
Těžký život s lupénkou
Psoriáza má negativní dopad na život pacientů1-3

Lupénka ničí vztahy1-3

u 43 % (v ČR 40 %) 
pacientů negativně ovlivňuje vztahy. 

33 % (v ČR 34 %)  
se domnívá, že nejsou vhodným 
partnerem/partnerkou.

50 % (v ČR 39 %) 
se vyhýbá sexu  
a intimním vztahům. 

40 % (v ČR 39 %) pacientů 
nesnese pomyšlení, že někdo 
uvidí jejich pokožku.

Lupénka ponižuje1-3

84 %
(v ČR 91 %) pacientů 
s prosiázou se setkalo 
s diskriminací nebo ponížením.

Z toho 45 % (v ČR 46 %) muselo odpovídat 
na otázku, zda je jejich onemocnění nakažlivé. 

34 % (v ČR 58 %) zažilo 
nepříjemné pohledy/dotazy 
v plaveckém bazénu. 

17 % (v ČR 16 %) bylo odmítnuto 
při návštěvě kadeřnictví, kosmetického 
salonu nebo holičství.  
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Lupénka brzdí kariéru1-3

(v ČR 59 %) všech respondentů 
omezuje psoriáza v pracovním životě. 
Z toho:

38 %

54 %

23 % (v ČR 28 %) 
pacientů je vystaveno 
posměškům od svých 
kolegů. 

18 % (v ČR 21 %)  
se obává ztráty 
zaměstnání. 

Průzkum „Clear about Psoriasis“1-3 je dosud nejrozsáhlejší celosvětový průzkum mezi pacienty 
se středně těžkou až těžkou psoriázou. Zúčastnilo se ho 8338 respondentů z 31 zemí, včetně 
103 pacientů z České republiky. Průzkum provedla společnost Novartis ve spolupráci s výzkumnou 
společností GfK. Podpořilo jej 25 organizací sdružujících pacienty po celém světě.

(v ČR 44 %) kvůli svědění není 
schopno pracovat naplno.

Reference: 1. Warren R.B. et al. – Patients with moderate-to-severe psoriasis do not 
believe clearance of their skin is a realistic treatment goal: results from the largest 
global psoriasis patient survey – EADV 2016 abstract.  2. Warren R.B. et al. – Patients 
with moderate-to-severe psoriasis do not believe clearance of their skin is a realistic 
treatment goal: results from the largest global psoriasis patient survey – EADV 2016 
poster. 3. Clear About Psoriasis Survey – Data on file.


