
КАКВО СТАВА 
ПОД КОЖАТА ВИ? ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАР

НАПРАВЕТЕ СИ СПИСЪК
Със сигурност имате много въпроси за състоянието си, които бихте желали да зададете на 
Вашия лекар. Добре е да ги напишете на лист преди посещението си, за да не пропуснете 
нещо.

ЛЕКАРСТВА
За да разбере в дълбочина Вашия случай и да Ви предпише подходящото лечение, лекарят 
трябва да получи подробна информация за всички лекарства, които приемате, със съответните 
дози. Лечението на друго Ваше заболяване би могло да усили симптомите на псориазиса. Ето 
още една причина да си запишете предварително всички важни факти.

ПОМОГНЕТЕ СИ САМИ
Необходимо е да уведомите лекаря за всичко, което сте опитали за облекчаване на 
симптомите, например овлажняващи продукти или меки сапуни. Информирайте го дали имате 
роднини, страдащи от псориазис, както и какви медицински процедури са Ви били извършвани.

НОВИ СИМПТОМИ
Псориазисът може да има много повече прояви, освен тези, които виждате по кожата. 
Постарайте се да опишете всеки нов симптом, който сте забелязали, дори и ако не го 
смятате за важен, защото той може да се окаже свързан с Вашето състояние.

БЪДЕТЕ КОНКРЕТНИ
Лекарят ще се интересува точно по какъв начин Ви се отразява псориазисът. Опишете 
подробно болката, която изпитвате, както и другите симптоми, даже и тези, които не са 
свързани с кожата.

ОБЯСНЕТЕ КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ
Вашият лекар ще Ви попита и за неща извън физическото Ви състояние. Ако псориазисът Ви 
кара да се чувствате подтиснати, не забравяйте да го споменете.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Убедете се, че напълно разбирате възможните странични ефекти от всяко лечение, което Ви 
предлага лекарят. Винаги е по-добре да питате, когато нещо не Ви е ясно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ
Попитайте лекаря как може да подобрите цялостното си здравословно състояние, за да 
овладеете по-добре симптомите на псориазиса. Поискайте от него да Ви препоръча не само 
лечение, но и практически съвети за начина Ви на живот. 

ЦЯЛОСТНА КАРТИНА
Тъй като симптомите, които изпитвате, могат да се променят ежедневно и да намалеят 
докато дойде време за следващо посещение при лекар, добре е да си водите дневник или да 
правите снимки на псориатичните петна, които по-късно да му покажете.

СЪБИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ
Колкото повече въпроси задавате и колкото повече факти знаете, толкова по-ясно ще 
разберете състоянието си и толкова по-уверени ще се чувствате в справянето с болестта.
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КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ ПСОРИАЗИСА 

РЕДОВНО ОВЛАЖНЯВАЙТЕ КОЖАТА СИ
Съществуват различни ефикасни продукти за овлажняване на кожата. Лосионите попиват по-лесно, 
докато маслата или кремовете по-добре задържат влажността в кожата. Кой вид да изберете 
(несъдържащите парфюм са винаги за предпочитане) зависи от сухотата на кожата Ви. 
Посъветвайте се с лекаря кой е най-подходящият продукт за Вас, както и как да го прилагате.2

РАЗБЕРЕТЕ КАКВО ПРЕДИЗВИКВА ОБОСТРЯНЕ
Всеки човек е различен и има индивидуални фактори, които да доведат до пристъп на псориазис. 
Записвайте си какво се е случило преди появата на симптомите и при влошаването им, за да не 
пропуснете някое събитие, което отключва заболяването при Вас. Някои от възможните фактори са 
храната, стресовите ситуации, консумацията на алкохол, тютюнопушенето и даже промените във 
времето. Колкото повече знаете, толкова по-успешно ще избягвате пристъпите.3

ХРАНЕТЕ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО
Спазването на хранителен режим ще подобри Вашето общо състояние и ще Ви помогне да се 
предпазвате от инфекции, които може да влошат болестта. Обсъдете с лекаря подходящата за Вас 
здравословна диета.1,3,4

СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ СЕ ЧЕШЕТЕ
Това е лесно да се каже, но е трудно да се изпълни, разбира се. Все пак, добре е ноктите Ви винаги 
да са ниско изрязани. Също така, е полезно да спите с ръкавици.2

МЕДИТИРАЙТЕ
Опитайте се да намалите стреса, като не мислите за нищо, а се съсредоточите върху дишането си. 
Това може да прочисти съзнанието Ви и да намали чувството на безпокойство.2

НЕ ПУШЕТЕ
Цигарите могат да влошат състоянието Ви. Тютюнопушенето би могло да бъде рисков фактор за 
развитие на псориазис и да предизвика пристъпи.2,5

НАМАЛЕТЕ АЛКОХОЛА
Алкохолът също може да влоши състоянието Ви. Попитайте Вашия лекар за връзката между 
алкохола и псориазис.2

СПОРТУВАЙТЕ РЕДОВНО
Физическата активност е от особено значение, ако имате псориазис, защото засилва имунната 
система. Обсъдете с лекаря какво натоварване би било най-подходящо за Вас.1,6,7

ПОТЪРСЕТЕ ДРУГИ ХОРА, КОИТО ИМАТ ВАШИЯ ПРОБЛЕМ
Понякога самата мисъл, че не сте сами в преживяванията си може да Ви окаже огромна емоционална помощ. 
Разговорът с човек, който разбира какво е да се живее с псориазис би могъл да бъде особено полезен.4

ИЗБЯГВАЙТЕ ПАРФЮМИТЕ
Много сапуни и парфюми съдържат оцветители и други химикали, които предизвикват дразнене. 
Продуктите за чувствителна кожа са най-препоръчителни за Вашето състояние. Помолете лекаря 
да Ви препоръча кои са най-подходящите за Вас.2

ВЗЕМАЙТЕ ТОПЛИ ВАНИ
Една баня с хладка вода може да помогне за успокояване на Вашите псориатични симптоми. 
Обсъдете с лекаря дали да добавите олио за къпане или магнезиев сулфат. Не забравяйте след баня 
да се подсушите с потупващи движения, вместо да се изтривате с кърпа, а след това нанесете 
овлажняващ продукт върху кожата. Никога не използвайте гореща вода.2

ИЗЛАГАЙТЕ СЕ НА СЛЪНЦЕ
Ултравиолетовите слънчеви лъчи могат да успокоят кожата, да подобрят състоянието Ви и даже да 
лекуват псориазис. Обсъдете с лекаря дали слънчевите бани са препоръчителни за Вас, колко 
продължително да се излагате на слънце и дали да ползвате слънцезащитни кремове. Имайте предвид 
обаче, че прекалено дългите слънчеви бани биха могли да влошат псориазиса. Активното излагане на 
кожата на слънце трябва да се прави само под лекарски контрол.2

Освен лечението, предписано от Вашия лекар, съществуват много начини 
сами да облекчите симптомите си:
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