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Žvynelinė ir santykiai

Įžanga

Žvynelinė pasireiškia ne tik odos pažeidimais. Ji gali paveikti ir kitas kūno
dalis bei yra artimai susijusi su šiais sutrikimais:5–9
Q

Q

Išsaugoti gerus santykius kartais nėra paprasta, o tokia ilgalaikė liga kaip žvynelinė
situaciją gali apsunkinti. Žvynelinė paveikia ne tik pačius pacientus, bet ir jų aplinkos
žmones – draugus, šeimos narius, romantinius partnerius ar net kolegas.

psoriazinis artritas – sąnarius ir
raumenis pažeidžianti liga;

lėtinis obstrukcinis plaučių
sutrikimas (COPD);

Q

širdies ir kraujagyslių ligos;

Q

vėžys;

Q

osteoporozė;

Q

metabolinis sindromas.

Šiose gairėse pateikiame praktinių patarimų, kaip palaikyti gerus santykius, kai jūs
arba jūsų aplinkos žmogus sergate žvyneline. Jos naudingos patiems žvynelinės
pacientams ir jų artimiesiems.

Lygiai taip pat svarbu, kad žvyneline sergantys asmenys dažnai kovoja
su depresija ir nerimu.10 Daugiau apie žvynelinės poveikį galite sužinoti
Psichikos sveikatos ir psoriazės vadove.

Žvynelinės išgydyti kol kas nemokame, tačiau per pastaruosius 20 metų žvynelinės
gydymo srityje pasiekta labai daug, todėl dabar žvynelinė yra bene vienintelė
autoimuninė liga, kurią pavyksta veiksmingai sukontroliuoti.11–15

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.1–2
Dažniausiai pasireiškia plokštelinė žvynelinė, dėl kurios įprastai tam tikri odos plotai
patinsta, sustorėja, parausta (odoje vyksta uždegiminiai procesai) ir pasidengia
sidabriniais žvyneliais. Tokios ligos pažeistos sritys vadinamos plokštelėmis.3
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.4 Žvynelinės simptomai vienu metu gali būti silpnesni, o
kitu – paūmėję. Žvynelinės simptomų paūmėjimus sukelia įvairūs veiksniai, įskaitant
stresą, hormonų pokyčius ir odos pažeidimus.4

Žvynelinė nėra užkrečiama liga. Nuo žmogaus,
sergančio žvyneline, kitas žmogus ja užsikrėsti
negali.2
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Įvairūs gydymo būdai skirstomi į tris pagrindines grupes, o gydytojas, remdamasis
įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, žvynelinės forma, paskiria tinkamiausią gydymą.1,16
Vietinis gydymas

Fototerapija

Sisteminis gydymas

Atitinkamų receptinių ir
nereceptinių priemonių,
kurias galima įsigyti vaistinėse,
tepimas tiesiogiai ant odos.

Gydytojo paskiriamas gydymas
kontroliuojamas natūralia saulės
arba dirbtine ultravioletine (UV)
šviesa.

Gydytojo paskiriamas
gydymas geriamaisiais arba
injekciniais medikamentais
namuose arba ligoninėje.

Kremai,
tepalai
ir geliai

Geriamieji
medikamentai
UV spindulių
terapija

INJECTABLES

Injekciniai
Q Biologiniai
Q Kiti

Daugiau informacijos apie įvairius žvynelinės gydymo būdus rasite Žvynelinės
gydymo vadove.
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Skirtingi santykių tipai
Žvynelinė paveikia ne tik šia liga sergančius asmenis.
Ji gali turėti įtakos įvairiems pacientų santykiams su:
Q

Q
Q

romantiniu
partneriu;17
šeima;18
draugais;18

Q
Q

kolegomis;19
sveikatos
priežiūros
specialistais.

Šiose gairėse apžvelgiame visus šiuos santykius iš
abiejų pusių perspektyvos.

Jei sergate žvyneline

Jei mylite žvyneline sergantį asmenį

Atvirai pasidalinkite apie tai, kokias
vidines kovas ir nesaugumo jausmą
patiriate
Pradėkite pokalbį apie tai, kaip jaučiatės –
fiziškai ir psichiškai. Sužinoję, kad kiti jūsų
situaciją mato kitaip nei jūs, liksite maloniai
nustebę.
Atviri ir nuoširdūs pokalbiai atveria galimybes
komplimentams ir suteikia kartais taip
reikalingo pasitikėjimo savimi!

Priimkite jūsų partnerio prisipažinimą apie
patiriamą nesaugumo jausmą ir stenkitės
suprasti, ką jis jaučia
Jums jūsų partneris greičiausiai yra patrauklus,
tačiau jis pats save gali matyti visiškai kitaip,
ypač jei kenčia nuo tokios lėtinės ligos kaip
žvynelinė.
Jei skirsite pakankamai laiko išklausyti
jūsų partnerio nuogąstavimus dėl to, kaip
nesaugiai jis jaučiasi, ir suprasti to priežastis,
kartu jums bus lengviau ištverti sunkius
laikotarpius.

Atraskite būdą, kaip sustiprinti
pasitikėjimą savimi
Suraskite pagalbos grupę ir užsiimkite kokia
nors jums patinkančia ir pasitikėjimą savimi
didinančia veikla.
Išmokite priimti komplimentus ir mėgaukitės
gražiais atsiliepimais apie jus. Pabandykite į
save pažvelgti aplinkinių akimis!

Komplimentai padeda
Paskatinkite savo partnerį prisijungti prie
pagalbos grupės ar užsiimti jam patinkančia ir
savigarbą stiprinančia veikla.
Žvyneline sergantys žmonės dažnai kenčia
nuo sumažėjusio pasitikėjimo savimi.
Dažniau sakykite savo partneriui, kad jis jums
patrauklus!

Atraskite abiem tinkamus seksualinius
santykius
Jei patiriate ligos simptomų paūmėjimą, apie
seksualinius santykius greičiausiai negalvojate.
Pasikalbėkite apie tai su savo partneriu ir
raskite kitų būdų būti kartu, pavyzdžiui,
pažiūrėkite filmą arba paruoškite romantišką
vakarienę.
Jei norite intymumo, imkitės bet kokių
priemonių, padėsiančių jums jaustis
komfortiškai. Galbūt norėsite išjungti šviesas,
pasilikti kai kuriuos drabužius ar pasirinkti tam
tikros spalvos patalynę.
Atvirai bendraukite su savo partneriu.
Paaiškinkite, kodėl norite daryti vienaip ar
kitaip, paskatinkite užduoti klausimų.

Būkite paslaugūs ir kantrūs
Jei jums atrodo, kad partneris vengia
intymumo ar miegamajame elgiasi keistai,
pasikalbėkite apie tai kuo švelniau, kad
išsiaiškintumėte problemos priežastį.
Pasistenkite suvokti, kad partneris jaučiasi
nesaugus, būkite kantrūs ir spręskite iššūkius
kartu – jūsų santykiai gali tik dar labiau
sustiprėti.

Romantinis partneris17
Jei sergate žvyneline

Jei mylite žvyneline sergantį asmenį

Ryžkitės santykiams tuomet, kai būsite
jiems pasirengę
Nauji santykiai gali teikti daug malonumo,
tačiau kartais gali sukelti ir stresą. Stresas
paskatina ligos simptomų paūmėjimus, todėl
stenkitės atsipalaiduoti ir nedarykite to, kam
nesate pasirengę.
Manome, kad būti atviriems yra geriausia,
tačiau kam, kaip, kada ir kiek atskleisite apie
savo situaciją, visiškai priklauso tik nuo jūsų.

Neverskite kalbėtis apie žvynelinę
Sužinojus, kad jūsų partneris serga žvyneline,
jums gali kilti įvairių klausimų. Būkite kantrūs
ir dėmesingi, kai klausiate arba kalbatės apie
žvynelinę, niekada neverskite apie tai kalbėtis.
Jūsų partneris atsivers jums tada, kai bus
pasiruošęs tai padaryti, o jūs tokiam pokalbiui
galite pasiruošti apie šią ligą sužinoję iš įvairių
prieinamų šaltinių.

Svarbiausia kalbėtis
Jūsų partneris negali skaityti jūsų minčių,
todėl jums reikės paaiškinti kai kurias su
žvyneline susijusias aplinkybes ir jos poveikius,
kurie jums savaime suprantami. Atminkite,
kad jis gali nieko apie tai nežinoti ir pirmą
kartą susidurti su tokia situacija.
Jei paaiškinsite, kaip jaučiatės, ir kodėl, jūsų
partneris galės jums padėti.

Nepriimkite asmeniškai
Jūsų partneris kartais gali vengti seksualinių
santykių, prisilietimų ar bet kokio intymumo.
Kad ir kaip gali būti sunku situacijoje, kai atrodo,
kad partneris jūsų vengia, tačiau taip gali nutikti
dėl jūsų partnerio būklės, o ne dėl jūsų.
Nebijokite pasikalbėti apie savo jausmus. Kaip
jaučiatės jūs taip pat labai svarbu.
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Šeima18
Jei sergate žvyneline

Jei jūsų šeimos narys serga žvyneline

Šeimai išaiškinkite situaciją
Vienų žmonių šeimos istorijoje taip pat
yra žvynelinės atvejų, tačiau kiti gali būti
vieninteliai šeimoje sergantys šia liga.
Pasikalbėkite su savo šeima apie žvynelinę ir
jos poveikį, paskatinkite juos sužinoti daugiau.
Pasiūlykite jiems pasinaudoti mūsų gairėmis,
ypač jei jums patiems apie tai papasakoti
sudėtinga.

Sužinokite apie žvynelinę
Vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite
padaryti, tai daugiau sužinoti apie žvynelinę
ir jos poveikius. Net jei jau kažkiek žinote,
atminkite, kad kiekvienas sergantis žvyneline
ją išgyvena skirtingai, todėl svarbu paklausti,
kaip ji veikia jums artimą žmogų asmeniškai.

Jei sergate žvyneline

Jei jūsų šeimos narys serga žvyneline

Nebijokite paprašyti pagalbos
Kartais jums gali prireikti aplinkinių pagalbos.
Tam gali būti įvairių priežasčių, pavyzdžiui,
paūmėjus ligos simptomams galite jaustis
pernelyg pavargę užsiimti namų ruošos
darbais. Galbūt jums reikia gydytojo
pagalbos. Kas tai bebūtų, pasidalinkite savo
jausmais su žmogumi, kuriuo pasitikite. Jei
reikia, paprašykite pagalbos.

Pagalba namuose
Žvynelinė gali labai nemaloniai paveikti
sergančiojo kūną, todėl kartais jam gali
prireikti jūsų paramos. Paprašyti pagalbos
elkitės supratingai ir prisitaikykite, kad kiek
įmanoma palengvintumėte savo artimojo
naštą. Galbūt tereikia padėti atlikti namų
ruošos darbus, kai žvynelinės simptomai
paūmėja.

Draugai18
FRIENDS

Atminkite, kad jūsų šeima nežino, kaip jūs
jaučiatės
Nors įprastai mūsų šeimos nariai mus gerai
pažįsta, tačiau jiems gali prireikti pagalbos,
kad suprastų, kaip žvynelinė veikia jus
asmeniškai ir kokia pagalba jums reikalinga.
Nesigėdykite paaiškinti, ką patiriate, ir
paprašyti pagalbos!

Supraskite, ko jums artimas žmogus nori ir
ko jam reikia
Paklauskite, kuo konkrečiai galite būti
naudingi. Yra daug būdų, kuriais galite būti
naudingi kenčiančiam nuo tokios ligos kaip
žvynelinė, tačiau kiekvienas turi skirtingus
poreikius, todėl svarbu paklausti, kuo galite
padėti.

Neslėpkite savo jausmų
Kartais paprasčiau nuslėpti stiprias emocijas ir
apsimesti, kad viskas gerai, kai taip nėra. Kiek
dalintis apie savo būklę su kitais, sprendžiate
jūs patys, tačiau jei jaučiatės ypatingai nusivylę
ar stipriai pergyvenate, atsivėrę artimiausiems
šeimos nariams ar draugams, galite pasijusti
geriau.

Neignoruokite jausmų
Kartais gali kilti noras pralinksminti ligos
prislėgtąjį ar nerimaujantį dėl jos simptomų.
Tačiau tai gali turėti priešingą poveikį!
Pasirūpinkite, kad jūsų artimasis jaustųsi
saugus ir galėtų laisvai dalintis potyriais ir
jausmais apie žvynelinės daromą poveikį.
Vieniems svarbu gauti patarimų apie tai, ko
imtis, kad būtų lengviau gyventi su šia liga, o
kitiems tiesiog reikia, kad jų išklausytumėte ir
nekritikuotumėte. Jei jūsų artimajam prireiktų
papildomos pagalbos, pasiūlykite jam aptarti
situaciją ir su savo gydytoju.
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Jei jūsų draugas serga žvyneline

Draugams išaiškinkite situaciją
Jūsų draugai gali nedaug žinoti apie žvynelinę,
tačiau greičiausiai jie mielai sutiks sužinoti
daugiau.
Jei jaučiatės pasiruošę, galite jiems papasakoti
apie savo ligą ir jos poveikį jums, taip pat
galite pasiūlyti pasinaudoti šiomis ir kitomis
mūsų gairėmis. Tik jūs sprendžiate, kam kada
ir kiek papasakosite.

Sužinokite apie žvynelinę
Žvynelinė gali daryti didelę įtaką jūsų draugo
gyvenimui, tačiau apie tai tikriausiai žinote
nepakankamai. Įsipareigokite sužinoti
daugiau. Klauskite draugo, jei jis pasiruošęs
atsiverti, taip pat galite pasinaudoti
kitais šaltiniais ir apie šią ligą pasidomėti
savarankiškai. Atsižvelkite į draugo
pageidavimus. Jam bus malonu žinoti, kad juo
rūpinatės!

Svarbiausia kalbėtis
Kaip ir bet kokiuose santykiuose, su draugais
svarbu būti atviriems. Paaiškinkite, kaip
žvynelinė veikia jūsų asmeninį gyvenimą
ir santykius su aplinkiniais. Tai padės jūsų
draugams geriau jus suprasti ir padėti,
kai sunku.

Nenuvertinkite
žvynelinės įtakos
Žvynelinė kiekvieną savo auką veikia
skirtingai, tačiau kai kurie patiria labai stiprų
poveikį fizinei ir psichinei sveikatai. Atminkite,
kad tai nėra vien tik odą pažeidžianti liga; jos
poveikis gali būti kur kas platesnis ir pacientų
gyvenime pasireikšti įvairiomis formomis.

Žvynelinė ir santykiai
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Jei jūsų draugas serga žvyneline
Būkite lankstūs
Kartais jūsų draugas gali vengti socialinių santykių ir atšaukti susitikimą. Tai gali jus papiktinti, tačiau
turite suprasti, kad jūsų draugas galimai patiria ligos simptomų paūmėjimą, kuris vargina ir verčia jaustis
nejaukiai ar net gėdintis savo odos.
Pasiteiraukite, ar galite kuo nors padėti, pasiūlykite atidėti planus ir prisitaikykite prie draugo poreikių.
Būkite pakantūs ir supratingi
Kantrybė ir supratimas gali tapti geriausiomis dovanomis jūsų draugui. Net jei nedaug žinote apie
ligą ir jos gydymą, paprasčiausiai pasiūlykite išklausyti ir pažadėkite pasistengti suprasti, kas svarbu
sergant žvyneline.

Jei sergate žvyneline

Jei dirbate su žvyneline sergančiu kolega

Pagrindinį dėmesį skirkite sau
Stresas gali suaktyvinti ligos simptomus, todėl
labai svarbu rimtai savimi rūpintis ir iš anksto
planuoti, kaip prireikus atsiriboti nuo stresinės
situacijos ir atsipalaiduoti. Nusiraminimas
kiekvienam gali reikšti skirtingus dalykus –
meditaciją, knygos skaitymą, tinklalaidės
klausymąsi ar pasivaikščiojimą gamtoje.
Rinkitės tai, kas jums labiausiai padeda.

Pasirūpinkite, kad darbas neužgožtų jūsų
laisvalaikio
Viršvalandžiai gali sukelti stresą, kuris gali
sustiprinti ligos simptomus. Padėkite kolegai
atrasti tinkamą pusiausvyrą tarp darbo ir
laisvalaikio. Galbūt paskatinkite kolegą dėl
darbo grafiko pasikalbėti su savo vadovu ar
personalo skyriumi.

Jei dirbate su žvyneline sergančiu kolega
Būkite teigiamas pavyzdys
Jūsų draugui kartais gali būti sudėtinga išlikti pozityviam, ypač paūmėjus ligos simptomams. Užėjus
sunkiam laikotarpiui parodykite, kaip jums rūpi jūsų draugas ir paklauskite, ar galite kuo nors padėti,
kad draugas pasijustų geriau. Net ir nereikšmingi veiksmai kai kam gali padėti pasijusti geriau!

Kolegos19
COLLEAGUES

Jei sergate žvyneline

Jei dirbate su žvyneline sergančiu kolega

Būkite atviri apie savo ligą ir poreikius
Teisiškai jūs neprivalote niekam darbe pranešti
apie savo ligą, tačiau jei manote, kad ligos
poveikis gali trukdyti jūsų darbui, patariame
atitinkama svarbia informacija pasidalinti su
savo vadovu ar personalo skyriumi.
Taip pat, dalindamiesi tam tikra informacija
su kolegomis, galite padėti jiems suprasti jūsų
poreikius ir atitinkamai pagelbėti jūsų darbe.

Klausykitės ir supraskite
Jūsų kolegai gali būti pernelyg sudėtinga
atvirai kalbėtis apie žvynelinę. Žvynelinė
žmones veikia skirtingai, todėl pabandykite
suprasti, kaip ji veikia jūsų kolegą ir ar jūs
galite būti jam kuo nors naudingi.
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Plėskite savo žinias
Skirkite laiko plačiau pasidomėti apie žvynelinę ir kaip ji veikia pacientų kasdienybę darbe ir
namuose. Apie žvynelinę jums gali papasakoti jūsų kolega, taip pat galite patys apie tai pasiskaityti
mūsų gairėse.
Padėkite savo kolegai ir būkite kiek įmanoma lankstesni, ypač jei jam reikia vykti į
medicinines apžiūras ar dėl paūmėjusių ligos simptomų dirbti namuose
Kartais, paūmėjus ligos simptomams, jūsų kolega negalės dirbti kaip įprasta. Galbūt jam reikės
dirbti namuose arba išeiti iš darbo anksčiau, kad galėtų nuvykti pas gydytoją. Jei tikitės padidėjusio
darbo krūvio ir pergyvenate, kad nesusitvarkysite, pasitarkite su savo vadovu. Pasistenkite palaikyti
savo kolegą tokiose situacijose, nes jos gali labai varginti ir fiziškai, ir emociškai. Atminkite, kad jei
palaikysite ir padrąsinsite savo kolegą, jo ligos paūmėjimas gali praeiti greičiau. Ir priešingai, jei jam
teks dirbti įtemptoje aplinkoje, liga gali paūmėti ir jis ilgiau negalės grįžti į darbą.

Norite sužinoti daugiau? Gairėse apie žvynelinę ir darbą rasite daugiau informacijos šia tema.

Padėti sergantiems žvyneline kartais gali būti nelengva.
Artimiesiems skirtose gairėse pateikta informacija gali būti
naudinga ir jums. Žr. Vadovą žvyneline sergančių žmonių
artimieisiems.

Žvynelinė ir santykiai
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Pastabos

Sveikatos priežiūros specialistas
Jei sergate žvyneline20

Jei gydote žvyneline sergančius pacientus

Aiškiai įvardykite savo tikslus
Nebijokite gydytojui tiksliai nurodyti, kokios
pagalbos jums reikia ir ko jūs tikitės iš
gydymo. Aptarkite visas galimybes ir kurios
jų labiausiai jums tinka. Prieš susitikimą
užsirašykite klausimus. Taip bus paprasčiau
kalbėtis.

Išklausykite
Nuo žvynelinės kenčiančiam žmogui kartais
reikia šiek tiek laiko, kad galėtų pasipasakoti
apie žvynelinės poveikį. Pacientas gali gėdytis ir
nepripažinti jį slegiančių jausmų.
Susitikimo metu skirkite laiko ligos poveikiui ir
papildomos pagalbos poreikiams aptarti. Kai
kuriems žmonėms sunku kalbėtis apie žvynelinės
daromą poveikį jų fizinei ir psichinei sveikatai.
Jei įtariate, kad liga jūsų pacientui kelia rimtų
problemų, pasistenkite sužinoti daugiau ir
nesitenkinkite apsimestiniu atsakymu „Man
viskas gerai“.

Jei sergate žvyneline
Kreipkitės į tokį gydytoją, su kuriuo galėsite būti atviri
Svarbu, kad su gydytoju galėtumėte sąžiningai pasidalinti savo patirtimi. Daugelis skirtingų veiksnių gali
turėti įtakos tam, kaip jausitės aptardami jūsų priežiūrą – galbūt jūsų gydytojas nėra žvynelinės specialistas,
o gal jums tiesiog sunku atvirai su juo kalbėtis, tačiau bet kokiu atveju, jei nemanote, kad galėsite
nuoširdžiai atsiverti savo gydytojui, turėtumėte apsvarstyti galimybę kreiptis į kitą. Nepergyvenkite, jūsų
gydytojas neįsižeis.
Rasti jums tinkamą gydytoją yra ypatingai svarbu, ypač jei sergate tokia ilgalaike liga kaip žvynelinė.
Kartu su savo gydytoju praleisite daug laiko, todėl jei norite ne tik išmokti gyventi su žvyneline, bet
ir gyventi gerai, labai svarbu, kad jaustumėte gydytojo palaikymą ir tarpusavio supratimą.

Dėkojame, kad skyrėte laiko šioms gairėms perskaityti.
Atminkite – jei jūs, jums artimas žmogus ar kolega sergate
žvyneline, sveikų santykių pagrindas yra sąžiningas ir atviras
bendravimas.
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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.
įsipareigojusi lengvinti vidinę kovą su autoimuninėmis ligomis.
EM-96221

