
AZS

atopowe zapalenie skóry  

 -choroba zapalna skóry, przewlekła, nawrotowa,

cechująca się silnym świądem, umiejscowieniem zmian i ich charakterystycznym wyglądem



                                                                                                          AZS –atopowe zapalenie skóry

       Faza pierwsza, niemowlęca zwykle rozpoczyna się około 3.–4. miesiąca życia.

       Obraz kliniczny przedstawia się jako ostry stan zapalny skóry, występują zmiany grudkowo-pęcherzykowe na podłożu rumieniowym,   a następnie  

        dokonuje się ewolucja wykwitów w nadżerki i strupy.  Zmiany zlokalizowane są głównie na policzkach i skórze owłosionej głowy, przy czym w postaci klinicznie ciężkiej 

         mogą zajmować również skórę twarzy, głowy, pośladków, tułowia oraz wyprostnych części kończyn.  Ponieważ odruch drapania pojawia się około 1. roku życia, 

        objawami   dominującymi w tej grupie wiekowej są: niepokój, rozdrażnienie, zaburzenia snu.  Jako przyczynę AZS dla tej grupy wiekowej podaje się 

         głównie    występowanie alergii pokarmowej.

       W fazie drugiej (dziecięcej) rozwój AZS przekształca się z fazy niemowlęcej wypryskowo-wysiękowej lub pojawia de novo.

       Typowa lokalizacja zmian na skórze u dzieci to: zgięcia łokci, kolan, nadgarstków, skóra karku, grzbiety dłoni i stóp .

      Obraz kliniczny tworzą nieostro odgraniczone ogniska rumieniowe z drobnymi grudkami, nadżerkami, przeczosami oraz strupy.

     Towarzyszy temu ogromny świąd oraz lichenifikacja (skóra wygląda jak oglądana przez szkło powiększające — pogrubiała, pogłębione bruzdowanie).              

       Jako czynnik sprawczy podaje się u dzieci powyżej 3 roku życia przede wszystkim alergeny powietrzopochodne.

      Dla fazy trzeciej — dzieci po 12. roku życia, młodzież i dorośli — najbardziej charakterystyczne są zmiany zlokalizowane symetrycznie: na skórze    twarzy, szyi,   obręczy barkowej, 

     biodrowej, w górnej części klatki piersiowej, na dłoniach. Skóra staje się zaczerwieniona,   zgrubiała, występuje lichenifikacja, nadżerki, przeczosy, strupy, czemu również

       towarzyszy świąd.

       

    





















Dlaczego należy stosować emolienty
-zmniejszają konieczność stosowania maści sterydowych 
-wygładzają
- zmiękczają
-chronią-bariera ochronna
-działają p/zapalnie,,p/świądowo





Leczenie podstawowe kąpiel/prysznic

-oczyszcza skórę,usuwa złuszczony naskórek oraz wcześniej nałożone maści,balsamów
-nawilża skórę
-czas trwania -przedłużaniekąpieli powoduje ,,przeładowanie” skóry wodą,co osłabia 
barierę ochronną skóry
-jest to idealny czas na nałożenie emolientu-jeszcze na wilgotną skórę w celu 
pozostawienia na skórze warstwy ochronnej lipidowej - do 3minut po kąpieli

Można zastosować olejki do kąpieli:
emolienty
emolienty z dodatkiem środka p/bakteryjnego
emolienty z dodatkiem substancji p/świądowej





Metoda mokrych opatrunków 
- zobacz ich zalety w dostępnym artykule zamieszczonym na naszej stronie lub szukaj na 

stronie PTCA









                         Zasady racjonalnej miejscowej terapii sterydowej 
                                       ,,6 złotych zasad”
Pamiętaj zawsze konsultuj stosowanie maści ,kremów sterydowych z lekarzem

stosuj jak najsłabszy steryd w celu utrzymania dobrej kondycji skóry
stosuj raczej maści niz kremy
stosuj krótko,zawsze z emolientem-pamiętaj zachowaj ok 30min.przerwy pomiędzy maścią a 
emolientem
stosuj sie do zalecen lekarza
nie przerywaj leczenia
zużyte tubki maści zabieraj do lekarza

Miejscowa terapia stosowania GKS
Zmniejszają one nasilenie stanu zapalnego,
skóra jest mniej czerwona,gorąca,swędząca

Brak leczenia = uszkodzenie skóry i powstawanie blizn
                            podrażnienie jej i podatność na zakażenia zwiększa się
                            zaburzenia snu
                            silny świąd
                            obniżenie jakości życia dziecka i rodziny



                              Zasady stosowania maści sterydowych mGKS





Zapraszamy także do przeczytania 
przygotowanej na stronie informacji    
Radzenie sobie ze świądem



Stroną dla osób z problemem AZS,która wg nas jest bardzo pomocna to :
-PTCA (Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych tu znajdą Państwo dużo cennych wskazówek
Poniżej prezentujemy bazę kontaktową lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu chorób atopowych- ŚLĄSKIE

                                  -dane pobrane ze strony PTCA na dzień 5.12.2020

dr Jadwiga Bergler-Miedzińska Dermatolog Wenerolog

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Konopnickiej 30 607 345 388, (32) 2622331

 

dr Andzej Bożek Alergolog Przychodnia przyszpitalna

Zabrze ul. Curie- Skłodowskiej

Przyjmuje w ramach NFZ

 

dr n. med. Andrzej Bożek Alergolog Gabinet

Katowice Zawiszy Czarnego 6 32 254 03 56

https://ptca.pl/baza-wiedzy/baza-polecanych-lekarzy-azs-atopia-choroby-atopowe/28-slaskie/69-slaskie-lekarze-azs


Dr n. med. Piotr Z. Brewczyński,

Sosnowiec: Młyńska 23

Katowice, Centrum Medyczne Falck w Katowicach

Enel-med Katowice, ul. Chorzowska 152, 

 

lek. med. Kamila Gumprecht - Alergolog, Pediatra

Zabrze, ul. Kssiędza Józefa Madei 18, prywatnie - tel. 32 / 273 60 74

 

lek. Bożena Leśniok Alergolog Pediatra

Przychodnia nr 1, nr 3, nr 4, ind.praktyka 43-100 Tychy Korczaka 19 604933418 Przyjmuje w ramach NFZ

dr Magdalena Sąda-Cieślar Alergolog Pediatra

Chorzów Powstańców 27

Przyjmuje w ramach NFZ



dr Joanna Orlicz-Widawska Alergolog Germen SP.Z.O.O ul.Ks.Kard.Wyszyńskiego 4

40-132 Katowice Ks.Kard.Wyszyńskiego 4 032 258 02 32 Przyjmuje w ramach NFZ

 

dr n.med. Regina Rachowska - Dermatolog

Zabrze, ul. Wolności 338 b - prywatnie; tel. 783 197 667

Zabrze - Szpital Specjalistyczny M.Curies-Skłodowskiej 10 - NFZ

 

dr Irena Rzepecka Dermatolog Wenerolog

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

Katowice ul. Lompy 16 032-256-55-68 Przyjmuje w ramach NFZ



dr n. med. Grażyna Szeremeta - Bazylewicz Dermatolog

Gabinet MEDIDERM

40-056 Katowice Jordana 12/2 032 2535331

http://www.mediderm.pl/ ,mediderm@mediderm.pl

dr n. med. Barbara Szpyrka Dermatolog

41-500 Chorzów Drzymały 12/1 32 249 33 66

 Lek. Med. Janina Szafron - Michalik - Pediatra

CENTRUM GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH

ul. Kilińskiego 3a

43-200 Pszczyna

Rejestracja od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00

tel. +48 32 210 03 00

e-mail: info@cgs-pszczyna.pl

 

http://www.mediderm.pl/
mailto:mediderm@mediderm.pl



