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Σε όλους τους πολιτισμούς από τα βάθη των αιώνων και για κάθε άτομο από 
τη γέννηση του, οι δεσμοί ανάμεσα στο δέρμα και τον ψυχισμό είναι πολλοί 
και ποικίλοι.

Πάρα πολύ πρόσφατα, οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των δερματοπαθειών άρχισαν να 
θεωρούνται τουλάχιστον το ίδιο σημαντικές με αυτές των άλλων χρόνιων ασθενειών και 
να λαμβάνονται υπόψη από τους ιατρούς και άλλους θεράποντες. 

Πράγματι, το δέρμα δεν είναι ένα οποιαδήποτε όργανο και συνεπώς οι δερματικές παθήσεις 
είναι πολύ ιδιαίτερες ασθένειες. Το δέρμα μπορεί να είναι ένα προνομιούχο όργανο στην 
επικοινωνία με τους άλλους, όπως παράλληλα και το όριο ολόκληρου του σώματος. 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δερματικών ασθενειών είναι ότι διαταράσ-
σουν τη σχέση δέρματος με δέρμα, σώματος με σώμα, των ασθενών με τους γύρω τους. 
Πράγματι, ακόμα κι αν αυτές οι ασθένειες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, προκαλούν, όπως 
και οι σωματικές ασθένειες που θεωρούνται πιο σοβαρές, ένα αίσθημα αναπηρίας και απο-
τελούν πηγή κατάθλιψης. Το αίσθημα αναπηρίας που συνδέεται με τη νόσο έχει σχέση με 
δύο συμπληρωματικές παραμέτρους: το βαθμό καταθλιπτικού συναισθήματος και την αί-
σθηση στιγματισμού. Για το λόγο αυτό, η κοινωνική κι επαγγελματική απήχηση των δερ-
ματικών ασθενειών έχει μελετηθεί σε πολλές έρευνες και έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς αυτοί, 
σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας αλλά και 
απουσίας από τον εργασιακό τους χώρο. Έρευνα σε 104 ασθενείς που υπέφεραν από ψω-
ρίαση έδειξε ότι το 50% από αυτούς πίστευαν ότι η ψωρίαση είχε αναστείλει τις συναισθη-
ματικές και σεξουαλικές τους σχέσεις, ενώ σε ποσοστό 11% δεν επιθυμούσαν παιδί εξαι-
τίας της πιθανότητας κληρονομικής μετάδοσης της ασθένειας.

 Κατά συνέπεια, η γνώση και κατανόηση της νόσου από τον ασθενή αλλά και από το ευ-
ρύτερο περιβάλλον του είναι σημαντική για την αντιμετώπισή της. Οι ιατροί δερματολόγοι, 
ως ειδικοί, καλούνται να καλύψουν την ανάγκη αυτή, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμα 
στοιχείο της δύσκολης και πολύπλευρης εργασίας τους. Ο ιατρός είναι για τον ασθενή, ο 
άνθρωπος που εμπιστεύεται για το πρόβλημά του και στα μάτια του βλέπει, πολλές φορές, 
εκείνον που έχει όλα τα εργαλεία για τη λύση του προβλήματός του. Ο θεράπων ιατρός 

χρειάζεται να έχει χρόνο και ένα καλό επίπεδο ικανότητας επικοινωνίας για να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις του ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι το έργο των ιατρών 
επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, αφού οι προσδοκίες των ασθενών είναι υψηλές. 

Το σωματείο υποστήριξης ψωριασικών ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»αναγνωρίζοντας και εκτιμώ-
ντας το δύσκολο και πολύτιμο έργο των ιατρών ιδρύθηκε για να βοηθήσει και να ανακου-
φίσει κυρίως τις κοινωνικές και ψυχολογικές παρενέργειες αυτής της νόσου. Το «ΚΑΛΥΨΩ» 
επιθυμεί να συνεργαστεί με τους ιατρούς που παρέχουν την περίθαλψη και έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον ασθενή γνωρίζοντας καλύτερα από όλους τα προβλήματα τους. Η συμ-
μετοχή τους στην προσπάθεια του σωματείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑλΥΨΩ» 
στοχεύει στην:

• ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, 
• ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο 

ώστε να πάψει ο κοινωνικός αποκλεισμός και το στίγμα,
• ενημέρωση του ασθενούς για τα δικαιώματα του, 
• συμβουλευτική των οικείων των ασθενών.

Με σταθμό την «Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης» στις 29 Οκτωβρίου, προγραμματίζουμε 
να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη μέσω της ενημέρωσης και να βοηθήσουμε να 
κατανοηθεί η νόσος, ώστε να καταπολεμηθεί η άγνοια και οι μύθοι που τη συνοδεύουν.

Ήδη συνεργαζόμαστε με τα σημαντικότερα ομοειδή σωματεία της Ευρώπης με απώτερο 
στόχο τη διεθνή συνεργασία για την προώθηση των κοινών μας στόχων.

Ελπίζουμε και επιθυμούμε την συμμετοχή όλων σας στην προσπάθεια αυτή που ελπί-
ζουμε να γίνει και δική σας. Κοινός μας σκοπός ας γίνει η πολύπλευρη και ολοκληρωμέ-
νη φροντίδα των ψωριασικών ασθενών.
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