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Spolnost je zapletena

in pojasnjevanje partnerju 

glede psoriaze prav tako

Vse prve stvari pri novi ljubezni so zelo razburljive – prvi zmenek, prvi 

poljub, čas, ko prvič skupaj sedita na kavču in gledata dober fi lm … 

Ti trenutki gradijo vaše razmerje in se jih boste (če bo vse po sreči) z 

veseljem spominjali. Za tiste, ki imajo psoriazo, pa je eden izmed teh 

“prvič” vedno (vsaj malo) neugoden – trenutek, ko prvič postaneta 

intimna oz. imata prvi spolni odnos.

N ekateri partnerju takoj odkrito povedo za svojo 
bolezen in natančno razlagajo vse svoje simptome, še 
preden je treba razmišljati : ali bo/ali ne bo. Še več pa 

je bolj zadržanih in omenijo psoriazo le na kratko ali pa sploh ne. 
Ne glede na to, kako ste ravnali kdaj prej, vedno nastane občutek 
nervoze ali strahu, kadar začne partner podrobneje in bolj kritično 
opazovati vašo kožo in zadebeljene, rdeče, luskaste spremembe na 
njej. Za nekatere je ta trenutek prav strašljiv in vse zaplete.

Zapletena pa je tudi spolnost. Intimnost doživlja vsakdo po svoje, 
pri kakšni kožni bolezni pa je to lahko še posebno težko. Že tako se 
ves čas med pogovorom s sodelavci, prijatelji in neznanci zavedate, 
kako je videti vaša koža, ko pa je treba odložiti obleko in s partner-
jem skočiti v posteljo, ste še posebno nervozni. Namesto da bi 
uživali, razmišljate le, kaj si misli – se me boji dotakniti, ali misli, da 
je nalezljivo. Vprašanja se vrstijo in vam kvarijo trenutek.
V nekem hipu se boste o tem želeli pogovoriti. Čeprav je mogoče 
najbolje, da o psoriazi spregovorite, še preden se slečeta in uga-
sneta luči, ne gre vedno tako. Ne glede na to, kdaj boste govorili 
s partnerjem, vam lahko nekaj predlogov pomaga odgovoriti na 
zoprna vprašanja.

Če se dobivate z nekom, ki 
pri vas ceni to, kar ste, in ne le 
vašega videza, vaša bolezen ne 
bi smela biti prevelik problem 
za vašega partnerja tudi takrat, 
ko sprostite zavore in se slečete.

Kaj imaš to na koži?

Če ste že slišali to vprašanje, veste, kako zoprno je včasih 
odgovarjati. Strokovne izraze sicer poznate: psoriaza je ko-
žna bolezen, pri kateri nastajajo predeli zadebeljene, rdeče 
kože z vnetjem in luščenjem. Lahko srbijo in bolijo. Niti en 
del te razlage pa ni tako seksi, kot bi si želeli.
“Veš, moji koži se je zmešalo – ti si videti preveč dobro, in 
to jo spravlja ob živce.” No, to verjetno ni najboljša šala v 
intimnem trenutku. Včasih je najlaže povedati odkrito. To-
rej, prebiti psoriatični led. Razložite partnerju, kje navadno 
nastajajo spremembe na koži in morebitni drugi simptomi, 
kadar bolezen izbruhne. Ali se vam bolezen poslabša v 
odvisnosti od vremena ali stresa – tudi o tem se pogovorite.

Ali je to spolno prenesljiva bolezen? 

Ups, to pa ni vprašanje, ki bi ga takrat radi slišali. Ni treba 
obleči bele halje in postati znanstvenik, je pa to pravi trenu-
tek, da partnerja (in sebe) spomnite, da psoriaze niste dobili 
zato, ker bi nekaj naredili, ampak se je pač pojavila. Pogosto 
se kožne celice razmnožujejo v globokih plasteh kože in 
se v mesecu dni pomaknejo na površino kože. Če imate 
psoriazo, vaš imunski sistem po pomoti napade zdrave 
kožne celice in povzroči, da se po svojem nastanku prehitro 
pomikajo proti površini in se tam kopičijo.

Torej znotraj ni nič narobe?

To sicer ne pomeni, da ste “pokvarjena roba”, vsi pa vemo, 
da psoriaza ni le površinska bolezen – in to partnerju tudi 

povejte. Razložite mu, da se zaradi bolečin in pekočega 
občutka na koži pogosto ne lotite čisto vsakdanjih stvari, in 
da to velja tudi za nočne aktivnosti. Telesne omejitve so lah-
ko še večje, če se spremembe pojavljajo na rokah, stopalih 
in nohtih. Res, so tudi dnevi, ko se zdite sami sebi tako 
neprivlačni, da si ne želite nikakršne spolne aktivnosti. Zato 
partnerju zagotovo povejte, kako se počutite – če vam ni do 
tega, vam pač ni, in tudi to je v redu.

Počakaj malo, ali se lahko 

nalezem? 

To je verjetno najpomembnejše vprašanje, ki muči vašega 
partnerja, preden postaneta intimna. Lahko ga potolažite. 
Povejte mu, da to ni nekakršna okužba, ampak avtoimun-
ska in vnetna bolezen, zato ni nalezljiva. Zdaj že vemo, da 
psoriazo povzroča kombinacija genetskih dejavnikov in 
sprožilcev iz okolja, nobeden izmed njih pa se ne prenaša z 
dotikanjem prizadete kože.

Res je, psoriaza sicer lahko vpliva na vaše razmerje s 
partnerjem, ni pa treba, da ga določa v celoti. Poskrbite za 
odkrit pogovor s partnerjem in mu vedno povejte, kadar se 
ne počutite najbolje. Če se dobivate z nekom, ki pri vas ceni 
to, kar ste, in ne le vašega videza, vaša bolezen ne bi smela 
biti prevelik problem za vašega partnerja tudi takrat, ko 
sprostite zavore in se slečete. Zato kar veselo nadaljujte: po 
crkljanju na kavču vklopite dobro glasbo in uživajte.
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Psoriaza 

in uspeh

Predstavljamo Melisso
Predstavnica vsebine Skin 

Impressions (Odtisi na koži) z 

imenom Melissa je poklicna 

plesalka, ki živi in dela v New 

Yorku.

P soriazo je dobila, preden je bila stara eno leto. 
Začela se je z majhno spremembo na licu in se 
širila: ko so ji pri treh letih postavili diagnozo, so 

spremembe zajemale že 90 odstotkov njenega telesa.
Čeprav je psoriaza zelo vplivala na njeno življenje, jo 
Melissa občuti kot le majhen delček tega, kar je sama. Na 
tem mestu bo odkrito spregovorila o emocionalnem vplivu 
svoje bolezni in kako je do zdaj premagovala izzive.

Ali poznate sanje, v katerih ste na poti 

v šolo in naenkrat ugotovite, da ste 

povsem goli in da vsi strmijo v vas?

Rodila sem se s psoriazo in do tretjega leta se je ta razširila 
že po vsem telesu. Moji starši so porabili veliko prihrankov 
za to, da smo obiskovali Mrtvo morje v Izraelu v upanju, da 
me bo morje ozdravilo. In me tudi je – za nekaj časa. Čez 
eno leto se je psoriaza vrnila, v še hujši obliki kot prej. Od 
takrat se že 20 let sramujem svoje kože in jo vedno zakri-
vam. Vedno sem imela telesne simptome, kot so srbenje in 
hude bolečine, zaradi katerih ne morem spati, občutila pa 
sem tudi čustvene in socialne posledice. Zdi se, kot da sem 
obtičala v tistih sanjah.

Čeprav sem bila psihično 
čedalje močnejša, je bila 
psoriaza zame še vedno 
veliko breme.

Ko sem bila otrok, nekateri starši niso dovolili svojim 
otrokom, da bi se igrali z mano, in otroci so se me izogibali 
ali pa so me dražili. Bila sem žrtev zmerjanja in nesramnih 
pogledov, ki so v najboljšem primeru izražali usmiljenje, v 
najslabšem pa gnus. Odraščala sem z željo, da bi bila popol-
noma nevidna. Naposled sem poskusila biti močna, zani-
kala sem težave in se delala, da življenje z mojo boleznijo ni 
nič posebnega. Rekla sem si: moje stanje me ne defi nira in 
ne nadzoruje. Čeprav je to čisto res, si takrat nisem hotela 
priznati, da imam kljub temu zelo resnične težave. Ves čas 
sem nihala, ker nisem vedela, kako naj sprejmem svoje 
stanje takšno, kot je bilo: vir hudih bolečin in hkrati zavest, 
da je to le majhen del moje osebnosti.

Zaradi neprestane stiske sem se že zelo mlada odločila, da 
bom živela tako, kot mi bo všeč, predvsem zato, ker sem si 
lahko predstavljala le samotno prihodnost. Za otroka je bila 
ta odločitev hkrati tragična, cinična in osvobajajoča. Ko sem 
bila stara deset let, sem začela hoditi k baletu. Živo se spo-
minjam prvega dne, ker sem se takrat pogledala v ogledalo 
in v njem prvič videla lepo, energično deklico, in ne bolnega 
telesa brez moči. 
Ker sem baletka, je moje telo kot moje slikarsko platno in 
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najpomembnejši način izražanja. Večletni odpor, ki sem ga 
občutila do svojega telesa, se je začel spreminjati v ljubezen 
in spoštovanje. Medtem ko je moja koža ostala vir bolečin, 
sem ob energičnem treningu začela ceniti vse, kar zmore 
moje telo. Čutila sem bitje srca, zrak v pljučih in bolečine v 
mišicah. Vse to sem znala ceniti.

Čeprav sem bila psihično čedalje močnejša, je bila psori-
aza zame še vedno veliko breme. Še vedno so me ves čas 
dražili in veliko sem jokala. V takih trenutkih sem bila zelo 
žalostna in nemočna in sram me je bilo, ker sem se rodila z 
boleznijo. Oborožena z novoodkritim občudovanjem spo-
sobnosti svojega telesa sem ugotovila, da mi je psoriaza dala 
edinstven dar moči, ki je izviral iz dolgotrajnega prenašanja 
bolečine, ne iz njenega zanikanja. Imela sem prav, moja bo-
lezen me ne določa, toda pot, na katero me je privedla, me 
zagotovo precej. To, da sem imela psoriazo, je pomenilo, da 
sem lahko izbirala: lahko sem pustila, da je bolezen nareko-
vala moja dejanja, ali pa sem lahko zbrala moči in živela po 
svoji volji kljub bolezni, in ne zaradi nje.

Nič več ne poskušam prikrivati težav, ki jih imam zara-
di genetske nepravilnosti. Pridejo dnevi, ko se zlomim, 
jokam in prosim za čudežno zdravilo, a tudi v teh mračnih 
trenutkih se zavedam, da sem veliko več kot le koža. Sledila 
sem svojemu hrepenenju in dosegla odličnost na področju, 
ki zahteva, da jo na odru pokažem. Moje telo je pokrito s 
kričeče rdečimi izpuščaji, toda milina in eleganca, ki ju izra-

žam s plesom, mi dovoljujeta, da nekaj grdega spremenim 
v lepo. Moje telo je moja največja bitka, pa tudi sredstvo, da 
najdem dobro v slabem, da nekaj neestetskega spremenim 
v obliko umetnosti. Psoriaza je nesporno breme, ampak je 
nekako brez moči.

Pomembno je vedeti, da človek, ki se vede drugače do 
tistih, ki imajo psoriazo, ne zasluži mesta v vašem življenju, 
pa če imate psoriazo ali ne. 

Plesati s hudo kožno boleznijo ni le 
telesni izziv. Nekateri plesalci in režiserji 
so me preprosto prezrli in morala sem 
se boriti, da sem se dokazala. Zaradi te 
diskriminacije sem se odločila: tako dobra 
bom, da me bodo vsi hoteli gledati, kako 
plešem, ne glede na to, kakšna bo moja 
koža. Ples s psoriazo me je naučil, da je 
lepota v odličnosti, in ne v brezmadežni koži.

Ljudje me čudno gledajo predvsem zato, ker ne vedo, da je 
psoriaza pogosta bolezen in ni nalezljiva. Zdaj ko to vem, 
večkrat pojasnim te stvari tudi tujcem, kadar opazim, da 
strmijo vame, čeprav me ne vprašajo. Vedno se nasmehnem 
in začnem odkrit pogovor, v katerem se večinoma vsakdo 
potem počuti sproščeno. Ni treba, da je pogovor o psoriazi 
nekaj posebnega. Vsi imamo težave in psoriaza je samo ena 
izmed njih, čeprav je morda opaznejša.

Seveda se celo ob pozitivnemu pristopu še vedno najdejo 
taki, ki nočejo ali ne morejo mimo vaše kožne bolezni. 
Takih neugodnih odzivov ne morete predvideti in vedno 
bodo boleči, a je kljub temu treba dati ljudem priložnost, da 
stvar spoznajo in se nanjo odzovejo. Večkrat boste prese-
nečeni, kako razumevajoči in sočutni so lahko. Kadar sem 
negotova, me moji prijatelji vedno pomirijo, in prav zato, ker 
lahko pri njih poiščem tolažbo, je naše prijateljstvo še moč-
nejše. Pomembno je vedeti, da človek, ki se vede drugače do 
tistih, ki imajo psoriazo, ne zasluži mesta v vašem življenju, 
pa če imate psoriazo ali ne.

Naj plešem na odru ali hodim po ulici, sem pogumna in 
močna, ko se ves čas borim z boleznijo. Še vedno mi je 
večkrat hudo kot v tistih srednješolskih sanjah, ampak to ne 
pomeni, da spim.

Če se vas je Melissina zgodba dotaknila, bi nam 
morda tudi vi radi zaupali svoje izkušnje s hudo 
kožno boleznijo. Oglasite se skupini na Facebooku 
na strani Skin to live in.

81 % bolnikov 
s psoriazo se 
sramuje svoje 
kože in so 
zaradi nje v 
zadregi.2
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Pet mitov

o psoriazi,

ki ne držijo

O psoriazi je na voljo veliko 

informacij, a vse ne držijo. Žal 

pa do ljudi največkrat pridejo 

prav najpogostejše zmote. 

Zakaj ne bi tega pojasnili in 

ovrgli nekatere zmote enkrat 

za vselej? 

Mit št. 1: Psoriaza je nalezljiva.

Ne vemo, kaj še dodati, saj to preprosto ni res. Psoriaza ni okužba, ampak avtoimunska bolezen. 
Vemo, da jo povzroča kombinacija genetskih dejavnikov in sprožilcev iz okolja in nobeden izmed 
njih se ne prenaša z dotikom prizadete kože. Ta informacija je zelo pomembna, kadar drugim 
pojasnjujemo, kaj je psoriaza.

1

2
Mit št. 2: Psoriazo povzroča slaba higiena.

Sploh ne, ne bi se mogli bolj motiti. Psoriaza nima nič opraviti s higieno, v resnici gre za to, da ima 
človek pač smolo. Vemo, da jo povzroča kombinacija genov, zaradi katerih ste bolj dovzetni, in 
sprožilcev iz okolja, kot so okužbe, stres ali izpostavljenost določenim dražljajem. Vse to povzroči, 
da imunski sistem pošlje signale, ki spodbujajo razmnoževanje kožnih celic. Namesto da bi te 
odmrle kot normalne kožne celice, se kopičijo in oblikujejo značilne plake.

Mit št. 3: Psoriaze ni težko diagnosticirati.

Ne drži vedno. Pri psoriazi ne gre le za luščenje kože (ki je lahko tudi znak ekcema ali seboroič-
nega dermatitisa). Največkrat se pojavljajo srbeče, srebrnkasto luskaste spremembe (ali plaki) na 
vneti rdeči koži, ki lahko razpoka in zakrvavi. Pri tem se oblika bolezni pri ljudeh razlikuje, zato je 
tako pomembno, da gremo k zdravniku. Včasih je treba za potrditev diagnoze pregledati vzorec 
kože.

Mit št. 4: Psoriaza je samo izpuščaj.

Ni res. Gre za kronično avtoimunsko bolezen, ki povzroča vnetje po celotnem telesu. Zdaj na primer 
vemo, da je povezana s povečanim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen, visok krvni tlak, visoko 
raven holesterola, srčni infarkt in možgansko kap. Prav tako je treba vedeti, da simptomi niso omejeni 
le na kožo. Približno 30 odstotkov ljudi s psoriazo ima prizadete tudi sklepe – gre za boleče stanje, 
ki človeka onesposobi, in ga imenujemo psoriatični artritis. Če bi torej kdo mislil, da je psoriaza le 
nepomemben izpuščaj, mu le razložite, za kaj gre.

3

4

Mit št. 5: Sčasoma bo minilo.

Žal ne bo. Simptomi sicer lahko izzvenijo, ampak v resnici je psoriaza kronična dosmrtna bole-
zen, zato se simptomi lahko ponovijo. Psoriaza lahko traja vse življenje, a ni treba, da je dosmrtna 
kazen. Pogovorite se s svojim zdravnikom, ki vam lahko svetuje, kako svojo bolezen kar najbolje 
obvladovati.

To so dejstva. Zdaj pa pojdite in povejte vsemu svetu. Res je, da (še) nimamo zdravila, ki bi odpra-
vilo psoriazo, ampak dejstva so gotovo pravi način za odpravljanje zmot.

5
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Psoriaza – zoprna zadeva

Ne gre samo za kozmetično težavo
Psoriaza je pogosta in velikokrat mučna kožna 

bolezen. Treba je poudariti – ne gre samo za 

kozmetično težavo. Celo ljudje, ki imajo manj 

hudo obliko bolezni, ugotavljajo, da vpliva na 

njihovo vsakdanje življenje.

Psoriaza – ki ni nalezljiva – se lahko pojavi v katerikoli starosti, tudi v otroštvu, večinoma pa prizadene odrasle.

Znaki in simptomi psoriaze lahko vključujejo:
• srbenje
• bolečino
• območja zadebeljene, rdeče kože, ki se lušči
• pri 7–30 odstotkih ljudi pa se razvije artritis, ki povzroča bolečino v sklepih

Kaj povzroča psoriazo?

Simptomi psoriaze se lahko pojavijo, kadar kombinacija okoljskih in genetskih dejavnikov zmoti normalen življenjski cikel 
kožnih celic.

Navadno se kožne celice razmnožujejo v globokih plasteh kože in se v mesecu dni pomaknejo na površino kože. Pri pso-
riazi pa imunski sistem po pomoti napada zdrave kožne celice in povzroči, da se po svojem nastanku prehitro pomikajo 
proti površini, tako da se tam kopičijo odmrle kožne celice.

Zdrava koža Psoriaza

povrhnjica

keratinska plast

luščenje in plaki

vneta koža 
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Kadar me zaradi

kože odpikajo …

V petek zvečer ste zunaj z nekaj samskimi prijatelji, proslavljate 

konec dolgega delovnega tedna in iščete malo romantike. In kar 

priznajte – leta 2016 pomeni iskanje zmenka za konec tedna 

brskanje po telefonu. In tako vzamete v roke svojega žepnega 

pomočnika in odprete aplikacijo za zmenke. 

Podrs po zaslonu v levo pomeni “Neeeee, hvala,”

Podrs po zaslonu v desno pomeni “Ja, to bi šlo.”

Lahkotno brskate po fotografi jah kandidatov, saj veste, da verjetno nekdo v istem 
hipu pri takšnem brskanju naleti tudi na vašo fotografi jo. Ampak, kaj če vas ne 
izbere? Poskušate, da se s tem ne bi obremenjevali, vendar vas gloda misel, da je 
morda tako zaradi psoriaze.

Zmenki so lahko problematični s psoriazo ali pa brez nje. Že tako je precej težko 
najti pravega, če pa imaš kožno bolezen, je to lahko še veliko teže. V resnici se kar 
35 odstotkov ljudi s psoriazo boji zmenkov oziroma intimnih razmerij zaradi 
svoje bolezni.

Posrednik za zmenke, poišči pravo osebo zame ...

Če so vam digitalne zvezde naklonjene in vam aplikacija za zmenke najde par, se 
bo v nekem hipu pojavilo vprašanje o psoriazi, ampak seveda ne takoj. Če vam je 
všeč ali ne, telefončki so po svoji naravi vizualne naprave – vse se začne s fotogra-
fi jo. In ker kandidatu za zmenek najbrž ne boste kazali prizadetih predelov svoje 
kože (razen seveda, če to hočete, kar je popolnoma v redu), se morate pripraviti, 
da boste lahko odgovorili na njegova vprašanja. Navajamo jih nekaj.

Vprašanje št. 1:

Ne, to ni nalezljivo. Prva stvar, ki jo mora vedeti vaš 
kandidat, je, da je psoriaza avtoimunska bolezen in da ni 
nalezljiva. Povzroča jo kombinacija genetskih dejavnikov 
in sprožilcev iz okolja in nobeden izmed njih se ne prenaša 
z dotikom.

Vprašanje št. 2:

Vprašanje je čudno, vendar so pri takšni komunikaciji po-
gosteje zgodi, da ga kdo postavi kot ne. Na kratko: Lahko 
se jih dotakneš, ampak raje vidim, da se jih ne. Te spre-
membe so lahko srbeče in nočete, da bi vas srbele še bolj. 

Vprašanje št. 3:

Še eno čudno vprašanje, ampak naj bo, poskušajte odgo-
voriti. Psoriaza nima nič opraviti s slabo higieno. Povzroča-
jo jo genetski dejavniki in sprožilci iz okolja, kot na primer 
okužbe, stres ali izpostavljenost posebnim dražljajem. Ti 
dejavniki povzročijo, da imunski sistem pošilja signale, ki 
spodbudijo razmnoževanje kožnih celic, da se te kopičijo 
in oblikujejo plake.

ContactMessages

100%9:41 AM

Hotel sem te vprašati,
ali se lahko nalezem.

Ne, ne moreš.

J

J ContactMessages

100%9:44 AM

Ko sva že pri dotikanju. Se te lahko
dotaknem? No, mislim teh
sprememb na koži?

Na kratko: Lahko, ampak raje ne.

J

J ContactMessages

100%9:49 AM

In kako to dobiš?
Če se premalo umivaš,
ali kaj?

Seveda ne.

J

Sami sebi ste najboljši par

Če je vaš zmenek iz digitalnih nebes ali pa traja le pet 
stavkov, se lahko iz te izkušnje kaj naučite. Najpomembnej-
še je, da se dobro počutite v svoji koži in s svojo boleznijo. 
Zaupanje vase je vedno privlačno, zato se ne bojte pokazati 
na spletu in se izpostaviti celotnemu zmenkarskemu svetu. 
In ne vzemite vsega tako zares, predvsem se zabavajte. Brez 
zadrege si lahko dovolite malo več.
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Psoriaza – koga prizadene

Psoriaza prizadene približno dva odstotka svetovnega 

prebivalstva – kar je okrog 125 milijonov ljudi.

Najpogostejša oblika je psoriaza s plaki, ki pomeni 

80–95 odstotkov vseh primerov. Zanjo so značilne 

zadebeljne in razširjene kožne spremembe, ki jih 

imenujemo plaki in povzročajo srbenje, luščenje kože 

in bolečine.

Razširjenost blage, zmerne in hude psoriaze

Izraženost psoriaze

Izraženost psoriaze se kaže v odstotku površine prizadete kože, lokaciji sprememb in v drugih 
dejavnikih, kot so vpliv psoriaze na kakovost bolnikovega življenja in njegovo zmožnost funkcio-
niranja.

Po podatkih ustanove National Psoriasis Foundation ima med ljudmi, ki imajo psoriazo s plaki, 
več kot tretjina zmerno do hudo obliko, ki jo je težko zdraviti.

65 %

25 %

10 %

huda

zmerna

blaga

Psoriaza – seže

globoko pod kožo

Vpliv na kakovost življenja
Psoriaza negativno vpliva na življenje bolnika, in sicer 

telesno in duševno – vpliv je posebno izrazit, kadar je 

bolezen zelo opazna, če so spremembe na primer na 

obrazu in nohtih.

Pravzaprav je vpliv psoriaze na z zdravjem povezano 
kakovost življenja približno tako velik kot pri raku, bole-
znih srca, artritisu, sladkorni bolezni tipa 2 in depresiji.

Zdravstveni simptomi, kot so bolečine in žgoč občutek 
na koži, redno zmanjšujejo sposobnost ljudi, da bi se 
lotili vsakodnevnih aktivnosti.

Ljudje s psoriazo se pogosto srečujejo tudi s hujšo 
telesno nezmožnostjo, če imajo psoriazo na rokah, 
stopalih in nohtih. Med ljudmi s psoriazo jih ima kar 
10–55 odstotkov takšno obliko, ki prizadene nohte, 
roke in stopala. To obliko psoriaze je zelo težko zdraviti. 
Za vzdrževanje ustreznega kliničnega odziva so pogo-
sto potrebna sistemska zdravila (sistemska pomeni, da 
učinkujejo na celotno telo).

75 %
se zdi, da so
neprivlačni. 

31 %
jih ima finančne
težave.

54 %
je depresivnih

8 %
jih ne more delati
zunaj
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1.

2.

Človeška koža … je velika, zapletena, koristna in neverjetna. Neprestano se razvija in nas 
vsak dan varuje pred zunanjimi nevarnostmi, pred velikimi in majhnimi, tudi tako majhnimi, 
kot so mikrobi. Torej, ko se boste naslednjič pogledali v ogledalo, dajte svoji koži priznanje, 
ki si ga zasluži.

Ali ste vedeli, da pomeni vaša koža približno
16 odstotkov vaše telesne mase?

Še več. Ste vedeli, da z vas odpade 50.000 kožnih 
celic na minuto, ker se koža kot organ nepresta-
no razvija in spreminja?

Vas zanima, kam gredo te celice? Vsepovsod so, 
saj pomenijo v svetovnem merilu mrtve kožne 
celice milijarde ton prahu v ozračju.

Te kožne celice oblikujejo tri različne plasti: 
povrhnjico (epidermis), usnjico (dermis) in 
podkožje (subkutis).
No, tole je pa res zanimivo. Koža je velik organ, ki 
ima tri različne plasti, na stotine milijonov celic 
in neverjeten proces obnavljanja. Ves čas tudi 
prizadevno varuje preostalo telo. Vas zanima, 
kako?

V vročih dneh lahko skozi kožo izločite do 
11 litrov znoja in s tem uravnavate telesno 
temperaturo.

3.

10.

4.

5.

Koža ima najmanj pet različnih vrst receptorjev, 
ki se odzivajo na bolečino in dotik ter opozarjajo 
možgane in hrbtenjačo na različne dražljaje.

6.

7. Ali veste, zakaj se vam prsti na rokah in nogah 
zgubajo, če ste predolgo v vodi? Glede na nedav-
ne študije je to zato, da imate boljši oprijem.
Koža nam pomaga, da se prilagodimo na nezna-
no okolje. Če menite, da smo samo mi očarani 
nad človeško kožo, poglejte še zadnjih nekaj 
dejstev, ki govorijo sama. 

8. V knjižnem oddelku Amazon.com. lahko pod 
geslom koža najdete 30.413 zadetkov.

9. Google ima približno 917 milijonov zadetkov za 
besedo koža vsak mesec.

Wikipedia ima na angleški strani Human_skin 
(Človeška koža) skoraj 5700 besed in 43 citatov.

presenetljivih 

dejstev o koži 

Kdaj ste se svoji koži zadnjič 

zahvalili? Ali še bolje. Ali ste 

zadnjič, ko ste se pogledali 

v ogledalo, vsaj za sekundo 

pomislili: “Ej, draga moja koža 

... super si.” Če imate kožno 

bolezen, je normalno, da 

“besedo na k” zdaj ljubite, zdaj 

sovražite. In če je bolezen huda, 

se večkrat nagibate k sovraštvu. 

Ampak danes ne. Danes 

boste kožo slavili zaradi nekaj 

neverjetnih dejstev o največjem 

organu našega telesa (kar je 

čisto res!), dejstev, za katera 

verjetno še niste slišali, jim 

niste verjeli, ali pa nanje sploh 

niste pomislili. 

10 
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Z zdravo 

prehrano

do čistejše 

kože? 

A li to, kar pojeste, res vpliva nanjo? Kadar govorimo o 
psoriazi in kronični spontani urtikariji (KSU), verjetno en 
sam večer razvajanja ne bo imel dramatičnih posledic. Bo 

pa imelo dolgotrajno nepravilno prehranjevanje. 

Ali res lahko uživanje več ene in manj druge vrste hrane vpliva na izra-
ženost vaše bolezni? Dokončnega odgovora seveda nimamo. Vedno je 
najbolje, da se z zdravnikom posvetujete o tem, kakšna prehrana je za vas 
najboljša. Naredili so tudi nekaj raziskav, ki vam lahko pomagajo razmisliti 
o tem, kaj je lahko pomembno in kaj ne. Predstavljamo vam rezultate, 
vendar ne pozabite: o tem se je vedno najbolje pogovoriti z zdravnikom. 

NAJPREJ ŽIVILA, KI BI SE JIM MORALI 

IZOGIBATI.

 ▪ Histamin

 Ste že slišali za dieto z zmanjšanim vnosom histamina? Če imate 
kronično urtikarijo, mogoče ste. Zakaj? Ker nekateri ljudje z 
urtikarijo pravijo, da se jim koža poslabša, če jedo hrano z veliko 
vsebnostjo histamina, kot so na primer prekajene ribe, zorjeni siri 
ali paradižnik. Čeprav je malo znanstvenih dokazov, nekateri me-
nijo, da lahko kožo pri urtikariji izboljšajo z dieto in zmanjšanim 
vnosom histamina.

 ▪ Psevdoalergeni

 Te snovi najdemo v prehranskih aditivih, kot so konzervansi ali 
umetna barvila, so pa tudi v obliki naravnih substanc v sadju, zele-
njavi in začimbah. In zakaj so tako pomembni? V manjši raziskavi 
so odkrili, da je prehrana brez psevdoalergenov koristila približno 
30 odstotkom ljudi, ki imajo kronično spontano urtikarijo.

 Dokončnega mnenja o tem še ni: številni specialisti in strokov-
njaki s tega področja te teorije ne podpirajo. Dokazov je torej zelo 
malo, zato bi se o tem res morali pogovoriti s svojim zdravnikom.

 ▪ Gluten

 O izogibanju glutenu zato, da bi olajšali psoriazo, poteka na spletu 
precej razprav in rezultati nekaterih študij res kažejo na poveza-
nost psoriaze in celiakije (avtoimunske bolezni, pri kateri nastane 
preobčutljivost za gluten v tankem črevesu). Zato ne preseneča, 
da so nekateri ljudje prepričani, da je prehrana brez glutena kori-
stna za nekatere ljudi s psoriazo.

 ▪ Živila, ki spodbujajo vnetje.

 Nekateri pravijo, da se jim je stanje izbljšalo, če so se izogibali 
hrani, ki spodbuja vnetje. Sicer so potrebne še dodatne raziskave, 
vendar se zdi to logično, saj je psoriaza vnetna bolezen. Med živili, 
ki spodbujajo vnetje, so rdeče meso, mlečni izdelki, prečiščen 
sladkor in predelana hrana na splošno.

Vsi vemo, kako to gre. 

Bašemo se s hamburgerji, 

picami ali najljubšim 

prigrizkom, naslednji dan 

pa občutimo posledice, 

in to ne le okoli pasu. Ste 

kdaj občutili, da se vam 

maščuje tudi koža?

DOBRO, KAJ PA POTEM SPLOH

LAHKO JEM?! 

Dovolj o tem, česa ne bi smeli jesti, zdaj se pogovorimo o 
stvareh, ki bi jih morali jesti – ki bi morda lahko pomagale 
pri vaši bolezni, ne pa škodile.

 ▪ Vitamin D

 Z eno izmed raziskav so ugotovili, da ljudem s psoriazo 
pogosto primanjkuje vitamina D, iz druge, zelo majhne 
raziskave pa je razvidno, da je zdravljenje z velikimi 
odmerki vitamina D izboljšalo indeks PASI (Indeks 
izraženosti psoriaze in velikosti prizadete površine 
kože, Psoriasis Area and Severity Index). Obstajajo tudi 
dokazi, da je vitamin D lahko pomemben pri kronični 
spontani urtikariji. Čeprav dobimo večino vitamina D z 
izpostavljanjem soncu, poznamo tudi določena živila, ki 
so dober vir tega vitamina, na primer mastne ribe in jajca.

 ▪ Omega-3-maščobne kisline

 Omega-3-maščobne kisline, o katerih veliko govorijo 

in jih hvalijo, so znane po protivnetnem in imunomo-

dulatornem učinkovanju, kar pomeni, da lahko vplivajo 

na imunski odziv v telesu. V majhni študiji iz leta 2011 

je dodajanje omega-3-maščobnih kislin lahko izbolj-

šalo rezultate zdravljenja psoriaze z običajnimi zdravili. 

Odličen vir tega hranila so različne vrste rib, na primer 

losos, slanik ali skuša. Če pa ne marate rib, lahko dobite 

dovolj omega-3-maščobnih kislin iz lanenih ali bučnih 

semen ali orehov, če omenimo samo nekatere izmed 

dobrih virov.

 ▪ Antioksidanti

 Nekateri podatki kažejo, da bi si z antioksidanti lahko 
pomagali pri preprečevanju fi ziološkega neravnotežja, 
ki je povezano s psoriazo. Eden najbolj znanih antioksi-
dantov je vitamin C, ki ga je veliko v papriki (pravzaprav 
vsebuje paprika več vitamina C kot na primer pomaran-
če). Tudi vitamin E, ki ga je veliko v mandeljnih ali špi-
nači, je dober antioksidant, prav tako tudi beta karoten v 
korenju. 

 ▪ Kako se izogniti zmedi

 Če ste vse to pazljivo prebrali, ste najbrž opazili, da so 
nekatera živila omenjena med priporočljivimi, pa tudi 
med tistimi, ki naj bi jih ne uživali – in seveda vemo, 
da lahko to človeka zmede. Losos na primer je lahko 
koristen zaradi visoke vsebnosti vitamina D, dimljenega 
pa se morate izogibati, če se držite diete z zmanjšanim 
vnosom histamina. Naravna živila vas lahko še bolj zbe-
gajo. Pogosto gre za kompleksno kombinacijo ogljiko-
vih hidratov, maščob, beljakovin, drugih hranil in snovi, 
zato lahko na človeški organizem vplivajo zelo različno 
in jih ne moremo kar na splošno uvrstiti med dobra ali 
slaba živila. Če menite, da bi določena dieta lahko dobro 
vplivala na vašo kožo, se morate kljub vsemu najprej 
posvetovati s svojim zdravnikom – navsezadnje bo on 
najbolje vedel, kako in kaj. In ko poskušate določeno 
dieto – pa če gre za to, da nečesa jeste več ali pa nečesa 
manj –, pišite dnevnik prehrane, saj je to lahko odlična 
pomoč pri tem. Zapišite, kaj jeste in kako se potem 
počutite, da boste laže ocenili, kaj vam koristi v daljšem 
obdobju. Tako, za zdaj dovolj o tem. Je kdo lačen? 
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Psihologija in koža

z vidika dermatologa

Povezava med dušo in kožo
O povezavi med dušo in telesom veliko 

razmišljajo tisti, ki prakticirajo jogo in obliko 

alternativne medicine, ki se imenuje nevropatija. 

In kako se ta ujema s tradicionalno medicino?

A li ste vedeli, da obstaja veja dermatologije, ki proučuje, 
kako duševni in emocionalni dejavniki vplivajo na kožo in 
kako bi lahko psihološke tehnike uporabili za zdravljenje 

različnih kožnih bolezni? Ta veja se imenuje psihodermatologija.

Kako sta povezani koža in duša

Dermatologa, ki delujeta v Izraelu, sta pred nedavnim objavila pregle-
dni članek o mogočem vplivu psiholoških dejavnikov pri pogostih 
kožnih boleznih, kot so akne. Verjetno emocionalni dejavniki, kot sta 
stres ali depresija, vplivata na te kožne bolezni. Po podatkih raziskav 
pri odraslih ljudeh z aknami so ti večkrat tožili o izbruhih aken v zvezi 
z zaskrbljenostjo, stresom ali frustracijami. 55 odstotkov teh pacien-
tov je navajalo tesno časovno povezanost med epizodami emocio-
nalnega stresa in poslabšanjem aken. Ta in druge študije kažejo, da bi 
emocionalni stres iz zunanjih razlogov lahko pomembno vplival na 
obrazne dermatoze, kot so akne. 

Medtem ko lahko negativna psihična stanja poslabšajo težave s kožo, 
druge raziskave kažejo na to, da na kožo vplivajo tudi pozitvna čustva. 
Poljska psihologinja Joanna Miniszewska1 in drugi strokovnjaki so 
izvajali razsikave, v katerih so odkrili, da je optimizem napovedni de-
javnik kakovosti življenja pri ljudeh s psoriazo. Cilj njihove raziskave 
je bil proučiti zvezo med z zdravjem povezano kakovostjo življenja 
(health-related quality of life, HRQoL) pri ljudeh s psoriazo in izbra-
nimi demografskimi, zdravstvenimi in psihološkim spremenljivkami, 
da bi določili napovedne dejavnike za tisti del kakovosti življenja, ki je 
povezan z zdravjem. Ugotovili so, da optimizem pri teh ljudeh razloži 
največji odstotek variabilnosti ocene HRQoL. Na kratko: bolj ko si 
optimističen, boljše življenje imaš.

Psihodermatologija v praksi

Poleg ugotavljanja, kako psihološki dejavniki lahko sprožijo (ali 
izboljšajo) dermatološke težave, psihodermatologi izvajajo tudi 
psihološke zdravilne tehnike. Zanimiva uporaba psihodermatologije 
je možnost zdravljenja dermatoloških simtomov, ki nimajo jasne 
diagnoze. Pacienti večkrat navajajo srbenje ali izpuščaje, ki so se kar 
pojavili. Čeprav prakse, kot sta hipnoza ali psihoterapija, ne morejo 
pozdraviti vzroka, lahko odpravijo ali vsaj olajšajo simptome. In 
navsezadnje je zame kot zdravnika najbolj pomembno izboljšanje 
telesne in emocionalne kakovosti bolnikovega življenja.

Raziskovanje odraslih ljudi z 
aknami je pokazalo, da bolniki 
večkrat navajajo izbruhe v 
povezavi z zaskrbljenostjo, 
stresom ali nezadovoljstvom.
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Drama v športni dvorani: 

pustimo oblačila in 

začnimo vaditi

Ali smo se spremenili mi ali so oblačila za vadbo vedno 

manjša, bolj oprijeta in razkrivajo vedno več kože? Kdo 

se še spominja dni, ko smo telovadili v oprijetih kratkih 

hlačah in preveliki majici, ki smo jo dobili brezplačno na 

zadnjem poletnem koncertu? 

Z di se, da so ti dnevi že zdavnaj minili in živimo v 
svetu čedalje večjega števila modelov fi tnesa, ki z 
veseljem razkazujejo svojo golo kožo. Da ne bo 

nesporazuma: nič nimamo proti kakovostni modi ali raz-
kazovanju lepe kože – če jo imate, jo kar izpostavite. Kaj pa 
tisti, ki imajo kožno bolezen? Strah, da bi pokazali urtikari-
jo, luščenje ali kakršnekoli izpuščaje ali spremembe, je lahko 
dovolj velik razlog za to, da se izogibate vadbi ali poskušate 
skriti svojo kožo. Če imate psoriazo, ali to pomeni, da mo-
rate vaditi v trenerki in široki majici? Kaj pa urtikarija? Če 
imate izbruh, ali bi morali po spletu iskati, kje lahko dobite 
kombinezon za odrasle? Seveda ne. 
Kako je v resnici. Ali bodo ljudje strmeli v vas? Mogoče. Ali 
bodo opazili? Verjetno. Bodo komentirali? Najbrž ne. In 
kar je najpomembnejše. Ali vas mora to skrbeti? Niti malo. 
Če vam je všeč ali ne, je vadba koristna. Vsi vemo, da nam 
malo napora koristi. Pomaga nam vzdrževati ali izgubiti 
telesno težo, okrepiti mišice, povečati vzdržljivost. In sezna-
ma koristi s tem še ni konec. Če omenimo počutje, špotrna 
aktivnost ublaži stres, razjasni misli in omogoča dobro 
počutje nasploh. Vprašali boste, kako. Vadba spodbuja spro-
ščanje endorfi nov, ki naravno zavirajo bolečinske receptorje 
in tako pomagajo zmanjševati bolečino. In če vas manj boli, 
se bolje počutite. Če pa ste pretežki ali predebeli in imate 

psoriazo, vam bo vadba lahko koristila bolj, kot si mislite. V 
nedavni študiji so odkrili, da sta dieta in gibanje v kombi-
naciji z zdravili zmanjšala izraženost psoriaze. Kaj pa pri 
urtikariji? Čeprav ni bilo nobenih raziskav, ki bi povezovale 
koristnost vadbe pri obvladovanju urtikarje, je treba pouda-
riti, da s treniranjem lahko vplivamo na enega najpogostej-
ših simptomov te bolezni – utrujenost. Ali zaradi srbenja 
ponoči ostajate budni in ste zato naslednji dan izčrpani? 
Čeprav je v nasprotju z zdravim razumom, da bi delali več, 
kadar smo utrujeni, so raziskave pokazale, da lahko pri zdra-
vih mladih odraslih, ki so neprestano utrujeni, redna nizko 
intenzivna vadba zmanjša utrujenost do 65 odstotkov. Naj 
torej vendarle pokažemo malo kože? Če si priznamo, da je 
vadba pomembna, kako naj torej premagamo strah in se 
je lotimo? To je odvisno od vas. Prva možnost – sprejmite 
jo. Imejte jo radi. Ljubite jo. Vaša koža je preprosto ... vaša. 
Je del tega, kar ste – z luščenjem, urtikami in vsem drugim. 
Če torej lahko zberete pogum, oblecite telovadno majico in 
se ponosno postavite v kratkih hlačah. 
Naj ljudje kar buljijo, nasmehnite se jim. Če vas bo kdo 
vprašal, kaj vam je, mu povejte odkrito. In če se bo kdo 
norčeval, vam dovolimo, da ga pogledate zviška in trenirate 
naprej. Seveda postavljanje s kožno boleznijo ni za vsakogar. 
In druga možnost? Ne, tudi v tem primeru ne gre za to, da 

bi se popolnoma izognili športni dvorani. Naj moda dela za vas. Večina proizvajalcev 
oblačil za vadbo izdeluje majice z dolgimi rokavi, ki niso videti prevelike ali razvlečene. 
Mnoge so narejene iz lahkega bombaža in namenjene prav za gibanje. Saj res, ali smo 
omenili, da so spet modne pajkice? Torej si omislite svoj par dolgih. Če se boste opo-
gumili, ali, če rečemo pošteno – če vam bo prevroče –, jih še vedno lahko zavihate.

Kaj vas motivira?

Kaj boste torej nosili v športni dvorani? Odgovor je pravzaprav čisto preprost: kar-
koli vam bo pomagalo, da boste pretekli še en kilometer, naredili še nekaj sklec ali se 
pridružili skupini z visoko intenzivno vadbo. Oblecite karkoli, kar vam pomaga, da se 
počutite dovolj udobno in sproščeno, da boste stopili skozi vhodna vrata in se začeli 
potiti. In če vas čudno pogleda kdo v športni dvorani? Naj bo to vaša spodbuda: vi 
proti zoprnemu ogledovalcu. Vadite intenzivneje in dlje kot on. Bolj se potite. Dvigaj-
te težje uteži. Pokažite mu, da ste med tem, ko vas on ocenjuje, vi zaposleni s tem, da 
postajate izjemni.
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Resnica o psoriazi 

in nosečnosti

Če imate psoriazo in razmišljate, 

da bi zanosili, ste verjetno o 

tem slišali že dobre in slabe 

govorice. Ali so ženske s psoriazo 

bolj v nevarnosti, da bodo imele 

težave v nosečnosti? Ali bo med 

nosečnostjo psoriaza izginila? 

Kaj se bo zgodilo po porodu – ali 

so govorice o ponovnem izbruhu 

po končani nosečnosti resnične? 

Marsikaj je treba premisliti. Da 

bi vam pomagali stvari razčistiti 

(nenamerna besedna igra), 

smo poizvedeli, kaj pravi o tem 

znanost.

Psoriaza ne vpliva na vašo 

zmožnost za zanositev.

Za vas imamo dobre novice: raziskave kažejo, da 
psoriaza ne vpliva na možnost, da boste imeli dojenč-
ka. Vendar zdaj nikar ne hitite in ne skočite takoj v 
posteljo (vsaj ne, dokler ne preberete do konca). Če 
imate psoriazo in ste se odločili zanositi, je kljub vsemu 
treba razmisliti še o veliko stvareh. Najbolj neugodno 
pri vas je zdravljenje in – ali bo treba med nosečnostjo 
spremeniti zdravljenje. O tem se odkrito pogovorite s 
svojim zdravnikom, saj so vajeni pomagati tudi pri tem.

So pa tudi stvari, o katerih mogoče nočete razmišljati, 
a lahko postanejo velika težava, ki jo bo treba odpraviti. 
Se želi kdo pogovoriti o vnetju bradavic? Zdelo se nam 
je, da ne. Toda prav je, da veste: čeprav nekateri stokov-
njaki priporočajo uporabo blagih lokalnih steroidov, 
ki lahko ublažijo ponoven izbruh bolezni po končani 
nosečnosti, hkrati odsvetujejo njihovo uporabo na 
dojkah med dojenjem. To torej lahko pomeni več vne-
tja na mestih, ki jih še manj radi omenjate kot druga.

Vaša psoriaza se med nosečnostjo 

morda lahko izboljša.

Ne ignorirajte besede morda. Stvar je precej negotova. 
Veliko ljudi navdušeno posluša pripovedi o tem, kako 
se je kateri psoriaza med nosečnostjo izboljšala. In 
navdušenja jim ne moremo zameriti. Vendar raziskave 
kažejo, da se to ne zgodi vsem. Le okrog 40–60 odstot-
kov žensk ugotavlja, da se jim koža med nosečnostjo 
izboljša. Če ste ena izmed teh, boste lahko v tistih 
devetih mesecih res uživali.

Vaša psoriaza se po končani 

nosečnosti morda lahko poslabša. 

Opravičujemo se vam, če smo vas najprej preveč 
navdušili, zdaj pa vas bomo razočarali. Vendar raziskave 
žal kažejo, da se psoriaza po nosečniški blaženosti lahko 
poslabša. V isti raziskavi je 65 odstotkov žensk poročalo, 
da so se jim po porodu simptomi poslabšali. Spet opo-
zarjamo, da gre samo za eno raziskavo in da nosečnost in 
psoriaza pri vsaki posameznici drugače vplivata druga na 
drugo. Vi – in vaš zdravnik – najbolje poznate svoje telo 
in boste zato najbolje vedeli, kako ravnati.

Morda je tveganje za zaplete v 

nosečnosti pri vas povečano.

Tole je precej pomembno: rezultati raziskav kažejo, da 
imajo ženske s psoriazo povečano tveganje za predčasen 
porod, nizko porodno težo otroka in za zaplete s po-
steljico. Če vas to tveganje skrbi, se pogovorite s svojim 
zdravnikom.

Ali bo vaš otrok podedoval psoriazo?

Če imate psoriazo, je mogoče, da jo bo podedoval vaš 
otrok, 1 proti 4. Če pa jo imata oba s partnerjem, je ta 
možnost okrog 65-odstotna. Pri tem ne smete poza-
biti: tudi če vaš otrok podeduje gene, ki so povezani s 
psoriazo, to še ne pomeni, da se bo bolezen pri njem res 
razvila. Dejansko ima gene, ki so povezani s psoriazo, 
eden izmed 10 ljudi, vendar pa bolezen prizadene samo 
2 odstotka prebivalstva. Z drugimi besedami: psoriaza je 
zapletena kožna bolezen, ki vključuje številne dejavnike, 
ne le genskih.

Tako pravi znanost. Zdaj pa ste na vrsti vi, da se pogo-
vorite s svojim zdravnikom in se odločite, kaj je za vas 
najbolje. Ste se s to odločitvijo že ukvarjali? 

Tole je precej pomembno: rezultati 
raziskav kažejo, da imajo ženske s 
psoriazo povečano tveganje za predčasen 
porod, nizko porodno težo otroka in za 
zaplete s posteljico. Če vas to tveganje 
skrbi, se pogovorite s svojim zdravnikom.
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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, nena-
lezljiva, vnetna, kronična bolezen, ki prizadene 
predvsem kožo bolnikov in v približno 2% 

prizadene tudi sklepe obolelih. V svetovnem merilu za to 
boleznijo oboleva okoli 2,5 odstotka ljudi. V Sloveniji bele-
žimo takšnih bolnikov okoli 35.000. Ker se bolezen odraža 
na koži bolnikov z različno velikimi pigmentnimi madeži, 
rdeče, napete in luščeče se kože, je potreba po zmanjšanju 
izločevanja iz družbe in psihosocialnih stisk bolnikov veli-
ka. Društvo izpostavlja skrb za lastno zdravje, nudi podporo 
in zastopa nacionalne interese članov, na področju medici-
ne 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.

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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Pet namigov, kako 

preživeti na fakulteti,

če imaš kožno bolezen

Začetki na fakulteti so vedno zelo vznemirljivi, in včasih tudi precej 

naporni. Težak študij, novi prijatelji, življenje v drugem kraju ... vse 

to je lahko preveč tudi za najbolj pripravljene. Kako stresno je 

šele začeti študij na fakulteti, če imaš kožno bolezen. Včasih imaš 

občutek, kot da imaš dvakrat več študijskih obremenitev … in ne 

glede na to, kako radi študirate, nihče ne želi delati dvakrat več.

N ajpomembnejše je zavedanje, da lahko svojo kožno bolezen obvladate in da ni 
treba, da vpliva na vaš preostali čas. Za vas imamo pet namigov, kako obvladati 
stres in zahtevne pogovore, ki so mogoči na fakulteti, če imate kožno bolezen.

Prijateljem pustite blizu takrat, ko se vam to zdi prav.

Na fakulteti si ljudje hitro najdejo prijatelje. Že samo zato, ker z drugimi študenti preživite 
ogromno časa, lahko prijateljstva sklenete hitro in se z nekom res dobro razumete. Če pa 
imate kožno bolezen, ste pri spoznavanju ljudi lahko v zadregi. Če se vam zdi, da je pravi 
trenutek, zakaj se ne bi stvari lotili kar naravnost. Včasih ravno zato, ker se prijatelju odprete, 
razložite, s čim se spoprijemate, in mu poveste, kje še lahko izve kaj o tem, če ima vprašanja, 
odprete čisto nov svet, ki vam prinese ogromno prijateljske podpore.  Ampak, ne pozabite, 
ni nujno, da se odločite za tak korak. Odločitev, ali boste o tem govorili ali ne, je zelo osebna 
in odvisna predvsem od tega, ali imate pri tem dober občutek. Mnogi se glede nekaterih 
odločitev zanašajo na nasvete prijateljev, glede drugih odločitev pa ne. Če obstaja na fakul-
teti kakšen podporni sistem, ga lahko uporabite na način, ki vam bo olajšal življenje na njej.

Ne pozabite na domačo podporno mrežo.

Ne glede na to, koliko prijateljev boste našli na fakulteti, imate verjetno pomemben pod-
porni sistem prijateljev in družine tam, kjer ste doma. Ne pozabite nanje. Ker se vam toliko 
dogaja, se hitro zgodi, da pozabite vsak teden poklicati domov ali se pogovoriti na Skypu s 

svojim prijateljem iz osnovne šole. Ne pozabite, da vas ti lju-
dje najbolje poznajo in so vas vsa leta podpirali. Če pa boste 
malo pod stresom, vas bodo oni razumeli bolje kot drugi.

Zapomnite si, da ste del velike 

skupnosti.

Ali veste, da približno 2–3 odstotke svetovnega prebivalstva 
trpi za psoriazo in skoraj en odstotek za kronično urtika-
rijo? Poleg vas se milijoni ljudi spopadajo s tema kožnima 
boleznima. Če vam je ta hip še tako težko ali stresno, vam 
lahko pomaga, če se malo ustavite in spomnite, da ste del 
večje skupine, in jih morda celo prosite za pomoč. 

Ne pozabite, zakaj ste tam.

Na fakulteti ste. Mogoče je na vaši fakulteti fantastičen 
naravoslovni oddelek ali pa neverjetna gledališka skupina. 
Ne glede na to, zakaj želite zraven, jih poiščite, pojdite tja in 
jih poskusite doživeti na lastni koži. Preživljate čudovit čas 
življenja in če ne boste pozabili na to, vam lahko to pomaga 
prenašati težave, ki jih imate s kožo. Napišite si seznam za-
nimivih stvari, ki so vam na voljo v vaši šoli, in kadar boste 
imeli prost dan, izberite nekaj s seznama (in seveda potem 
to odkljukajte). Lahko vas razvedri in vam spremeni slab 
dan v res dobrega.

Bodite samozavestni in predvsem – 

zabavajte se.

Naj vam kožna bolezen dela težave ali ne, si zapomnite, da 
ste veliko več kot ta bolezen. Bodite ponosni, ker hodite 
na fakulteto, uživajte v vsem, kar boste doživeli, pojdite 
ven in se zabavajte. Pridružite se družbenim skupinam, kot 
so športna društva ali debatni klubi. Včasih je treba le, da 
izklopite težke misli in se posvetite drugim stvarem, in ko 
pogledate na svoje težave z razdalje, se vam ne zdijo več 
tako strašne.

Prehod na fakulteto (ali vrnitev nanjo v novem študijskem 
letu) je gotovo stresen, ampak s pametnim načrtovanjem ga 
lahko obvladamo. Enako velja tudi za tiste, ki imajo kožno 
bolezen. Nasveti naj vam pomagajo postaviti stvari na svoje 
mesto, da vas kožna bolezen ne bo ovirala, da bi se v tem 
čudovitem času imeli lepo. 
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Ali je pomagati 

drugim sebično?

Ste se že kdaj ustavili, da bi starejšemu 

človeku pomagali čez cesto? Ali pa ste 

prostovoljno žrtvovali svoj čas, da ste 

pomagali v lokalni skupnosti?

V si v vsakdanjem življenju počnemo stvari, da bi pomagali 
drugim, kadar potrebujejo pomoč. Pa ste se že kdaj ustavili 
in pomislili, zakaj ste se odločili za to? Ali res samo zato, da bi 

pomagali drugim, ne da bi kaj imeli od tega, ali morda zato, ker ste pri tem 
deležni hvaležnosti ali ker upate, da bodo tudi drugi pomagali vam, ko 
boste potrebovali pomoč?

Smo altruisti ali egoisti?

Omenjeni vrsti vedenja imenujemo altruizem in egoizem. Altruizem 
je pomoč drugim ne glede na lastno posredno ali neposredno korist 
(nesebična pomoč). Tako dejanje je lahko namenjeno posamezniku ali 
širši skupnosti. Egoizem pa je drugačen princip, pri katerem sta (ali bi 
morala biti) motivacja in cilj dejanja pogojena z osebno koristjo (sebična 
pomoč). O teh dveh principih strokovnjaki razpravljajo že dolgo, že odkar 
je Charles Darwin postavil teorijo naravne selekcije, ki jo je pozneje antro-
polog Herbert Spencer imenoval teorija preživetja najsposobnejšega. Nje-
gova teorija trdi, da so tisti, ki so izpadli v boju za preživetje, nesposobni in 
da preživijo samo sposobni. Ta koncept – vsakdo naj skrbi zase – že več 
let spodbuja razvoj številnih teorij o altruizmu in egoizmu ter prepletanju 
med obema.

Ali smo sebični, če se po tem, ko smo pomagali 

drugim, dobro počutimo?

Ali je sploh mogoče, da bi kaj storili za druge, ne da bi sami imeli kaj od 
tega? Študije pravijo, da se ob tem, ko pomagamo drugim, tudi sami po-
čutimo dobro in da to pozitivno vpliva na naše zadovoljstvo z življenjem. 
Toda, ali to že pomeni, da smo sebični? Nekateri strokovnjaki menijo, 
da je to mogoče pojasniti z dejstvom, da za pomoč drugim obstajata dva 
motiva.

Študije pravijo, da se ob tem, 
ko pomagamo drugim, tudi 
sami počutimo dobro in da 
to pozitivno vpliva na naše 
zadovoljstvo z življenjem. 

1. Želja po nagradi

Povračilo za pomoč drugim vključuje zahvalo tistega, ki 
smo mu pomagali, naš občutek zadovoljstva in priznanje, 
ki ga dobimo. Razen tega tudi pomislimo, da nam bodo 
drugi vrnili uslugo, ko jo bomo potrebovali, pa tudi to, da se 
znebimo trpljenja, ki ga občutimo, kadar vidimo, da nekdo 
drugi trpi. V tem primeru lahko pomoč drugemu štejemo 
kot egoistično dejanje.

2. Povezanost z drugimi

Študije so pokazale, da nekateri ljudje pomagajo drugim 
zaradi empatije in občutka povezanosti z drugo osebo. V 
tem primeru so ljudje srečni, da lahko pomagajo, čeprav si 
s tem nakopljejo težave ali tvegajo. Tako kažejo resnično 
nesebično altruistično vedenje.

Za skupnost je altruizem pomemben

Vpliv povezanosti v skupnostih so veliko proučevali. 
Menijo, da je evolucija pripeljala ljudi do tega, da se vedejo 
altruistično do skupnosti, ki ji pripadajo. To izhaja iz potre-
be ljudi, da so razvili skupinske veščine, da so laže lovili in 

pridobivali hrano. Domnevajo, da sta se sposobnost in želja 
po skupnem delovanju pozneje razširili v skupno življenje 
na splošno, ker so morale skupine tekmovati druga z drugo. 
Novi skupinski duh je povzročil, da so ljudje razvili kultur-
ne navade in pravila, zaradi katerih so občutili, da pripadajo 
določeni skupini.

Sodobni altruizem v skupnosti

V evoluciji je medsebojna pomoč postala nujna
Povsem jasno je, da je v evoluciji medsebojna pomoč 
postala nujna. Med pomembnimi stvarmi, ki jih je prinesel 
občutek altruizma v skupini, je razvoj sodobne spletne sku-
pnosti. Te omogočajo ljudem s podobnimi interesi, cilji in 
nameni, da skupaj delajo in si izmenjujejo izkušnje ne glede 
na geografsko lokacijo. To pomeni, da je na voljo več infor-
macij in večja skupina enako mislečih, ki si lahko pomagajo 
med seboj in si svetujejo. Dober primer tega je skupina ljudi 
s hudo kožno boleznijo, ki vključuje veliko podpornih sku-
pin po svetu in spletnih strani, kot je Skin to live in, pa tudi 
veliko oblik socialnih medijev, s katerimi se lahko povežete 
z drugimi, si izmenjujete izkušnje in podporo.
Če imate kožno bolezen in želite več informacij ali nasvetov, 
ne pozabite, da imate na voljo pomoč. Lahko se pogovo-
rite v lokalnih podpornih skupinah, se povežete z drugimi 
z obiskom spletnih skupin ali pa se pogovorite s svojim 
zdravnikom.

Nekateri znanstveniki menijo, da za pomoč 
drugim obstajata dva motiva. 
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LUSKAVICA: (PSORIAZA) NEOZDRAVLJIVA
KRONIČNA KOŽNA BOLEZEN 1

31%
JIH JE V FINANČNI STISKI  

8%
JIH JE OMEJENIH  
NA DELO DOMA 

75%
SE POČUTI
NEPRIVLAČNO

54%
JE DEPRESIVNIH

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

125
M  L  JONOV

LJUDI PO SVETU

PSORIAZO
IMA VEČ KOT

2,6

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
RDEČA KOŽA

SLADKORNA BOLEZEN

sočasne bolezni so bolezni ali stanja, ki jih ima bolnik poleg psoriaze.
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Tudi s kožno

boleznijo brez 

retuširanja

fotografi j/fi ltra

(#NoFilter)

Si lahko predstavljate. Kanye West 

je porabil štiri dni za urejanje svoje 

poročne fotografi je, preden je dovolil 

svoji novopečeni ženi Kim Kardashian, 

da jo objavi na Instagramu. 

Š tiri dni za urejanje fotografi je. In Kanye ni edini. V dana-
šnjem svetu, ki ga poganja Instagram, je uporaba fi ltrov in 
aplikacij za urejanje fotografi j omogočila svet lepote … ki 

pa večinoma ni čisto resničen. Bi radi malo zgladili te gubice? Apli-
kacije, kot je Facetune, vam omogočajo, da boste v nekaj minutah 
videti mlajši. Se vam zdi, da bi bil sončni zahod lahko za odtenek 
svetlejši? Sploh vam ni treba zapreti Instagrama – samo izberite 
fi lter.

V resnici svet, kot ga vidimo, nima fi ltra. Je nepredelan, naraven, 
organski in avtentičen. In večkrat je tisto, kar vidimo in kar nam je 
všeč, nepopolno ali drugačno.

Kaj pomeni #No Filter

Povedano preprosto. #NoFilter je oznaka, ki nakazuje, da vaša foto-
grafi ja nikakor ni spremenjena. Še več, gre za nekakšen korak nazaj 
od načina, kako je digitalna tehnologija razvila fotografi jo in kako 
gledamo drug drugemu v življenje. Zavračanje uporabe fi ltrov kot 
gibanje je pravzaprav iskanje avtentičnosti.

Gibanje #NoFilter se čedalje bolj uveljavlja. Po podat-
kih iz revije GQ Magazine je na Instagramu več kot 33 
milijonov fotografi j označenih #NoFilter in obstaja celo 
spletna stran, ki vam omogoča, da ugotovite, ali je nekdo 
za svojo fotografi jo uporabil fi lter.

Nekaj posebnega in samosvojega je ujeti svet, kakršen 
je, in ljudi, kakršni so. Predstaviti fotografi je brez upora-
be fi ltra in upati na najboljše. Za veliko ljudi je lepota v 
enkratnosti, razlikah, podrobnostih in in/ali nepopol-
nostih fotografi je. To nas tudi naredi človeške in gibanje 
#NoFilter hoče vrniti to stopnjo realnosti v človeške 
pogovore, celo na spletu.

Brez fi ltra s kožno boleznijo

Če imate kožno bolezen, gibanje #NoFilter ni tako 
preprosto. Nekaterim je fi lter “reševal življenje”. Lahko 
si objavil svoje fotografi je in skril izbruh urtikarije ali 
»zgladil kožo« pri poslabšanju psoriaze. In to ni nekaj, 
česar bi se morali sramovati – ali kdo uporablja fi lter ali 
ne, izbere sam.

So pa tudi ljudje, ki jim je gibanje #NoFilter pomagalo, 
da so sprejeli svojo bolezen. Opogumilo jih je, da so na 
fotografi jah pokazali, kakšni so v resnici. Winnie Harlow, 
tekmovalka v popularni ameriški televizijski oddaji 
America´s Next Top Model (Prihodnji ameriški top 
model), ne uporablja fi ltra, da bi skrila svoj vitiligo, in 
vsi govorijo o tem. In Em Ford, nekdanja manekenka in 
poklicna fi lmska urednica, kaže svoje hude akne brez ličil 
in v svojem navdihujočem videu razkriva, kako ozkosrč-
no gledajo ljudje na lepoto.

Kakorkoli se odločite, lahko nekaj 

storite.

Če se pridružite gibanju #NoFilter ali ne, lahko poveste 
svojo zgodbo in pomagate ljudem razumeti, da drži star 
pregovor: Lepota ni samo na površini, lepota izvira iz 
notranjosti in je globlja od kože.

Zato prosimo ljudi po vsem svetu, nam s fotografi jami 
povedo, kako se počutijo znotraj, v sebi, ne glede na svo-
jo kožno bolezen. Pripovedujejo nam, kdo so, kaj se jim 
zdi pomembno in kaj zagovarjajo. In če se odločijo, da 
bodo uporabili fi lter ali pa tudi ne, želi gibanje spomniti 
ljudi, da smo vsi več kot samo koža.
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Več kot le to, kar

je videti navzven

Ob izbruhih kožnih 

bolezni se pogosto 

sprašujemo, kaj je 

narobe. Ste se kdaj 

ustavili in pomislili, 

kako vam koža vsak 

dan pomaga?

K oža je naš največji organ. Njena celotna površina obsega približno 
dva kvadratna metra in je sestavljena iz približno 300 milijonov 
celic. To je približno toliko celic, kot je danes prebivalcev v ZDA.

Teh 300 milijonov celic je odgovornih za funkcije vaše kože, ki obsegajo 
mnogo več kot le to, da vas koža prekriva. Večina teh celic ves čas dela neo-
pazno. A kaj se dejansko dogaja pod površjem? 

Pod površjem

Vaša koža je glavni vmesnik med notranjostjo in zunanjostjo vašega telesa. 
Tesno sodeluje z drugimi sistemi, da uravnava in spodbuja raznovrstne 
procese. 

Kako deluje?

Vaša koža vas ščiti pred številnimi nevarnostmi iz okolja. Deluje kot fi zična 
ovira pred pritiskom in umazanijo, pigmenti v sestavi vaše kože pa vas ščitijo 
pred rakotvornimi ultravijoličnimi (UV) sončnimi žarki. Žleze v vaši koži iz-
ločijo kemično snov, imenovano sebum, ki kožo vlaži in preprečuje razpoke 
v koži, ki bi lahko omogočile vdor bakterij v vaše telo.
 
Žile v koži se lahko razširijo ali zožijo, kar omogoča večjo oziroma manjšo 
izgubo toplote skozi kožo. Žleze znojnice v koži tudi pomagajo, da se toplota 
iz telesa izloči z znojem, maščoba v koži pa vas ščiti pred nizkimi temperatu-
rami.
 
Vaša koža vsebuje veliko občutljivih živcev, ki zaznajo vse okoli vas, od vibra-
cij do pritiska, zaradi česar se lahko hitro odzovete na nevarnosti in se tako 
izognete poškodbam.

Zgornja plast vaše kože, imenovana povrhnjica, vsebuje langerhansove ce-
lice, ki vaš imunski sistem spodbudijo, da se obrani škodljivih bakterij. Vaša 
koža je tudi prekrita z milijoni koristnih bakterij, ki pomagajo v boju proti 
tem škodljivim mikroorganizmom.

Kajenje povzroči razpadanje 
kolagena (beljakovina, 
ključna za kožo) in hkrati 
zmanjša njegovo tvorbo.
Razpad kolagena povzroča 
nastanek gub in čeprav je 
to naraven proces staranja, 
kajenje to še pospeši. 

 Ko je vaša koža izpostavljena sončni svetlobi, se pod nje-
nim površjem začne kemijska reakcija, ki povzroči proizva-
janje vitamina D. To poskrbi, da je na voljo kalcij za rast in 
krepitev kosti.
 

Sodelujte s svojo kožo

Zdaj veste, kako vaša koža trdo dela za vas. Kako lahko vi 
pomagate svoji koži?
 

Zaščitite jo pred poškodbami zaradi 

sonca

Sončni UV-žarki so glavni vzrok za staranje kože in nastanek 
kožnega raka. Ker morate na soncu preživeti nekaj časa, da 
si zagotovite vitamin D, ne pozabite zaščititi svoje kože pred 
škodljivimi učinki sonca in se med 11. in 15. uro zadržujte 
v senci, se oblecite ter si nadenite sončna očala in klobuk. 
Kadar ste dlje časa izpostavljeni soncu, se namažite s kremo 
za sončenje z zaščitnim faktorjem vsaj 15.
 

Zmanjšajte kajenje ali prenehajte 

kaditi

Kajenje naj bi zmanjšalo naravno elestičnost kože, ker 
povzroči razpad kolagena (beljakovina, klučna za kožo) in 
hkrati zmanjša njegovo tvorbo. Razpad kolagena pa pov-
zroča nastanek gub in čeprav je to naraven proces staranja, 
kajenje to še pospeši. Zato razmislite, da bi opustili kajenje 
ali ga vsaj omejili.
 

Omejite pitje alkohola

Alkohol lahko dehidrira vaše telo in kožo, zaradi česar je 
koža videti starejša in utrujena. Poskusite zmanjšati količino 
popitega alkohola in poskrbite, da spijete dovolj vode, s 
čimer preprečite izsušitev kože.

Ko se boste naslednjič slabo počutili zaradi svoje kože, se spomnite na vsa dobra dela, ki jih 
koža opravlja za vašo zaščito in zdravje, in upoštevajte naše nasvete, da se boste v svoji koži 
počutili kar najbolje. 
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Urtikarija – resnična 

težava

Kronična spontana urtikarija 
Morda ne poznate imena, ste pa opazili 

rdečo, srbečo koprivnico (obliko izpuščajev, 

ki se imenujejo tudi urtike ali koprivke). 

Takšna koprivnica se pojavi brez opozorila, 

traja vsaj šest tednov in se lahko, ko 

izzveni, znova nenadoma pojavi.

B olniki s kronično spontano urtikarijo (KSU) lahko 
izgubijo nadzor nad svojim življenjem.
Verjamemo, da nihče ne bi smel trpeti v svoji 

koži – naš cilj je pomagati ljudem s KSU, da jim bo resnično 
udobno.

Ne le srbeča koža

Koža se razlikuje od posameznika do posameznika, zato 
vsakdo kronično spontano urtikarijo občuti drugače. Osebe 
s to težavo pogosto izkusijo naslednje:

Koprivnica:

• izbočena, rdeča in srbeča koža,

• izbruhi urtik ali koprivk,

• izbruhi trajajo vsaj šest tednov in se lahko ponovijo.

Oteklina (angioedem):

• nenadna, včasih boleča oteklina (angioedem) v globljih 
plasteh kože,

• 33–67 odstotkov  bolnikov sočasno z urtikami opazi tudi 
oteklino (angioedem),

• največkrat se pojavi na očesnih vekah in ustnicah,

• oteklina (angioedem) običajno izzveni v 72 urah.

KSU načeloma ni alergija

V nasprotju z drugimi stanji, ki jih spremlja koprivnica, za 
kronično spontano urtikarijo ne poznamo zunanjega spro-
žilnega dejavnika. Ni alergija in niste vi krivi, če jo dobite. 
Vendar pomanjkanje pravega vzroka pomeni, da ljudje s to 
težavo niso nikoli popolnoma mirni, saj se lahko bolezen 
pojavi kadar koli. KSU torej ni čustveno naporno stanje le v 
slabih dneh.

To je le en izmed razlogov, zakaj je tako pomembno, da se 
raziskave na tem področju nadaljujejo in da spodbudimo 
tudi druge ljudi, da spremenijo svoj pogled na kožne bolezni.

Verjamemo, da nihče ne bi smel trpeti 
v svoji koži – naš cilj je pomagati 
ljudem s KSU, da jim bo resnično 
udobno.
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A li ne bi bilo dobro poznati splošnih izrazov, ki se upo-
rabljajo pri opisovanju kronične spontane urtikarije 
(KSU)? Uporaba enotnega jezika lahko močno olajša 

pogovor z vašim zdravnikom. To bo pripomoglo k vajinemu 
razumevanju, razumevanju vaših simptomov, pomagalo bo pri 
diagnostiki in določitvi ustreznega načina zdravljenja.

Kaj torej pomeni ime?

Kronična spontana urtikarija

Kronična spontana urtikarija (KSU) je opredeljena kot srbeč, 
izbočen izpuščaj na koži, ki se nenadno pojavi in traja vsaj šest te-
dnov. Včasih ga lahko spremlja oteklina v globokih plasteh kože, 
čemur se z medicinskim izrazom reče angioedem, na primer na 
mestih, kot so ustnice ali očesne veke.

Bolezen se imenuje kronična, ker traja šest tednov ali dlje. Čeprav 
bolezen mine, zanjo trenutno ni nobenega zdravila.

Spontana se imenuje zato, ker se nenadoma pojavi in lahko 
izbruhne brez opozorila ter ker v nasprotju z alergijami zanjo ne 
poznamo zunanjih sprožilnih dejavnikov.

Zanjo poznamo še dve drugi imeni. Včasih se je bolezen ime-
novala kronična idiopatska urtikarija (KIU). To ime še danes 
uporabljajo nekateri zdravniki, zlasti v ZDA. Izraz idiopatski je 
medicinski izraz in pomeni, da je vzrok bolezni neznan. Drugo 
ime za to težavo, ki ste ga lahko že slišali, pa je kronična urtikarija, 
čeprav to obsega tudi druga stanja, ki so podobna KSU, a niso 
spontana, saj zanje poznamo sprožilni dejavnik.

Izpuščaj

Osebe s KSU pogosto opazijo srbeče izboklinice, temu seveda 
večina ljudi pravi izpuščaj. V nekaterih državah, kot sta Nemčija 
in Velika Britanija, temu rečejo koprivnica, saj je zelo podobno 
rdečkastemu, srbečemu izpuščaju, kot je tisti, ko vas opeče kopri-
va. Vaš zdravnik bo temu po vsej verjetnosti rekel urtikarija in o 
tem bo tekla beseda v nadaljevanju.

Kaj pomeni ime?

Kadar svojim 
prijateljem, družinskim 
članom, sodelavcem 
ali, najpomembnejše, 
svojemu zdravniku 
govorite o svojem 
stanju ali ga opisujete, 
morda težko najdete 
prave besede, s 
katerimi bi natančno 
pojasnili, kaj vas tare.

Koprivnica (urtikarija)

Zdravniki bodo izpuščaju najpogosteje rekli koprivnica, 
urtike, koprivke ali kar urtikarija. Koprivnica ni videti enako 
pri vseh ljudeh. Treba je upoštevati različne dejavnike:
• velikost: urtike ali koprivke so lahko zelo majhne (nekaj 

milimetrov) ali velike (nekaj centimetrov),
• barva: koprivnica je lahko rdeča, rožnata ali ima rdečo 

obrobo in središče svetlejše barve,
• oblika: ni nujno okrogle oblike, lahko se pojavi v kakršni 

koli obliki,
• mesto pojavljanja: koprivnica se lahko pojavi povsod po 

telesu, od nog do glave,
• površina pojavljanja: včasih bo majhen izbruh, drugič 

pa lahko zavzame veliko površino kože,
• trajanje pojavljanja: traja lahko zelo kratek čas, na primer 

le nekaj ur, ali se zadrži do 24 ur. Ko posamezne kopriv-
ke izginejo, se pogosto pojavijo druge nekje drugje, kar 
pomeni, da lahko trajajo več tednov skupaj.

Oteklina

Če imate KSU, ste morda sočasno s pojavom urtik občutili 
tudi nenadno, včasih bolečo oteklino v globljih plasteh 
kože. Vaš zdravnik to najbrž imenuje angioedem. Čeprav 
se lahko pojavi nepovezano z vašo koprivnico, angioedem 
prizadene 33–67 odstotkov ljudi s KSU. Prizadene lahko 
tudi ljudi, ki nimajo koprivnice – to je značilno pri približno 
1–13 odstotkov ljudi. Angioedem se običajno pojavi na 
očesnih vekah, ustnicah, genitalijah, rokah ali nogah.

Svoje simptome zapisujte z izrazi, ki smo jih izpostavili v 
tem članku, in jih uporabite v pogovoru s svojim zdravni-
kom. Tako boste lažje prišli do pravega načina zdravljenja.

Ne glede na izraze, s katerimi opisujete svojo KSU, razu-
memo, kako težko je včasih živeti s to težavo. Tudi to je 
pomembno, da izpostavite v opisu svojega stanja. 
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Poznavanje razlike
Ali katerega izmed vaših prijateljev ali družinskih članov muči 

seneni nahod? Morda je kdo, ki ga poznate, alergičen na mačke 

ali pse. Vsi poznamo ta dokaj pogosta alergijska stanja. Kaj pa, 

ko je nekaj videti kot alergija, a v resnici ni?

S te tudi vi sprva mislili, da je vaša kronična spon-
tana urtikarija (KSU) alergija? Morda je to menil 
celo vaš zdravnik. Navkljub podobnostim pa 

težava ni alergija. 

Če ni alergija, kaj potem je?

Včasih pridejo neškodljive snovi, kot sta na primer cvetni 
prah in običajen prah, v stik s telesom in imunski sistem 
se pretirano odzove. To se imenuje alergijska reakcija ali 
alergija. Stik z na primer cvetnim prahom običajno ni 
težaven, a če vas je kdaj mučil seneni nahod, potem veste, 
kako zelo zoprna in nadležna stvar je to lahko. To se zgodi, 
ker vaš imunski sistem cvetni prah napačno zazna kot 
resnično nevarnost in se na to takoj, včasih pa z zamudo, 
odzove.

Glavni vzrok za alergije je aktivacija mastocitov - vrsta 
celic, ki živi v koži. Mastociti so del imunskega sistema 
in ki ob zaznavi nevarnosti sprostijo kemične snovi. Nič 
čudnega torej ni, da ste KSU pomotoma obravnavali kot 
alergijo, saj ob sproščanju kemičnih snovi iz mastocitov 
nastanejo srbeči izpuščaji – tako kot pri KSU.

Morda ste se kdaj spraševali, da če je kronična spontana 
urtikarija videti kot alergija in jo tudi občutite kot alergijo, 
zakaj torej ni alergija? Čeprav so procesi lahko zelo po-
dobni, saj so mastociti pogosto vzrok za KSU in alergije, 
za KSU običajno ni zunanjega sprožilnega dejavnika. Pri 
nekom, ki ima seneni nahod, lahko praktično z gotovostjo 
trdimo, da ga je povzročil cvetni prah, pri KSU pa pogosto 
ni takega očitnega vzroka. Osebam z avtoimunsko vrsto 
KSU – pri kateri se telo odzove na lastne celice – je 
približno jasno, kaj je vzrok za KSU, veliko ljudi pa mora 
preprosto sprejeti dejstvo, da se ne ve, kaj povzroča izbru-
he njihove kožne bolezni.

Sprožilni dejavnik ali ne - je to sploh 

pomembno?

Je, če imate KSU. Če ste alergični na dlako domačih 
živali, se lahko preprosto izogibate mačk in psov. Celo 
pri senenem nahodu lahko slutite, kdaj bo izbruhnil, 
in ustrezno ukrepate. A kaj, če nimate nikakršnih 
opozorilnih znakov in ni znan vzrok, ki bi se ga lahko 
izogibali? V tem primeru je lahko zelo težko učinko-
vito zmanjšati simptome, kar tudi pomeni, da bodo 
simptomi trajali dlje časa. Nekatere bolnike pogosto 
skrbi glede naslednjega izbruha, zaradi česar ne more-
jo resnično uživati v življenju.

Veliko ljudi ima težave z nepredvidljivo naravo 
kronične spontane urtikarije, ki vpliva na njihovo 
družabno življenje in odnose. Je KSU vplivala tudi na 
vaše življenje?

Če so vam pred kratkim postavili diagnozo KSU ali 
ne najdete vzroka za ponavljajoče se simptome, vam 
priporočamo, da se pogovorite s svojim zdravnikom. 
Morda ne boste našli sprožilnega dejavnika, a dobili 
boste lahko diagnozo, kakšen dober nasvet ali načine 
za obvladovanje simptomov, kar vam bo olajšalo 
življenje.
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Zakaj jaz?

Se tudi vi sprašujete, zakaj jaz?
Vsi se lahko znajdemo v položaju, ko pomislimo, zakaj se je moralo 

to zgoditi prav nam. To je normalen odgovor na vsako zahtevno 

situacijo, zlasti če je povezana z nečim, na kar ne morete vplivati. 

Iz raziskav je razvidno, da je del naravnega cikla odzivov, ki ga ljudje 

prestanejo ob odzivu na šokantne ali neprijetne dogodke.

Čeprav je to popolnoma normalno vprašanje, si ga osebe s kronično spontano urtika-
rijo (KSU) verjetno pogosteje postavijo.

»Preprosto se počutim nemočno … in nikakor ne 

razumem, zakaj.«

Življenje s KSU je lahko nepredvidljivo popotovanje in včasih morate preprosto izra-
ziti svoja čustva. Pomagalo vam bo, da negativna čustva za nekaj časa spravite iz sebe. 
Ne pozabite, da imajo to bolezen tudi nekateri drugi in da torej niste sami. Pogovor 
o čustvenem vplivu KSU z drugimi, ki se spopadajo s podobno težavo, je lahko zelo 
koristen.
Zaradi nepredvidljivosti bolezni in odsotnosti jasnega vzroka zanjo najbrž ni prese-
netljivo, da se ljudje s KSU sprašujejo, zakaj se je morala pojaviti prav pri njih. Upamo, 
da nam bo v tem članku uspelo razjasniti vsaj malo zmede glede kronične spontane 
urtikarije. Morda še nimamo vseh odgovorov, a z vami lahko delimo to, kar vemo, ter 
vam ponudimo pomoč in nasvet.

Pri kom se razvije kronična spontana urtikarija?

»Ko jo imaš, se počutiš, kot da si edina oseba na svetu s 

to težavo.«

Večina kronične spontane urtikarije (KSU) ne pozna, čeprav je to res presenetljivo 
glede na število ljudi, ki jih prizadene. Kronična urtikarija prizadene do en odstotek 
ljudi po vsem svetu in vsaj dva od treh izmed teh ljudi imata KSU. Prizadene lahko 
kogar koli, a nekateri so tej bolezni bolj izpostavljeni kot drugi. Večjo možnost za razvoj 
te bolezni imajo ženske in na splošno osebe, stare od 20 do 40 let, kar pomeni, da ve-

činoma prizadene ljudi v najbolj ključnem času, saj takrat veliko ljudi začne svojo 
kariero in si ustvari družino. 

Zakaj se sploh pojavi kronična spontana urtikarija?

Čeprav običajno ni prepoznanega zunanjega sprožilnega dejavnika za izbruh te 
bolezni, vemo, da izbruhe pri približno 40–45 odstotkov ljudi povzroči avtoimu-
nost, tj. imunski odgovor proti celicam in tkivom. Običajno je imunski sistem 
tudi zaščitnik, ki se bori proti infekcijam in boleznim, pri avtoimunosti pa pride 
do pretiranega odziva imunskega sistema na celice lastnega organizma. Tako pri 
avtoimunski KSU imunski sistem napade celice, imenovane mastociti. Te celice 
živijo v koži in ko so napadene, sprostijo ogromno kemičnih snovi, ki povzročijo 
vnetje in izpuščaj, ki ga opazite na koži.

Pri veliko ljudeh s to boleznijo ni povezave z avtoimunostjo. Čeprav je deloma 
pomirjujoče, da je KSU, ki ni povezana z avtoimunostjo, običajno manj resna kot 
avtoimunska KSU, je lahko izjemno neprijetno, da ni nikakršnega vpogleda v 
njen vzrok.

Brez očitnega vzroka in prepoznanega sprožilnega dejavnika tudi ni mogoče 
z gotovostjo napovedati, kaj bo povzročilo izbruh te bolezni pri vas. Zaradi te 
nepredvidljivosti lahko postanete zaskrbljeni, jezni in razočarani. Kaj torej lahko 
naredimo, da bi omilili ta negativna čustva?

Spregovorite o težavi

Z deljenjem izkušenj in informacij, sporočanjem svoje jeze in razumevanjem tega, 
kako se drugi spopadajo s tem, si lahko deloma olajšate stres, povezan s to bole-
znijo. V veliko državah delujejo skupine za pomoč bolnikom s kronično spontano 
urtikarijo, ki vam lahko pomagajo v težkih časih. Če v vaši okolici ni nobene take 
skupine, razmislite, da bi jo oblikovali sami! Srečanja bi bila enkraten način, da 
bi si pomagali in se učili drug od drugega. Aktivna vloga pri pomoči drugim s to 
boleznijo je lahko pozitivna in dragocena izkušnja. 

Mednarodni dan urtikarije

Dan ozaveščanja je odličen način za pogovor o vzroku; taki dnevi so bili v prete-
klosti dobra priložnost za izboljšanje znanja in razumevanja javnosti o različnih 
temah. Ste vedeli, da je 1. oktober mednarodni dan urtikarije?
Mednarodni dan urtikarije je bil organiziran, da se okrepi znanje in izboljša ozave-
ščenost splošne javnosti in posebej oseb s KSU o tem, kako živeti s to boleznijo in 
koliko ljudi prizadene. 

Ostanite pozitivni

Razumljivo je, da se sprašujete, zakaj se je to moralo zgoditi prav vam. A ne 
pozabite, da ob spopadanju s to boleznijo niste sami. Potrudite se ostati pozitivni 
in poiščite pomoč pri drugih, kadar jo potrebujete. Če trpite zaradi simptomov 
KSU, je pomembno, da se pogovorite tudi s svojim zdravnikom, saj bi vam moral 
znati pomagati.

Razumljivo je, da se 
sprašujete, zakaj se je 
to moralo zgoditi prav 
vam. A ne pozabite, 
da ob spopadanju s to 
boleznijo niste sami. 
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Urtikarija je pogostejša, 

kot ste mislili

Pogosta težava?
Vsi smo že imeli slabe dni s kožo, ko smo se počutili 

nesamozavestno, a večina ne pomisli, kako bi bilo šele, če bi se 

slab dan razvlekel v slabe tedne. Urtikarija je pogostejša, kot 

ste mislili. Prizadene približno 20 odstotkov ljudi, čeprav pri 

večini traja kratek čas in se ne ponovi. Pri majhnem deležu ljudi 

(približno 0,5–1 odstotek) pa se razvije KSU in ti ljudje morajo s 

slabo kožo živeti dneve in tedne ob vsakem izbruhu.

Tipični bolnik s KSU?

Čeprav lahko KSU prizadene vsakogar, so nekateri bolj nagnjeni k tej 
bolezni.

Spol 

Zaradi kronične spontane urtikarije trpi približno dvakrat več žensk 
kot moških.

Starost 

Kronična spontana urtikarija lahko prizadene ljudi vseh starosti, 
najpogosteje se pojavi med 20. in 40. letom.

Trajanje 

Kronična spontana urtikarija je nepredvidljiva bolezen, tako da traja-
nja ni mogoče natančno določiti. Pri večini traja od enega do pet let, 
vendar pri veliko ljudeh tudi dlje kot pet let.

Jaz in moj zdravnik 

proti urtikariji

Predstavljamo Jess
Jess je 28-letna višja skrbnica strank iz 

Londona. Trenutno ne trpi zaradi urtikarije, 

a se ji je v preteklosti pojavila dvakrat, kar jo 

je naučilo, kako pomemben je dober odnos 

med bolnikom in zdravnikom.

Res sem imela občutek, da 
je na moji strani. Takrat je 
bilo na svetovnem spletu na 
voljo veliko manj informacij 
o urtikariji, tako da je bil 
zdravnik moj edini zanesljivi 
vir informacij o mojem 
stanju in načinih zdravljenja.

Jaz in moj zdravnik proti urtikariji

Menim, da sem lahko srečna, da sem imela le dvakrat aktivno urtikarijo, prvič, 
ko sem bila stara 10 let, in nato spet pri 20 letih. Obakrat je trajalo približno eno 
leto in pravega vzroka nismo odkrili. Prvič je trajalo zelo dolgo, da so mi posta-
vili diagnozo. Imela sem veliko krvnih in alergoloških preiskav. Zdravniki so se 
trudili najti vzrok in ko so simptomi končno izginili, so zdravniki rekli, da je bila 
očitno alergija, ki je minila in se verjetno ne bo več ponovila.

V drugem letniku fakultete se je znani izpuščaj vrnil in takoj sem vedela, da se 
je ponovilo. Lahko si predstavljate, da sem bila zelo prizadeta. Šla sem k svoje-
mu zdravniku, mu pokazala izpuščaj in povedala, da sumim na urtikarijo. Po 
naključju se je ta zdravnik posebej zanimal za dermatologijo in se je takoj strinjal 
z mojo domnevo.

Pogovorila sva se o moji prejšnji izkušnji in zdravilom, ki so mi jih predpisali. 
Pojasnil je, da so nekatere oblike urtikarije idiopatske, kar pomeni, da zanje ni 
znanega vzroka. Predlagal je, da opravimo nekaj osnovnih alergioloških in krv-
nih preiskav, a je dodal, da bi bila z mojo zgodovino in brez očitne spremembe 
v vedenju ali okolju urtikarija verjetno prava diagnoza. Večino ljudi bi verjetno 
potrlo in spravilo v slabo voljo, ko bi slišali, da zdravniki ne poznajo vzroka 
bolezni, a meni je to na neki čuden način pomenilo olajšanje. Groza me je bilo 
ob misli na neskončno dolge preiskave in napotitve k specialistom ter posebne 
diete, kar sem dala čez že prvič. Kot veliko ljudi z urtikarijo sem se pogosto 
počutila, da se ne smem pritoževati.
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Konec koncev je »samo izpuščaj«. Čeprav je bil izjemno neprijeten, če sem ga 
imela na rokah ali nogah in me je včasih tako srbel, da sem se od vsega hudega 
dobesedno zjokala, me v resnici ni bolelo in se nisem počutila bolno. Kadar 
sem imela izbruh urtik na mestih, ki jih nisem mogla prekriti, sem se res s težavo 
pripravila do tega, da sem zapustila hišo, in občasno sem se počutila zelo na tleh. 
Kljub temu nisem hotela nikomur povedati, kako sem se počutila, ker se mi je 
zdelo, da bodo mislili, da se pritožujem brez razloga, saj je »samo izpuščaj«.

»Moj osebni zdravnik mi je dal vedeti, da je bilo prav, 

da sem poiskala pomoč.«

Moj osebni zdravnik mi je dal vedeti, da je bilo prav, da sem poiskala pomoč – 
moje stanje je bilo treba jemati resno. Zelo je bil sočuten glede vpliva, ki bi ga 
lahko imelo name, in si je vzel čas, da me je podrobno povprašal o simptomih 
vsakokrat, ko sem ga obiskala. V veliko olajšanje mi je bilo, da je bil vsakokrat, 
ko sem poskusila novo zdravilo in to ni pomagalo, prav tako zaskrbljen kot jaz. 
Končno smo našli rešitev, s katero je bila moja urtikarija obvladljiva, in v splo-
šnem se mi je zdelo, da sem imela bolezen vsaj nekoliko pod nadzorom.

V tistem času mi je bil odnos z mojim zdravnikom zelo pomemben. Res sem 
imela občutek, da je na moji strani. Takrat je bilo na svetovnem spletu na voljo 
veliko manj informacij o urtikariji, tako da je bil zdravnik moj edini zanesljivi vir 
informacij o mojem stanju in načinih zdravljenja. Če se bo spet pojavila, bom 
bolj mirna, saj se danes o urtikariji ve veliko več.

Zaradi urtikarije sem se umaknila sama vase, tako fi zično, ko sem hotela zakriti 
vso svojo kožo in ne zapustiti hiše, kot psihično. Prvič sem živela stran od doma 
in nisem hotela po telefonu jokati staršem ali se zaupati svojemu fantu ali pri-
jateljem, saj sem se bala, da bi si o meni mislili, da paničarim. S svojim osebnim 
zdravnikom sem lahko bila iskrena o svojem stanju in res je bil ves čas zelo razu-
mevajoč. Mislim, da bi mu morala povedati več o tem, kako je bolezen vplivala 
na moj študij, družabno življenje in srečo.

Če se mi bo urtikarija spet pojavila, upam, da bom našla zdravnika, ki si bo vzel 
enako veliko časa, da me bo razumel in podpiral, a tudi, da bom sama bolj iskre-
na do svojih prijateljev in družine o tem, kako name vpliva. Vem, da bi mi želeli 
pomagati. A kako lahko to naredijo, če jim ničesar ne povem?

Večino ljudi bi verjetno potrlo in spravilo v slabo voljo, ko 
bi slišali, da zdravniki ne poznajo vzroka bolezni

Ali praskate za 

odgovori?
Kronična spontana urtikarija od blizu
42 odstotkov ljudi poroča, da je srbenje najhujši simptom kronične 

spontane urtikarije (KSU), ki čez dan povzroča nelagodje, ponoči pa 

krati spanec. Kar 92 odstotkov ljudi poroča o motnjah spanja zaradi 

srbenja, kar lahko posledično vpliva na sposobnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti zaradi utrujenosti.

T o pomanjkanje spanja lahko zmanjša delovno 
učinkovitost in v primerih, kadar zaradi tega 
partner ne more spati, lahko to vpliva tudi na 

osebni odnos.

Ker vpliva na toliko vidikov vsakdana, ni presenetljivo, da 
imajo ljudje s to boleznijo pogosto vprašanja o tem, kaj je 
vzrok za to nenehno srbenje.

Zakaj srbi?

Morda boste presenečeni, a eden izmed glavnih krivcev 
za vašo srbečico – histamin – je kemična snov, ki običajno 
deluje kot del obrambe telesa pred infekcijami. Poglejmo 
nekatere izmed vpletenih dejavnikov ter to, kako nastane 
koprivnica in kaj dejansko povzroča srbenje.

Vpleteni dejavniki

Bele krvne celice

Bele krvne celice so del imunskega sistema, ki skrbi za 
zdravje, tako da ščiti telo pred infekcijami. Večina ljudi ve, 
da so te celice sestavni del krvi, pravzaprav jih je največ 
v telesnih tkivih. Ločimo veliko vrst belih krvnih celic, 
vključno z mastociti, ki so v pljučih, krvi, kostnem mozgu, 
črevesju in koži.

Histamin

• Simptome te bolezni povzroča neobičajna aktiva-
cija imunskega sistema in kot del te aktivacije se iz 
mastocitov v koži sprosti kemična snov, imenovana 
histamin.

• Ni povsem znano, kaj povzroča aktivacijo mastocitov 
in sproščanje histamina pri kronični spontani urtika-
riji. Možen vzrok je ta, da telo ne prepozna tega, kar bi 
bila običajno naravna beljakovina v krvi. Posledično 
se aktivirajo bele krvne celice za obrambo pred temi 
neprepoznanimi beljakovinami, to pa povzroči sprošča-
nje histamina.

Koprivnica

• Kemične snovi, ki se sprostijo iz mastocitov, sproščajo 
krvne žile, kar pomeni, da lahko tudi plazma iz krvi 
uhaja iz krvnih žil v kožo, zaradi česar koža oteče in se 
naredi izpuščaj.

• Izpuščaji so rdeči, ker sproščene krvne žile pomenijo, da 
je kri bližje površini kože.

... in srbečica

Histamin, ena izmed kemičnih snovi, ki se sproščajo iz ma-
stocitov, aktivira živce v koži, ki običajno skrbijo za zaznava-
nje sprememb v neposrednem okolju telesa, kot je vročina 
ali dotik, to pa povzroči srbečo kožo.

Ukrepanje

Če vas muči srbečica, se lahko včasih zdi, da to vpliva prav 
na vse vidike vašega življenja in da nanjo ne morate vplivati. 
A ker poznamo vzrok srbenja, smo razvili tudi možnosti 
za pomoč pri histaminu in zmanjšanje simptomov, ki jih 
občutite. Pogovorite se s svojim zdravnikom glede nadalj-
njih podrobnosti. 
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Znanost samozavedanja

Znanost samozavedanja
Temne tkanine, dolgi rokavi in ogromno ličil, to so le nekatera 

sredstva, s katerimi bodo osebe s kožnimi boleznimi poskusile 

skriti svojo kožo pred javnostjo.

V službi ali zunaj, s prijatelji, kožne bolezni so lahko opazen vir nelagodja, 
kar ima mnogo globlji vpliv kot le to, kar se vidi navzven. 68 odstotkov oseb 
s kronično spontano urtikarijo (KSU) pravi, da se počutijo manj privlačni 
kot včasih, 75 odstotkov ljudem je nerodno oziroma so v zadregi glede svoje 
kože, 75 odstotkov oseb z luskavico se počuti neprivlačno, 81 odstotkov 
ljudi s to težavo pa je v zadregi.

Zaradi vseh teh skrbi se mnogo ljudi sprašuje, kaj se z njimi dogaja in zakaj. V 
ta namen smo poiskali nekaj odgovorov.

Samozavedni um

Človeški um in njegovo delovanje sta že stoletja predmeta raziskav in čeprav 
je psihologija samozavedanja zapletena tema, se lahko v grobem deli na dve 
preprosti načeli:

• čezmeren poudarek na mnenje drugih. To je javno samozavedanje;
• povečano zavedanje svojih čustev in sebe ter kako na posameznika vpliva 

njegova koža. To je zasebno samozavedanje.

Ti dve načeli se lahko prekrivata. Vidnost težav na koži lahko okrepi zaveda-
nje tako lastnega telesa kot misli (zasebno samozavedanje), zaradi česar se 
posamezniku zdi, kot da izstopa iz javnosti (javno samozavedanje).
 

68 odstotkov oseb s kronično spontano urtikarijo pravi, 
da se počutijo manj privlačni kot včasih.

Ker se bolj zavedate samega 
sebe, svojih čustev in dejanj, 
lahko prepoznate, kdaj se 
zapirate pred družbo. In 
spremenite se lahko le, 
če to prepoznate. Ko se 
spremenite, pa lahko uživate 
v družabnem življenju kljub 
svoji koži.

»Vsi me gledajo v obraz … in se 

sprašujejo, ali sem se s kom stepel …, 

kot da nisem s tega planeta.« 

Ti dve načeli pojasnjujeta vzrok za vašo skrb. Kaj se dogaja 
v vaših možganih in zakaj se to dogaja?

Samozavedni možgani

Skozi evolucijo človeka je nastal tudi smisel samega sebe, 
ki se je razvil od osnovnega smisla samozavedanja do zdaj-
šnjega celovitega pojma samozavedanja, kot ga poznamo. 
Čeprav so ljudje samozavedni že tisočletja, znanstveniki še 
ne vedo, kaj dejansko se zgodi v možganih, da se to zgodi.
Pri nastanku samozavednanja sodeluje veliko delov 
možganov, zato se lahko pojavita sramežljivost in socialna 
anksioznost. Vendar sta v možganih dva dela, imenovana 
čustveni sistem (ali limbični sistem) in vedenjski sistem (ali 
sprednja režnja), ki sta ključni središči delovanja možganov. 
Električna dejavnost v teh dveh območjih se nato prestavi v 
najbolj zunanjo nagubano strukturo možganov (možgan-
sko skorjo), kjer se razvije zaznavanje in občutimo čustvo, 
podobno samozavedanju.

Raziskave so pokazale obstoj nekaterih živcev v vedenj-
skem sistemu v sprednjem delu možganov, ki imajo vlogo 
pri občutenju samozavedanja. To so zrcalni nevroni, ki po-
magajo razumeti in se odzvati na dejanja in obrazne mimi-
ke oseb okoli nas, in voneconomovi nevroni, ki sodelujejo 
pri občutenju samozavedanja. Ker lahko te nevrone fi zično 
aktivirajo obrazne mimike drugih ljudi, lahko pomenijo 
povezavo med nekom, ki gleda vašo kožo, in vaše posledič-
no občutenje samozavedanja.

Pozitivno samozavedanje

Čeprav vas lahko samozavedanje resnično potre, to ni 
nujno vedno slabo čustvo; lahko vam pomaga, da postane-
te pozitivni. Ker se bolj zavedate samega sebe, svojih čustev 
in dejanj, lahko prepoznate, kdaj se zapirate pred družbo. In 
spremenite se lahko le, če to prepoznate. Ko se spremenite, 
pa lahko uživate v družabnem življenju kljub svoji koži.
Če vidite, da le s težavo obvladujete čustveno breme, ki 
vam ga nalaga vaša kožna bolezen, se le pogovorite s svojim 
zdravnikom, ki vam bo lahko ustrezno svetoval.
Zadrega je torej normalno čustvo, ki ga občutimo prav vsi. 
Zapomnite si, niste tako drugačni, kot se vam včasih zdi!
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Nisem len(-a),

muči me urtikarija!

‘‘Zakaj si tako 

utrujen(-a)? 

Saj je samo 

izpuščaj.’’

‘‘Ne bodi tako 

len(-a)!’’

‘‘Kako to misliš, 

da danes zvečer 

ne greš ven?!’’

Č e živite s kronično spontano urtikarijo (KSU), ste kaj 
takega zagotovo že slišali (in ob tem verjetno hoteli 
zakričati). Večina ljudi, ki jih KSU ne tare, to bolezen 

obravnava kot kožno bolezen, kar seveda tudi je. Ne vidijo pa, da 
gre za veliko več kot le izpuščaj. Ne vedo, da vam nevidni simptomi 
popolnoma spremenijo življenje.
Poglejmo na primer utrujenost. Resnica je, da približno 90 odstot-
kov ljudi s KSU ne more spati zaradi bolezni, 48 odstotkov pa jih 
celo ne more uživati v družabnih dejavnostih.

Bolezen in utrujenost

Sprijaznimo se. Spanec in KSU nista vedno prijatelja. Simptomi 
zvečer in ponoči lahko povzročijo, da ne morete zaspati ali se zaradi 
njih pogosto prebujate. In pri vsej kopici dokazov, da je spanec 
ključen za zdravje in psihično stanje, ima to lahko ogromen vpliv na 
vaš vsakdan.

Če se spopadate z utrujenostjo, zagotovo niste sami. Spletna 
raziskava, opravljena med osebami s to boleznijo, je pokazala, da jih 
približno 55 odstotkov občuti simptome pozno zvečer ali ponoči, 
zaradi česar ne morejo spati do štiri noči v tednu. Kaj pa se dogaja 
medtem, ko ste budni? Lahko, da doživljate pravo moro.

Neka nedavna raziskava je pokazala, da je kakovost življenja oseb 
s KSU precej slabša zaradi napornih drugotnih simptomov, kot je 
utrujenost; druga raziskava je pokazala, da bi se 46 odstotkov oseb s 
KSU vsaj enkrat tedensko najraje zjokalo zaradi utrujenosti in jeze. 
Toliko o tem, da je to »samo izpuščaj«.

Delo in učinkovitost

Nespečnost lahko vpliva tudi na praktični del življenja, zlasti pri 
delu. Zdaj vemo, da je približno četrtina ljudi s KSU zaradi simpto-
mov odsotna z dela vsaj enkrat mesečno. Še več, neka raziskava je 
pokazala, da lahko nezadosten spanec pripomore h kar 30 odstot-
kov manjši delovni učinkovitosti. In poleg tega se, če sklepamo po 
neki kanadski raziskavi, ki je bila predstavljena leta 2015, odsotnost 
z dela in zmanjšana učinkovitost povečujeta glede na resnost simp-
tomov.

Zabavne zadeve, spolnost in družabno 

življenje

Seveda težave niso povezane le z odsotnostjo z dela in 
delovno učinkovitostjo. Kadar vam simptomi preprečujejo 
spanje, lahko trpijo tudi odnosi z vašimi prijatelji in družino. 
Vsaj tri četrtine oseb s KSU pravi, da so morali zaradi 
svoje kožne bolezni izpustiti družbene dogodke; nedavno 
poročilo, ki so ga pripravili pri Allergy UK, razkriva, da 37 
odstotkov oseb pravi, da zaradi bolezni trpi celo njihovo 
spolno življenje. 

Da, utrujeni smo … Kaj pa zdaj?

S temi dejstvi vas ne želimo potreti. Nasprotno, naj vam 
pomagajo. Morda ste se vedno spraševali, zakaj ste tako 
utrujeni. Zdaj veste. Ali pa ste morda vedeli, da ste utrujeni 
zaradi KSU, niste pa znali pojasniti razloga svojemu deloda-
jalcu, prijateljem ali družini. Zdaj znate.

Kaj lahko še naredite? Ključno je obvladovanje simptomov. 
Zapisujte si, koliko spite, kako se počutite, ko se zbudite, 

ter kako spanec vpliva na vašo učinkovitost in družbeno 
življenje. Če opazite, da vse ni v redu ali da se stanje slabša, 
je morda nastopil čas, da se z zdravnikom pogovorite o 
različnih možnostih zdravljenja.

Poleg telefona in ordinacije imate še druge obveznosti, vse 
pa se začne s komunikacijo. To ni vsem preprosto – včasih 
ne želite govoriti o svoji KSU in to je popolnoma v redu. Če 
pa si želite govoriti, pojasnite ljudem okoli sebe, zakaj ste 
tako utrujeni. Njihovo domnevanje, da ste leni ali neza-
interesirani, je le domnevanje, ker ne razumejo. Zato jim 
pomagajte razumeti.

Pri vsem tem ne bodite preveč strogi do sebe. To je naporna 
kožna bolezen. Če morate večkrat ostati doma v postelji in 
se odpraviti spat bolj zgodaj, to tudi naredite. Bodite prijazni 
do sebe in morda boste videli, da bodo tudi drugi.
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Znanost spanja:

kako spati kljub urtikariji
Lepotni spanec se ne imenuje tako kar brez razloga. Zdaj vemo, da 

lahko pomanjkanje spanja negativno vpliva na posameznika, zlasti 

če je nagnjen k težavam s kožo, kot so kronična spontana urtikarija 

(KSU), ekcem ali luskavica. Na žalost je lahko katero koli izmed teh 

stanj povezano tudi s težavami s spanjem.

R aziskave kažejo, da pomanjkanje spanja povzroči 
stres za telo, pri čemer se sprostijo hormoni, ki 
lahko preobremenijo imunski sistem. Pri KSU 

je to lahko vzrok za številne biokemijske spremembe, ki 
povzročijo sproščanje histamina, zaradi česar se koža vna-
me in začne srbeti – posledično se seveda nekontrolirano 
praskate.

Druga težava je ta, da je prav zaradi kožnega stanja, kot je na 
primer KSU, težko zaspati. Koprivnica namreč svoj pravi 
obraz najraje pokaže prav ponoči. Razlog za to je lahko 
naravni padec ravni hormona kortizola, ki običajno utiša 
imunski odziv. Ko smo utrujeni, je prag občutljivosti nižji, 
zato se lahko zvečer srbeča koža zdi bolj neznosna kot čez 
dan. Priznajmo si, neprespana noč zaradi srbenja in praska-
nja je popolna kombinacija, da smo naslednji dan izčrpani 
in napeti.

Kako lahko torej prekinete ta začarani krog? Odlično 
vprašanje! Ponujamo vam deset načinov, s katerimi boste 
pomirili svojo kožo in si privoščili sladek spanec … 

1. Pomirite srbečico z ovsenimi 

kosmiči

Pred spanjem ima kopel pomirjujoč učinek na celotno telo. 
To lahko še izboljšate tako, da v vodo dodate nekaj zmletih 
ovsenih kosmičev in ti bodo v stiku z vodo ustvarili blažilno 
želatinasto plast, ki kožo ščiti in vlaži ter tako blaži srbeči-
co. Poskrbite le, da voda ni prevroča, saj bi v nasprotnem 
primeru nadražila vašo kožo.

2. Ne odlašajte s spancem in se prej 

odpravite v posteljo

Če nenehno ostajate budni pozno v noč, tvegate nastanek 
sprememb v ravni kortizola, ki ima lahko negativen vpliv 
na vašo kožo. Poskrbite, da boste v postelji dovolj zgodaj, 
da lahko zaspite, še preden se vas loti srbečica. Torej se 
odpovejte svojim najljubšim nanizankam, ki so na sporedu 
šele proti jutru.

3. Bombažna posteljnina vas hladi

Naravni materiali, kot sta bombaž in bambus, so bolj vpojni 
kot sintetični, zato preprečujejo kopičenje potu in hladijo 
vašo kožo.

4. Najboljša oblačila za koprivnico 

Zagotovo ne oprijeta!

Preprečite draženje kože in nosite ohlapna oblačila ali 
spite goli, da bo vaša koža hladna in da bo lahko dihala. 
Ne prezrite: če živite s sostanovalci, se z njimi posvetujte, 
preden odvržete vsa svoja oblačila. Če se zalotite, da se med 
spanjem praskate, si lahko pomagate tako, da si nadenete 
bombažne rokavice. 

5. Opustite pitje kave (po določeni uri v 

dnevu)

Kofein je tako močno poživilo, da lahko še šest ur po 
zadnjem požirku vpliva na vaš spanec. Če v popoldanskem 
času ne boste pili pravega čaja ali kave, boste zmanjšali mo-
žnost, da bi ponoči bedeli zaradi srbečice. Še bolje, začnite 
piti čaj rastline rooibos, ki je brez kofeina in ki kot drugi čaji 
vsebuje naravni antihistaminik kvercetin.

6. Ublažite srbečico ponoči

Če vas ponoči muči srbečica, odprite okno, se oprhajte s 
hladno vodo ali na srbeče predele položite mrzlo krpico, 
kar vam bo pomagalo ublažiti vnetje in srbečico.

7. Obstajajo celo aplikacije za sprostitev

Naložite si aplikacijo za spanje, kot sta npr. globoko spanje 
ali sprostitev in spanec. Obe aplikaciji s hipnozo pomagata, 
da se vaše telo ponoči pogrezne v stanje globoke sprostitve. 
Raziskave so pokazale, da ima hipnoza koristen učinek na 
ljudi s to boleznijo.

8. Zmagajte z vitaminom D

Vitamin D uravnava spanec in imunski sistem. Z varnim 
izpostavljanjem soncu in izbiro hrane, bogate z vitaminom 
D, kot so na primer mastne ribe ali mleko ter kosmiči z 
dodatkom vitamina D, si boste na naraven način povišali 
raven vitamina D v telesu. 

9. Manj stresa za boljši spanec

Najboljše možno uspavalno sredstvo je, da odpravite 
vzroke za pomanjkanje spanja. To lahko pomeni, da se po-
govorite s svojim delodajalcem o količini dela ali zmanjšate 
število opravkov v prostem času.

10. O nespečnosti se pogovorite z 

zdravnikom

Pomanjkanje spanja je resna zdravstvena težava, zato se 
o tem le pogumno pogovorite s svojim zdravnikom. Za 
blažitev srbečice in izboljšanje spanja je veliko učinkovitih 
načinov zdravljenja. Resnično vam ni treba izgubljati span-
ca zaradi te bolezni. Pa lahko noč!
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Je bolje v družbi?

Vsak dan navezujemo razne stike, naj gre za 

pogovor z zdravnikom, druženje s prijatelji 

ali tisti živce parajoči prvi zmenek. Ne glede 

na njihovo naravo so to vsi primeri družbenih 

odnosov, kar pomeni, da gre za družbene stike 

med ljudmi skozi čas, in s tem lahko opišemo 

vsak osebni, družinski, družbeni ali službeni stik. 

Š tevilo in kakovost takšnih razmerij lahko vplivata na mnogo več kot le na vaše 
razpoloženje ter izzoveta kratkotrajne ali dolgotrajne učinke na vaše vedenje 
ter psihično in fi zično zdravje. Nekateri učinki so dobri, nekateri pa ne prav 

zelo…, a vsi lahko prispevajo k vašemu počutju v prihodnje.

Zdrav odnos

Ste vedeli, da imajo lahko družbeni odnosi močan učinek na vaše zdravje? Pripravili 
smo šest najbolj zanimivih dejstev o pozitivnih in negativnih učinkih razmerij na vaše 
dnevno razpoloženje.

Koristi 
 

1. Družbeni odnosi lahko pozitivno vplivajo na vaše 

življenje in vam pomagajo dlje živeti

Raziskava je pokazala, da močna družbena skupnost pri odraslih ljudeh zmanjša tvega-
nje za smrt zaradi bolezni koronarne arterije za vsaj 2,5-krat v primerjavi z odraslimi v 
enakem stanju, ki so bolj družbeno osamljeni.

2. Družbeni odnosi lahko preprečijo veliko zdravstvenih 

stanj

Raziskave so pokazale, da več družbenih vezi ko imate, manj možnosti je, da se pri vas 
razvije širok spekter zdravstvenih stanj, vključno z rakom, srčno-žilnimi boleznimi, 
srčnim infarktom, visokim pritiskom, oslabljenim imunskim sistemom in depresijo.

3. Družbeni odnosi lahko preprečijo stres in 

povečajo pozitivnost

Psihično zdravje je ključna sestavina vašega splošnega zdravja, saj 
lahko vpliva na vaše fi zično zdravje. Družbena podpora, ki izvira 
iz odnosov, lahko prepreči stres in spodbudi občutek pomoči in 
pozitivnosti. Posledično to vpliva na zmanjšanje krvnega tlaka in 
koristi zdravju celotnega telesa.
 

Slabosti
1. Odnosi z ljudmi, ki se izpostavljajo 

tveganju, lahko povzročijo, da boste tudi vi 

zapadli v nezdrave navade

Če se družite z ljudmi, ki jedo nezdravo hrano ali pijejo preveč 
alkohola, se vam lahko tako vedenje začne zdeti povsem normal-
no. Sčasoma lahko zato tudi sami začnete čezmerno piti alkohol in 
jesti preveč nezdrave hrane, kar lahko vodi v alkoholizem, debelost 
in druga povezana bolezenska stanja.

2. Odnosi in izkušnje iz otroštva lahko 

vplivajo na vaše zdravje še dolgo v odrasli 

dobi

Raziskave so pokazale, da lahko negativne izkušnje iz otroštva, 
kot je na primer ustrahovanje, pustijo trajne posledice na vašem 
zdravju v odrasli dobi. Tisti, ki so bili v otroštvu ustrahovani, imajo 
šestkrat večjo možnost, da bodo v odrasli dobi zboleli za resno 
boleznijo, bodo redni kadilci ali bodo zboleli za duševno boleznijo, 
v primerjavi s tistimi, ki niso bili nikoli ustrahovani.

3. Stres zaradi razmerja lahko vodi v 

nezdrave navade

Odnosi so lahko včasih stresni in vas pripeljejo do tega, da v svoje 
življenje uvedete škodljive navade, kot je kajenje, čezmerno pitje 
alkohola ali nezdravo prehranjevanje. Ta vedenjska sprememba 
kot rezultat vaših čustev lahko vpliva na vaše telesne funkcije in se 
konča s povišanim krvnim pritiskom. Dolgoročno lahko te navade 
povzročijo, da zbolite, in tako vaš stres le še poslabšajo.

Veliko dobrih družbenih odnosov je lahko 
izjemno koristnih v življenju, a prinašajo tudi 
slabosti, za katere veliko ljudi ne ve, da obstajajo.
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Kako lahko alkohol poveča 

tveganje za kožne bolezni?

Si radi privoščite dober, sproščujoč kozarček, še 

posebej po stresnem dnevu v službi ali burnem 

dnevu tekanja za otroki? S tem seveda ni nič 

narobe. A naslednjič, ko si natočite kozarček 

rujnega, raje zmanjšajte količino. Kot je razvidno 

po najnovejših raziskavah, ima lahko sproščujoča 

pijača na vašo kožo prav nasproten učinek.

Osebe, ki pijejo alkohol, so bolj podvržene tveganju za 

luskavico

To je res težko verjeti, a raziskave kažejo, da je v tem nekaj resnice. Ne le, da pitje alkohola 
poslabša simptome luskavice, lahko celo močno poveča vaše tveganje za nastanek te 
bolezni.

Ena izmed nedavnih raziskav je razkrila, da so ženske, ki spijejo več kot 2,3 alkoholne 
pijače na teden, bolj izpostavljene tveganju za nastanek luskavice, kot tiste, ki alkohola 
ne pijejo. Tveganje je še večje pri moških, za katere je neka druga raziskava pokazala, da 
je redno uživanje alkohola povezano z večjim tveganjem za nastanek luskavice in večjo 
intenziteto izbruhov.

Pitje alkohola lahko izsuši kožo...

Alkohol je diuretik (zato po nočnih zabavah urinirate), kar pomeni, da lahko povzroči 
dehidracijo telesa in vam izsuši kožo. Obstajajo dokazi, da spremeni dotok krvi v kožo. 
Vemo, da alkohol povzroči, da se žile razširijo, kar omogoča večji dotok krvi v površinsko 
plast kože, to pa lahko poslabša stanja, kot je npr. rozacea, in povzroči srbeč izpuščaj kot 
pri kronični spontani urtikariji (KSU).

… in vpliva na imunski sistem

Naslednji velik razlog za zaskrbljenost je, da lahko alkohol 
močno vpliva na imunski sistem in povzroči razna vnetja 
v telesu. Kot da to ne bi bilo dovolj, lahko pitje alkohola 
zviša ravni receptorja za rastni faktor, ki pospeši nastanek 
kožnih celic – to je vzrok za vašo luskasto kožo po nočni 
zabavi.

Pivo je lahko največji vzrok

Tudi izbira vrste alkohola je pomembna. Neka raziskava 
je pokazala, da je pivo povezano z največjim tveganjem za 
razvoj luskavice. Znanstveniki domnevajo, da bi to lahko 
bilo zaradi vsebnosti glutena.
Iskreno povedano, manj alkohola resda lahko pomaga vaši 
koži, vsake toliko pa si tudi lahko privoščite kakšno pijačo.

Veste, kdo bi vam vedel povedati več? Vaš zdravnik! Če 
imate vprašanja ali menite, da preveč pijete, si vzemite tre-
nutek in povprašajte svojega zdravnika o tem. Če vas po-
miri, da je vse v redu, potem vam mi rečemo Na zdravje!
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Občutljiva tema

Služba zavzema velik del našega življenja in je včasih lahko že 

sama po sebi stresna. Temu zagotovo ne želite dodati še svojih 

skrbi o tem, kako bi obvladali svojo kožno bolezen.

E den izmed načinov, kako se izogniti nepotrebnemu stresu, je, da se pogovorite s 
sodelavci in jim pomagate razumeti svoje stanje ter jih morda celo motivirate, da 
vam ponudijo pomoč in podporo, če je to v njihovi moči. V nadaljevanju vam 

ponujamo nekaj nasvetov za sodelavce ali delodajalca.

1. Teme, o katerih se lahko pogovorite

Pomoč, ki jo potrebujete, bo osebna, zato razmislite, o čem se želite pogovarjati in kaj od 
pogovora pričakujete. Spodaj je nekaj tem, o katerih se morda želite pogovoriti.

Dilema Pogovor

Stresen dan Pri tem boste morda nekomu morali povedati, kako se počuti-
te. Poskusite poiskati nekoga v službi, s komer ste si blizu, in ga 
prosite za pomoč.

Zdravljenje Če si morate zaradi kožne bolezni nanašati kreme ali zdravila, 
se boste morda želeli pogovoriti s svojim delodajalcem o tem, 
kje to lahko naredite, da boste na samem.

Delovno okolje Včasih se lahko kožna stanja poslabšajo v suhem zraku ali 
vročini. Če se vam to zgodi, se poskusite pogovoriti o možnih 
prilagoditvah delovnega okolja, na primer z vlažilcem zraka ali 
da izberete prostor v pisarni, ki je oddaljen od radiatorjev.

Nepredvidljiv izbruh Izbruhi kožne bolezni so lahko nepredvidljivi in različno resni. 
Morda se je smiselno pogovoriti o možnosti fl eksibilnega 
delovnika ali o delu od doma v dneh, ko imate hud izbruh.

Obisk pri zdravniku Morda se želite pogovoriti o politiki vašega podjetja v zvezi z 
zdravstvenimi pregledi, tj. o fl eksibilnem delovniku.

Neudobna uniforma Če morate nositi uniformo, zaradi katere se stanje vaše kože 
poslabša, se morda lahko dogovorite za kakšne prilagoditve ali 
dodatke.

Ne glede na to, kaj želite, je pogovor s sodelavci dobra ideja, da bodo bolje razumeli vaše stanje.

2. Na koga se morate obrniti

Odvisno od tega, o čem se želite pogovarjati. Če želite 
le malo potožiti, poiščite sodelavca, s katerim se dobro 
razumete in sta si blizu, saj vas bo razumel. Če bi radi ekipi 
povedali o svojem stanju, določite čas za pogovor z njimi. 
Če pa se želite pogovoriti z delodajalcem o spremembah 
delovnega okolja, delovnega časa ali delovnih oblačil, 
priporočamo bolj uraden pristop – morda se naročite na 
pogovor s svojim nadrejenim.

3. Pripravite se na pogovor

Razmislite, kaj želite povedati, in si pripravite seznam s toč-
kami, o katerih boste govorili. Tako ne boste ničesar pozabi-
li. Pomaga lahko tudi, da poiščete informacije o svoji kožni 
bolezni, ki jih boste posredovali sodelavcem na srečanju. 

4. Razmislite, kaj vas lahko vprašajo

Vaši sogovorniki bodo morda imeli kakšna vprašanja, ki 
se bodo nanašala na različna področja. Če ne morete takoj 
odgovoriti na vprašanja, se lahko dogovorite za novo sre-
čanje. Zagotovo pa boste lahko takoj odgovorili na večino 
vprašanj, če se boste na to vnaprej pripravili. V pomoč vam 
posredujemo seznam možnih vprašanj:

• Kako dolgo to že traja?
• Kako lahko pomagam?
• Kako dolgo trajajo izbruhi?
• Ali se zdravite in kako?
• Kako pogosto morate obiskati svojega zdravnika?



URTIKARIJA   31   Čas za obisk terapevta? Čustveno breme telesne bolezniURTIKARIJA   30   Čas za obisk terapevta? Čustveno breme telesne bolezni

Čas za obisk terapevta? 

Čustveno breme telesne 

bolezni

Večina vas verjetno pozna 

to pomembno resnico: 

luskavica in urtikarija 

nista le fi zični bolezni. Če 

vam je kdo kdaj rekel, da 

je »samo izpuščaj«, vi pa 

ste ob tem hoteli zakričati 

na ves glas, potem veste, 

o čem govorimo. Zakaj? 

Zato, ker gre za res veliko 

več, kot le izpuščaj.

S prijaznimo se, ljudje buljijo. Vidijo izrazit izpuščaj 
ali luske in pogledajo še enkrat. Nekateri izmed njih 
šepetajo, drugi obsojajo. Če k temu dodamo življenje 

z bolečino, izčrpanostjo, srbenjem in še več, potem je jasno, da 
kožna bolezen ni preprosta zadeva.  

Resnica je, da bi bilo težko, da vsi ti izzivi ne bi vplivali na 
posameznikovo čustveno stanje. Poglejmo čustveno breme, ki 
ga povzročajo te fi zične bolezni … in kako bi lahko pomagala 
terapija.

Izsledki raziskav

Pri ameriški nacionalni fundaciji za luskavico (ang. National 
Psoriasis Foundation) pravijo, da je pri ljudeh, ki imajo luskavi-
co, dvakrat večja možnost, da bodo postali depresivni, kot pri 
drugih. Raziskava, opravljena v ZDA, je pokazala, da tveganje 
za depresijo ni povezano z resnostjo bolezni, kar pomeni, da 
ste podvrženi tveganju, ne glede na to, ali imate blago ali resno 
obliko luskavice. Poleg depresije lahko luskavica povzroči tudi 
resne čustvene zdravstvene težave, kot je nespečnost, izguba 
energije ali nesposobnost koncentracije.

Čeprav ni dovolj raziskav o povezavi med depresijo in osebami, 
ki imajo urtikarijo, si je pomembno zapomniti, da depresija ni 
edini razlog za obisk terapevta! Raziskave kažejo, da ima urtika-
rija poglaviten vpliv na mnogo vidikov, povezanih s kakovostjo 
življenja, kar ni presenetljivo. Na primer, raziskava med bolniki 
s KSU v Kanadi je pokazala približno 30,6-odstotno zmanjša-
nje delovne učinkovitosti zaradi odsotnosti z dela in celo v času 
dela zaradi zdravstvenih težav posameznikov. Tak vpliv je razu-
mljiv. Kako ne bi bil, ko pa lahko simptomi kronične urtikarije 
vključujejo nespečnost, letargijo in razdražljivost. 

Obravnavanje stigme

Vsi torej vemo, da čustveno breme kožnih bolezni res 
obstaja. Kako lahko pomaga terapevt? Nekaterim osebam 
se pogovor o obisku terapevta zdi tabu in jim je nerodno 
ali jih je sram tega, da bi se s kom pogovorili.

Toda terapevte obiskuje milijone ljudi vsak dan. V nekate-
rih državah ni stigme obiskovanja terapevta, kot na primer 
v Argentini. Država ima več psihologov na prebivalca kot 
kjer koli drugje v svetu. V njenem glavnem mestu Buenos 
Aires je pogovor o čustvenih težavah in o tem, kako se 
odvija terapija, nekaj povsem običajnega.

Odpravimo se, virtualno seveda, v Buenos Aires. Zaradi 
prehlada lahko obiščete svojega zdravnika, če pa ste v 
čustveni stiski, se brez težav odpravite k terapevtu. Povsem 
preprosto.

Čas za obisk terapevta

Vsak terapevt je drugačen in noben obisk pri terapevtu ni 
enak drugemu. Nekaterim terapija pomeni prostor, kjer se 
spopadajo z resno klinično depresijo, drugim pa morda le 
pobeg – ena ura na dan, namenjena izključno njim.

Imate težave v službi? Vaš terapevt vam lahko pomaga najti 
najboljši način, da se spopadete s težavami. Imate pomi-
sleke glede novega razmerja? Terapevt vam lahko pojasni 
razloge za in proti glede vašega potencialnega življenjskega 
partnerja. Pri terapiji ni tabujev. In nasprotno od običajne-
ga življenja pri terapiji ni obsojanja.

Vendar terapija ni brezplačna, vsaj ne za vse. Strošek 
terapije je odvisen od tega, kje živite in kakšno zdravstve-
no zavarovanje imate. Če si ne morete privoščiti terapije 
raziščite, ali so v vašem kraju možnosti za brezplačne vire 
svetovanja. Če ne, morda poskusite z dobrim prijateljem. 
Govorjenje naglas o svojih težavah je morda prav to, kar 
potrebujete.

Res je, terapija ni za vsakogar. Je osebna izbira vsakega iz-
med nas. Edino, kar drži kot pribito, je, da si vsakdo zasluži 
biti srečen. Da živi polno življenje ne glede na zdravstvene 
težave, ki ga lahko pestijo. S terapijo ali brez, vzemite si 
sekundo in se nasmehnite, objemite svojo ljubo osebo ali 
poslušajte svojo najljubšo pesem. Nato si vzemite trenutek 
in pomislite, kako bi to lahko naredili vsak dan.
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Povezava med 

duševnostjo in telesom

Koža in duševnost sta povezani bolj, kot si mislite. Po nedavno 

postavljenih ocenah je v človeških možganih okrog 86–100 milijard 

živcev, ki so povezani z vsakim delčkom telesa, na površini in v 

notranjosti. Za lažjo predstavo, to je približno toliko, kot je zvezd 

v naši galaksiji. Če vemo, da 2500 teh živcev povezuje naš um z 

vsakim centimetrom kože, ni čudno, da ima skoraj 40 odstotkov 

ljudi s kožnimi boleznimi skupaj z običajnimi telesnimi simptomi 

tudi čustvene in duševne težave.

P ovezava med umom in telesom je dinamičen fenomen z različnimi izrazi, 
za katerega včasih mislimo, da je bolj izmišljen kot resničen. Vendar ob-
stajajo tudi dokazi, da ni tako, zato si poglejmo s tem povezana psihološka 

in biološka dejstva in kako jih lahko koristno uporabimo.

Ni čudno, da ima skoraj 40 odstotkov ljudi s kožnimi boleznimi skupaj 
z običajnimi telesnimi simptomi tudi čustvene in duševne težave.

Psihologija

Psihologi si že več let postavljajo vprašanja o povezavi med umom in telesom: 
sta to med seboj ločeni enoti ali sta združena v eno? Kako lahko vplivata drug na 
drugega?

Mišljenje (um) lahko vpliva na premikanje mišic (telo), 

kar podpira zamisel o skupnem delovanju telesa in 

razuma

Glavni del debate med psihologi je vprašanje, ali povezanost telesa z duševnostjo 
sploh obstaja. Nekateri menijo, da sta duševnost in telo isto, in tak pogled ime-
nujemo monizem. Drugi menijo, da sta duševnost in telo ločena, ampak vplivata 
drug na drugega in delujeta skupaj. Pri tem dodajajo, da mišljenje (duševnost) 
lahko vpliva na premikanje mišic (telo), kar podpira idejo o sinergiji med umom in 
telesom. To idejo imenujejo kartezijski dualizem.
Razlaga medsebojnega delovanja med duševnostjo in telesom je preprosta. V 

V vsakdanjem 
življenju fi zični 
in psihični pojavi 
vplivajo drugi na 
druge, zato mora priti 
do medsebojnega 
delovanja.

vsakdanjem življenju fi zični in psihični pojavi vplivajo drugi na druge, 
zato mora priti do medsebojnega delovanja. Vaše misli in občutki vplivajo 
na vaš govor in vedenje in tako mora obstajati neka vrsta medsebojnega 
delovanja, da se to zgodi.

Biologija

Znanstveniki so odkrili različne snovi v telesu, ki lahko učinkujejo kot 
posredniki med umom in telesom. Ena vrsta takih posrednikov so razni 
hormoni, od adrenalina do insulina in rastnega hormona. Gotovo ste že 
slišali tudi za estrogen in testosteron – oba sta hormona in potujeta po krvi 
ter prenašata sporočila po telesu, tudi med telesom in možgani.

Nekateri hormoni lahko zelo vplivajo na kožo in kadar jih je preveč ali pre-
malo, povzročajo izsušenost kože, gube in druge pomanjkljivosti. Estrogen 
na primer, ki ga imajo moški in ženske, vpliva na debelino in vlažnost kože. 
Navedeni hormoni lahko vplivajo tudi na vašo duševnost – testosteron 
uravnava razpoloženje, za estrogen pa raziskave kažejo, da lahko vpliva na 
tisti del možganov, ki nadzoruje čustva.

To je samo en primer, kako lahko hormoni učinkujejo na telo in du-
ševnost. To dokazuje, da bi bili lahko vključeni tudi v psihološke vplive 
kroničnih kožnih bolezni. V igri je seveda še veliko drugih hormonov, ki 
omogočajo različne kemične povezave med telesom in umom.

Konstruktivna povezava

Povezava med duševnostjo in telesom je recipročna: deluje v obe smeri. 
To idejo podpira nedavna raziskava, ki kaže, da pozitivna duševna narav-
nanost lahko izboljša telesno zdravje in podaljša pričakovano življenjsko 
dobo. Enako tudi zdrav način življenja pomaga, da premagate psihične 
težave, ki vam jih povzroča kožna bolezen. Lahko nehate kaditi, se lotite 
meditacije, se naprezate v telovadnici ali preprosto jeste bolj zdravo – če 
boste skrbeli za svoje telesno zdravje, bo tudi čustveno počutje dobro.

Če ste se začeli zavedati povezave med duševnostjo in kožo in potrebujete 
dodatno pomoč, da boste to znali izkoristiti, se pogovorite z zdravnikom. 
Najbrž vas bo lahko napotil k ustreznemu specialistu, medicinski sestri ali 
psihologu, ki se posebej ukvarja z doseganjem emocionalnega dobrega 
počutja. Morda vam bo prišlo prav tudi, če boste sami raziskali povezanost 
uma in telesa in podrobneje spoznali aktivnosti in prakse, kot sta medi-
tacija in joga, ki vam lahko pomagajo obvladovati psihološki vidik kožne 
bolezni.

Obstaja veliko različnih povezav med umom in telesom. Upamo, da boste 
oboroženi s tem znanjem laže razumeli svojo bolezen in ga boste izkoristili 
za to, da bo »koža delala za vas.«
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Kaj pravi znanost o 

pretiranem samozavedanju

Kaj pravi znanost 

o pretiranem 

samozavedanju
Neprosojno blago, dolgi 

rokavi in veliko ličil je le 

nekaj, s čimer poskušajo 

ljudje s kožnimi boleznimi 

skriti svojo kožo pred 

opazovalci.

P ri delu ali druženju s prijatelji je lahko kožna bolezen 
očiten vzrok za zadrego, in ne vpliva le na površinske 
simtome. 68 odstotkov tistih, ki imajo kronično sponta-

no urtikarijo (KSU), pravi, da se počutijo manj privlačne kot prej, 
in 75 odstotkov jih je v zadregi zaradi svoje kože. Med tistimi, 
ki imajo psoriazo, jih 75 odstokov meni, da niso privlačni, 81 
odstotkov pa jih pove, da se sramujejo svoje kože in da so zaradi 
nje v zadregi.
Vse te skrbi pripeljejo mnoge do tega, da se sprašujejo, kaj se 
dogaja z njimi in zakaj, zato smo poiskali nekaj odgovorov.

Ko je nekdo preobremenjen sam s seboj

Ljudje že stoletja proučujejo človekov um in kako deluje. Čeprav 
je psihologija pretiranega samozavedanja zapletena, jo lahko 
razdelimo na dve preprosti načeli:
• pripisovanje prevelikega pomena temu, kaj si mislijo drugi: 

gre za pretirano samozavedanje v javnosti,
• povečano zavedanje svojih občutkov in tega, kako si prizadet 

zaradi kože: to pa imenujemo osebno pretirano samozaveda-
nje (preokupacija s samim seboj).

Čelni reženj
(možganski sistem, ki je odgovoren za vedenje)

Možganska skorja
V njej se aktivnost obeh sistemov (za vedenje in za
čustva) pretvori v doživljanje občutka pretiranega
samozavedanja.

Limbični sistem
(možganski sistem, ki je odgovoren

za čustva)

Ti dve načeli se lahko prekrivata. Vaša koža je izpostavljena 
in vidna, zato se bolj zavedate svojega telesa in misli (oseb-
no pretirano samozavedanje), zaradi česar se v množici 
počutite izpostavljeni (pretirano samozavedanje v javnosti).

“Vsi gledajo moj obraz ... in se sprašujejo, ali sem se tepel ... 
kot da nisem s tega planeta.”
(Ismail, predstavnik vsebine CSU Skin Impressions)

Ti dve načeli razložita vaše slabo počutje. Toda kaj se pri 
tem dogaja v možganih?

Pretirano samozavedanje v možganih

Z razvojem človeka se je razvijalo tudi zavedanje sebe, od 
preprostega občutka samozavedanja do kompleksenga 
koncepta pretiranega samozavedanja, kot ga poznamo zdaj. 
Čeprav ljudje že tisočletja poznajo občutek pretiranega sa-
mozavedanja, znanstveniki še vedno ne znajo z gotovostjo 
razložiti, kaj se dogaja v možganih ob takem občutku.
Menijo, da je več možganskih območij vključenih v 
oblikovanje občutka pretiranega samozavedanja, ki lahko 
povzroča plahost in socialno anksioznost (oziroma socialne 
fobije). Vendar domnevajo, da imata ključno vlogo dve po-
dročji: sistem, ki je odgovoren za čustva (limbični sistem) 
in sistem, ki je odgovoren za vedenje (frontalni reženj). 
Električna aktivnost, ki se generira v teh dveh področjih, 
se potem prenese v najbolj nagubano strukturo možganov 
(cerebralni korteks7 ali možgansko skorjo), kjer pride do za-
znavanja in dojemanja (percepcije) in vzbudi se tisti znani 
občutek pretiranega samozavedanja.

“Raziskovalci so v sistemu, ki je odgovoren za 
vedenje, v čelnem delu možganov odkrili posebne 
živčne celice, ki sodelujejo pri doživljanju pretira-
nega samozavedanja.”

Raziskovalci so v sistemu, ki je odgovoren za vedenje, v 
čelnem delu možganov odkrili posebne živčne celice, ki 
sodelujejo pri zaznavanju preokupacije s samim seboj 
in doživljanju pretiranega samozavedanja. Gre za tako 
imenovane zrcalne nevrone (mirror neurons), ki nam 
pomagajo razumeti in se odzvati na dejanja in mimiko 
(izraze na obrazu) ljudi okrog nas. Druga vrsta posebnih 
živčnih celic so vretenasti nevroni (znani tudi kot nevroni 
von Economo), ki so vpleteni v občutenje samozaveda-
nja. Ker te živčne celice fi zično aktivirajo izrazi na obrazih 
drugih ljudi, bi lahko predstavljale povezavo med tistim, 
ki gleda vašo kožo, in pretiranim samozavedanjem, ki ga 
zaradi tega občutite.

Pozitivno pri pretiranem 

samozavedanju 

Čeprav vas pretirano samozavedanje lahko zelo potre, ni 
vedno negativno čustvo. Vzbudi lahko tudi kaj pozitivnega. 
Ker se bolj zavedate sebe, svojih občutkov in dejanj, lahko 
prepoznate, kdaj se izogibate družabnih situacij. Zaradi 
tega spoznanja se lahko spremenite in uživate v uspešnem 
družabnem življenju kljub svoji koži.

Če imate težave s prenašanjem čustvenega ali duševnega 
bremena kožne bolezni, lahko z odkritim pogovorom pri-
pomorete, da bo zdravnik našel pravi nasvet in spodbudo 
za vas.

Kot smo ugotovili, je pretirano samozavedanje povsem 
normalen občutek, ki ga poznamo in doživljamo vsi. Zato 
nikoli ne pozabite: niste tako drugačni, kot se vam včasih 
zdi.

Povezava med duševnostjo in telesom je recipročna: deluje v obe smeri. To idejo podpira 
nedavna raziskava, ki kaže, da pozitivna duševna naravnanost lahko izboljša telesno zdravje 
in podaljša pričakovano življenjsko dobo.



Pri kronični spontani urtikariji ni specifičnega 

zunanjega sprožilnega dejavnika, verjetno pa 

je vpleten avtoimunski odziv. 
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POMANJKANJE 
ENERGIJE

DRUŽBENA
IZOLACIJA

ČUSTVENA
VZNEMIRJENOST

Kronična spontana urtikarija je nepredvidljiva in izčrpavajoča 
oblika kroničnega srbeža in pojavljanja urtik.1,2

SIMPTOMI
1-5, 7

ZAPLETI
3,7

PREVALENCA

Pri tistih, ki imajo kronično spontano urtikarijo z 

angioedemi, so simptomi pogosto dolgotrajnejši.

V večini primerov kronična spontana urtikarija običajno traja 1-5 let, lahko pa traja tudi 

več deset let.

Trenutno za kronično urtikarijo (KU) trpi tudi 

do 1 % svetovne populacije in do 2/3 teh 

bolnikov ima kronično obliko (KSU). Pri 

ženskah je verjetnost za to bolezen dvakrat 

večja kot pri moških.

TRAJANJE

IMA SAMO OTEKLINE

IMA URTIKE IN OTEKLINE

IMA SAMO URTIKE

3,4

3,6

61 %
33 % 

6 % 
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