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Manifest Pacjentów Chorych na ¸uszczyc´

Aby poprawiç jakoÊç ˝ycia osób cierpiàcych na ∏uszczyc´ na ca∏ym Êwiecie, pa-
cjenci i organizacje pacjentów wzywajà decydentów, pracowników s∏u˝by zdrowia
oraz spo∏eczeƒstwo, by zapewnili osobom dotkni´tym ∏uszczycà:

PRAWA PODSTAWOWE
nigdy nie doÊwiadczyç wy∏àczenia z ˝ycia spo∏ecznego bàdê dyskryminacji z powodu
wyglàdu skóry.

SPE¸NIANIE POTRZEB
zrozumienie, ˝e doskona∏a jakoÊç ˝ycia stanowi realistyczny cel terapii, i tam gdzie to
konieczne, otrzymanie leczenia ukierunkowanego na aspekt zarówno emocjonalny, jak i
fizyczny tej choroby.

WSPARCIE EDUKACYJNE
uzyskanie wiedzy o chorobie, tak by jej skutki dawa∏y si´ kontrolowaç w najwi´kszym
mo˝liwym zakresie.

WSPÓ¸PRC¢ PACJENT – LEKARZ
mo˝liwoÊç nawiàzywania pozytywnych wi´zi pacjenta z lekarzem, ze zwroceniem uwagi na
wartoÊciowy wk∏ad pacjenta w decyzje dotyczàce wyboru najodpowiedniejszego sposobu
leczenia choroby.

DOST¢P DO NAJODPOWIEDNIEJSZYCH 
METOD LECZENIA

∏atwy dost´p do najlepszej opieki i odpowiedniego leczenia z wykorzystaniem pe∏nych
mo˝liwoÊci s∏u˝by zdrowia, gdzie decyzje o sposobach leczenia nie b´dà uzale˝nione
wy∏àcznie od lokalizacji bàdê bud˝etów.

PODNOSZENIE STANU ÂWIADOMOÂCI 
I WALKA Z IGNORANCJÑ

wsparcie w postaci powszechnej edukacji, tak by rozproszyç fa∏szywe opinie na temat tej
choroby.

ZOBOWIÑZANIE DO BADA¡
aby mog∏y oczekiwaç prze∏omowych badaƒ dotyczàcych fizycznych, psychologicznych 

i spo∏ecznych aspektów tej choroby.
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Wst´p
¸uszczyca jest niezakaênà przewlek∏à chorobà skóry zwiàzanà z uk∏adem
odpornoÊciowym i uzale˝nionà od czynnika genetycznego. Mo˝e objawiaç si´ na
wiele ró˝nych sposobów i dotyka oko∏o 125 milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie.
Oko∏o 23% z tych 125 milionów zostanie dotkni´tych bolesnà odmianà ∏uszczycy,
zwanà ∏uszczycowym zapaleniem stawów. ¸uszczyca jest w znacznym stopniu
nieprzewidywalna; „wykwity”, kiedy choroba nagle si´ nasila, mogà pojawiç si´ w
dowolnej chwili i pacjent nie ma na to ˝adnego wp∏ywu. Osoby cierpiàce na
∏uszczyc´ rzadko sà w stanie przewidzieç nasilenie si´ choroby lub stopieƒ jej
nasilenia.

Z powodu widocznego charakteru tej choroby, negatywnej reakcji spo∏ecznej oraz
jej nieprzewidywalnoÊci ∏uszczyca ma nie tylko skutek fizyczny dla skóry, ale tak˝e
mo˝e mieç powa˝ny wp∏yw na ˝ycie emocjonalne. Konsekwencje emocjonalne sà
cz´sto powa˝niejszym problemem dla pacjentów ni˝ skutki fizyczne. 75% osób z
umiarkowanà lub ci´˝kà ∏uszczycà twierdzi, ˝e choroba ma umiarkowany lub
znaczny wp∏yw na ich ˝ycie codzienne. Fakt, i˝ osoby chore na ∏uszczyc´ sà w
stanie tolerowaç metody leczenia które mogà byç toksyczne, na granicy zagro˝enia
˝ycia, wskazuje na to jak bardzo k∏opotliwe sà te objawy.

Komitet Ambasadorów Chorych na ¸uszczyc´ (PAC), sk∏adajàcy si´ z szeregu
osób od lat cierpiàcych na ∏uszczyc´, zosta∏ za∏o˝ony w lutym 2003 r. w celu
zbadania sposobów poprawy opieki nad osobami dotkni´tymi tà chorobà, a
podczas szeregu spotkaƒ, które odby∏y si´ od powstania Komitetu, zwrócili uwag´
na niektóre z niezaspokojonych potrzeb tej grupy pacjentów.

Spotkania te stanowià sposobnoÊç dla osób chorych na ∏uszczyc´ oraz
stowarzyszeƒ pacjentów, aby zebraç si´ i podzieliç cennymi uwagami dotyczàcymi
rzeczywistych problemów, jakie napotykajà osoby cierpiàce na t´ chorob´.

Cz∏onkowe PAC lata choroby

Eusebio Castillo (Hiszpania) 20+
Ronald Kusters (Holandia) 20+
Pascale Clauzade (Francja) 30+
Ivan H Asprey (Wielka Brytania) 30+
Michale Corvest (Francja) 30+
Mara Maccarone (W∏ochy) 30+
Anna Kultalahti (Finlandia) 15+
Olaf Shierenberg (Niemcy) 15+
Terhi Puntila (Finlandia) 15+

National Psoriasis Foundation, Benchmark Survey, 2001.
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W wyniku tych uwag sformu∏owano manifest pacjentów. Prawo do obrony przed
wy∏àczeniem z ˝ycia spo∏ecznego bàdê dyskryminacjà z powodu wyglàdu skóry
powinno dzia∏aç w stosunku do ka˝dego w sposób automatyczny. Aby poprawiç
jakoÊç ˝ycia osób chorych na ∏uszczyc´ na ca∏ym Êwiecie pracownicy s∏u˝by
zdrowia, decydenci oraz spo∏eczeƒstwo jako takie winni wdra˝aç nast´pujàce
postulaty:

Prawa Podstawowe

Równe szanse na zatrudnienie oraz mo˝liwoÊci kariery z osobami nie
chorujàcymi na ∏uszczyc´.

Dost´p do najlepszej opieki i najodpowiedniejszych metod leczenia bez
wzgl´du na lokalizacj´ i koszty.

Dost´p do aktualnych, dok∏adnych i wywa˝onych informacji.

Mo˝liwoÊç przedstawiania opinii na temat metod leczenia.

Traktowanie psychologicznych i spo∏ecznych skutków choroby równie
powa˝nie jak objawów fizycznych.

Nie doÊwiadczanie wy∏àczenia z ˝ycia spo∏ecznego lub dyskryminacji 
z powodu wyglàdu skóry.
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Spe∏nianie potrzeb
Osoby chore na ∏uszczyc´ zas∏ugujà i oczekujà lepszego leczenia ni˝ oferujà im
aktualne metody terapii. Sà ju˝ dost´pne lepiej tolerowane i skuteczniejsze Êrodki
leczenia. Osoby te potrzebujà tak˝e lekarzy, którzy rozumiejà, ˝e ∏uszczyca wià˝e
si´ nie tylko ze zmianami na skórze; mo˝e mieç powa˝ne konsekwencje
psychologiczne i spo∏eczne dla ˝ycia pacjenta. Konsekwencje te czasami wymagajà
pilniejszej opieki ni˝ problemy o charakterze fizycznym.

Musimy:

Udost´pniç chorym na ∏uszczyc´ terapie, które umo˝liwiajà poziom
wyleczenia który by∏by akceptowany, o skutkach ubocznych które by∏yby
lepiej tolerowane i zapewnia∏y mniejsze niedogodnoÊci na d∏u˝szy czas.

Zapewniç, by chorzy na ∏uszczyc´, ich rodziny i opiekunowie byli
Êwiadomi i wierzyli, ˝e dla zdecydowanej wi´kszoÊci chorych mo˝liwa 
jest jakoÊç ˝ycia na akceptowanym poziomie.

Zach´caç dermatologów do omawiania z chorymi na ∏uszczyc´ ich
oczekiwaƒ, i wykorzystania tej wiedzy do formu∏owania personalizowanych
planów dzia∏ania, ukierunkowanych zarówno na stan choroby jak i na jej
aspekt emocjonalny.

Zach´caç pracowników s∏u˝by zdrowia do aktywnego dowiadywania si´ 
o objawy, jakoÊç ˝ycia oraz oczekiwania, zamiast czekania, a˝ pacjent sam
o nich wspomni.

Dopomóc tym chorym na ∏uszczyc´, którzy stracili poczucie w∏asnej
wartoÊci w osiàgni´ciu bardziej pozytywnego nastawienia i podnieÊç ich
poczucie w∏asnej wartoÊci poprzez ∏atwy dost´p do pomocy
psychologicznej.

Mo˝emy to osiàgnàç zapewniajàc pacjentom:

Aktualne, zrozumia∏e informacje naukowe na temat ∏uszczycy.
Porady jak zachowywaç si´ w sytuacjach, w których inne osoby reagujà 
na nich negatywnie.
Pomoc w wyjaÊnianiu problemu ∏uszczycy w normalnych sytuacjach mi´-
dzyludzkich.
Pomoc w wyjaÊnieniu problemu ∏uszczycy przyjacio∏om, rodzinie i kole-
gom w pracy.

Obecne wytyczne oraz szkolenia pracowników s∏u˝by zdrowia majàcych do
czynienia z pacjentami chorymi na ∏uszczyc´ nie biorà pod uwag´ koniecznoÊci
Êwiadczenia pomocy psychologicznej. Pacjenci potrzebujà lekarzy by pomogli im
przyjàç odpowiednià postaw´ fizycznà, psychicznà i spo∏ecznà wobec swojej
choroby, a nie tylko do leczenia jej objawów fizycznych, co stanowi podstaw´
podejÊcia holistycznego do leczenia osoby, a nie tylko choroby skóry.
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Wsparcie edukacyjne
Edukacja jest sta∏ym priorytetem jeÊli chodzi o ∏uszczyc´. Nie tylko dla chorych;
dotyczy to tak˝e osób kontaktujàcych si´ z chorymi, w∏àcznie z lekarzami, derma-
tologami, piel´gniarkami, pracownikami s∏u˝by zdrowia oraz spo∏eczeƒstwem
w ogóle.

Chorzy na ∏uszczyc´, szczególnie ci, u których niedawno jà zdiagnozowano, posia-
dajà szereg wàtpliwoÊci i zmartwieƒ dotyczàcych swojego stanu. By∏oby dla nich
pomocne otrzymanie podstawowych informacji naukowych o chorobie, sposo-
bach jej kontrolowania, oraz sposobach radzenia sobie z obcià˝eniem emocjonal-
nym. Potrzebujà tak˝e wywa˝onych wiadomoÊci na temat rozwoju metod leczenia
oraz pomocy, jaka jest dost´pna ze strony lokalnych instytucji ochrony zdrowia.
W ten sposób pacjenci uzyskujà wiedz´ na temat choroby, której skutki stanà si´
∏atwiejsze do zniesienia.

Wielu pacjentów nie ma wystarczajàcej wiedzy na temat choroby jak równie˝ jej
leczenia. Powinni znaç procesy zachodzàce w ich organizmie, zarówno po to by
lepiej je rozumieç i umieç sobie radziç, jak i po to by wyt∏umaczyç innym, tym sa-
mym rozwiewajàc fa∏szywe i emocjonalnie szkodliwe opinie.

Jest szczególnie istotne, by chorzy na ∏uszczyc´ mieli dost´p do porad i metod od-
budowywania pewnoÊci siebie i poczucia w∏asnej wartoÊci.

Mo˝na na przyk∏ad wprowadziç szkolenia za poÊrednictwem kursów Ciàg∏ego
Szkolenia Medycznego (CME), które pomog∏yby lekarzom skuteczniej pomagaç
chorym na ∏uszczyc´. Wówczas czas wizyt by∏by bardziej efektywnie wykorzystany,
a pomi´dzy dermatologiem a pacjentem zawarty zosta∏by „kontrakt terapeutycz-
ny”. Poprawi∏oby to jakoÊç us∏ug, jakie otrzymuje chory na ∏uszczyc´, oraz pomo-
g∏oby dermatologowi w osiàgni´ciu lepszego porozumienia z pacjentem.

Na koniec ogó∏ spo∏eczeƒstwa tak˝e potrzebuje wiedzy na temat niezakaênego
charakteru ∏uszczycy tak, by aktywnie zapobiegaç przypadkom ostracyzmu spo-
∏ecznego.
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Wspó∏praca pacjenta z lekarzem
Chorzy na ∏uszczyc´ potrzebujà byç w∏àczeni przez dermatologa w proces decy-
dowania o d∏ugoterminowym kontrolowaniu ich choroby. Dermatolodzy nato-
miast powinni widzieç w chorych na ∏uszczyc´ wartoÊciowe êród∏o informacji
i opinii na temat ustalania toku leczenia. W ten sposób u pacjentów tworzy si´ po-
zytywna relacja pacjent – lekarz, która opiera si´ na przekonaniu pacjenta o war-
toÊci jego opinii i jego istotnej roli w podejmowaniu decyzji dotyczàcych kontroli
stanu choroby. Taka wspó∏praca w procesie leczenia powinna doprowadziç do te-
go, ˝e konsultacje z lekarzem stajà si´ dyskusjà, w której pacjent jest równorz´d-
nym partnerem.

Chorzy na ∏uszczyc´ powinni zrozumieç trudnoÊci, przed jakimi stojà dermatolo-
dzy, a dermatolodzy powinni zrozumieç trudnoÊci, jakie napotykajà chorzy na
∏uszczyc´. Dermatolog musi rozumieç poglàdy chorego zarówno na ∏uszczyc´ jak
i na sposoby leczenia, i musi umieç w∏àczyç je w program leczenia. Pacjent nato-
miast musi rozumieç napi´cie i ograniczenia jakim podlega dermatolog, oraz
przyczyny dla których dlaczego wybiera takà a nie innà terapi´.

Chorzy na ∏uszczyc´ chcieliby sp´dzaç wi´cej czasu z dermatologiem, natomiast
dermatolodzy sà ju˝ wystarczajàco przepracowani. Problem ten mo˝na pokonaç
poprzez bardziej efektywne konsultacje lekarskie, w takim samym wymiarze cza-
sowym. Zwracanie uwagi na „tropy”, jakie w trakcie rozmowy chorzy na ∏uszczy-
c´ podajà lekarzowi, a tak˝e techniki kontrolowania relacji pacjent-lekarz, sà tu
bardzo pomocne. Na przyk∏ad badania wykazujà, ˝e poprzez pytanie najpierw
o stan emocjonalny pacjenta lekarz mo˝e znacznie skróciç czas wizyty. 2

2 W. Lewinson, R Gorawara-Bhat, J Lamb A study of patent clues and physician responses in prima-
ry care and surgical settings. JAMA, sierpieƒ 23/30 2000; Vol. 284 Nr 8 1021-1027.
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Dost´p do najodpowiedniejszych sposobów 
leczenia
Je˝eli oczekuje si´, ˝e dana terapia b´dzie korzystna dla chorego na ∏uszczyc´ i je-
˝eli terapia ta zostanie zaakceptowana, chory powinien mieç dost´p do leczenia.

Dost´p do najlepszej opieki i najodpowiedniejszego sposobu leczenia spoÊród ca-
∏ego spektrum mo˝liwoÊci s∏u˝by zdrowia powinien byç ∏atwy, a decyzje ich doty-
czàce nie powinny byç uzale˝nione wy∏àcznie od lokalizacji i Êrodków bud˝eto-
wych.

Chorzy na ∏uszczyc´ potrzebujà pe∏nego i ∏atwego dost´pu do szpitali. Szczegól-
nie potrzebne sà specjalistyczne oÊrodki leczenia takie jak uzdrowiska.

Chorzy na ∏uszczyc´ powinni mieç prawo do podejmowania decyzji na temat ich
w∏asnego, osobistego planu dzia∏ania, tzn. dostosowywania leczenia do zmieniajà-
cych si´ stopni nasilenia lub „wykwitów”, w konsultacji z lekarzem.

Na koniec, tam gdzie jest to konieczne, dost´p do pomocy psychologicznej powi-
nien byç obowiàzkowy, aby osoby cierpiàce na ∏uszczyc´ mog∏y funkcjonowaç
z pozytywnym nastawieniem i budowaç poczucie w∏asnej wartoÊci.
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Podnoszenie ÊwiadomoÊci i walka z ignorancjà
¸uszczyca jest „chorobà tajnà”; jest to cz´Êciowo spowodowane tym, ˝e kryje si´
pod odzie˝à, ale g∏ównie dlatego, ˝e wi´kszoÊç ludzi nic o niej nie wie. W wyniku
tego istnieje wiele fa∏szywych poglàdów wÊród tych, którzy na nià nie cierpià. Mi´-
dzy innymi jest to b∏´dna opinia, ˝e ∏uszczyca jest chorobà zaraêliwà, co z kolei
powoduje ostracyzm i zachowania dyskryminujàce, które nale˝y zmieniç.

Nale˝y budowaç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà, aby chorzy na ∏uszczyc´ mogli bez ogra-
niczeƒ uczestniczyç w ˝yciu codziennym. Osoby zdrowe powinny wiedzieç, ˝e
mogà kontaktowaç si´ z chorymi na ∏uszczyc´ w codziennych okolicznoÊciach bez
˝adnych zahamowaƒ.

Chorzy na ∏uszczyc´ powinni otrzymywaç wsparcie w postaci edukacji powszech-
nej, która pomo˝e rozwiaç b∏´dne przekonania na temat tej choroby. Mo˝na to
osiàgnàç poprzez szeroko zakrojone kampanie kszta∏tujàce ÊwiadomoÊç spo∏ecznà,
a tak˝e poprzez akcje edukacyjne wÊród chorych na ∏uszczyc´ oraz osób zajmujà-
cych si´ nimi. Im wi´cej wiedzy na temat ∏uszczycy wÊród chorych, ich rodzin
i opiekunów, tym bardziej b´dà mogli si´ nià dzieliç z osobami, które pytajà lub
majà wàtpliwoÊci zwiàzane z ich stanem. Jednym z wielu mo˝liwych rozwiàzaƒ
mo˝e byç wsparcie tego przes∏ania przy pomocy prasy, plakatów, ulotek i innych
Êrodków medialnych.

Poprzez podejmowanie takich dzia∏aƒ chorzy na ∏uszczyc´ i ich rodziny b´dà mo-
gli ∏atwiej osiàgnàç zadowalajàcà jakoÊç ˝ycia.
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Zobowiàzanie do badaƒ
Udoskonalanie metod kontroli ∏uszczycy musi iÊç w parze ze zobowiàzaniem do
sta∏ego prowadzenia badaƒ. Pacjenci powinni oczekiwaç prze∏omowych odkryç
dotyczàcych aspektu fizycznego, psychologicznego i spo∏ecznego tej choroby,
a tak˝e post´pów w dziedzinie genetyki, patofizjologii oraz metod terapii, ze stro-
ny:

lekarzy,

naukowców i badaczy,

w∏adz mi´dzynarodowych, narodowych i lokalnych,

decydentów,

organizacji niezale˝nych, np. stowarzyszeƒ pacjentów,

firm farmaceutycznych

Rozumiemy ju˝ co si´ dzieje w skórze w czasie pojawienia si´ ∏uszczycy oraz zna-
my zachodzàce procesy immunologiczne, które to wywo∏ujà. Nale˝y prowadziç
wi´cej badaƒ w kierunku przyczyn powstawania ∏uszczycy, co, jak si´ spodziewa-
my, pomo˝e nam odkryç jakiÊ stopieƒ przewidywalnoÊci tej choroby. Mo˝e nam
to tak˝e pomóc w indywidualizacji sposobów leczenia dzi´ki mo˝liwoÊciom prze-
widywania która terapia b´dzie najbardziej skuteczna dla danego pacjenta. Pomo-
˝e to w znacznym stopniu kontrolowaç chorob´ i ostatecznie doprowadzi do wy-
pracowania nowych metod leczenia w przysz∏oÊci.



Sformu∏owanie niniejszego Manifestu Chorych na ¸uszczyc´ by∏o mo˝liwe
dzi´ki nieograniczonej dotacji edukacyjnej firmy Serono. Wyra˝one tu poglàdy
i wszelkie skutki tej inicjatywy nie muszà pokrywaç si´ z poglàdami Serono.


