Η Ψωρίαση
επηρεάζει περισσότερους από

125.000.000
ανθρώπους παγκοσμίως

Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, την εθνικότητα
και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η ψωρίαση επηρεάζει το σύνολο
του ανθρώπου
Κατάθλιψη

Μεταβολικό
σύνδρομο

Καρδιαγγειακές
παθήσεις

Νόσος του
Crohn
Διαβήτης

Ψωριασική
αρθρίτιδα

Η σοβαρή ψωρίαση έχει συσχετιστεί με κινδύνους ανάπτυξης συνοσηροτήτων, όπως για παράδειγμα, η υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο και η ηπατική νόσος.
Επομένως, είναι σημαντικό η ψωρίαση να παρακολουθείται και να θεραπεύεται στενά και αποτελεσματικά.

Μια μορφή αρθρίτιδας, που ονομάζεται ψωριασική
αρθρίτιδα, επηρεάζει περίπου το 30% των ανθρώπων
που έχουν ψωρίαση. *1

Η επίδραση της ψωρίασης
στην καθημερινότητα
αναφέρει ότι η
ψωρίαση είναι
σοβαρό πρόβλημα*2

αναφέρει ότι η
ασθένεια επηρεάζει την
καθημερινή του ζωή

αναφέρει αλλαγή
ή διακοπή στις
καθημερινές
δραστηριότητες

Κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις
της ψωρίασης
αποφεύγει
τις αθλητικές
δραστηριότητες*3

Το ψυχοκοινωνικό βάρος
της ψωρίασης
έχει βιώσει
στιγματισμό*5

Η κατάθλιψη ως συνέπεια
της ψωρίασης εκτιμάται ότι
ανέρχεται στο*4
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές
επιλογές, προσφέρουν χαμηλή
έως μέτρια ικανοποίηση, σε
ποσοστό πάνω από*2

Η επικράτηση του αυτοκτονικού ιδεασμού
έχει αναφερθεί μεταξύ των ατόμων με
ψωρίαση σε ποσοστό*6
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έχει αναφέρει διακρίσεις
στο εργασιακό, σχολικό και
εξωτερικό περιβάλλον
με σοβαρή ψωρίαση έχει
χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
αναφέρει ότι απουσίασε από
την εργασία του λόγω της
ψωρίασης*7
αναφέρει ότι απουσίασε από
την εργασία του λόγω της
ψωριασικής αρθρίτιδας*7
1 στους 4 πιστεύει ότι είναι πιο
δύσκολο να βρει δουλειά εάν έχει
ψωρίαση και ότι δεν μπορεί να
επιλέξει την καριέρα που θέλει*7

http://www.epidermia.gr

