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Н
а сьогоднішній день 

близько 2% населення 

світу хворіє на псоріаз, 

який найбільше пошире-

ний у країнах Скандинавії та Пів-

нічної Європи. За результатами 

останніх досліджень перші прояви 

псоріазу у 27–45% хворих відміча-

ються у віці 16 років та більше ніж 

у 50% – до досягнення 20-річного 

віку. Захворювання має тривалий 

перебіг що характеризується 

чергуванням стадій загострення та 

стихання клінічних проявів процесу 

і потребує тривалого лікування. 

Необхідність дослідження 

проб леми псоріазу пояснюєть-

ся тим, що хвороба для пацієнта 

створює значний психологіч-

ний та естетичний дискомфорт, 

що у значній мірі відображається 

на якості життя пацієнта. Числен-

ні дослідження впливу хронічних 

захворювань на якість життя 

свідчать про суттєвий негатив-

ний вплив псоріазу на якість 

життя, що часто призводить 

до психологічних проблем.

Псоріаз не лише косметична 

проблема. Такі ускладнення зах-

ворювання, як псоріатичний арт-

рит, ураження серцево-судинної 

системи – міокардит, міокардіо-

дистрофія, ураження клапанного 

апарату серця можуть призвести 

до інвалідності та бути навіть при-

чиною смерті хворого. Крім того, 

в осіб із особ ливо гострими фор-

мами захворювання зменшується 

тривалість життя, що переважно 

пов’язано з підвищеним ризиком 

розвитку захворювань серця. 

Результатом розробки нових 

підходів є лікування не лише шкір-

них проявів псоріазу, а й застосу-

вання комплексних методів, вклю-

чаючи діагностику, моніторинг 

стану хворого, медикаментозну 

терапію та проведення лікувально-

психологічних заходів. Цей підхід 

охоплює розробку нових методів 

лікування та освітніх програм для 

пацієнтів, що є однією з ініціатив, 

покликаних налагодити самоорга-

нізацію людей, хворих на псоріаз. 

Медичного пояснення терміну 

«самоорганізація» поки не визна-

чено. Дискусія щодо цього питання 

триває та наголошує на тому, що 

самоорганізація повин на охоплю-

вати три різні аспекти: процес 

лікування, в якому активну участь 

крім лікаря бере пацієнт і при цьо-

му обов’язково враховується точка 

зору пацієнта; структура лікуваль-

ного процесу, у якій основою пови-

нна бути освітня діяльність лікаря, 

що допоможе зробити лікувальний 

процес з боку пацієнта активним 

і усвідомленим; мета або резуль-

тат лікування – це той стан, якого 

хоче досягти пацієнт, наприклад, 

поліпшення самопочуття та якості 

життя. Самоорганізація пацієнта – 

це налагод женість, дисципліна 

та контроль над власним життям, 

це активний та динамічний процес 

вивчення та ефективного впливу 

пацієнта на свій стан, самопочут-

тя, з метою подолання перешкод, 

зумовлених захворюванням. 

У зв’язку з поширеністю хроніч-

них захворювань серед населення 

всього світу існує гостра потреба 

розробки структурованих освітніх 

програм для пацієнтів при різних 

хронічних захворюваннях. Зо-

крема, є лише кілька досліджень 

щодо застосування освітніх про-

грам при захворюванні на псоріаз. 

Результати дослідження свідчать 

про важливість зв’язку між ліка-

рем та пацієнтом, що дозволяє 

конт ролювати захворювання, 

одержувати додаткові знання про 

методи лікування, гігієнічні нави-

чки (наприклад, догляд за шкірою) 

та подолання психологічних проб-

лем при даному захворюванні. 

Освітні програми для пацієнтів 

охоплюють не лише аспекти по-

долання проявів захворювання, 

а й включають в себе поліпшення 

навичок самоорганізації, надання 

психологічної підтримки. При за-

стосуванні таких програм було 

зафіксовано зменшення кількості 

загострень захворювання, кра-

ще дотримання режиму лікуван-

ня та поліпшення якості життя. 

Щодо психологічного аспекту 

структурованих освітніх програм 

по псоріазу, результати одно-

го з оглядів свідчать про брак 

даних щодо позитивного впливу 

психологічних заходів серед осіб 

із видимими ознаками псоріазу. 

Ряд вчених висловили думку, 

що важливими аспектами для па-

цієнта є надія на одужання, відчут-

тя контролю над захворюванням 

та підтримка і розуміння з боку лі-

каря, родичів, друзів. При розробці 

освітніх програм для пацієнтів слід 

брати до уваги, що додаткова ін-

формація, що надається пацієнту 

про клінічні аспекти даного кон-

кретного захворювання, чинять 

позитивний вплив на психологіч-

ний стан пацієнта та покращують 

сприйняття ним інформації щодо 

свого захворювання. Це полегшує 

хворому усвідомити необхідність 

дотримання деяких обмежень 

у повсякденному житті, зокрема 

дотримання дієти, особливостей 

харчування, необхідних гігієніч-

них навичок, обмеження пере-

бування на сонці; сприяє більшій 

відкритості пацієнта, можливості 

обговорювати проблеми захво-

рювання з лікарем або родичами, 

знімає психічне перевантаження 

пацієнта, створене хворобою. 

Подібну точку зору щодо ролі 

освітніх програм відображають 

результати дослідження Danish 

Health Technology Assessment 

(HTA). Згідно з даними НТА, під 

час розробки нових заходів ве-

лике значення має специфічний 

досвід пацієнта, його характе-

рологічні особливості та пере-

біг захворювання. Слід врахо-

вувати такі фактори, як стиль 

життя пацієнта, існуючий стан 

здоров’я, соціальну поведінку, 

особистістні фактори, ступінь 

адаптації до різних умов, стре-

состійкість особистості, а також 
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Псоріаз – це поширене системне 

хронічне захворювання, для якого 

характерним є зміни шкіри у вигляді 

почервоніння, загрубіння та лущення, 

що має тривалий перебіг і супроводжується 

чергуванням рецидивів та ремісій. 
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сімейний статус. Це означає, 

що нові програми повинні охо-

плювати потреби пацієнта, та-

ким чином вони забезпечують 

орієнтовані на пацієнта критерії 

успіху, що є важливим факто-

ром визначення їх концепції. 

Нещодавно було проведено 

аналіз даних 19 документів із різ-

них країн: Норвегії, Об’єднаного 

Королівства, Польщі, Нідер-

ландів, США, Швеції, Південної 

Африки, Австралії; та двох га-

лузей: медицини та психології. 

7 із перерахованих країн охо-

плюють якісні дані досліджень, 

а 12 – кількісні дані. Всі обрані 

документи певним чином сто-

суються уявлень пацієнта щодо 

того, як життя із псоріазом від-

різняється від звичайного життя. 

Дослідження має дві мети: 

1)  дослідити думку пацієн-

та та/чи сім’ї/партнера 

щодо впливу чи дис-

комфорту, спричине-

ного захворюванням; 

2)  дослідити взаємозв’язок 

між кількома різними 

факторами, які вплива-

ють на здатність пацієнта 

долати прояви захво-

рювання, що впливають 

на функціонування, само-

почуття та якість життя.

У ході дослідження було за-

стосовано різні теорії, до яких 

належить теорія копінг-поведінки 

(механізм самоопановування) 

Лазаруса-Фолькмана та мо-

дель Левенталя. Використо-

вувались різні інструменти ви-

мірювання, такі як Psoriasis 

Area and Severity Index (PASI) 

та Psoriasis Disability Index (PDI).

Було визначено три осно-

вні групи факторів впливу: 

1.  Фактори, викликані влас-

не захворюванням, його 

видимими проявами та 

хвилеподібним перебігом; 

2.  Тягар захворюван-

ня, де фізіологічний, 

психологічний та со-

ціальний дискомфорт 

є основними темами 

більшості досліджень; 

3.  Особистістні фактори, 

які охоплюють сприй-

няття захворювання, 

механізм самоопанову-

вання, психологічні ха-

рактеристики, гендерні, 

вікові, сімейні аспекти. 

Видимі прояви 
захворювання

Видимі прояви – це особливос-

ті псоріазу як захворювання, яке 

значним чином впливає на жит-

тя пацієнта. У ході дослідження, 

що охоплювало всю Європу, 48% 

пацієнтів заявили, що зовнішній 

вигляд впливає на якість їхнього 

життя. Більшість хворих чолові-

ків та жінок переймаються через 

помітні фізичні вади, спричинені 

захворюванням. Їхні переживанні 

пов’язані з тим, що вони привер-

тають до себе більшу увагу ніж 

інші, що може викликати невідпо-

відну оцінку людської особистос-

ті. Зокрема пацієнтів хвилює те, 

що в оточуючих може виникнути 

думка про недостатнє дотримання 

гігієни, чи те, що хвороба може 

передаватися іншій людині. Така 

тривога характерна для осіб, 

над якими в дитинстві глузували. 

Страх бути поміченим, привер-

нути зайву увагу майже завжди 

присутній у більшості пацієнтів, 

зокрема у громадських місцях. 

Перебіг захворювання три-

валий, хвилеподібний, періоди 

ремісії часто чергуються з рапто-

вим загостренням процесу з ви-

раженими клінічними проявами. 

При загостренні посилюються 

шкірні прояви псоріазу і у такий 

період хворий, намагаючись уник-

нути естетичного дискомфорту, 

може себе свідомо ізолювати від 

світу. Якщо такі періоди наста-

ють часто, це у значному ступені 

впливає на психологічний стан 

пацієнта. Період відсутності шкір-

них проявів захворювання деякі 

хворі описують, як «визволення 

з в’язниці». Такий хвилеподібний 

перебіг захворювання може ста-

ти причиною заниженої само-

оцінки та невпевненості у собі.  

Вік пацієнта, в якому спо-

стерігаються перші прояви за-

хворювання, – фактор, який най-

більше впливає на його перебіг. 

Вірогідно, це пов’язано з тим, 

що псоріаз проявляється досить 

рано, коли психічне здоров’я 

молодої людини дуже залежить 

від думки і ставлення оточуючих, 

особливо одноліток. Відчуття 

того, що ти молодий, самотній 

і страждаєш від такого «спо-

творюючого» захворювання, 

як псоріаз, пацієнти описують як 

спустошення. Коли вони згадують 

юність із псоріазом, то стверд-

жують, що вважали своє тіло 

огидним і небажаним для інших. 

Розуміння хронічної при-

роди захворювання та не-

можливості повного зцілення 

призводить до депресії. Такий 

стан тривоги особливо гостро 

спостерігається у віці до 30 ро-

ків і часто зумовлює відсутність 

партнера, роботи або друзів. 

Негативний вплив 
захворювання

У пацієнтів із псоріазом зни-

жуються загальні показники 

здоров’я, якості життя та життєво-

го досвіду. Результати деяких до-

сліджень свідчать, що якість життя 

знижується за всіма вісь мома 

основними критеріями: загальний 

стан здоров’я, фізична діяльність, 

біль у тілі, психологічний стан 

здоров’я, фізичні обмеження, емо-

ційні обмеження, життєва та со-

ціальна активність. За словами 

учасників Європейської асоціації 

пацієнтів, 70% осіб підтверджують 

негативний вплив захворювання 

на життя. Результати досліджень 

чітко свідчать про те, що одним 

із основних факторів, що впливає 

на перебіг захворювання, і те, 

як пацієнт долає ці прояви, є до-

свід подолання гострих симпто-

мів та раптових його проявів. 

Фізичні прояви 
захворювання

Дослідження у цій сфе-

рі сконцентровані переважно 

на психологічних проблемах, які 

спричинені псоріазом, а не фізич-

них проявах, які також суттєво 

впливають на життя пацієнтів. 

Проте в ході досліджень час-

то згадуються скарги пацієнтів 

на біль та обмеження рухової 

активності. Часто фізичні прояви 

супроводжуються свербежем, 

а також больовими відчуттями 

та дискомфортом, які можуть 

бути досить вираженими на стадії 

прогресування захворювання. 

Особливо неприємним та ви-

снажливим симптомом псо ріазу 

є свербіж. Його описують як не-

можливий, набридливий, дра-

туючий, пекучий. Такі відчуття 

можуть бути сильними та нега-

тивно впливати на психологіч-

ний стан людини, порушуючи 

її щоденну діяльність, фізичну 

та сексуальну активність, сон. 

Лікування псоріазу може про-

водитись як в домашніх умовах, 

так і у межах медичного закладу, 

а також супроводжуватися такими 

неприємними моментами, як біль, 

Самоорганізація 
пацієнтів 

із псоріазом

Самоорганізація – це щоденна 

життєдіяльність пацієнта, 

спрямована на подолання проблем, 

спричинених захворюванням. 
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сухість шкіри, неприємний запах 

лікарських засобів, що застосову-

ються, естетичний дискомфорт. 

Психологічні прояви 
захворювання

Згідно з результатами деяких 

досліджень, пацієнти з псоріа-

зом мають підвищений рівень 

тривоги та депресії. Такі дані є 

свідченням того, що це захво-

рювання призводить до пси-

хологічних ускладнень. У ході 

австралійського дослідження 

під час опису депресивного стану 

та тривоги пацієнти не вказували 

на прямий зв’язок із симптомами, 

а на сором’язливість та соціальні 

обмеження, які пов’язані з види-

мими проявами захворювання. 

Так само дослідження, що ви-

вчають життєвий досвід пацієнта, 

свідчать про труднощі в дос-

лідженні зв’язку захворювання 

із психологічними ускладненнями. 

Зміни в організмі, що зумовле-

ні видимими проявами хвороби, 

впливають на зміну сприйняття 

самого себе. Пацієнти описують 

своє тіло як брудне, заразне, 

огидне, потворне, непривабливе, 

дивне та не таке як всі. Прояви 

хвороби називають тривожними, 

принизливими, такими, що при-

зводять до відчуття безпорадності, 

особливо знаючи про можливі 

ускладнення. Вважається, що 

псоріаз може радикально змінити 

життя та сприйняття самого себе.

Така зміна власного образу 

призводить до різних почут-

тів, серед яких переважають 

розпач, меланхолія, агресія, 

депресія та тривога, а також 

сором’язливість. Найважчий емо-

ційний вплив переживають жінки, 

проте чоловіки також стурбовані 

видимими проявами та обме-

женнями у стосунках, соціаль-

ній та сексуальній активності. 

Вплив захворювання 
на соціальність пацієнта

Деякі дослідження свідчать 

про те, що це захворювання зна-

чно впливає на соціальні функції 

пацієнтів. Цей вплив розповсюд-

жується на такі аспекти, як від-

починок, подорожі, знайомства 

з новими друзями, дозвілля, 

спорт, роботу, відвідування нав-

чального закладу, а також кос-

метичні та культурні заходи.  

Сприйняття власного ор-

ганізму, реакція оточуючих, 

а також сприйняття цієї реакції 

може призвести до соціальної 

вразливості. Пацієнти вважають, 

що інші люди також негативно 

сприймають їхній зовнішній ви-

гляд і страждають від цієї думки. 

Більшість із пацієнтів часто необ-

ґрунтовано вважають, що вони 

не можуть виконувати звичайні 

щоденні завдання і справи. 

Для хворих на псоріаз страх 

бути неприйнятим виражається 

у бажанні приховати захворю-

вання або зробити його непоміт-

ним. Пацієнти розповідають про 

суворе дотримання правил, які 

стосуються харчування та одя-

гу. Спроби людини приховати 

ознаки захворювання забирають 

весь час та енергію та часто при-

зводять до серйозних обмежень 

щодо способу життя та щоденної 

діяльності. Наприклад, лущення 

шкіри є причиною таких щоденних 

нюансів, як часте переодягання, 

ретельне прання та прибирання. 

Результати низки дослід-

жень вказують на те, що це за-

хворювання впливає на життя 

всієї сім’ї. Пацієнти стверджу-

ють, що в період загострення 

захворювання вони вважають 

себе тягарем для всієї сім’ї. 

Подолання проявів 
захворювання

Дослідження в галузі психології 

та медицини продемонстрували 

те, як пацієнти долають прояви 

псоріазу в повсякденному житті. 

В основу цих досліджень було по-

кладено теорію копінг-поведінки 

(механізм самоопановування) 

Лазаруса-Фолькмана. Згідно 

з нею пацієнти розвивають стра-

тегії подолання проявів, які за-

лежать від факторів оточуючого 

середовища за допомогою само-

контролю та самоопановування. 

Ще одне дослідження вка-

зує на те, що наявність сім’ї, ро-

боти, близьких друзів, хороше 

самопочуття – це фактор, який 

полегшує подолання проявів за-

хворювання та навіть допомогає 

пацієнту забути про хворобу.

Одне з досліджень, яке про-

водилось в Норвегії, показало, 

що тривалість проявів, вік пацієнта 

та стать – це важливі фактори 

вибору стратегії боротьби з ним. 

Для жінок та підлітків більш харак-

терні емоційні стратегії, що рідко 

спостерігаються серед чоловіків 

та людей похилого віку. Тривалість 

проявів захворювання впливає 

на те, які заходи застосовує па-

цієнт. Чим довше пацієнт живе 

із псоріазом, тим частіше засто-

совуються стратегії підвищення 

самооцінки. У свою чергу, чим 

менша тривалість захворювання, 

тим частіше застосовуються стра-

тегії підтримки. Це свідчить про те, 

що особи, які тривалий час живуть 

із псоріазом, поглиб люють знання 

щодо подолання проявів хвороби 

і вже менше потребують допомоги 

з боку спеціалістів. Проте резуль-

тати іншого дослідження показу-

ють, що пацієнти незалежно від 

віку вибирають стратегію поведін-

ки, яка відповідає їхнім щоденним 

потребам. Задля пристосування 

до проявів захворювання пацієнти 

перетворюють лікування та прихо-

вування проявів на таку ж щоден-

ну рутинну дію, як чищення зубів. 
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Врешті-решт, дослідження 

у цій сфері поглиблюють розу-

міння таких когнітивних факторів, 

як сприйняття захворювання, 

вибір стратегії подолання його 

проявів, що мають важливе 

значення для його перебігу. 

Таким чином, в основі ви-

никнення і розвитку псоріа-

зу – виражений психоемоційний 

компонент. Крім того, косметич-

ний дефект, хронічний перебіг 

формують у загальній клінічній 

картині захворювання психічні 

розлади, що впливають на якість 

життя хворого, призводячи до 

його дезадапації у соціальному 

плані. Знання лікаря про психо-

логічні особлвості і переживання 

пацієнтів, а також використання 

методів психотерапії допоможуть 

пацієнтам усвідомити цінність 

своєї особистості, сприймати 

себе таким, як є, із своїм захво-

рюванням, і в результаті підви-

щити ефективність лікування.

Дослідження 
щодо розробки 
освітніх програм 
для пацієнтів

Результати цього інтегрованого 

аналізу факторів, що впливають 

на необхідність розробки освіт-

ніх програм для пацієнтів із псо-

ріазом, відображають складність 

питання, що полягає як у вза-

ємовпливі захворювання на стан 

здоров’я та якість життя пацієнта 

з одного боку, так і значенні со-

ціальних відносин, культурних 

поглядів і переконань пацієнтів 

на перебіг патологічного процесу 

в конкретному клінічному випадку. 

Дослідження проявів захво-

рювання в основному вивчають 

вплив хвороби на такі фактори, 

як психічний стан, наявність де-

пресії, вік, стать, і дуже рідко 

на соціальні відносини пацієнта. 

Освітні програми для пацієнтів, як 

правило, розробляються з ура-

хуванням рекомендацій системи 

медичного обслуговування. У такій 

моделі центральним є медичний 

працівник, а пацієнт повинен при-

ймати та виконувати його реко-

мендації, при цьому рідко врахову-

ються особистісні характеристики 

пацієнта. Проте хворі з псоріазом 

не застосовують стратегії подо-

лання проявів так часто, як особи 

з іншими хронічними захворю-

ваннями. Дослідження свідчать 

про те, що хворі на псоріаз, по-

яснюють його прояви, виходячи 

з особистих каузальних зв’язків, 

що негативно впливає на якість 

життя. Результати досліджень 

показують, що з точки зору само-

організації, боротьбу із видимими 

проявами захворювання можна 

розглядати як спробу навести лад 

та контроль у власному житті.

Підтверджуючи результати по-

передніх досліджень хронічних за-

хворювань, переконання пацієнтів 

щодо хвороби та її наслідків зна-

чною мірою впливають на якість 

життя. Хвилювання та тривога 

з приводу клінічних проявів за-

хворювання обмежують точку 

зору пацієнта щодо сприйняття 

власного організму, світу та май-

бутнього, знижують самооцінку. 

Донедавна це захворюван-

ня не розглядали як аутоімунне. 

Протягом багатьох років вважа-

лось, що пацієнти, які хворіють 

на псоріаз, мають певний тип 

особистості. Виходячи з цього, 

лікарі припускали, що причиною 

захворювання є особистісні фак-

тори та стресові ситуації. Така 

точка зору зробила пацієнтів, 

хворих на псоріаз, вразливішими 

до психологічного впливу, стилю 

життя, сприйняття власного ор-

ганізму та причини загострень. 

Розробляючи освітні програми 

для пацієнтів, слід застосовува-

ти мультитеоретичний підхід при 

розробці заходів та педагогічних 

методів, які відповідатимуть змісту 

теорії. Необхідно чітко дотримува-

тись структури програми, розши-

рювати компетентність медичних 

працівників та критерії оцінки ре-

зультатів. Проте важливо визна-

чити відповідність теоретичних 

результатів потребам пацієнтів. 

За результатами дослідження 

вчених Кенеді та Філіпс участь 

у добре спроектованих та орієн-

тованих на результат програмах, 

наприклад, Expert Patient Program, 

покращує впевненість пацієнтів 

у собі, поглиблює їхні знання, 

покращує навички. Суттєвий по-

зитивний вплив мають заходи 

програми, що стосуються таких 

аспектів, як оптимізація та по-

кращення раціону харчування, 

зустрічі із новими людьми, вміння 

конт ролювати емоції, підвищення 

самооцінки. Очевидно, що під-

вищення впевненості у собі при-

зводить до таких подальших ре-

зультатів, як зменшення відчуття 

тривоги, поліпшення сну та підви-

щення мотивації. Таким чином цей 

метод дозволяє визначити низку 

результатів, яких досягли різні 

учасники, наприклад, покращен-

ня стосунків в сім’ї та з друзями, 

участь у волонтерських ініціати-

вах, подальша освіта чи резуль-

тати, пов’язані із зайнятістю. 

Під час оцінки загальних по-

треб пацієнтів у ході розробки 

освітніх програм, медичні пра-

цівники повинні приділяти більше 

уваги різним фазам життя, під 

час яких розпочинаються пер-

ші прояви псоріазу. Це питання 

ще не розглядали на науковому 

рівні, і воно не було темою для 

дослідження. Цей аспект можна 

розглядати у світлі останніх ре-

зультатів, згідно з якими перші 

прояви хвороби спостерігаються 

в ранньому або ж похилому віці. 

Більш ніж у половини пацієнтів 

псоріаз розвивається до досяг-

нення 20-річного віку, у багатьох 

симптоми проявляються до 16 ро-

ків. У решті випадків перші прояви 

виявляються лише у 50–60 років. 

У групі, де псоріаз розпочався 

в більш ранньому віці, його про-

яви мають більш гостру форму. 

Характерною ознакою отриманих 

даних є те, що до них не включа-

лись показники пацієнтів, у яких 

псоріаз розпочався у дуже ран-

ньому віці. Середній вік пацієнтів, 

що брали участь у дос лідженні, 

становив 40–52 роки. У ході дос-

лідження пацієнти згадували свій 

страх ніколи не знайти партне-

ра, роботу, близького друга чи 

когось, кому б вони сподоба-

лись. Ці історії є свідченням того, 

що в юні роки хвороба створю-

вала для них значні труднощі, які 

вони описують, як спустошуючі. 

Результати доводять, що пацієн-

ти, у яких хвороба розпочалась 

в юності, мають більше труднощів 

у подоланні її проявів, особливо 

це стосується психологічного 

стану, який пов’язаний із сприй-

няттям власного організму. 

У ході одного з досліджень 

було зафіксовано, що психологічні 

розлади були особливо харак-

терними для осіб, які переживали 

глузування та висміювання в ди-

тинстві та юності. Дослідження 

псоріазу серед осіб молодого 

віку досить обмежені, хоча тео-

ретичні дані свідчать про те, що 

перші прояви захворювання віді-

грають вирішальну роль у фор-

муванні психологічних проблем. 

Дане дослідження поглиблює 

розуміння того, наскільки може 

бути важливою участь пацієнта 

в освітній програмі. Ця модель 

також закликає медичних пра-

цівників заохочувати пацієнтів 

до участі у таких програмах 

і таким чином сприяти розви-

тку нових методів лікування.
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