Beyond

„
Expectations“

Žvynelinės priežiūros
vadovas
Kaip padėti mylimam žmogui gyventi su šia liga
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Žvynelinės priežiūros vadovas

Žvynelinė pasireiškia ne tik odos pažeidimais. Ji gali paveikti ir kitas kūno
dalis bei yra artimai susijusi su šiais sutrikimais:6–10

Įžanga
Psoriazės poveikis gali būti daugialypis – fizinis, psichinis ir emocinis.1–3 Sunki ligos
forma reiškia, kad jūsų mylimam žmogui, kenčiančiam nuo žvynelinės, greičiausiai
reikės jūsų pagalbos. Jei norite padėti, sužinokite daugiau apie šią ligą, o prireikus
palydėkite pas gydytoją arba pasirūpinkite reikiamais medikamentais.
Jūsų pagalba labai vertinama, tačiau padėti žvynelinės pacientui nėra paprasta. Šios
gairės suteiks jums praktinės informacijos apie žvynelinę ir jos poveikį bei patarimų,
kaip padėti šia liga sergančiam artimąjam.

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.

Lygiai taip pat svarbu, kad žvyneline sergantys asmenys dažnai kovoja su
depresija ir nerimu.1 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 viena iš labiausiai
kontroliuojamų autoimuninių ligų.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.2–3 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.4
Žvynelinė – tai lėtinė liga, kurią 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.5 Žvynelinės simptomai
vienu metu gali būti silpnesni, o kitu – paūmėję. Žvynelinės simptomų paūmėjimus
sukelia įvairūs veiksniai, įskaitant stresą, hormonų pokyčius ir odos pažeidimus.5

Įvairūs gydymo būdai skirstomi į tris pagrindines grupes, o gydytojas, remdamasis
įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, žvynelinės forma, paskiria tinkamiausią gydymą.2,16

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

Žvynelinė nėra užkrečiama liga. Nuo žmogaus,
sergančio žvyneline, kitas žmogus ja užsikrėsti
negali.3
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Injekciniai
Q Biologiniai
Q Kiti

Daugiau informacijos apie įvairius žvynelinės gydymo būdus rasite
Žvynelinės gydymo vadove.
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Žvynelinė ir intymumas
PSORIASIS & INTIMACY

Penki pagalbos būdai17
1

2

Žvyneline sergantys asmenys kartais vengia socialinių santykių su draugais ir šeimos
nariais, taip pat intymumo su savo partneriu. Dažnai jie gėdijasi savo odos ar tiesiog
prastai jaučiasi dėl paūmėjusių ligos simptomų.

Vienas naudingiausių būdų – kuo daugiau sužinoti apie žvynelinę ir
jos poveikius. Domėkitės šia liga ir išklausykite artimojo, kuris apie
ją papasakos. Taip pat galite perskaityti šios serijos gaires, kuriose
pateikta daugiau informacijos.

Svarbu mylimo žmogaus neversti ko nors daryti. Pasistenkite suprasti, kad žmogus
jūsų neatstumia, o tik nori būti išklausytas ir bendrauti taip, kaip jam komfortiška,
kad galėtų pasitikėti savimi. Galite pasiūlyti įvairių būdų, kaip praleisti laiką kartu,
kas gali padėti, jei žmogus jaučiasi blogai ar gėdijasi. Tai gali būti tik judviejų laikas,
be pašalinių.

Įsiklausykite į savo artimojo nuogąstavimus

Daugiau informacijos šia tema, o ypač apie žvynelinės poveikį romantiniams
santykiams, rasite Žvynelinės ir santykių gairėse.

Sužinokite daugiau apie ligos būklę

Pasirūpinkite, kad pacientas jaustųsi saugus ir galėtų laisvai dalintis
apie žvynelinės daroma poveikį. Vieniems svarbu gauti patarimų apie
tai, ko imtis, kad būtų lengviau gyventi su šia liga, o kitiems tiesiog
reikia, kad jų išklausytumėte ir neteistumėte.
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Pagalba ruošiantis vizitui
pas gydytoją

Pagalba kontroliuojant stresą
Kai kuriems pacientams stresas gali sustiprinti žvynelinės simptomus.
Pasikalbėkite su savo artimuoju apie tai, kaip jam atsipalaiduoti ir
sumažinti streso poveikį gyvenime. Jūs greičiausiai galite kažkuo padėti,
kad sumažintumėte artimojo stresą. Paklauskite, kaip tai padaryti.

Pasiūlykite savo draugui arba šeimos nariui padėti pasiruošti vizitui pas gydytoją. Tai
gali būti paprasčiausias pokalbis apie tai, kaip žmogus jaučiasi, pagalba pasižymint
klausimus, kuriuos reikėtų užduoti gydytojui, ar palydėjimas iki gydytojo kabineto.
Vadovaukitės tuo, ko jūsų draugui ar šeimos nariui labiausiai reikia.

Pasisiūlykite padėti pasiruošti susitikimui su gydytoju ir
(arba) palydėti į jį

Jei padedate savo artimam žmogui pasiruošti susitikimui su gydytoju, galbūt
norėsite su juo pakalbėti šiomis temomis:

Kai kuriuos žmones susitikimai su gydytojais gali bauginti, o jiems
gali būti sunku paaiškinti, kaip jie jaučiasi ir kokios pagalbos jiems
reikia. Neįkyriai pasiūlykite savo pagalbą.

Q

apie ligos simptomų paūmėjimą ar pokyčių dienoraščio vedimą;

Q

apie gydymo eigą ir progresą: ar paskirtas gydymas vis dar veiksmingas, ar nėra
pašalinių poveikių ir ar nereikia ko nors pakeisti;

Streso ar stipraus nerimo atveju paskatinkite pacientą
kreiptis profesionalios psichinės sveikatos pagalbos

Q

apie kitus galimus sveikatos sutrikimus;

Q

apie psichinę sveikatą: ar šiuo metu žvynelinė daro įtaką paciento nuotaikai.

Deja, bet daugelis sergančiųjų žvyneline kenčia nuo depresijos
ir nuolat jaučia nerimą, kurį iš dalies gali lemti socialinė atskirtis,
diskriminacija ir su šia liga susijęs požiūris.2 Labai svarbu, kad
sutrikus psichinei sveikatai jums artimas žmogus kreiptųsi pagalbos
į specialistus. Daugiau informacijos rasite Psichikos sveikatos ir
psoriazės vadove.

Jei aktualu, taip pat galite pasiūlyti palydėti pacientą į susitikimą su gydytoju, kad
jį palaikytumėte morališkai, užrašytumėte gydytojo patarimus ar padėtumėte
paaiškinti paciento mintis ir jausmus. Vadovaukitės paciento poreikiais ir gerbkite
jo teisę į privatumą, jei į susitikimą jis nuspręstų vykti vienas.
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Pagalba gydymo procese
Žvynelinė šiuo metu yra viena iš veiksmingiausiai gydomų autoimuninių
uždegiminių ligų, todėl pacientai gali tikėtis išsigydyti iki 90 % odos ploto.18 Tačiau
tam, kad gydymas būtų veiksmingas, paskirtus medikamentus reikia vartoti tiksliai
taip, kaip nurodė gydytojas.
Jūsų artimajam gali prireikti pagalbos su paskirtuoju gydymu. Pavyzdžiui, nepamiršti
su savimi pasiimti vaistų. Svarbu tai išsamiai aptarti su pacientu ir gydytoju, kad
suprastumėte, kuo galite būti naudingi.
Kai kurių gydymo būdų atveju, tam tikras procedūras, pavyzdžiui, medikamentų
injekciją, reikia išmokti atlikti saugiai. Jei sergančiam žvyneline paskiriamas injekcinis
vaistas, gydytojas pademonstruoja, kaip vaistų injekcijos procedūrą atlikti saugiai.
Jei pacientui reikia pagalbos, tai būtina aptarti su gydytoju, o jūs, jei sutinkate
padėti, turite išmokti saugiai vykdyti atitinkamus procesus ir laikytis reikalavimų.
Visiškai priimtina prieš nusprendžiant prašyti daugiau informacijos, o jei manote,
kad nesate tam tinkamas asmuo ar nesate pakankamai pasiruošę, būkite sąžiningi
ir pasidalinkite tuo, kaip jaučiatės. Atviras pokalbis su jūsų artimuoju ir gydytoju yra
geriausias būdas sumažinti įtampą.19

Kreipimasis pagalbos
Padėti sergančiam žvyneline gali būti sudėtinga, todėl jums taip pat gali prireikti
pagalbos. Kreipkitės pagalbos į savo draugus ar šeimos narius. Kartais savo
artimajam padėti negalėsite, o kartais jums reikės pasikalbėti su kažkuo iš
šalies. Aptarkite, kaip su tokia situacija tvarkytis ir sutarkite, į ką galite kreiptis
tokiomis aplinkybėmis.
Jei jums ir jūsų artimajam reikia pagalbos, pabandykite kreiptis į vietos
pagalbos organizaciją.

Daugiau informacijos
Q

EUROPSO

Q

Pasaulinė sveikatos organizacija

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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Pastabos

Pastabos
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Pastabos
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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.

