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H Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) υποστηρίζει την Εκστρατεία
Ενημέρωσης και Κινητοποίησης κατά της Ψωρίασης που διοργανώνει η LEO Pharma Hellas. Ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, κ. Δημήτρης
Ρηγόπουλος, αναφερόμενος στην ενημερωτική εκστρατεία τόνισε: "Η ψωρίαση είναι μια
αυτοάνοση, χρόνια, φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει περίπου το 2% των Ελλήνων, με το 80%
να πάσχει από ήπια – μέτρια ψωρίαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έρευνες σε ασθενείς δείχνουν ότι
το 94% δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του και το 88%, νιώθει ότι επιβαρύνεται ουσιαστικά η
ψυχολογία τους, με μείωση της αυτοπεποίθησής τους, αρνητική επίδραση στις σχέσεις τους και σε
αρκετές περιπτώσεις στην παραγωγικότητά τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την θεραπεία.
Στόχος μας είναι μέσω της ενημερωτικής εκστρατείας, να παρακινήσουμε τους ασθενείς να
επισκεφθούν το δερματολόγο τους ώστε να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα αποτελεσματικής
αντιμετώπισης της νόσου".
Οιασθενείς με ψωρίαση μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα https://psoriasis.myderma.info για
χρήσιμα εργαλεία, συμβουλές και ποικίλα θέματα
Βασικά στοιχεία για την ψωρίαση
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Υπολογίζεταιότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με ψωρίαση,
συμπεριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων.
Πρόκειταιγια μια κοινή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει κυρίως το δέρμα. Τα πιο
συχνά αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πάχυνση και απολέπιση του δέρματος,
κνησμό και ερύθημα (επιφανειακή ερυθρότητα του δέρματος).
Ηψωρίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μια επώδυνη νόσο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα και
κοινωνικό στίγμα, ενώ έχει σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή του
ατόμου. Άτομα με ψωρίαση, ειδικά όσα εμφανίζουν πιο σοβαρά συμπτώματα, διατρέχουν
επίσης αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άλλων σοβαρών συσχετιζόμενων νόσων, όπως
καρδιακά νοσήματαv, και μεταβολικά νοσήματα (συνδυασμός διαβήτη, υψηλής αρτηριακής
πίεσης και παχυσαρκίας).
Επιπλοκέςψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη και άγχος, είναι επίσης πιο συχνές στα άτομα με
ψωρίαση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι επιπτώσεις της ψωρίασης

υποτιμώνται και ο Οργανισμός προτρέπει σε δράση για την καταπολέμηση του στίγματος και
τη βελτίωση των θεραπειών.
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Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της πανελλαδικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης, με στόχο την παρότρυνση των ασθενών με ψωρίαση να επισκεφθούν το
δερματολόγο τους, να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα αναφορικά με τη νόσο, ώστε σε
συνεργασία μαζί του να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. "Κάνοντας πράξη το "Δικαίωμα στην
Υγεία" έναν από τους πέντε άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη LEO Pharma Ηellas
στηρίζουμε ασθενείς με δερματικές παθήσεις και υλοποιούμε δράσεις που πρεσβεύουν την
καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία. Πιστεύουμε ότι η γνώση είναι δύναμη και
στηρίζουμε πολύπλευρα την ενημέρωση των ασθενών. Η ενημερωτική εκστρατεία στόχο έχει να
παροτρύνει τους ασθενείς με ψωρίαση να "αναλάβουν δράση” με σκοπό την απόκτηση υγιούς
δέρματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους", επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της LEO
Pharma Hellas κ. Νίκος Ραγκούσης αναφερόμενος στην εκστρατεία.
Ηεκστρατεία υλοποιείται από την LΕΟ Pharma, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και
Αφροδισιολογικής Εταιρείας-ΕΔΑΕ.
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