
Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca 
atopowego zapalenia skóry u dzieci

Sondaż „Zdrowie Polaków - świadomość dotycząca atopowego zapalenia skóry u dzieci” został przeprowadzony we współpracy z ABC Zdrowie – 
WP.pl od 19 do 22 lipca 2022 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 773 rodziców dzieci w wieku do 7 lat, 
zamieszkujących na terenie Polski.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, we współpracy z ABC Zdrowie, od 19 do 22 lipca 2022 roku 
przeprowadziło sondaż świadomości Polaków dotyczący atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci.
Na pytania dotyczące AZS odpowiadali rodzice dzieci w wieku do 7 lat. 61,4% z uczestników sondażu to 
rodzice których dzieci mają atopowe zapalenie skóry (AZS) lub którzy znają rodziców dzieci z AZS, zaś 38,4% 
to rodzice, którzy dzieci z AZS nie znają.
Wyraźnie częściej niż średnia sondażu kontakt z AZS u dzieci deklarują mieszkańcy miast od 200 do 400 
tysięcy mieszkańców (73,1% wskazań) oraz miast powyżej 400 tysięcy (72,8%).

Czy Pana/i dziecko lub dziecko znajomych/bliskich ma AZS?

Tak

Nie

38%

62%

Czy Pana/i dziecko lub dziecko znajomych/bliskich ma AZS?

NieTak

62%

Ogółem

Wieś

52%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

54%

38%

46%

55%

Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców

Miasto od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców

73%

Miasto od 200 tys. do 400 tys. mieszkańców

64%

45%

36%

73%

Miasto powyżej 400 tys. mieszkańców

48%

27%

27%



Uczestnicy sondażu wskazują, że atopowemu zapaleniu skóry towarzyszą najczęściej suchość skóry (73,6% 
wskazań) oraz zaczerwienienie (71,9%). Na świąd, jako objawy AZS wskazało 69,9% respondentów, zaś 
wysypkę 59,9%. Zdaniem 5,8% uczestników sondażu objawem AZS nie jest żadne z powyższych objawów.

16,4% rodziców dzieci w wieku do 7 lat uważa, że atopowym zapaleniem skóry można się zarazić podczas 
kontaktu, a 83,6% pytanych uważa, że nie można zarazić się AZS podczas kontaktu.
Wyraźnie częściej przekonanie, że AZS można się zarazić podczas kontaktu wyrażają mężczyźni (31,7% 
wskazań) niż kobiety (10,8%).

Czy według Pana/i, atopowym zapaleniem skóry można się zarazić 
podczas kontaktu?

Tak

Nie

16%

84%

Czy według Pana/i, atopowym zapaleniem skóry można się zarazić 
podczas kontaktu?

NieTak

Ogółem

Kobieta

32%

Mężczyzna

11%

84%

89%

68%

16%

Jakie objawy towarzyszą atopowemu zapaleniu skóry (AZS)?

60%

Wysypka

70%

Świąd

74%

Suchość skóry

72%

Zaczerwienienie

6%

Żadne z powyższych



Informacji o tym, jak radzić sobie z AZS, rodzice dzieci z AZS lub znający rodziców dzieci z AZS (N=476), 
poszukują w pierwszej kolejności u lekarza specjalisty (76,1% ankietowanych). W drugiej kolejności źródłem 
informacji jest internet (72,1%), na trzecim miejscu wskazywany jest lekarz rodzinny (70%). Z porad bliskich  
i znajomych korzysta 35,1% respondentów w tej grupie, zaś z przekazu prasy, radia lub telewizji 13,4%.

Gdzie Pan/i szuka lub Pana/i znajomi/bliscy szukają informacji o tym, jak radzić
sobie z AZS?

76%
Lekarz specjalista (np. dermatolog)

72%
Internet

70%
Lekarz rodzinny, POZ

35%
Bliscy, znajomi

1%

Prasa, radio, telewizja

13%
W inny sposób, jaki?

1%

0%
Nie wiem gdzie szukać/Nie wiedzą gdzie szukać

Nie szukam/Nie szukają

Rodzice dzieci z AZS dbają o skórę z AZS korzystając najczęściej ze specjalnych kremów i kosmetyków (82,1% 
wskazań). Dwie trzecie stosuje kąpiele z emolientem, zaś 46,2% rezygnuje z detergentem, 39,5% unika 
gorących i długich kąpieli. Co piąty uczestnik sondażu w tej grupie stosuje kąpiele w krochmalu

Jak Pan/i dba lub Pan/i znajomi/bliscy dbają o skórę z AZS?

82%
Specjalne kremy i kosmetyki

66%
Kąpiele z emolientem

46%
Rezygnacja z detergentów 

39%
Unikanie gorących i długich kąpieli

20%
Kąpiele w krochmalu

1%
Inne sposoby, jakie?

0%
Nic nie robię/Nic nie robią
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W sumie 50,8% rodziców dzieci z AZS zauważyło przykre komentarze z powodu AZS, z jakimi spotkały się 
dzieci cierpiące z powodu AZS. 17,4% słyszy przykre komentarze często, a kolejnych 33,4% sporadycznie. 
49,2% rodziców nie spotkało się z przykrymi komentarzami z powodu AZS.

Czy Pana/i dziecko lub dziecko znajomych/bliskich spotkało się 
z przykrymi komentarzami z powodu AZS?

Tak

Tak, sporadycznie

Nie

17%

49%

34%


