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ПСОРИАЗИСЪТ
Е МНОГО 

ПОВЕЧЕ ОТ 
ЗАБОЛЯВАНЕ 
НА КОЖАТА

КАК ДА
ВЗЕМЕМ
НАЙ-ПРАВИЛНОТО
РЕШЕНИЕ ЗА
ЛЕЧЕНИЕТО НА
ПСОРИАЗИСА

ФАКТИ ЗАПСОРИАЗИСА

Вашият лекар е човекът,
който може да Ви даде най-добрите 
препоръки за лечението на 
псориазиса. 
Колкото по-добре се информирате 
за Вашето заболяване, толкова 
по-ефективно ще бъде Вашето 
лечение, защото ще можете да 
участвате, заедно с лекаря, във 
взимането на решения.

По-задълбочена информация можете 
да намерите на www.probudise.bg 
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ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ 

  

ПСОРИАЗИСЪТ
Е  МНОГО 

ПОВЕЧЕ ОТ 
ЗАБОЛЯВАНЕ НА 

КОЖАТА

Вие знаете как изглежда псориазисът 
върху кожата. Може би не сте наясно 
обаче, че при псориазис може да има 
възпаление и на други части от тялото. 
Тази брошура ще Ви помогне да си 
обясните защо вероятно изпитвате 
дискомфорт в други части на тялото.
За да разберете какво представлява 
псориазисът и да можете да го обсъждате 
по подходящ начин с лекаря, Вие трябва 
да сте наясно с всички симптоми, които 
имате, включително и с тези, които не 
можете да видите.

За повече информация посетете
www.probudise.bg

Възпалението, което е причината за Вашия 
псориазис, не се намира само върху кожата. То е 
също и под нея и може да засегне и други части от 
тялото. Важно е да обсъдите с лекаря всички 
симптоми, за да му помогнете да разбере по-добре 
Вашето състояние.

По-долу ще намерите няколко от най-честите 
състояния, свързани с псориазиса: 

Както може би знаете, има различни начини за 
овладяване на псориазиса. Ако настоящото Ви 
лечение не дава резултати, може да има и друга 
терапия, която лекарят да Ви предложи. Заедно 
можете да обсъдите рисковете и ползите от всяка 
форма на лечение, за да изберете 
най-подходящата за Вас.

Продуктите за локална терапия като кремове, 
спрейове и шампоани са разработени така че 
лекарството да се прилага директно върху 
лекуваната област.

Фотолечението използва ултравиолетова светлина, 
която прониква под кожата, за да забави 
нарастването на кожните клетки, засегнати от 
псориазиса.

Лекарствата за пиене са хапчета, таблетки или 
течности, които се поглъщат през устата и 
активната им съставка се абсорбира в кръвта от 
чревния тракт.

Медикаментите могат да бъдат приемани и под 
формата на инжекции, които се поставят венозно, 
подкожно или мускулно.

И накрая, има лечение, което можете и сами да си 
приложите. Физическата активност е особенo важнa 
при псориазис.  Спортове като плуването например 
поддържат имунната Ви система, намаляват стреса и 
понижават вероятността за настъпване на пристъп.

По-подробна информация можете да намерите на 
www.probudise.bg 

До 34% от пациентите с псориазис 
развиват псориатичен артрит, който се 
изразява в деформация на ставите и води 
до инвалидизиране. Рискът от развитието 
на псориатичен артрит се увеличава при 
по-изразените форми на псориазис или при 
засягане и на ноктите
Информирайте лекаря, ако забележите, 
че имате скованост в ставите.

Не можете да си представите колко много 
хора страдат от депресия заради 
псориазис.  Помощ има и Вие не сте сами.
Поговорете с Вашите близки и приятели. 
Задължително кажете и на лекуващия Ви 
лекар. Той може да Ви даде съвети за 
справяне с това състояние.  

При псориазис има по-висок риск от 
развиване на болест на Крон. Това е 
възпаление на червата, което може да 
предизвика диария, стомашни болки, 
силна умора и загуба на тегло.  Ако 
страдате от който и да е от изброените 
симптоми, обърнете се към лекар.

Ако страдате от псориазис, а сте били 
диагностицирани и със затлъстяване, 
обсъдете с лекар рисковете да развиете и 
други състояния. За повече информация 
посетете www.probudise.bg
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