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Kako si predstavljate vaš  
naslednji posvet?

Polni upanja sedite v ordinaciji svojega 
dermatologa.

Na posvet ste se pripravili s pomočjo 
seznama zadev, ki jih želite omeniti 
dermatologu.

Najpomembnejše je, da bo razumel, 
da se zaradi nenehne srbečice lasišča 
počutite nemočne in čustveno 
preobremenjene. Najmanj, kar danes 
želite od dermatologa, je pomoč pri 
umiritvi srbečice, da se boste lahko 
ponovno osredotočili na vsakdanje 
življenje.

Sedite v čakalnici dermatološke 
ordinacije, počutite se tesnobno.

Ali boste dermatologu znali ustrezno 
predstaviti svoje simptome? 

Ali naj dermatologu poveste, da zaradi 
srbečega lasišča slabo spite? Ali da se 
pogosto počutite utrujene, osamljene 
in depresivne? Najbrž vam bo prej 
zmanjkalo časa in boste s posveta  
(spet) odšli jezni!

Izbira je vaša
Kot oseba, ki živi s psoriazo, svoje telo poznate bolje kot kdor koli drug. Če lahko dermatologu 
izrazite svoje potrebe, vprašanja in pomisleke, vam bo lahko pomagal pri obvladovanju bolezni  
in sprejemanju odločitev glede najprimernejšega zdravljenja za vas.

Vendar pa imate lahko za posvet na voljo le malo časa, zaradi česar se morebiti ne boste mogli 
pogovoriti o vsem, kar vam je pomembno. S tem priročnikom se boste lažje pripravili na posvet z 
dermatologom in tako kar najbolje izkoristili svoj čas v ordinaciji.

Razvili smo ga v sodelovanju z osebami, ki živijo s psoriazo, skupinami za podporo bolnikov in 
vodilnimi dermatologi. Vodil vas bo skozi tri korake:

Kako kar najbolje 
izkoristiti posvet z 
dermatologom.

Pogovorite se s svo-
jim dermatologom:3

A

B

Spoznajte, kako 
psoriaza vpliva 
na vas.

Seznanite  
se s psoriazo:2

Kaj morate vedeti,  
da boste imeli 
realistična pričakovanja.

Vedite, kaj 
pričakovati:1
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1 Vedeti, kaj pričakovati ...

... od zdravljenja
Psoriaze ni mogoče ozdraviti, 
vendar pa jo lahko ohranite 
pod nadzorom.

•  Na voljo je veliko načinov 
zdravljenja psoriaze in 
obvladovanja njenih simptomov

•  Preden boste našli pravo rešitev, 
boste morda morali preizkusiti 
več oblik zdravljenja

•  Vaše možnosti zdravljenja 
morajo temeljiti na vrsti in 
resnosti vaše psoriaze, a 
tudi na vaših preferencah in 
življenjskem slogu

Kaj to pomeni za vas Kaj to pomeni za vas
•  Dermatolog vam bo zastavil določeno vrsto 

vprašanj, s katerimi bo lahko ocenil resnost 
vaše psoriaze

•  Upošteval bo, ali psoriaza vpliva na vašo 
telesno, psihološko ali družbeno dobro 
počutje  

•  Včasih bo moral slediti določenemu 
zaporedju  možnosti zdravljenja in testirati 
vaš odziv nanje, preden vam  
bo lahko predpisal druge

...od vašega dermatologa
Dermatolog mora za oceno vaše bolezni 
in izbiro pravega zdravljenja za vas 
upoštevati ustrezne smernice.



Bolečina, srbečica, 
rdečica, luščenje, 

luskavost

Psoriaza je več kot bolezen kože, simptomi pa se lahko od posameznika do 
posameznika močno razlikujejo. Zavedanje vpliva psoriaze na vas predstavlja  
prvi korak k uspešnemu nadzorovanju boleznskega stanja.

Morda vam bo v pomoč, če odgovore na spodnja vprašanja zapišete in jih 
vzamete s seboj na naslednji posvet pri dermatologu. Navedeni odgovori so 
primeri iz življenja oseb s psoriazo.

Kakšni občutki 
spremljajo psoriazo?

Kje se pojavlja?
Na spodnjem diagramu označite dele telesa, 
kjer čutite ali vidite psoriazo. Ob naslednjem 
posvetu z dermatologom vam bo ta prikaz 
lahko v pomoč.

Omejenost, 
nesposobnost 

uživanja v 
vsakdanjem 

življenju

Izčrpanost, žalost, 
depresija, brezup

Stres, tesnoba, 
nerazumljenost, 

osamljenost

Zadrega, občutek 
neprivlačnosti, 
osramočenost

Seznanite se s psoriazo2

Lasišče

Obraz

Usta

Vrat

Roke

Spolovilo

Stopala

Območje  
za ušesi

Ramena

Hrbet

Zadnjična guba

Zadnjica

Nohti

Noge
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Kateri vidiki 
psoriaze vas 
najbolj motijo?

Srbenje

Neprespanost

Ne morem se več ukvarjati  
z dejavnostmi, ki me veselijo

Počutim se osamljeno/-
ega in nesrečno/-ega

Ne morem hoditi na zmenke 
ali imeti intimnih odnosov

Drugo:

Zapišite izjavo na osnovi svojih 
odgovorov na prejšnja tri vprašanja:

Zaradi psoriaze se počutim:

Deli telesa, na katerih najbolj vidim/občutim  
psoriazo, so:

Pri psoriazi me najbolj moti:

Na naslednjem posvetu bom dermatologa prosil/-a,  
naj mi pomaga glede:

Po uspešnem zdravljenju bi rad/-a počel/-a naslednje:



 

Pogovorite se s svojim dermatologom3

Končna vprašanja
Razlaga nejashih izrazov

Zgodovina zdravljenja

Simptomi in njihov vpliv

Cilji posveta

Ta razdelek vam 
bo pomagal 
kar najbolje 
izkoristiti 
čas z vašim 
dermatologom, 
da boste na 
posvetu z njim 
pridobili čim 
več uporabnih 
informacij.

• Kaj vas je v zadnjih 4 tednih najbolj motilo?

• Če bi vam lahko ta posvet pomagal pri eni sami težavi – katera bi bila?

1.  Cilji posveta

2.  Simptomi in njihov vpliv
Dermatologu povejte, kako psoriaza vpliva na vas

Duševno
•  Kako se počutite zaradi psoriaze?

Telesno
•  Ali imate na koži (nove) 

luske?

•  Kje se nahajajo?

•  Ali vas srbi?

•  Ali dobro spite?

•  Ali imate psoriazo na 
spolovilu?

Dermatologu najprej pojasnite, kaj si želite doseči s tem posvetom 

Družbeno
•   Ali psoriaza vpliva na vaše odnose  

z drugimi?
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3.  Zgodovina zdravljenja
Dermatologu predstavite zgodovino  
svojega zdravljenja

Še danes se 
dogovorite za 

naslednji posvet.

5.  Končha vprašanja
Preden zapustite 
dermatološko ordinacijo

•  Ste dermatologu zastavili 
vsa vprašanja, ki ste jih 
imeli v mislih?

•  Ali veste, kako jemati 
predpisano zdravilo?

•  Ali potrebujete več 
informacij, ki bi jih  
prebrali sami? 

•  Kdaj se morate ponovno 
oglasiti pri dermatologu? 

•  Zdravniki so vajeni  
zahtevnih zdravstvenih 
izrazov in pogosto hitro 
govorijo

•  Če niste prepričani, da 
razumete svojega zdravnika, 
ga prosite, naj to razloži na 
drug način

4.  Razlaga  
nejashih izrazov
Česa niste razumeli?

 Katera zdravila za obvladovanje psoriaze ste do 
sedaj že uporabljali/jemali?

Katera zdravila uporabljate/jemljete sedaj?

Ali zlahka sledite vašemu aktualnemu  
načrtu zdravljenja?

Ali ste izpustili katerega od odmerkov zdravila?

Ali ste opazili kakršne koli neželene učinke?

Sklici:
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