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Historia Julka i jego mamy Martyny

Objawy zapalenia skóry wystąpiły u mojego dziecka w wieku 4,5
miesiąca (dzień po drugiej dawce szczepień). Z dnia na dzień
skóra stawała się coraz bardziej czerwona, nie tylko w
zgięciach, ale też na brzuchu, nogach i rękach. Węzły chłonne
były bardzo powiększone. W najcięższym okresie zmiany skórne
obejmowały 80% powierzchni ciała.
Lekarze, do których trafiłam w tym okresie nie byli zbyt
pomocni (przepisywali maści ze sterydami, emolienty o
koszmarnym składzie i kąpiele, które tylko pogarszały stan
skóry, a w związku z tym, że już byłam na diecie bezmlecznej i
bezglutenowej nie sugerowali dalszych ograniczeń).
Dużo czytałam o alergiach i AZS, aż w końcu trafiłam do grupy
na Facebooku, gdzie zaopiekowała się naszym przypadkiem Emilia
Zasugerowała wizytę u swojego alergologa oraz restrykcyjną
dietę eliminacyjną i zmianę probiotyku. Przez 4 tygodnie
jadłam tylko wskazane produkty (wieprzowinę, kaszę jaglaną,
buraki, oliwę, sól) i piłam tylko wodę. Wszystko zawsze tej
samej marki, z tego samego sklepu, produkty ekologiczne.
Zaczęłam prowadzić bardzo szczegółowe notatki dotyczące
posiłków, przebiegu dnia, stosowanych leków itp.
Po chwilowym pogorszeniu skóra zaczęła wyglądać dużo lepiej,
aż objawy prawie całkowicie ustąpiły. Co ciekawe, na tej
diecie ja sama czułam się bardzo dobrze.
<Często, pierwszym objawem po wprowadzeniu diety
eliminacyjnej jest pogorszenie stanu skóry dziecka, związane
uwalnianiem toksyn zgromadzonych w organizmie mamy.>[I]

Powoli zaczęłam rozszerzać swoją dietę i niestety produkty,
które powszechnie uznawane są za bezpieczne u nas z miejsca
odpadły (marchew, dynia). Kilka razy musiałam wracać niemalże
do punktu wyjścia, ale odkryłam wiele nowych, zdrowych
alternatyw. Zaczęłam zwracać większą uwagę na pochodzenie
żywności.
Choć dziecko skończyło już 6 miesięcy wstrzymałam się z
rozszerzaniem jego diety aż do 8 miesiąca życia. Stopniowo
wprowadzałam do diety dziecka produkty z mojej diety, na które
nie było reakcji alergicznej. Niestety metoda blw nie
sprawdziła się w naszym przypadku (kontakt jedzenia ze skórą
powodował reakcję).
Od rozpoczęcia diety eliminacyjnej minęło pół roku i
ewentualne pogorszenia występują już na zaledwie 5%
powierzchni ciała. Równocześnie z dietą zmieniłam sposób
pielęgnacji, prowadziłam profilaktykę antyroztoczową i w dużej
mierze zrezygnowałam z chemii w domu.
Kiedyś denerwowało, a teraz bawi mnie współczucie okazywana
przez niektórych, że np. nie mogę zjeść czegoś „pysznego” np.
ciasta z cukierni
Martyna mama Julka
[I] – przypis redaktora
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