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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.inmyhealthyskin.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 Was, rodziców, z chorobami skóry Wa-
szych maluchów. 

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

Otrzymuje od Was mnóstwo pytań o wszel-
kiego rodzaju schorzenia dermatologiczne 
i ich leczenie. Na rynku polskim rzetelną 
wiedzę książkową w tym temacie znaj-
dziemy przede wszystkim w pozycjach dla 
lekarzy i studentów medycyny. Zawierają 
one ogrom informacji, która niejednokrot-
nie dla osoby spoza medycznego obszaru 
może być trudna w odbiorze. 

Obserwując Wasze 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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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. 

Dlatego 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.inmyhealthyskin.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 der-
matologii zmieniło się diametralnie, gdy 
pierwszy syntetyczny związek steroidowy 
został dopuszczony do leczenia. 

Mają one pożądaną przez dermatologów 
właściwość – działają przeciwzapalnie. 
Biorąc pod uwagę, że w sporej większości 
schorzeń skórnych stan zapalny „gra pierw-
sze skrzypce” lub niczym natrętny gość 
przedłuża swoją wizytę, ich odpowiednie za-
stosowanie przyniesie pacjentowi korzyści.

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

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 Wasze 
wątpliwości, abyśmy razem z korzystnym 
efektem mogli leczyć nasze dzieci. 

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

Całościowa wiedza kontra niedoinformo-
wanie, które może być przyczyną nieświa-
domych błędów terapeutycznych w wa-
runkach 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 minimalizuje możliwość wystąpienia efek-
tów ubocznych. 

„(...) dermatolog to tylko same 
sterydy pisze”!
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bezpiecznej

aplikacji

Właściwa
diagnoza

Ryzyko
działań

nieporządanych
wyprysk zapalny

atrofia (zanik skóry)

odbarwienie

Teleangiektazje 
(stale poszerzone 

naczynka)
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posteroidowy

rozstępy

ogólnoustrojowe 
powikłania
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atopowe zapalenie skóry

łuszczyca

łojotokowe zapalenie skóry

bielactwo

łysienie plackowate

ukąszenia owadów 
stawonogów

toczeń rumieniowaty

oparzenia
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Maść czy krem? – nośnik
ma znaczenie

Steroidy, aby wywołać efekt muszą za-
działać w samym wnętrzu komórki. Wcze-
śniej muszą się do niej dostać. W szpilkach, 
w śniegu droga do schroniska zajmie nam 
kilkakrotnie więcej czasu (o ile w ogóle uda 
nam się dotrzeć) niż gdybyśmy „śmigali na” 
nartach. Przejaskrawiony przykład, jednak 

chciałam Wam zobrazować, że gdy posma-
rujecie „grube” wysuszone zmiany skórne 
kremem o lekkiej konsystencji to ON NIE 
ZADZIAŁA, bo...podstawiony pojazd, do 
którego wsiadł nasz „steryd” jest nieade-
kwatny do warunków „na drodze”.

tłuszcze woda

emulsje

maść

„Suche na suche”
mało wody – zmiana skórna

sucha skóra, przewlekła egzema,
łuszczyca

dużo wody – zmiana skórna

mokra, wilgotna skóra, 
świeże zmiany, sączące

„Mokre na mokre”

LIPOFILNE – lubią tłuszcze

woda

woda

tłuszcze

tłuszcze

HYDROFILNE – lubią wodę
woda w oleju olej w wodzie

krem

W/O O/W



PRAKTYCZNA ZASADA
Maść – ciężkie warunki, przewlekłe, wy-
suszone zmiany skórne, więcej przeszkód, 
lepsza prezentacja.

Krem – lżejsze warunki, ostre zmiany, nowo-
powstałe, świeże, aktywne, ze skłonnością 
do wysięku.

Płyn – działanie powierzchowne – najczę-
ściej na owłosioną skórę głowy

Suche, „zrogowaciałe” blaszki będziemy 
leczyć maścią ze sterydem, a już na zmiany 
wysiękowe, „nowe” nałożymy emulsję…. 
lub krem. 

#ZdrowaWskazówka taki sam mGKS w róż-
nym nośniku będzie odznaczał się inną siłą 
działania oraz tolerancją na skórze w okresie 
leczenia

Przykład: 
Maść zastosowana na sączące, nowe, ak-
tywne zmiany skórne: nie działa, może 
pogorszyć stan chorobowy, często odpo-
wiedzialna za odczucie pieczenia. Maść na 
powierzchni skóry tworzy nieprzepuszczalną 
dla wody i ciepła warstwę, szczelne mi-
krośrodowisko, w którym naskórek, ulegając 
dodatkowemu uwodnieniu nasila aktywność 
stanu zapalnego.

Lekki krem na przesuszone miejsca – rów-
nież niekorzystny wybór. Lekka konsystencja 
nie przeniknie przez zrogowaciały, słabo 
uwodniony naskórek. 

Ad.3. 
Właściwa ilość preparatu

Jak dużo nałożyć, aby leczyć i nie 
szkodzić? 
Najlepszą droga do ograniczenia ryzy-
ka działań niepożądanych nie jest zbyt 
wczesne odstawienie lub „za oszczędna” 
ilość nakładana na zmiany chorobowe.
To szybkie i skuteczne zahamowanie 
stanu zapalnego odpowiednio dobranym 
preparatem. 

Niewystarczająca dawka to 
nieprzydatna dawka
Niedostatecznie wyhamowany stan za-
palny to w dalszym ciągu poszerzona 
siatka naczyń krwionośnych w miejscu 
jego występowania. Dużo rozszerzonych 
naczyń to dużo dopływającej krwi czyli 
lepsze warunki dla wchłaniania ogólnego 
substancji, które mają za zadanie działać 
miejscowo, czyli długotrwałe stosowanie 
preparatu na obszar stanu zapalnego pre-
paratu, który jest za słaby aby zadziałać, 
zwiększa ryzyko głębszego przenikania. 

Najlepsza droga: WCZESNE wdrożenie 
terapii mGKS połączonej z konsekwent-
nym stosowaniem emolientu. 
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500 mg

„REGUŁA DŁONI” 

1 FTU

2 FTU

2 powierzchnie dłoni

4 powierzchnie dłoni

0,5 g leku

1 g leku

Ta ilość „1-jednej opuszki” (około 500 mg) 
wystarcza do posmarowania powierzchni Twoich 
dłoni (wewnętrzna powierzchnia rąk) wraz ze 
złączonymi palcami. 

Powierzchnia 3–6 msc. 1–2 lata 3–5 lata 6–10 lata dorosły

Cała twarz i szyja 1 1,5 1,5 2 2,5

Całe ramię i ręka 1 1,5 2 2,5 4

Cały przód klatki 
piersiowej i brzuch 1 2 3 3,5 7

Całe plecy wraz z 
pośladkami 1,5 3 3,5 5 7

Cała noga i stopa 1,5 2 3 4,5 8

Jednostka opuszki palca
(fingertip unit, FTU)
Jest to prosta i przede wszystkim użyteczna 
metoda określenia ilości mGKS, która jest 
bezpieczna. Mamy tubę o końcówce średni-
cy 5 mm – wyciskamy z niej maść lub krem 
w ilości, którą umieszczamy na obszarze 
opuszki palca wskazującego osoby dorosłej.

Liczba FTU w zależności od wieku 
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