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Žvynelinė ir darbas

Žvynelinė pasireiškia ne tik odos pažeidimais. Ji gali paveikti ir kitas kūno
dalis bei yra artimai susijusi su šiais sutrikimais:9–13
Q

psoriazinis artritas – sąnarius ir
raumenis pažeidžianti liga;

Q

lėtinis obstrukcinis plaučių
sutrikimas (COPD);

Q

širdies ir kraujagyslių ligos;

Q

vėžys;

Q

osteoporozė;

Q

metabolinis sindromas.

Kokie yra iššūkiai?
Karjeros kelias dažnai būna ir taip sudėtingas, o sergant tokia liga, kaip žvynelinė,
jis gali kelti ypatingų iššūkių. Tyrimai rodo, kad žvynelinė gali daryti didelę įtaką
profesinei veiklai ir karjerai. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai.
Q

Nuolatiniai išvykimai į susitikimus su gydytojais, ligos simptomų paūmėjimai ir
prastesnė psichinė būklė, bendrai per metus gali sudaryti iki 26 praleistų darbo
dienų1–2

Q

Ankstyvas nedarbingumas1

Q

Priverstiniai karjeros pokyčiai1

Q

Sumažėjęs našumas darbe, darantis tiesioginę įtaką piniginėms visuomenės
išlaidoms3,4

Q

Mažesnės galimybės užsidirbti einant metams2

Q

Tris kartus didesnė bedarbystės tikimybė2

Šiose gairėse jums pateikiame praktinių patarimų, kaip sergant žvyneline
kontroliuoti savo profesinį gyvenimą. Jos skirtos žmonėms, asmeniškai
kenčiantiems nuo žvynelinės, jų kolegoms bei darbdaviams.

Kas yra žvynelinė?
Žvynelinė – tai lėtinė, skausminga, trikdanti ir įprastas galimybes ribojanti liga, kurios
simptomai gali pasireikšti bet kurioje kūno vietoje. Yra skirtingų žvynelinės tipų.5,6
Dažniausiai pasireiškia plokštelinė žvynelinė, dėl kurios įprastai tam tikri odos plotai
patinsta, sustorėja, parausta (odoje atsiranda uždegiminiai procesai) ir pasidengia
sidabriniais žvyneliais. Tokios ligos pažeistos sritys vadinamos plokštelėmis.7
Žvynelinę sukelia organizmo imuninės sistemos sutrikimas, kai pradeda veikti ir
tampa hiperaktyvios specifinės imuninės ląstelės – T ląstelės. Šios ląstelės pradeda
gaminti uždegimines medžiagas, dėl kurių odos ląstelės pradeda greičiau augti, dėl
ko ir susiformuoja plokštelės.8 Žvynelinės simptomai vienu metu gali būti silpnesni, o
kitu – paūmėję. Žvynelinės simptomų paūmėjimus sukelia įvairūs veiksniai, įskaitant
stresą, hormonų pokyčius ir odos pažeidimus.8

Žvynelinė nėra užkrečiama liga. Nuo žmogaus, sergančio
žvyneline, kitas EM
žmogus
ja užsikrėsti negali.6
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Lygiai taip pat svarbu, kad žvyneline sergantys asmenys dažnai kovoja
su depresija ir nerimu.14 Daugiau apie žvynelinės poveikį galite sužinoti
Psichikos sveikatos ir psoriazės vadove.

Komunikacija su jūsų darbdaviu: kaip darbdaviui
papasakoti apie žvynelinę?
Jei dalyvaujate pokalbyje dėl darbo, neseniai
įsidarbinote ar jums tik neseniai buvo
diagnozuota žvynelinė, dėl baimės būti
atstumtam arba nesuprastam gali kilti pagunda
nuslėpti savo ligą nuo kolegų ar darbdavių.
Tai jūsų sprendimas Teisiškai jūs neprivalote
kam nors pranešti apie savo būklę, tačiau jei
kasdienės veiklos našta jums taps per sunki,
aplinkiniai negalės jums deramai pagelbėti,
todėl svarbu atvirai pasipasakoti apie savo būklę
bent pagrindiniams komandos nariams, savo
vadovui ar personalo skyriui.

Žinokite savo teises!
Atminkite,
kad
neprivalote
darbdaviui pranešti apie savo
žvynelinę, o jūsų sveikatos būklė
negali trukdyti progresui darbe.
Dauguma Europos šalių taiko
įstatymus kovai su diskriminacija
dėl tokių ligų kaip žvynelinė, todėl
verta pasidomėti savo teisėmis.

Jei manote, kad žvynelinės simptomų paūmėjimai ateityje gali paveikti jūsų darbą
ar jo našumą, taip pat, jei teks reguliariai lankytis pas gydytoją, jums bus paprasčiau
kontroliuoti situaciją, jei žinosite, kad turite kolegų, kurie pablogėjus situacijai
galėtų padėti susitvarkyti su jūsų darbo krūviu. Atminkite, kad neprivalote niekam
pranešti apie savo ligą, o tai, kiek nuspręsite atskleisti, priklauso tik nuo jūsų pačių.

Atminkite, kad turite teisę patys nuspręsti,
kiek atsiverti.

Žvynelinė ir darbas

3

4

Žvynelinė ir darbas

Patarimai, kaip apie žvynelinę kalbėtis
su vadovu, bendradarbiais ar personalo
skyriaus atstovais
…jei šiuo metu ligą kontroliuojate ir ji netrukdo darbui

Q

Paaiškinkite savo būklę paprastais žodžiais.

Q

Papasakokite, kokias priemones naudojate, kad valdytumėte situaciją.

Q

Nurodykite, kokie veiksniai sukelia ligos paūmėjimą ir aptarkite,
kaip darbe būtų galima jų išvengti.

Q

Pasistenkite, kad informacija, kuria dalinatės, būtų susijusi su jūsų
darbu.

Q

Pasidalinkite savo nuogąstavimais dėl ateityje galimo žvynelinės
poveikio jūsų darbui (įskaitant gydymo, kurį šiuo metu taikote,
šalutinius poveikius).

Q

Pasiteiraukite dėl lankstesnių darbo galimybių.

Q

Paklauskite, kokią pagalbą jums gali pasiūlyti jūsų darbdavys
(pvz., privačią erdvę, kur būtų galima teptis gydomąja priemone).
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…jei šiuo metu ligos nekontroliuojate ir ji trukdo darbui

Q

Paaiškinkite savo būklę paprastais žodžiais.

Q

Papasakokite su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduriate dėl žvynelinės.

Q

Pasidalinkite savo nuogąstavimais dėl galimo žvynelinės poveikio jūsų
darbui.

Q

Pasistenkite, kad informacija, kuria dalinatės, būtų susijusi su jūsų
darbu.

Q

Jei dėl taikomo gydymo patiriate šalutinių poveikių, apie tai
pasikalbėkite su susijusiais savo komandos nariais.

Q

Pasiteiraukite dėl lankstesnių darbo galimybių.

Q

Paklauskite, kuo jūsų darbdavys galėtų jums pagelbėti.

Q

Patikinkite darbdavį, kad lankstumo jums reikia tik tam, kad
galėtumėte kokybiškai ir našiai tęsti darbus.

Q

Priminkite, kad žvynelinę galima puikiai sukontroliuoti, o jūs su savo
gydytoju ieškosite būdų, kaip tai padaryti, todėl šios ligos simptomai
neturėtų trukdyti jūsų darbui ateityje.

Q

Paprašykite kantrybės ir supratingumo – atminkite, kad nors
žvynelinė yra sunki liga, ji neturėtų jums trukdyti našiai dirbti ir būti
vertingu komandos nariu.
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Kaip kontroliuoti žvynelinės simptomus darbe
Tai ne visuomet paprasta, tačiau planuojant ir pasitelkiant reikiamą pagalbą, galima pasiekti
labai daug ir iš esmės pagerinti situaciją darbe ar namuose. Pateikiame jums patarimų, kurie
bus naudingi nepriklausomai nuo to, kur dirbate – biure, namuose ar parduotuvėje – ir kokių
įgūdžių jums prireiks:

1

Pakankamai ilsėkitės

6

Intensyvesniais laikotarpiais pasirūpinkite
pakankamu poilsiu. Įrodyta, kad miego
trūkumas
sukelia
ligos
simptomų
paūmėjimus.15

2

Naudokitės galinčių jums padėti
žmonių pagalba
Ligos paūmėjimų lydima ilga darbo savaitė
gali labai nuvarginti. Nepamirškite pagalbos
kreiptis į savo šeimos narius, draugus ar
kolegas.

3

4

Venkite maisto produktų ar kitų
paūmėjimus sukeliančių veiksnių
Kai kurie gyvenimo būdo veiksniai,
pavyzdžiui, nutukimas, neaktyvumas,
rūkymas ar alkoholio vartojimas blogina
žvynelinės simptomų ir gretutinių ligų
būklę.16–17 Savo mitybą ir gyvenimo būdą
galite kontroliuoti, tad pasistenkite išlikti
sveiki!

5

Jei darbdavį norite informuoti apie savo
būklę, patartina numatyti reguliarius
susitikimus, kad galėtumėte informuoti,
kaip jums sekasi.

7

Valdykite stresą

Pasirūpinkite lanksčiu
darbo grafiku.
Jei įmanoma, pasirūpinkite, kad jūsų darbo
grafikas būtų lankstus. Pavyzdžiui, jei jums
reikia sunkiai fiziškai dirbti, tačiau kaip tik
patiriate stiprų paūmėjimą, perkelkite šią
užduotį vėlesniam laikui, kai ligos simptomai
nuslops. Taip pat, jei dėl ligos simptomų
į biurą jums atvykti sudėtinga, dirbkite
nuotoliniu būdu savo namuose.

Atpažinkite ligos ženklus
Jei iš anksto numatote ir laukiate ligos
paūmėjimo, atitinkamai suplanuokite darbo
savaitę. Pasistenkite atpažinti tam tikrus
ženklus, nurodančius, kad liga gali neužilgo
paūmėti.

Reguliariai susitikite su savo
vadovu arba personalo skyriaus
specialistais.

8

Stenkitės išlikti pozityvūs
Normalu, jei po sunkaus ligos paūmėjimo
jaučiatės prastos nuotaikos ir nuvargę,
tačiau labai svarbu išsaugoti pozityvumą. Su
laiku atrasite jums tinkančius ligos kontrolės
būdus ir situacija pagerės.
Atminkite, kad į savo sveikatą privalote žvelgi
rimtai ir ieškoti būdų, kaip kontroliuoti ligos
simptomus, užsitikrinti reikiamą komfortą
darbe ir pasirūpinti, kad liga netrukdytų jums
būti našiu darbuotoju. Svarbūs yra jūsų darbo
rezultatai ir gebėjimas įveikti iššūkius, o ne
pati žvynelinė.

Pasirūpinti savo psichine sveikata, kai
kamuoja žvynelinė, gali būti tikras iššūkis.
Būtinai perskaitykite mūsų Psichikos
sveikatos ir psoriazės vadovą, kuriame
rasite daug patarimų.
EM - 95389 2022 m. balandžio mėn.

Aš dirbu su žvyneline sergančiu asmeniu
(arba priėmiau jį į darbą). Kaip galiu jam
padėti?
Q

Būkite supratingi Pacientus žvynelinė veikia įvairiai. Vieniems nekyla
didesnių sunkumų, o kitiems prireikia specialių pagalbos priemonių ir
dažnai laisvo laiko apsilankyti pas gydytojus.

Q

Plėskite savo žinias

Q

Ieškokite įvairiausių darbo galimybių / sprendimų ir išsiaiškinkite visus
su jais susijusius iššūkius.

Q

Gerbkite asmens teisę į privatumą.

Q

Siūlykite bet kokią pagalbą, kokią tik galite.

Q

Supraskite, kad tokie pacientai gali persistengti siekdami kompensuoti
savo trūkumus ir dirbdami viršvalandžius.

Q

Pasirūpinkite, kad bendravimas būtų atviras

Q

Atminkite, kad prasta psichinė sveikata įprastai yra susijusi su
žvyneline. Jei matote, kad jūsų kolega jaučiasi prastai, paskatinkite
jį kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus ir pasidalinkite
savo nuogąstavimais su darbuotojo vadovu ar personalo skyriaus
atstovais.

Dėkojame, kad skaitote. Jei sergate žvyneline arba
dirbate su ja sergančiu kolega, atminkite, kad sveikata
būtina pasirūpinti pirmiausiai, kitaip ligos simptomai
gali paūmėti, o iššūkiai darbe tik dar labiau pasunkėti.
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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.

kovą su autoimuninėmis ligomis.

