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Knjižica vsebuje pripovedi bol-
nikov s psoriazo. Nekateri se 
z njo soočijo lažje, drugi težje. 
Pri nekaterih je bolj izražena, 
pri drugih manj. Vsem pa je 
skupno to, da jih družba zara-
di njihovega videza pogosto 
negativno zaznamuje, kar je 
eno najtežjih bremen psoriaze.

Ko sem se oblekla v 
temna oblačila, sem 
se vedno pošalila na 

svoj račun: ‘Zopet 
me je zasnežilo.’

Vsakodnevno mazanje, 
vsepovsod madeži od 

krem, srbenje kože 
in praskanje, tudi 

do krvavenja. Ja, to 
postane tvoj vsakdanjik.

Zdelo se je, kot da so 
nohti neurejeni, saj so bili 

razcefrani in obarvani. 
Nemogoče jih je skriti, 

vsakemu posamezniku pa 
tudi ne moreš razlagati, 

zakaj so takšni.

V službi smo uporabljali dvigalo 

in nisem samo enkrat slišala:  

‘Fina gospa hodi v rokavicah.’ 

Obrnila sem se, si slekla rokavico 

in pokazala roko. Sledilo je 

zardevanje in opravičevanje.
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Izkušnje so z nami delili

Ludvik Huber
Suzana Batič
Marjeta Lavrič
Gorazd Jurše
Blaž Vizlar
Jan Koren
Jožica Trunkelj

Člani društva so:Pri nastajanju knjižice smo sodelovali s člani 
Društva psoriatikov Slovenije in s specialisti 
dermatologi. Na eni strani smo želeli pokazati, s 
kakšnimi težavami se pri premagovanju psoriaze 
srečujejo bolniki, na drugi pa knjižico opremiti s 
strokovnimi informacijami, ki lahko pridejo prav 
tudi njim.

Pomembno je, da o psoriazi govorimo in se ljudje z 
njo seznanijo. Le tako se je oboleli ne bodo sramo-
vali in bodo tisti srečneži, ki je nimajo, z njimi brez 
zadrege spregovorili ter jim jasno in glasno pove-
dali, da jih njihov videz ne moti.

VLASTA, 54 LET,  
po poklicu ekonomski 
tehnik. Diagnozo 
psoriaze imam 
približno 25 let, 
psoriatičnega artritisa 
pa dobrih 20 let.

JOŽICA, 60 LET, 
upokojenka. Ukvarjam 
se z delom na kmetiji 
in v gospodinjstvu, 
sodelujem tudi v 
različnih društvih.

SUZANA, 63 LET, 
upokojenka. Psoriazo 
imam že od rojstva 
in ne vem, kakšno je 
življenje brez nje. Rada 
hodim po naravi, imam 
tudi dva vnučka, Roka 
in Klemena, ki sta mi v 
veliko veselje.

 

CVETKA, 64 LET, 
upokojenka. S psoriazo 
sem se srečala, ko sem 
bila še zaposlena.

BLAŽ, 47 LET,  
delavec v 
lesnopredelovalni 
tovarni, invalidsko 
polovično upokojen. 
Diagnozo psoriaze 
imam 39 let. V prostem 
času malo kmetujem, 
gobarim in rišem.

GORAZD, 35 LET, 
osebni asistent 
hendikepiranim 
osebam. Diagnozo 
psoriaze imam 14 let. 
Prosti čas izkoristim 
za kakšen pohod in 
aktivnosti v raznih 
društvih. Sem 
družaben.

LUDVIK, 59 LET, po 
poklicu natakar. V 
prostem času rad 
hodim, se ukvarjam z 
vnukinjami ter delom 
na vrtu in okrog hiše.

MARJETA, 71 LET,  
upokojenka. Diagnozo 
pustulozna psoriaza 
imam 34 let. Rada ho-
dim v naravo, potujem, 
berem, se ukvarjam 
z jogo in telovadim, 
grem v gledališče in na 
koncerte, se družim s 
prijateljicami.

JAN, 30 LET,  
samostojni podjetnik. 
Psoriazo imam 12 let. 
Prosti čas preživljam 
skupaj z družino in pre-
berem kakšno dobro 
knjigo. Sem pozitiven.
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Luskavica ali psoriaza ni samo kožno obolenje, saj pogosto razen 
kože prizadene številne organe ter negativno vpliva na bolnikovo 
duševnost. Bolezen ni nalezljiva, je pa nadležna z vidika izgleda ter 
bolnika nemalokrat grobo zaznamuje. Poteka kronično in zaradi 
sistemskega značaja lahko pripelje do zapletov. 

1

PSORIAZA NI SAMO 
BOLEZEN KOŽE
Nataša Koser Kolar, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Pogovor s strokovnjakom
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Kaj je psoriaza?

Za psoriazo je značilno prehitro in 
moteno poroženevanje kožnih celic 
(strok. keratinocitov). Le te prehitro 
potujejo od zarodne plasti vrhnjice 
kože proti površini kože, se kopičijo 
in odluščijo kot srebrno sive luske. 
Motnja v uravnavanju imunskega 
sistema in vnetje igrata ključno 
vlogo pri nastanku in napredovanju 
psoriaze ter lahko vodita do kasnej-
ših zapletov v telesu. Kožne spre-
membe so tako le vidni del bolezni, 
ki pa prizadene celo telo. Vnetni 
mediatorji, ki se pospešeno spro-
ščajo pri psoriazi, vzdržujejo bole-
zenski proces in delujejo sistemsko. 
Sprožijo  zaporedje dogodkov, ki  
lahko privedejo do razvoja nekate-
rih pridruženih bolezni. Bolniki, ki 
imajo psoriazo, imajo večje tvega-
nje, da bodo zboleli za srčno-žilnimi 
boleznimi, kot tudi za drugimi imun-
sko pogojenimi vnetnimi boleznimi, 
kot sta psoriatični artritis in kronič-
na vnetna črevesna bolezen.  

Psoriaza je kronična bolezen za 
katero so značilna poslabšanja 
in izboljšanja kožnih sprememb. 
Bolezen ni nalezljiva in se ne pre-
naša z dotikom obolelih mest. 
Prizadene lahko majhen del kože, 
včasih pa se močno razširi na celot-
no površino telesa. Kaže se s pisano 
paleto kliničnih slik. 

Katere so najpogostejše oblike  
psoriaze ?

Najpogostejša oblika je psoriaza 
v plakih, ki predstavlja več kot 80 
% vseh primerov psoriaze. Zanjo 
so značilni dobro omejeni, vnetno 
pordeli plaki, prekriti z luskami. 
Običajno simetrično prizadene zna-
čilne predele kot so komolci, kole-
ni, pogosto opazimo plake tudi na 
ledvenem predelu in  lasišču. Lahko 
se pojavi kjerkoli na koži, zelo redko 
na obrazu.

Druga najpogostejša oblika psori-
aze je kapljična psoriaza. Značilna 
so do kapljice velika, rožnata, bla-
go luščeča žarišča, ki se razpršeno 
pojavljajo na koži trupa in okončin. 
Pogosto nastopi po okužbah, zlasti 
po angini. Spontano ali ob terapiji 
je pri kapljični psoriazi pričakovati 
lep regres kožnih sprememb, lahko 
pa preide v kronično obliko s plaki.  

Redkejša oblika psoriaze je inverzna 
psoriaza, ki se pojavlja v kožnih 
gubah npr. pod prsmi, dimljah, 
pazduhah, v popku, med ritnicama 
in v trebušnih gubah. To so vlažna 
področja, kjer je prisotno drgnjenje, 
zato luske niso vidne. Žarišča psori-
aze se kažejo kot pordela, svetleča, 
dobro omejena žarišča, ki bolniku 
lahko povzročajo neprijeten srbež 
in pekoč občutek.

Pomembno je, da bolnika redno spremlja specialist 
dermatovenerolog, saj edino tako lahko zagotovimo 

ustrezni strokovni nadzor nad boleznijo in omogočimo 
optimalno zdravljenje.
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Pustulozna psoriaza je posebna, 
redka oblika psoriaze, za katero so 
značilni sterilni, gnojni mehurčki na 
pordeli podlagi. Lahko je omejena 
le na dlani in podplate, takrat govo-
rimo o palmoplantarni pustulozni 
psoriazi, ali prizadene večji del kože, 
v tem primeru gre za generalizirano 
pustulozno psoriazo. 

Psoriatiki imajo v 15-50 % spremem-
be na nohtih, ki so posledica priza-
detosti nohtnega matriksa oziroma 
zarodnega dela nohta ter bolezen-
skih sprememb nohtne posteljice. 
Kažejo  se kot luknjičaste vdolbinice 
na nohtni plošči, odstopanje nohta 
od podlage, zadebeljeni in rume-
no obarvani nohti  ali celo razpadli 
nohti. Spremenjeni nohti so lahko 
tudi edini znak bolezni.

Kako pogosta je pojavnost psoriaze?

Psoriaza se enako pogosto pojavlja 
pri obeh spolih. Razlikujemo zgo-
dnjo psoriazo (tip 1), ki se pojavi 
pred 40. letom, ter pozno psoria-
zo, ki se navadno pojavi po 40. letu. 
Nagnjenost za bolezen se deduje. 
Verjetnost, da bo otrok zbolel za 
psoriazo je približno 15 %, če jo ima 
eden od staršev. Odstotek je znatno 
višji, če imata bolezne oba starša in 
se giblje med 40-50 %. Pri osebah 
z gensko predispozicijo za psoria-
zo lahko različni sprožilni dejavniki 
povzročijo prehod prikrite, latentne 
oblike v manifestno. Pogosti spro-
žilni dejavniki so okužbe, alkohol, 
stres, nekatera zdravila, sprememba 
letnega časa, nosečnost, poškod-
be in draženje kože itn. Nemalokrat 
ne moremo opredeliti sprožilnega 
dejavnika in tudi sam potek bolezni 
ni predvidljiv.

Kako poteka zdravljenje psoriaze?

Kdor zboli za psoriazo, jo nosi v 
sebi tako rekoč vse življenje. Oblike 
zdravljenja, ki so nam na voljo, so 
namenjene temu, da bolezen spravi-
jo iz manifestne v prikrito, latentno 
obliko. Zdravljenje psoriaze je treba 
prilagoditi bolniku, njegovi staros-
ti, obliki in stopnji obolenja, lokaci-
ji žarišč, morebitnim pridruženim 
boleznim in življenjskemu slogu. 
Pomembno je, da bolnika z razšir-
jeno obliko psoriaze redno sprem-
lja specialist dermatovenerolog, saj 
edino tako lahko zagotovimo ustre-
zni strokovni nadzor nad boleznijo 
in omogočimo optimalno zdravlje-
nje za posameznega bolnika.

Cilj zdravljenja psoriaze je 
pozdraviti kožne spremembe 

in omogočiti bolniku 
normalno družabno življenje 

ter hkrati z zaviranjem 
sistemskega vnetja preprečiti 

razvoj pridruženih bolezni.



9

Pripovedi bolnikov

S psoriazo sem se srečal v drugem letniku srednje šole, 
pri sedemnajstih letih. Najprej se je pojavila na lasišču kot 
močan prhljaj, kar sem na rednem sistematskem pregledu 
pokazal tudi zdravnici. Dejala je, da je to prhljaj, ki se pojavi 
zaradi raznih gelov, ki si jih sedaj mladi dajemo na glavo in 
da naj si pomagam z oblogami iz olivnega olja in jajc. Čez 
nekaj časa se je psoriaza pojavila po celotnem telesu in šel 
sem k dermatologu.

Takoj mi je postavil diagnozo hude oblike psoriaze in za za-
četek zdravljenja predpisal mazila. Tako se je začela moja 
vsakodnevna kalvarija mazanja, srbenja, pokanja kože do 
krvi in bolečin. Sam se s stigmo v družbi na srečo nisem 
srečeval. Imel sem to srečo, da so me prijatelji in sošolci 
sprejeli skupaj z mojo boleznijo. Pravzaprav me psoriaza v 
družabnem življenju ni ovirala.

Jan
30 LET
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Težave so se začele pred več kot petnajstimi leti na podplatih, saj sem 
imela vse popokane, včasih tudi krvaveče, in dokaj kmalu sem imela 
postavljeno diagnozo psoriaze. Z raznimi mazili sem uspela delno 
pozdraviti podplate, sem pa postala občutljiva na različne tkanine.

Tako so mi na primer najlonske nogavice na podplatih takoj sproži-
le srbenje in razpokano kožo. V naslednjih letih sem začela opažati 
spremembe na nohtih rok in nog. Posebno so me motile na rokah, 
saj so se mi nohti začeli luščiti, postali so progasti in porozni, kasne-
je pa so začeli odstopati od prstov, tako da so nekateri praktično kar 
razpadli. Predeli prstov, kjer so nohti razpadali, so me tudi boleli, kar 
me je oviralo pri delu. To me je predvsem motilo v službi, saj sem 
delala s strankami. Zdelo se je, kot da so nohti neurejeni, saj so bili 
razcefrani, zaradi poroznosti pa tudi obarvani. Poskušala sem jih ne-
kako skriti, kar je praktično nemogoče, zato sem se večkrat počutila 
zelo nelagodno. 

Vsakemu posamezniku namreč ne moreš razlagati, zakaj imaš take 
nohte. To lahko poveš sodelavcem, pa še to ne vsem.

Pripovedi bolnikov

Cvetka
64 LET
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Jožica
60 LET

Marjeta
71 LET

Ob izbruhu psoriaze si nisem 
predstavljala, da me bo ta bole-
zen zaznamovala za vse življenje 
in mi ga spremenila v težka in 
boleča obdobja. S pomočjo ljudi 
okoli sebe, medicine in moje 
pozitivnosti sem jih dokaj dobro 
prenašala, seveda pa so bili tudi 
trenutki, ko mi je bilo vseeno, če 
se zjutraj tudi ne zbudim. Več 
kot dvajset let sem nosila na 
rokah rokavice in na nogah samo 
superge, dve številki večje, da 
sem si podplate lahko namazala 
in na debelo povila.

V službi smo uporabljali dviga-
lo in nisem samo enkrat slišala: 
‘Fina gospa hodi v rokavicah.’ 
Obrnila sem se, si slekla rokavico 
in pokazala roko. Sledilo je zar-
devanje in opravičevanje.

Bolezen sem težko sprejela in 
se z njo sprijaznila. Koža me je 
namreč zelo srbela in potrebo-
vala sem veliko nege s kremami. 
Težko mi je bilo tudi v družbi, 
ljudje so pogosto pogledovali v 
moje plake.
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Pripovedi bolnikov

Suzana
63 LET

Bolezen sem sprejela z vsem, kar 
je prinesla zraven, saj drugega 
izhoda ni bilo. Najbolj me je raz-
veselilo, ko je tu in tam kakšen 
plak izginil s telesa. A to ni tra-
jalo dolgo, saj se je nato pojavil 
na drugem delu telesa. Po naravi 
sem zelo družabna, a pogosto se 
najde kdo, ki ne pozna psoriaze, 
in ti morda nehote izreče kakšno 
žaljivo besedo. Pred ljudmi tega 
ne pokažem, a takrat v prsih 
čutim tiščanje, kot bi mi ležal 
kamen. V službi se mi je zgodil 
dogodek, ki ga ne bom nikoli 
pozabila. Bil je najhujši v mojem 
življenju. V tistem obdobju sem 
imela psoriazo od glave do pet, 
sodelavka pa mi je rekla, da se ji 
gabim s takimi rokami in da naj 
si jih s čim namažem, da ne bom 
taka. Zadržala sem se in odšla 
na samo, kjer sem se zjokala. 
Kljub takšnim dogodkom pso-
riaza zame ni bila prepreka za 
normalno življenje. Dobila sem 
fanta, sedanjega moža, ki mi 
vedno stoji ob strani kot prvi 
dan, ko sva se spoznala. Zgradila 
sva si topel dom in rodila sta se 
nama dva sinova.

Ludvik
59 LET

Prve znake psoriaze sem opazil 
pri svojih petindvajsetih letih, po 
petnajstih letih pa se je psoriaza 
razširila skoraj po celem telesu. 
Zanimivo, mene psoriaza ni niko-
li srbela, najbolj me je motilo, da 
so se luske kar sesipale z mojega 
telesa, kot da bi snežilo. V službi 
in zasebno sem zmeraj nosil dol-
ge rokave, kljub temu pa nisem 
nikoli skrival, da imam bolezen. 
Z dejstvom, da jo imam, sem se 
kar pomiril.
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Psoriaza, kaj je to? Vsakodnevno 
mazanje s kremami, vsepovsod 
madeži od krem, srbenje kože in 
praskanje, tudi do krvavenja. Ja, 
to postane tvoj vsakdanjik. Am-
pak tega sem se moral navaditi, 
zato sem psoriazo kot kronično 
bolezen kar hitro vzel za svojo. 
Sama psoriaza me na začetku 
ni toliko motila kot kasneje, ko 
se mi je začela pojavljati tudi na 
obrazu. Veliko mi pomeni videz 
in urejenost in medtem ko lahko 
vse ostale dele telesa, nekako 
prekriješ z za oblačili, obraza žal 
ne moreš. V tistem obdobju sta 
se mi samozavest in zaupanje 
vase zagotovo zmanjšala. Kot 
dvajsetletniku mi ni bilo ravno 
vseeno, da se to dogaja meni.

Blaž
47 LET

Psoriaza se mi je pojavila že 
pri sedmih letih. Kaže, da sem 
jo podedoval od mame. Takrat 
sta se pojavila dva madeža na 
kolenih, ki ju je mama prav skrb-
no mazala (ne vem, s čim) in ju 
poimenovala za ekcema. Poslala 
me je tudi na morje, dvakrat po 
štirinajst dni, in po dveh letih 
bolezni ni bilo več zaznati.

Ko sem šel k vojakom, je prišlo 
do ponovnega izbruha. Še ved-
no je šlo le za posamezne plake, 
vendar po več delih telesa. Po 
tem obdobju pa je bolezen 
napredovala in se pojavljala v 
vedno večjem obsegu. Zdaj ugo-
tavljam, da so bile za to krive 
življenjske spremembe, kot je 
selitev od doma, izguba službe, 
nova zaposlitev, hujša poškodba 
pri delu. Po vsakem dogodku se 
je bolezen naglo poslabšala. V 
tem obdobju so me pogledi in 
včasih tudi vprašanja kar zabo-
lela. Danes zaradi popolnega 
sprejemanja moje družine tega 
več ne občutim.

Gorazd
35 LET
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Univerzalnega recepta za zdravljenje psoriaze ni, prav tako 
psoriaza žal še ni popolnoma ozdravljiva. To pomeni, da bolnik 
skupaj z njo stopi na dolgotrajno pot vzponov in padcev. S prof. dr. 
Tomažem Lundrom, dr. med., specialistom dermatovenerologom 
smo se pogovarjali o načinih zdravljenja psoriaze, s poudarkom na 
zdravljenju z biološkimi zdravili. Poznavanje zdravljenja z biološkimi 
zdravili je še vedno omejeno, kljub obsežni klinični uporabi pri vseh 
imunsko pogojenih vnetnih boleznih, med katere sodi tudi psoriaza.

BOJ S PSORIAZO

2

Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist dermatovenerologije

Pogovor s strokovnjakom
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Na kakšne načine zdravimo psoria-
zo, kako uspešni smo pri tem? 

Način zdravljenja psoriaze moramo 
prilagoditi posamezniku glede na 
vrsto psoriaze, površino prizadete 
kože, intenzivnost vnetja in debelino 
luskavih oblog. Odločimo se lahko 
za lokalno ali sistemsko zdravlje-
nje. Pri lokalnem gre za zdravljenje 
s pripravki v obliki krem, losjonov, 
mazil in šamponov ali za obsevalno 
zdravljenje s fototerapijo, pri čemer 
gre za obsevanje z umetnimi viri 
ultravijolične svetlobe. Sistemsko 
pa pomeni zdravljenje z zdravili, 
pri čemer imamo na voljo klasična 
in biološka zdravila, ki so pri nas 
dostopna deset let. Danes smo pri 
zdravljenju psoriaze uspešni in zna-
mo nadzorovati tudi najtežje oblike. 
Z discipliniranim sodelovanjem bol-
nika pri zdravljenju, pravimi zdravili 
in zdravim načinom življenja lahko 
dosežemo remisijo bolezni, torej nje-
no latentno prisotnost.

Omenili ste biološka zdravila, ta so 
na področju zdravljenja psoriaze 
nekakšna revolucija. Na kakšnem 
principu delujejo?

V najožjem pomenu besede lahko 
biološka zdravila opišemo kot belja-
kovinska protitelesa, ki jih pridobijo 
iz laboratoriiskih živali ali mikroor-
ganizmov. (npr. mikroorganizmov, 
rastlin, živali). Ključno pri razvoju 
bioloških zdravil je bilo znanstveno 
odkritje molekularne in celične bio-
logije, kako celice oziroma organiz-
me pripraviti do tega, da začnejo 
izdelovati želeno beljakovino. Vemo, 
da pri psoriazi zaradi nepravilnega 
odziva imunskega sistema pride do 

vnetnega procesa in biološka zdra-
vila v tem primeru prepoznavajo in 
delujejo na beljakovinske molekule, 
ki so ključne pri vnetnem procesu.

Kako poteka zdravljenje z njimi? 

Večina bioloških zdravil je v obliki 
injekcij, katere si lahko bolniki apli-
cirajo sami. Seveda jih moramo za 
to najprej ustrezno izobraziti, saj se 
morajo najprej naučiti in privaditi 
ravnanja z injekcijami in vbrizgava-
nja zdravil v podkožje. Gre za enosta-
ven postopek, ki ga bolniki običajno 
hitro osvojijo in s tem nimajo težav. 
Obstaja tudi možnost, da prihajajo v 
bolnišnico ali katero drugo zdravstve-
no ustanovo, kjer biološka zdravila 
dobijo v obliki intravenske infuzije.

Ker so biološka zdravila pri nas raz-
meroma nova, se pojavlja določena 
mera nezaupljivosti vanje. Kakšni so 
v resnici njihovi neželeni učinki, ali 
v kakšnem primeru pretehtajo pred 
njihovo koristjo?

Podatki iz raziskav o dolgotrajnem 
zdravljenju bolnikov po vsem svetu 
kažejo, da so neželeni učinki pri upo-
rabi bioloških zdravil redki. Lahko 
pride do blagih učinkov, kot sta deni-
mo vnetje kože na mestu apliciranja 
ali kratkotrajne bolečine v sklepih. 
Hujši neželeni učinki so redki, zato 
imamo do uporabe bioloških zdravil 
zelo malo zadržkov. Bolj skeptični so 
tisti bolniki, ki imajo slabo predhod-
no izkušnjo zdravljenja s tradicio-
nalnimi sistemskimi zdravili, zaradi 
katerih so utrpeli resnejše neželene 
učinke.
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Koliko časa se lahko bolnik, ki 
dobro prenaša zdravljenje, zdravi 
z biološkimi zdravili brez negativ-
nih posledic? Kako je s prekinitvi-
jo zdravljenja, ali lahko bolnik po 
izboljšanju preneha z jemanjem 
bioloških zdravil in nato po potrebi 
ponovno začne?

Bolnik lahko prejema biološka zdra-
vila, dokler so ta zanj učinkovita in 
nimajo resnih neželenih učinkov. 
Prekinitev zdravljenja z biološkimi 
zdravili ni smiselna ali zaželena, saj 
so njihove učinkovine take, da zah-
tevajo stalno zdravljenje. Če preki-
nemo uporabo bioloških zdravil, se 
bolezen po nekaj mesecih povrne v 
stanje pred začetkom zdravljenja, 
zato te prakse običajno ne priporo-
čamo. V tem času lahko telo namreč 
razvije določena protitelesa proti 
tem zdravilom, kar lahko oslabi nji-
hov učinek. Izjeme so potrebne deni-
mo v izrednih primerih hujših okužb, 
pred operativnimi posegi ali v drugi 
polovici nosečnosti.

Vemo, da biološka zdravila zavira-
jo določene procese v imunskem 
sistemu, saj ravno njegovo nepra-
vilno delovanje povzroča psoriazo. 
Kolikšen je vpliv nanj, obstaja boja-
zen, da se nam imunski sistem zara-
di uporabe bioloških zdravil poruši?

Bojazni, da bi se bolnikom, ki upora-
bljajo biološka zdravila, porušil imun-
ski sistem, ni. Možno je sicer, da se v 
določeni meri spremeni njegov odziv 
na okužbe, vendar v zvezi s tem bolj 
kot kaj drugega priporočamo zdrav 
način življenja, redno telesno aktiv-
nost, ustrezno prehrano, opustitev 

kajenja in prekomernega uživanja 
alkoholnih pijač. Morebitna tveganja 
za pogoste okužbe lahko dodatno 
preprečimo s sezonskim cepljenjem 
proti gripi.

V kolikšni meri biološka zdravila 
izboljšajo kakovost življenja?

Pri večini bolnikov, ki se zdravijo 
z biološkimi zdravili, se kakovost 
življenja pomembno izboljša, saj 
lahko glede na izhodiščno stanje 
pri približno 80 odstotkih bolnikov 
dosežemo izboljšanje stanja kože 
za 75 odstotkov. Zdravi ljudje si tež-
ko predstavljamo, kakšno olajšanje 
to pomeni v življenju bolnikov, saj 
jim omogoča uspešnejše vključe-
vanje v družbeno in delovno okolje 
ter izboljšanje psihološkega sta-
nja povezanega s samopodobo in 
samozavestjo. Bolezni kože so izred-
no težko breme in z biološkimi zdra-
vili smo bili v zadnjih letih resnično 
uspešni pri zdravljenju psoriaze, na 
kar smo upravičeno ponosni.

biološko  
    zdravilo
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Pripovedi bolnikov
Zdravljenje z različnimi mazili in tabletami pri meni ni bistve-
no umirilo bolezni, kasneje pa so se psoriazi pridružile tudi 
bolečine v sklepih. Prešla sem na biološka zdravila. Enega 
sem zamenjala z drugim, ki prav tako ni pokazalo takojšnjih 
rezultatov. Vendar pa so se, ko sem že skoraj obupala, začeli 
kazati znaki izboljšanja. Nohti so začeli počasi rasti, niso več 
odstopali in kar je najpomembnejše, SO BILI. Zdravljenje pri 
meni poteka počasi, vsi nohti še niso pozdravljeni, vendar 
sem vesela, da imam zopet svoje nohte, da so postali moč-
nejši in da z njimi lahko spet prijemam.

Veliko bolje se počutim tudi psihično, saj mi ni več treba 
skrivati rok. Vesela sem, da z zdravljenjem z biološkimi zdra-
vili nisem prekinila, saj sem po določenem času neuspešne-
ga zdravljenja razmišljala tudi o tem. 

Z zdravnikom sva se pogovorila, povedal mi je, kaj lahko 
to pomeni, in mi prepustil odločitev o tem, ali nadaljujem z 
zdravljenjem ali ne. Glede zdravljenja z biološkimi zdravili 
sem bila na začetku sicer skeptična in večkrat sem se spra-
ševala, kako bodo vplivala na moje telo, saj sem vedela tudi 
za možne neželene učinke. Še danes se tu in tam povpra-
šam o tem. Vendar si, ko sem v dvomih, rečem: ‘Cvetka, 
imaš nohte, katerih prej skoraj nisi imela, bolečine v sklepih 
so manjše in še sprejemljive, kaj še hočeš?’. 

Z boleznijo sem se pač navadila živeti. Upam samo, da bo 
šel razvoj zdravil v smeri čim manj neželenih učinkov.

Cvetka
64 LET
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Mene psoriatična koža obupno srbi. Preizkusila sem različne kopeli, 
hodila sem tudi na morje, a slana voda in sonce meni nista veliko 
pomagala. Po tem, ko se mi je psoriaza začela v veliki meri pojav-
ljati na obrazu in mi različna mazila niso občutno pomagala, mi je 
dermatolog predpisal biološka zdravila.

Glede bioloških zdravil sem imela zelo visoka pričakovanja. Bila pa 
so tudi moje zadnje upanje k lajšanju moje bolezni navzven. Takrat 
sem si želela, da bi mi z obraza izginila vsaj kakšna luska. Zdravnik 
mi je odgovoril, da je prepričan, da bo zdravilo učinkovalo tudi na 
druge dele telesa. Po tretji injekciji je bil moj obraz res skoraj čist in 
sčasoma so plaki začeli izginjati tudi s telesa, razen na podplatih in 
nohtih. Dosegla sva, kar sem si želela, pri meni je učinkovitost biolo-
ških zdravil očitno zelo visoka. Zdravniku zelo zaupam.

Pripovedi bolnikov

Suzana
63 LET
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Ludvik
59 LET

Kar se tiče zdravljenja, sem po-
skusil vse, od A do Ž. 

S pomočjo svojega dermatologa 
sem nazadnje prešel na biološka 
zdravila. Že po treh mesecih so 
se pokazale očitne spremembe, 
ki so izboljšale kakovost mojega 
življenja.

Lusk nimam več, vidna so zgolj 
mesta, kjer so bile. Zelo sem ve-
sel za biološka zdravila, ker sem 
sedaj drug človek.

Moje zdravljenje se je začelo 
lokalno, z mazili. Na to zdravlje-
nje se je moje telo na začetku 
dobro odzvalo, vendar učinek 
krem ni deloval dolgo. Nato se je 
dermatolog odločil, da preideva 
na drugo stopnjo zdravljenja, na 
fototerapijo. Skoraj dva meseca 
sem zato vsak dan obiskoval 
bolnišnico, pri čemer sem eno 
uro pred terapijo vzel pet kapsul, 
po katerih mi je bilo zelo slabo.

Na zdravljenje sem se sicer 
odzval dobro in učinek je držal 
slabo leto. Nato sem prešel na 
sistemsko zdravljenje. Minili sta 
dve leti, odkar prejemam biolo-
ška zdravila, in moje stanje se je 
izboljšalo za 85 %. Za biološka 
zdravila sem se težko odločil, 
zdravnik mi jih je namreč pripo-
ročil že prej, vendar mi danes 
ni prav nič žal. Do sedaj nisem 
imel nobenih težav z neželenimi 
učinki.

Jan
30 LET



20

Pripovedi bolnikov

Marjeta
71 LET

Deset let se zdravim z biološkimi 
zdravili, pred tem sem kožo 
negovala s kremami. Možnosti 
zdravljenja v naši državi se mi 
zdijo dobre, odnos zdravnikov 
prav tako primeren. Zdravljenju 
zaupam, sem pa pozorna na 
morebitno pojavnost neželenih 
učinkov.

Jožica
60 LET

Če bi seštela vse mesece, ki sem jih preživela na zdravljenju v bolni-
šnici, bi bilo to skupaj več kot pet let.

Imam pustulozno obliko psoriaze, prizadetih pa nisem imela samo 
dlani in podplatov, temveč se mi je obolenje razširilo po vsem telesu. 
Živela sem v neprestanih bolečinah, ob prebadanju pustul, mazanju 
z različnimi mazili, obkladkih s fiziološko raztopino in s protibole-
činskimi tabletami. Nobeno zdravljenje mi ni pomagalo, da bi lahko 
normalno živela, saj se moja psoriaza ni hotela ukloniti medicini.

Sledila je invalidska upokojitev, poskusila sem si pomagati tudi z 
alternativo, brez uspeha. Zame je prišla odrešitev pred desetimi leti, 
ko sem začela dobivati biološka zdravila. Moje življenje je ponovno 
dobilo nov smisel in nov zagon.

Mojemu biološkemu zdravilu popolnoma zaupam, vem, da ima lahko 
za cel roman neželenih učinkov, ki me ne zanimajo. Zame je bistve-
na kakovost in ne dolžina življenja, ki ga živim, predvsem pa hočem 
vsak trenutek uživati in se veseliti vsakega novega dne.
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Moje zdravljenje je sprva po-
tekalo dokaj enostavno. Čez 
poletje sem dosti obiskoval naše 
Jadransko morje, občasno sem 
se mazal s kremami, čez zimo 
pa kakšna obsevanja in oddih v 
termah. V glavnem sem nekako 
nadzoroval stanje, da je bilo še 
znosno. Dermatologa pa nisem 
obiskoval pogosto, dokler se mi 
stanje ni bistveno poslabšalo.

Vem, da je to kronična bolezen 
in bom živel z njo do konca, zato 
čudežnega zdravila tudi nisem 
pričakoval. Žal je doletelo tudi 
mene, malo po tridesetem letu 
se je pojavil še artritis. Ponovno 
razočaranje, ki pa me je dosti 
bolj prizadelo pri opravljanju 
čisto osnovnih opravil. Najverje-
tneje je bil to preskok k mojemu 
bolj sistematičnemu zdravljenju. 
Trenutno sem dve leti na biolo-
ških zdravilih in stanje je bistve-
no boljše. Kar se kože tiče, bi 
lahko rekel, da psoriaze nimam, 
sklepi pa so v remisiji in le redko 
me kakšna bolečina spomni, da 
še imam psoriatični artritis.

Zato predsodkov o bioloških 
zdravilih nimam več. Meni 
osebno je zdravilo vrnilo kako-
vost življenja na 95 % zdravega 
človeka in večino časa pozabim, 
da sploh imam psoriazo!

Blaž
47 LET

Moj prvi obisk pri dermatologu 
je bil nekoliko pozen, saj sem ga 
prvič obiskal pri petindvajsetih 
letih. Od takrat ga redno obisku-
jem in moram povedati, da sem 
z načinom zdravljenja tudi zelo 
zadovoljen. Za sabo imam že 
tri leta zdravljenja z biološkimi 
zdravili, saj sem tudi že občutil 
posledice psoriatičnega artritisa.
Zdaj imam občutek, da bolezen 
ne napreduje, in koža je bistve-
no lepša kot prej. Predsodkov 
glede bioloških zdravil nimam, le 
malo strahu, kako bo ob pojavu 
kakšne druge bolezni ali ob mo-
rebitni nesreči.

Gorazd
35 LET
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S prim. asist. Tanjo Planinšek Ručigaj, dr. med., specialistko 
dermatovenerologije smo spregovorili o pomenu sodelovanja z 
osebami, ki bolniku pomagajo do boljšega nadzorovanja psoriaze.

SKUPAJ PROTI BOLEZNI
Prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Pogovor s strokovnjakom

3
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Najpomembnejši med zdravljenjem 
je odnos med zdravnikom in bolni-
kom. Kaj se vam zdi v tem odnosu 
pomembno? 

Odnos bolnik–zdravnik je pri kroničnih 
boleznih, kot je psoriaza, še posebej 
pomemben, saj je sodelovanje med 
njima dolgoročno. V bitki z boleznijo 
se morata naučiti postati učinkovita 
sodelavca, saj bosta lahko le tako 
uspešno kljubovala bolezni. Idealen 
odnos med zdravnikom in bolnikom je 
tak, v katerem se oba zavedata svojih 
dolžnosti, aktivno stremita k skupne-
mu cilju ter sta empatična in spoštljiva 
eden do drugega.

Najbolj pomembno pa se mi zdi, da 
zdravnik prisluhne bolniku in njegovi 
stiski.

Zdravnik je dolžan odprto komuni-
cirati z bolnikom, ga sproti sezna-
njati s procesom zdravljenja ter ga 
vanj aktivno vključiti, tako da bolnik 
razume potek svoje bolezni. Niti dva 
bolnika s psoriazo nista enaka, zato 
je še bolj pomembno, da bolnik in 
dermatolog skupaj določita načrt 
zdravljenja, ki bo za posameznika 

najprimernejši. Na drugi strani je torej 
tudi bolnik dolžan aktivno sodelovati 
pri zdravljenju in vestno upoštevati 
zdravnikova priporočila, saj v naspro-
tnem izniči možnost za dober rezultat.
Tudi bolnik se mora zavedati, da je 
zdravnik samo človek, ki nima super 
moči, ampak se trudi s pridobljenim 
znanjem po svojih najboljših močeh 
najti najboljšo rešitev za bolnika.

Izjemno pomembne v timu so tudi 
medicinske sestre. Kakšna je njihova 
vloga pri zdravljenju psoriaze?

Medicinska sestra je ključni član mul-
tidisciplinarnega tima, saj je v stiku 
z bolniki od samega začetka njihove 
obravnave in spremlja celoten pro-
ces zdravljenja. Tako sodeluje pri 
preiskavah, odvzemih krvi, koordi-
nira delo, ureja dokumentacijo, vodi 
evidence, skrbi za zdravstveno vzgo-
jo, je podpora bolniku in svojcem in 
še in še. Njeno nepogrešljivo vlogo 
opažamo tudi pri nudenju psihične 
podpore. Zdravnik v časovni stiski, v 
katero ga sili sistem, pogosto nima 
časa za daljši pogovor z bolnikom. V 
tem primeru lahko medicinska sestra 
nudi bolniku spodbudne besede ali 
predstavlja uho, ki je pripravljeno 
poslušati, ter tako bolniku in svojcem 
predstavlja pomemben vir upanja, 
spodbude in informacij, kar zmanj-
ša občutek negotovosti in spodbudi 
bolnikovo spoprijemanje z boleznijo.

Kakšno dodano vrednost pri obrav-
navi bolnikov vidite v njegovi more-
bitni vključitvi v Društvo psoriatikov 
Slovenije?
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Za bolnika je iz več razlogov zelo 
dobrodošlo, da se vključi v Društvo 
psoriatikov. Preko dejavnosti društva 
namreč lahko pridobi kakovostne 
strokovne usmeritve in aktualne 
informacije ter je preko različnih 
programov deležen socialne ali 
humanitarne pomoči. Poleg tega se 
tam poveže z ljudmi, ki se srečuje-
jo s podobnimi težavami, izmenja 
izkušnje, najde oporo in uteho ter je 
nenazadnje del skupnosti, v kateri 
se počuti sprejetega in vrednega. 
Ta del je še posebej pomemben, saj 
mu tako pristnega razumevanja ne 
morejo nuditi niti zdravniki niti svojci 
in bližnji, pač pa le nekdo, ki se sre-
čuje s podobno boleznijo, s podob-
nimi težavami in stiskami.

Kaj pa svojci? So tudi oni člen v procesu zdravljenja?

Svojce oziroma njihovo vlogo v procesu zdravljenja 
pogosto po krivici spregledamo, vendar se je treba 
zavedati, da so tudi oni pomembni pri zdravljenju in 
soočanju s kronično boleznijo, kot je psoriaza. Zaradi 
manjšega bremena so lahko včasih bolj učinkoviti v 
komunikaciji z zdravstvenim osebjem kot bolniki, saj 
lahko dajo kakšno informacijo, ki jo bolnik pozabi ali 
je ne šteje za pomembno. Poleg tega nekateri svojci 
bolniku aplicirajo zdravila in so tudi zato nepogrešljivi. 
Nenazadnje pa so, ne glede na trud zdravnikov in medi-
cinskih sester, še vedno oni najmočnejši steber podpore 
bolniku, saj z njim preživijo neprimerno več časa, ga 
bolje poznajo in vedo, na kakšen način mu nuditi uteho 
in pomoč pri soočanju z boleznijo, predvsem s stigmo, 
ki jo ta s seboj prinaša.

24
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Psoriaza lahko v veliki meri vpliva na vsakdan posameznika. 
Pogosto zahteva spremembe navad in prilagoditve aktivnosti na 
dnevni ravni. V pogovoru s prim. mag. Pijem B. Markom, dr. med., 
specialistom dermatovenerologije nas je zanimalo, kakšen življenjski 
slog priporočajo bolnikom s psoriazo in kaj lahko sami naredijo za 
izboljšanje stanja kože.

ŽIVLJENJSKI SLOG, KOT GA 
NAREKUJE PSORIAZA
Prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med., specialist dermatovenerologije

Pogovor s strokovnjakom

4
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Kako psoriaza vpliva na kakovost 
življenja bolnikov? 

Raziskave kažejo, da psoriaza izjemno 
močno negativno vpliva na kakovost 
življenja, kar je še posebej izrazito pri 
mlajših bolnikih in tistih, ki imajo prid-
ružene tudi druge bolezni. Opažamo, 
da so bolniki stigmatizirani, da so bolj 
depresivni, se izogibajo družbi in ima-
jo kar velike težave pri navezovanju 
stikov in odnosov. Pogosto se začne-
jo izogibati prostočasnim aktivnostim, 
npr. določenim športom, obiskovanju 
bazena, in to so tisti trenutki, ki nered-
ko vodijo v izolacijo in k nezdravemu 
življenjskemu slogu. Sebe začnejo 
doživljati na drugačen način in pogos-
to pride do poslabšanja samopodobe.

Kakšen življenjski slog priporočate 
bolnikom s psoriazo?

Pri bolnikih s psoriazo opažamo neka-
tere vzorce življenjskega sloga, kot 
je premalo gibanja (bržkone zaradi 
izogibanja športnim aktivnostim, 
povezanega s stigmo) s posledico 
prekomerne telesne teže ter kajenje in 
pitje alkohola (kot blažilca anksioznih 
stanj). To so ključni dejavniki, ki dodat-
no vplivajo na poslabšanje bolezni, in 
če bolnikom uspe spremeniti te nava-
de, so na dobri poti k izboljšanju sta-
nja kože. Ustrezna prehrana, gibanje, 
prenehanje kajenja in pitja alkohola so 
naša najpomembnejša priporočila.

Kako stres vpliva na psoriazo (in 
učinkovitost zdravljenja)?

Pri bolnikih, ki jih obravnavamo, vidi-
mo, da stresni dogodki privedejo do 
hujših izbruhov psoriaze. Pri stresu 
se sproščajo določene t. i. nevromo-
dulirajoče snovi, ki naj bi bile ob vseh 

drugih mediatorjih soodgovorne, da 
sprožijo prehod iz akutne v kronič-
no obliko bolezni. Stresu smo danes 
izpostavljeni vsi, zato bi bilo morda 
bolj smiselno, kot o tem, ali stres vpli-
va ali ne vpliva na psoriazo, govoriti 
o tem, kako ga obvladati. Tu je pred-
vsem na bolniku, da se nauči učinko-
vito spoprijemati s stresom.

Je mogoče s prilagojeno prehrano 
ublažiti psoriazo? Kako?

Strogih diet ne svetujemo, ker niso 
koristne. Evropski strokovnjaki svetu-
jejo zdrav način prehranjevanja, kot je 
npr. mediteranska prehrana. Praviloma 
odsvetujemo mastno hrano, priporo-
čamo pestro, vitaminsko bogato hra-
no, čim več sadja in zelenjave, maščob 
v obliki omega maščobnih kislin in 
oljčnega olja. Pomembno je redno uži-
vanje zadostnih količin tekočin, zlasti 
v obliki negaziranih pijač. Pri zdravlje-
nju psoriaze pomaga tudi zmanjšanje 
telesne teže, saj je bolezen pri ljudeh 
z nižjim indeksom telesne mase manj 
aktivna. V praksi vidimo, da kadar zač-
ne indeks telesne mase (ITM) padati, 
se začne psoriaza pogosto izboljševa-
ti. Opažamo tudi, da telesna teža vpli-
va na učinkovitost zdravljenja. Bolniki 
imajo lahko najboljše sodobno zdra-
vljenje, a to ni tako učinkovito, če je 
ITM visok. Če zmanjšajo težo, je učin-
kovitost zdravljenja praviloma boljša.
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Ali letni časi vplivajo na aktivnost 
bolezni in kako?

Ja, letni časi so zelo pomembni pri 
psoriazi. V jesensko-zimskem času 
opazimo poslabšanja psoriaze, kar 
lahko povezujemo s tem, da je v tem 
času več okužb dihal kot neposrednih 
sprožilcev psoriaze, pomanjkanje 
sončne svetlobe in nizka relativna vla-
žnost v ogrevanih prostorih. Verjetno 
so to glavni dejavniki, da je jeseni, 
pozno jeseni, celotno zimo in še zgo-
daj spomladi več poslabšanj psoria-
ze. Bolniki se morajo v tem času še 
posebej posvečati ustrezni negi kože 
in skrbi za zdravje.

Izpostavljanje soncu je v splošnem 
škodljivo, saj povzroča nastanek 
kožnega raka. Kljub temu pa je zna-
no, da bolnikom s psoriazo pogosto 
pomaga. Kakšen je vaš nasvet, kako 
je z izpostavljanjem soncu pri bolni-
kih s psoriazo?

Res je, za zdravljenje psoriaze je že iz 
časov Stare Grčije znana t. i. heliota-
lasoterapija (‘helios’ - sonce, ‘talas’ – 
morje). Že takrat so torej vedeli, kaj pri 
psoriazi pomaga, čeprav o njej niso 
veliko vedeli. Še danes velja, da je son-
čenje za psoriazo ugodno, seveda ob 
upoštevanju vseh varnostnih priporo-
čil v zvezi z njim. Treba je dobro zašči-
titi predele, kjer psoriaze ni. Seveda 
pa to ne pomeni, da svetujemo, naj se 
bolniki celo sezono pražijo na soncu, 
absolutno ne. Potrebno je pametno 
izpostavljanje soncu.

Kakšno vsakodnevno nego kože 
priporočate bolnikom s psoriazo? 
Na kaj morajo biti pozorni pri izbiri 
izdelkov za nego kože in kakšen je 
vaš nasvet v zvezi z izbiro oblačil?

Poleg letnih časov, ki sva se jih že 
dotaknila, naj bi bila tudi sama suhost 
kože (kar jesensko-zimski čas poslab-
ša), sprožilni dejavnik za izbruh pso-
riaze. Nega kože mora biti taka, da ta 
ni suha, saj se bolnik zaradi tega lahko 
začne praskati in kot vemo, je lahko 
mehanska poškodba eden dodatnih 
provokatorjev psoriaze (Köbnerjev 
fenomen). Zato moramo predvsem v 
jesensko-zimskem času posebej skrbe-
ti za kožo. Mi svetujemo t. i. sindete –
izdelke, ki so lahko v obliki gela ali mila 
in temeljijo na oljni osnovi. In pa seve-
da kakršenkoli negovalen preparat, ki 
bolniku ustreza, da je te suhosti kože 
manj. Torej običajna lekarniška hladilna 
mazila oziroma nekaj, kar navlaži kožo. 
Kar zadeva oblačila, je ključno, da v 
njih koža diha in so lahka, kar običajno 
dosežemo z bombažnimi oblačili.

Vemo, da je nek splošni nasvet za bol-
nike težko podati, pa vendarle, kaj naj-
pogosteje svetujete vašim bolnikom?

Tako je, generalnega odgovora ni. 
Meni se zdi ključno, da bolnik pride 
do nas, da vstopi v sistem zdravljenja. 
Nato moramo mi narediti največ, kar 
lahko, to pomeni, da glede na njegovo 
stanje, potrebe, klinično sliko, jakost 
in težo luskavice predpišemo najbolj 
ustrezno zdravljenje in dosežemo 
najboljšo možno regresijo. Po tem pa 
sam bolnikom svetujem, naj poskušajo 
odmisliti, naj poskušajo živeti tako, kot 
so živeli prej. Naj se spomnijo obdobja 
pred psoriazo, naj poskušajo živeti na 
ta način in ob upoštevanju prej ome-
njenih štirih glavnih ukrepov (ustre-
zna prehrana, gibanje, brez kajenja in 
uživanja alkohola) poskušajo ohraniti 
vse dejavnosti, aktivnosti kot pred 
boleznijo.
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Pripovedi bolnikov

Ni lahko vedno prik-
rivati, da nekaj ni v 
redu. Pri psoriazi 
me je najbolj motilo 
žarišče v lasišču, 
plaki, veliki tudi pol 
centimetra ali več, so 
se mi luščili in padali z la-
sišča na ramena. Temu primer-
no se je bilo treba obleči. Nič 
temnega, ker se je na ramenih 
vse poznalo. Nikoli zelo kratke 
frizure, lase vedno čez ušesa, 
saj so se plaki naselili tudi tja. 
Kreme so do določene mere 
pomagale, a več kot je bilo 
priporočljivo, se nisem smela 
mazati.

Posebno t. i. oljne kape sem si 
lahko delala samo čez vikend, 
saj nisem mogla v službo z 
mastnimi lasmi in taka delati 
za pultom. Danes si pomagam 
s sprehodi, delom na vrtu, ob-
časno plavam. Poskusim živeti 
čim bolj mirno življenje, čeprav 
je v današnjem času to največ-
ja umetnost.

Vlasta
54 LET

Zaradi psoriaze nisem bila 
nikoli omejena pri aktiv-
nostih, prav tako si nisem 
postavljala omejitev niti pri 
oblačenju. Vedno sem rada 
nosila mini krila. Ko sem se 
oblekla v temna oblačila, 
sem se vedno pošalila na 
svoj račun: ‘Zopet me je 
zasnežilo.’

Suzana
63 LET
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Pripovedi bolnikov

Marjeta
71 LET

Moje življenje med boleznijo se 
je odvijalo v krogu postelja-stol-
-postelja, včasih še avto. Prikraj-
šana sem bila za hojo, smuča-
nje, izlete, plavanje, telovadbo, 
gledališče in še marsikaj. Tudi 
družina se je morala prilagajati 
meni, jaz pa oblačenju in obuva-
nju. Danes se moram izogibati 
sončnim žarkom in bazenskim 
vodam. Uživam v morju in naf-
tnih kopelih, telovadbi in jogi, 
potovanjih in druženju v našem 
društvu.

Še vedno je na prvem mes-
tu nega moje kože, po vseh 
zdravljenjih je postala stanjšana 
in občutljiva, zato mora biti stal-
no zaščitena.

Življenjskega sloga nisem pose-
bej ali namensko prilagajal. Je pa 
dejstvo, da je v veliko večji meri 
prisotna utrujenost, nespečnost, 
občasno občutki depresivnosti 
in naglo slabšanje vida.

Vsakodnevni rutini se je pridru-
žilo redno mazanje s hladilnimi 
mazili, večkratna potreba po 
počitku.

Blaž
47 LET

Jožica
60 LET

Potrebna je redna, vsakodnevna 
nega. Vse aktivnosti opravljam 
kot običajno, prilagajam le obla-
čila – pozorna sem predvsem na 
kakovost materialov.

Sicer se poskušam čim več gi-
bati, pazim na zdravo prehrano, 
dobre izkušnje pri psoriazi pa 
imam tudi s sončenjem.
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Bolezen me je dala na marsika-
tero preizkušnjo, pojavil se mi je 
tudi dvom, da ne živim pravega 
življenjskega sloga. Tako sem 
preizkusil različne diete, npr. 
brez mesa, brez glutena, presna 
hrana, a se mi stanje ni bistveno 
izboljšalo. Morda sem prej opazil 
manjšo okorelost sklepov kot pa 
izboljšanje same kože.

Pri vsakodnevnih opravilih trenu-
tno nimam nikakršnih ovir, razen 
tega, da ne tečem več po deset 
kilometrov kot v preteklosti in 
sem tek zamenjal za hitro hojo v 
hribe.

Mi pa rekreacija zelo ustreza, 
tako za dušo kot za telo!

Moj življenjski slog se zaradi pso-
riaze ni popolnoma nič spremenil. 
Živim normalno življenje. Tudi 
pred prejemom bioloških zdravil, 
ko sem imel še psoriazo po celem 
telesu, sem šel na bazen.

Sicer so ljudje gledali za mano, 
a se na njihove poglede nisem 
odzval.

Cvetka
64 LET

Jan
30 LET

Življenje sem vzela tako, kot 
je. Enkrat tedensko hodim na 
plavanje, da si v bazenu malo 
razgibam sklepe, poleg tega tudi 
kolesarim. Včasih sem kar veliko 
hodila, tako na sprehode kot 
tudi v hribe, vendar sedaj zaradi 
bolečin v kolenu ne zmorem več 
toliko.

Ampak se ne damo, gremo nap-
rej. V veselje so mi moji vnuki, 
čeprav mi včasih malo ponaga-
jajo.

Gorazd
35 LET



32

Kot da že psoriaza sama ni dovolj, pogosto s seboj prinese tudi 
nekatera druga pridružena bolezenska stanja. O tem vidiku 
bolezni smo razpravljali z doc. dr. Nado Kecelj Leskovec, dr. med., 
specialistko dermatovenerologije.

PSORIAZA REDKO  
PRIDE SAMA

5

Doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med., specialistka dermatovenerologije

Pogovor s strokovnjakom
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Zakaj je psoriaza pogosto povezana 
s pridruženimi bolezenskimi stanji?

Nova dognanja uvrščajo psoriazo 
med sistemske vnetne bolezni, ker 
je vnetju kože lahko pridruženo tudi 
vnetje v sklepih, krvnih žilah, čreves-
ju, podkožnem in visceralnem maš-
čevju in nekaterih notranjih organih.

Katere so najpogostejše pridružene 
bolezni in kako pogosto spremljajo 
psoriazo?

Že dolgo znana pridružena bolezen 
je psoriatični artritis, ki se pojavi 
pri 30-40 % bolnikov s psoriazo. V 
zadnjih letih so ugotovili poveza-
vo med psoriazo in vnetji na očeh, 
črevesju in metabolnim sindromom. 
Pri slednjem je tveganje za srčno ali 
možgansko kap pri bolnikih s psoria-
zo dvakrat večje. Pogosteje so prid-
ružene tudi psihosocialne motnje, 
kot so depresija, samomorilnost in 
alkoholizem.

Kateri bolniki so najbolj ogroženi? 
So zaradi tega v obravnavi deležni 
bolj podrobnega spremljanja, na 
kakšen način?

Za zaplete, kot sta srčna in možgan-
ska kap, ki sta pri bolnikih s psoria-
zo bolj pogost vzrok smrti, oziroma 
nastanek sladkorne bolezni tipa 2 so 
bolj ogroženi bolniki s hudo psoriazo 
in pridruženim metabolnim sindro-
mom, kjer so prisotni prekomerna 
telesna teža, povečane maščobe v 
krvi in povišan krvni tlak. Zaenkrat 
ti bolniki v dermatovenerološki 
ambulanti niso deležni bolj natančne 
obravnave, želimo pa si, da bi bilo 
sodelovanje s specialisti kardiologi in 
diabetologi že na tem nivoju boljše.

Na kakšen način se spremeni zdra-
vljenje psoriaze, če se odkrije pri- 
družena bolezen? Ali obstaja sode-
lovanje med zdravniki?

Zaenkrat ustaljenega sodelovanja 
med zdravniki različnih specialnosti 
še ni. Največkrat napotimo naše bol-
nike s psoriazo in pridruženim pso-
riatičnim artritisom k revmatologu, 
redkeje h gastroenerologu, če sumi-
mo na pridruženo kronično vnetno 
črevesno bolezen. Zdravljenje meta-
bolnega sindroma in napotitev h kar-
diologu ali diabetologu je v rokah 
specialista družinske medicine oz. 
osebnega zdravnika.

Kako je s kombinacijo različnih 
zdravil za različne bolezni? Kakšno 
tveganje predstavljajo za bolnike?
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Zdravila za zdravljenje hude psoriaze 
so lahko indicirana tudi za zdravlje-
nje psoriatičnega artritisa. To velja 
za določena konvencionalna sistem-
ska zdravila, ter za večino bioloških 
zdravil. Nekatera biološka zdravila za 
zdravljenje hude psoriaze, pa so pri-
merna tudi za zdravljenje kronične 
vnetne črevesne bolezni. Pri drugih 
pa je potrebna previdnost, saj niso 
primerna za zdravljenje kronične 
vnetne črevesne bolezni, ker lah-
ko poslabšajo stanje že obstoječe 
bolezni ali pa njen nastanek celo 
spodbudijo. Zdravila iz skupin blo-
katorjev β2-adrenergičnih receptor-
jev in zaviralcev encima angiotenzin 
konvertaze, lahko izzovejo nastanek 
in/ali poslabšanje psoriaze. Psoriazo 
lahko poslabša tudi litij, ki je zdravilo 
za zdravljenje depresije.

Kakšna je povezava med psoriazo 
in psoriatičnim artritisom? Se ju 
zdravi na enak način ali je po more-
bitnem pojavu psoriatičnega artri-
tisa treba prilagoditi zdravljenje?

Bolniki s psoriazo v 30-40 % obole-
vajo tudi za psoriatičnim artritisom. 
Če psoriazo uspešno zdravimo z 
lokalnimi pripravki, bomo za psori-
atični artritis dodali sistemsko zdra-
vilo po navodilu revmatologa. Če gre 
za zmerno do hudo psoriazo, ki pot-
rebuje sistemsko zdravljenje, bomo 
z uvedbo metotreksata ali kasneje 
biološkega zdravila istočasno zdra-
vili tudi psoriatični artritis.

Pogosto so zapostavljene tudi 
psoriazi pridružene psihološke 
težave. Znano je, da so jim bolniki 
s psoriazo bolj podvrženi, denimo 

depresiji, nižji samozavesti, težjemu 
vključevanju v družbo ipd. Kakšna 
so vaša opažanja v zvezi s tem? Se 
pri obravnavi bolnikov ukvarjate s 
tem vidikom bolezni?

Pri bolnikih s psoriazo smo prema-
lo pozorni na pridružene psihoso-
cialne težave, če nas bolniki na to 
posebej ne opozorijo. Morda nam 
je pri odkrivanju teh težav v pomoč 
vprašalnik o kakovosti življenja bol-
nikov s psoriazo. Opažamo pa, da 
se samopodoba, vključevanje v 
družbo in tudi motivacija za odva-
janje od alkoholizma močno izboljša 
po uspešnem zdravljenju psoriaze. 
Vemo, da psoriaza predstavlja hudo 
psihično breme. Epidemiološke raz-
iskave  so pokazale, da je čustveno 
breme  psoriaze  celo večje kot tis-
to,  ki ga čutijo bolniki z miokardnim 
infarktom, srčnim  popuščanjem in 
sladkorno boleznijo tipa 2.

Bolniki s psoriazo v 
30–40 % obolevajo tudi 
za psoriatičnim artriti-

som. Če psoriazo uspeš-
no zdravimo z lokalni-
mi pripravki, bomo za 

psoriatični artritis dodali 
sistemsko zdravilo po 
navodilu revmatologa.
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Pripovedi bolnikov

Začela se je bolečina v desnem komolcu. Sprva ji nisem 
posvečala pozornosti, saj sem mislila, da bo minila sama od 
sebe. Ko ni popustila tudi po protibolečinski injekciji, me je 
osebni zdravnik napotil k revmatologu. Laboratorijski izvidi 
so pokazali jasno diagnozo, psoriatični artritis. To je bil 
šele začetek. Težave so bile iz dneva v dan večje. Najbolj 
so bila otečena kolena, komolci in prsti na nogah. Ti so bili 
ukrivljeni, zatečeni in boleči.

Ko sem še hodila v službo, si zaradi oteklosti marsikatero 
jutro nisem mogla obuti čevljev in sem šla kar v copatih.

Suzana
63 LET
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Pripovedi bolnikov

Imam psoriatični 
artritis, sarkoidozo in 
trombocitemijo in s 
pridruženimi boleznimi 
sem dobro seznanjena. 
Poleg tega imam zaradi 
psoriaze precej nizko 
telesno samopodobo.

Jožica
60 LET

Pred dobrim letom se mi je raz-
vil tudi psoriatični artritis, ki ga 
s trenutnim zdravljenjem dob-
ro obvladujem. O pridruženih 
boleznih sem dobro obveščen 
in se jih tudi zavedam. Opažam 
pa, da veliko psoriatikov svoje 
bolezni ne jemlje dovolj resno in 
niso pozorni tudi na morebitne 
pridružene bolezni.

Jan
30 LET
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Pred časom so mi diagnosticirali 
tudi psoriatični artritis. Zadovolj-
na sem, da mi je zdravnik omo-
gočil zdravljenje z biološkimi 
zdravili, saj so, poleg uspeha pri 
zdravljenju nohtov, postale tudi 
bolečine v sklepih milejše.

Cvetka
64 LET

Poleg psoriaze se mi je poja-
vila še astma, ki je prej ni bilo. 
Menim, da sem kar dobro sez-
nanjen z novostmi in možnostmi 
zdravljenja, saj redno obiskujem 
zdravnika in samoiniciativno so-
delujem z društvom psoriatikov.

Psoriaza skorajda neizogibno 
prinese človeku tudi psihične 
posledice, ki se najpogosteje 
kažejo kot nižja samozavest.

Blaž
47 LET

Poleg psoriaze imam tudi dia-
gnozo psoriatični artritis. Strahu 
pred pridruženimi boleznimi si-
cer nimam, saj mi je s trenutnim 
zdravljenjem omogočena dobra 
kakovost življenja. Zdravje je naš 
največji zaklad in vse je lažje, ko 
ga imaš.

Gorazd
35 LET
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S pridruženim artritisom ži-
vim že več kot dvajset let. Bili 
so časi zagona, včasih zelo 
hudi, potem spet mirovanje. 

Preizkusila sem zdravljenje 
z vsemi zdravili, ki so bila 
na razpolago, dokler niso 
biološka zdravila prišla tudi 
v Slovenijo. Sedaj hodim 
vsakih šest tednov na infuzijo 
biološkega zdravila v dnevno 
bolnišnico in sem s trenutnim 
stanjem zadovoljna.

Z leti se mi je povišal tudi 
krvni tlak, ki pa ga obvladu-
jem s tabletami.

Če imaš psoriazo, jo moraš 
vzeti za svojo prijateljico, saj 
boš tako mnogo lažje prema-
goval vse ovire.

Predvsem psiha je pomem-
ben atribut za obvladovanje 
stanja in počutja. Mene sicer 
napada tudi psoriatični artritis 
na rokah, vendar imajo tudi 
tu biološka zdravila pozitivno 
vlogo.

Pripovedi bolnikov

Vlasta
54 LET

Marjeta
71 LET

Marjeta

Ne premišljujem o 
tem, kakšne bolezni 
me še lahko obiščejo, 
skušam živeti zdravo 
in biti maksimalno 
pozitivna.



39

DRUŠTVO 
PSORIATIKOV  
SLOVENIJE
Engelsova ulica 6 
2000 Maribor 
(02) 420 22 12
info@drustvo-psoriatikov.si

Poleg zdravljenja pri derma-
tologu sem se včlanil tudi 
v društvo psoriatikov, kjer 
sem pridobil mnogo novih 

spoznanj in izkušenj. Udele-
žim se kakšnega predavanja 
na to temo, kar mi pomaga, 
seveda ob podpori in spre-
jemanju družine, da bolezen 

lažje obvladujem.

Blaž
47 LET

Društvo psoriatikov Sloveni-
je mi je omogočilo obnovit-
veno rehabilitacijo v zdravili-
šču, kar je pozitivno vplivalo 

na mojo samozavest in 
psihofizično kondicijo.

Suzana
63 LET

Zelo veliko mi pomeni vklju-
čenost v društvo psoriati-

kov, kar bi priporočila vsem 
ljudem s to boleznijo. V po-
družnici Pomurje smo precej 

dejavni, čeprav bi si zase 
želela, da bi lahko v zadnjem 

letu več sodelovala.

Vlasta
54 LET
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Društvo psoriatikov Slovenije je 
humanitarna organizacija, za pomoč 
bolnikom s psoriazo in psoriatič-
nim artritisom. Društvo deluje že od 
leta 1979 in ima 11 podružnic po vsej 
Sloveniji. Z našimi aktivnostmi se tru-
dimo izboljšati kakovost življenja bolni-
kov in prispevati k širšemu poznavanju 
in razumevanju bolezni, s pomočjo 
informiranja, osveščanja in izobraže-
vanja. Za namene uresničevanja naših 
ciljev izvajamo različne aktivnosti.

Eden naših ključnih programov je 
obnovitvena rehabilitacija v sloven-
skih zdraviliščih. Vsako leto naša komi-
sija obdela nekaj sto vlog in odobri 
približno 220 bolnikom s psoriazo 
14-dnevno bivanje v enem od izbranih 
zdravilišč. Kot društvo s humanitarnim 
statusom ga izvajamo pogodbeno z 
Zavodom za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije. Dopolnilo navedenemu 
programu predstavljata dva apartma-
ja, v Termah Olimia in Termah 3000 
v Moravskih toplicah. V njih izvajamo 
program »Družinske rehabilitacije«. 
V okviru zdraviliškega zdravljenja v 

tujini organiziramo klimatološko zdra-
vljenje v bolnici Naftalan v Ivanič gra-
du in zdraviliško zdravljenje na Velem 
Lošinju. Trudimo se, da je zdravljenje za 
člane društva cenovno ugodno.

Vsako leto priredimo več družabnih 
dogodkov, kjer se srečajo člani iz celot-
ne Slovenije. Naše podružnice, za čla-
ne organizirajo strokovna predavanja o 
bolezni. Predavanja izvajajo zdravniki 
specialisti, dermatologi, revmatologi 
in psihologi.

Izvajamo program Pomoč na domu, 
kjer pomagamo bolnikom, ki so gibal-
no ovirani, in lajšamo njihovo socialno 
stisko.

Osveščanje javnosti o problematiki 
bolezni sodi med pomembnejše dejav-
nosti društva. Z izdajanjem društve-
nega glasila Za prostor pod soncem, 
spletno stranjo, sodelovanjem na 
društvenih omrežjih in številnimi akcija-
mi osveščanja, skrbimo za lažje sooča-
nje z boleznijo in vključevanje bolnikov 
v vsakdanje življenje.

Vir slikovnega gradiva: Created by Jcomp - Freepik.com, Created by Prostooleh - Freepik.com, Created 
by Pressfoto - Freepik.com, Created by Teksomolika - Freepik.com, Created by Ibrandify - Freepik.
com, Created by Freepik
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