
Maluchy do 2 roku życia otrzymają steryd 
tylko w sytuacji, gdy intensywna i odpowied-
nio skomponowana terapia emoliencyjna nie 
przynosi efektu. 

Miejsce!! Bezwzględnie nie stosujemy na 
duże obszary skóry. Nie stosujemy pod pie-
luszkę!!! Zapalenie okolicy pieluszkowej BAR-
DZO RZADKO wymaga użycia sterydów! 
Unikamy okolic wrażliwych #fałdyskórne 
#powieki #okolicakrocza #twarz 

Hydrokortyzon w preparacie „robionym” tzw. 
recepturze jest najczęściej stosowaną formą 
leczniczą u dzieci. Główna zaleta to prosty 
skład, pozbawiony dodatkowych substancji 

konserwujących, które niejednokrotnie są 
odpowiedzialne za złą tolerancję preparatu 
„gotowego” na skórze dziecka. 

Okluzja!! U niemowląt i małych dzieci nie 
stosujemy opatrunków okluzyjnych, ponie-
waż znacznie nasilają wchłanianie substancji 
przez skórę. 

Pamiętaj proszę, że nie ma jednakowego 
schematu leczniczego dla każdego. Zawsze 
pod uwagę musimy wziąć dużo zmiennych. 
Zmiana skórna na policzkach u niemowlaka 
będzie inaczej leczona niż ta na tułowiu. 
Wiek i okolica zajęta chorobowo ma zasad-
nicze znaczenie. Najbardziej korzystne są 
nowsze, przerywane ścieżki terapeutyczne, 
gdyż zmniejszamy ryzyko wystąpienia dzia-
łań niepożądanych poprzez redukcję ilości 
substancji sterydowej. 

Substancje w zależności od wieku dziecka:

W Polsce dla dzieci <1 roku życia zarejestrowane są: 
OCTAN I MAŚLAN HYDROKORTYZONU 

Dzieci > 2 roku życia: PROPIONIAN FLUTYKAZONU, FUROINIAN 
MOMETAZONU, ACEPONIAN METYLPREDNIZOLONU

pozostałe mGKS mają rejestrację dopiero > 12 roku życia

Hydrokortyzon w preparacie recepturowym
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Hydrokortyzon –
czy dobry na wszystko?

Najczęściej stosowany steroid w dermatolo-
gii dziecięcej. Spotykamy się z nim w lekach 
recepturowych i w gotowych tubkach bez 
recepty. Hydrokortyzon jest pierwszym z  
syntetycznych steroidów, który został do-
puszczony do leczenia. 

Zaglądając, do tabelki z klasyfikacją widzimy 
go w rubryce z napisem: SŁABA SIŁA DZIA-
ŁANIA PRZECIWZAPALNEGO. Następnie 
patrzymy na indeks terapeutyczny, który 
wynosi 1, czyli słabej sile działania towa-
rzyszy niskie ryzyko działań niepożądanych 
(oczywiście tylko wtedy, gdy zachowamy 
zasady bezpiecznej aplikacji)

TIX = 1,0 
TIX = efekt chciany/efekt niepożądany 

Jakie wnioski dla naszej praktyki?
1. Nie nadaje się do leczenia każdej zmiany 

skórnej – raczej lekkie formy stanu za-
palnego, przy bardziej zaawansowanych 
może sobie nie poradzić

2. Dobry wybór u małych dzieci, ALE pa-
miętaj proszę, że steryd dobiera się do 

aktualnego stanu zmian skórnych – przy 
znacznym stopniu nasilenia ma prawo 
nie zadziałać. Dlatego to nie jest steryd 
„na wszystko u dzieci”. 

3. Przy ścisłych wskazaniach można użyć na 
skórę twarzy przy maksymalnej redukcji 
czasu trwania terapii. 

4. Nie możemy nadużywać preparatów 
z hydrokortyzonem, które dostaniemy 
w aptece bez recepty. Niskie ryzyko dzia-
łań niepożądanych obserwuje się tylko 
przy odpowiednim stosowaniu. Warto 
mieć taki produkt w domowej apteczce na 
wypadek doraźnej pomocy w przypadku 
nasilonej reakcji na użądlenie owada. Jed-
nak nie należy stosować z tzw. „marszu” 
na wszystkie zaczerwienienia. 

5. Skóra, która uległa poparzeniu straciła 
swój ochronny płaszcz lipidowy. Ozna-
cza to, że wchłanianie leku jest większe. 
Pamiętajmy o tym, w kontekście każdego 
oparzenia, również posłonecznego, które 
dodatkowo zajmuje rozległe obszary. 
U dzieci pierwsza pomoc to chłodny 
okład i konsultacja lekarska w razie po-
trzeby aniżeli hydrokortyzon OTC na 
własną rękę. 
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OCTAN HYDROKORTYZONU –
bez recepty

MAŚLAN HYDROKORTYZONU –
na receptę

Hydrokortyzon „bez recepty” 
OTC to octan hydrokortyzonu 

w formie kremu i maści

RpOTC

Hydrocort Chema 5 mg/g MAŚĆ Laticort 0,1% KREM

Hydrocortisonum Aflofarm 5 mg/g KREM Laticort 0,1 % MAŚĆ

Maxicortan 10 mg/g KREM 

dzieci>12 roku życia* > 2 roku życia

dzieci >12 roku życia* > 2 roku życia

dzieci >12 roku życia*

* zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego 
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Gotowe preparaty z octanem hydrokorty-
zonu dostępne bez recepty są zarejestro-
wane wg ulotki dla dzieci >12 roku życia. 
Nie wyklucza to ich stosowania u młod-
szych dzieci – ALE TYLKO PO KONSUL-
TACJI Z LEKARZEM. Warto zwrócić na to 
uwagę, ponieważ nierzadko wydaje nam 
się, że jeśli nie potrzebujemy recepty to 
LEK można stosować zawsze i u każdego. 

Dzieci//Młodzież//Wiek wzrastania//Wiek 
dojrzewania 

W tym okresie oszczędnie aplikujemy pre-
paraty steroidowe na okolice skóry brzucha, 
ud i pośladków, które wykazują samoistnie 
zwiększoną tendencję do pojawienia się 
rozstępów. Steroidoterapia zwiększa ryzyko 
ich wystąpienia. 

Drogi rodzicu! Treść ebooka nie zastąpi wizyty 
u lekarza. Jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek 
problemy zdrowotne, proszę skonsultujcie je w ga-
binecie lekarskim. 
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