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Torej ... mislite, 

da imate psoriazo?

Naj vas ne skrbi, niste edini. Psoriaza je pogosta in neprijetna kožna 

bolezen, ki prizadene okrog 2 odstotka svetovnega prebivalstva, kar 

je 125 milijonov ljudi. Poznamo pa tudi druge bolezni: nekatere so 

pogoste in nenevarne, druge pa redke in bolj resne, a imajo podobne 

simptome kot psoriaza. Imenujemo jih posnemovalci psoriaze.

Pravilen prvi korak

Opazili ste nekaj na koži: izpuščaj, srbenje, koprivnico, karkoli. Čeprav 
vas vleče k računalniku, da bi začeli prizadevno brskati po forumih in 
klepetalnicah (tako ravnamo vsi), bi morali najprej obiskati zdravnika, da 
vam bo postavil pravo diagnozo. Poskrbite, da boste zdravniku povedali 
vse, kar se vam dogaja, in s tem mislimo res prav vse. Če se boste začeli 
napačno zdraviti, tudi če ima bolezen zelo podobne znake kot psoria-
za, vas lahko čakajo resne težave čisto fi zične narave, da ne omenjamo 
razočaranja, ko boste ugotovili, da se stanje ni izboljšalo. Zato velja zlato 
pravilo (glasno ponovite za nami): najprej je treba na pregled k zdravniku. 
Zdravniki so navsezadnje le strokovnjaki.

In medtem ko ste še raziskovalno razpoloženi in čakate na pregled pri 
zdravniku, vam predstavljamo nekaj podrobnosti o nekaterih zahrbtnih 
boleznih, ki vas lahko zavedejo na napačno sled. Čeprav so v veliko pogle-
dih podobne psoriazi, vas moramo opozoriti tudi na številne razlike, po 
katerih jih ločujemo od psoriaze.

 ▪ Ekcem: je pogostejši kot psoriaza. Kot pri psoriazi tudi pri ekcemu 
ne poznamo točnega vzroka in kot velja za psoriazo, se tudi ekcem ne 
prenaša z dotikom.

 ▪ Atopijski dermatitis je najpogostejši pri dojenčkih in otrocih, 
čeprav ga lahko dobi vsakdo. Ljudje, ki živijo v mestih in suhem 
podnebju, so bolj dovzetni za to bolezen. Zdravnik navadno z biopsijo 
ugotovi, ali imate psoriazo ali ekcem. »Ampak, kakšna pa je razlika med 
njima?« boste vprašali. Pokazalo se je, da je pod mikroskopom koža s 
psoriazo videti debelejša in bolj vneta kot koža z ekcemom.
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 ▪ Seboroični dermatitis – pri dojenčkih imenujemo to bolezen 
temenice. Pri odraslih je to lahko dolgotrajen problem, ki lahko 
izgine in se ponovno pojavlja v zagonih vse življenje. Koža postane 
rdečkasta ter je videti nabrekla in mastna. Zagone lahko povzročajo 
mrzlo in suho vreme, pa tudi stres.

 ▪ Prhljaj – je pogosta kronična bolezen, za katero so značilni srbeče 
lasišče in bele mastne luske odmrle kože, ki jih opazimo na laseh in 
ramenih. Na srečo je ta bolezen redko resna in običajno zaradi nje 
ni treba hoditi k zdravniku. Če pa se poslabša ali vztraja dlje časa, 
boste lahko za odpravljanje luščenja kože potrebovali šampon, ki 
ga na recept predpiše zdravnik. Vendar ne pozabite: najprej se pri 
zdravniku prepričajte, ali se za prhljajem ne skriva kaj resnejšega, na 
primer psoriaza.

 ▪ Skabies (garje) – povzroča pršica Sarcoptes scabiei in ga 
lahko zamenjamo za psoriazo zaradi enakih skorjastih luskastih 
plakov. Vendar pa je ta bolezen v nasprotju s psoriazo nalezljiva in 
se prenaša z neposrednim dotikom. Če imate omenjene simptome, 
nujno obiščite zdravnika.

 ▪ Pitiriaza rubra pilaris – je bolezen, ki jo poznamo kot PRP. 
Je redka kožna bolezen, ki jo najprej pogosto diagnosticirajo kot 
psoriazo, vendar jo je precej teže zdraviti. Je kronična bolezen, za 
katero ne poznamo vzroka in je ne znamo ozdraviti, navadno pa se 
pojavi v obliki rdečih luščečih se lis na koži. Spremembe so lahko 
opazne po vsem telesu, včasih pa so omejene na območje komolcev 
in kolen. Bolezen je pogostejša pri odraslih v starosti nad 40 let, 
lahko pa jo dobijo tudi otroci.

Mnoge izmed teh bolezni niso življenjsko 
ogrožujoče, so pa gotovo neprijetne. Po drugi 
strani pa ima lahko včasih katera izmed veliko 
resnejših bolezni podobne simptome kot 
psoriaza. Primera za to sta kožni limfom celic 
T ali fungoidna mikoza, ki lahko posnemata 
psoriazo ali katero izmed omenjenih bolezni.

Pomembno je, da nam postavijo pravo 
diagnozo, ker imajo navedene bolezni sicer 
podobne simptome, neustrezno zdravljenje pa 
lahko težave še poslabša. Zdravila za psoriazo 
lahko pri bolniku, ki ima skabies s krastami, še 
poslabšajo stanje.

Čeprav je lahko psoriaza povezana tudi z 
bolečino, jo je mogoče obvladovati. Zdaj 
poznate nekatere posnemovalce psoriaze 
ali njihove »prijatelje«, zato lahko stopite 
v zdravniško ordinacijo bolj pripravljeni. Z 
biopsijo, preiskavami ali drugimi metodami 
vam bodo postavili pravo diagnozo, da boste 
laže razumeli bolezen, s katero živite. In če je ta 
diagnoza psoriaza, se lahko pridružite Društvu 
psoriatikov Slovenije. Pomagali vam bodo po 
svojih močeh.
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Zavrzi cigareto: Kako 

kajenje v resnici vpliva 

na kožo
Vsi vemo, da kajenje škoduje zdravju. Če imate psoriazo, se dobro 

zavedate, kako občutljiva (in muhasta) je vaša koža. Preden se 

poglobite v vprašanje, zakaj bi odložili cigareto, moramo povedati 

naravnost: z opustitvijo kajenja psoriaze ne boste ozdravili, res pa je, 

da ima kajenje ogromen vpliv na kožo. 

1. Dim izsušuje kožo. 

Niti inhalirati vam ni treba, pa cigarete kvarijo vašo kožo. Kadar 
tobak gori, se v zrak sprošča mešanica približno 4000 kemikalij (tudi 
ogljikov monoksid), ki vašo kožo izsušuje.

2. Kajenje lahko povzroča gube.

Če redno kadite, vam žal nobena krema proti staranju ne bo poma-
gala. Iz študij je razvidno, da tobak povzroča prezgodnje gubanje 
kože. Eden izmed vzrokov je v tem, da kajenje povečuje nastajanje 
encima, ki uničuje kolagen – protein, ki vzdržuje kožno strukturo in 
prožnost. Dejstvo je tudi, da verižno kajenje (kajenje ene cigarete za 
drugo) pogosto povzroči globoke črte okrog ust, mežikanje zaradi 
dima pa poglobi gube, ki segajo iz zunanjega očesnega kotička proti 
sencam (vranje nožice). Fizični znaki kadilskega obraza so bili v 
eni izmed študij tako očitni, da so strokovnjaki kar polovico rednih 
kadilcev prepoznali že samo po obraznih značilnostih.

3. Cigarete = nezdrava rdečkasta polt.

Nikotin iz cigaret povzroča zoženje žil in tako zmanjšuje pretok krvi 
po povrhnjem delu kože, s tem pa jo prikrajša za hranljive snovi. 
Zato se morajo drobne kapilare na obrazu razširiti, da dobijo dovolj 
hranilnih snovi in sčasoma zaradi trajne razširjenosti postanejo 
kapilare divje rdeče barve. Če torej kadite in je vaš obraz rdeč, tudi če 
niste na soncu zdaj veste, zakaj. 

Pogovorite se z zdravnikom, ali 
vam za dodatno spodbudo lahko 
priporoči katero izmed klinik 
ali organizacij, ki nudijo pomoč 
in svetovanje pri odvajanju od 
kajenja. Če nič drugega, boste 
prihranili celo bogastvo pri 
kremah proti gubam.
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4. Zaradi kajenja telo ne dobi potrebnih 

vitaminov.

Ogljikov monoksid v cigaretnem dimu v krvi izpodrine kisik, nikotin 
pa zmanjšuje pretok krvi – dva učinka, ki prikrajšata kožo za življenjsko 
pomembna hranila, kot na primer vitamin C, ki je potreben za celjenje 
kože. Zato ni čudno, da je iz nekaterih raziskav razvidno, da so zapleti pri 
celjenju ran pogostejši pri kadilcih.

5. Kajenje povečuje tveganje za kožnega raka.

Izpostavljanje soncu in ultravijoličnim žarkom ni edini dejavnik, ki lahko 
povzroči kožnega raka. V eni izmed študij so ugotovili, da je tveganje za 
razvoj kožnega raka, ki ga imenujemo ploščatocelični karcinom, pri ka-
dilcih dvakrat večje kot pri nekadilcih, kar je lahko povezano s škodljivim 
učinkovanjem kajenja na imunski sistem.

6. Kajenje lahko poslabša znake bolezni, kot je 

psoriaza.

Kot smo že omenili: če imate psoriazo, imate še večji razlog, da prenehate 
kaditi. V eni izmed študij so pri kadilcih ugotovili povečano tveganje za 
avtoimunsko bolezen s srbenjem, ki povzroča luščenje in vnetje kože. V 
drugi študiji so ugotovili, da škodljive snovi v tobaku spodbudijo celice T 
da podivjajo, kar razširi vnetje po vsem telesu. Kajenje poslabša tudi druge 
kožne bolezni, na primer ekcem. Če torej že imate probleme s kožo, je še 
bolj pomembno, da prenehate kaditi.

Nikoli ni prepozno.

Odpovedati se tobaku ni preprosto, je pa 
zagotovo vredno truda. V isti študiji, v kate-
ri so ugotovili, da kajenje povečuje tveganje 
za psoriazo, so med drugim odkrili tudi 
to, da je opustitev kajenja precej zmanjšala 
tveganje za razvoj psoriaze – 20 let po 
opustitvi kajenja je bilo to tveganje enako 
veliko kot pri ljudeh, ki niso kadili nikoli v 
življenju. Izboljšanje kože lahko pravzaprav 
opazite že v nekaj tednih, saj se izboljša 
krvni pretok in ponovno vzpostavi boljša 
preskrba s hranilnimi snovmi. Pogovorite se 
z zdravnikom, ali vam za dodatno spodbu-
do lahko priporoči katero izmed klinik ali 
organizacij, ki nudijo pomoč in svetovanje 
pri odvajanju od kajenja. Če nič drugega, 
boste prihranili celo bogastvo pri kremah 
proti gubam.
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Kaaaj, oni imajo psoriazo!? 

Merrit Ward je ena izmed pisateljic, ki ima psoriazo. Živi v Bostonu, 

v državi Massachusetts, v kateri dela kot specialistka za stike z 

javnostjo in upa, da bodo njene osebne zgodbe navdihnile in opogumile 

druge ljudi v skupnosti ljudi s psoriazo.

Da bi raziskala gradivo za svoj članek, sem sledila Kim Karda-
shian na Instagramu in Twitt erju (opomba k temu članku: 
pravzaprav že več let sledim Kim, saj me ona in njena družina 

nerazložljivo privlačita, čeprav to težko priznam). Če morda niste vedeli, 
Kim že pet let živi s psoriazo, odkar so se ji začeli pojavljati plaki, ko je 
bila stara 30 let. 

To vem, ker sem gledala neko epizodo njenega resničnostnega šova, ko je 
šla Kim k zdravniku in ji je ta povedal novico. Prav zaradi tega je kar nekaj 
ljudi, ko sem jim povedala, da imam psoriazo, ali pa so to sami opazili, 
vzkliknilo: »Saj si taka kot Kim Kardashian!« To mi je dalo misliti. Kako 
se ona spopada s psoriazo? Je spregovorila o svoji bolezni, da bi poma-
gala drugim? Ali je po tem, ko so ji postavili diagnozo, spremenila način 
življenja?

Ko sem brskala po spletu, sem ugotovila, da Kim ni edina slavna oseb-
nost s psoriazo. Med njimi so LeAnn Rimes, CarDee English, Jon Lovitz 
in Stacy London. Tisti, ki so jih intervjuvali in so javnosti zaupali svoje 
zgodbe, so ponudili kar nekaj nasvetov s precej različnih področij. Na 
nas, navadnih ljudeh, kot sem sama, pa ostane, da moramo biti previdni, 
uporabljati zdravo pamet in se vedno posvetovati z dermatovenerolo-
gom. Nimamo vsi milijonov v bankah, osebnih trenerjev, profesionalne 
kozmetičarke za make up in profesionalca za digitalno obdelavo foto-
grafi j, ampak nekaj nasvetov teh slavnih oseb se da praktično uporabiti. 
Recimo:

Katere slavne osebnosti se spopadajo 

s kožno boleznijo, pa tega ne veste
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 ▪ Manj stresa. Seveda smo to že slišali, ampak drži. Stres lahko vpliva na lase, telo in kožo. Za večino 
med nami na srečo velja, da naš zaslužek ni odvisen od brezhibne kože, telesa ali las. V tem je naša 
prednost.

 ▪ Pravilna prehrana. To bi morali upoštevati v vsakem primeru, saj kar damo noter, dobimo ven. 
Koži ne delamo nobene usluge, če naročimo ocvrt krompirček s tartufovim oljem in veliko pico. Moj 
Nasvet? Zdrava prehrana in zmernost za vsak dan.

 ▪ Več vode. Hidracija, hidracija in še enkrat hidracija. To je morda res malo ekstremno, ampak 
poskusite raje piti vodo namesto sladkih napitkov ali še ene kave. Ali pa vsaj popijte en kozarec vode več 
na dan. Koža vam bo hvaležna.

 ▪ Poiščite si pravega zdravnika. Bolniki si med sabo niso enaki. Pomembno je, da si najdete 
zdravnika, ki vas bo videl kot posameznika, kot osebo, kakršna ste, in vam bo pomagal ugotoviti, kaj je 
najboljše za vašo kožo, vaš način življenja in vaše potrebe. Seveda pa morate biti pripravljeni zdravniku 
razložiti, kaj vas muči in kaj bi radi. Povejte mu, če vam nekaj ne ustreza, se vam ne zdi dobro za vas ali 
vas moti. Nihče drug ne more tega storiti namesto vas.

Sicer pa nasvete delite in sprejemajte po pameti. Želim si, da bi slavni ljudje s psoriazo še naprej iskreno 
sporočali svoje zgodbe in širili poznavanje te bolezni med ljudmi. Morda bo to koga opogumilo, da bo po-
iskal pot do diagnoze, ki si je do zdaj ni upal. In navsezadnje, hvaležna sem Kim Kardashian – in poskušala 
jo bom posnemati in v sebi poiskati samozavest in zaupanje vase, kakršno ima ona, ker pri tem očitno nekaj 
dela prav.
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Se vaša koža odziva na 

hormone? 

Kako na kožo vplivajo 

hormonske spremembe

Vsi poznamo dneve, ko bi 

najraje kričali in tolkli po 

blazini. Pri nekaterih ženskah 

se taki dnevi ujemajo z delom 

meseca.

Č e imate kožno bolezen, kot je psoriaza ali kronična 
spontana urtikarija (CSU), ste morda opazili, da 
se nekaj dni na mesec ne spremeni samo vaše 

razpoloženje, ampak tudi vaša koža. To je zato, ker dva izmed 
hormonov, estrogen in progesteron, ki uravnavata vaš men-
strualni cikel, po vsej verjetnosti vplivata tudi na kožo.

Ampak najprej na kratko: kako se 

spreminjamo iz deklice v žensko

Preden se poglobimo v vprašanje, zakaj vsakomesečno 
»darilo« vpliva na vašo kožo, se malo vrnimo v preteklost. 
Predstavljajte si, da še niste najstnica in šele spoznavate, zakaj 
morate vsak mesec prenašati te težave. Takole poteka vaš 
menstrualni cikel z biološke plati ...

Ravni estrogena in progesterona se ves mesec spreminjata. 
Na primer v običajnem ciklu je raven estrogena najnižja 
tik pred menstruacijo, potem postopoma raste in doseže 
vrh sredi cikla, nato pa se v drugi polovici spet zniža. Raven 
progesterona pa je najnižja v prvi polovici cikla, doseže vrh 
približno teden dni pred menstruacijo in nato tik pred men-
struacijo nenadoma upade. Predstavljajte si torej dva vala 
hormonov, prvi je na vrhuncu, ko je drugi najnižje, kot dva 
vlakca smrti drug ob drugem. Si predstavljate?

Ta vsakomesečna nihanja lahko dramatično vplivajo na 
kožo, ker so povsod po epidermisu in dermisu (pokožnici 
in usnjici) v velikem številu prisotni estrogenski receptorji, 
malo manj pa je progesteronskih receptorjev. Pravzaprav 
ciklične spremembe ravni estrogena in progesterona vplivajo 
na vse, od vlažnosti kože in njene prožnosti do velikosti por 
in izločanja maščobe.

Vemo na primer, da se bolezen 
največkrat pojavi okrog pubertete, po 
nosečnosti in v menopavzi, medtem ko 
se pri številnih ženskah simptomi med 
nosečnostjo izboljšajo.
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Ampak spolni hormoni ne vplivajo le na polt. Iz rezultatov 
študij je razvidno, da lahko povzročijo tudi veliko imunoloških 
sprememb globoko v koži. Morda lahko vplivajo celo na potek 
psoriaze in kronične spontane urtikarije.

Hormonska povezava s psoriazo

Hormoni imajo pomembno vlogo pri psoriazi. Vemo na primer, 
da se bolezen največkrat pojavi okrog pubertete, po nosečnosti in 
v menopavzi, medtem ko se pri številnih ženskah simptomi med 
nosečnostjo izboljšajo. Na to povezavo kaže tudi to, da estrogen 
verjetno pospešuje razmnoževanje keratinocitov (celic, ki se pri 
psoriazi čezmerno namnožijo).

Seveda ne smemo pozabiti tudi rezultatov študij, ki kažejo, da 
visoka raven estrogena umirja aktivnost imunskega sistema. Z 
drugimi besedami, če imate psoriazo, boste mogoče opazili, da se 
vam koža izboljša nekje sredi cikla, ko je raven estrogena najvišja. 
Nasprotno pa se zagoni pojavljajo takrat, ko se raven estrogena 
pred menstruacijo zniža. Tako, zdaj veste, da lahko srbenje mirno 
štejete k simptomom PMS. Juhu!

Hormonski sprožilci urtikarije (koprivnice)

Kaže, da spolni hormoni vplivajo tudi na kronično spontano 
urtikarijo. Vemo na primer, da je bolezen pri ženskah približno 
dvakrat pogostejša kot pri moških, nekatere ženske pa tudi 
opažajo, da se poslabšanja pojavljajo skladno z menstrualnimi 
spremembami.
Visoka raven estrogena lahko celo poslabša simptome kronične 
spontane urtikarije. Kot kaže, estrogen spodbuja mastocite, da 
tvorijo več histamina, zato je lahko urtikarija najhujša okrog 
sredine cikla, ko je raven hormona najvišja. V neki študiji so 

res ugotovili, da je ženska koža v teh dneh najbolj 
občutljiva. V drugi študiji pa, da so nekatere ženske, 
ki imajo kronično spontano urtikarijo, dejansko 
»alergične« na estrogen in prav to pri njih povzroča 
urtikarijo in otekanje.

Lahko si pomagate z dnevnikom

Spolni hormoni seveda niso edini dejavniki, ki vpli-
vajo na kožo, a bi bilo, če se vam zdi, da je vaša koža 
posebno slaba v določenih dneh v mesecu,  dobro, če 
bi si zapisovali te spremembe. Začnite pisati dnevnik 
ali si označite dneve na telefonu: obstajajo celo aplika-
cije, v katere si lahko beležite simptome, tako da lahko 
prepoznate vzorce, ki se ciklično ponavljajo. Tako 
pridobljeni podatki so dober začetek za pogovor z 
zdravnikom. Jasna podoba o tem, kdaj so vaši simpto-
mi najhujši, mu bo pomagala ugotoviti, kaj jih sproža, 
in temu prilagoditi zdravljenje.

In navsezadnje, če boste poznali potek sprememb na 
koži vsak mesec, boste bolj pripravljeni na nadležna 
poslabšanja, ko se bodo pojavila. Če boste priča-
kovali, da bo vaša koža v določenih dneh v mesecu 
»zacvetela«, se lahko na to pripravite. Vaše mesečne 
težave s tem ne bodo odpravljene, koža pa bo morda 
malo manj razdražena.
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Ko si moja psoriaza 

vzame dan dopusta
Vedno me je zanimalo (in če imate psoriazo, vem, 

da je tudi vas), kako bi bilo preživeti en dan brez 

psoriaze. Na primer, kaj če bi si psoriaza vzela dopust 

in za en da zapustila moje telo? Kaj bi to pomenilo? 

Kako bi se spremenila moja rutina? No takšen bi bil 

moj dan brez psoriaze.

B udilka oživi pet minut čez sedmo zjutraj. Odprem levo oko. Odprem še desno oko. 
Izključim budilko in počasi se v mišicah prebudi spomin. Nejevoljno zbrcam s sebe 
odejo in sedem. Postavim na tla levo nogo. In še desno.

Odpravim se v kopalnico, odprem prho in zlezem podnjo. Stojim pod mlačnim curkom in 
mika me, da bi obrnila ročico armature proti rdeči oznaki, a pomislim, da bo vroča voda pre-
več razdražila mojo s psoriazo poslikano kožo. Ogledujem si goleni, kjer je psoriaza najbolj 
izrazita in trdovratna.

Čakaj, čakaj. Tukaj je nekaj zelo čudnega.

Moje goleni so čiste, na njih ni rdečih luskinastih lis, ki so bile tam zadnja štiri leta. Pregledam 
prsni koš, komolce, spodnji del hrbta in za ušesi, celo lasišče. Moja koža je čista. 
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Psoriaza je izginila – je to mogoče?

Ročico obrnem prav do rdeče in pustim, da sopara napolni 
prostor. Konice prstov se zgubajo in vroča voda odteče.

Obrišem se s puhasto mehko brisačo in se namažem z 
dišečo vlažilno tonirano kremo.
Ko stojim pred garderobno omaro, sežem v ozadje in roka 
zatipa skrite zaklade in pozabljene prijatelje: rožasto krilo, 
kratko oblekico v obliki črke A, črno bluzo. Celo dvodelne 
kopalke so tam zadaj. Razprostrem najdene stvari in izbi-
ram najljubše. Na delo moram, torej kljub poletju kopalke 
ne pridejo v poštev. Izberem si koralno rdeče oprijeto krilo 
in črno bluzo brez rokavov – nekaj, česar ne bi nikoli izbra-
la, če bi me skrbela psoriaza.
V službi mi kolegici rečeta, da jima je všeč moje krilo in da 
bi ga morala večkrat obleči. »Mogoče ga pa bom! Mogoče 
bi pa res lahko!« si mislim pri sebi. Samozavestna sem in 
dobro se počutim.

Na običajen dan si prinesem malico z malo ali nič glutena, 
brez mleka, z veliko pustih beljakovin ter zelenjavo in sadje 
z veliko antioksidanti. Ampak danes ni običajen dan; tako 
me je prevzela moja nova koža, da sem čisto pozabila na 
malico. Odločim se, da bom pozabila na normalnost in si 
privoščila nekaj posebnega – italijansko hrano, ki jo dobim 
na drugi strani ulice. Nasmehnem se prijazni blagajničarki in 
naročim italijanski sendvič z vsemi dodatki: sirom, čilijem, 
paradižnikom in malo majoneze. Mmmm. Tako. Dobro.

Preostanek dneva mine, kot bi mignil, in naenkrat ugoto-
vim, da je ura pol šestih in da bom zamudila na tekaško sku-

pino. Hitro se preoblečem v tekaške hlače, oprijeto športno 
majico in superge ter se dobim s skupino na začetku naše 
trase. Ne mislim na nekdanje rdeče lise, luske in srbenje, 
kot sem včasih. Raje izpraznim misli in se posvetim svojim 
stopalom in temu, kako se srečujejo s podlago. Ena ... dve ... 
tri ... štiri ...

Mrači se, ko zvečer stopim v stanovanje. Moja tekaška 
oblačila se lepijo name in spet moram pod prho. Obrnem 
ročico do rdeče oznake in para spet napolni prostor.

Čeprav o takem »dnevu dopusta« le sanjam, se zavedam, 
da moja sreča nima toliko opraviti z »dopustniškimi« 
doživetji, kot s tem, da sem lahko zaživela svobodno in 
nisem bila omejena s kožno boleznijo. Tako sem ujeta v 
svojo psoriazo, da včasih pozabim biti pozitivna. Sem čisto 
na tleh in težko je spet priti iz te žalostne luskaste luknje. Pa 
vendar se da: obstaja možnost, da zlezem ven – in to je 
bolj odvisno od mojega dojemanja kot od vsega drugega 
skupaj.

Tako, kar sem pridobila s tem »dopustniškim dnem«, je 
ugotovitev, da nisem ujetnica svoje kožne bolezni. Ni treba, 
da bolezen izgine, da bi lahko uživala v življenju. Lahko 
se potrudim, uresničim svoje sanje in se dobro počutim v 
svoji koži.
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Namaste - JUHU 

za vašo kožo: Ali 

lahko joga pomaga 

pri kožni bolezni

Povsem mogoče je, da povezava med jogo in 

kožo res obstaja in ne gre samo za fotografi jo 

z dobrim fi ltrom na Instagramu. Raziskave 

kažejo, da redna vadba joge in mantre »om« 

lahko koristi imunskemu sistemu. In glede 

na to: Ali bi bilo mogoče, da bi joga koristila 

ljudem z boleznimi, ki so povezane z imunskim 

sistemom, kot je na primer psoriaza?

P reden stečete do najbližjega vadbenega prostora za jogo, naj vas opo-
zorimo, da joga ni najbolj zanesljiv način za zmanjševanje simptomov 
psoriaze. Upoštevati je treba še druge stvari in pomembno je, da se o 

načinih za blaženje zagonov vedno posvetujete z zdravnikom. In ko smo že pri 
tem ...

Povezava med psiho in kožno boleznijo

Vemo, da stres lahko sproži različne kožne bolezni, tudi psoriazo. Kaj pa naspro-
tno? Ali bi lahko globoke sprostitvene tehnike, kakršna je joga, pomagale zmanj-
šati obseg poslabšanj in ugodno učinkovale na kožo? Ugotovili smo naslednje:
Sprostitveni učinki joge so že dolgo dokazani, a šele v zadnjih letih so znanstveni-
ki začeli razumevati, kolikšna je njihova resnična korist. Z uporabo novih možno-
sti slikovnih tehnik in preiskav krvnih vzorcev so raziskovalci ugotovili, da ima 
vadba globok pomirjevalni učinek na živčni sistem, ker sodeluje pri uravnavanju 
kemijskih snovi v možganih. Kombinacija razteznih vaj, dihanja in meditacije, ki 
jih redno izvajamo pri jogi, znižuje raven stresnih snovi (kortizola in adrenalina), 
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poveča pa tvorbo tistih, ki so potrebne za dobro 
počutje, kot so GABA, serotonin in dopamin.
Zakaj je to pomembno? Kot smo že omenili, 
lahko stres sproži simptome psoriaze. Umirjenost 
pri jogi lahko zmanjša stres in vas dlje časa varuje 
pred poslabšanjem bolezni.

Pozdrav soncu za bolj bleščeč 

videz

Nekateri menijo, da učinki joge, ki spodbujajo 
boljše razpoloženje, pomagajo ljudem s kožnimi 
boleznimi, da bolj pozitivno gledajo na svoje 
simptome. V študijah, v katerih so raziskovali tako 
mišljenje, se je pokazalo, da ljudje, ki redno vadijo 
jogo, gledajo na svet bolj pozitivno in morda 
celo laže prenašajo bolečino. Še posebno so v 
tej raziskavi ugotavljali, da joga izboljša spanje in 
kakovost življenja, kar navsezadnje okrepi občutek 
zdravja, dobrega počutja in razpoloženja.

Kaj pa psoriatični artritis? 

Če imate psoriatični artritis, bi vam morda lahko 
koristila povečana gibljivost sklepov, ki jo prido-
bivate z jogo. Prijatelji s spletne skupnosti psoria-
tičnega artritisa so se na primer močno ogreli za 
»hot jogo« – jogo v ogrevanem prostoru. Učinki 
sicer niso dokazani, vendar so nekateri člani 
skupnosti opisovali zmanjšanje bolečin v sklepih, 
izboljšanje gibljivosti in nižjo stopnjo stresa, kadar 
vadijo jogo. 

Življenje z boleznijo je samo po sebi stresno in če 
najdete način, ki vam omogoča, da ostanete mirni 
in pozitivni, lahko to pomeni veliko razliko za vašo 
dušo in mogoče tudi kožo. Nekateri so trdno pre-
pričani o moči joge – čeprav je vedno bolje, da se 
pogovorite z zdravnikom, preden v svoje življenje 
vključite novo aktivnost. In če vam bo dovolil 
začeti z jogo, prosite nekoga, da vas fotografi ra, 
ko se boste z vsem žarom postavili v položaj z res 
ustreznim imenom – položaj bojevnika.
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Ne, psoriaza ni 

"samo izpuščaj"

Od dela do osebnih odnosov – psoriaza 

lahko vpliva na življenje posameznika 

na več kot en način.

»Oh, saj ni nič. Samo namaži z eno kremo.«
»Videti je kot suha koža. Mislim, da ti ni 
nič.« 

Kolikokrat so ljudje rekli kaj takega o vaši psoriazi? Že več kot enkrat je pre-
več. Na Facebooku ste povedali, da znanci in prijatelji včasih podcenjujejo to 
bolezen in pravijo: »To je samo nekaj na koži.« Tisti pa, ki jo imajo, vedo, da 
gre pri psoriazi za precej več, kot je videti navzven. Priznajte, mika vas, da bi 
vsakemu, ki podcenjuje psoriazo, pripeljali eno okrog ušes.

Zakaj psoriaza ni »samo luskasta koža«

Če imate psoriazo, poznate njene telesne simptome:
• srbenje, pekoč občutek ali bolečino,
• boleče razpoke in krvavitve zaradi srbenja,
• zaplate (plaki) rdeče vnete kože, pokrite s suhimi kožnimi luskami.

Veste pa tudi, da gre za veliko več kot to. Gre še za druge težave, s katerimi se 
je ravno tako težko spoprijemati. Na primer za druge bolezni, ki se pojavljajo 
hkrati z osnovno boleznijo. Pri psoriazi imajo ljudje pogosto sočasno še:
• depresijo,
• sladkorno bolezen,
• psoriatični artritis,
• bolezni srca.

Tukaj se malo ustavimo: druge sočasne bolezni so lahko za bolnike s psoriazo 
zelo moteče, vedeti pa morate, da je povezava med psoriazo in temi bolezni-
mi precej zapletena. Če imate o psoriazi in teh težavah kakršnakoli vprašanja 
ali vas karkoli v zvezi s tem skrbi, ne odlašajte in se pogovorite z zdravnikom.
In končno, psoriaza lahko zmanjša kakovost življenja. Na Facebookovi strani 

Žal nekateri ljudje s psoriazo 
težko premagujejo svojo 
bolezen. Kot bi jih podrla 
dvojna klofuta. Ampak 
pomembno je, da se vsakokrat 
poberete in vstanete. Bodite 
trmasti.
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Skin to live in veliko piše o vplivu psoriaze na delo, odnose in kako ostati aktiven. Poleg tega se je v študijah 
pokazalo, da se ljudje s psoriazo:

• v 75 % počutijo neprivlačne,
• 31 % jih ima denarne težave,
• 8 % pa jih je bolezen omejila na delo na domu (ne morejo delati v pisarni).

Ali psoriaza vpliva na vaše življenje? Če vas to zanima, odgovorite na vprašalnik DLQI (Dermatology Life 
Quality Index, Dermatološki indeks kakovosti življenja). Svetovna zdravstvena organizacija v poročilu o 
psoriazi iz leta 2016 podrobno obravnava težave, ki so povezane s kakovostjo življenja in psihičnega zdravja 
v zvezi s psoriazo, saj si prizadeva za večjo ozaveščenost v svetu.

Torej ... kaj menite vi?

Ostaja vprašanje, kako pojasniti, kaj je psoriaza tistim, ki jo podcenjujejo. Vprašanje je težko in vsak odgo-
varja drugače. Merritt  Ward, ena izmed sodelavk pri ustvarjanju strani Skin to live in, pravi, da se ne smemo 
umakniti. Ko ljudje začnejo govoriti o vaši bolezni, jim povejte po resnici, za kaj gre. »Sama o svoji psoriazi 
govorim odkrito in pošteno,« pravi. Merritt  je tudi prepričana, da pri pojasnjevanju psoriaze pomaga pozi-
tivna naravnanost. Predlaga, da odgovorimo nekako takole: 
»Vem, mislite, da je vse samo na površini, ampak, če verjamete ali ne, gre za veliko več. Naj vam razložim ...«

Zakaj je dobro, da greste naprej

Žal nekateri ljudje s psoriazo težko premagujejo svojo bolezen. Kot bi jih podrla dvojna klofuta. Ampak 
pomembno je, da se vsakokrat poberete in vstanete. Bodite trmasti. Še naprej se o vsem pomembnem po-
govarjajte s svojim dermatologom (zapisali smo nekaj bistvenih vprašanj, s katerimi boste pri naslednjem 
pregledu izvedeli kar največ). Pripravite se. Prosite za več – in pričakujte boljši izid. Še naprej pojasnjujte ti-
stim v svoji okolici, ki jih to zanima. In če vas ne poslušajo in spet kdo pravi, da je psoriaza »samo izpuščaj«, 
ga kar zbijte na tla. ... No, ne zares, tole zadnje je bil samo hec.
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Tri vprašanja, ki jih morate 

brez zadrege postaviti 

svojemu dermatologu
Včasih je obisk pri dermatologu naporen. Dr. Beleznay vam predlaga 

nekaj vprašanj, ki vam lahko pomagajo.

Dr. Katie Beleznay je 

klinična edukatorka na 

dermatološkem oddelku 

Univerze v Britanski 

Kolumbiji. Raziskuje in 

specializira na področju 

aken, rozacee, psoriaze 

in urtikarije. Dr. Beleznay 

lahko sledite na Twitterju 

ali jo poiščete na 

LinkedInu.

G ovoriti z dermatologom ni vedno preprosto. Ni tako 
preprosto kot klepetanje z najboljšo prijateljico, čeprav si 
želimo, da bi bilo. Po drugi strani pa se ne pogovarjate s 

popolnim tujcem, razen če ga res ne poznate, ker ste pri njem na prvem 
pregledu (malo sem zašla ...).

Psoriaza prizadene veliko več kot le kožo. Od seksa do stresa in še 
vse, kar je vmes. Vsili se skoraj na vsa področja življenja. In razkrivanje 
svojih najglobljih, najtemnejših čustev dermatologu je lahko malo ču-
dno. Zlasti na vprašanje: » Kako se pri tem počutite«, verjetno nočete 
odgovoriti.

Seveda pa ni treba, da ste pri tem v zadregi. Veliko ljudem je neprijetno 
govoriti o svojih čustvih in psihičnih simptomih. Zato mnogi, ki sem 
jih spoznala, želijo, potem ko zberejo pogum za pogovor, biti prepriča-
ni, da postavljajo prava vprašanja.

Če se še vedno ubadate s tem, vam bodo mogoče pomagala tri 
pomembna, a zahtevna vprašanja, ki jih boste prihodnjič postavili 
svojemu dermatologu. Zadevajo čustveno plat psoriaze in vam bodo 
pomagala odkriti odgovore, ki jih potrebujete za pot naprej.

1. Ali je psoriaza kako povezana z mojim 

psihičnim počutjem?

Na kratko: mogoče je in pogovor z zdravnikom vam bo pomagal najti 
odgovor. Pri boleznih, kot je psoriaza, velikokrat obstaja povezava 
med kožo in duševnim stanjem. Včasih je težko reči, ali kožna bolezen 
vpliva na duševno stanje ali je obratno. Zato je to pomembno raziskati. 
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Dermatologi bi včasih to dvoje radi ločili, ker je treba vsako izmed 
obeh obravnavati drugače. Fizična znamenja na koži bo najbolje zdravil 
dermatolog, medtem ko bo za prepoznavo duševnega stanja morda 
potreben strokovnjak s področja psihologije.
Čeprav bosta mogoče potrebni različni vrsti zdravljenja, lahko o 
obojem spregovorite že, ko se prvič posvetujete z dermatologom glede 
kožne bolezni.

2. Zakaj oziroma kako naj spremljam svoje 

razpoloženje, kadar se bolezen poslabša?

Opazovanje in spremljanje razpoloženja in vsega, kar povzroča stres, 
je nujno, da ugotovimo možne sprožilce poslabšanja bolezni. To nas 
pripelje do pomembnega testa DLQI, ki bi ga morali opraviti, če ga 
še niste. Z njim ugotavljajo, kako psoriaza vpliva na kakovost vašega 
življenja. 

Nekaterim bolnikom priporočam, naj pišejo dnevnik. Včasih je zelo 
koristno, če si zapišeš, kako se počutiš in kakšne volje si. Če dnevnika 
res ne želite pisati, si lahko vsako jutro in vsak večer zapišete kratko 
opombo na telefon in tako spremljate svoje razpoloženje. Obstaja tudi 
aplikacija Psoriasis tracker, ki je res lahko v veliko pomoč pri beleženju 
simptomov in razpoloženja.

3. Na kaj moram biti pozoren, kadar 

spremljam svoje razpoloženje?

Če redno spremljate svoje razpoloženje – na papirju, telefonu ali kako 
drugače –, bi bilo dobro, da bi bili pozorni na nekaj stvari. Predvsem ne 
spremljajte samo svojega razpoloženja, ampak tudi simptome bolezni. 
Izvedeti hočete, kako so razpoloženje in simptomi povezani, in iščete 
vzorec.

Če se trudite razbrati vzorec, tale nasvet: pri obojem, telesnih simpto-
mih in razpoloženju, se morate zavedati izhodišča. Izhodišče je osnov-
no stanje, vaše običajno razpoloženje in tipično stanje vaše kože. Od te 
točke si zapisujte razlike: če ste bolj srečni/nesrečni, zadovoljni/razbur-
jeni ali mirni/zaskrbljeni. K vsemu skupaj dodajte še telesne simptome 
(če jih opažate). Če je sprememba vašega razpoloženja posredno ali 
neposredno povezana s simptomi psoriaze, si to označite.

Trdno sem prepričana, da bi bili tisti, ki pridejo v mojo ordinacijo, bolj 
zadovoljni s svojim obvladovanjem psoriaze, če bi mi preprosto posta-
vili ta vprašanja. Življenje s kožno boleznijo je velikokrat naporno in ob 
pogovoru z dermatologom so nekateri v zadregi. A naj vas ne skrbi: kot 
vsi drugi zdravniki vam tudi dermatologi želijo pomagati. Zato vas prav 
lepo prosim: pogovorite se z nami.
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Zakaj mi ni nikoli

dovolj kopanja na plaži,

če imam psoriazo

Merrit Ward je ena izmed 

pisateljic v naši skupnosti, ki 

ima psoriazo. Živi v Bostonu, 

v državi Massachusetts, v 

kateri dela kot specialistka 

za stike z javnostjo in upa, da 

bodo njene osebne zgodbe 

navdihnile in opogumile 

druge ljudi v skupnosti ljudi 

s psoriazo.

Ko je poletje na vrhuncu, pisateljica Merrit redno hodi na plažo in 

uživa, pa ne le zaradi lepega vremena, ampak tudi zaradi ugodnih 

učinkov na kožo.

M oji bostonski sorodniki in jaz ničesar ne cenimo bolj kot dragocene 
dneve med junijem in avgustom ter se teh lepih, sončnih dni še dolgo 
spominjamo v mrzlem dežju, ledenem snegu in viharjih v preostalih 

osmih mesecih leta. Za nas so poletni dnevi vredni več kot suho zlato. Včasih občutim 
prav telesno bolečino, ko v jasnem sončnem dnevu sedim v svoji pisarni pri 24 °C. 
No, ja, mogoče malo pretiravam, ampak saj me razumete, kajne?

Poletje pomeni, da zgodaj vstanete, z veseljem napolnite hladilno torbo z vsemi 
mogočimi prigrizki in napitki, za katere se vam zdi, da bi jih lahko potrebovali ali si jih 
zaželeli čez dan, priložite še eno številnih možnosti za kosilo; vse to varno naložite na 
kolo in se odpeljete na najljubšo plažo, če imate srečo, da lahko izbirate.

Poletje v Bostonu (v Massachusett su), posebno tam, kjer živim, je sinonim za plaže. 
Vsepovsod plaže, ki omogočajo edinstveno, popolno oazo v divjanju in garanju 
vsakdanjika. Tam izklopite, upočasnite ritem in živite le v tistem trenutku, kar je čisto 
drugače kot hitenje in elektronska sporočila, s čimer nas ves čas bombardirajo. Plaže 
so tudi eden redkih krajev, kjer se lahko dobiš s prijatelji in družino ali pa uživaš 
izključno v družbi s samim seboj.

Plažo imam tako rada zaradi peska, slane vode in nezastrtih sončnih žarkov. Vem, 
vem. Vsi imamo radi plaže zaradi tega. Ampak če imate psoriazo, vas ti preprosti pole-
tni zakladi rešijo pred srbečo, rdečo, luskasto kožo, čeprav le za en dan. Ko mi je moja 
dermatologinja postavila diagnozo, mi je v isti sapi že naročala, da moram to poletje 
takoj, ko bo mogoče, na plažo. Hitro sem spoznala, da sonce in slana voda (in celo 
zoprni pesek!) lahko odstranijo plake. Hvala ti, mati narava, ljubim te!!!

Ko se vsako poletje napotim od brisače do roba vode, pomočim prste in zberem moč, 
da se potopim v vodo, sem hvaležna, da živim blizu, in predvsem sem hvaležna za 
prijatelje in družino, ki imajo tudi radi plažo. Pravzaprav je le »češnja na vrhu torte« 
dejstvo, da plaki za nekaj časa izginejo. In to se mi zdi tako, kot da so si tudi oni vzeli 
dan dopusta in šli na plažo ...
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Pismo tistim, ki so mi 
blizu, in tistim, ki jih še 
nisem spoznala

Merritt Ward je 

hvaležna vsem, 

prijateljem in 

tujcem, ki jo 

opogumljajo. 

Predstavljamo 

njeno odprto 

pismo tistim, ki 

so ji v oporo pri 

psoriazi.

D raga družina, prijatelji, kolegi in tisti, ki vas še nisem spoznala, tako ali dru-
gače sem se o svoji psoriazi pogovarjala z vami vsemi osebno ali v skupinah, 
posredno ali neposredno, odkrito in previdno. Povedala sem vam, kaj je, kje 

je, zakaj je in kako vpliva name. Zdaj bi pa vsakemu od vas rada povedala še nekaj več.

Družini – včasih, ko vas pokličem, samo potrebujem nekoga, da bi me poslušal, ko se 
hočem izkašljati in povedati, kako nerazložljivo grozna je tistega dne moja koža. Vnaprej 
se opravičujem, če vas včasih osorno prekinem in vas obdolžim, »da me sploh ne razu-
mete«. Seveda vem, da čutite z mano, in, četudi ne razumete popolnoma, se zelo trudite. 
Hvala, ker potrpite z mano, ker me tolažite in pomirjate.

Prijateljem – hvala za ozračje brezpogojnega sprejemanja brez obsojanja in ker me 
vlečete iz pretirane samokritičnosti, v katero zapadam, odkar imam psoriazo. Ob vas 
se vedno dobro počutim v svoji koži, ker veste, da sem veliko več kot to, kar je mogoče 
videti. In moram omeniti tudi naše medsebojne šale in zabavne domislice. Vem, da 
najprej niste bili prepričani, ali je prav, da mi posredujete lepotne nasvete z YouTuba ali 
priporočila za kozmetične izdelke, ampak verjemite mi, da sem vsega tega zelo vesela in 
hvaležna, ker mislite name.

Kolegom – nič hudega, če me sprašujete. V pisarni se redko zgodi, da pokažem svojo 
psoriazo, in gotovo vas takrat zanima, koliko časa jo že imam, ali boli in ali je nalezljiva. 
Nič hudega, če ste radovedni in me sprašujete, ker tako dobim priložnost, da vam po-
vem svojo zgodbo in, upam, malo razširim vaše znanje o tej bolezni.

Tistim, ki jih še ne poznam – Večinoma sem pozitiven in sončen človek. In navadno 
ne dovolim, da bi psoriaza vplivala na moje razpoloženje. Včasih pa pridejo dnevi, ko 
bi najraje ostala v postelji, se pokrila čez glavo in sanjala, kako bo moja koža, ko se bom 
zbudila, čudežno spremenjena v čisto in gladko. So dnevi, ko se sem razdražena, jezna, 
čemerna in slabe volje. V takih dneh so mi všeč šale, nasmehi ali dajanje petke (ali naj-
ljubši prigrizek – to zagotovo). Hočem, da veste, da sem odkrita in iskrena glede svoje 
psoriaze. Torej, če hočete kaj izvedeti, kar vprašajte. 
Vsem želim povedati, da me vaše spodbudne besede zadenejo globlje kot rdeča, srbeča 
in luskasta koža. In iskreno vas prosim, še naprej vstopajte v moj svet in znova in znova 
se približajte tudi drugim osebam s psoriazo. Vem, da bo tudi njim to všeč in da vam 
bodo hvaležni.

Lep pozdrav, Merritt .
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V redu sem in drugo, 

kar iz navade poveste 

zdravniku

Saj vemo. Pogovor o kožni 

bolezni je kot puljenje zoba. 

Ni pomembno, s kom se 

pogovarjate: s prijatelji, 

družino, zdravnikom ali 

svojim psom/mačko/

zlato ribico, vedno je težko 

natančno opisati, s čim 

se spopadate. Zato smo 

opredelili nekaj običajnih 

občutkov (v obliki običajnih 

fraz), ki jih morda lahko 

prepoznate, in upamo, da 

vas bo to opogumilo, da 

boste odkrito spregovorili 

z zdravnikom. In verjemite, 

veseli boste, ko boste to 

naredili.

Kako si moj zdravnik predstavlja mojo Kako si moj zdravnik predstavlja mojo 

kožo kožo 

– in kakšen je resnični občutek.– in kakšen je resnični občutek.
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Kaj moj zdravnik misli, da 

prestajam, in kaj se v resnici dogaja 

z menoj

Zdravniki so dobro usposobljeni in imajo dober namen. 

Hočejo vam pomagati. Če pa naletijo na načrt zdravlje-

nja, ki, kot kaže, dobro učinkuje, bodo verjetno vztrajali 

pri njem in ne bodo vedno iskali res najboljše možnosti 

v danem trenutku. In če jim ne boste pojasnili svojega 

stališča, bodo najbrž domnevali, da se strinjate z njimi. 

Da ne bo pomote: zdravniki so res na vaši strani in vam 

želijo le najboljše. Nikoli pa zares ne razumejo, kako je biti 

v vaši koži. »Kadar gre za vaše zdravje, dovolj dobro pre-

prosto ni dovolj dobro,« meni Shaun, eden izmed članov 

skupnosti Skin to live in, ki ima psoriazo. »Oni (vaši zdrav-

niki) mogoče mislijo, da je pekoča koža samo neprijetna, 

v resnici pa imate občutek, kot da ste v plamenih.«

Tudi če zaupate zdravljenju svojega zdravnika (in prav 

je tako), se ne bojte biti odkriti in pošteni. Vzemite si čas 

in se iskreno pogovorite z njim o ciljih in luknjah v tre-

nutnem načrtu zdravljenja ter svojih željah glede večje 

dostopnosti in boljše zdravstvene oskrbe.
 

V redu sem. 

Vsi poznamo to. Rečemo, v redu sem, dobro se po-

čutim, čeprav se v resnici sploh ne. »Stvari nočemo 

oteževati,« pravi Shaun. »Namesto da bi hoteli več, se 

držimo tistega, kar poznamo, in se žal zadovoljimo z ne 

najboljšim zdravljenjem.«

Nauk za domov: če menite, da bi se vaše zdravljenje 
dalo bolje voditi, se pogovorite z zdravnikom. Pika. 
Bolezni, kot sta psoriaza in kronična spontana urtikarija, 
so različnih vrst in niso pri vseh bolnikih enako močno 
izražene. Če vas torej zelo boli, vam močno znižuje 
samozavest ali ovira pri vsakdanjih opravilih, naj vam 
ne bo nerodno povedati zdravniku in medicinski sestri, 
kakšno stopnjo zdravja želite doseči.

Ne izgubljajte časa.

Dovolj je praznih besed. Pogovorite se z zdravnikom ta-
koj, ko imate občutek, da potek zdravljenja ne izpolnjuje 
vaših pričakovanj. Obe bolezni, psoriaza in urtikarija, 
sta povezani tudi s povečanim tveganjem za depresijo, 
tesnobo in stres. Hudi in zelo opazni simptomi lahko 
pripeljejo do občutka osamljenosti in izključenosti. Ob-
stajajo dokazi, da lahko stres te simptome še poslabša. 

... V redu sem.... V redu sem.

Prijatelj: Hej, si že šel k zdravniku?Prijatelj: Hej, si že šel k zdravniku?

Jaz: Jaz: 

Obe bolezni, psoriaza in urtikarija, sta 
povezani tudi s povečanim tveganjem za 
depresijo, tesnobo in stres.
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Naj pokažem kožo na 

delovnem mestu ali raje 

ne (ni tisto, na kar ste 

pomislili)

Nekateri ljudje, ki imajo psoriazo ali kronično spontano urtikarijo, 

se zjutraj res težko odločijo, kaj naj oblečejo. Za vas imamo nekaj 

nasvetov, kako obleči, kar vam je všeč, čeprav imate kožno bolezen.

B rez skrbi, prijatelji, ne gre za noben nevaren eksperi-
ment v pisarni. Samo iskreno bomo spregovorili o 
tem, kako je, če imaš kožno bolezen in si vsako jutro 

pred zastrašujočo dilemo: kaj, zaboga, naj danes oblečem za v 
službo.

Ne razumite nas narobe, všeč nam je, da so zaposleni bolj 
sproščeni glede »primerne obleke na delovnem mestu«. Kaj 
pa, če imate kožno bolezen, kot je psoriaza ali urtikarija? V tem 
primeru je jutranje vprašanje, kaj obleči, lahko še bolj zastrašujo-
če. Ne gre le za to, katero čudovito obleko obleči, ampak tudi za 
to, kaj vas bodo ljudje spraševali, če bodo videli lise na nogah ali 
izpuščaj na rokah. In ta vprašanja so še bolj strašljiva kot prejšnje.
Da boste v varnem območju, spet sežete po običajnih črnih 
hlačah in bluzi z dolgimi rokavi. Kaj pa, če je zunaj vroče in sije 
sonce? Kaj, če ste podlegli skušnjavi in navsezadnje kupili tisto 
predrago obleko, ki pokaže vaše gole noge? Veste, da bi jo radi 
nosili, ker se zavedate, da ste v njej videti fantastično. Zato jo le 
oblecite, čeprav imate kožno bolezen. Ker bi moral biti vsakdo 
na delovnem mestu videti fantastično in se tako tudi počutiti, 
vam ponujamo nekaj namigov, zakaj naj bi oziroma ne bi poka-
zali svoje kože v službi.

Pri roki imejte jopico ali pulover.

Ne razumite nas narobe. Če niste v zadregi, kadar v službi po-
kažete svojo kožno bolezen, kar nadaljujte tako. Kadar pa niste 
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prepričani o sebi ali imate pomemben sestanek z novimi ljudmi, 
ki jim ne želite po nepotrebnem pojasnjevati podrobnosti, lahko 
čez karkoli oblečete jopico. In opazili boste, da to dela veliko ljudi 
– zaradi klime je lahko v pisarni prava ledenica.

Ne skrivajte kože, kadar ni treba.

Najbolj prepričljivi ste, če ste to, kar ste. Zakaj ne bi tvegali in 
priznali (in pokazali) tistih lis in izpuščajev? Če ljudje gledajo, pa 
naj! Kožna bolezen ni greh, ne vedite se, kot bi bila. Včasih se je 
treba spoprijeti z drugačnostjo, da jo premagate – mogoče boste 
to storili prav danes in omajali napačne predstave pri ljudeh.

Za primer angioedema imejte pripravljene 

druge čevlje.

Celo tista sodelavka, ki vedno nosi visoke pete, si mora kakšen 
dan odpočiti in obuti udobne čevlje. Če vas torej nepričakovano 
doleti angioedem, smuknite v udobne čevlje. Vsi poznamo ta 
občutek ...

Naj vam ne bo nerodno.

Kar je laže reči, kot storiti. Vaša kožna bolezen je mogoče zelo 
opazna, zaradi česar vam je še teže delovati sproščeno in brez za-
drege. Ampak bolezen ni nalezljiva ali nevarna; samo vaše kožne 
celice so včasih bolj garaške kot pri drugih ljudeh. Pri psoriazi, 
na primer, se kožne celice razmnožujejo in razvijajo hitreje in se 
veliko hitreje premikajo proti površini kože. Če vas torej ljudje 
sprašujejo, jim odgovorite pogumno, pametno in duhovito: moje 
celice počno to, kar vi vsak dan delate na delovnem mestu: delajo 
bolj prizadevno in hitreje kot drugi.

Uberite lažjo pot – pripravite kratko 

razlago.

To smo že vsi počeli. Toda namesto da bi v 20 sekundah povedali, 
kdo ste, kakšen poklic opravljate ali od kod ste, morate pove-
dati, da imate kožno bolezen, ki ni nalezljiva. Če boste to storili 
samozavestno, se boste v tistem krilu počutili (in tudi bili videti!) 
še bolje.

Najbrž boste potrebovali nekaj časa, preden boste na vsakdanje 
vprašanje stilskega oblačenja odgovorili: Danes bom pa oblekla 
srajco s kratkimi rokavi ali Danes bom končno obula tiste sandale 
z jermeni. Ampak nič hudega. Že če boste tako samo razmišljali, 
boste postali bolj samozavestni. In če vas bo kdo čudno pogledal 
ali si celo dovolil neprimerno vprašanje, se samo nasmehnite, po-
ložite roko na bok in se pripravite, da boste povedali svoj pripra-
vljeni kratki govor. Vsakokrat vam bo šlo bolje in nazadnje boste 
postali gospodar svoje kože in garderobe, ne pa obratno.

Najbrž boste potrebovali nekaj 
časa, preden boste na vsakdanje 
vprašanje stilskega oblačenja 
odgovorili: danes bom pa oblekla 
srajco s kratkimi rokavi ali danes 
bom končno obula tiste sandale z 
jermeni. Ampak nič hudega. Že če 
boste tako samo razmišljali, boste 
postali bolj samozavestni.
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Pomembni trenutki v 

življenju: kako s kožno 

boleznijo preživeti med 

prazniki
Prazniki lahko ljudem s kožnimi boleznimi povzročijo številne zaplete. 

Tukaj je nekaj nasvetov, kako preživeti praznike.

P razniki se hitro približujejo in vsi že komaj čakamo 
nanje. Čas je, da okrasimo stanovanje in prižgemo 
svečke, kajne? Zadeva pa ni vedno tako vesela, kot 

se sliši. Za tiste, ki imajo kožno bolezen, so prazniki lahko 
brezobzirno stresni. Morda gre za velika pričakovanja glede 
zabave, vročico pri izbiranju prazničnih oblačil ali za naval že 
skoraj pozabljenih sorodnikov in prijateljev iz starih časov 
– med prazniki lahko stopnja stresa prebije vse znosne meje 
celo pri najbolj živahnih in organiziranih med nami.

Na kratko: prazniki prinašajo veliko sprožilcev, ki lahko pov-
zročijo poslabšanje bolezni, razočaranje in pobitost. Kaj lahko 
torej storimo, da se izognemo stresu med prazniki? Poglejmo.

Načrtovanje

Po podatkih nedavne študije je 63 odstotkov ljudi s psoriazo 
povedalo, da se njihovi simptomi poslabšajo zaradi stresa, 50 
odstotkov pa jih je navedlo, da se je psoriaza pri njih prvič 
pojavila v stresnem obdobju. Kako naj torej pritiske, ki so 
povezani s prazničnim bliščem, zadržimo na najnižji stopnji?
Če hočemo prehiteti stres, ki spremlja praznične zabave, 
je pomembno, da vse načrtujemo. Dobro bi bilo, da bi si 
pripravili seznam vseh dogodkov, ki se jih morate udeležiti v 
tem mesecu, in bi se ravnali po njem. S tem se lahko izognete 
nervozi pri načrtovanju in prilagajanju razporeda v zadnji mi-
nuti ter poskrbite, da se boste lahko udeležili vsakega druženja 
ob koncu leta in ob tem pripravili tudi piškotke, ki bodo res 
nekaj posebnega. 
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Hrana in pijača (in ali lahko pojem še 

malo)

Ko smo že pri piškotkih: če si občasno privoščimo sladek prigri-
zek, nam to zagotovo ne bo škodilo, ampak – kdo se lahko ustavi 
pri enem piškotku? Vsi vemo, da so prazniki čas, ko se lahko brez 
omejitev predajamo užitkom ob piškotkih, sladkarijah, sladkih 
napitkih in vseh vrstah prigrizkov ter hrani za ugodno razpo-
loženje. Hkrati pa vemo, da vse, kar pojemo, vpliva na kožno 
bolezen, zato je pomembno, da obdržimo stvari pod nadzorom.

Čeprav grizljanje zelene namesto sladkih prigrizkov ni prav rea-
lističen nasvet, vam kljub temu priporočamo, da se odločite za 
zmernost pri uživanju hrane. Če že veste, da praznična hrana pri 
vas sproži simptome, razmislite o tem, da bi na naslednjo zabavo 
prinesli nekaj svojih prazničnih prigrizkov. Ali pa naslednjič, ko 
vas kdo izmed članov družine povabi, da se mu pridružite pri 
kozarcu vina ali sladici, predlagajte, da se vam on pridruži pri 
športni aktivnosti, na primer na sprehodu ali vožnji s kolesom. 
Tako boste lahko »odslužili« za vsako popuščanje razvadam, ko 
boste želeli dohajati druge na zabavi.

Potegnite odejo do vratu in zaspite

Mogoče zaradi kostanja, ki ga je prijetno peči pozno ponoči, ali 
zaradi malih nečakov, s katerimi se je treba loviti po hiši že navse-
zgodaj zjutraj, so prazniki lahko čas, ko mnogi skrajšajo spanje na 
najmanjšo možno mero. Ampak, saj veste, če imate kožno bole-
zen, je spanje pomembno, ker pripomore k zmanjševanju vnetja 
in povečuje odpornost. Včasih mora zadostovati, če ljudem 
razložite, da niste samo leni, verjetno pa je prava rešitev prepreče-
vanje takih situacij. Razmislite o tem, da bi malo preskočili besno 
veseljačenje med prazniki in si vzeli čas za sprostitev. Kdo ve, 
morda se boste celo zalotili, da sanjarite o toplejšem vremenu.

Čas za puloverje

Nižje temperature so morda res bolj ugodne za 
snežaka na dvorišču, tistim, ki imajo psoriazo ali 
urtikarijo, pa pogosto povzročajo precej preglavic.
Strokovnjaki pojasnjujejo, da nižje temperature ne 
povzročajo le suhe kože, ampak tudi pospešujejo 
vnetje in sprožijo poslabšanje bolezni. Pokrivanje 
kože z grdim starim volnenim puloverjem, ki ga je 
spletla babica, je lahko le začasna rešitev, pomembno 
pa je, da ohranjate svojo kožo toplo in jo primerno 
oskrbujete z vlago. Držite se naravnih materialov, ki 
so prijetni na otip in pustijo koži dihati. In zakaj si ne 
bi na naslednjem prazničnem druženju okrog vratu 
ovili mehkega svilenega šala? Navsezadnje je to čas 
za praznovanje.

Ne glede na to, kateri prazniki so pred vami ozi-
roma kaj točno boste praznovali, se v naslednjih 
nekaj mesecih ne boste mogli izogniti obilici hrane, 
praznovanj in zabave. Ne dovolite, da bi vam vaša bo-
lezen pokvarila vse veselje. Z upoštevanjem vseh teh 
nasvetov se lahko izognete težavam, ki so povezane 
z boleznijo, pa tudi polno uživate vse praznike. Tako, 
zdaj pa zagrabite svoj pulover in kozarec jajčnega 
likerja ter veselo praznujte.
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Društvo psoriatikov Slovenije
Društvo psoriatikov Slovenije je humanitarna organizacija, 

ki deluje že od leta 1979. Z informiranjem, ozaveščanjem 

in izobraževanjem si prizadeva za boljše poznavanje, 

razumevanje in sprejemanje bolezni ter izboljšanje kakovosti 

življenja bolnikov s psoriazo. 

P soriaza ali luskavica je dedno pogojena, nenalezlji-
va, vnetna, kronična bolezen, ki prizadene pred-
vsem kožo bolnikov in v približno 2% prizadene 

tudi sklepe obolelih. V svetovnem merilu za to boleznijo 
oboleva okoli 2,5 odstotka ljudi. V Sloveniji beležimo okoli 
35.000 takšnih bolnikov. Ker se bolezen odraža na koži 
bolnikov z različno velikimi pigmentnimi madeži, rdeče, 
napete in luščeče se kože, je potreba po zmanjšanju izlo-
čevanja iz družbe in psihosocialnih stisk bolnikov velika. 
Društvo izpostavlja skrb za lastno zdravje, nudi podporo in 
zastopa nacionalne interese članov, na področju medicine 
pa poziva k skrbnejši obravnavi psoriatikov. Bolnikom 
želimo pomagati pri premagovanju in lajšanju stiske ter jih 
naučiti živeti z boleznijo, kar uresničujemo preko različnih 
dejavnosti. Naravnani smo k povezovanju in sodelovanju 
članov, kot enem izmed pomembnih dejavnikov delovanja, 
saj se zavedamo bremena bolnikov in pomembnosti zmanj-
ševanja stigme. V okviru društva deluje predsedstvo, ki 
združuje 11 podružnic po vsej Sloveniji in šteje okoli 2000 
članov. V društvu skozi vso leto izvajamo različne progra-
me. Programe socialne in humanitarne narave za bolnike 
s psoriazo, kjer organiziramo in izvajamo samopomoč ter 
osebno pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom na 
domu ter preprečujemo in lajšamo socialne stiske. Skrbimo 
za lažje soočanje z boleznijo in vključevanje bolnikov v 
vsakdanje življenje. Organiziramo in izvajamo strokovna 
predavanja in izobraževanja za bolnike. Predavanja izvajajo 
zdravniki specialisti, dermatologi, revmatologi in psihologi. 
Na srečanjih članov se trudimo na podlagi medsebojne 
izmenjave izkušenj, povezovati vse udeležene. Spodbujamo 
zdrav način življenja in izvajamo preventivne programe 
za ohranjanje zdravja. Eden naših ključnih programov je 
obnovitvena rehabilitacija v slovenskih zdraviliščih. Kot 
društvo s humanitarnim statusom ga izvajamo pogodbeno 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam 
dodeljuje fi nančna sredstva. Vsako leto naša komisija obde-
la nekaj sto vlog in odobri približno 220 bolnikom s pso-

riazo 14-dnevno bivanje v enem izmed izbranih zdravilišč. 
Kot dopolnilo k zgoraj navedenemu programu, izvajamo 
program »Družinske rehabilitacije«, kjer lahko člani dru-
štva skupaj s svojimi družinskimi člani in prijatelji koristijo 
lepo urejen apartma v Vasi Lipa v Termah Olimia, ter 
apartma v naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah. V 
okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini organiziramo zdra-
vljenje v bolnici Naft alan in zdravljenje na Velem Lošinju, 
na Hrvaškem. Trudimo se, da je zdravljenje za člane društva 
cenovno ugodno. Organiziramo športne igre, različna dru-
žabna in izobraževalna srečanja, planinske pohode, izlete ter 
prednovoletna srečanja. Prav tako izvajamo predavanja za 
splošne zdravnike in medicinske sestre, z namenom hitrejše 
in pravilnejše diagnoze in skrbnejše obravnave obolelih 
za psoriazo. Na oddelku za kožne in spolne bolezni UKC 
Maribor izvajamo Šolo luskavice, katero vodita specialist 
dermatovenerolog in medicinska sestra. Program zajema 
predavanje o luskavici in psoriatičnem artritisu, zdravljenju, 
življenjskem stilu in negi kože, ter o ostalih zelo pomemb-
nih dejavnikih za obvladovanje bolezni. Ozaveščanje 
javnosti sodi med pomembnejše dejavnosti društva. Z izda-
janjem društvenega glasila Za prostor pod soncem, spletno 
stranjo, sodelovanjem na društvenih omrežjih in akcijami 
ozaveščanja se trudimo za čim večjo prepoznavnost po 
svojem delovanju ter predstavljanju bolezni širši javnosti.

Osredotočite se na bistvo. Nihče ne more 
skočiti iz svoje kože. Ko ljudje zagledate 
človeka z luskavico, dajete videnemu 
prevelik pomen. Tako ne opazite kaj je res 
pomembno – naša osebnost, ki nas dela 
človeške, ne glede na kožo. Ne bojte se 
dotika z nami, luskavica ni nalezljiva.
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DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE
e: info@drustvo-psoriatikov.si

OSREDOTOČI SE NAME, 
NE NA MOJO LUSKAVICO.

www.drustvo-psoriatikov.si

OSREDOTOČITE SE NA BISTVO 
Nihče ne more skočiti iz svoje kože. Ko ljudje zagledate 
človeka z luskavico, dajete videnemu prevelik pomen. 
Tako ne opazite, kaj je pomembno - naša osebnost, ki 
nas dela človeške, ne glede na kožo. Ne bojte se dotika 
z nami, luskavica ni nalezljiva. 

Bolniki z luskavico, poiščite nasvete in mnenja od ljudi, 
ki razumejo vaše stanje 
… od ljudi, kot ste vi: 

Za prostor pod soncem
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Prosimo odgovorite na spodnja vprašanja:

Vprašalnik za odkrivanje suma na 

psoriazo/luskavico s plaki

1. Imate podobne spremembe na koži kot na spodnjih slikah? 

DA NE

2. Imate podobne spremembe na nohtih kot na spodnjih slikah? 

DA NE

3. Imate podobne spremembe na lasišču kot na spodnjih slikah? 

DA NE
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Če ste vsaj na 3 vprašanja odgovorili z DA, vam priporočamo, da se pogovorite z vašim 
osebnim zdravnikom.

Vprašalnik je namenjen pomoči pri odkrivanju znakov luskavice. Diagnozo lahko postavi samo 

osebni zdravnik ali dermatovenerolog.

4. Je Vaša koža na določenih mestih (najpogosteje na komolcih, kolenih, ob 

lasišču) zadebeljena in pordela/vneta po več kot 2 tedna hkrati?

DA NE

5. Se Vaša koža na teh mestih lušči?

DA NE

6. Vas koža na odebeljenih mestih srbi?

DA NE

7. Ima kdo v Vaši družini luskavico/psoriazo?

DA NE

8. Ali imate vsaj en boleč ali otekel sklep, ki ni povezan s poškodbo?

DA NE

Vprašalnik je sestavljen s pomočjo strokovne literature:

Dominguez PL, Assarpour A, Kuo H in sod.  Development and pilot-testing of a psoriasis screening tool. Br J Dermatol 2009; 161: 778-784. 

Strokovna recenzija: Združenje slovenskih dermatovenerologov.

Izdaja: farmacevtsko podjetje Novartis.
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VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA3-5

Na kakovost življenja bolnikov psoriaza vpliva podobno kot nekatere vrste raka (limfom), srčni infarkt, 
artritis, sladkorna bolezen tipa 2 in depresija. Poleg tega več mednarodnih študij dokazuje, da imajo ljudje 
s hujšimi oblikami psoriaze tudi bistveno krajšo pričakovano življenjsko dobo.

Skoraj 3 % svetovne populacije živi s psoriazo.2

Več kot 1/3  bolnikov, ki ima psoriazo s plaki, ima zmerno do hudo 
obliko te bolezni.15
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Kar 50 % ljudi, ki imajo zmerno do hudo psoriazo s plaki, navaja, 
da niso zadovoljni z obstoječim zdravljenjem, kar pomeni, da 
potrebujejo učinkovita zdravila, ki imajo hiter kliničen odziv in so 
dovolj varna.

NEUSPEH ZDRAVLJENJA3, 6-10

PSORIATIČNI ARTRITIS11

SOČASNE BOLEZNI 5, 13, 14

PSORIATIČNI
ARTRITIS

SRČNO OBOLENJE

DEPRESIJA

NAJBOLJ POGOSTI SIMPTOMI12

30% bolnikov ima tudi psoriatični artritis

BOLEČINESRBEŽ

LUŠČENJE
KOŽE

ZADEBELJENA
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SLADKORNA BOLEZEN

sočasne bolezni so bolezni ali stanja, ki jih ima bolnik poleg psoriaze.
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Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 300 75 50
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Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji,

Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 300 75 50
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Psoriatični artritis in 

psoriaza – razumevanje 

povezave

W illiam Shakespeare je za svoja tragična 
junaka Romea in Julijo napisal: »Kaj sploh 
pomeni ime?« Psoriatični artritis in psori-

aza se slišita neverjetno podobno in imata zelo podobne 
simptome. Kako blizu pa sta si po poglavitnih vzrokih, 
simptomih in klinični sliki? O povezanosti teh dveh 
bolezni boste na spletu našli dobesedno več tisoč različ-
nih vsebin, kar vas lahko zbega. Preden pa se poglobimo v 
podrobnosti povezave med obema boleznima, poglejmo 
kaj že vemo:
• Psoriaza (na videz) prizadene le kožo in povzroči 

rdeče plake, pokrite z belimi luskami. Navadno se 
pojavijo na kolenih, komolcih in lasišču, lahko pa tudi 
po trupu, dlaneh in podplatih. Psoriatični artritis se 
lahko pokaže s številnimi simptomi psoriaze, vedno pa 
povzroča bolečine v sklepih in se lahko pojavi kjerkoli 
po telesu.

• Do 40 % ljudi, ki ima psoriazo, bo dobilo tudi pso-
riatični artritis. Zdravniki lahko predvidijo nastop 
psoriatičnega artritisa, preden se zares pojavi.

• 85 % ljudi s psoriatičnim artritisom opaža težave s 
kožo, ki so povezane s psoriazo, preden se pojavijo 
bolečine v sklepih.

• Psoriatični artritis se navadno razvije približno deset 
let po nastopu psoriaze (a ne vedno).

• Okrog 40 % ljudi s psoriatičnim artritisom ima v 
sorodstvu koga s psoriazo.

Psoriatični artritis (PsA) in psoriaza se zdita neverjetno podobna drug 

drugemu in imata zelo podobne simptome. Kako blizu pa sta si po 

poglavitnih vzrokih, simptomih in klinični sliki? 

Če imate torej psoriazo, morate 
biti pozorni na znake psoriatičnega 
artritisa. Simptomi se lahko razvijejo 
počasi ali pa se pojavijo hitro in je, 
kot velja za večino stvari v povezavi s 
psoriatičnim artritisom, odvisno od 
okoliščin pri posamezniku. 
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Povejte mi kaj več

V čem sta torej bolezni povezani? Osnova obeh bolezni je 
vnetje v telesu. Povedano preprosto, če imate psoriatični 
artritis ali psoriazo, je vaš imunski sistem preveč aktiven. To 
se sicer sliši zelo impresivno, v resnici pa pomeni, da začne 
vaš imunski sistem neverjetno hitro pretiravati in končno 
napade lastno telo. Ko se to zgodi, se pojavijo simptomi 
psoriatičnega artritisa ali psoriaze. Znanstveniki ne vedo, 
kateri geni so odgovorni za to, da imunski sistem pretirava. 
Ko bodo razvozlali to uganko, bo to ključ do odkritja novih 
zdravil za obe bolezni.

Nekateri raziskovalci domnevajo, da so ljudje, ki imajo 
hudo psoriazo v večji nevarnosti, da zbolijo še za psoriatič-
nim artritisom, a za to ni prepričljivih dokazov. Dobra no-
vica pa je, da intenzivnost psoriaze ni povezana s tem, kako 
hudi bodo zagoni psoriatičnega artritisa, zato hude težave s 
kožo ne pomenijo nujno hudih simptomov artritisa.

Dokazi so večinoma precej jasni in kažejo, da sta psoriatični 
artritis in psoriaza sicer ločeni bolezni, pogosto pa delujeta 
z roko v roki. Če imate torej psoriazo, morate biti pozorni 
na znake psoriatičnega artritisa. Simptomi se lahko razvijejo 
počasi ali pa se pojavijo hitro in je, kot velja za večino stvari 
v povezavi s psoriatičnim artritisom, to odvisno od oko-
liščin pri posamezniku. Če opažate katere izmed naslednjih 

težav, se le pogovorite z zdravnikom:
• splošna utrujenost,
• občutljivost, bolečina in otekanje nad mesti, kjer pote-

kajo kite,
• otekli prsti na rokah in nogah,
• okorelost, bolečina, kljuvanje, otekanje in občutljivost v 

enem ali več sklepih,
• omejena gibljivost,
• jutranja okorelost in utrujenost,
• spremembe na nohtih –na primer ločitev nohta od 

nohtne posteljice in/ali pojavljanje vdolbinic na nohtu 
ter videz nohta kot pri glivični okužbi,

• rdeče in boleče oči kot pri vnetju očesne veznice.
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Zavrtajmo v znanost

Kaj je psoriatični artritis (PsA)? Oprostite ... atični kaj?! Če živite

s psoriatičnim artritisom, imate verjetno že vrsto odgovorov

na to vprašanje. Toda, kaj se zares dogaja v ozadju? Skupaj se

dotaknimo vsaj vrha ledene gore znanosti, ki se skriva za vašimi

simptomi.
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O krog 40 % ljudi s psoriazo se bo v 5 do 10
letih po prvem pojavu psoriaze srečalo
tudi z njenim zlobnim bratrancem –

psoriatičnim artritisom. So pa tudi ljudje, ki zbolijo za
psoriatičnim artritisom, preden se pojavijo razpoke
ali rdečina na koži. Nekateri celo nikoli ne zbolijo za 
psoriazo.

Kaj se dogaja v telesu?

Priznamo, še vedno ne razumemo v celoti, kaj natančno
povzroči psoriatični artritis. Ali kaj se dogaja na
molekularni ravni (to je, ko znanstveniki proučujejo
najbolj temeljna vprašanja, kako so zgrajene in kako
delujejo naše celice). Eden izmed vzrokov za skromno
poznavanje dogajanja je, da je zelo težko proučevati,
kaj se dogaja v notranjosti sklepov. Nekaj pa vendarle
vemo in to je predstavljeno v nadaljevanju.

Poglejmo najprej, kaj psoriatični artritis JE. Psoriatični
artritis je samostojna bolezen, ne le eden izmed
simptomov psoriaze. Večinoma se res pojavlja sočasno
z znaki psoriaze, a ne vedno. Lahko si predstavljamo,
da sta psoriaza in psoriatični artritis kot sestrična in
bratranec, zlobna in zoprna sestrična in bratranec, ki pa 
nista dvojčka. Ne prideta vedno skupaj, sta pa v
sorodu.

Psoriaza in psoriatični artritis, zlobno nagajata telesu
in imunskemu sistemu, prva na koži, drugi v sklepih.

Oba to dosežeta tako, da spodbujata imunski sistem
k varovanju organizma pred »vsiljivci«. Celice T, ki
so vrsta levkocitov (oziroma belih krvnih celic), imajo

nalogo, da uničujejo bakterije in druge vsiljivce. Na
tej točki pa stvar postane zanimiva: pri psoriatičnem
artritisu ni nobenih vsiljivcev. Prav nobenih. Tako naše
celice T pomotoma napadajo zdrave celice. Pojavi
se rdečina in vnetje. Verjetno tak »dobronamerni
napad« prizadene tudi druge dele telesa, kar povzroča
zagone psoriatičnega artritisa in bolečino v sklepih.

Ampak, zakaj se nekateri ljudje »izmaknejo krogli«,
drugi pa dodajo svojemu seznamu težav še psoriatični
artritis? Pri tem ni nobenega doslednega pravila. Kaže,
da pri psoriatičnem artritisu kombinacija dejavnikov,
kot so telesna poškodba, okužba in naši geni, spodbudijo
telo, da napade zdravo tkivo in celice.

Ti sprožilci sprožijo verižno reakcijo, ki gre približno
takole: celice T se odpravijo na pot po telesu s pomočjo
celic Th  17 (Th  pomeni T-helper = pomočnik).
Celice Th  17 omogočijo celicam T, da vstopijo v sklepe.
Rezultati raziskav v resnici kažejo, da imajo osebe
s psoriatičnim artritisom povečano koncentracijo
celic Th  17 v krvi in v »mazivni tekočini« (v sinovialni
tekočini) v sklepih. S tem se izlet po strokovnih globinah 
psoriatičnega artritisa konča.

Da boste približno vedeli, kaj se dogaja v vašem telesu,
bodite vedno pozorni na svoje simptome in se z zdravni-
kom pogovarjajte o vseh spremembah, da boste
lahko obvladovali oba: zoprno sestrično in zlobnega
bratranca.
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O bolečini moramo 

spregovoriti

M ogoče se vam zdi, da je preprosto opisati 
telesno bolečino. Vendar je v vsakem primeru 
omejena na posameznikovo in povsem osebno 

doživljanje. Zato na splošno velja, da je to ena najzahtevnejših 
vsebin jezikovnega komuniciranja.

Če imate kronično bolezen, kot je psoriatični artritis, boste 
verjetno občutili bolečino na različne načine in v različnih 
obdobjih dneva, meseca oziroma leta – od otečenih pet do 
neprijetnega občutka v členkih prstov ali okrog njih. Prenaša-
nje take stalne bolečine zelo lahko vodi do tega, da jo sprejme-
mo kot del življenja. Vendar pa je bistvenega pomena, da smo 
karseda odkriti pri pogovoru z zdravnikom, da nam bo lahko 
kar najbolje svetoval in predlagal najboljši način zdravljenja.

Če je torej bolečina ena izmed izkušenj, ki jih je najtežje opi-
sati, kako naj se potem sploh lotimo pogovora z zdravnikom? 
Dobro je, da veliko zdravnikov opravi posebno usposabljanje 
za boljše razumevanje izrazov, ki jih bolniki uporabljajo pri 
opisovanju simptomov. Obstaja pa tudi kar nekaj načinov, s 
katerimi si boste vse lahko precej olajšali:

• Uporaba primerjav in metafor je pogost način opisova-
nja bolečine. Ker nezavedno vemo, da je naša bolečina 
edinstvena, iščemo besede, ki bi drugim ljudem pomagale 
razumeti, kaj občutimo. Če to možnost uporabimo na 
pravi način, je lahko neverjetno koristna. Ampak vzemite 
si čas in dobro razmislite, kakšen opis bo najbolje pomagal 
zdravniku prepoznati problem, ki se lahko skriva za tem.

• Pisanje dnevnika bolečine v enem ali dveh tednih pred 

Zakaj je prav, da govorimo o bolečini?

Kaj imajo skupnega snežinke, 

prstni odtisi in bolečina? Na 

prvi pogled je to seznam 

naključno izbranih pojmov, 

ki imajo zelo malo (če sploh 

kaj) skupnega. Pa vendar jih 

povezuje nekaj bistvenega; 

vsak izmed njih, snežinka, 

prstni odtis in doživljanje 

bolečine, je edinstven pojav, 

povsem samosvoj, drugačen 

od drugih. 
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pregledom pri specialistu vam lahko pomaga prepoznati 
sprožilne dejavnike za poslabšanje in bolečino. Zapiso-
vanje vrste bolečine, kje se pojavlja in ali ste počeli kaj 
takega, kar bi jo lahko sprožilo. Vse to lahko pomaga 
zdravniku ugotoviti neposredne vzroke za tako stanje.

• Redno bolečino je mogoče prikazati v obliki pregle-
dnice, kar vam lahko pomaga pri opredelitvi njene 
intenzivnosti. Če jo označite z oceno na lestvici od 1 do 
10 (na primer: včeraj je bila bolečina v kolenu 5, danes 
pa je 8), si bo zdravnik lahko bolj zanesljivo predstavljal 
izraženost zagonov bolezni in bo lažje poiskal sprožilne 
dejavnike.

• Bolečina ni le nekaj, kar prizadene naše telo, vpliva tudi 
na našo duševnost. Pišite dnevnik o tem, kako vpliva na 
vaše vsakodnevno duševno življenje. Tako bo vaš spe-
cialist lažje ugotovil, kakšno dodatno pomoč bi morda 
še potrebovali (na primer jogo ali čuječnost in morda 
celo svetovalca). Na tak način bosta lahko z zdravnikom 
pripravila načrt podpornih dejavnosti za premagovanje 
bolečine.

• Ker je bolečina nekaj zelo subjektivnega, poznamo zelo 
različne izraze, s katerimi jo lahko opišemo: lahko je 
pekoča, ščemeča, topa ali kljuvajoča ... Na začetku dnev-
nika bolečine si pripravite seznam vseh besed, ki bi jih 
lahko uporabili pri opisu bolečine, da boste lahko hitro 
in natančno ugotovili, za kakšne težave gre in začeli 
prepoznavati vzorce.
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Imam kronične bolečine … 

vi pa mi svetujete, 

naj si obujem superge

Od nasvetov za vadbo do razkritja, kako ohranjati motivacijo – 

na spletni strani www.psandme.com lahko najdete namige za 

vključevanje vadbe pri obvladovanju svojega psoriatičnega artritisa.

Č e vas boli in/ali ste utrujeni, je skušnjava, da bi preskočili vadbo, verjetno res 
prehuda. In to je povsem razumljivo. Že sedenje v dnevni sobi vam povzroča 
bolečino, kako vas bo šele bolelo, če se boste prisilili k teku … Vendar za ljudi, 

ki imajo kronično bolezen, kot je psoriatični artritis, znanost potrjuje, da je lahko vadba 
(po zmožnosti in ob upoštevanju svojega telesa) zelo pozitivna in vam pomaga k boljše-
mu počutju – telesnemu in duševnemu.

Če se že nekaj časa izogibate telovadbi, verjetno premalo uporabljate mišice, ki jih potre-
bujete za prepogibanje, obračanje in sklanjanje (te mišice vas navadno najbolj bolijo!). 
Zato so oslabele in neuporabne. To je za pogumneže, ki imajo psoriatični artritis in bi radi 
spet začeli vaditi, dvorezen meč, saj se vam bo zdel začetek aktivne vadbe še zahtevnejši.

Dobra novica pa je, da je telo neverjetno prilagodljivo in si lahko z majhnimi spremem-
bami v načinu življenja spet opomore. Okorele mišice se okrepijo, vezi se raztegnejo in 
omogočijo večjo gibljivost.

Seveda pa je najpomembnejša vztrajnost. Kot velja za vse, ki se poskušate spet lotiti vadbe 
(če imate kronično bolezen ali ne), so ključnega pomena dobre navade. Naj to postane del 
vašega vsakdana, raje bodite aktivni večkrat po malem. Postavite si cilje in se nagradite za 
uspeh. Več korenčka, manj palice. Vsaka aktivnost, ki jo zmorete več, kot ste jo lahko počeli 
do sedaj, pomeni napredek. Z nikomer se vam ni potrebno primerjati in nikomur doka-
zovati, zato si obujte superge in začnite. In ne pozabite, da to ne pomeni, da se lotite ravno 
teka ali vadbe v telovadnici, če vam ni do tega. Sprehodi, plavanje, joga, vadba za moč, 
ples – to je le nekaj možnosti za vadbo, med katerimi lahko izbirate in vam lahko poma-
gajo pri psoriatičnem artritisu. Mogoče boste morali najprej nekatere preizkusiti, da boste 
ugotovili, kaj vam najbolj ustreza. Kaj če bi prihodnji mesec vsak teden preizkusili eno in si 
zapisali, kako se počutite?
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Vsaka aktivnost, ki jo zmorete več, kot ste jo lahko počeli do sedaj, pomeni napredek. Z 
nikomer se vam ni potrebno primerjati in nikomur dokazovati, zato si obujte superge in 
začnite. 

7 predlogov vadbe za ljudi s kroničnimi bolečinami 

1. Preden začnete izvajati program vadbe, se pogovorite z zdravnikom.
2. Začnite počasi in postopoma povečujte napor, s čimer boste pridobivali moč, gibljivost in samozavest.
3. Vse izvajajte v svojem tempu. Ne poskušajte dohajati skupine, če vam to povzroča preveliko bolečino.
4. Če je le mogoče, vadite vsak dan.
5. Poskusite si sestaviti uravnotežen sklop kardiovaskularnih vaj, vaj za moč in razteznih vaj.
6. Sprijaznite se s tem, da boste včasih zmogli več in drugič manj.
7. Bodite potrpežljivi glede svojega napredka. Pretirano naprezanje poveča bolečino in preobremeni mišice.
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Kaj pa spolnost?

Če imate kronično 

bolezen, kot je psoriatični 

artritis, se je na področju 

spolnosti še težje znajti 

kot sicer. Predlagamo 

vam nekaj izhodišč za 

začetek pogovora s 

partnerjem.

A li ni čudno, da lahko spolnost, ki je eden najbolj osnov-
nih človeških nagonov in zaradi katere smo pravzaprav 
vsi sploh lahko prišli na svet, včasih postane najbolj 

mučna in čudna tema pogovora, ob kateri nas začne zvijati v trebu-
hu?

Če vas misel na odkrit pogovor o dogajanju med rjuhami spravlja 
ob živce, niste edini. Čeprav 80 % ljudi s psoriatičnim artritisom 
pravi, da je zdravo spolno življenje zanje zelo pomembno, se jih 
40 % o vplivu svoje bolezni ni nikoli pogovorilo s svojim partner-
jem. 60 % jih trdi, da se sploh nikoli niso z nikomer pogovarjali o 
težavah v spolnosti.

V resnici spolnost ni le del srečnega, izpolnjenega odnosa, je del 
srečnega, izpolnjenega odraslega človeka. Psoriatični artritis vas za 
to ne sme prikrajšati. Pa vendar ne preseneča, da več kot dve tretjini 
ljudi s to boleznijo pravi, da jih bolečina, utrujenost, okorelost in 
zmanjšana gibljivost, zelo motijo, kadar gre za spolnost. Veste, o 
čem govorimo?

V resnici spolnost ni le del 
srečnega, izpolnjenega 
odnosa, je del srečnega, 
izpolnjenega odraslega 
človeka. Psoriatični artritis 
vas za to ne sme prikrajšati. 
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Če je torej odkrit pogovor o uspešnem krmarjenju po spolnem življenju s psoriatičnim artritisom taka težava, kako se torej naj-
bolje lotiti takega pogovora s svojim partnerjem? Najpomembnejše je, da smo kar najbolj odkriti in iskreni. Če boste najprej v 
zadregi, je dobro vedeti, da poznamo več možnosti, ki omogočajo, da sta oba bolj sproščena. Pomaga vam lahko, če svoj libido 
(no, tudi mi ne maramo te besede) ocenite na lestvici od 1 do 10 in tako vsak dan opišete svoje razpoloženje ter primerjate, 
kako se iz dneva v dan počutite (npr. včeraj je bila pri meni 2, danes pa je 6, ker me sklepi veliko manj bolijo). Če se vam zdi, 
da je tega, kar bi želeli povedati partnerju veliko, pa ne veste, kako to najbolj spretno prenesti v besede, mu poskusite napisati 
pismo. Nato ga lahko uporabite kot podlago za pogovor (kot nekakšno ljubezensko pismo stare šole!). 

Kaže, da je utrujenost pri številnih ljudeh s kronično boleznijo pogostejši vzrok kot bolečina. Zaradi tega nimajo rednih spol-
nih odnosov, kar pa je z malo načrtovanja mogoče izboljšati. To seveda močno zmanjša spontanost. Če pa upoštevate svoje 
simptome in veste, kako deluje vaše telo, je lahko tak pristop vaš novi zaveznik. Lahko se vnaprej odločite in vzamete zdravilo 
proti bolečinam in sicer uro pred intimnim odnosom s partnerjem. Lahko tudi poskrbite, da boste imeli pri roki blazine in zvi-
te brisače za podporo sklepov ali pa si privoščite popoldanski spanec, da si obnovite zalogo energije. Vse to so majhni koraki, ki 
so za vas še kako pomembni. Če veste, da boste zvečer verjetno imeli bolj okorele sklepe ali vas bo bolj bolelo, se konec tedna 
odločite za intimne trenutke čez dan ali pa se kakšen dan povsem odklopite in si vzemite dela prosto popoldne.

In končno, ne pozabite izkoristiti dni, ko se dejansko počutite dobro. Pomembno je, da ste spontani in da svoj odnos postavite 
na prvo mesto. 
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Starševstvo 

in psoriatični 

artritis

Starševstvo spremljajo prav posebni izzivi: neprespane 
noči in brezkončno menjevanje plenic pri dojenčku, hra-
njenje otroka po žlički in napadi trme z metanjem po tleh 
v supermarketu, pogajanje z najstnikom o uri, ko mora biti 
zvečer doma – vsaka doba in vsaka starost prinaša svoje 
vrhunce in padce. Tisti, ki imamo psoriatični artritis, smo 
se nekako že naučili modrosti, kako se spoprijemati s temi 
izzivi. Naša bolezen sama je kot neubogljiv otrok. Zbuja 
te ponoči, omejuje tvoj čas in kdaj pa kdaj povzroči izpad 
v obliki poslabšanja. Če jo hočeš nadzorovati, se moraš 
naučiti biti potrpežljiv, prilagodljiv in razumevajoč – vse to 
pa so veščine, ki delajo dobre starše.

Seveda pa včasih prav psoriatični artritis postavi na pre-
izkus vaše starševske veščine. Dnevi, ko vas vse boli in se 
počutite, kot bi plavali v sirupu, so še veliko težji, če imate 
družino. Namesto da bi šli v posteljo počivat, morate stisni-
ti zobe in se truditi naprej. Ampak to ni najhujše. Najhujši 
so dnevi, ko preprosto ne moreš naprej. Ko moraš otro-
kom reči, da se ne moreš loviti z njimi, jih pospremiti na 
igrišče z gugalnicami ali se plaziti okrog in jih preganjati kot 
strašni medved. V takih dnevih se sprašujete ali vaš otrok 
kaj zamuja, ker ima mamica ali očka artritis.

Včasih v najbolj temnih trenutkih premišljujem, ali je moja 

Od menjevanja plenic do 

določanja, kdaj mora zvečer 

biti otrok doma, se zdi, da je 

starševstvo (s psoriatičnim 

artritisom ali brez) neskončen 

izziv. Svojo zgodbo vam 

predstavlja Katja.
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hči kaj prikrajšana zaradi moje bolezni, potem pa se spomnim, kako 
prilagodljiva je. Prepričana sem, da je veliko bolj obzirna in razumevajo-
ča kot številni njeni vrstniki. Ko sem videti utrujena ali rečem: »Žal mi 
je, tega ne morem narediti, ker me bolijo sklepi,« se ne kuja in ne kuha 
mule, ampak zavpije: »Saj vem, saj vem.« Takrat steče iskat medvedka 
in odejo zame. In pravzaprav me je naučila veliko o meni in moji bolezni. 
Na psoriatični artritis ne gleda kot na zdravstveno težavo, ki jo je treba 
rešiti. Sprejema ga kot del mamice, kar je spremenilo tudi moj odnos do 
bolezni. Kot mama z artritisom sem se naučila tudi tole:

1. Prositi za pomoč in jo sprejeti. To je verjetno najteže narediti. 
Rada sem samostojna in navadno ne govorim drugim o svoji bolezni, 
razen če je naključno omenjena v pogovoru. Odkar pa imam hčer, 
sem ugotovila, da je glede tega nujna odkritost pri komunikaciji z dru-
gimi. Lahko se zgodi, da moram drugo mamo prositi, naj dvigne mojo 
hčerko na gugalnico, ali razložiti učitelju plavanja, zakaj je sama ne 
morem postaviti v bazen in je dvigniti iz njega. Odkar sem se navadila 
prositi za pomoč, so stvari lažje in nimam več občutka, da naju artritis 
omejuje. Skoraj vsi, ki sem jih prosila za pomoč ali pa so jo ponudili 
sami, so bili neverjetno obzirni in so mi sicer nemogoče stvari naredili 
popolnoma izvedljive.

2. Ne dovolite, da psoriatični artritis postane pošast pod 
posteljo. Otroci se pogosto bojijo bolezni, bolnišnice in zdravnikov. 
Skrbi jih, da bosta mamica ali očka umrla ali da ju bo bolelo. Moja 
hči je vreščala od strahu, kadar je videla moje opornice za zapestja. 
Mislila je, da me zaradi njih boli. Največ, kar lahko naredite za otroka, 
ki se boji, je, da se z njim pogovarjate o bolezni in mu razložite, da jih, 
čeprav jim včasih ne morete pomagati, zaradi bolezni ne boste zapu-
stili in da vas bolezen ne bo kar vzela. Ne skrivajte preveč pred njimi. 
Neznane stvari so lahko strašljive. Raje jim razložite, da je to del vas. 
Če je vaš otrok že starejši, mu lahko pojasnite vse o svojem zdravljenju 
in ga celo vzamete s seboj k zdravniku, da bo lahko njega ali medicin-
sko sestro vprašal, kar ga zanima. Moja hči zdaj zelo rada hodi z mano 
na kontrolne preiskave krvi, ker dobi nalepko in ponosno da eno tudi 
meni, ker sem pogumna mamica.

3. Včasih moraš malo popustiti. Ali kot pravi Elsa (in zelo verjetno 
je, da vsi starši še predobro razumete, o čem govori): »Včasih moraš 
sprejeti, da ne moreš biti popoln.« Prej sem si očitala, ker med po-
slabšanjem nisem kuhala popolnih hranljivih kosil ali se nisem igrala 
najbolj razvojnih igric s svojo deklico. Čas in modrost drugih staršev 
sta me naučila, da včasih zame ni nobenega prav ali narobe in nobenih 
pravil. In da občasno za naju s hčerjo ni boljšega od kavča, crkljanja in 
Disneyjevih risank in fi lmov na televiziji.

Avtorica prispevka je redna sodelavka na spletni strani 
www.psandme.com, ki je namenjena vsem ljudem s psoriatičnim artritisom.
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Psoriatični artritis in zaposlitev 

V čem je skrivnost?

Nihče vas ne posvari pred negotovostjo, ki pride po tem, ko 
vam postavijo diagnozo psoriatičnega artritisa (PsA). S tem 
ne mislim na dvome, kot so – kakšna zdravila bi morala 
dobivati ali komu naj povem za to ali celo ali je moj zdrav-
nik res prepričan. Mislim na to, da ne zaupate več svojemu 
telesu, ker imate naenkrat občutek, da vaša normalnost ni 
enaka normalnosti drugih.

Preden so mi postavili diagnozo, sem domnevala, da je 
normalno, če začutim ostro bolečino v križu, ko se pri 
vajah pilatesa uležem na tla, in da se vsi kakšno sredo zjutraj 
počutijo, kot bi jih povozilo deset tovornjakov (če odmisli-
mo vzrok za to, ki ga imamo sredi dvajsetih let, ko imamo 
mačka). Moj (priznam, izkrivljen) občutek normalnosti je 
bila prva stvar, ki sem jo morala predelati po tem, ko sem iz-
vedela za diagnozo. Počasi sem se začela spraševati ali se res 
vsi s stisnjenimi zobmi prebijajo skozi dan. Nazadnje sem 
spoznala, da ni tako, in to je pomenilo, da se bom morala o 
tem pogovoriti (uf ) s kar nekaj ljudmi (uf !).

Ko so mi odkrili bolezen, sem živela v mestu in sem se vsak 
dan vozila na delo v predmestje. Ker se nisem naučila voziti 
avta (in ga še vedno ne znam), sem veliko časa preživela na 
vlaku, kar mi je omogočilo (pa naj bo to dobro ali slabo), da 
sem veliko premišljevala o različnih stvareh. Ko sem se tako 
nekega večera med vožnjo domov smilila sama sebi, sem se 
končno vzela v roke, pograbila ledeno kavo na postaji in se 
naslednjih 45 minut med poživljanjem s kofeinom prepri-
čevala, da moram nekaj spremeniti. Po tem motivacijskem 
govoru sami sebi sem sklenila, da je prva stvar, ki jo moram 

opraviti, pogovor s šefom.
Priznati moram, da imam to srečo, da sem bila s šefi  vedno 
v vseh podjetjih, kjer sem bila zaposlena, v zelo dobrih od-
nosih. To pomeni, da je moj pogovor z njim potekal nekako 
takole: »Včeraj sem ugotovila, da imam psoriatični artritis. 
Pravzaprav še ne vem, kaj to dolgoročno pomeni zame, 
ampak morda bom morala občasno delati od doma.«
Kar nekaj časa je trajalo, da sem se privadila na pogovore o 
psoriatičnem artritisu s kolegi. To je zelo neprijetno, poseb-
no če si bil, kot jaz, vzgojen v prepričanju služba je služba, 
dom je pa dom. Človeku, ki ni nujno ravno tvoj najboljši 
prijatelj, ki mogoče ve štiri stvari o tvojem življenju doma, 
in ti o njem veš mogoče tri, moraš priznati, da tvoje telo, 
za katerega upaš, da ga nihče ne opazi, ne dela tako, kot bi 
moralo, in da je že nekaj časa tako.

Sama sem se vedno, res vedno, slabo počutila, če sem mora-
la razlagati, zakaj sem potrebovala bolniški dopust. Zato 
nisem znala dobro postaviti meje med saj si samo utrujena 
in med imaš gripo. Kako naj prosim za možnost, da delam 
od doma zaradi nečesa, česar drugi ljudje niti ne morejo 
opaziti? Da bodo rekli, da si mogoče samo domišljam? Ali 
naj jim razlagam, da sem precej let domnevala, da je tako 
stanje normalno? To je bila zame velikanska sprememba.
In še vedno je zame to velika sprememba. Še vedno mi je 
nerodno, ko jim moram sporočiti, da imam poslabšanje 
artritisa in bom nekaj časa delala od doma. Še vedno me 
skrbi (oziroma če sem čisto poštena: še vedno upam), da 
ne poznam tako dobro svojega telesa in da sem res samo 
utrujena ali lena.

Če ste izvedeli, da imate psoriatični artritis, to ne pomeni, 

da ne boste več mogli opravljati dela, ki ga imate radi. 

Poglejte, kako se je Lea, dopisnica www.psandme.com, 

naučila krmariti s svojo novo normalnostjo.
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Še vedno se vozim na delo z javnim prevozom, samo da sem v dru-
gem mestu in se vozim v drugo predmestje, v drugo službo. Zdaj 
delam v računalniškem podjetju v katerem je veliko bolj sprejemlji-
vo, če kdo dela od doma (ali pa s festivala, če je treba). In ko smo že 
pri tem, še vedno me skrbi, kaj si kolegi mislijo o meni.

Mogoče imate prav: »Koga briga, kaj si mislijo ljudje v službi!« Moj 
odgovor je: »Mene«. Zato še vedno včasih prehodim štiri nadstro-
pja stopnic, grem na avtobus in na vlak in se pogumno spopadem z 
delom, kot sem to pred desetimi leti počela z vajami pri pilatesu in 
ob tistih sredah, ko gotovo nisem imela mačka. Ampak veste, kaj? 
Včasih pa tega ne naredim. Malo sem starejša, pametnejša in malo 
prijaznejša do sebe. To pomeni, da malo manj oklevam, ko je treba 
predati igro, in lepo delam iz svojega stanovanja z naslanjačem, mač-
kami, ostanki kitajske hrane in prekrasnim razgledom. No, kot kaže, 
navsezadnje ni treba, da je moja normalnost tako grozna.

Avtorica prispevka je redna dopisnica na spletni strani www.psandme.com, 
družbeni strani, ki je namenjena vsem ljudem s psoriatičnim artritisom.

Kar nekaj časa je trajalo, da 
sem se privadila na pogovore o 
psoriatičnem artritisu s kolegi. 
To je zelo neprijetno, posebno 
če si bil, kot jaz, vzgojen v 
prepričanju služba je služba, 
dom je pa dom.
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Ali stres povzroča 

poslabšanje psoriatičnega 

artritisa?

Preden pa vas spravimo v stres prav zaradi tega, kar 
ravnokar berete, raje globoko vdihnite. Včasih vam 
lahko zato, ker razumete, zakaj se vam nekaj dogaja, 
postane bolj jasno, kako lahko to preprečite. Zato 
obrišimo prah s starih dobrih strokovnih knjig in 
poglejmo, kaj se pravzaprav dogaja v našem telesu, 
kadar smo v stresu.

Zakaj ne gre samo za čustva

Verjemite ali ne, stres in anksioznost (tesnoba) nista 
samo čustveni stanji. Ko se naše telo spoprijema s 
tema občutkoma, se sprožijo tudi telesne reakcije. 
Ste bili kdaj pod takim pritiskom, da so se vam tresle 
roke? Ste imeli metuljčke v trebuhu? Je kdaj podivjal 
vaš srčni utrip? Vse to so telesni kazalniki stresa.
Pri ljudeh s psoriatičnim artritisom pa je reakcija 
telesa veliko hujša kot običajna mehka kolena in 
povzroči tudi pravo poslabšanje bolezni.

Prav, malo se ustavimo. Vemo, kaj si mislite. Imam 
psoriazo in imam artritis. Zdaj pa mi dopovedujete, 
da lahko običajni odmerek stresa pri meni povzroči 
večji telesni odziv kot pri drugih? Že branje takih 
dejstev mi povzroča stres.

Seveda, tega vam nihče ne zameri. Znanstvena 
odkritja o tem so pravzaprav zelo zanimiva.

Je lahko vzrok preveč naporen 

dan v službi?

Se vam je že zgodilo, da ste se 

po nekaj noro natrpanih delovnih 

dneh zbudili s poslabšanjem 

na koži in bolečino ali oteklimi 

sklepi? Prav mogoče je, da ne 

gre le za naključje: pogosto lahko 

prav stres neposredno sproži 

simptome psoriatičnega artritisa.
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Stres kot telesni odziv

Do poslabšanja, ki ga povzroči stres, vodijo štirje koraki:

1. Kadar smo pod stresom se sprošča snov, ki jo imenujemo korti-
koliberin (hormon, ki sprošča koltikotropin ali angleško cortico-
tropin-releasing hormone, CRH). Naloga CRH je, da zviša raven 
adrenalina in nam omogoči, da se spoprime s trenutno situacijo. 
To nam omogoča, da pod pritiskom zmoremo neverjetne stvari.

2. Žal pa se CHR ne sprošča samo v možganih, ampak se sprošča 
tudi iz senzornih (zaznavnih) živčnih končičev v koži. Poleg tega 
sproži verižno reakcijo po celotnem telesu in aktivira mastocite 
(bele krvne celice, ki vsebujejo histamin, ti pa so regulatorji 
imunskega sistema).

3. Mastociti sprostijo veliko količino proteina, ki se imenuje TNF-
-alfa, ki naj bi pomagal zavirati vnetje (lahko si ga predstavljate 
kot gasilca požara v telesu).

4. Pri ljudeh s psoriatičnim artritisom pa ta prevelika količina 
TNF-alfa potisne telo »v višjo prestavo«, kar povzroči hitro rast 
kožnih celic in nastanek srbečih psoriatičnih plakov ali pa poško-
duje sklepna tkiva, kar povzroči boleče in otekle sklepe.

To je bistvo poslabšanja, ki ga povzroča stres. Slišati je zapleteno, a je, 
kar zadeva naše telo, pravzaprav precej preprosto. Vsi pa vemo, da ta-
krat, ko naše telo vzame vajeti v svoje roke, nimamo druge izbire, kot 
da ga poslušamo. Čeprav nam to ni prav nič všeč, je odgovor jasen: 
stres lahko poslabša psoriatični artritis. Tega si nihče ne želi.

Kako naj se torej spoprijemamo s stresom

Življenje je lahko zelo divje in razburkano in včasih se stresu ne 
moremo izogniti. Ker pa zdaj veste, kakšen vpliv ima lahko na pso-
riatični artritis, bi bilo dobro, da si vzamete nekaj časa, poiščite svoj 
notranji namaste in se potrudite, da iz svojega življenja preženete 
stres. 
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Čas aplikacij

Od spremljanja zagonov do premagovanja utrujenosti in bolečine: 

spletna stran www.psandme.com razkriva pet najboljših aplikacij za 

obvladovanje psoriatičnega artritisa.

Najboljše (brezplačne) aplikacije za lažje 

shajanje s psoriatičnim artritisom
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I z raziskav je razvidno, da ima večina ljudi, ki berejo ta prispevek, svoj pametni 
telefon ali tablico. V takem svetu pač živimo in tudi vi verjetno uporabljate 
aplikacije za vse, od naročanja jutranje kave do plačevanja računa za plin, 

mogoče celo za zmenke. In prav na področju zdravja in dobrega počutja so se 
aplikacije v zadnjih letih najbolj razvile. Leta 2015 so na Inštitutu za zdravstveno 
informatiko (IMS, Institute for Healthcare Informatics) ocenili, da je bilo v Applovi 
ponudbi za iTunes in Android Apps na voljo 165.000 načinov zdravstvene pomo-
či, ki jih omogočajo mobilne naprave. Od takrat se je število teh možnosti zagotovo 
še povečalo.

Nekatere izmed teh informacij so verjetno prav to, kar potrebujete za lažje vsako-
dnevno obvladovanje psoriatičnega artritisa.

Navajamo najboljših pet po našem izboru. Preizkusite jih in nam sporočite, kaj si 
mislite o njih.

• ZA BOLEČINO: Catch My Pain (brezplačno, za iPhone, Android) omogoča 
pregledno označevanje mesta bolečine. Uporabnik na sliki človeškega telesa na 
zaslonu s prstom označi mesto, kjer ga boli. Za označitev intenzivnosti boleči-
ne to orodje uporablja barvo. Uporabnik se potem pomika po zaporedju slik 
in dodaja podrobnosti o bolečini, najprej trajanje in nato še intenzivnost ter 
besedni opis.

• ZA SPREMLJANJE ZAGONOV: aplikacijo Flaredown so si zamislili ljudje 
s kronično boleznijo in je takim ljudem tudi namenjena. Omogoča jim, da se 
naučijo preprečevati zagone. Če jo redno uporabljate, opredeli vašo bolezen 
v številkah. Podatke predstavi v obliki preglednic in grafov, kar vam pomaga 
razumeti, kako zdravljenje vpliva na vas. Če želite, lahko dovolite, da Flaredown 
vaše anonimne podatke posreduje raziskovalcem kroničnih bolezni.

• ZA DOBRO POČUTJE (za Apple Health, Google Fit): če se želite bolj 
posvetiti dobremu počutju, predstavljajo aplikacije na Apple Health in Google 
dobro in široko zasnovano izhodišče. Med številnimi možnostni, vam pred-
stavljamo par aplikacij, ki jih lahko uporabljate. To so aplikacije za spremljanje 
vrednosti krvnega sladkorja, porabljenih kalorij, srčnega utripa in holesterola. 
Uporabniki lahko namestite nujne zdravstvene informacije na svoj zaklenjeni 
zaslon (lock screen), aplikacije pa je mogoče integrirati z več drugimi fi tnes 
aplikacijami.

• ZA SPANJE: SleepBot (za Apple in Android) vso noč beleži vzorec vašega 
spanja, vaše premike in zvoke, zjutraj pa vas zbudi »pametna« budilka.

• ZA ZDRA VILA: Medisafe (za Apple in Android) vas spomni, kdaj morate 
vzeti zdravilo in beleži, kaj ste vzeli. Lahko vpišete podatke o številu tablet ali 
injekcij, ki jih imate v zalogi. Aplikacija vas opomni, kdaj jih morate spet naročiti 
ali obiskati zdravnika.
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Hej, utrujenost 

… izgini!

Ste ves čas utrujeni? 

Utrujenost muči 

veliko ljudi. Poglejmo, 

kako bi se pogovorili 

z utrujenostjo, če bi 

imeli priložnost …

Predstavljajte si naslednji prizor: 

Ura je tri popoldne in sedite za 

pisalno mizo. Pred seboj imate 

seznam obveznosti, ki je dolg kot 

vaša roka, in – BUM – naenkrat vas 

zadene utrujenost kot tona opeke. 

Poznate ta občutek?
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Ste se kdaj vprašali, zakaj utrujenost udari tako nenadoma, brez opozorila? 
To je simptom, ki ga je najbolj težko predvideti, hkrati pa je tudi eden najpo-
gostejših simptomov psoriatičnega artritisa. Samo predstavljajte si, kako bi 
bilo, če bi lahko utrujenost govorila …

Vi: Utrujenost, ali me zalezuješ? Zdi se, da hočeš ves čas prebiti z mano, 
ampak, če sem iskren, mi sploh nisi tako zelo všeč.

Utrujenost: Seveda, zasledujem te. Kar psoriatičnemu artritisu se zahvali za 
to. Če še ne veš, sem »najboljša prijateljica za vedno« skoraj polovici ljudi 
s psoriatičnim artritisom. Kaj naj rečem? Zelo sem popularna. Rada imam 
ljudi s psoriatičnim artritisom, ker me vsi obravnavate, kot da sem zelo 
pomembna. Očitno sem pri vaši bolezni druga najpomembnejša stvar (kot 
kaže, je na prvem mestu neuspešen boj proti bolečini). Precej kul, kajne? Še 
posebno, ker nihče ne more razvozlati, zakaj se vas tako rada držim.

Vi: No, to pa ni čisto res.

Utrujenost: To pa ni najbolj prijazno od tebe. Nekaj bi te vprašala: Ali te 
psoriatični artritis zelo močno stiska? To bi bil lahko razlog, da si mi tako 
všeč. Kolikor slabše je stanje bolezni, toliko pogosteje te obiščem.

Vi: Torej razjasniva tole: ne samo, da imam morilsko hud psoriatični artritis, 
ampak hujša kot bo moja bolezen, večkrat se boš pojavljala?

Utrujenost: Smešno, kajne? Najbolje pa je to, da vemo, da je psoriatični 
artritis povezan z anksioznostjo in depresijo in tudi z mano. Čim večjo 
tesnobo občutiš, bolj je verjetno, da te bom presenetila z obiskom tudi jaz. 
Vem samo to, da čim več kroničnih bolečin imaš, tem bolj verjetno bom 
prišla na obisk.

Vi: No, to je pa res bedno. Če prav razumem, naj bi zdravo življenje po-
magalo v vseh smereh. Takoj bom začela. Spremenila bom prehrano – nič 
glutena, nič sladkorja, nobenih mlečnih izdelkov, nič več zabavnega. Me boš 
POTEM pustila pri miru?

Utrujenost: Čakaj, naj malo pomislim ... Mogoče pa res. Pravzaprav ne 
vem. Če se odpoveš rafi niranemu sladkorju, se boš mogoče na splošno po-
čutila bolje, nisem pa 100 odstotno prepričana, da bo to odgnalo tudi mene.

Vi: Kako pa naj te potem spravim stran?

Utrujenost: Ni čisto jasno. Sem zelo zvita in pravzaprav nihče ne pozna 
odgovora. Vem samo, da večkrat, kot imaš kronične bolečine, bolj verjetno 
je, da pridem tudi jaz (ne maram, da me ne povabijo na zabavo). Ampak 
pravijo, da gibanje zmanjša bolečino pri artritisu (pomaga, da mišice ne 
oslabijo, in varuje sklepe, ker zmanjša količino dela, ki ga morajo opraviti ter 
s tem zmanjšuje bolečino). Torej, če res hočeš, da nehava biti prijateljici, bo 
mogoče pomagalo več gibanja. Poleg tega sovražim načrtovanje, raje imam 
spontanost. Če boš čez teden upočasnila ritem in boš umirjena, je mogoče, 
da se mi boš nazadnje zdela preveč dolgočasna, da bi se še družila s teboj. Se 
vidiva.
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Pa saj sploh nisi videti bolan 

Z daj pa dvignite roke tisti, ki vas še nikoli ni šokirala ali vsaj presenetila izjava 
kot na primer: »Pa saj sploh nisi videti bolan!«, ko ste prvič omenili pso-
riatični artritis novemu prijatelju ali znancu. Stavimo, da ste bili najmanj 

enkrat, odkar so vam postavili diagnozo, postavljeni v to precej neprijetno situacijo. 
Zelo težko je slišati nekaj takega (posebno na kak slab dan, ko imate še zagon) in še 
posebno ker veste, da vam ta človek želi samo pomagati, da bi se počutili bolje.
Življenje s tako nevidno boleznijo, kot je psoriatični artritis, ni samo spopadanje s 
simptomi, zagoni in pregledi pri zdravniku; velik del težav povzroča tudi pojasnjeva-
nje, kakšne težave imate, ljudem, ki za to bolezen morda sploh še niso slišali.
Razkrili vam bomo nekatere najpogostejše napačne predstave ljudi, ki nimajo oseb-
nih izkušenj s psoriatičnim artritisom. Jih že poznate?

Razkrili vam bomo nekatere najpogostejše napačne predstave 

ljudi, ki nimajo osebnih izkušenj s psoriatičnim artritisom.

Kako odpraviti napačne predstave o 

psoriatičnem artritisu? 
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• Telesno in duševno zdravje nista tako zelo povezana. Ste vedeli, da ima-
jo ljudje s psoriatičnim artritisom dvakrat pogosteje težave z anksioznostjo? 
Glede na stres in psihično obremenitev ne preseneča, da bolezen močno 
vpliva na duševno zdravje. Ljudje se ne zavedajo povezave med telesnim in 
duševnim zdravjem, vendar je za vas pomembno, da vaši prijatelji in vaša 
družina razumejo, kaj vse vam ta bolezen prinaša. Če želite, da vam bodo stali 
ob strani pri vašem spopadanju s težavami psoriatičnega artritisa, se morate 
o tem z njimi pogovoriti. Če se vam zdijo tovrstni pogovori prezahtevni, je za 
vas morda bolje, da poskusite pojasniti svoje občutke in poglede v elektron-
skem sporočilu ali pa sestavite klasično pismo. Morda bi lahko celo odprli 
blog in v njem opisali svojo pot.

• Tudi to bo minilo. Seveda, to je tolažilna fraza, ki jo lahko uporabimo za 
ogromno stvari v življenju. In tudi če si še tako želimo, da bi to lahko trdili 
tudi za psoriatični artritis, žal za zdaj še ni zdravila, ki bi za vedno odpravilo 
simptome. Neozdravljivost je ena izmed lastnosti te bolezni, ki jih najteže 
sprejmemo (zlasti takrat, ko se poskušamo sprijazniti z diagnozo). Tudi prija-
telji in družina to včasih težko razumejo. Če se to zgodi, da bi se morali zaradi 
psoriatičnega artritisa odpovedati določenim aktivnostim, recite namesto: 
»Mislim, da danes zaradi simptomov ne bom zmogel«, raje »Tole bo pa za-
radi mojih simptomov zdaj težko, ampak če se bo karkoli spremenilo, ti takoj 
sporočim«. Razlika med tema dvema stavkoma je majhna, vendar vam lahko 
pomaga bolje izraziti težave, ki jih imate s psoriatičnim artritisom v življenju. 

• Ko si boš odpočil, ne boš več utrujen. Med vsemi simptomi psoriatične-
ga artritisa doživljamo utrujenost kot drugo največjo težavo glede vpliva na 
vsakdanje življenje. Povezava med boleznijo in utrujenostjo ni povsem poja-
snjena, je pa pri utrujenosti najbolj zoprno to, da ne moremo predvideti, kdaj 
nas bo zadela in kako bi jo lahko držali na varni razdalji. Če ste ravno sredi 
posebno zoprnega poslabšanja, lahko pri načrtovanju družabnih aktivnosti 
prijatelje opozorite, da boste morali morda v zadnjem hipu odpovedati, če 
vas bo popadla strašna utrujenost. Morda bo to zvenelo, kot da ste pretirano 
previdni, toda če prijateljem poveste za to možnost vnaprej, boste zadnjo 
minuto veliko lažje spremenili načrt, če bo treba.

• Če si nasmejan, te gotovo nič ne boli. Ljudje, ki ne poznajo kroničnih 
bolečin, verjetno ne morejo razumeti, kako zapleteno in kakšno breme je to. 
Če niste nikoli izkusili neprestane in hude bolečine, težko razumete, da sčaso-
ma prenehajo biti središče življenja in postanejo nekakšno ozadje in osnova 
vsakdana. To je skoraj nemogoče razumeti, zato se ne jezite, če si ljudje tega 
ne predstavljajo (razen seveda, če ste borec za pravice ljudi s psoriatičnim 
artritisom).
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Kako 

poskrbeti 

za hrbet?

Ali ste vedeli, da je pri človeku ob hrbtenici več kot 
120 mišic, 220 vezi in da jo sestavlja več kot 100 
sklepov? To je res impresiven del človeškega telesa 
in deluje kot središče telesa, ki nas (dobesedno) drži 
pokonci. Skrb za hrbtenico je pomembna za vse. 
Za tiste s psoriatičnim artritisom pa je ključnega 
pomena, saj lahko bolezen poškoduje hrbtenico na 
naslednja dva načina: 

• psoriatični spondilitis: prizadene do 20 % 
ljudi s psoriatičnim artritisom in je, preprosto 
povedano, vnetje v sklepih med vretenci;

• sakroilitis: pomeni vnetje sklepov med hrbteni-
co in medenico. Lahko je asimetričen, kar pome-
ni, da prizadene bolečina le eno stran telesa. 

Ni povsem jasno, koliko ljudi s psoriatičnim 
artritisom bo imelo težave s hrbtenico, toda, če vas 
močno boli hrbet ali imate kake druge nenavadne 
simptome, morate na to opozoriti revmatologa (ali 
dermatologa ali osebnega zdravnika – tistega, pri 
katerem ste prej naročeni). Zdravnik se bo odločil 
za najprimernejši način zdravljenja. Do takrat pa 
smo za vas poiskali nekaj domislic, s katerimi lahko 
zmanjšate obremenjevanje hrbta in ublažite ali 
preprečite bolečino.

Zakaj je pri psoriatičnem 

artritisu skrb za hrbtenico 

tako pomembna – in kako 

obvladovati bolečino v hrbtu.

NAMESTITE OBEŠALNIKE V VIŠINO PASU,

DA BODO OTROCI LAHKO SAMI OBEŠALI 

SVOJE PLAŠČE IN TORBE.

OBUTEV BREZ VEZALK VAM 

PRIHRANI SKLANJANJE.
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UREDITE SI KUHINJO TAKO, DA BODO 

PRIPOMOČKI, KI JIH NAJVEČ UPORABLJATE, 

V VIŠINI KUHINJSKEGA PULTA.

TENIŠKA ŽOGICA JE LAHKO KRASEN 

PRIPOMOČEK ZA SAMOMASAŽO.
BOLEČINO LAHKO ODGANJATE Z VROČIMI 

OBKLADKI, KI NE VSEBUJEJO ZDRAVIL.

NAHRBTNIK ENAKOMERNO RAZPOREDI 

PRITISK NA HRBTENICO.

REDNO VZDRŽEVANJE STOLOV NA 

DELOVNEM MESTU ZAGOTAVLJA PRAVILNO 

OPORO KRIŽNEMU DELU HRBTENICE.
SPANJE NA BOKU LAHKO ZMANJŠA 

PRITISK NA HRBET.
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Kako se pripraviti na 

naslednji pregled pri 

zdravniku?

S e vam je že kdaj zgodilo, da ste bili že na poti iz zdravnikove 
ordinacije in ste se spomnili še veliko vprašanj, ki ste jih hoteli 
postaviti zdravniku, pa jih niste? Mogoče vam je zmanjkalo 

časa, ali pa se niste mogli prav spomniti, kako bi oblikovali vprašanje.  
Morda pa ste preprosto pozabili, o čem ste hoteli govoriti. Težko si 
je zapomniti vse, o čemer se hočete pogovoriti, posebno, če so vaši 
obiski bolj redki in med njimi preteče veliko časa.

Pri tem bi vam radi res iz srca pomagali in vam svetovali, kar je za 
uspeh bistveno – da se pripravite. Vaša nova mantra: priprava, pripra-
va, priprava. Dobro je, da ste proaktivni in dobro informirani. Če se 
boste vsaj malo pripravili in razmislili, kaj se je spremenilo od vašega 
zadnjega pregleda, boste lahko ugotovili, kaj točno pričakujete od tega 
obiska in o čem bi se radi pogovorili.

Za pomoč smo zbrali nekaj vprašanj, da boste vedeli, kje in kako začeti 
razmišljati. Pa dobro opravite.

• Ali se je od zadnjega pregleda zgodilo kaj takega, o čemer bi se radi 
pogovorili in dobili pojasnilo? Se morda želite pogovoriti o kateri 
izmed tehnik obvladovanja simptomov psoriatičnega artritisa?

• Kako bi ocenili naslednje simptome od zadnjega pregleda (na 
lestvici od 1 do 10, če 1 pomeni blago bolečino, 10 pa največji 
možen vpliv): 
•  bolečina v sklepih,
• težave s kožo/vidni psoriatični plaki,
• težave z nohti,
• utrujenost,
• pogostnost zagonov,
• intenzivnost bolečine,
• neželeni učinki,
• psihično dobro počutje.

Če vas skrbi, da se ne 

boste mogli spomniti 

vseh vprašanj, ki ste 

jih hoteli postaviti 

zdravniku, ali imate 

občutek, da je vsega 

preveč, upoštevajte 

naslednje preproste 

korake, da bo vaš 

prihodnji obisk manj 

stresen in bolj učinkovit.
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• Ali so se kateri izmed simptomov od zadnjega pregleda 
pomembno spremenili?

• S katerimi tremi besedami bi najbolje opisali svoje tre-
nutno počutje? Nekaj smo vam jih našteli v pomoč:
• sem poln/-a energije,
• zadovoljen/-na sem,
• navdušen/-a sem,
• moje počutje je stabilno,
• moje počutje je dobro,
• moje počutje je izvrstno,
• optimističen/-na sem,
• kar v redu sem,
• pesimističen/-na sem,
• razočaran/-a sem,
• počutim se ujet/-a,
• počutim se nemočnega/-no,
• počutim se negotovo,
• počutim se ranljivo.

• Kako pogosto v povprečju telovadite in koliko časa? Ali 
imate občutek, da vam vadba pomaga ubažiti bolečino?

• Kaj je za vas najpomembnejše? Katere so tri bistvene 
stvari, o katerih bi se morali najbolj nujno pogovoriti pri 
pregledu?

• Kakšni so vaši osebni cilji za obvladovanje bolezni v 
prihodnjih 6 mesecih?

Ne pozabite, da pomaga tudi, če gre z vami k zdravniku 
kak družinski član ali prijatelj, ki bo sledil pogovoru in vam 
morda priskočil na pomoč. 
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Moja mama, 

jaz in 

psoriatični 

artritis

Č e bi bila postavitev diagnoze psoriatičnega artriti-
sa nekakšna igrica, bi rekla, da sem dobila največ 
možnih točk, ko sem se peljala domov z mestnim 

avtobusom in poklicala starše, da jim sporočim novico. Mogoče 
bi morala reči: »Ne vem, zakaj nisem počakala, da pridem do-
mov, ko bi lahko to v miru povedala staršem in bi imela čas, da 
se pripravim in besedam dam nekaj pozitivnega tona.« Ampak 
to bi bila velika debela laž. Z mamo sem govorila na hrupnem 
avtobusu, ker psoriaza zanjo ni nekaj novega. Z mamo imava 
nenavadno (vi bi mogoče rekli žalostno) zrcalen odnos do 
psoriaze. Ta bolezen je del najnih osebnosti, ne moreva se skriti 
pred njo, vsak dan je prisotna v najinem življenju, in to že vse od 
takrat, ko je bila vsaka od naju še deklica.

Mama je bila stara 5 let, ko so ji v petdesetih letih prejšnjega sto-
letja povedali, da ima psoriazo. Takrat je bilo sprejeto zdravljenje 
z odmerjanjem arzernika, mazanje s premogovim katranom in 
sončenje. In imela jo je skoraj po vsem telesu. Ne želim govoriti 
v njenem imenu, ampak vem, da se je svoje kože sramovala 
in počutila se je, milo rečeno, prevarano. Ko sta se z očetom 
odločila, da bosta imela otroke, je vprašala zdravnika, kaj lahko 
naredi, da otroci ne bodo podedovali bolezni. Bila je precej obu-
pana, ko ji je povedal, da ne more storiti ničesar. Kljub temu se je 
odločila, da bo poskusila imeti otroka, in vsaj jaz ne bi mogla biti 
bolj vesela zaradi njene odločitve.

Najprej več let ni hotela 

sprejeti resnice, zdaj pa Lea, 

avtorica prispevkov na spletni 

strani www.psandme.com, 

pripoveduje, kako ji je mama 

pomagala sprejeti diagnozo.
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Meni so v zgodnjih devetdesetih letih postavili diagnozo, ko sem imela 6 let. Do 
srednje šole nisem občutila posebne zadrege. Takrat pa je prišel čas hitrih elek-
tronskih sporočil in sošolka mi je anonimno poslala vprašanje, ali imam še tisto 
gnusno stvar za ušesom. Ko sem imela pozneje grde spremembe po zgornjem 
delu stopal, so me ljudje spraševali, ali sem se hudo opekla ali pa se na podzemni 
železnici niso hoteli usesti zraven mene. Ampak namesto da bi bila v zadregi, sem 
poiskala dobro stran tega in si rekla: »To! Ves sedež imam zase.« Ker sem se sovra-
žila že zaradi vseh drugih stvari, sem sklenila, da se zaradi psoriaze ne bom. Kajti, 
zakaj bi se vznemirjala, saj so bile v primerjavi z mojo mamo pri meni spremembe 
res minimalne.

Odrasla sem med pogovori o moji koži, mamini koži in o vsem, kar je s kožo lahko 
narobe tudi pri drugih. Tega, da psoriaza lahko prizadene še kaj drugega, ne le 
kožo, niti vedela nisem do sredine svojih dvajsetih let. Seveda, moj kolk je bil res 
vedno občutljiv, ampak mislila sem, da je to zato, ker sem debela. Seveda sem bila 
tudi ves čas utrujena, ampak mislila sem, da je to zaradi depresije.

Edina stvar, ki je nisem mogla ignorirati, so bili prsti na levi roki, ki so kar naprej 
otekali. Ko sem nekoč ob koncu tedna, ko sem bila doma, to omenila svoji mami, 
se je namrščila in rekla: »Stavim, da imaš psoriatični artritis.« Tudi sama sem se 
namrščila in zavila z očmi in se za mamo nisem zmenila.
Nobena od naju ne mara zdravnikov, ampak mama me je vztrajno silila, naj grem k 
revmatologu, jaz pa sem se v odgovor vztrajno mrščila in zavijala z očmi.

To sva počeli eno leto.
Zdaj pa si predstavljajte, kako sem bila šokirana, ko sem šla k revmatologu in so 
mi povedali, da je glede na moje simptome in družinsko anamnezo verjetno to res 
psoriatični artritis. Ali sem vedela, da je prizadet tudi moj kolk in zato ves čas tako 
grdo boli? No, tega prej nisem vedela. Ta podatek me je pravzaprav res šokiral. 
Zame je bil to skoraj čisto nov podatek. Prav zabaven preobrat že znanih težav.

In zato sem mamo poklicala z avtobusa na poti domov iz bolnišnice. »Kaj pravi 
zdravnik?« »Ja, no, imam artritis, ampak zdaj vsaj vem, kaj se dogaja.« Zasula me 
je s še več vprašanji, ampak šele čez nekaj tednov je priznala, da se počuti krivo, ker 
mi je to naredila.

Rekla sem ji (in še kar naprej ji govorim), da je neumno, če razmišlja tako. Take 
stvari se pač dogajajo – geni so geni. Zdaj jemljem zdravila in mi gre kar dobro, 
lahko bi bilo veliko veliko slabše. Mama mi pravi, da to ni tekmovanje. Zdravnik pa 
mi večkrat reče, da imam v vsakem primeru pravico, da ob tem občutim razočara-
nje in frustracijo.

Kljub dejstvu, da so moji sklepi bolj prizadeti kot mamini, mislim, da sem pote-
gnila daljši konec. Vzgajal me je nekdo, ki je psoriazo jemal kot nekaj vsakdanjega, 
medtem ko jo drugi ljudje na začetku jemljejo kot nekaj sramotnega, bolečega, 
groznega. Srečo imam, da sem se od najboljših naučila, kako naj se postavim zase.

Vzgajal me je nekdo, 
ki je psoriazo jemal 
kot nekaj vsakdanjega, 
medtem ko jo drugi 
ljudje na začetku 
jemljejo kot nekaj 
sramotnega, bolečega, 
groznega. 

Avtorica prispevka je redna dopisnica na spletni strani 
www.psandme.com, ki je namenjena vsem ljudem s psoriatičnim artritisom.
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Premagovanje 

zagonov 

Ko te doleti poslabšanje, bi se najraje zakopal v odejo in hiberniral. 
Če vam to pomaga, si vzemite blazine, termofor, vklopite Netfl ix in 
izklopite svet. Morda pa obstaja še kakšen način, ki vam lahko olajša 
preživljanje zagona. Naši pisci s psoriatičnim artritisom vam bodo 
povedali, kako oni spustijo nekaj svetlobe v turobne dni.

Lea

Navadno sem super lena. Ničesar si ne želim bolj, kot da se skrijem 
v temno sobo s TV-jem ali knjigo in se 8 ur sploh ne premaknem. 
Razen v tistih dneh (kar ni logično), ko me psoriatični artritis res 
hudo stisne. Mogoče je to zato, ker imam občutek, da sem se vdala v 
svojo onemoglost (vem, vem, ne bi smela imeti tega občutka – a ga 
imam!) oziroma da me ima telo v pasti ali pa gre mogoče samo za 
to, da (kot je nekoč pela moja najljubša skupina Belle & Sebastian) 
je vse bolje, kot biti tako bedno sam.
Zato na vsak način poskušam iti ven. Če lahko hodim okrog ali ne, 
samo da pridem iz stanovanja. Tudi če samo sedim na verandi tri 
metre od kavča, samo da dobim sveži zrak. Dež, sonce, sneg (o, kako 
ga pogrešam), ni pomembno, nekaj čas moram prebiti zunaj, tudi 
če je težko in me boli. Ne morem reči drugega kot to, da se takrat 
počutim živo.

Ana

Ena izmed stvari, ki mi pomagajo prestati dan s hudim poslabša-
njem, je meditacija. Do lani sem prakticirala jogo, a nisem pomislila 
na meditacijo. Svojemu inštruktorju za holistično zdravljenje sem se 
celo smejala, ko mi je to predlagal.

Veste, vedno se mi je zdelo, da sem že sama po sebi precej zenovska. 
Inštruktor mi je predlagal, naj si v pametni telefon naložim nekaj 
brezplačnih aplikacij, pa sem si jih. Moram priznati, da so mi bile 

Zagoni so težki za vse, ki imajo 

psoriatični artritis. Naši pisci nam 

pišejo, kako se prebijajo skozi slabe 

dni.
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takoj zelo všeč minute vsako jutro, ko sem sproščena, z 
zaprtimi očmi globoko dihala in s slušalkami na ušesih 
poslušala pomirjajoči glas, ki me je vodil. Ugotovila 
sem, da meditacija v krizi bolje učinkuje, če jo praktici-
ram redno ves čas, ne samo takrat, ko jo res potrebujem. 
Le deset minut meditacije vsako jutro mi pomaga, da se 
zbudim, se osredotočim, preženem skrbi in si izberem 
razpoloženje, ki bo obarvalo dan.

Katja

V dneh s poslabšanjem se mi vse zdi neobvladljivo. Vse 
moje občutke obarva bolečina – če se kam zadenem ali 
udarim, pobesnim in »padem čisto ven«. Množica me 
spravlja ob živce, glasen hrup ali močan vonj še poslab-
šata moje bedno počutje in preprosta opravila se mi 
zdijo, kot da bom morala preplezati velikanska temačna 
gorovja.

Kako temu uidem? Preprosto grem na sprehod.
Ko sem zbolela za psoriatičnim artritisom, sem kmalu 
ugotovila, da mi sprehod koristi. Če samo sedim, po-
stanem trda kot robot, če pa si pretegnem noge, se spet 
utečem, kot bi me naoljil. Kadar imam zagon, se lahko le 
malo gibam, a že to, da sem na prostem, mi izboljša raz-
položenje in zmanjša frustracijo. Le nekaj minut spreho-
da v parku, ko se izogibam lužam in krtinam in odmi-
kam veje, učinkuje neverjetno. Ko se vrnem domov, me 
še vedno boli, sem pa poživljena in tiste ogromne gore 
opravil se zdaj zdijo kot potepanje po parku.
 

Kadar imam zagon, se lahko le malo 
gibam, a že to, da sem na prostem, 
mi izboljša razpoloženje in zmanjša 
frustracijo.
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Dragi psoriatični artritis

Dragi psoriatični artritis,

marsikaj ti moram povedati. Čeprav so mi diagnozo postavili šele 
pred štirimi leti, sem imela nekatere znake že prej, zato vem, da si z 
menoj že več kot pol mojega življenja. Ker se nikoli ne pogovarjava, 
mislim, da je čas za odkrito besedo. Moram ti povedati, da te ne 
maram. Naj ti razložim, kakšni so razlogi.
Ni mi všeč, da moram, preden začnem hoditi, preizkusiti noge, ali me 
bodo držale. Strah me je, da se mi kolena ne bodo zašibila tako moč-
no, da bi padla. Najbolj pa sovražim, kadar kljub temu klecnem in se 
hudo ustrašim, prestrašim pa tudi vse druge okrog sebe. Spravljaš me 
v hudo zadrego.

Ni mi všeč, da nadme pošiljaš utrujenost, ki me lahko premaga 
kadarkoli in brez posebnega truda. Še posebno mi gre na živce, kadar 
moram zaradi utrujenosti ostati v postelji, namesto da bi počela vse, 
kar mi je všeč. S tem me res razjeziš.

Ni mi všeč, da se zaradi tebe počutim staro 90 let. Z vsakim rojstnim 
dnem mi gre staranje bolj na živce. Občutek, da imam 90 let, ni prav 
dober za mojo samopodobo. Res si mi v sramoto.

Čeprav je življenje 

s psoriatičnim 

artritisom težko, 

Ana pravi, da je 

hvaležna za vse, kar 

jo je naučila bolezen. 

Danes ji pošilja 

odprto pismo.
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Ni mi všeč, da se kljub otroštvu, ki sem ga preživela na odru, plesu, petju in igranju 
klavirja, zdaj vsak poskus plesa konča s poškodbo. Ples res pogrešam. In ti si brezupen 
dolgočasnež.

Ni mi všeč, da nisem več tako zdrava in gibčna, kot sem bila prej. Zaradi tebe nisem 
več tako aktivna, kot sem bila, in mogoče ne bom nikoli več vitka. Poleg tega je zaradi 
tebe moja hoja nekam smešna. Nemogoče je biti eleganten, če si ti zraven. Res mi 
greš na živce.

Ni mi všeč, da moram zaradi poslabšanj jemati zdravila. Zaradi zdravil se redim, sem 
vedno zaspana in zaprta. Veliko raje bi spila kozarec penine. Res si prava nadloga.
Ni mi všeč, da moram na potovanja jemati palico, ker je, če stojim v dolgih vrstah na 
letališču, zame prenaporno in me vse boli. Ne prenesem, da me na poletih obdariš s 
hudimi oteklinami, da sem na potovanjih videti grda in deformirana. Prav mučiš me.
Sploh pa mi ni všeč, da moram pogosto razočarati svojega moža, prijatelje, deloda-
jalca in tudi samo sebe. Na živce mi gre, če morajo ljudje zaradi mene spreminjati 
ali celo opustiti svoje načrte. Kadar me prisiliš, da sem taka cokla, sem res zelo zelo 
jezna. Res mi znaš pokvariti vse veselje.

Ni mi všeč, da navadne neprijetnosti v življenju običajno pomenijo, da boš spet 
udaril s poslabšanjem. Ko mi je umrla mama, si mojo žalost prenesel na mojo čeljust, 
hrbtenico, na rame in roke, na kolke, kolena, gležnje in stopala. Tri mesece si nisem 
opomogla. Zdravila niso več učinkovala. Zdravnik mi je moral povečati odmerjanje. 
Zdaj me zanima, kateri bo naslednji dogodek v mojem življenju, ki bo imel enake 
posledice. Prizadel si me in s tem sploh še nisi končal.

Ni mi všeč, da se mi ob misli nate pojavijo negativni občutki. Saj nisem negativen 
človek. Zato naj navedem še nekaj stvari, ki so mi pri tebi všeč.
Moj mož v šali pravi, da bi ženske umrle, če se ne bi vedno pritoževale. No, zaradi 
tebe se lahko veliko pritožujem. Če je to, kar pravi moj mož res, sem prav zaradi tebe 
še živa. Hvala ti za to.

Če ti ne bi bil moja šibka točka, ne bi nikoli poznala svoje moči. Počutim se močno, 
ko počnem preproste stvari, tudi če je to samo tuširanje. Kdaj je to lahko moj največji 
dosežek. Drugič spet znam z nasmehom prenašati tvojo bolečino. Nihče ne ve, da 
me boli.

Naučil si me potrpeti. Ko se vsak dan ukvarjam s tabo, se spomnim, da moram biti 
vedno prijazna do drugih. Na svetu je še veliko drugih nevidnih bolezni. Človek, ki je 
bil pravkar tako nesramen do mene, mogoče trpi še bolj kot jaz.
In če že moram imeti neozdravljivo kronično bolezen, sem vesela, da si to ti. Poznam 
ljudi, ki imajo druge avtoimunske bolezni, ki jih res ne bi hotela imeti namesto tebe.
In nazadnje, hvaležna sem, da te imam, ker brez tebe morda nikoli ne bi spoznala to-
liko čudovitih ljudi, ki se zavzemajo za bolnike. Nekaterih svojih najboljših znancev 
nisem nikoli osebno srečala. Berem njihove bloge in tvite. In drug drugega razume-
mo tako dobro, kot nas ne more razumeti nihče drug. Hvala ti za prijatelje. Ti si nas 
seznanil.

Pozdravlja te Ana.

Avtorica prispevka je redna so-
delavka pri www.psandme.com, 
spletni strani, ki je namenjena 
vsem ljudem s psoriatičnim 
artritisom.

Ni mi všeč, da nisem 
več tako zdrava in 
gibčna, kot sem 
bila prej. Zaradi 
tebe nisem več tako 
aktivna, kot sem bila, 
in mogoče ne bom 
nikoli več vitka.
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V oporo je Društvo 

revmatikov Slovenije
Trudijo se iskati rešitve za socialne in zdravstvene probleme obo-
lelih in invalidov z željo doseči boljšo kvaliteto njihovih življenj in 
boljšo vključenost revmatikov v družbo. Bolnikom nudijo ustrezno 
pomoč pri udejstvovanju v družinskem in družbenem okolju, pri 
preseganju izolacije, psihofi zične in socialne stiske. Dejavnosti 
društva obsegajo tudi zastopanje interesov revmatikov v dialogu 
z državnimi in drugimi pristojnimi institucijami, prizadevanje za 
zmanjšanje diskriminacije in osveščanje javnosti za sprejemanje 
drugačnosti ter spodbujanje samostojnega življenja revmatikov. Eni 
pomembnejših dejavnosti društva sta svetovanje in izobraževanje 
tako revmatikov in njihovih družin kot tudi širše javnosti o različnih 
vidikih revme. 

Programi društva

V društvu želijo doseči dolgoročno kakovost in neodvisnost življe-
nja obolelih in invalidov in si prizadevajo iskati rešitve za zdravstve-
ne in socialne težave obolelih ter jim nuditi ustrezno pomoč.
V ta namen izvajajo socialnovarstvene programe, ki preprečujejo in 
blažijo fi zične, psihične, socialne in zdravstvene posledice bolezni 
ter tako pripomorejo k boljši vključenosti revmatikov v družbo. 

Bolniki se lahko vključijo v naslednje programe: 
• rehabilitacija in ohranjanje psihofi zičnega zdravja revmatikov 

(strokovno vodene vadbe),
• izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje in delo odra-

slih revmatikov in njihovih družinskih članov,
• izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z juvenil-

nim idiopatskim artritisom ( JIA) in njihovih družinskih članov,
• svetovanje za aktivno in neodvisno življenje ter delo revmatikov 

in invalidov,
• obiski na domu, nega, fi zična in druga pomoč starejšim in težje 

obolelim revmatikom in invalidom,
• informativna dejavnost,
• šport in rekreacija revmatikov (pohodništvo),
• kulturna dejavnost.

Kdo se lahko včlani v društvo?

Redni član društva lahko postane bolnik ali invalid z diagnozo 
vnetnega revmatičnega obolenja, kot npr. ankilozirajoči spondilitis, 
revmatoidni artritis, psoriatični artritis, Sjögrenov sindrom, lupus, 

Društvo revmatikov 

Slovenije združuje ljudi 

z diagnozo vnetnih 

revmatičnih obolenj, 

ki zaradi pridobljenih 

okvar ali oviranosti, ki jih 

morebiti zanje ustvarja 

fi zično in družbeno 

okolje, ne morejo v 

celoti sami zadovoljevati 

svojih življenjskih potreb.
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juvenilni idiopatski artritis in druge vnetne revmatične 
bolezni. Večina programov društva je namenjena izključ-
no osebam z vnetnim revmatizmom. Del programov je 
namenjen tudi družinskim članom, strokovni in drugi širši 
javnosti. V naših vrstah so zato kot podporni člani dobro-
došli tudi partnerji in drugi ožji družinski člani revmatikov, 
prijatelji, strokovnjaki in vsi, ki bi na kakršenkoli način želeli 
sodelovati pri aktivnostih in nadaljnjem razvoju društva.

Andrej Kljub bolezni sem si vedno našel kak cilj, 
ki sem ga želel doseči. Ni šlo vedno vse gladko in lahko, 
vendar se da s podporo družine in z dobro voljo marsikaj 
doseči. Letos sem napolnil 70 let, za mano je že 57 let 
življenja z revmo, a sem kljub temu še vedno aktiven član 
družine, družbe in Društva revmatikov Slovenije. Danes 
lahko rečem: imam revmo, a revma nima mene. 

Gašper Sedaj je gotovo že pet let, odkar sem član 
društva, v katerem skušam biti čim bolj aktiven, ne samo v 
smislu uporabe njihovih storitev, kjer sta na prvem mestu 
vodena vadba v telovadnici in v bazenu, pač pa tudi v 
samem delovanju društva. Spoznal sem mnogo ljudi, ki 
navkljub ali pa prav zaradi bolezni premorejo več vedrine 
in življenjske energije kot marsikdo, ki mu v zdravstvenem 
smislu nič ne manjka. Naučil sem se, kako pomembno je 
ceniti in ohranjati zdravje, ko in dokler ga še imaš. 



KAJ JE PsA4-5 KAJ JE AS7-10

PsA je dolgotrajna vnetna bolezen, ki povzroča invalidnost, 
zmanjšuje kakovost življenja in skrajšuje pričakovano 
življenjsko dobo. PsA je tesno povezan s psoriazo.

AS je dolgotrajna vnetna bolezen sklepov. 
Pri 70 % bolnikov s hudo obliko bolezni 
lahko pride do zakostenevanja hrbtenice 
(zraščanja vretenc med seboj), kar 
bistveno zmanjša gibljivost hrbtenice
in kakovost bolnikovega življenja.PRIZADETI DELI TELESA6
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Psoriatični artritis (PsA) in
ankilozirajoči spondilitis (AS)
PsA in AS sta dolgotrajni, izčrpavajoči bolezni s prizadetostjo sklepov in hrbtenice.1-3
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