TR¥DZIK RÓ¯OWATY

PORADNIK
DLA PACJENTA

TR¥DZIK
RÓ¯OWATY
INFORMACJE O CHOROBIE

CO TO JEST TR¥DZIK RÓ¯OWATY?
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Rozpoznany przez lekarza dermatologa tr¹dzik ró¿owaty nie jest chorob¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, jednak nieleczony
mo¿e byæ dla Ciebie bardzo uci¹¿liwy. Mimo podobieñstwa nazw nie ma nic wspólnego z tr¹dzikiem m³odzieñczym, na który cierpi¹ nastolatki. Tr¹dzik ró¿owaty dotyka doros³ych od 30. roku ¿ycia i du¿o czêœciej wystêpuje
u kobiet. Choroba polega na zaczerwienieniu skóry, poszerzeniu naczyñ, a tak¿e na powstawaniu zmian zapalnych (zaczerwienionych miejsc, bolesnych przy dotyku). Zmiany te wystêpuj¹ przede wszystkim na twarzy,
ale równie¿ na szyi, klatce piersiowej i plecach.
.

NAJCZÊSTSZA LOKALIZACJA ZMIAN NA TWARZY W TR¥DZIKU RÓ¯OWATYM

JAKIE S¥ PRZYCZYNY POWSTAWANIA TR¥DZIKU RÓ¯OWATEGO?
Przyczyna tr¹dziku ró¿owatego nie jest w pe³ni znana. Wiadomo, ¿e podstaw¹ tej choroby jest proces zapalny
w naczyniach krwionoœnych skóry. Jego skutkiem jest poszerzenie drobnych naczyñ, które staj¹ siê widoczne
go³ym okiem oraz wyst¹pienie zaczerwienienia skóry. Mimo ¿e choroba nie jest w pe³ni poznana, znane s¹
skuteczne* metody jej leczenia, chocia¿ tr¹dziku ró¿owatego nie da siê w pe³ni wyleczyæ.
.
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CO MO¯E SPRZYJAÆ POJAWIENIU SIÊ TR¥DZIKU RÓ¯OWATEGO I WP£YWAÆ
NA PRZEBIEG CHOROBY?
Wydaje siê, ¿e sk³onnoœæ do przet³uszczania skóry, zaburzenia czynnoœci uk³adu pokarmowego, niedobory
hormonalne i infekcje zwiêkszaj¹ ryzyko zachorowania na tr¹dzik ró¿owaty. Istnieje szereg czynników, które
mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na chorobê. Nale¿¹ do nich: pikantne potrawy, alkohol, gor¹ce napoje, kawa,
herbata, nadmierna ekspozycja na s³oñce lub promieniowanie UV, ciep³e k¹piele oraz sauna. W miarê mo¿liwoœci
staraj siê ich unikaæ.
.
PRZYK£ADY
NAJCZÊSTSZYCH
ZMIAN SKÓRNYCH
W TR¥DZIKU
RÓ¯OWATYM
ZACZERWIENIENIE
SKÓRY

POSZERZONE
NACZYNIA
KRWIONOŒNE

ZMIANY
ZAPALNE

ZMIANY ZAPALNE
O DU¯YM
NASILENIU

JAKIE S¥ FAZY ROZWOJU TR¥DZIKU RÓ¯OWATEGO?
.
Tr¹dzik ró¿owaty rozpoczyna siê zwykle niepozornie od pojawiania siê czêstych rumieñców na twarzy.
Na tym etapie choroby wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z koniecznoœci leczenia i nie szuka jeszcze
.
pomocy u dermatologa.
.
Niestety, nieleczony tr¹dzik ró¿owaty stopniowo przechodzi w kolejne, coraz bardziej zaawansowane fazy.
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I FAZA
POCZ¥TKOWYCH
OBJAWÓW

II FAZA
ROZWOJU
CHOROBY

III FAZA
ZAAWANSOWANA

OKRESOWO
NAWRACAJ¥CE RUMIEÑCE,
STA£E ZACZERWIENIENIE
TWARZY ORAZ POSZERZONE
NACZYNIA KRWIONOŒNE
SKÓRY

PIERWSZE
ZMIANY ZAPALNE
– ZACZERWIENIONE
MIEJSCA BOLESNE
PRZY DOTYKU

ZNACZNE
ZACZERWIENIENIE
TWARZY,
POWIÊKSZENIE
NOSA

CZYNNIKI
ZAOSTRZAJ¥CE

CZYNNIKI ZAOSTRZAJ¥CE:
Stan skóry jest równieý odpowiedzià na styl ýycia. Poniýsze czynniki mogà niekorzystnie wpùywaã na przebieg
choroby:
.
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POKARMY
STA£E

NAPOJE

CZYNNIKI
KLIMATYCZNE

STRES,
WYSI£EK FIZYCZNY,
LEKI

produkty
zawieraj¹ce ocet
(np. marynaty)

gor¹ce napoje
kawa i mocna
herbata

promienie s³oneczne
wysoka i niska
temperatura

czekolada
(w tym kakao)
ser ¿ó³ty i jaja
owoce cytrusowe

alkohol

nadmierna suchoœæ
lub wilgotnoœæ
otoczenia

kortykosteroidy
(przede wszystkim
stosowane
na skórê twarzy)

wiatr

leki rozszerzaj¹ce
naczynia
leki obni¿aj¹ce
ciœnienie krwi

LECZENIE
TRÀDZIKU
RÓÝOWATEGO

CZY TR¥DZIK RÓ¯OWATY MO¯NA SKUTECZNIE LECZYÆ?
Oczywiœcie tak. Jest wiele chorób daj¹cych podobne objawy, dlatego tak wa¿ne jest
.
prawid³owe rozpoznanie i leczenie tr¹dziku ró¿owatego.
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Skutecznoœæ leczenia zale¿eæ bêdzie od œcis³ego zastosowania siê do zaleconej
terapii. Tr¹dzik ró¿owaty jest chorob¹ przewlek³¹. Nie da siê go wyleczyæ, mo¿na
jedynie zredukowaæ objawy. Celem terapii jest wiêc zmniejszenie i usuniêcie istniej¹cych objawów, a nastêpnie zapobieganie pojawieniu siê nowych zmian. Odstawienie
.
leku wi¹¿e siê z ryzykiem nawrotu zmian.
Podstawow¹ grup¹ leków skutecznych* w tr¹dziku ró¿owatym s¹ zewnêtrznie
stosowane leki przeciwzapalne. W bardziej zaawansowanych fazach choroby stosuje
.
siê równie¿ leki doustne, przede wszystkim antybiotyki z grupy tetracyklin.
D³ugotrwa³e stosowanie leku zewnêtrznego mo¿e zapobiec ponownemu pojawieniu
siê objawów chorobowych.
.

LEKI STOSOWANE ZEWNÊTRZNIE
Tr¹dzik ró¿owaty to przede wszystkim choroba o charakterze zapalnym. W zwi¹zku
z tym najkorzystniejsze s¹ leki dzia³aj¹ce przeciwzapalnie. Istnieje niewielka iloœæ
takich preparatów stosowanych zewnêtrznie. S¹ one dostêpne tylko na receptê,
a decyzjê o ich zastosowaniu podejmuje lekarz dermatolog. Dobierze on do ka¿dego
rodzaju skóry twarzy najw³aœciwsz¹ dawkê oraz najkorzystniejsze pod³o¿e, tak aby
.
leczenie by³o zarówno skuteczne*, jak i dobrze tolerowane.
Preparaty te dostêpne s¹ w postaci kremu, a tak¿e ¿elu lub emulsji. Zawsze stosuj
lek zgodnie ze wskazówkami lekarza. Nak³adanie wiêkszej iloœci leku nie przyspieszy
rezultatów i mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie dzia³añ niepo¿¹danych. Najkorzystniej
jest rozprowadziæ i delikatnie wetrzeæ cienk¹ warstwê preparatu w umyt¹ i dok³adnie
.
osuszon¹ skórê.
Skóra pacjenta choruj¹cego na tr¹dzik ró¿owaty jest szczególnie wra¿liwa, dlatego
do jej mycia nale¿y stosowaæ bezmyd³owe emulsje do pielêgnacji skóry wra¿liwej
(np. Cetaphil emulsja).
.

ANTYBIOTYKI STOSOWANE DOUSTNIE
Ich dzia³anie polega g³ównie na zmniejszaniu stanu zapalnego skóry. Takie dzia³anie
wykazuj¹ przede wszystkim antybiotyki doustne z grupy tetracyklin. S¹ one znacznie
skuteczniejsze* od leków miejscowych, ale czas ich stosowania wynosi od 3 do 6
miesiêcy. Ich zastosowanie jest konieczne w bardziej zaawansowanych stadiach
choroby.
.
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JAK D£UGO BÊDZIE TRWA£O LECZENIE?
Leczenie tr¹dziku ró¿owatego przebiega w dwóch fazach.
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1

FAZA

Pierwsza jest bardziej intensywna
i polega na stosowaniu leków
zewnêtrznych (kremy, ¿ele, emulsje)
czêsto wraz z preparatami doustnymi.
Trwa ona zwykle oko³o czterech
miesiêcy, a pierwszych efektów
mo¿esz siê ju¿ spodziewaæ po kilku
(dwóch, trzech) tygodniach.
.

2

FAZA

Druga faza wymaga najczêœciej zastosowania ju¿ tylko jednego leku
– zewnêtrznego, który mo¿e zapobiec
ponownemu pojawieniu siê objawów
chorobowych. W tym okresie bardzo
wa¿na jest te¿ odpowiednia pielêgnacja skóry, czyli u¿ywanie bezmyd³owych emulsji do pielêgnacji skóry
wra¿liwej oraz odpowiednie nawil¿anie skóry (np. dermokosmetyki z gamy
Cetaphil).
.

Ca³y czas nale¿y równie¿ pamiêtaæ, aby œciœle stosowaæ siê do zaleceñ lekarza dotycz¹cych modyfikacji diety
oraz stosowania leków.
.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE LECZENIA TR¥DZIKU RÓ¯OWATEGO
Na stan Twojej skóry wp³ywa wiele czynników, dlatego wa¿ne jest, aby stosowaæ siê do zaleceñ lekarza.
To od niego dowiesz siê, jak postêpowaæ, jakie leki stosowaæ i czego u¿ywaæ do pielêgnacji. Konieczna zapewne
bêdzie te¿ modyfikacja Twojej diety. Pamiêtaj, ¿e stan skóry mog¹ pogorszyæ urazy mechaniczne, ogniska zapalne,
stres, alkohol, papierosy oraz infekcje.
.

PIELÆGNACJA SKÓRY
Z TRÀDZIKIEM
RÓÝOWATYM

PRAWID£OWA PIELÊGNACJA SKÓRY W TR¥DZIKU RÓ¯OWATYM
Skóra pacjenta choruj¹cego na tr¹dzik ró¿owaty jest szczególnie wra¿liwa i podatna na podra¿nienia, dlatego
wymaga stosowania preparatów, które pomog¹ odbudowaæ jej uszkodzon¹ warstwê ochronn¹, a tak¿e zabezpiecz¹ j¹ przed kolejnymi podra¿nieniami. Do codziennej pielêgnacji i mycia twarzy wybieraj tylko specjalne
.
preparaty do skóry wra¿liwej, zawieraj¹ce substancje nawil¿aj¹ce.
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.
Stosuj kosmetyki utrzymuj¹ce fizjologiczne pH skóry, aby nie niszczyæ ochronnej warstwy lipidowej.
Gdy siêgasz po nowy kosmetyk, korzystaj z rekomendacji lekarza dermatologa oraz sprawdŸ na ma³ym frag.
mencie skóry, czy nie wywo³uje podra¿nieñ. Unikaj stosowania zbyt du¿ej iloœci kosmetyków.

PAMIÊTAJ!
TWOJA SKÓRA WYMAGA CI¥G£EJ I SYSTEMATYCZNEJ
OPIEKI. PIERWSZE EFEKTY MO¯NA SZYBKO ZOBACZYÆ,
ALE SPECJALNE PREPARATY PIELÊGNACYJNE NALE¯Y
STOSOWAÆ STALE, NAWET WTEDY, GDY SKÓRA
WYGL¥DA ZDROWO.

CZEGO NALE¯Y UNIKAÆ W PIELÊGNACJI SKÓRY
Z TR¥DZIKIEM RÓ¯OWATYM?
Stosowania myde³
lub detergentów
syntetycznych,
poniewa¿ dzia³aj¹
dra¿ni¹co
i wysuszaj¹co oraz
niszcz¹ warstwê
ochronn¹ naskórka.

Kosmetyków
zawieraj¹cych
œrodki zapachowe,
gdy¿ mog¹
podra¿niæ
skórê.

CO STOSOWAÆ DO MYCIA I PIELÊGNACJI SKÓRY
Z TR¥DZIKIEM RÓ¯OWATYM?
Preparatami, rekomendowanymi przez dermatologów na caùym
úwiecie, do codziennej pielægnacji i mycia twarzy sà dermokosmetyki
z gamy Cetaphil. Zostaùy one gruntownie przebadane, równieý w testach porównujàcych je do innych preparatów. Wszystkie badania
potwierdzajà ich doskonaùà tolerancjæ. Sà delikatne i wygodne
w codziennej pielægnacji, nie zawierajà mydùa i draýniàcych substacji.

Kosmetyków
i leków
miejscowych,
które zawieraj¹
substancje
dra¿ni¹ce.
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ZAPAMIÊTAJ!!!
LEK STOSOWANY ZEWNÊTRZNIE (¿el, krem, emulsja) POWINIEN BYÆ U¯YWANY CODZIENNIE.

.

ROZPROWADZAJ I DELIKATNIE WCIERAJ CIENK¥ JEGO WARSTWÊ W UMYT¥ I DOK£ADNIE OSUSZO.
N¥ SKÓRÊ.
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ANTYBIOTYK DOUSTNY POWINIEN BYÆ STOSOWANY DOK£ADNIE TAK, JAK ZALECI£ LEKARZ.

.

STOSUJ TYLKO TE KOSMETYKI, KTÓRE ZALECI£ CI TWÓJ LEKARZ DERMATOLOG.

.

POPRAWY MO¯ESZ SIÊ JU¯ SPODZIEWAÆ PO KILKU TYGODNIACH LECZENIA, ZAŒ UST¥PIENIA
WIÊKSZOŒCI OBJAWÓW PO 3-4 MIESI¥CACH. JEŒLI UZNASZ WTEDY, ¯E CHOROBA JEST WYLECZONA I PRZESTANIESZ STOSOWAÆ LECZENIE, OBJAWY MOG¥ POWRÓCIÆ! DZIEJE SIÊ TAK DLATEGO,
.
¯E TWOJA CHOROBA MA CHARAKTER PRZEWLEK£Y.
ABY UNIKN¥Æ PONOWNEGO POJAWIENIA SIÊ OBJAWÓW TR¥DZIKU RÓ¯OWATEGO, REGULARNIE
STOSUJ LEK, KTÓRY ZALECI CI TWÓJ LEKARZ DERMATOLOG, PIELÊGNUJ SKÓRÊ ODPOWIEDNIM
.
DERMOKOSMETYKIEM ORAZ UNIKAJ CZYNNIKÓW ZAOSTRZAJ¥CYCH CHOROBÊ.

* Przez skuteczne leczenie rozumiemy takie leczenie, które u wiêkszoœci pacjentów pozwala na znacz¹ce zmniejszenie b¹dŸ ca³kowite ust¹pienie objawów choroby.

ASPEKTY
PSYCHOLOGICZNO
-SPO£ECZNE
TR¥DZIKU
RÓ¯OWATEGO

ASPEKT PSYCHOLOGICZNY
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Pacjenci choruj¹cy na tr¹dzik ró¿owaty zaczynaj¹ siê izolowaæ, wycofywaæ, trudniej wchodz¹ w relacje, mniej
skutecznie radz¹ sobie z pora¿k¹, wyst¹pieniami publicznymi. Przestaj¹ podejmowaæ próby wchodzenia
w relacje nawet w sytuacji, gdy otrzymuj¹ pozytywne sygna³y ze strony innych ludzi. Nie dostrzegaj¹ tych
pozytywnych aspektów, trac¹ odwagê do zawierania znajomoœci, gdy¿ maj¹ na wzglêdzie swój wygl¹d, a nie
.
w³asny potencja³.
Z takim negatywnym „filtrem” w g³owie (jestem czerwona, mam krostki, wszyscy na mnie patrz¹, jestem brzydka,
ludzie bêd¹ mnie unikaæ, mog¹ siê mnie baæ, wstydzê siê pokazaæ ludziom...) trudno jest mierzyæ siê z ¿yciowymi
.
wyzwaniami.

JAK SOBIE RADZIÆ Z OBJAWAMI TR¥DZIKU?

1

Pierwszym krokiem do skutecznego radzenia sobie z objawami tr¹dziku jest wizyta u specjalisty
dermatologa, który rozpocznie proces leczenia.
.

2

Drugi krok to akceptacja siebie jako osoby chorej, co wyzwoli w nas motywacjê do leczenia oraz wiarê
w skutecznoœæ terapii. Nie chodzi w tym przypadku o zaakceptowanie tego, ¿e tr¹dzik wystêpuje
na naszej twarzy, tylko ¿e mamy chorobê przewlek³¹, któr¹ trzeba mieæ pod kontrol¹.
.

3

Kolejny, bardzo wa¿ny krok to akceptacja siebie z tr¹dzikiem w relacjach spo³ecznych. Warto wiêc
zbudowaæ przekonanie, ¿e nasz wygl¹d, nawet w sytuacji gdy twarz pokrywaj¹ czerwone krostki
czy rumieniec, nie decyduje o naszej wartoœci jako cz³owieka. Jesteœmy wartoœci¹ sam¹ w sobie,
indywidualnoœci¹. Mamy talenty, inne walory urody czy cia³a. Poszukajmy wiêc w sobie tych cech,
które wyró¿niaj¹ nas wœród innych osób. Stañmy przed lustrem i nabierzmy dystansu do siebie,
nauczmy siê patrzeæ na w³asne zasoby intelektualne i estetyczne z wiêkszym obiektywizmem. W tym
celu mo¿emy spytaæ ludzi, do których mamy zaufanie, co im siê w nas podoba. Na bazie tych informacji kszta³tujmy obraz siebie niezm¹cony objawami choroby tr¹dzikowej. Nie patrzmy na siebie wy³¹cznie przez pryzmat tr¹dziku. Choroba nie mo¿e te¿ zdominowaæ naszego stosunku do siebie jako
ca³oœci. Jesteœmy przecie¿ czymœ wiêcej ni¿ tylko „tr¹dzikiem”.
.
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PODEJRZEWASZ, ¯E MASZ TR¥DZIK? NIE BAGATELIZUJ TEGO
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Skuteczne leczenie pod okiem specjalisty mo¿e zredukowaæ obawy do minimum i odmieniæ nasz wygl¹d. Byæ
mo¿e wspó³praca z psychologiem mo¿e przyspieszyæ proces budowania adekwatnej samooceny i poczucia
wartoœci na bazie posiadanych zasobów. Warto rozwa¿yæ tak¹ mo¿liwoœæ, aby proces leczenia wzmocniæ terapi¹
psychologiczn¹. Warto równie¿ porozmawiaæ z dietetykiem. Takie ca³oœciowe, systemowe, holistyczne podejœcie
.
do leczenia skróci okres leczenia i zwiêkszy jego skutecznoœæ.
Widz¹c, jak du¿y wp³yw na ¿ycie osobiste chorych mog¹ mieæ obajwy tr¹dziku ró¿owatego, warto czujniej przygl¹daæ sie zdrowiu skóry twarzy i nie bagatelizowaæ ju¿ pierwszych, czasem nieoczywistych objawów choroby.
Tr¹dzik ró¿owaty dotyczy g³ównie kobiet w wieku powy¿ej 35. r.¿. Pojawia siê wiêc w momencie rozwoju kariery
zawodowej, w czasie nawi¹zywania trwa³ych zwi¹zków czy zak³adania rodziny. Warto wiêc, obserwuj¹c pierwsze
symptomy choroby, dokonaæ w³aœciwego wyboru. W dobie skutecznych leków i dostêpu do specjalistów korzystniej jest opanowaæ objawy choroby ju¿ w pocz¹tkowej fazie leczenia, ni¿ borykaæ siê z dyskomfortem, który bêdzie
.
wp³ywa³ na jakoœæ naszego ¿ycia.

KAMPANIA
RÓÝ SIÆ DO LEKARZA

KAMPANIA RÓ¯ SIÊ DO LEKARZA
„Ró¿ siê do lekarza” jest pierwsz¹ ogólnopolsk¹ informacyjno-edukacyjn¹ kampani¹
nt. tr¹dziku ró¿owatego, zainicjowan¹ przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej
we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Dermatologicznym.
.
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Celem kampanii jest:
zwiêkszenie œwiadomoœci Polaków na temat tr¹dziku ró¿owatego
zachêcenie Polaków do konsultacji niepokoj¹cych objawów choroby z lekarzem dermatologiem
zwrócenie uwagi na spo³eczno-psychologiczny aspekt tr¹dziku ró¿owatego
Poprzez kampaniê organizatorzy chc¹ zwróciæ uwagê Polaków na problem tr¹dziku ró¿owatego, najczêstsze
objawy, oraz zachêciæ do konsultacji z dermatologiem symptomów choroby. Wczesne rozpoznanie tr¹dziku
ró¿owatego i rozpoczêcie leczenia to szansa na unikniêcie rozwoju choroby i jej zaostrzeñ. Jak podkreœlaj¹
eksperci, nieleczony tr¹dzik ró¿owaty to problem niezwykle uci¹¿liwy, który w znacz¹cy sposób wp³ywa na jakoœæ ¿ycia pacjentów, st¹d niezwykle wa¿ne jest wczesne rozpoznanie i w³¹czenie leczenia.
.

ELEMENTY KAMPANII
Na potrzeby kampanii zosta³a uruchomiona strona internetowa www.rozsiedolekarza.pl, na której za pomoc¹ krótkiego testu mo¿na sprawdziæ potencjalne ryzyko wyst¹pienia problemów z tr¹dzikiem ró¿owatym. .
W ramach kampanii powsta³ spot, którego celem jest zwrócenie uwagi, na psycho-spo³eczny aspekt tr¹dziku
ró¿owatego – chorobê, która mo¿e powodowaæ dyskomfort psychiczny – obni¿aæ samoocenê, a tak¿e budo.
waæ obawy przed brakiem akceptacji ze strony spo³eczeñstwa.
.
Spot kampanii mo¿na równie¿ obejrzeæ na stronie www.rozsiedolekarza.pl

