
Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα συμπτώ
ματα της ψωριασικής νόσου σας ακόμα και αφότου 
καταλήξετε σε ένα θεραπευτικό πλάνο με τον 
γιατρό σας. Είναι χρήσιμο να προγραμματίζετε 
τακτικούς ελέγχους για να παρακολουθείτε τις 
αλλαγές στα συμπτώματά σας και να τις συζητάτε 
με τον γιατρό το συντομότερο δυνατό.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ ΣΑΣ 
για το πώς η ψωρίαση μπορεί να 
επηρεάσει και άλλα σημεία εκτός 
από το δέρμα σας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΑΣ



Δεν αφήνω ποτέ την ψωρίαση να με 

εμποδίσει να εργαστώ ως DJ. Έως 4 

στους 10 ανθρώπους με ψωρίαση 

αναπτύσσουν ψωριασική αρθρίτιδα, 

η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

των αρθρώσεων και αναπηρία.1,2 

Τώρα βρίσκουμε έναν τρόπο για να 

προχωρήσουμε μαζί.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ ΣΑΣ 
για το πώς η ψωρίαση μπορεί 
να επηρεάσει και άλλα σημεία 
εκτός από το δέρμα σας.

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΜΟΥ

Χορηγός Σε συνεργασία με τον

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΩ, ΕΣΕΙΣ;

Υπό την αιγίδα



Είναι καλύτερα να αρχίσετε την αντιμε τώπιση 
της ψωριασικής νόσου νωρίς, καθώς μπορεί 
να προκαλέσει μόνιμα προβλήματα, ακόμη και 
αναπηρία.3,7,11 Απευθυνθείτε στον γιατρό σας 
για συμβουλές σχετικά με τη δική σας ειδική 
περίπτωση.

Καταγράψτε τα συμπτώματά σας -  
 Γιατί να μη χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα 
καταγραφής και το ερωτηματολόγιο σε αυτό το 
φυλλάδιο;

Φτιάξτε μία λίστα με τα φάρμακα που παίρνετε -  
Είναι σημαντικό για τον δερματολόγο σας να έχει 
πλήρη εικόνα.

Έχετε ερωτήσεις; 
Καταγράψτε τις από πριν για να βεβαιωθείτε ότι θα 
λάβετε απάντηση σε όλες.

Να είστε ανοιχτοί στη συζήτηση -  
Και μη φοβάστε να ρωτήσετε το δερματολόγο σας 
εάν κάτι δεν είναι σαφές.

Υποστήριξη 
 Γιατί να μην πάρετε μαζί σας έναν συγγενή ή φίλο;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ 
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ 

ΕΓΚΑΙΡΩΣ
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PS
O 

PL
 1

0 
20

 C
Y
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Η ψωρίαση συνήθως εμφανίζεται πρώτα στο δέρμα, 
μερικές φορές χρόνια πριν αρχίσουν τα συμπτώματα 
της ψωριασικής αρθρίτιδας αλλά, πιο σπάνια, μπορεί 
να υπάρχει ψωριασική αρθρίτιδα από μόνη της ή πριν 
από τα δερματικά συμπτώματα.7

ΕΩΣ 4 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΨΩΡΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ1,2

Η ψωρίαση παρουσιάζεται στο δέρμα με τη μορφή 
ανυψωμένων, φολιδωτών κόκκινων κηλίδων.3,4 Ωστόσο, 
ο επιπλέον πόνος στις αρθρώσεις θα μπορούσε να 
αποτελεί ένδειξη ότι έχει αναπτυχθεί ψωριασική 
αρθρίτιδα.3 Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα 
συσχετίζονται στενά. Στην πραγματικότητα και οι 
δύο αποτελούν εκδηλώσεις της ίδιας υποκείμενης 
πάθησης: της ψωριασικής νόσου.4,5 Η ψωριασική νόσος 
μπορεί να προσβάλλει διάφορες περιοχές του σώματος 
όπως το δέρμα, τα νύχια, οι παλάμες και τα πέλματα, 
το τριχωτό της κεφαλής και το σκελετικό σύστημα 
(συμπεριλαμβανομένων της σπονδυλικής στήλης και 
των αρθρώσεων).3,6

Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 
ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ3-5

Τα άτομα με ψωρίαση που προσβάλλει το τριχωτό της 
κεφαλής ή τα νύχια, ή προκαλεί φλεγμονή του δέρματος 
στην περιοχή των γλουτών, ενδέχεται να διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψωριασικής αρθρίτιδας.8



Η ψωριασική νόσος αποτελεί έναν συλλογικό όρο για πολλ απλές 
εκδηλώσεις της ψωρίασης που μπορεί να προσβάλλουν το δέρμα 
(συμπεριλαμβανομένων του τριχωτού της κεφαλής και των 
νυχιών), τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη.3,12

Αποτελεί μία αυτοάνοση πάθηση, κατά την οποία το 
ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπερδραστήριο και 
επιτίθεται στους υγιείς ιστούς του ίδιου του οργανισμού 
σαν να καταπολεμούσε μία εξωγενή μόλυνση.5,6,9,12 

Η αντίδραση του οργανισμού στην προσβολή είναι 
φλεγμονή ή οίδημα.9

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μία φλεγμονώδης νόσος 
των αρθρώσεων που συσχετίζεται με τη ψωρίαση.2
Αν και ονομάζεται «αρθρίτιδα», ο πόνος στις αρθρώσεις 
δεν είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξετε. Τα 
σημεία και τα συμπτώματα της ψωριασικής αρθρίτιδας 
περιλαμβάνουν:3,7,9,10

• Πόνο σε αρθρώσεις όπως οι αστράγαλοι, τα γόνατα ή οι αγκώνες
• Φλεγμαίνουσες, ευαίσθητες ή δύσκαμπτες αρθρώσεις
• Οσφυαλγία πλησίον της σπονδυλικής στήλης
• Πρωινή δυσκαμψία
•  Φλεγμονή σε ολόκληρο το μήκος των δαχτύλων των χεριών και 

των ποδιών με τη μορφή λουκάνικου
• Διαβρωμένα, θρυμματισμένα ή μολυσμένα νύχια

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ 
ΝΟΣΟΥ 5,6,12

Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΜΟΝΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ 7,11



ΑΥΧΕΝΑΣ

ΩΜΟΣ

ΑΓΚΩΝΑΣ

ΚΑΡΠΟΣ

ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

ΓΟΝΑΤΟ

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ

ΙΣΧΙΟ

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ

ΧΕΡΙ / ΔΑΧΤΥΛΟ 
ΧΕΡΙΟΥ

ΠΟΔΙ / ΔΑΧΤΥΛΑ 
ΠΟΔΙΟΥ

Η ψωριασική νόσος είναι συστηματική – δηλαδή επηρεάζει 
ολόκληρο τον οργανισμό – αλλά το ανοσοποιητικό σύστημα 
τυπικά στοχεύει τα κύτταρα του δέρματος, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία των ψωριασικών πλακών στο δέρμα, και τα 
κύτταρα των αρθρώσεων, προκαλώντας το πρήξιμο και τον 
πόνο της ψωριασικής αρθρίτιδας.6,9

Η φλεγμονή που συσχετίζεται με την ψωριασική νόσο αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων παθήσεων όπως αυξημένη 
αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, διαβήτης και καρδιαγγειακή 
νόσος.9 Η ανοσολογική ανταπόκριση στην ψωρίαση μπορεί 
να πυροδοτείται από περιβαλλοντικούς, λοιμώδεις ή 
γενετικούς παράγοντες.9

Σήμερα, υπάρχει διαθέσιμο ένα εύρος επιλογών για την 
αντιμετώπιση της ψωριασικής νόσου.13 Παρακολουθείτε 
τα συμπτώματά σας για να βελτιώσετε τον διάλογο με τον 
γιατρό σας.

Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ6
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Είχατε ποτέ μία πρησμένη άρθρωση (ή αρθρώσεις);

Σας έχει πει ποτέ κάποιος γιατρός ότι έχετε αρθρίτιδα;

Έχουν τα νύχια των χεριών ή των ποδιών σας τρύπες ή 
διαβρώσεις;

Έχετε παρουσιάσει ποτέ πόνο στη φτέρνα σας;

Είχατε ποτέ πρήξιμο και πόνο σε ένα ολόκληρο δάχτυλο των 
χεριών ή των ποδιών χωρίς προφανή λόγο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο ρόλος σας στην αντιμετώπιση της πάθησής σας είναι 
σημαντικός. Μάθετε περισσότερα για την ψωριασική 
νόσο και την ψωριασική αρθρίτιδα, ακούστε το σώμα 
σας και μη φοβάστε να ζητήσετε συμβουλές.

Μπορείτε να ελέγξετε εάν έχετε συμπτώματα ψωριασικής νόσου, 
απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις: 14

Σημειώστε σε αυτό 
το διάγραμμα τα 
σημεία του σώματος 
στα οποία νιώθετε 
ευαισθησία ή πόνο. 
Μπορείτε να δείξετε 
αυτές τις πληροφορίες 
στον γιατρό σας και 
να συνεργαστείτε 
μαζί του για το πλάνο 
θεραπείας της 
ψωριασικής νόσου σας.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ


