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Μια πρωτοβουλία των

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού 
και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου 
αρµόδιου επαγγελµατία υγείας. Την επιστηµονική επιµέλεια και ευθύνη έχει το 
Ιατρικό Τµήµα της ελληνικής φαρµακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma Α.Ε. 
Υπεύθυνος επιστηµονικού περιεχοµένου: Νίκος Αντωνακόπουλος, 
Medical Affairs Director της GENESIS Pharma. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108771500.
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Εάν νιώθεις πως η ψωρίαση επηρεάζει την 
καθηµερινότητά σου και δεν σε αφήνει να 
σχεδιάσεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, δεν 
είσαι µόνος. Το 75% των ατόµων που πάσχουν 
από ψωρίαση πιστεύει ότι η νόσος έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.1,2 

Αν και η πλειοψηφία των ασθενών βιώνει 
κοινές προκλήσεις, η ψωρίαση επηρεάζει τον 
καθένα µε διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετική 
µορφή, έκταση και σοβαρότητα. Ο κάθε ασθενής 
έχει, εποµένως, τη δική του ψωρίαση, γι΄αυτό 
και χρειάζεται εξατοµικευµένη ιατρική φροντίδα. 

Ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της ψωρίασης, 
η έγκαιρη διάγνωση, η τακτική ιατρική 
παρακολούθηση από τον ειδικό δερµατολόγο 
και η κατάλληλη αντιµετώπιση µε βάση τις 
προσωπικές σου ανάγκες µπορούν να κάνουν 
σηµαντική διαφορά, βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής σου σύµφωνα µε τις δικές σου επιθυµίες. 
Η επιστηµονική πρόοδος είναι διαρκής και 
υπάρχουν, πλέον, πολλές θεραπευτικές 
επιλογές για τον έλεγχο της νόσου. 

Ψωρίαση; 
Σχεδίασε τη ζωή σου όπως εσύ θες

• Η ψωρίαση είναι µια χρόνια, φλεγµονώδης 
νόσος, που προσβάλλει κυρίως το δέρµα. Μπορεί 
να εµφανιστεί σε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος 
και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις.3  

• Όταν κάποιος πάσχει από ψωρίαση, το δέρµα του 
ανανεώνεται µέσα σε µόλις 3-4 ηµέρες, ενώ
η διαδικασία αυτή συνήθως απαιτεί 45 ηµέρες. 
Οι ψωριασικές πλάκες που είναι εµφανείς στο 
δέρµα δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
συσσωρευµένα δερµατικά κύτταρα.4  

• Η ψωρίαση ∆EN µεταδίδεται µε κανένα τρόπο2, 
για παράδειγµα αν αγγίξετε το δέρµα που πάσχει, 
µοιραστείτε φαγητό ή κολυµπήσετε µαζί µε έναν 
πάσχοντα.  

• Θεωρείται αποτέλεσµα διαταραχής του 
ανοσολογικού συστήµατος του οργανισµού, 
γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως το στρες, τραυµατισµοί, 
λοιµώξεις, κάπνισµα, αλκοόλ, ορισµένα φάρµακα 
κ.α.2  

• Η ψωρίαση επηρεάζει περίπου το 2-3% του 
πληθυσµού παγκοσµίως, εµφανίζεται στο ίδιο 
ποσοστό σε άνδρες και γυναίκες και συχνά 
εκδηλώνεται µεταξύ 15-30 ετών. Στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι, περίπου 200 χιλιάδες ασθενείς 
πάσχουν από ψωρίαση.4  

• Η ψωρίαση δεν αφορά µόνο το δέρµα. 
Χαρακτηρίζεται από συστηµατική φλεγµονή, 
γι΄αυτό και συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο 
για παθήσεις όπως: η ψωριασική αρθρίτιδα, 
τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το µεταβολικό 
σύνδροµο, τα φλεγµονώδη νοσήµατα του 
εντέρου, η κατάθλιψη κ.α.2 

Τι είναι σηµαντικό να 
γνωρίζεις για την ψωρίαση 

Μπες στο destoallios.gr, µάθε περισσότερα 
για την ψωρίαση και συµπλήρωσε το σύντοµο 
ερωτηµατολόγιο του Δερµατολογικού Δείκτη 
Ποιότητας Ζωής. 

Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι να βοηθήσει 
εσένα και τον δερµατολόγο σου σε µια πιο 
ολοκληρωµένη αξιολόγηση της ψωρίασής σου. 
Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισµένο 
εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο έχει 
δηµιουργηθεί αποκλειστικά για δερµατικές 
παθήσεις, όπως η ψωρίαση.5-8 Το αποτέλεσµα που 
θα λάβεις είναι προσωπικό, ανώνυµο και 
δεν καταγράφεται. 

Να θυµάσαι πως, η καλή συνεργασία µε τον 
δερµατολόγο σου αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό 
βήµα για την κατάλληλη αντιµετώπιση της 
ψωρίασης και για µια φροντίδα µε βάση τις 
προσωπικές σου ανάγκες.

Δες το αλλιώς!

ΔΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ
ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ

ΨΩΡΙΑΣΗ;


