Przykłady zmian łuszczycowych u chorych:

ŁUSZCZYCA (łac. psoriasis) to niezakaźna,
uwarunkowana genetycznie choroba skóry.
Jedną z przyczyn, które wywołują wystąpienie
łuszczycy jest stres. W ostatnim czasie
dowiedziono, iż łuszczyca to choroba
ogólnoustrojowa, czyli występowaniu zmian na
skórze towarzyszą choroby współistniejące (np.
choroby stawów – ŁZS). Łuszczyca jest
najczęściej występującą chorobą skóry –
dotyka około 3% populacji. Szacuje się, że w
Polsce na tę przewlekłą, niewyleczalną chorobę
cierpi około 800 tys. osób. Pomimo, iż jest to
tak często występujące schorzenie świadomość
i wiedza ludzi zdrowych na temat łuszczycy jest
bardzo znikoma. Powodem zapewne jest fakt,
iż chorzy ukrywają chorobę przed znajomymi i
współpracownikami bojąc się odrzucenia i
braku akceptacji. Można mnożyć historię
chorych, którzy na codzień spotykają się z
nieprzyjemnymi uwagami ze strony osób
zdrowych na ulicy, plaży bądź u fryzjera.
Potrzeba nie lada odwagi i samozaparcia, aby
stawić czoło tego typu sytuacjom. Wielu
chorych straciło pracę lub z powodu choroby
nie ma szans na jej znalezienie. W świecie
zdominowanym przez kult piękna zupełnie
zabrakło miejsca na tolerancję oraz odrobinę
współczucia i akceptacji dla osoby chorej na
łuszczycę, dlatego też chorzy bardzo często
zapadają na depresje, czują się gorsi i
wyalienowani
ze
społeczeństwa.
Mamy
nadzieję, iż może dzięki tej informacji
spotykając kogoś z nas w autobusie czy
tramwaju okażesz zrozumienie i nie będziesz
się bał. PAMIĘTAJ! ŁUSZCZYCA NIE JEST
CHOROBĄ ZAKAŻNĄ!!!

DOLNOŚLĄSKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
CHORYM NA ŁUSZCZYCĘ

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 661 805 567, 609 470 644
www.luszczyca.wroclaw.pl
biuro@luszczyca.wroclaw.pl
Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji
nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!
KRS 0000315249, NIP 8942960230
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Nasza działalność w ostatnim czasie:
 Obchody Światowego Dnia Chorego na

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na
Łuszczycę powstało 23 sierpnia 2008 roku z
inicjatywy osób zmagających się z łuszczycą od
wielu lat. Prezesem stowarzyszenia jest Beata
Lenart. Opiekunami medycznymi stowarzyszenia
zostali prof. zw. Dr hab. Eugeniusz Baran oraz
doktor n. med. Piotr Pluciński. Działalność
stowarzyszenia oparta jest na założeniach
statutowych. Posiadamy status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie
na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin. W
swej pracy szczególny nacisk kładziemy na
nagłaśnianie problemów, z którymi zmagają się na
co dzień osoby chore oraz na pomoc i wsparcie
psychologiczne ponieważ ma to ogromny wpływ na
funkcjonowanie w społeczeństwie osoby chorej.
Staramy się wraz z innymi stowarzyszeniami
chorych na łuszczycę w Polsce (w październiku
2009 roku powstała UNIA STOWARZYSZEŃ)
uczestniczyć w pracach legislacyjnych mających na
celu poprawę komfortu życia osób cierpiących na
łuszczycę (dostęp do nowoczesnych metod
leczenia, umieszczenie łuszczycy na liście chorób
przewlekłych). Stowarzyszenie pragnie aktywnie
współpracować
z
chorymi,
środowiskiem
medycznym oraz społeczeństwem. Wierzymy, że
nasza działalność przyczyni się do poprawy jakości
życia osób chorych i lepszego zrozumienia ze strony
otoczenia. Chcemy obudzić w osobach zdrowych
chęć pomocy łuszczykom wypływającą z potrzeby
tolerancji. Środkiem do osiągnięcia tego celu mają
być spotkania integracyjne, wykłady oraz grupy
wsparcia.

Łuszczycę – prelekcja oraz wystawa zdjęć
Ralfa Tootena p.t. NAGA PRAWDA na
wrocławskim rynku.

 Cykl warsztatów psychologicznych dla
chorych.

Zainteresowanych członkostwem w naszym
stowarzyszeniu
prosimy
o
kontakt
telefoniczny lub mailowy – z przyjemnością
odpowiemy na Państwa pytania.
Spotkanie zarządu stowarzyszenia 27 lutego 2010
we Wrocławiu

Główne cele stowarzyszenia:


Wszechstronna pomoc osobom chorym na
łuszczycę oraz ich rodzinom.



Wsparcie
chorych.

psychologicznie

dla



Propagowanie
nowoczesnych
leczenia łuszczycy.



Budowanie świadomości społeczeństwa w
celu zwiększenia
tolerancji dla osób
dotkniętych chorobą.



Wnioskowanie do władz Państwa w
sprawach dotyczących osób cierpiących na
łuszczycę.

Jeśli chcesz nas wesprzeć finansowo
prosimy o dokonanie dowolnych wpłat
na nasze konto:

DnB NORD Bank S.A.
28 13701301 0000 1701 5100 4300

osób

metod

Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy i
życzymy zdrowia 

