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➢Χρόνια  μη μεταδοτική αυτοάνοση φλεγμονώδης  
δερματοπάθεια, με γενετικό υπόβαθρο.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΩΡΙΑΣΗ

➢ Αφορά περίπου το 2% με 3% του γενικού πληθυσμού, ενώ η 
κατά πλάκας ψωρίαση  περίπου το 80% των  περιπτώσεων. 

➢Η προσβολή των αρθρώσεων αφορά περίπου το 20% των 
ασθενών με ψωρίαση .

➢Συννοσηρότητες : καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό 
σύνδρομο, φλεγμονώδη νόσο των εντέρων και κατάθλιψη.



➢Δημιουργούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με πολλά 
ενδιάμεσα βήματα για να εξασφαλισθεί η ποιότητα και η 
σταθερότητα του τελικού προϊόντος. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

➢ Οι βιολογικοί παράγοντες είναι φάρμακα - πρωτεϊνικά μόρια –
που τροποποιούν την λειτουργία πρωτεϊνών- κυττάρων που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της φλεγμονής

➢Είναι σύγχρονες και εξειδικευμένες θεραπείες και ονομάζονται 
« βιολογικοί» γιατί είναι προϊόντα βιοτεχνολογίας.

➢Σχεδόν πάντα χορηγούνται με ένεση ή έγχυση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 



ΤΑΞΙΔΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Διάγνωση Θεραπεία Υποτροπή

Συμπτώματα

Σημάδια, 
πόνος, οίδημα 



Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία προσφέρουν τις 
καλύτερες πιθανότητες να προληφθούν :

1. η περιττή δοκιμασία
2. η ανεξέλεγκτη νόσος
3. οι μη αναστρέψιμες παραμορφώσεις των αρθρώσεων και η 

αναπηρία των ασθενών. 
4. το κόστος της νόσου για την ψυχική υγεία και την κοινωνία.



Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 2 : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Ενημέρωση από τον 
θεράποντα ιατρό

Αυτοί που 
φοβούνται τις 

παρενέργειες, την 
ανοσοκαταστολή και 

τις ενέσεις. 

Αυτοί που εμπιστεύονται τον 
ιατρό τους, ακολουθούν τη 

θεραπεία, διατηρώντας 
κάποιες επιφυλάξεις

Αυτοί που θέλουν με 
κάθε τρόπο να 
βελτιώσουν την 

κλινική τους εικόνα



Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 3 : Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η απόκριση στη θεραπεία διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Είναι 
λοιπόν πιθανά τα ακόλουθα σενάρια:

Ο ασθενής αποκρίνεται πλήρως στη θεραπεία και εμφανίζει τεράστια βελτίωση. 
Συνέχιση της θεραπείας

• Ο ασθενής ανταποκρίνεται αρχικά, εμφανίζει σημαντική βελτίωση, όχι όμως 
στον επιθυμητό βαθμό. 

• Ο ασθενής ανταποκρίνεται αρχικά, όμως μετά από ένα χρονικό διάστημα, 
παύει να ανταποκρίνεται στη θεραπεία στον ίδιο βαθμό. 

• Ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. (Υπάρχει πάντα η πιθανότητα 
να μην ανταποκρίνεται σε κανένα από τα υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα. )

• Ο ασθενής ανταποκρίνεται πλήρως στη θεραπεία, έρχεται όμως αντιμέτωπος 
με κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, και αναγκάζεται να διακόψει τη θεραπεία.

Αλλαγή θεραπευτικού σχήματος 



Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η κακή συμμόρφωση οφείλεται

• σε ανεπαρκή επικοινωνία όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων

• λανθασμένη αντίληψη των πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων

• εσφαλμένες προσδοκίες σχετικά με την ταχύτητα και τον βαθμό βελτίωσης.

Λύσεις για καλύτερη συμμόρφωση : 

•καλύτερη ενημέρωση των ασθενών, τόσο από το γιατρό τους, όσο και από 

συλλόγους ασθενών. 

•ο ενημερωμένος ασθενής, είναι ο ενδυναμωμένος ασθενής που 

διαχειρίζεται καλύτερα τη νόσο του, επικοινωνεί ορθότερα με το γιατρό του,  

οδηγείται στη βέλτιστη για αυτόν θεραπεία, και εξασφαλίζει καλύτερη κλινική 
εικόνα και υψηλότερη ποιότητα ζωής



✓ Έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης για την Ψωρίαση σε 
συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

✓Περισσότερα στο www.epidermia.gr

http://www.epidermia.gr/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


