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Priročnik za pomoč pri pogovorih z zdravnikom



Morda se psoriaza vmešava v vaše življenje na več načinov, 
a ne pozabite: vi in vaš zdravnik sta partnerja pri zdravljenju 
in premagovanju težav. Na razpolago vam je veliko oblik 
podpore, s pomočjo katerih lahko ohranite visoko kvaliteto 
življenja. Morda pri zdravniku ni bilo dovolj časa ali pa ste 
po pregledu ugotovili, da ste se pozabili pogovoriti o nečem, 
kar je za vas pomembno. Naslednjič, ko boste obiskali 
zdravnika, mu povejte, kako vi doživljate psoriazo in kako 
bolezen vpliva na vaš vsakdan.

Včasih je težko poiskati prave besede, ko želiš opisati svoje simptome, in če vam 
uspe zdravniku povedati svoje izkušnje v resničnem življenju, bo zdravnik laže 
razumel, s čim se srečujete. S tem slovarjem se boste lahko ustrezno pripravili 
na pogovor z zdravnikom in mu predstavili, kakšno oskrbo potrebujete, da boste 
lahko živeli tako, kot si želite in zaslužite.

KO NAJDEŠ
PRAVE BESEDE

VSEBINA
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ZDRAVNIKU JE TEŽKO 
PREDSTAVITI CELOTNO 
SLIKO O TEM, KAJ SE 
DOGAJA PRI VAŠI
PSORIAZI
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Samo vi veste, na kakšen način psoriaza vpliva na vaše življenje in počutje. Bolje, ko boste znali 
to razložiti svojemu zdravniku, bolj vam bo lahko stal ob strani pri obvladovanju psoriaze. Pred 
naslednjim obiskom zdravnika si označite odgovore na spodnja vprašanja in si z njimi pomagajte 
pri pogovoru, da se bosta z zdravnikom lahko bolje razumela in dogovorila glede vaše psoriaze.

1. Kako pogosto vas srbež moti?

Pomembne točke, o katerih se želim pogovoriti
Če ste na katero od vprašanj odgovorili s “pogosto/zelo pogosto” ali “vpliva bolj, kot bi hotel/močno vpliva”, si to vprašanje zapišite spo-
daj in se ne pozabite o njem pogovoriti z zdravnikom.

2. Kako pogosto imate obolelo kožo?

3.  Kako pogosto ste zaskrbljeni zaradi videza svoje kože?

4.  Kako pogosto opažate oteklino in okorelost sklepov, ko se zbudite?

5.  Kako pogosto opažate jutranje bolečine v križu,
ki minejo, ko se razgibate?

6. Kako pogosto imate zaradi psoriaze težave s spanjem?

7.  Kako pogosto se zjutraj zbudite potrti?

8.  Kako močno psoriaza vpliva vaše običajne aktivnosti?
(na primer plavanje, obisk frizerja, ležanje na plaži)

9.  Kako močno psoriaza vpliva na vašo zvezo in spolno življenje?

10.  Kako močno psoriaza vpliva na vaše socialne stike z drugimi? 
(na primer objemanje, rokovanje, zmenke)

PREDEN GRESTE K ZDRAVNIKU



PREGLED 
SIMPTOMOV

BLAGA DO ZMERNA

HUDA

začasno
izpadanje las

pojavljanje bolečih 
bunčic, ki vsebujejo

tekočino ali gnoj

rdeča in
občutljiva

koža

vdolbinice
na nohtih,

rast nohtov
nenavadne

barve ali oblike

predeli suhe,
rdeče kože,

pokrite s
srebrnimi 

luskami

bolečine v
sklepih,

otekanje,
okorelost

ali zbadanje

razpoke/krvavitve
okrog sklepov

motnje
spanja

manj
druženja

luščenje
kože in 

bunčice s
tekočino

ali gnojno 
vsebino

slaba samopodoba,
socialna stigma,

osamljenost

odsotnost z dela
ali nezaposlenost

slab spanec,
osamljenost, depresija,

omejevanje spolnih 
aktivnosti

3-10 % 

ZMERNA

<3 %

BLAGA

>10 %

HUDA

vpliv na psihično stanje,
občasna potrtost, stres,

občutek sramu, jeze
in razočaranja



BOLEČINA - KAJ POMENI
Zelo neprijetna telesna zaznava, ki nastane zaradi bolezni ali poškodbe.
Če vam psoriaza povzroča hujše bolečine, lahko pomeni, da imate hudo 
obliko psoriaze.

BOLEČINA

ZDRAVNIK PRAVI ...
“boleči plaki”

“boleče vnetje v času 
zagona”

“občutljiva in boleča koža”

“boleči sklepi”

BOLNIK PRAVI ...
“v koži me zbada in ščemi”

“koža je rdeča, razdražena 
in me peče”

“koža boli”

BOLEČINE SO VEDNO
PRISOTNE. PSORIAZA 
JE DEL MOJEGA 
ŽIVLJENJA. JE NEKAJ, 
S ČIMER ŽIVIM VSAKO 
MINUTO IN VSAK DAN.
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SRBEŽ - KAJ POMENI
Neprijeten občutek, ki sili k praskanju prizadetega predela.
Morda vas močno srbi in to lahko pomeni, da imate hudo obliko psoriaze.

SRBEŽ

ZDRAVNIK PRAVI ...
“pruritus”

“srbež” 

“intenzivno razdražena 
koža, moteče vnetje”

BOLNIK PRAVI ...
“kot bi me povsod popikali 
komarji”

“če se popraskam, se koža 
odlušči in zakrvavi”

“zbadanje kot bi mi v kožo 
zabodli cel šop igel”

KOŽA ME
TAKO SRBI
IN PEČE.
KOT BI
MOČNO
NAPREZAL
MIŠICE.
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LUŠČENJE IN POKANJE 
KOŽE

ZDRAVNIK PRAVI ...
“razpoke”

“luščenje”

“deskvamacija”

A PATIENT SAYS...
“luščenje kože”

“vsi lahko ugotovijo, kje 
si bil, če samo sledijo 
kožnim luskam, ki ostajajo 
za tabo”

“koža se lušči in odpada 
kot droben sneg”

LUŠČENJE IN POKANJE KOŽE - KAJ POMENILUŠČENJE IN POKANJE KOŽE - KAJ POMENI
Koža, ki se suši in lušči v majhnih tankih koščkih (luskah).

Ko koža postane suha in se lušči, nastanejo manjše razpoke, ki pa lahko 
sežejo v globje plasti kože.

ČE BI BILA MOJA KOŽA
PECIVO, BI BILA IZ

LISTNATEGA TESTA.
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VDOLBINICE NA NOHTIH - KAJ POMENIJO
Ena ali več vdolbinic, ki se pojavljajo na površini nohta.

Vdolbinice na nohtih so lahko blag do zmeren simptom psoriaze.

VDOLBINICE NA NOHTIH

ZDRAVNIK PRAVI ...
“vdolbinice na površini 
nohta”

“luknjičaste spremembe 
na nohtu”

“onihoza”

“neravna površina nohta”

BOLNIK PRAVI ...
“majhne jamice na nohtih”

“majhne luknjice na 
površini nohta”

“žlebički na nohtih”

MOJI NOHTI
SO GROBI KOT
BRUSNI PAPIR.
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OBČUTEK TESNOBE - KAJ POMENI
Občutek posameznika, ki je obremenjen s skrbmi ali pomisleki glede 
druženja z drugimi, na primer spoznavanja novih ljudi ali srečevanja na 
zmenkih.

Ko ti je nerodno in si živčen in misliš, da te drugi ves čas presojajo in so 
nesramni do tebe.

OBČUTEK TESNOBE
PRI DRUŽENJU

ZDRAVNIK PRAVI ...
“socialna anksioznost”

“socialna fobija”

“pretirana občutljivost”

BOLNIK PRAVI ...
“ljudje me gledajo in ne 
morejo odlepiti pogleda z 
moje kože”

“zdi se mi, da me ljudje ves 
čas presojajo”

“psoriaza ni nalezljiva, 
ampak ljudje tega ne vedo”

RADA BI,
DA BI LJUDJE 
REKLI: “KAKO 
LEP ŠAL”, 
NE PA: “JE 
S TABO KAJ 
NAROBE?”
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IZOGIBANJE DRUŽABNIM
AKTIVNOSTIM - KAJ POMENI
Občutek posameznika, da mora skriti svojo bolezen z izogibanjem 
družabnim aktivnostim, kot so športne aktivnosti, obisk frizerja,
večerja s prijatelji ali spletanje novih prijateljstev.

Morda zaradi psoriaze niste najbolj samozavestni ali imate nizko samopodobo.

IZOGIBANJE DRUŽABNIM 
AKTIVNOSTIM

ZDRAVNIK PRAVI ...
“socialna fobija”

“intenziven strah pred 
izpostavljanjem v javnosti”

“pretirano samozavedanje”

BOLNIK PRAVI ...
“moje življenje je zdaj 
drugačno; hočem ostati 
skrit v svojih oblačilih”

“v javnosti se sramujem 
svoje kože, zato ne hodim 
veliko ven”

 “ko so moji bližnji in prijatelji 
odkrili mojo bolezen, so se 
postopoma umaknili”

KAKO SI ŽELIM,
DA BI LAHKO

LEŽAL NA PLAŽI
IN SE NE BI 
SRAMOVAL

SVOJE GOLE
KOŽE
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BOLEČINE IN OKORELOST V SKLEPIH IN 
HRBTU - KAJ POMENI
Oteženo gibanje v sklepih ali hrbtu, nezmožnost izvajanja določenih gibov 
v celoti, običajno so prisotne bolečine in oteklina.

Ko se hočete premakniti, vas boli in potrebujete kar nekaj časa, da se 
“ogrejete”.

BOLEČINE IN OKORELOST 
V SKLEPIH IN HRBTU

ZDRAVNIK PRAVI ...
“socialna anksioznost”

“socialna fobija”

“pretirana občutljivost”

BOLNIK PRAVI ...
“zjutraj vstanem z 
okorelimi sklepi”

“ko zjutraj vstanem, sem 
utrujen in okorel”

“včasih potrebujem 
kar nekaj časa, da se 
zmehčam in razgibam - 
večinoma zjutraj”

KADAR
REČEM,
DA SEM
V REDU, ME 
PRAVZAPRAV
ŠE VEDNO
BOLI HRBET.
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MOTNJE SPANJA - KAJ POMENI
Motnje, ki osebi onemogočajo, da bi normalno zaspala in se spočila. 
Oseba se ponoči večkrat zbudi in težko zaspi nazaj.

Spanja vam verjetno primanjkuje zaradi srbeža.

MOTNJE SPANJA

ZDRAVNIK PRAVI ...
“nespečnost”

“moten normalen vzorec 
spanja”

“pomanjkanje spanja”

“fragmentirano spanje”

BOLNIK PRAVI ...
“ko grem spat, postane 
srbež prava nočna mora 
- zaradi tega več ur ne 
morem zaspati”

“prav nič prijetno ni, ko 
poskušam zaspati s tem 
strašnim srbežem”

 “želim si samo, da bi se 
čez noč lahko normalno 
naspal”

RADA BI SE BOLJE
RAZUMELA S SVOJO

BLAZINO IN RADA BI SE 
ZBUDILA NASPANA.
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OBČUTEK POTRTOSTI- KAJ POMENI
Občutek pobitosti, nesrečnosti in otožnosti.

Ko niste ravno optimistični in navdušeni nad svojo prihodnostjo.

OBČUTEK POTRTOSTI

ZDRAVNIK PRAVI ...
“potrtost”

“slabo razpoloženje in 
pomanjkanje energije”

“stres” 

“motnje razpoloženja”

“žalost”

BOLNIK PRAVI ...
“pogosto sem tiho, a 
kričim in jokam v sebi”

“ne morem kar nekega 
jutra vstati in biti srečen”

“rad bi bila spet stari jaz, 
tak kot sem bil včasih”

TUDI KADAR IMAŠ
ČISTO KOŽO, SI POTRT,

KER SE VEDNO
BOJIŠ, DA SE BO

BOLEZEN PONOVILA.
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LUŠČENJE KOŽE JE IZJEMNO
NADLEŽNO - NE NOSIM

TEMNIH OBLAČIL, DA NE BI
VSAK OPAZIL, KAKO HUDO JE.

NE DOVOLIM SI,
DA BI IMEL INTIMNE STIKE

Z DRUGIMI. VEDNO ME 
SKRBI, KAKO SEM VIDETI IN 
KAKO DRUGI STRMIJO VAME 

IZ POVSEM NAPAČNIH 
RAZLOGOV.
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PRIDEJO DNEVI, KO BI SE RAD 
SAMO SKRIL PRED CELIM 

SVETOM, AMPAK OBSTAJAJO 
PODPORNE SKUPINE,

KI ME ZNAJO ZBEZATI IZ 
LUPINE, DA POSTANEM SPET 

PODOBEN SAMEMU SEBI.

KO ZDRAVNIKI OPISUJEJO
STANJE BOLEZNI, ME PREPLAVIJO
NEGATIVNE MISLI IN SE ZAČNEM
OBREMENJEVATI BREZ RAZLOGA.

RAD BI OSTAL MIREN, AMPAK 
PANIKA ME POPADE, KO POMISLIM, 

KAJ ME ŠE ČAKA.
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ZAHVALA

Ta slovarček so soustvarjali bolniki iz podpornih 
skupin širom Evrope ter zdravnika Anthony Bewely 
in Curdin Conrad. Vsem se zahvaljujemo za 
nepogrešljivo pomoč pri pripravljanju in nadaljnje 
sodelovanje, ki je omogočilo uspeh tega projekta.

Če imateeee ppppssssooriiaazzoo,
obiščiteee  ddeeeerrrmmmatoveennneeerroolllooogggaaa

pppp

in se ppooogggggooooovvvvvooooorriiittteee  zz njim...
Zararaadididi napredkkkka nanaa ppppododdododrororr čjčjuu deded rmrmatattoooovovovenenere ologijee e 
ssese vedno več llljjjjudi sspepepet t t upupupa a obobjejejemaamattitititt iin n popoljl ububljatati,i, 
non siti kratkeeee rrorokakaaveveve iiinn itittiii zvzvvz ečečečerere vvvvvenene vv ddruružbbo.o.  
In samo nekakaaakk j j j vpvpvprararaašašašanjnjnjnj vvvasassa  ločči i i i ooooodod ttegega,a, dda a a bibb
to počeli tuudididid vvi.ii.

Še danes pprororor site svojegaa deeeerermamatotovevevenenenerooroolololologagaga,,
da vam ppokokkaža e pot do čissteteetet kkožožože.e.e.
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