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Kazalo vsebine

Pred vami je gradivo LillyPlus Skupaj do kvalitetnega življenja z luskavico, ki smo 
ga pripravili v podjetju Eli Lilly v sodelovanju z Društvom psoriatikov Slovenije. 
Tisk je omogočilo podjetje Eli Lilly. V knjižici si lahko preberete nekaj informacij o 
luskavici (PsO) in luskavičnem artritisu (PsA) ter nasvete, kako si lahko olajšate 
vsakdanje življenje kljub simptomom PsO in PsA. Povzete so splošne informacije 
iz različnih področij življenja. 

Vsebino je strokovno pregledal in dopolnil mag. dr. Pij Bogomir Marko, dr. med., 
specialist dermatolovenerolog iz Kliničnega oddelka za dermatovenerologijo UKC 
Maribor.

POMEMBNO: Knjižica NI nadomestilo za pogovor z zdravnikom in/ali pregled pri 
zdravniku. Vsak bolnik s PsO in PsA se spopada z različnimi težavami, zato se 
o vseh vaših simptomih najprej pogovorite s svojim zdravnikom in upoštevajte 
njegova navodila. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na svojega dermatologa, 
osebnega zdravnika ali medicinsko sestro.
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Ločimo pet glavnih oblik luskavice. 
Najpogostejša se imenuje kronična plačna 
luskavica.2

Kaj povzroči nastanek bolezni?

Luskavica je nenalezljiva bolezen in se z osebe 
na osebo ne prenaša. Natančen vzrok nastan-
ka bolezni še vedno ni v celoti pojasnjen. Izrazi 
se ob genetski nagnjenosti in sočasnem vplivu 
dejavnikov okolja.1

Luskavica je po vsem svetu razširjena 
bolezen, ki prizadene približno 2 % 
ljudi.5 

Niste sami

Nekaterim ljudem je zaradi luskavice nero-
dno,5 jih je sram ali strah tega, da bi se pribli-
žali drugim.6 V kolikor se tudi vi tako počutite, 
razmislite o priključitvi podporni skupini za 
luskavico. Zdravstveno osebje povprašajte o 
najbližji podporni skupini.

Kaj povzroča poslabšanje luskavice?

Potek bolezni je kroničen z občasnimi spontani-
mi izboljšanji in poslabšanji. O zagonu bolezni 
govorimo, ko se luskavica nenadoma poslabša. 
Poznamo več dejavnikov, ki povzročijo nastanek 
bolezni ali poslabšajo klinično sliko.2 Izogiba-
nje tem dejavnikom in sprememba življenske-
ga sloga, kot je uživanje zdrave hrane in redna 
telesna dejavnost, lahko pomaga zmanjšati 
aktivnost bolezni.2 

Med dejavnike, ki lahko bolezen 
poslabšajo, sodijo:

poškodbe,

okužbe,

zdravila,

stres in

kajenje.

Luskavica predstavlja več kot 
bolezen kože

Luskavica posameznike spremlja vse življe-
nje in nanje vpliva tako telesno kot čustveno.1 
Pojavi se ob prekomerni aktivnosti imunske-
ga sistema. Ta prekomerna aktivnost povzroči 
vnetje, zaradi katerega se kožne celice prehit-
ro množijo.2

Rezultat vnetja je pojav pordelih ploskev kože, 
prekritih s srebrnobelimi luskami, ki se ime-

nujejo plaki.2 Pogosto srbijo, redkeje pečejo, 
lahko pa tudi krvavijo.1

Kako vnetje nastane?

Vnetje je odziv na poškodbo v tkivu, ki povzro-
či nastanek rdečine, otekline in bolečine.3 Pri 
luskavici se zaradi vnetnega procesa prehitro 
tvori preveč kožnih celic, zaradi česar nasta-
nejo plaki in luske.4 

Razumeti luskavico

Razumeti 
luskavico
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Možnosti zdravljenja

Na voljo je več zdravil, ki vam lahko olajšajo 
težave. Zdravnik se bo za ustrezno zdravljenje 
odločil glede na delež prizadete površine kože 
in vpliv na kvaliteto življenja.7 

Pred pogovorim z zdravnikom razmislite, ali:

• So prizadeti vaši medosebni odnosi?

• Ali luskavica vpliva na spolnost?

• Ali moti vaše vsakodnevne dejavnosti?

• Imate težave s spanjem?

• Se počutite neprijetno, neugodno ali jezno?

Povejte zdravstvenemu timu, kako 
luskavica vpliva na vaše vsakodnevno 
življenje, odnose z drugimi in 
razpoloženje.

Ko bo zdravnik opredelil vašo obliko luskavi-
ce in njen vpliv na kvaliteto življenja, vam bo 
svetoval o  najprimernejšem zdravljenju. Med 
najpogostejšimi zdravili so:2

Topikalna zdravila: zdravila za 
uporabo na koži, kot so kreme ali 
mazila

Fototerapija: umetna ali sončna 
svetloba

Klasična sistemska zdravila: 
zdravila, ki delujejo po vsem telesu

Biološka zdravila: zdravila, ki 
delujejo na določene celice ali 
spojine v telesu

Kje na telesu se lahko luskavica 
pojavi?

Deli telesa, kjer se lahko luskavica pojavi:2

• lasišče,
• kolena,
• komolci,
• trup,
• nohti,
• dlani,
• goleni,
• spolovilo in
• obraz

Obkrožite predele, kjer ste opazili plake.

Zdravljenje luskavice je ključnega 
pomena za vaše zdravje. Če s trenutnim 
zdravljenjem niste zadovoljni, vprašajte 
zdravnika o novih ali drugih možnostih 
zdravljenja.

Razumeti luskavico
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Kvalitetno živeti 
z luskavico
Luskavica in vaše dobro počutje

Luskavica lahko vpliva na vaše življenje na več 
načinov. Lahko privede do stresa, otežuje delo 
ali vpliva na vaše medosebne odnose. Ta dodatni 
stres lahko tudi poslabša simptome luskavice.1

S pomočjo zdravstvenega osebja se boste na-
učili, kako pozitivno vplivati na vaše duševno 
zdravje in delovanje v družbi. To vam lahko po-
maga okrepiti vezi z ljubljenimi osebami, op-
ravljati dejavnosti, v katerih uživate, in v splo-
šnem imeti življenje, ki ga želite. 

Luskavica in depresija

Luskavica lahko poveča tveganje za depresi-
jo.2 Če dalj časa čutite žalost, tesnobo, brezup 
ali utrujenost, se pogovorite z izbranim zdrav-
nikom. Tako boste seznanjeni z različnimi mo-
žnostmi zdravljenja depresije. 

Če se kadarkoli počutite popolnoma obupani 
ali pa bi se lahko celo poškodovali, takoj pokli-
čite prijatelja, izbranega zdravnika ali obiščite 
najbližjo dežurno zdravniško službo. Pokličete 
lahko tudi številko za klic v duševni stiski.

Kvalitetno živeti z luskavico

Ali luskavica škoduje vašim 
osebnim odnosom?

Zaradi luskavice vam je lahko nerodno, vas je 
strah ali sram tega, da bi bili telesno blizu dru-
gih.3, 4 To je normalno. O svoji bolezni se pogovori-
te z družino in prijatelji. Povejte jim, da ni nalezlji-
va – se z osebe na osebo ne prenaša.5 V kolikor 
poznate dejavnike, ki vaše simptome luskavice 
poslabšajo, jim zaupajte, kateri so. Tako vas bodo 
morda bolje razumeli in tudi lažje pomagali.

Stres je pogost dejavnik, ki pri luskavici 
vpliva negativno.1 V kolikor vam stres 
simptome poslabša, se o tem pogovorite 
z družino in prijatelji, saj vam bodo tako 
pri obvladovanju stresa lažje pomagali.

Luskavica in medsebojni odnosi

Luskavica je lahko izziv za vaše ljubezensko 
življenje. Posamezniki v resni zvezi lahko pos-
tanejo zaskrbljeni glede intimnosti in spolnosti. 
Zmenkovanje pa je lahko še posebej stresno.4 
Prvi korak naj bo sprejemanje svoje bolezni, ob 
tem pa se imejte radi. S partnerjem:

• se odločita, koliko intimnosti vama ustreza,
• se pogovorita o vaši telesni ali čustveni 

bolečini in
• razmislite o morebitnem povabilu 

partnerja na vaš kontrolni pregled.

Ali menite, da imate težave z 
delom?

Morda vas skrbi, kako bo luskavica vplivala na 
vašo delovno sposobnost. Če se odločite spre-
govoriti z delodajalcem o svojem stanju, se bos-
te morda želeli pogovoriti o:

• vplivu luskavice na produktivnost,
• morebitni nekajdnevni odsotnosti z dela in
• dejstvu, da luskavica ni nalezljiva.

Namigi za obvladovanje vašega 
stanja

Bodite telesno dejavni
Vaše zdravljenje je lahko 
učinkovitejše, v kolikor vzdržujete 
zdravo telesno težo.6

Izberite ustrezna oblačila
Nosite ohlapna oblačila ali oblačila 
iz takšnih materialov, ki pomagajo 
oddajati toploto s telesa.

Preizkusite meditacijo ali jogo 
Določene dejavnosti vam lahko 
pomagajo zmanjšati stres, ki 
bolezen poslabša.7

Pridružite se podporni skupini
Prisluhnite drugim z luskavico, 
ker vam lahko pomagajo pri 
obvladovanju vaše bolezni.

Pogovarjajte se z osebjem 
zdravstvenega tima
S pogovorom o svojih izzivih in 
ciljih zdravljenja z zdravstvenim 
osebjem boste pripomogli k 
učinkovitejšemu zdravljenju.
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Z luskavico povezana 
zdravstvena stanja
Povezava med luskavico in 
drugimi zdravstvenimi stanji

Luskavica je imunsko pogojena vnetna bo-
lezen, ki z izboljšanji in poslabšanji bolnike 
spremlja vso življenje. Vnetje lahko poleg kože 
prizadene tudi druge dele vašega telesa, na 
primer sklepe. Med z luskavico povezane bo-
lezni sodijo luskavični artritis, sladkorna bole-
zen in bolezni srca.1

Kako pride do vnetja?

Telo v kri sprošča kemijske spojine, ki nas 
ščitijo pred okužbami, poškodbami ali stresni-
mi dogodki. To povzroča večji krvni pretok in 
lahko pripelje do rdečine, otekline ali boleči-
ne.2 Pri  luskavici sproščene kemijske spojine 
povzročijo, da telo prehitro tvori preveč kožnih 
celic, zaradi česar nastanejo plaki in luske.1

Zavedajte se svojega zdravja in 
skrbite zanj

Na naslednjih straneh so navedene bolezni in 
stanja, ki se pri bolnikih z luskavico pojavlja-
jo pogosteje, o njih pa se lahko pogovorite z 
izbranim zdravnikom. Obravnava luskavice bo 
morda vključevala tudi preiskave zaradi mo-
rebitnih pridruženih bolezni ali stanj.

Ostanite odprti in se z zdravstvenim 
osebjem pogovarjajte.

Luskavični artritis

Luskavični artritis se razvije 
pri do treh od desetih oseb z 
luskavico. Ta oblika artritisa 

lahko povzroči otekline, otrde-
lost, okorelost in bolečino v skle-

pih in njihovi okolici. Zelo pomembna je zgodnja 
opredelitev diagnoze, saj raziskave kažejo, da 
lahko zakasnitev zdravljenja za le šest mesecev 
trajno poškoduje sklep. Če imate luskavico, se 
z izbranim zdravnikom posvetujte o morebitni 
prisotnosti bolečin.4

Sladkorna bolezen

Pri osebah z luskavico se 
lahko sladkorna bolezen po-
javi pogosteje.5 Pri izbranem 

zdravniku lahko preverite ra-
ven krvnega sladkorja. Prav tako 

se posvetujte z izbranim zdravnikom, v kolikor 
imate klinične simptome in znake sladkorne 
bolezni, kot so povečana žeja ali lakota, za-
megljen vid ali utrujenost.

Bolniki z luskavico imajo povečano 
tveganje za nastanek določenih 
pridruženih bolezni.3

Bolezni srca

Med posamezniki z luskavico 
obstaja povečano tveganje 
razvoja srčnega infarkta ali 

možganske kapi. Vnetje, ki pri 
luskavici prizadene kožo, lahko 

namreč prizadene tudi krvne žile. Z izbranim 
zdravnikom se pogovorite o kliničnih simpto-
mih in znakih bolezni srca ter o načrtu za ru-
tinsko preverjanje vrednosti krvnega tlaka in 
holesterola. Prav tako se posvetujte o primer-
ni prehrani in telesnih dejavnostih, ki ugodno 
vplivajo na srce.1

Čezmerna telesna teža

Med bolniki z luskavico se 
pogosteje pojavlja čezmerna 
telesna teža. Slednja lahko 

luskavico poslabša, medtem ko 
lahko izguba telesne teže izboljša 

simptome luskavice in olajša njeno zdravlje-
nje.6, 7 Z zdravstvenim osebjem se posvetujte o 
vzdrževanju zdrave telesne teže.

Druge bolezni in stanja

Med druge bolezni in sta-
nja, ki se lahko pojavijo ob 
luskavici, sodijo metabolni 

sindrom in Crohnova bolezen.8 
V kolikor imate boleče ali otekle 

sklepe, bolečine v trebuhu ali drisko, se pos-
vetujte z izbranim zdravnikom. S pravočasnim 
zdravljenjem boste morda lahko omejili okva-
re zaradi pridruženih bolezni.

Raziskave kažejo, da lahko zdravljenje 
luskavice zmanjša tveganje za razvoj 
pridruženih bolezni.3

Skrbite za svoje zdravje v celoti.

Z luskavico povezana zdravstvena stanja
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Kaj lahko storite sami

Zdrav življenjski slog lahko prispeva k učin-
kovitejšemu zdravljenju. Spodaj so našteta 
priporočila za izboljšanje vašega splošnega 
zdravja in počutja.

Ostanite aktivni s hojo, kolesarje-
njem ali drugimi telesnimi dejav-
nostmi. 

Jejte zdravo hrano.

Izogibajte se kajenju.

Zmanjšajte vnos alkohola.

Preizkusite jogo ali meditacijo.3

Povprašajte o možnostih podpore 
vašemu duševnemu zdravju.

Obvladovanje luskavice skupaj z zdravstveno ekipo

Obvladovanje luskavice 
skupaj z zdravstveno 
ekipo
Kako luskavica prizadene vaše telo

Natančno opišite svoje simptome. Prav tako 
odkrito povejte, kako luskavica vpliva na vas v 
čustvenem smislu. Ti podatki bodo vam in vaši 
zdravstveni ekipi v pomoč pri ugotavljanju, ka-
tero zdravilo je za vas najprimernejše.

Kako čim bolje izkoristiti obisk pri 
zdravniku

Pred obiskom si zapišite vprašanja 
ali skrbi.

K zdravniku naj vas spremlja nekdo, 
ki mu zaupate. Z zdravstveno ekipo 
se pogovorite o morebitnih novih 
simptomih.

V dnevnik si zapisujte simptome in 
sprožilce.

?
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Obvladovanje luskavice skupaj z zdravstveno ekipo

Izbruhi in sprožilci

Izbruh pomeni poslabšanje 
luskavice, sprožilci pa so 
povzročitelji izbruhov. Neka-

tere vzroke izbruhov morda 
lahko prepoznate in se jim izog-

nete, na primer poškodbam ali stresnim do-
godkom.2

Pogoste možnosti zdravljenja 
luskavice

Različna zdravila na ljudi vplivajo različno. 
Povprašajte svojo zdravstveno ekipo, kako 
točno določena zdravila delujejo in ali bi z nji-
mi lahko dosegli želene rezultate.2

Vprašanja, o katerih se pogovorite 
s svojo zdravstveno ekipo:

• Katera zdravila ste v preteklosti že 
preizkusili?

• Ali imate kakšna vprašanja v zvezi s 
trenutnim zdravljenjem?

• Ali bi morali omejiti ali prekiniti uživanje 
alkohola in/ali uporabo tobaka?

• Ali bi vam sprememba navad pri prehrani 
in/ali telesni vadbi pomagala pri luskavici?

Svoje simptome opišite zdravstveni ekipi

Vaši kožni plaki se lahko precej razlikujejo glede na vrsto luskavice, ki jo imate.1 Odkljukajte spo-
dnje odgovore in jih pokažite zdravstveni ekipi.

Telesni simptomi DA NE

Ali imate plake?

Ali vaši plaki tvorijo izbokline na vrhu kože?

Ali občutite srbenje, pekoč občutek ali druge vrste nelagodje?

Ali na vašo kožo vpliva vrsta oblačil, ki jih nosite?

Ali vam stanje vaše kože preprečuje izvajanje aktivnosti, ki bi 
jih želeli ali morali početi?

Kje se kaže vaša luskavica?

Odgovorite na spodnja vprašanja in rezultate pokažite zdravstveni ekipi.

1) Kje imate plake?  
Prizadete predele označite na desni sliki.

2) Kako se je vaša luskavica spremenila od  
takrat, ko ste jo prvič odkrili?



1716

Aktivno življenje z luskavico

Aktivno življenje  
z luskavico
Koristi aktivnega življenja

Z aktivnim življenjem in ohranjanjem zdrave 
telesne mase lahko izboljšate svoje splošno 
zdravstveno stanje. S tem prav tako lahko omi-
lite določene simptome luskavice ali izboljšate 
odziv na svoje zdravilo.1-4

Za vidno korist se priporoča le 30 minut vad-
be na dan, 5-krat tedensko. Tudi izguba teles-
ne mase vam lahko pomaga pri zmanjševanju 
simptomov luskavice.1,3,5 Zdravstvenemu de-

lavcu povejte, ali ste imeli v preteklosti športne 
poškodbe, in se posvetujte, katere dejavnosti so 
prave za vas.

Ne veste, kako bi začeli? Ko želite najti 
aktivnost, se odločite za takšno, ki bo 
ustrezala vašemu dnevnemu urniku. 
Preden se začnete ukvarjati z novo 
vadbo, se pogovorite z zdravstvenim 
delavcem.

Nasveti za preprečevanje draženja

• Pred vadbo si nanesite losjon.
• Nosite ohlapna, mehka oblačila, da koža ne 

bo razdražena.
• Takoj po vadbi se oprhajte.

Če znoj draži vašo kožo ali poslabša simptome 
luskavice, se pogovorite z zdravstvenim delav-
cem.

Načrtovanje in ohranjanje rutine

Z vadbeno rutino je morda težavno začeti, ven-
dar vam pomaga strukturirati dan. Ko se loti-
te rutine, bodite konkretni in se zavedajte, da 
njeno ohranjanje ni preprosto. Pomembno je, 
da se odločite, kaj boste počeli vsak dan pose-
bej (morda skupaj z zagretim prijateljem), in 
se tega tudi držite! Rezultati bodo vidni hitreje, 
hkrati pa boste vzpostavili dobre navade.

Hoja je eden od najboljših načinov aktivnega 
življenja, zato začnite tako, da vsak teden dolo-
čite nekaj dni za hojo. Spodaj je nekaj primerov:

• Pospremite otroke v šolo in domov.
• Pred kosilom se sprehodite nekaj ulic.
• Sledite 30-minutnemu vadbenemu 

videoposnetku.

Bodite aktivni v zaprtih prostorih 
in na prostem

Pomembni nasveti za katero koli aktivnost:

• Preden se lotite katere koli vadbe, se 
pogovorite z zdravstvenim delavcem.

• Na začetku se 5 minut ogrevajte. Na koncu 
se 5 minut ohlajajte.

• Upočasnite, če med hojo ne morete 
govoriti.

• Če ste na prostem, se oblecite vremenskim 
razmeram primerno in obujte udobno 
obutev.

• Pijte veliko vode in med vadbo ne pozabite 
dihati.

• Če vadite v zaprtem prostoru, uporabljate 
razne uteži, njihovo težo pa počasi 
povečujte.

• Naučite se varno raztezati in dvigovati uteži 
– tega se lahko naučite na vodeni vadbi, s 
pomočjo videoposnetka ali TV-programa.

Če se pojavi bolečina, se nekaj dni ne naprezaj-
te. Če bolečina ne mine, se pogovorite z zdra-
vstvenim delavcem.

Aktivno življenje vam pomaga tudi 
pri:6

ohranjanju močnega srca

nadzoru ravni sladkorja v krvi

nadzoru telesne mase

izboljšanju razpoloženja

Sledite svojemu napredku

Zapisujte si, kaj, kdaj in kako dolgo vadite. Tako 
boste lažje opazili svoj napredek.
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Krvni tlak, luskavica  
in vaše zdravje
Luskavica prizadene več kot samo kožo. Vne-
tje, ki povzroča luskavico s plaki, lahko priza-
dene tudi krvne žile, zato se krvni tlak lahko 
zviša. Ko se krvni tlak zviša, se poveča verje-
tnost za srčni infarkt, možgansko kap in druga 
povezana zdravstvena stanja.1,2 Da boste ostali 
zdravi, je pomembno, da razumete, kaj je krvni 
tlak in kako ga obvladujemo.

Kaj je krvni tlak?

Ko srce črpa kri, potiska kri naprej znotraj sten 
arterij (krvnih žil). Krvni tlak se podnevi zvišu-

je in znižuje, z njim pa ugotavljamo moč poti-
skanja krvi.2

• Krvni tlak merimo z dvema številoma:3

• Prvo število pomeni tlak v trenutku, ko 
srce utripne in črpa kri v telo.

• Drugo število pomeni tlak v času, ko srce 
počiva med utripoma.2

• Krvni tlak zapišemo kot eno število nad 
drugim številom.3

• Npr. 120 nad 80 oziroma 120/80.

• Te številke vam povedo, ali je vaš krvni tlak 
normalen, zvišan ali visok.3

Krvni tlak, luskavica in vaše zdravje

Za več informacij o obvladovanju 
krvnega tlaka se pogovorite z 
zdravstvenim delavcem.

Osebe z luskavico imajo 1,5-krat 
večje tveganje za visok krvni tlak1

Stanje Raven krvnega tlaka

Normalna vrednost Pod 120/80

Zvišan 
(predhipertenzija)

Med 120/80

in 140/90

Visok (hipertenzija) 140/90 ali višji

Kakšne zdravstvene težave lahko 
povzroča visok krvni tlak?

Visok krvni tlak pogosto ne povzroča simp-
tomov, zato je pomembno, da si ga preverja-
te enkrat na leto ali dve leti ali pogosteje, če 
imate luskavico.3 Vnetje, povezano z luskavi-
co, lahko prispeva k visokemu krvnemu tlaku. 
Nezdravljen visok krvni tlak lahko poveča tve-
ganje za pojav bolezni srca in srčnega infark-
ta, povzroča pa tudi težave z vidom ter trajno 
ledvično bolezen in možgansko kap.1-5

Ali imam povečano tveganje za 
visok krvni tlak?

K tveganju za visok krvni tlak lahko prispe-
vajo številni dejavniki, kot so staranje, stres, 
pomanjkanje spanja ali telesne vadbe ter čez-
merna telesna teža. Pomembno je, da osebe 
z luskavico spremljajo svoj krvni tlak. Tudi 
zmerna luskavica lahko za 20 % poveča verje-
tnost za pojav visokega krvnega tlaka.6

Nasveti za obvladovanje krvnega 
tlaka

Če imate visok krvni tlak, ga lahko znižate 
tako, da se posvetujte z zdravstvenim delav-
cem in upoštevate naslednjih šestih zdravih 
sprememb življenjskega sloga:3,7

Nadzorujte telesno težo
Zaradi čezmerne telesne teže imate 
večje tveganje za visok krvni tlak. Z 
zdravo prehrano in telesno vadbo 
lahko shujšate in ste tudi sicer bolj 
zdravi.

Jejte manj slano hrano
Preveč hrane z visoko vsebnostjo 
soli lahko zviša krvni tlak.

Bodite aktivni
S 3- do 4-krat tedensko vadbo lahko 
znižate krvni tlak in zmanjšate stres.

Zmanjšajte stres
Pomembno je, da dovolj spite in si 
vzamete čas za stvari, v katerih uži-
vate.

Omejite uživanje alkohola
Čezmerno pitje alkohola lahko zvi-
ša krvni tlak. Prav tako zaradi njega 
pridobite telesno maso. Poskušajte 
omejiti količino popitega alkohola.

Izogibajte se kajenju
Kajenje in pasivno kajenje dokaza-
no zvišujeta krvni tlak. Pomembno 
je, da prenehate kaditi oziroma ka-
jenje omejite ter tako znižate krvni 
tlak in izboljšate splošno zdravstve-
no stanje.
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Holesterol, luskavica in vaše zdravje

Holesterol, luskavica  
in vaše zdravje
Kaj je holesterol?4

Holesterol je voskasta, maščobna snov, ki jo 
najdemo v krvi in v vseh celicah v telesu. Naše 
telo potrebuje holesterol za normalno delo-
vanje, če pa ga je preveč, poveča tveganje za 
bolezni srca.

Določene vrste hrane so bogate z nasičenimi ma-
ščobami in lahko zvišajo vrednosti holesterola, 
na primer mastna govedina, svinjina, jagnjetina, 

perutnina s kožo, goveja maščoba (loj) in mlečni 
izdelki, narejeni iz polnomastnega mleka.5

Holesterol in trigliceridi

Obstajata dve vrsti holesterola:6

Lipoprotein majhne gostote (LDL): »Slabi« 
holesterol, ki lahko zamaši arterije in privede 
do stanja, imenovanega ateroskleroza.

Lipoprotein velike gostote (HDL): »Dobri« ho-
lesterol, ki pomaga odstranjevati »slabi« hole-
sterol iz arterij.

Trigliceridi: Vrsta maščobe, ki jo telo upo-
rablja za shranjevanje energije. Visoka raven 
trigliceridov skupaj s znižanimi vrednostmi 
HDL-holesterola ali zvišanimi vrednostmi 
LDL-holesterola lahko zamaši arterije, kar po-
veča tveganje za težave s srcem.7

Kako luskavica vpliva na 
holesterol?

Luskavica je znana kot vnetno stanje. Vnetje, ki 
ga povzroča luskavica, lahko spremeni delovanje 
HDL-holesterola (»dobrega« holesterola), tako 
da ni več »dober«. Raziskave so pokazale tudi, 
da imajo osebe z luskavico zvišane ravni LDL-
-holesterola (»slabega« holesterola).1,8,9 Nizke 
vrednosti HDL in visoke vrednosti LDL lahko 
povečajo tveganje za težave s srcem, povezane 
z zvišanimi vrednostmi holesterola.3,6

Kako vem, ali imam visoke 
vrednosti holesterola?10

Visoke vrednosti holesterola običajno ne 
povzročajo simptomov, zato je pomembno, da 
si holesterol preverjate vsaj vsakih 4 do 6 let.11 
Zdravstveni delavec vam lahko pomaga pri ugo-
tavljanju, kako pogosto si morate preverjati ho-
lesterol, in vas napoti na preiskavo.

Obvladovanje holesterola

Pomembno je, da razumete, kaj pomenijo ma-
ščobe in holesterol, da jih lahko obvladujete. 
Obstajajo tri vrste maščob, ki na različne nači-
ne vplivajo na vrednosti holesterola:3

Nenasičene maščobe, kot so rastlinska olja, 
ki se utekočinijo pri sobni temperaturi ali v 
hladilniku. Nenasičene maščobe vsebujejo oli-
ve, avokado, mastne ribe, kot je losos, in ve-

čina oreščkov. Tovrstne maščobe ne zvišujejo 
vrednosti holesterola.
Nasičene maščobe, ki so pri sobni tempera-
turi in v hladilniku običajno v trdni obliki, na 
primer maščobe živalskega izvora, kot so 
meso, maslo in sir, ter rastlinska olja, kot sta 
kokosovo in palmovo olje. Tovrstne maščobe 
zvišujejo vrednosti holesterola.
Trans maščobe, ki so trdne maščobe, nareje-
ne iz tekočega olja, kot sta margarina in hidro-
genirana rastlinska mast. Izogibajte se ocvrti 
hrani, pekovskim izdelkom in krekerjem. Tovr-
stne maščobe zvišujejo vrednosti holesterola.

Za ohranjanje nizkih vrednosti holesterola se 
izogibajte hrani, ki vsebuje nasičene ali trans 
maščobe.3

Nasveti za zniževanje 
vrednosti holesterola3

1. V prehrano vključite 
vlaknine

Vlaknine so prisotne v sadju, zelenjavi in pol-
nozrnatih žitih. S povečanim uživanjem vla-
knin lahko pripomorete k znižanju vrednosti 
LDL-holesterola in zmanjšanju tveganja za 
bolezen srca.
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Razumevanje luskavičnega artritisa

Razumevanje 
luskavičnega artritisa 
Kaj je luskavični artritis?

Luskavični artritis je dolgotrajno stanje, ki ga 
povzroča čezmerno aktiven imunski sistem. 
Napada zdrava tkiva in sklepe. To privede do 
bolečin in otekanja sklepov. Luskavični artri-
tis lahko sklepe tudi poškoduje. Z zgodnjim 
zdravljenjem lahko upočasnite ali zaustavite 
nadaljnje poškodbe sklepov.1,2 Zdravstvene-
mu delavcu vedno povejte za vsako bolečino v 
sklepih, ki jo občutite.

Kako sta povezana luskavica s 
plaki in luskavični artritis?

Luskavični artritis in luskavica s plaki sta po-
vezani stanji. Obe stanji sta kronični bolezni, ki 
ju povzroča čezmerno aktiven imunski sistem, 
kar lahko privede do bolečih, luskastih, vnetih 
zaplat kože (imenovanih tudi plaki).3 Pri obeh 
boleznih je prizadeta koža, vendar se luska-
vični artritis od luskavice s plaki razlikuje po 
tem, da prizadene tudi sklepe. Pri približno 

2. Berite oznake na hrani

Na večini pakirane in vlože-
ne hrane najdete naslednjo 
oznako. Vedno se imenuje Po-

datki o hranilnih vrednostih. Iz-
birajte hrano z nizko vsebnostjo 

maščob in holesterola ter z visoko vsebnostjo 
vlaknin.

Velikost porcije: Količina hrane v eni porciji.

Maščobe skupaj: Skupna količina maščobe v 
eni porciji. Izbirajte hrano z majhnim odstot-
kom vrednosti dnevnega vnosa (5 % ali manj).

Holesterol: Količina holesterola v eni porciji. 
Izbirajte hrano z majhnim odstotkom vrednos-
ti dnevnega vnosa (5 % ali manj).

Prehranske vlaknine: Količina vlaknin v eni 
porciji. Izbirajte hrano z velikim odstotkom 
vrednosti dnevnega vnosa (20 % ali več).

3. Bodite aktivni

Z redno telesno aktivnostjo 
lahko znižate vrednost hole-
sterola in zmanjšate tveganje 

za bolezni srca. Če ste aktivni, 
lahko zmanjšate stres, povečate 

raven energije in ohranjate majhno telesno 
maso.

4. Pazite na telesno 
maso

Čezmerna telesna teža lahko 
poveča verjetnost za visoke 

vrednosti holesterola. Da bi 
dosegli in ohranjali zdravo te-

lesno težo, se zdravo prehranjujte in bodite 
aktivni.

Luskavica in holesterol

Za vaše zdravje je pomembno, da 
razumete, kako lahko obvladate 
holesterol, zlasti če imate luskavico. 
Številni ljudje z luskavico imajo zvišane 
vrednosti holesterola,1 kar povečuje 
tveganje za resne zdravstvene težave, 
kot so bolezni srca, srčni infarkt in 
možganska kap.2

Če ste aktivni in veste, kateri hrani se 
morate izogibati, s tem pripomorete k 
zdravemu življenju.3 Pogovorite se z 
zdravstvenim delavcem, preden se lotite 
nove diete ali vadbe.
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eni od treh oseb s katero koli vrsto luskavice 
se pojavi luskavični artritis, in sicer običajno v 
starosti od 30 do 55 let.1 Če imate luskavico s 
plaki, povejte zdravstvenemu delavcu, če ima-
te kakršne koli bolečine.

85 % ljudi s luskavičnim artritisom ima 
simptome luskavice, preden se pojavijo 
simptomi na sklepih.1,2

Zakaj je treba luskavični artritis 
zdraviti?

Zgodnje odkrivanje simptomov in poznavanje 
stanja sta ključna za preprečevanje nadaljnjih 
poškodb sklepov.2

Luskavični artritis običajno prizadene 
gležnje, kolena, prste na rokah in nogah 
ter križ, lahko pa prizadene kateri koli 
sklep.4

Kakšni so simptomi?

Pogosti simptomi luskavičnega artritisa vključu-
jejo boleče, toge sklepe, zlasti zjutraj. Sklepi ter 
prsti na rokah in nogah lahko tudi otečejo. Pogost 
je tudi občutek utrujenosti. Spodaj je naštetih ne-
kaj drugih simptomov, ki jih morda občutite:4

• zmanjšana zmogljivost premikanja sklepov
• kožni izpuščaji ali suhe, rdeče luske
• jamičasti ali nabrazdani nohti ali nohti, ki 

odpadajo
• težave z vidom

Kateri so še drugi učinki 
luskavičnega artritisa?

Luskavični artritis lahko poveča tveganje za 
pojav drugih zdravstvenih stanj, kot sta bole-
zen srca in vnetna črevesna bolezen. Življenje 
s luskavičnim artritisom in luskavico s plaki 
lahko privede do stresa ali depresije, zlasti če 
ju ne zdravimo.5

Če se počutite preobremenjeni ali če se težko 
spoprijemate s težavami, se zavedajte, da nis-
te sami. Pogovorite se z zdravstvenim delav-
cem ter poiščite ustrezno oporo in zdravljenje.

Sprožilci in izbruhi

Če imate luskavični artritis, se v določenih 
obdobjih simptomi lahko poslabšajo. To ime-
nujemo izbruh. Ljudje doživljajo izbruhe v 
različnih trenutkih in zaradi različnih spro-
žilcev.4,6 Če najdete časovni vzorec pojavljanja 
izbruhov, morda lahko ugotovite, kateri so vaši 
sprožilci.

Pogosti sprožilci so lahko:

Čezmerna telesna teža: Čezmerna 
telesna teža lahko sklepe preveč 
obremenjuje. Lahko poveča vnetje 
v telesu.7

Uživanje nezdrave hrane: Uživanje 
hrane z visoko vsebnostjo sladkor-
ja, soli ali maščobe lahko poveča 
utrujenost in poslabša simptome. 
Vsakdo se na hrano odzove druga-
če. Hrana, ki povzroča izbruhe vam, 
na nekoga drugega morda ne vpli-
va.6,8

Uživanje večjih količin alkohola: 
Uživanje prevelikih količin alkoho-
la lahko povzroči izbruh. Prav tako 
lahko zmanjša učinkovitost vašega 
zdravljenja.6

Stres: Preveč stresa vam lahko 
onemogoča opravljanje vsakodnev-
nih opravil. Prav tako lahko poslab-
ša simptome luskavičnega artriti-
sa.8

Okužbe: Streptokokna okužba grla 
in okužbe zgornjih dihal lahko pov-
zročijo izbruhe ali poslabšanje simp-
tomov.6

Kajenje: Prenehanje kajenja ni dob-
ro samo za vaše splošno zdravstve-
no stanje, ampak lahko s tem tudi 
izboljšate simptome na koži.6

Nasveti za obvladovanje 
izbruhov

Izbruhi so lahko težavni in nepredvidljivi. 
Popolnoma jih ne morete obvladati. Lah-
ko pa zmanjšate pogostnost njihovega 
pojavljanja. V pomoč so vam lahko spo-
daj opisane spremembe življenjskega 
sloga:8,9

• Zdrava prehrana: Z zdravim 
prehranjevanjem ne boste le shujšali, 
saj hrana, ki vsebuje maščobne 
kisline omega-3, kot so skuša, tuna in 
losos, lahko zmanjša tudi vnetje.

• Vadba: Z raztegovanjem in telovadbo 
lahko ohranjate prožne sklepe.

• Obvladovanje stresa: Z aktivnostmi, 
kot so meditacija, poslušanje 
pomirjujoče glasbe, joga ali tajči, ali 
udejstvovanjem v podpornih skupinah 
lahko obvladujete stres in zmanjšate 
izbruhe.

Razumevanje luskavičnega artritisa
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Pogovor z drugimi o 
luskavičnem artritisu
Če imate luskavični artritis, vam simptomi 
morda preprečujejo sodelovanje pri vseh stva-
reh, ki si jih želite početi. Morda ste zaradi tega 
nejevoljni, težko pa je tudi za vaše bližnje. Lah-
ko vpliva tudi na vaše poklicno življenje.

Če se boste o luskavičnem artritisu in svojih 
simptomih odkrito pogovorili z družinskimi 
člani, prijatelji in sodelavci, vam bo morda laž-
je. V tej brošuri so navedeni nasveti za pogovor 
o luskavičnem artritisu.

Kako začeti pogovor

Poznavanje nekaterih osnovnih dejstev o lu-
skavičnem artritisu vam lahko koristi pri po-
govoru z drugimi o vaši bolezni. Morda jim 
boste želeli povedati nekaj naslednjih osnov-
nih informacij.

Vaše možnosti zdravljenja

Zdravstveni delavec vam bo pomagal izbrati 
pravo zdravilo. Spodnja vprašanja mu bodo v 
pomoč pri ugotavljanju, kako vaše stanje in in-
tenzivnost bolečine vplivata na vaše življenje 
in čustva. Med pogovorom z zdravstvenim de-
lavcem razmislite o naslednjem:

• Kako bolezen vpliva na vaše osebne 
odnose?

• Ali vpliva na telesno bližino z vašimi 
bližnjimi?

• Ali moti vaše vsakodnevne dejavnosti ali 
priljubljene konjičke?

• Ali imate težave s spanjem?
• Ali se počutite nesamozavestni, ste v 

zadregi ali jezni?

Ko zdravstveni delavec razume vaše stanje 
in njegov vpliv na vaše življenje, bo priporočil 
vam najprimernejše zdravljenje. Najpogostej-
ša zdravila so:

• NSAID (nesteroidna protivnetna zdravila): 
Ta zdravila navadno jemljemo peroralno. 
Lahko zmanjšajo bolečino in otekanje. Ne 
preprečujejo poškodb sklepov.3

• Imunomodulirajoča antirevmatična zdra-
vila: Ta zdravila lahko zmanjšajo bolečino 
in oteklino, upočasnijo napredovanje in jih 
na splošno jemljemo peroralno ali z injekci-
jo.11-13

• Kortikosteroidi: Ta zdravila včasih injici-
ramo v sklepe ali kite. Lahko olajšajo hudo 
otekanje, bolečino in občutljivost.3,10

• Biološka zdravila: Ta zdravila ciljno deluje-
jo na določene celice v telesu in jih dajemo 
z injekcijo ali intravensko (kapalno) infuzijo. 
Pripomorejo k zmanjšanju otekanja in bole-
čine ter lahko upočasnijo nadaljnje poškod-
be sklepov. Včasih lahko lajšajo tudi druge 
simptome.3,14

Pogovor z drugimi o luskavičnem artritisu
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Pogovor z drugimi o luskavičnem artritisu

Luskavični artritis
Luskavični artritis je podoben drugim 
vrstam artritisa, ki ga ljudje morda poz-
najo. Pri luskavičnem artritisu obrambni 
sistem telesa po pomoti napade sklepe, 
kožo in druge dele telesa.1,2 Luskavični 
artritis in luskavica s plaki sta povezani 
stanji, ki ju povzroča čezmerno aktiven 
imunski sistem. Pri obeh stanjih se lahko 
pojavljajo boleče, luskaste, vnete zaplate 
kože (plaki), vendar luskavica s plaki ne 
prizadene sklepov.3,4

Simptomi

Simptomi luskavičnega artritisa vključujejo:4

• Boleče, toge ali otekle sklepe
• Luskaste, rdeče zaplate kože (plaki)
• Nabrazdane in jamičaste nohte ali nohte, ki 

odpadajo
• Težave z vidom

Zdravljenje

Čeprav luskavičnega artritisa ne moremo 
ozdraviti, obstajajo zdravila za lajšanje simp-
tomov ter upočasnitev ali celo zaustavitev na-
daljnje poškodbe sklepov. Iskanje zdravila, ki 

je učinkovito, ustreza vašemu življenjskemu 
slogu in vam zagotavlja največje olajšanje, je 
lahko dolgotrajno.3

Če se boste o luskavičnem artritisu 
in svojih simptomih odprto pogovorili 
z družinskimi člani in prijatelji ter 
sodelavci, vam bo morda lažje.

Nasveti za razlago o luskavičnem 
artritisu

Morda se ne morete udeleževati vseh dejav-
nosti, zato bodite odkriti o svojem stanju. Vaši 
bližnji bodo tako lažje razumeli, zakaj morate 
včasih počivati.

Sami se odločite, koliko želi deliti o svojem lu-
skavičnem artritisu. Tu je nekaj zamisli, kako 
se pogovarjati o vašem stanju na različnih 
področjih življenja:

Domače okolje

Z družinskimi člani se odprto 
pogovorite o tem, kako simp-
tomi vplivajo na vas. Tako 
bodo vedeli, kako so vam lah-

ko v čustveno in fizično oporo. Skupaj se lahko 
pogovorite o družinskih izletih, ki se jih lahko 
udeležite. Lahko tudi ugotovite, kaj lahko spre-
menite doma.

Delovno okolje

Simptomi luskavičnega ar-
tritisa lahko vplivajo na vaše 
poklicno življenje. Svojemu 
delodajalcu boste morda želeli 
povedati določene stvari o svojem 
stanju. Lahko ga vprašate, ali bi bilo mogoče 
izvesti določene spremembe, da bi vam bilo pri 
delu udobneje.

Spodaj je nekaj nasvetov, kako izboljšati de-
lovno mesto in ga prilagoditi artritisu:

• Stvari s polic jemljite tako, da vstanete, 
namesto da se stegujete.5

• Prilagodite višino svoje mize in stola tako, 
da vam bo čim udobneje.5

• Prosite za pomoč pri dvigovanju težkih 
predmetov.5

• Če delate z računalnikom:
• Računalniško miško zamenjajte za 

sledilno ploščico.5

• Uporabljajte računalniška očala (ki se 
razlikujejo od očal za branje).5

• Povprašajte o pripomočkih za pisanje in 
prijemanje.6

Družabni dogodki

Kadar se o svojem stanju po-
govarjate s prijatelji, vam je 
morda težavno pojasniti, kako 
ste prizadeti. Če sami začnete 
pogovor, se neprijeten občutek 
zaradi luskavičnega artritisa lahko zmanjša, vi 
pa se lažje spoprijemate z vprašanji. Če to temo 
načnete sami, imate nadzor nad pogovorom in 
se sami odločite, katere informacije želite deliti 
in na katera vprašanja želite odgovarjati.

Včasih vam simptomi omejujejo dejavnosti, ki 
bi jih s prijatelji lahko skupaj počeli. Raje raz-
mišljajte in se pogovarjajte o stvareh, ki jih 
lahko počnete, ne pa o tistih, ki jih ne morete. 
Lahko na primer rečete, da bi bil ogled filma v 
kinu prijaznejši do vaših sklepov kot hoja po 
nakupovalnem središču ali mestnem sejmu.7

Ko se o svojem stanju pogovarjate 
z drugimi, upoštevajte naslednje 
nasvete:

1.  Ne skrivajte svojih občutkov: Ljudje lažje 
razumejo vaše omejitve, če vedo, kako se 
počutite.8

2.  Če želite, se pogovarjajte o svojem zdra-
vljenju: Nekateri ljudje se počutijo bolje, če 
vedo, da stanje obvladujete. Pojasnite jim, 
da občasno še vedno občutite simptome.8

3.  Pojasnite jim, da bolezen ni nalezljiva: 
Ljudje se morda sprašujejo, ali se lahko na-
lezejo vašega luskavičnega artritisa. Poja-
snite jim, da ne gre za okužbo in da se ga od 
vas ne morejo nalesti.8

4.  Predlagajte druge dejavnosti, ki jih lahko 
počnete: Predlagajte dejavnosti, ki jih lah-
ko počnete. Pomagajte družinskim članom 
in prijateljem, da vas vključijo. Predlagajte 
dejavnosti, ki jih lahko počnete brez težav.8

5.  Natančno povejte, kakšno pomoč potrebu-
jete: Prosite za pomoč, ko jo potrebujete. 
Ljudje so pogosto pripravljeni pomagati, če 
vedo, kaj natančno potrebujete.8
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Luskavica in depresija

Pomembno je, da razumete, kakšen vpliv ima 
lahko luskavica na vaše duševno zdravje.

Depresija se lahko pojavi pri komer koli, ven-
dar pa lahko telesni, čustveni in finančni vpliv 
luskavice vaše tveganje za depresijo poveča.1,2 

Z zdravljenjem luskavice lahko zmanjšate ver-
jetnost za pojav depresije.1 Pogovorite se z 
zdravstvenim delavcem in poiščite najboljšo 
rešitev za obvladovanje svojega stanja.

Kaj je depresija?

Depresija je pogosta in resna duševna bole-
zen.3,4 Ne gre le za slab dan ali otožnost, ki ju 
lahko sami odpravite.4

Pri depresiji se lahko večino časa počutite 
jezno ali žalostno. Zato lahko le s težavo op-
ravljate običajna, vsakodnevna opravila. Kljub 
vsemu pa lahko s pravo oskrbo depresijo ob-
vladate.4

Kakšni so vaši občutki?

Morda se vam zdi, da je luskavica sprožila do-
ločene simptome depresije. Ali ste opazili ka-
tere od naslednjih pogostih simptomov?

Čustveni4

• Izguba zanimanja za stvari, v katerih ste 
prej uživali

• Občutek žalosti ali brezupa
• Občutek nevrednosti ali krivde
• Občutek jeze ali vznejevoljenosti zaradi 

malenkosti

Telesni4

• Občutek nemira ali težave pri sedenju pri 
miru

• Uživanje več ali manj hrane kot običajno
• Več ali manj spanja kot običajno
• Občutek utrujenosti ali pomanjkanja energije
• Prisotnost nepojasnjenih telesnih težav, 

kot so glavoboli ali bolečina v hrbtu

Duševni4

• Težave s koncentracijo in spominom
• Pogosto razmišljanje o smrti, umiranju ali 

samomoru*
• Težave pri odločanju

Kaj povzroča depresijo?

Če doživljate simptome depresije, k temu lahko 
prispevajo tudi drugi dejavniki. Tukaj je našte-
tih nekaj:

Možgani

Osebe z depresijo imajo lah-
ko fizične in kemijske spre-
membe v možganih. Čeprav 
ni jasno, zakaj so te spremem-
be pomembne, nam lahko poma-
gajo razumeti vzroke depresije.4

Hormoni

Tudi hormonske spremembe 
zaradi določenih mejnikov v te-
lesnem razvoju, na primer ado-
lescenca ali poporodno obdobje, 
imajo lahko vlogo pri depresiji.4

Družinska anamneza

Če imate v družini primere 
depresije, imate tudi vi po-
večano tveganje za pojav 
depresije.3

Življenjski dogodki

Depresijo lahko povzročijo 
stresni dogodki, kot so smrt 
ljubljene osebe, bolezen ali 
hudi izbruhi luskavice.4,5

Pogovor z zdravstvenim 
delavcem

O depresiji se je morda težko pogovarja-
ti – morda vas skrbi odziv prijateljev in 
družinskih članov. A vaše zdravje je po-
membno. Začnite torej pogovor z zdra-
vstvenim delavcem.

* Če imate takšne misli, se nemudoma obrnite na 
zdravstvenega delavca.
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Društvo psoriatikov Slovenije
Društvo psoriatikov Slovenije je humanitarna 
organizacija, ki deluje že od leta 1979. Z infor-
miranjem, ozaveščanjem in izobraževanjem si 
prizadeva za boljše poznavanje, razumevanje 
in sprejemanje bolezni ter izboljšanje kakovosti 
življenja bolnikov s psoriazo. V okviru društva 
deluje predsedstvo, ki združuje 11 podružnic po 
vsej Sloveniji in šteje okoli 2000 članov.

Psoriaza ali luskavica je dedno pogojena, ne-
nalezljiva, vnetna, kronična bolezen, ki priza-
dene predvsem kožo bolnikov, lahko pa tudi 
sklepe obolelih oseb. V svetovnem merilu za 
to boleznijo oboleva okoli 2,5 odstotka ljudi. 
V Sloveniji beležimo takšnih bolnikov okoli 
35.000. Ker se bolezen odraža na koži bolni-

kov z različno velikimi pigmentnimi madeži, 
rdeče, napete in luščeče se kože, je potreba po 
zmanjšanju izločevanja iz družbe in psihosoci-
alnih stisk bolnikov velika.

Društvo izpostavlja skrb za lastno zdravje, 
nudi podporo in zastopa nacionalne intere-
se članov, na področju medicine pa poziva 
k skrbnejši obravnavi psoriatikov. Bolnikom 
želimo pomagati pri premagovanju in lajša-
nju stiske ter jih naučiti živeti z boleznijo, kar 
uresničujemo preko različnih dejavnosti. Na-
ravnani smo k povezovanju in sodelovanju čla-
nov, kot enem izmed pomembnih dejavnikov 
delovanja, saj se zavedamo bremena bolnikov 
in pomembnosti zmanjševanja stigme. 

Podružnice DPS

Podružnca Gorenjska 

Podružnica Notranjska 

Podružnica Celje 

Podružnica Dolenjska 

Podružnica Koroška 

Podružnica Ljubljana 

Podružnica Maribor 

Podružnica Obala 

Podružnica Pomurje 

Podružnica Primorska 

Podružnica Zasavje

Kontakt
Društvo psoriatikov Slovenije
Engelsova ulica 6, 2000 Maribor
T: (02) 420 22 12
E: info@drustvo-psoriatikov.si
W: www.drustvo-psoriatikov.si
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