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מה זה אטופיק
דרמטיטיס?
אטופיק דרמטיטיס ) (ADהיא מחלת עור כרונית ,המאופיינת בגרד עז
ובדלקת מקומית.
אצל חולי  ADיש כשל במחסום העורי – חלקיקים זרים חודרים פנימה
ומצטרפים לתהליך הדלקתי המתרחש בשכבה הפנימית של העור.
המחלה מתפרצת בדרך כלל אצל תינוקות בשנת חייהם הראשונה,
ולעיתים נדירות יותר לאחר גיל חמש או בבגרות.
אטופיק דרמטיטיס נחשבת למחלה כרונית ,אם כי בהרבה מקרים של
אטופיק אצל ילדים – היא נוטה לחלוף עד שנות הבגרות.
אטופיק דרמטיטיס היא חלק מקבוצת מחלות הנקראות 'המצעד
האטופי' :אסטמה ,נזלת אלרגית ,דלקת הלחמית ,אלרגיה.
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שימור

ת

שיקום:
טיפול בזמן
התלקחות
טיפול בדלקת  -משחות עם
סטרואידים ומשחות אנטיביוטיות
בזמן זיהום .טיפול תרופתי דרך
הפה בעת הצורך.

חיטוי והחלמה של עור
פצוע  -מקלחות עם חומר מחטא,
וטיפול רציף במשחות המכילות
חומר אנטי-דלקתי.

מקלים על הגרד – תרופות
)לדוגמא:
היסטמיניות
אנטי
פניסטיל ,לורטדין ,אריוס ,זילרג'י(.

הקלה מקומית  -קירור,
תחבושות רטובות ותרגילי הסחת
הדעת.

בטיפול נכון ,אפשר לקוות להרגיע
את ההתפרצות בתוך שבועיים
ולעבור לטיפול משמר.
אם לאורך תקופה ממושכת העור
אינו משתקם ,יש לנסות לאתר
את הטריגר הגורם להתפרצות ,וכן
לשקול אפשרויות טיפול נוספות.
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שימור:
טיפול
לאחר הטבה

מריחת קרם לחות

-

באופן רציף.

שמירת הגיינה עורית-
מקלחות תקופתיות עם סבון
מחטא ,ושימוש קבוע במשחות
אנטיספטיות.

מקלחת חכמה  -מקלחות
קצרות בטמפרטורת מים בינונית,
ובחומרי רחצה מותאמים.
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התאמת
ביגוד
• ביגוד מסיב טבעי – 100%
כותנה או ויסקוזה
• בדים רכים למגע
• שימוש באבקת כביסה עדינה
היפואלרגנית וללא מרכך
• ביגוד ארוך עשוי לצמצם
נזקי גרד

היגיינה
סביבתית

סביבת
שינה
•  20-22 Cצלזיוס
• מומלץ להשתמש במזגן
• לחות מומלצת 50%-60%
• מצעים חלקים מסיב טבעי –
 100%כותנה או ויסקוזה
• ניתן להשתמש במכשיר
אדים קרים בשעת הצורך.

• אישי שלי :מגבת ,מברשת
שיער ,ספוג רחצה
• אמבטיה עם חומר מחטא פעם
בשבוע
• לתינוקות – החתלה על חיתול
נקי ,וסדין נקי לעגלה
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מניעת
מגע
עם מרקם מגרה

יוצרים סביבה
מוגנת

סביבת
מגורים
• להזהר מאדי דבק מגע,
צבע טרי ,דבק רהיטים
• להעדיף חומרי ניקוי נוזלים ולא
בתרסיס
• להעדיף ריהוט מעץ מלא על
פני סיבית או סנדביץ'
• להעדיף צבע לקירות
היפואלרגני

• חומרים מעוררי גרוי :ריפודי
צמר ,חומרים סינטטים וסיבים
מחוספסים למגע ,חול.
• מאכלים חומציים :חיתוך עגבניות,
חצילים ,עוף/בשר נא.
• לאחר מגע יש לשטוף היטב
במים נקיים ולמרוח
קרם לחות.

קוסמטיקה
וטיפוח
• להימנע משימוש בדאודורנט
בתרסיס ליד מתמודד אטופי
• למתמודד עצמו – כדאי לבחור
דאודרנט מותאם לעור רגיש ,או
לפזר סודה לשתיה על פני העור
• תכשירי רחצה וקוסמטיקה
ללא בישום SLS ,או פראבנים
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אטופיק
דרמטיטיס זו לא
אלרגיה!
אמנם ,לעיתים קרובות
הן מופיעות יחד.
חשוב לטפל בכל אחת
מהן בנפרד – לטפל בעור,
לשקם ולשמר ,ולהימנע מן
הגורמים האלרגיים.

כאשר רמת
האלרגיה גבוהה
במיוחד,
כדאי להימנע מריח המזון
האלרגן ,ובמיוחד מאדי
בישול או טיגון.
החלקיקים המתפזרים בחלל
החדר יכולים להשפיע לרעה
על העור.

מתי כדאי
לפנות לאבחון
אלרגיה?
 .1כאשר מדובר באטופיק
דרמטיטיס במצב קשה
וממושך ,כשלאחר כל
טיפול ורגיעה מופיעה
התלקחות נוספת.
 .2כאשר היתה תגובה
אלרגית ברורה ,כמו פריחה
מקומית או נפיחות.

שימו לב:
אין להימנע ממזונות
לאורך זמן ללא עדות
ברורה לאלרגיה.

ד אטופיק
וארמטיטיס
לרגיה

איך מאתרים
אלרגיה?
• בדיקות דם ) (RASTאו
טסט עורי
• ניהול יומן מעקב
• אלימינציה – הימנעות
'חשודים'
ממזונות
והוספה מבוקרת.

עור מרגיש
כדאי לדבר על זה!
אטופיק דרמטמטיס
מתפרצת
לעיתים קרובות בתקופות של
עומס ולחץ רגשי.
בכל זאת לאחר ההתפרצות
לא מספיק לטפל רק ברגש,
חובה לטפל במקביל גם בעור.
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בגלל הפגיעה
במראה החיצוני,
לעיתים קרובות מתמודדים
עם אטופיק דרמטיטיס
יחושו צורך לחזק את דימוי
הגוף ואת הבטחון להופיע
בפומבי.

מתח ורגשות מורכבים
שדיברנו עליהם ,פחות יציקו
מ'בפנים'.

זכרו שאחרי הכל
העור הוא רק מסכה חיצונית.
את מה שאתם באמת אף
אחד לא יוכל לקחת מכם.

אטופיק
עם
מתמודדים
יותר
נוטים
דרמטיטיס
מהאחרים להיות רגישים
לאבק ,ולקרדית אבק הבית
)יצור מיקרוסקופי החי באבק
הביתי(.

מאבק
באבק

שלב ראשון  -נקיון.
הסרת אבק באמצעות
מטלית ,מכל מקום עליו
הוא מצטבר.

להימנע מטקסטיל
מיותר בבית –
פחות וילונות ,פחות שטיחים,
להעדיף ריפודי עור על פני
בדים.

ריהוט
הניתן לסגירה ,באכסון ספרים
וצעצועים ובארונות בגדים

מיזוג אויר בחדר,
אוורור מצעים
בשמש ישירה

מלבד ההקלה על הגרד,
ימנע גם את התפתחות
הקרדית.
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1,846
שעות ייעוץ
וליווי אישי בשנה

בואו נדבר
במספרים

04
חברי כנסת שפגשו
מתמודדים באופן אישי

2,601
עוקבים בדף
הפייסבוק

1,868

חברים רשומים
בעמותה

10,162
107,985
אנשים שנחשפו
לקמפיין המודעות שלנו

שעות התנדבות
בשנה

