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Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania analizą jakoś-
ci życia w różnych jednostkach chorobach, w tym chorobach aler-
gicznych. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą o złożonej etiologii  
i skomplikowanym patomechanizmie, charakteryzuje się czasowym 
występowaniem zmian z typową dla wieku chorego lokalizacją. Zmiany 
kliniczne w AZS wraz z towarzyszącym uporczywym świądem negaty-
wnie rzutują na życie pacjenta, a także jego bliskich, zwłaszcza w sytu-
acjach kiedy choroba dotyczy niemowląt lub dzieci. Badania wykazują, 
że ponad 80% chorych z AZS ma trudności z wykonywaniem codzien-
nych czynności i obowiązków, takich jak przygotowanie posiłków, kąpiel, 
dobór ubrania, uprawianie hobby. Zaburzeniom ulega także jakość  
i czas snu, zwłaszcza u chorych z ciężkim AZS, co dotyczyć może nawet 
60% pacjentów. Dolegliwości skórne oraz odczucia subiektywne typowe 
dla AZS upośledzają funkcjonowanie społeczne, rodzinne, towarzyskie, 
zawodowe/szkolne chorych oraz często w znacznym stopniu obciąża-
ją budżet rodzinny. W zależności od wieku pacjenta, stopnia nasilenia 
choroby oraz metodyki badań, średni roczny koszt na pacjenta w cenach 
z 2012 roku oszacowano na 94,5-1539,66 euro. Poszczególne kategorie 
ekonomicznych kosztów choroby rozpatrywać można z kilku perspekt-
yw, przy czym w przypadku AZS dotyczą one przede wszystkim kosztów 
finansowych rodziny i społeczeństwa. Koszty AZS identyfikować można 
w aspekcie mikroekonomicznym (koszty bezpośrednie) oraz makroeko-
nomicznym (koszty pośrednie i społeczne). Postępowanie z chorym na 
AZS, poza standardową terapią, powinno obejmować również pomoc 
edukacyjną i psychologiczną prowadzoną przez specjalistów wielu dyscy-
plin. Kompleksowe podejście do pacjenta oraz jego rodziny warunkuje 
prawidłowy przebieg procesu leczenia i rokuje poprawę w zakresie funk-
cjonowania społecznego chorych.
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Summary

Quality of life in different nosological entities, including allergic diseases, 
has recently become a topic of growing interest both in medical practice 
and research. Atopic dermatitis (AD) is a multi-etiological disease with  
a complicated pathomechanism, characterized by periodic occurrence 
of itchy red, splotchy, raised skin lesions. AD, particularly its childhood 
form, adversely affects both patients and their relatives. Studies demon-
strate that over 80% of patients with AD have difficulty in performing 
daily activities and duties, such as preparing meals, bathing, selection of 
clothes, hobbies. The quality and time of sleep may be also disturbed, 
particularly in patients with severe atopic dermatitis; this may affect as 
much as 60% of patients. Childhood atopic dermatitis has a profound 
impact on the social, personal, emotional, and financial perspectives of 
families. Depending on the patient age, the severity of the disease and 
the research methodology, the average annual cost per patient in the 
prices of the 2012 has been estimated at 94.5-1539.66 euros. The eco-
nomic costs for the family and community include direct costs of medical 
and hospital treatment and indirect costs from loss of employment. The 
costs of AD can be identified in terms of the micro (direct costs) and mac-
ro (social and indirect costs) level. There are many interventions utilized 
in the treatment of childhood atopic dermatitis which should involve not 
only medical therapy, but also specialized educational and psychologi-
cal assistance. Interdisciplinary, complex approach addressing the needs 
of patients and their families not only determines the correct therapy 
course, but also predicts improvement of social functioning.
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Wstęp
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła dermatoza 

zapalana będąca istotnym problemem zdrowia publiczne-
go. Uwarunkowane jest to coraz wyższą zachorowalnością 
oraz faktem, że AZS może doprowadzić do rozwoju innych 
chorób alergicznych, takich jak astma czy alergiczny nieżyt 
nosa [1]. Determinuje to obniżenie stanu zdrowia i jakości 
życia chorych, u których schorzenia z kręgu alergicznych 
nierzadko trwają przez całe życie, negatywnie oddziaływu-
jąc na wiele płaszczyzn życia, w tym funkcjonowania spo-
łecznego, zawodowego, rodzinnego, osobistego.

Częstość występowania chorób alergicznych, w tym AZS 
dramatycznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie nawet 20% 
populacji dziecięcej z krajów wysoko rozwiniętych jest do-
tknięta AZS. Problem narasta również na uboższych tere-
nach geograficznych, takich jak Afryka czy niektóre kraje 
Azji Wschodniej [1]. Dominujące objawy kliniczne w AZS 
to stan zapalny i suchość skóry oraz świąd skóry, uważany 
przez chorych za najbardziej uporczywy objaw. Etiopato-
geneza AZS jest wieloczynnikowa, zachorowaniu sprzyjają 
m.in. predyspozycje genetyczne. Pomimo iż, dane epide-
miologiczne wskazują na różnice w częstości występowania 
AZS pomiędzy krajami, nie mniej różna jest częstość wystę-
powania choroby także w obrębie tego samego państwa. 
Przemawia to za faktem istotności czynników środowisko-
wych sprzyjających występowaniu AZS. Tzw. „zachodni” 
styl życia związany z migracją populacji czy wzrostem urba-
nizacji, sprzyja narażeniu na coraz to nowsze i liczniejsze 
czynniki, w tym alergeny, mogące doprowadzić do rozwoju 
i zaostrzeń AZS. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które 
z czynników środowiskowych faktycznie sprzyjają rozwojo-
wi choroby, a które działać mogą prewencyjnie gdyż donie-
sienia na ten temat dostarczają różnych, nierzadko wzajem-
nie wykluczających się wniosków. Kontrowersje budzi np. 
dieta – czas odstawienia dziecka od karmienia piersią czy 
czas wprowadzenia do diety dziecka kolejnych produktów 
żywnościowych. Dyskusyjna pozostaje też kwestia miejsca 
zamieszkania (miasto vs wieś) czy kontaktu ze zwierzętami 
domowymi i rolnymi. Z jednej strony uważa się, że obec-
ność zwierząt we wczesnym dzieciństwie (dotyczy też mat-
ki w czasie ciąży) zmniejsza ryzyko zachorowania na AZS,  
z drugiej strony zwierzęta są źródłem endotoksyn a ekspo-
zycja na mikroorganizmy sprzyja rozwojowi choroby. Roz-
wój AZS ułatwiają zanieczyszczenia powietrza (NO2, CO), 

Wykaz skrótów:

AZS – atopowe zapalenie skóry
QoL – jakość życia
DLQI – Dermatology Life Quality Index
CDLQI – Children’s Dermatology Life Quality Index
IDQoL – The Infant’s Dermatitis Quality of Life Index
DFIQ – Dermatitis Family Impact Questionnaire
FDLQI – Family Dermatology Life Quality Index
PIQoL-AD – Parent’s Index of Quality of Life in Atopic Der-
matitis
EASI – Eczema Area and Severity Index
SCORAD – SCORe Atopic Dermatitis
ISOLATE – Study of Life with Atopic Dermatitis

PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index
PCTC – Prospective Cohort Study of Thai Children
PSG – polisomnografia
SMD – Sensory Modulation Disorders
CSHQ – Children’s Sleep Habits Questionnaire
SSP – Short Sensory Profile
POMS – Profile of Mood States
SAS – Self-Assessment Scale
SEQ – Stigmatisation and Eczema Questionarire
HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale
FNE – Fear of Negative Evaluation Scale
RSE – Rosenberg Self-Esteem Scale

dym tytoniowy, zaburzenia w funkcjonowaniu ochronnej 
bariery naskórkowej, częsta i złożona antybiotykoterapia, 
ekspozycja na alergeny, otyłość, brak aktywności fizycznej 
[1,2].

W ostatnich latach obserwuje się narastające zainte-
resowanie badaniem jakości życia (Quality of Life, QoL)  
w wielu jednostkach chorobowych. Analiza jakości życia bę-
dąca przedmiotem wielu prac naukowych dowodzi, iż jest 
to zagadnienie istotne do podejmowania rozważań, gdyż 
otrzymywane wyniki umożliwiają lepsze poznanie i zrozu-
mienie problemów chorego nie tylko od strony medycznej, 
ale również psychologicznej czy społecznej. Standaryzacja 
licznych narzędzi badawczych pozwoliła na obiektywną 
ocenę wielu aspektów jakości życia chorych i ich rodzin, 
czego efektem powinno być prowadzenie odpowiednich 
działań terapeutycznych i edukacyjnych w celu poprawy ja-
kości życia pacjentów i ich bliskich. AZS podobnie jak szereg 
chorób alergicznych/dermatologicznych znacząco wpływa 
na jakość życia chorego oraz jego rodziny.

Celem pracy jest ukazanie wielowymiarowości proble-
matyki społecznego obciążenia AZS. Niniejsza praca opiera 
się na przeglądzie i analizie aktualnej literatury przedmiotu, 
dostępnej w bazach: Medline, Web of Science oraz Science 
Direct.

Ocena jakości życia w AZS
Wpływ choroby na poszczególne płaszczyzny życia pa-

cjenta i/lub jego rodziny/opiekunów, oceniać można za 
pomocą określonych narzędzi badawczych, z których więk-
szość stanowią kwestionariusze oceny QoL. Najczęściej 
stosowane w celu oceny wpływu chorób skóry na jakość 
życia pacjenta bądź jego bliskich kwestionariusze to: Der-
matology Life Quality Index (DLQI), Children’s Dermatology 
Life Quality Index (CDLQI), The Infant’s Dermatitis Quality 
of Life Index (IDQoL), Dermatitis Family Impact Question-
naire (DFIQ), Family Dermatology Life Quality Index (FDLQI) 
(tab. I). W celu oceny jakości życia rodziców dzieci chorych 
na AZS dostępny jest kwestionariusz Parent’s Index of Qu-
ality of Life in Atopic Dermatitis (PIQoL-AD) opracowany 
w 2004 roku przez zespół międzynarodowy pod kierun-
kiem McKenn’a i Whalley [6]. Pomimo, iż są to kwestio-
nariusze uznane są za wartościowe narzędzia badawcze 
(dostępność, krótki czas wypełniania, przeznaczenie dla 
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konkretnych grup wiekowych), niektórzy autorzy poddają 
wątpliwości ich czułość. Z ryzykiem otrzymania wyników 
fałszywie dodatnich chociażby w kwestionariuszu IDQoL, 
wiąże się fakt występowania u niemowląt sytuacji charakte-
rystycznych dla wieku np. ząbkowania, które może obniżać 
nastrój czy zaburzać sen [7].

W celu ustalenia ciężkości AZS (łagodna, umiarkowana, 
ciężka) najczęściej stosuje się kwestionariusz Eczema Area 
and Severity Index (EASI) oraz SCORAD (SCORe Atopic Der-
matitis). Index EASI przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku 
życia oraz dla dorosłych. Umożliwia ocenę stopnia ciężkości 
choroby w skali 0-6, na czterech obszarach ciała: głowa/
szyja, tułów, kończyny górne, kończyny dolne. Ponad to, 
za pomocą EASI ocenić można (w skali 0-3) stopień nasile-
nia objawów takich jak rumień, łuszczenie, grudkowatość, 
liechenifikacja [3]. SCORAD składa się z trzech części: 1) za-
stosowanej „reguły dziewiątek”, 2) oceny intensywności ru-
mienia, zmian sączących/strupów, obrzęku/grudkowatości, 
łuszczenia, lichenifikacji, suchości skóry, 3) oceny objawów 

subiektywnych, tj. świąd, bezsenność [8]. Grupa badaczy  
z Polski [9] opracowała wskaźnik W-AZS umożliwiający oce-
nę stanu klinicznego w różnych odstępach czasu. W-AZS 
uwzględnienia ocenę nasilenia stanu zapalnego powierzch-
ni całego ciała oraz pozwala na zróżnicowanie wykwitów 
skórnych charakterystycznych dla fazy ostrej lub przewlekłej 
AZS.

W badaniu International Study of Life with Atopic Der-
matitis (ISOLATE), Zuberbier i wsp. [10] dokonali oceny 
jakości życia u chorych z AZS i ich opiekunów. Stosując 
kwestionariusze QoLIAD i PIQoL-AD badacze wykazali, że 
86% chorych ma trudności z wykonywaniem codziennych 
czynności, takich jak kąpiel czy dobór ubrania (ze wzglę-
du na obniżony próg wrażliwości skóry na kosmetyki czy 
tkaniny). U niemal połowy chorych z ciężkim AZS występo-
wały utrudnienia w podołaniu obowiązkom szkolnym czy 
zawodowym a także ograniczenia w funkcjonowaniu spo-
łecznym. Z powodu AZS chorzy byli nieobecni w szkole lub 
pracy średnio 2,5 dnia w ciągu roku, a chorzy z ciężkim AZS 

Kwestionariusz Autorzy Cel Przedział 
czasowy, 
którego 
dotyczą 
pytania

Liczba 
pytań

Skala oceny 
odpowiedzi 

udzielanych przez 
badanych

DLQI A.Y Finlay, 
G.K Khan, 
1992

Zbadanie, w jakim stopniu 
dolegliwości skórne 
wpływają na życie pacjenta.

Ostatni tydzień 10 Bardzo mocno/Bardzo/
Trochę/Wcale/Nie 
dotyczy

Tak/Nie

CDLQI M.S. Lewis-
Jones, 
A.Y. Finlay, 
1993

Ocena, jak bardzo zmiany 
skórne były uciążliwe dla 
pacjenta.

Ostatni tydzień 10 Bardzo mocno/Bardzo/
Trochę/Wcale

IDQOL M.S. Lewis 
- Jones, 
A.Y. Finlay, 
1993

Ocena ciężkości objawów 
u dziecka – pytanie 
skierowane do opiekunów.

Ostatni tydzień 1 Bardzo ostry/Ostry/
Średni/Dość łagodny/Nie 
występowały (objawy).

Indeks jakości życia  
u niemowląt z egzemą.

10 Bardzo dużo/Sporo/
Niewiele/Wcale nie; 
z wyjątkiem pytań 
dotyczących drapania 
i odczuwania świądu, 
nastroju, snu.

DFIQ M.S. Lewis 
- Jones, 
A.Y. Finlay, 
1995

Ocena wpływu choroby 
dziecka na funkcjonowanie 
całej rodziny.

Ostatni tydzień 10 Bardzo znacznie/
Znacznie/Nieznacznie/
Brak wpływu

FDLQI M.K.A. 
Basra, 
A.Y. Finlay, 
2005

Ocena wpływu schorzenia 
skórnego u krewnego/
partnera na jakość życia 
osoby wypełniającej 
kwestionariusz.

Ostatni miesiąc 10 Wcale; Nie dotyczy/
Niewiele/Dużo/Bardzo 
dużo

DLQI - Dermatology Life Quality Index, CDLQI - Children’s Dermatology Life Quality Index, IDQOL - The Infant’s Dermatitis Quality of Life Index, 
DFIQ - Dermatitis Family Impact Questionnaire, FDLQI – Family Dermatology Life Quality Index

Tabela I. Wybrane kwestionariusze oceny QoL u chorych z AZS i ich rodzin [3-5].



243Wojciechowska M i wsp. Społeczna perspektywa atopowego zaplenia skóry

nawet 5,3 dni rocznie. Autorzy obliczyli, że z powodu utra-
conej wydajności pracowników z AZS, roczne koszty wyni-
kające z utraty ich produktywności i absencji zawodowej 
wynoszą ponad 2 biliony euro w krajach Unii Europejskiej. 
AZS obniża jakość życia nie tylko samych chorych ale rów-
nież ich najbliższego otoczenia - członków rodziny, zwłasz-
cza rodziców chorych dzieci. Wykazano istotną zależność 
pomiędzy nasileniem AZS a jakością życia rodziny pacjenta. 
Ciężki stopień AZS u dzieci wywoływał zmęczenie ich opie-
kunów m.in. z powodu trudności w zasypianiu dziecka czy 
budzenia się w nocy. Choroba ograniczała też możliwości 
spędzania wolego czasu oraz nastręczała obaw w związku 
z wydatkami obciążającymi budżet domowy [11]. Jakość 
życia rodziców dzieci z AZS jest znaczniej obniżona, jeśli 
choroba dotyczy dziewcząt [12]. Niepokój związany ze sta-
nem zdrowia dziecka a także występującymi u niego defek-
tami estetycznymi koreluje z wiekiem chorego – im starsze 
dziecko (zwłaszcza płci żeńskiej), tym jakość życia rodziców 
jest znaczniej obniżona. Pogorszenie estetyki wyglądu wy-
nikające z AZS może stanowić szczególnie istotny problem 
w krajach o specyficznych uwarunkowaniach kulturowych 
czy religijnych w kontekście np. obowiązujących reguł za-
mążpójścia (np. w Arabii Saudyjskiej) [13]. Znaczny odsetek 
chorych z AZS zgłasza problemy w budowaniu relacji in-
terpersonalnych, również związków partnerskich na skutek 
odczuwalnego spadku pewności siebie i poczucia własnej 
godności [10].

Zaburzenia snu i Zaburzenia Przetwarzania Sen-
sorycznego

Jednym ze wskaźników oceny jakości życia chorych  
z AZS i członków ich rodzin jest ocena zaburzeń związa-
nych ze snem. Wykazano, że utrudnienia w związku ze 
snem są znaczniejsze, im cięży jest stopień AZS [10]. Pit-
tsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to kwestionariusz po-
zwalający ocenić jakość snu w okresie ostatniego miesiąca. 
Zawiera on 19 pytań dotyczących m.in. subiektywnej oceny 
jakości snu, lunatykowania, czasu trwania snu, efektyw-
ność snu przekładającej się na dysfunkcje w ciągu dnia 
(np. zmęczenie spowodowane niewyspaniem), zażywania 
leków nasennych. Yano i wsp. [14] za pomocą japońskiej 
wersji PSQI (PSQI-J) oraz DLQI wykazali, że u ponad 60% 
dorosłych pacjentów z AZS sen zaburzały głównie świąd  
i drapanie, a konsekwencją niewyspania było znaczne ob-
niżenie nastroju chorych oraz pogorszenie dziennej aktyw-
ności. Oceny jakości snu u niemowląt dokonali Anuntaseree 
i wsp. [15] w projekcie „Prospective Cohort Study of Thai 
Children (PCTC)”. Badane parametry odnosiły się do ostat-
nich dwóch tygodni i obejmowały początek snu (czas od 
momentu położenia do łóżka do zaśnięcia), czas trwania 
snu (czas nocny 18.00-06.00), czas drzemki (całkowity czas, 
który niemowlę przesypia w ciągu dnia, w godzinach 06.00-
18.00). Z perspektywy rodziców oceniano płacz dziecka 
podczas snu, trudności w zasypianiu oraz szacunkową ilość 
nocy i drzemek w trakcie, których wstają do dziecka. Wy-
kazano, że średnia godzina pobudki to 6.23, a zasypiania 
20.20. Stwierdzono, że czas zasypiania był krótszy u nie-
mowląt z umiarkowanym niż ciężkim AZS, a czas trwania 
snu był krótszy u dzieci z ciężkim AZS niż u dzieci zdrowych. 
Również nocne wstawanie do dzieci było częstsze wśród 

rodziców dzieci z AZS, niż rodziców zdrowych dzieci. Ocena 
jakości snu przez samych chorych niekiedy podlegać może 
nadinterpretacji i mieć charakter subiektywny. Uwagę na to 
zwrócili Bender i wsp. [16] wykazując brak istotnej korelacji 
pomiędzy własną oceną snu a wynikami badania polisom-
nograficznego (PSG) lub aktygraficznego, przy czym wyni-
ki otrzymane przy zastosowaniu obu metod korelowały ze 
sobą. Te specjalistyczne badania diagnostyczne rejestrują  
i badają czynności organizmu w czasie snu, umożliwiając 
obiektywizację zaburzeń snu zgłaszanych przez pacjentów. 
W trakcie PSG u pacjenta rejestruje się zapisy elektroencefa-
logramu, elektromiogramu i elektrookulogramu. Aktygrafia 
służy pomiarowi aktywności ruchowej ukazując m.in. liczbę 
przebudzeń w czasie snu, liczbę drzemek w czasie dnia czy 
szacunkową ciągłość snu.

Na jakość snu wpływa też nadwrażliwość sensoryczna 
przyczyniając się do występowania zaburzeń związanych ze 
snem. Procesy sensoryczne to zdolności/możliwości odbio-
ru i przetwarzania informacji ze środowiska zewnętrznego. 
Zaburzenia sensoryczne u dzieci objawiają się nieprawidło-
wą interpretacją informacji sensorycznych, takich jak dotyk, 
ruch czy dźwięk. Zaburzenia Przetwarzania Sensoryczne-
go (Sensory Modulation Disorders, SMD) dotyczyć mogą 
wszystkich zmysłów, chory odczuwając nadmiar bodźców 
przyjmuje postawę tzw. obronności sensorycznej. Dziecko 
reagować może na różne bodźce agresją, strachem, wro-
gością, niechęcią, poczuciem dyskomfortu. Zaburzenia te 
mogą doprowadzić do pogorszenia nastroju i spadku umie-
jętności budowania relacji z otoczeniem, co przekłada się 
na niepoprawne funkcjonowanie społeczne oraz szkolne/
zawodowe. Shani-Adir i wsp. [17], przy użyciu Children’s 
Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) u dzieci z AZS w wieku 
3-10 lat oraz w grupie kontrolnej, ocenili: wrażliwość do-
tykową (np. chodzenie boso po trawie czy piasku), wraż-
liwość na smak i zapach, wrażliwość na ruch, wrażliwość 
słuchową, chęć do aktywności (energię)/osłabienie, wraż-
liwość wizualną. Badacze zastosowali też Short Sensory 
Profile (SSP) służący ocenie profilu nadwrażliwości czu-
ciowej. Wyniki badania dowiodły, że dzieci z AZS cechują 
się wyższą wrażliwością sensoryczną oraz niższą jakością 
snu w porównaniu do  grupy kontrolnej. Pogorszenie snu 
dotyczyło głównie skrócenia czasu snu i czasu zasypiania 
oraz występowania parasomni (np. moczenia czy mówie-
nia podczas snu nocnego). Objawy te korelowały z oceną 
SCORAD – im cięży stopień AZS tym nieprawidłowości były 
intensywniejsze.

Stres i funkcjonowanie w systemie rodziny
Czynnikiem obniżającym jakość życia pacjentów może 

być ich stan fizyczny jak również czynniki psychologiczne. 
Zależności pomiędzy czynnikami psychicznymi a choroba-
mi skóry są złożone. Somatyczne objawy choroby, takie 
jak np. świąd, pieczenie czy bolesność powodować mogą 
wiele reakcji emocjonalnych – gniew, obniżona samooce-
na, zaburzenia snu, trudności w koncentracji. Dolegliwości 
dermatologiczne nierzadko upośledzają funkcjonowanie 
chorych w aspekcie zawodowym, interpersonalnym czy 
seksualnym [17]. Do narzędzi badawczych umożliwiają-
cych ocenę wpływu czynników psychologicznych, również 
tych mogących być konsekwencją AZS, na jakość życia  
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chorych, należą m.in. Test Profilu Nastrojów (Profile of Mood 
States, POMS), Skala Oceny Siebie (Self-Assessment Scale, 
SAS), DLQI, Stigmatisation and Eczema Questionarire (SEQ), 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Fear of Ne-
gative Evaluation Scale (FNE), Rosenberg Self-Esteem Scale 
(RSE) [18,19]. Jednym z czynników zaostrzających AZS jest 
stres. Według sformułowanej w 1984r. koncepcji Lazarusa 
i Folkmanna [20] stres jest określoną relacją (realationship) 
między osobą a otoczeniem, ocenianą przez osobę jako ob-
ciążającą lub przekraczającą jej zasoby i zagrażającą dobro-
stanowi. Poprzez wzrost aktywacji mastocytów w wyniku 
uwalniania neuropeptydów oraz dysfunkcje bariery naskór-
kowej stres sprzyja zaostrzeniom zapalenia alergicznego 
[21]. Znaczna część chorych z AZS odczuwa zaburzenia 
nastroju, które pod względem psychologicznym uwarunko-
wane są obawą przed negatywnym postrzeganiem ze stro-
ny innych osób, obniżeniem samooceny, odczuciem piętna 
(stygmatyzacji). Interpretować je można jako stresory, czyli 
czynniki powodujące stres. Odczucia niepokoju są tym sil-
niejsze, im cięższy jest stopień AZS [19]. Większość pacjen-
tów z AZS a także opiekunowie chorych dzieci, odczuwa 
niepokój związany z możliwością wystąpienia zaostrzeń 
choroby bądź odczuwalnym brakiem kontroli nad przebie-
giem schorzenia. Charakterystyczne dla AZS nawroty cho-
roby w różnych odstępach czasu wywołują u osób dotknię-
tych problemem wątpliwości, co do skuteczności leczenia  
i kontroli choroby, gdyż efekty leczenia niekiedy nie przyno-
szą oczekiwanych rezultatów. Nie mniej, niektóre badania 
wykazały, że z obawy o wystąpienie objawów ubocznych 
zwłaszcza związanych ze stosowaniem glikokortykostero-
idów („fobia sterydowa”), chorzy nie przestrzegają zaleceń 
lekarskich odnoszących się do restrykcji stosowania leków, 
stosując je rzadziej i krócej bądź jedynie doraźnie w okresie 
zaostrzenia objawów [10]. Istotności wpływu oddziaływań 
psychologicznych na stan skóry, w tym AZS dowodzi też 
badanie Schuta i wsp. [22], którzy wskazują na skuteczność 
interwencji w postaci wdrożenia do terapii chorych z AZS 
Poznawczo-Behawioralnego Programu Zarządzania Stre-
sem. W badaniu tym, do indukcji ostrego stresu wykorzy-
stano sytuację wystąpienia publicznego, po której ocenio-
no stężenie kortyzolu w ślinie. Wykazano, że grupa chorych 
poddana treningowi psychologicznemu wykazywała się 
znaczniejszym spokojem oraz niższym w porównaniu do 
grupy bez interwencji psychologicznej stężeniem kortyzolu. 
Przemawia to za faktem zasadności dodania do standardo-
wego leczenia chorych z AZS psychologicznych programów 
interwencyjnych.

Funkcjonowanie rodziny jako systemu tworzonego przez 
wszystkich jej członków zależne jest od wielu czynników,  
w tym od stanu zdrowia poszczególnych członków. Analizę 
funkcjonowania rodziny przeprowadzić można pod wzglę-
dem wielu kryteriów, takich jak pełnienie określonych ról, 
obowiązująca hierarchia, określanie granic, formy kontro-
li czy komunikacji. Rodriguez-Orozeo i wsp. [23] dokonali 
charakterystyki funkcjonowania rodzin dzieci z AZS ustana-
wiając kategorie oceny: władza (autorytatywność), kontrola 
(ograniczenia, metody), nadzór, okazywanie uczuć i emocji, 
zapewnienie wsparcia wewnątrz i poza rodziną, zachowa-
nia destrukcyjne (nałogi, przemoc, problemy przestępcze), 
komunikacja (werbalna i niewerbalna), wpływ negatyw-

nych uczuć i emocji wewnątrz rodziny, zasoby (potencjał 
sprzyjający rozwojowi rodziny); w skali: słabo funkcjonalna, 
funkcjonalna, źle funkcjonalna, dysfunkcjonalna. Wyniki 
badania wykazały nieprawidłowości w zakresie autoryta-
tywności i sprawowania władzy rodzicielskiej, która nie była 
podzielona równo pomiędzy oboje rodziców. Brak jasno 
formułowanych zasad i konsekwencji ich nieprzestrzegania 
powodował kumulację negatywnych uczuć i emocji pomię-
dzy członkami rodziny. Potencjał, który sprzyjałby rozwojo-
wi rodziny tłumiony był brakiem wsparcia rodzinnego, co  
z kolei obniżało poczucie bezpieczeństwa i rozluźniało wię-
zy rodzinne. Autorzy tego badania zwrócili słuszną uwagę 
na konieczność poprawy obniżonych wskaźników prawi-
dłowego funkcjonowania systemu rodziny. Należy opra-
cować i wdrożyć w rodzinach chorych z AZS odpowiednie 
działania sprzyjające poprawie okazywania pozytywnych 
uczuć i wsparcia. Przedłożyć się to powinno na eliminację 
negatywnych emocji oraz usprawnienie okazywania tych 
pozytywnych. Sprzyjałoby to również  minimalizacji odczu-
cia stresu, który może wywoływać zaostrzenia AZS.

Koszty bezpośrednie, pośrednie i społeczne w 
AZS

Analiza kosztów chorób jest wielowymiarowa – co wy-
nika m.in. z ekonomicznego wpływu na finanse rodziny 
oraz na finanse systemu opieki zdrowotnej. Ekonomiczne 
koszty choroby mogą być sklasyfikowane jako koszty bez-
pośrednie, pośrednie oraz społeczne (tab. II). Poszczególne 
kategorie kosztów są liczone z różnych perspektyw i stano-
wią obciążenie dla różnych podmiotów. Dotychczas w nie-
wielu badaniach oceniono koszt ekonomiczny choroby. Na 
ten stan rzeczy może wpływać fakt, że kalkulacja kosztów 
chorób skóry jest trudna. Hoare wskazuje na 47 różnych in-
terwencji medycznych związanych z leczeniem AZS. Stoso-
wane terapie różnią się w poszczególnych państwach. Fakt 
ten może implikować różnice w kosztach [24]. Z punktu 
widzenia AZS wskazuje się przede wszystkim na finansowe 
koszty rodziny i społeczeństwa, które zawierają bezpośred-
nie ambulatoryjne i szpitalne koszty leczenia oraz pośrednie 
koszty związane z utratą zatrudnienia. Średni roczny koszt 
na pacjenta w cenach z 2012 r. został oszacowany od 94,5 
euro [25] do 1539,66 euro [26] – w zależności o wieku pa-
cjentów, stopnia nasilenia AZS oraz szczegółowości badań.

Koszty bezpośrednie, odnoszą się do tych zasobów me-
dycznych i wspomagających proces leczenia (niemedycz-
nych), których zużycie można w całości przypisać zastoso-
waniu interwencji opieki zdrowotnej. Obejmują one koszty 
pracy oraz dóbr materialnych. Ponoszone są zarówno przez 
świadczeniodawców, płatników jak i samych pacjentów  
i ich rodziny. Źródłem informacji na temat kosztów mogą 
być badania deklaratywne (zbierane za pomocą kwestio-
nariusza ankietowego) lub dane rejestrowe pochodzące  
z najbardziej wiarogodnych instytucji informacji statystycz-
nej oraz medycznej. Wyniki badań obciążenia ekonomicz-
nego bezpośrednimi kosztami AZS akcentują zarówno 
koszty ponoszone przez system opieki zdrowotnej oraz 
koszty rodziny. W badaniach przeprowadzonych w USA  
i Finlandii proporcje kosztów ponoszonych przez państwo 
i pacjentów są bardzo zbliżone [27,28], natomiast w Kan-
dzie koszty państwa przewyższają wydatki domowe o 40% 
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[29] a w Wielkiej Brytanii są dwukrotnie wyższe [30]. Do 
kosztów systemu zalicza się: koszty konsultacji medycz-
nych lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, koszty 
hospitalizacji, testów laboratoryjnych, fototerapii, koszty 
leków na receptę (emolienty, leki steroidowe).  Ich wyso-
kość uzależniona jest stopnia nasilenia AZS oraz organizacji 
opieki nad pacjentem. We wskazanej strukturze wskazuje 
się, iż największy koszt stanowią wizyty u lekarza pierwsze-
go kontaktu (45% kosztów bezpośrednich choroby) oraz 
recept (30% kosztów bezpośrednich choroby), wśród któ-
rych największy udział stanowią wydatki na kortykosteroidy  
i emolienty (76% całości kosztów leków na receptę dla pa-
cjentów z AZS), [25,30]. Koszty obciążające budżet domo-
wy związane są ze zmianą środowiska domowego (dywany, 
pościel, ubrania), ilością i czasem przyjmowania leków bez 
recepty, kosmetykami, prywatnymi konsultacjami medycz-
nymi (zarówno opieki specjalistów, jak i medycyny alter-
natywnej) oraz prywatną opieką nad chorym. W tej grupie 
dominującym kosztem są wydatki związane z prywatnymi 
wizytami lekarskimi. W tym kontekście należy wskazać, iż 
najwyższe koszty bezpośrednie związane z AZS ponoszone 
są w pierwszym roku leczenia [31].

Koszty pośrednie obejmują koszty straty produkcji wynikają-
ce z absencji, obniżonej produktywności oraz długotrwałej nie-
zdolności do pracy lub zgonu, będących konsekwencją choro-
by. Wskazują one na koszty choroby ponoszone nie tylko przez 
pacjentów, ale również przez gospodarkę jako całość. Pomimo, 
iż koszty pośrednie są trudno mierzalne stanowią niepodwa-
żalnie istotny element analiz ekonomicznych, gdyż obejmują 
one nawet więcej niż połowę całkowitych kosztów choroby 
[32]. Tezę tę potwierdzają wyniki badań z USA [27] oraz Kanady 
[29], gdzie wartość kosztów pośrednich na 1 osobę cierpiącą 
na AZS wynosiła odpowiednio 320 euro i 344 euro, przy kosz-
tach bezpośrednich kształtujących się na poziomie: 340 euro  
i 276 euro.

Koszty społeczne są najszerszą kategorią, rozumianą 
jako strata dobrobytu społecznego, która wynika zarówno 
z utraconej produkcji, jak i z kosztów, które trudno jest wy-
razić w jednostkach pieniężnych. Koszty te, traktowane jako 
koszty wartości niematerialnych, poniesionych jako rezultat 
bólu i cierpienia emocjonalnego, będącego wynikiem cho-
roby i leczenia, związane są przede wszystkim z obniżeniem 
jakości życia wskutek choroby. Są to koszty subiektywne, 
rodzące wiele problemów metodycznych i stąd trudne do 
wyceny. Dotychczas w literaturze przedmiotu brakuje peł-
nych danych o kosztach społecznych AZS, co stanowi prze-
słankę o konieczności ich prowadzenia [33].

Podsumowanie
AZS to jednostka chorobowa o wielce złożonej i nie do 

końca poznanej etiologii. Stała tendencja do globalnego 
wzrostu częstości występowania AZS przemawia za ko-
niecznością prowadzenia badań umożliwiających lepsze 
poznanie aspektów etiopatogenezy, patomechanizmu  
i leczenia AZS. Liczne doniesienia wskazujące na pogorsze-
nie jakości życia chorych z AZS oraz ich rodzin, podkreślają 
istotność wdrożenia do procesu leczenia programów tera-
peutycznych ukierunkowanych na poprawę zaburzonych  
w skutek choroby płaszczyzn funkcjonowania społecznego. 
Ważna jest także odpowiednia pomoc edukacyjna dla pa-
cjentów i ich bliskich, którą powinna cechować wielodyscy-
plinarność obejmująca leczenie, pielęgnację, postępowanie 
z chorym. Kompleksowość taka wymaga zaangażowania 
specjalistów zarówno dermatologii, alergologii, pediatrii 
jak i psychologii. Tak wielorako interpretowalna jednost-
ka chorobowa stanowi też wyzwanie dla sektora zdrowia 
publicznego,  którego jednym z celów działań jest dbałość  
o jakość życia społeczeństwa.

Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty społeczne

Medyczne Niemedyczne Utrata produktywności 
ekonomicznej wynikająca 
z absencji chorobowej, 
obniżonej produktywności, 
niepełnosprawności, kalectwa 
lub zgonu.

Związane z 
psychologicznymi 
i behawioralnymi 
efektami choroby 
(pogorszenie jakości 
życia, cierpienie, ból, 
utrata czasu wolnego).

diagnostyka koszty poniesione 
w celu ułatwienia 
chorym spełniania 
funkcji zawodowych, 
życiowych i 
społecznych

leczenie (szpitalne, 
ambulatoryjne)

terapie medycyny 
naturalnej

rehabilitacja dobra gospodarstwa 
domowego

transport

Tabela II. Identyfikacja kosztów AZS (opracowanie własne).
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