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Jakość życia
Jakość życia związaną ze stanem zdrowia (Health-related quality of life) jest skoncentrowana
na tym, jak choroba i jej leczenie wpływa na funkcjonowanie pacjenta w świecie, jego reakcje
emocjonalne na zmiany w tym funkcjonowaniu (de Walden-Gałuszko, 1994)1.
Badania wykazały, że pacjenci cierpiący na łuszczycę w wyniku zmagań z chorobą mogą
doświadczać spadku jakości życia porównywalnego z pacjentami cierpiącymi na takie choroby
jak rak, cukrzyca, depresja i choroby serca2.
Stygmatyzacja
Stygmatyzacja jest określana jako posiadanie dyskredytującego piętna, które ogranicza
tworzenie relacji i prowadzi do dyskryminacji społecznej i alienacji3. Pacjenci cierpiący na
łuszczycę mogą doświadczać stygmatyzacji bezpośrednio np. poprzez zachowania lub
wypowiedzi innych ludzi oraz pośrednio, gdy widzą jak inni pacjenci cierpiący na łuszczycę
doświadczają stygmatyzacji. Może u nich dochodzić również do stygmatyzowania samego
siebie (samopiętnowania). Jest to związane z poczuciem niechęci do własnego ciała z
powodu zmian skórnych i przewidywaniem występowania takich odczuć u innych ludzi4.
Badania wykazały, że u pacjentów z łuszczycą objawy depresyjne występują częściej niż
u reszty populacji5. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że objawy depresyjne
występują u 28,12% pacjentów. Ustalono także, że pacjenci, którzy czuli się stygmatyzowani
w sytuacjach społecznych, mieli bardziej nasilone objawy depresyjne niż pacjenci, którzy nie
odczuwali przejawów napiętnowania6.
Rola stresu
Dystres (negatywnie postrzegany stres) może pogarszać przebieg i leczenie łuszczycy7.
Wykazano również, że wspieranie pacjentów w efektywnym radzeniu sobie ze stresem jest
pomocne w poprawie procesu leczenia8, 9.
Body Diversity
Trend skoncentrowany na promowaniu pozytywnego obrazu ciała, wyjaśnianiu dlaczego
akceptacja różnorodności ciała jest zdrowa oraz zmniejszaniu stygmatyzacji związanej z wagą:
h=p://bodydiversitynl.ca
Nowy rodzaj dziennikarstwa
Dziennikarstwo skoncentrowane na pokrzepiających narracjach (restora^ve narra^ves):
Organizacja Images and Voices of Hope hcps://ivoh.org/ prowadzi szkolenia dla ludzi
związanych z mediami w formowaniu historii o odporności i zdrowieniu.
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