
Właściwa pielęgnacja skóry dziecka, a szczególnie niemowlęcia jest niezwykle waż-
ną kwestią wpływającą bezpośrednio na zdrowie i samopoczucie naszej pociechy. 
To bardzo istotne zwłaszcza w okresie zimowym. Czynniki środowiskowe, takie 
jak wiatr, mróz, czy silne promieniowanie słoneczne, sprawiają, że rodzice powinni 
w tym czasie bacznie skupić się na ochronie skóry swojego potomstwa. W tym celu 
należy podjąć liczne działania profilaktyczne. Poczynając od nawilżania skóry po 
kąpieli, poprzez stosowanie kremów ochronnych tuż przed wyjściem na zewnątrz, 
a kończąc na zapewnieniu odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszcze-
niach, w których dziecko przebywa najwięcej czasu. 

ZIMOWA PIELĘGNACJA 
SKÓRY DZIECKA
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SKÓRA DZIECKA A SKÓRA 
DOROSŁEGO
Skóra jest największym narządem czło-
wieka, który ma za zadanie chronić na-
rządy wewnętrzne ludzkiego organizmu. 
Ponadto pełni szereg innych funkcji, ta-
kich jak: utrzymywanie właściwej tempe-
ratury organizmu, reagowanie na bodźce 
zewnętrzne czy produkowanie wydzielin 
przez gruczoły. Im dziecko jest mniej-
sze, tym stosunek powierzchni skóry do 
jego wagi jest większy niż u dorosłego, 
a dodatkowo jej pełny rozwój trwa do 
3. roku życia. W związku z tym naskó-
rek niemowlaka (najbardziej zewnętrzna 
warstwa skóry) może być nawet pięć razy 
cieńszy niż ten w pełni rozwinięty. War-
stwa rogowa, będąca jego najbardziej 
zewnętrzną warstwą, jest zbudowana 
z komórek luźno ułożonych, a nie jak 
to ma miejsce u dorosłych ze ściśle do 
siebie przylegających. Dlatego skóra 
dziecka jest podatna na utratę wody 
z organizmu, większe ryzyko zaburzeń 
termoregulacji oraz migrację do wnętrza 
organizmu szkodliwych substancji znaj-
dujących się w środowisku. Co więcej, 
małe dzieci nie mają prawidłowo wy-
kształconego płaszcza lipidowego, który 
znajduje się na powierzchni naskórka. 
Tworzą go przede wszystkim wydzieliny 
produkowane przez gruczoły potowe 
oraz łojowe, a także komórki budujące 
warstwę rogową naskórka (keratynocy-
ty). Jednym z jego głównych zadań jest 
dbanie o prawidłowe nawodnienie skóry. 

Jak widać, skóra dziecka w porównaniu 
do skóry dorosłego jest znacznie bardziej 
narażona na niekorzystne działanie czyn-
ników zewnętrznych, w związku z czym 
jej pielęgnacja, szczególnie w okresie 
zimowym, wymaga poświęcenia przez 
rodziców większej uwagi i czasu. 

HIGIENA SKÓRY DZIECKA 
W OKRESIE ZIMOWYM
Wielu rodziców zadaje sobie pytanie 
w jaki sposób należy dbać o higienę 
skóry dziecka, tak aby zapewnić jej pra-
widłowe nawilżenie. Po pierwsze, dziecka 

nie należy myć codziennie. Optymalnie 
jest, by było to 3 razy w tygodniu, gdyż 
kąpiele sprawiają, że usuwany jest płaszcz 
lipidowy, który, jak zostało wspomniane 
wcześniej, i tak nie jest do końca wła-
ściwie u dzieci  rozwinięty. Oczywiście 
należy usuwać znajdujący się na skórze 
dziecka kurz, pot, czy resztki pokarmu 
bądź wydzieliny, jednak warto do tego 
tematu podchodzić rozsądnie, a gdy 
wymagane jest, by higiena była częsta, 

lepiej zastosować, tzw. kąpiel suchą, 
czyli z użyciem wilgotnych wacików 
lub chusteczek. Ponadto, bardzo waż-
nym aspektem jest temperatura wody, 
w której myte jest dziecko. Powinna ona 
wynosić ok. 37 stopni Celsjusza. Wyższa 
temperatura wody sprzyja wysuszaniu 
skóry, dlatego jest to istotna kwestia, 
której rodzice powinni pilnować. 

Do kąpieli, jeśli skóra dziecka wyka-
zuje podatność na wysuszenie, warto 

dodawać olejki, które w swoim skła-
dzie zawierają oleje roślinne, tłuszcze 
zwierzęce, a także oleje mineralne. Jeśli 
u dziecka, mimo zastosowania powyż-
szych zaleceń, nadal występuje prze-
suszenie skóry, można wykorzystać do 
jej pielęgnacji emolienty. Są to kosmety-
ki o charakterze emulsji, które w swoim 
składzie zawierają oleje roślinne oraz 
zwierzęce, węglowodory mineralne, 
woski, fosfolipidy, ceramidy i kwasy 

tłuszczowe. Często dodawane są rów-
nież do nich substancje wiążące wodę, 
przeciwbakteryjne oraz hamujące świąd. 
Ich działanie polega na uszczelnianiu 
warstwy rogowej naskórka, a także na 
wiązaniu w niej wody i zapobieganiu 
jej parowania z powierzchni skóry. Na-
leży, jednak pamiętać, aby preparatów 
emolientowych nie stosować na sta-
łe. Rozwój warstwy rogowej naskórka 
dziecka, która będzie cały czas uzupeł-
niania lipidami z “zewnątrz”, 

MAMA I DZIECKO

Im dziecko jest mniejsze, tym stosunek 
powierzchni skóry do jego wagi jest większy 

niż u dorosłego, a dodatkowo jej pełny rozwój 
trwa do 3. roku życia. W związku z tym naskórek 

niemowlaka (najbardziej zewnętrzna warstwa 
skóry) może być nawet pięć razy cieńszy niż 

ten w pełni rozwinięty. Warstwa rogowa, 
będąca jego najbardziej zewnętrzną warstwą, 
jest zbudowana z komórek luźno ułożonych, 

a nie jak to ma miejsce u dorosłych ze ściśle do 
siebie przylegających. Dlatego skóra dziecka jest 
podatna na utratę wody z organizmu, większe 
ryzyko zaburzeń termoregulacji oraz migrację 
do wnętrza organizmu szkodliwych substancji 

znajdujących się w środowisku. Co więcej, małe 
dzieci nie mają prawidłowo wykształconego 

płaszcza lipidowego, który znajduje się na 
powierzchni naskórka.

33



nie będzie tak efektywny, ze względu 
na fakt, że jego organizm nie będzie 
wyczuwał potrzeby, aby rozbudowywać 
naskórek. W związku z tym “sztuczne 
uszczelnianie” naskórka emolientami 
powinno być krótkotrwałe i przebiegać 
jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
gdyż może to w przyszłości skutkować 
spadkiem odporności u dziecka, a jego 
skóra będzie podatna na przedostawa-
nie się przez nią patogennych bakterii, 
wirusów, czy grzybów. 

Po kąpieli skóra dziecka powinna zostać 
osuszona ręcznikiem, nie przez jej wycie-

ranie, lecz przez miejscowe przykładanie 
go do mokrego naskórka. Ma to istotne 
znaczenie dla trwałości płaszcza lipido-
wego, tak ważnego przy utrzymaniu 
odpowiedniego nawodnienia skóry. Po-
nadto, gdy w okresie zimowym na skórę 
dziecka działają czynniki zewnętrzne, ta-
kie jak wiatr czy mróz, można po kąpieli 
dodatkowo ją natłuszczać. W tym celu 
zastosowanie znajdują emulsje i balsa-
my po kąpieli. W trudnych sytuacjach 
można stosować tłuste maści i kremy 
(o zawartości wody poniżej 40%), jednak 
nie należy tego robić zbyt często (mak-
symalnie raz na dobę), ze względu na 

ryzyko zatykania gruczołów potowych, 
co może prowadzić do pojawienia się 
potówek, podrażnienia skóry, a także 
świądu. 

SKÓRA DZIECKA A OGRZE-
WANIE DOMU
Wpływ na suchość skóry w okresie zimo-
wym mają nie tylko czynniki zewnętrzne, 
ale i również niska wilgotność powie-
trza w pomieszczeniach, w których się 
przebywa. Ogrzewanie powoduje, że 
znacznie ona spada, czego negatywnym 
efektem jest wysuszanie skóry. Aby nie 
doprowadzić do takiego stanu, w trak-
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cie sezonu grzewczego warto stosować 
nawilżacze powietrza. Również dobrze 
sprawdzą się stare “domowe sposoby”, 
takie jak chociażby kładzenie mokrego 
ręcznika na kaloryferach. Nie należy po-
nadto zapominać o regularnym wietrze-
niu naszych domów. 

Oprócz wilgotności, wpływ na stan skó-
ry ma również temperatura powietrza, 
w której przebywa dziecko. Zbyt niska 
będzie skutkować marznięciem dziec-
ka, a zbyt wysoka jego przegrzaniem, co 
przełoży się na zwiększoną potliwość. 
Efektem tego mogą być potówki, skutku-

jące pojawieniem się szorstkiej skóry, która 
dodatkowo może swędzieć. Stąd warto 
sprawdzać komfort termiczny dziecka. 
Najlepiej jest to robić, poprzez przyłożenie 

ręki do jego karku. Jeśli będzie on zimny, 
to znaczy, że dziecko marznie, a jeśli ciepły 
i spocony, to znaczy, że się przegrzewa. 

OCHRONA SKÓRY PRZED MRO-
ZEM, WIATREM I SŁOŃCEM
Wychodzenie na spacer z dzieckiem 
w okresie zimowym wymaga od rodzica 
specjalnego przygotowania jego skóry na 
działanie silnego, zimnego wiatru, mrozu 
oraz intensywnego promieniowania UV. 
Ze względu na to, że na te czynniki nara-
żona zostaje głównie twarz dziecka, a po-
została powierzchnia skóry jest zasłonięta, 
szczególnie ważna jest jej ochrona. Po 
pierwsze, na buzię dziecka przed wyjściem 
na zewnątrz należy nałożyć krem przezna-
czony do stosowania na mróz i wiatr. Są 
to bardzo tłuste preparaty, pozbawione 
w swoim składzie wody. Ponadto, aby 
krem dobrze się wchłonął, należy go na-
kładać około 20 minut przed wyjściem na 
zewnątrz. Po powrocie do domu warto 
jest zdjąć nałożony krem z twarzy dziecka, 
aby niepotrzebnie nie zatykać gruczołów 
wydzielniczych. 

Chociaż wielu ludziom ochronne kremy 
z filtrem UV kojarzą się przede wszystkim 
z okresem wakacyjnym, to warto sobie 
zdać sprawę, że promieniowanie słonecz-
ne odbite od śniegu może być dużo bar-

dziej niebezpieczne niż promieniowanie 
UV w nawet najbardziej słoneczny dzień 
lata. Z tego względu twarz dziecka należy 
przed wyjściem na zewnątrz posmarować 

kremem z filtrem UV. Ważne jest, aby miał 
on lekką konsystencję i nie był zbyt tłusty, 
gdyż na twarz nałożony już został ciężki 
krem chroniący przed mrozem i wiatrem, 
a powinniśmy się starać, by jej nie prze-
tłuszczać. Faktor kremu powinien wynosić 
minimum 25-30, a gdy jest to pierwszy 
kontakt dziecka z promieniowaniem UV 
w sezonie - nawet 50. 

Spacery czy zabawy na śniegu w trakcie 
zimowych dni nie muszą oznaczać proble-
mów z wysuszeniem skóry. Jak widać, wła-
ściwa jej pielęgnacja i powzięte działania 
profilaktyczne mogą skutecznie nie tylko 
ją nawilżyć, ale i sprawić, by nie traciła ona 
wody w wyniku działania niekorzystnych 
czynników zewnętrznych. Takie działanie 
nie tylko zapobiegnie pojawieniu się pro-
blemów dermatologicznych, lecz będzie 
skutkować, tym że skóra będzie stanowić 
skuteczną ochronę przed patogenami. Na-
leży również pamiętać, że kąpiel dziecka 
w emulsjach i natłuszczanie skóry dziecka 
powinno być wyłącznie epizodyczne i do-
tyczyć jedynie wysuszonej lub zmienionej 
chorobowo skóry. 

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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Na buzię dziecka przed wyjściem 
na zewnątrz należy nałożyć krem 

przeznaczony do stosowania na mróz 
i wiatr. Są to bardzo tłuste preparaty, 

pozbawione w swoim składzie wody. Jest 
to bardzo ważne, gdyż woda na mrozie 

może zamarzać i krem ją zawierający 
będzie dodatkowo podrażniać skórę 

dziecka, zamiast ją chronić. 
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