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Poveikio statistika

Žvynelinė veikia ir psichinę sveikatą
Gyvenimas su žvyneline gali tapti tikra kova, stipriai veikiančia pacientus ir jų artimuosius;
tačiau ši būklė sergantiesiems sukelia ne tik fizinius simptomus. Liga taip pat veikia psichinę
pacientų būklę, su kuo susitvarkyti gali būti ypač sudėtinga.1,2
Jei sergate žvyneline, remiantis tyrimais, greičiausiai papildomai patiriate stresą, depresiją ir
nerimą. Problema tampa iš tiesų grėsminga, kai tokie simptomai ignoruojami ir negydomi,
nes tuomet žvynelinę sudėtinga veiksmingai valdyti, o tai reiškia, kad jos, kaip ir psichinės
sveikatos, būklė su laiku tik prastėja.3–5
Šio vadovo tikslas – suteikti praktinių patarimų, kaip rūpintis psichine sveikata, jei jūs ar
jums artimas žmogus sergate žvyneline.

Jei patiriate minčių apie savižudybę, nedelsdami
kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą arba
apsilankykite priėmimo skyriuje bei praneškite
apie tai draugui ar šeimos nariui.

Q

Maždaug 50 % žvyneline sergančių pacientų tvirtina, kad dėl savo ligos jaučiasi atstumti
visuomenės6

Q

Maždaug trečdalis žvynelinės pacientų patiria depresiją ir nerimą7

Q

37 % susirgusių žvyneline pajuto asmeninių santykių pablogėjimą2

Q

Daugiau nei 37 % žvynelinės pacientų patiria minčių apie savižudybę3

Q

Daugiau nei 50 % pacientų kankina nemiga4

Q

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, psichinės sveikatos sutrikimai,
ypač depresija ir nerimas, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios prarandamas įvairių
veiklų produktyvumas Nustatyta, kad tai kas metus sudaro apie 1 trilijoną JAV dolerių
nuostolių8

Q

Sergantys žvyneline dažnai papildomai pažeidžiami įvairių rizikos veiksnių, įskaitant
rūkymą, alkoholio vartojimą, nutukimą ar neaktyvų gyvenimo būdą9,10

Žvynelinė – tai asmeniška
Jei pergyvenate dėl savo psichinės sveikatos,
nebijokite prašyti pagalbos. Svarbu apie tai
pasikalbėti su kitais. Apsilankykite puslapyje
Gamian.eu (pagalba dėl psichinės sveikatos)
ir sužinokite daugiau apie vietos psichinės
sveikatos pagalbos centrų tinklą.

EM - 95389 2022 m. balandžio mėn.

Ryšys tarp psichinės sveikatos būklės ir lėtinių ligų išsamiai aprašytas11–13 – nors sergantys
tokiomis ligomis, kaip žvynelinė, patiria panašius iššūkius, visgi kiekvienas atvejis gali
būti unikalus ir ne visuomet atitikti ligos sunkumą. Savaime suprantama, kad net ir
nedideli žvynelinės simptomai ant veido ar lytinių organų pacientą gali paveikti kur kas
stipriau, nei didesnis žvynelinės paveikti plotai ant, pavyzdžiui, nugaros.14,15 Atminkite,
kad nepriklausomai nuo to, kokia sunki žvynelinės forma ir kur ji pasireiškia, ypač svarbu
rūpintis savo psichine sveikata, o prireikus kreiptis pagalbos ir gydytis. Tai, kaip žvynelinė
veikia jūsų fizinę ir psichinę sveikatą, yra visiškai unikalu, todėl niekas negali nurodyti, kaip
jūs dėl to turėtumėte jaustis.
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Būdami lauke, net ir debesuotą dieną, būsite veikiami saulės šviesos, kuri reguliuoja
biologinius procesus ir padeda geriau išsimiegoti. Geresnės kokybės miegas pagerins jūsų
psichinę būklę. Be to, fototerapija taip pat taikoma nuotaikos sutrikimams ir žvynelinei
gydyti.23,24 Tačiau būkite atsargūs, nes per didelis saulės poveikis gali pabloginti jūsų būklę
ar net sukelti odos vėžį, todėl svarbu naudoti apsaugos nuo saulės priemones ir pasitarti su
gydytoju, kiek laiko jums galima praleisti tiesioginiuose saulės spinduliuose.25

Kaip rūpintis savo psichine sveikata
1

Valdykite stresą
Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo, kad nutukimas ir svorio padidėjimas yra svarbūs
žvynelinės rizikos veiksniai, kurie gali padidinti pacientų streso lygį.16–18 Tokiais atvejais,
žinoma, geriausias būdas valdyti situaciją – užsiimti aktyvia veikla, kuri ne tik sumažina
kūno svorį – ji pakelia nuotaiką ir slopina uždegiminius procesus, kas savo ruožtu gali
palengvinti ligos simptomus.19

7

3

Sutelkite dėmesį į dabartį
Kai jaučiatės prastai, patartina negalvoti apie ateitį ir su kokiomis problemomis teks
susidurti, nes tai tik stiprina ligos sukeltus psichinės sveikatos sutrikimus. Pabandykite visą
dėmesį sutelkti į dabartį.20

4

Nuolat atnaujinkite savo žinias
Galbūt jau daug žinote apie žvynelinę, o gal dar tik pradedate domėtis ja. Bet kokiu atveju
patariame nuolat domėtis šia liga ir kovos su ja būdais bei sekti naujienas. Kuo daugiau
žinosite, tuo geriau galėsite paaiškinti kitiems apie žvynelinę, taip pat pasijusite geriau,
žinodami, kad atliekami įvairūs tyrimai ir mokslininkai atranda vis naujų gydymo būdų.
Pabandykite apie tai padiskutuoti su kitais ir įsitraukti į pagalbos grupę.22
Daugiau informacijos apie šiuo metu taikomus gydymo būdus rasite žvynelinės
gydymo gairėse.

5

Vienas puikių pavyzdžių Europoje – svetainė EUROPSO. EUROPSO yra Europoje veikianti
organizacija, padedanti visiems Europos šalių žmonėms, kenčiantiems nuo žvynelinės. Šioje
svetainėje rasite vietinių grupių ir daugybę vertingų priemonių bei informacijos apie ligą.

Būkite sąžiningi
Asmenys, sergantys žvyneline ir gaunantys socialinę pagalbą iš draugų, šeimos,
bendradarbių ar kitų pacientų (pvz., forumuose), kasdien jaučiasi geriau ir rečiau patiria
depresiją.21 Būkite atviri ir sąžiningai papasakokite žmonėms, kuriais pasitikite, kaip
žvynelinė veikia jus emociškai. Daugiau patarimų rasite mūsų santykių palaikymo sergant
žvyneline gairėse.

Suvaldykite žvynelinę

Pasikalbėkite su žmonėmis, kurie supranta Jūsų situaciją
Forumuose ar pacientų organizacijų svetainėse galite pasikalbėti su kitais žvyneline
sergančiais pacientais, sužinoti kaip jie kovoja su šia liga ir pasijusti bendruomenės dalimi
(atsikratyti vienišumo jausmo). Naujieji draugai taip pat suteiks papildomos emocinės
pagalbos ir naudingų praktinių patarimų.

Jei šiuo metu trūksta laiko ir motyvacijos lankytis sporto klube ar nuolat išeiti pasivaikščioti,
užsiimkite meditacija, darykite tai, kas jums patinka, ar atvirai pasikalbėkite su draugais ir
šeima. Visa tai gali padėti sumažinti patiriamą stresą.20
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Pabūkite saulėje
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Kreipkitės pagalbos į specialistus
Išbandėte viską, tačiau vis tiek nesijaučiate laimingi? Svarbu suprasti, kada laikas kreiptis į
specialistą, ir tai padaryti. Jei prasta nuotaika neapleidžia ilgiau nei dvi savaites, jei kiekviena
diena yra sunki našta, jei atsiribojote nuo draugų ir šeimos arba nebetikite, kad įmanoma
mėgautis gyvenimu, laikas kreiptis į specialistą.26
Jūsų gydytojas, dermatologas ar psichologas gali patarti išmėginti kognityvinę elgesio
terapiją (CBT). Naujausi žvynelinės tyrimai rodo, kad kognityvinė elgesio terapija
veiksmingai padeda pacientams pagerinti psichinės ir fizinės sveikatos būklę, todėl šis
metodas gali padėti ir jums.27–29
Jei jums sunku rasti motyvacijos
ir kreiptis pagalbos, pasikalbėkite
su artimiausiu draugu ar šeimos
nariu, kuris galėtų jus palaikyti ir
padrąsinti, susitarti dėl susitikimo,
pavėžėti jus ar tiesiog nuraminti ir
patikinti, kad kreiptis pagalbos
yra ne silpnumo, o stiprybės
požymis.

Kova su depresija sergant žvyneline:
kai kurie psichinių sutrikimų gydymo
būdai gali sukelti žvynelinės simptomų
paūmėjimą, todėl svarbu pasitarti su
gydytoju.

Savaime suprantama, kad geriausias būdas pagerinti bet kokį žvynelinės sukeltą stresą,
depresiją ar nerimą – kontroliuoti ligos simptomus. Būklei pagerėjus, gali nuslopti ir
depresinės nuotaikos, todėl gydykitės taip, kaip nurodė gydytojas ar dermatologas, o jei
situacija negerėja, vėl kreipkitės pagalbos.1,3,4,6,7
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Pastabos

Kelias į pasveikimą
Kol kas tokia nepagydoma liga kaip žvynelinė gali priversti jus jaustis bejėgiais. Galite išgirsti
žmones patariant susitaikyti su situacija ir paskirtu gydymu bei džiaugtis situacijai pagerėja.
Tačiau labai svarbu nenuleisti rankų, kol neradote optimaliai jums tinkančio gydymo.
Šiuo metu žvynelinė yra veiksmingiausiai gydoma autoimuninė liga pasaulyje. Pagerėjimą
pavyksta pasiekti 90 % pacientų.30 Tiesa tokia, kad ligos kontrolė neturi būti siejama
su sėkme. Gydytojai vis daugiau dėmesio skiria bendrai pacientų būklei, o ne vien tik
pažeistoms odos sritims. Kiekvienas pacientas turėtų siekti tokio gyvenimo, kuriame
žvynelinė nedarytų jokios įtakos jų fizinei ar psichinei sveikatai.

Dėkojame, kad skyrėte laiko šioms gairėms perskaityti.
Jūsų psichinė sveikata yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė,
o tinkamai ja rūpinantis galima ją pagerinti ir valdyti
situaciją. Nepasiduokite ir prireikus kreipkitės pagalbos.
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Jei ieškote daugiau informacijos arba vietos pacientų
grupės, apsilankykite adresu euro-pso.org.

Tikimės, kad šios gairės jums naudingos.
Daugiau informacijos apie žvynelinę ir jos gydymą rasite
adresu GoBeyondExpectations.com.
Šį leidinį paruošė bendrovė „Janssen Immunology“ –
įsipareigojusi lengvinti kovą su autoimuninėmis ligomis.

