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Skutki społeczne i koszty pośrednie  

łuszczycowego zapalenia stawów - ŁZS 

i ŁZS 



Unia powstała w 2009 roku z inicjatywy organizacji pacjenckich. 

Przy współpracy z ekspertami ze świata medycyny oraz mediów, podejmuje dialog 

społeczny mający na celu edukowanie pacjentów i zmianę postaw społecznych 

wynikających z braku świadomości czym jest łuszczyca i łuszczycowe zapalenie 

stawów. Walczy ze stereotypami i mitami, jakie narosły przez lata na temat tej 

choroby, a przez co osoby dotknięte łuszczycą są stygmatyzowane  

i izolowane. Wspiera i realizuje zadania ważne zarówno dla pacjentów jak  

i lekarzy dermatologów, reumatologów oraz lekarzy innych specjalności 

dbających o poprawę funkcjonowania pacjentów łuszczycowych. 

 

Do Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę należą: 

• Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie 

• Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia” - Poznań 

• Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” - Gdańsk 

• Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS - Szczecin 

• Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Promyk Nadziei" - Kraków 
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 Przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu 

genetycznym 

 Nie zaraża!!! 

 Zwiększone ryzyko zgonu, przyczyny podobne do występujących w populacji ogólnej, jednak 

chorzy na ŁZS umierają wcześniej 

 Chorzy są stygmatyzowani, izolowani   

 Ok. 1 000 000 chorych na łuszczycę – 20-30% chorych na ŁZS 

 Problemy i bariery: 

• Relacja lekarz-pacjent 

• Brak zaufania do leczenia 

• Brak ścieżek terapeutycznych, jasnych regulacji - słabe poruszanie się w systemie 

• Brak informacji, właściwego poprowadzenia pacjenta na drogę terapii 

• Słaba edukacja pacjentów i lekarzy 

• Mało ośrodków specjalizujących się w leczeniu i niewielu specjalistów 
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Jak leczeni są Polacy - problemy i potrzeby pacjentów z łuszczycą 
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Pełna wersja raportu dostępna na :  
www.facebook.com/UniaPsoriasis  
http://mypacjenci.org/raporty.html 
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http://www.facebook.com/UniaPsoriasis
http://mypacjenci.org/raporty.html


Na podstawie raportu Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – 
ocena kosztów pośrednich w Polsce. Władysiuk M., Bebrysz M., Fedyna M.
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Źródło: Władysiuk M., Bebrysz M., Fedyna M. et al. (2014). Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena 
kosztów pośrednich w Polsce. Kraków: Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. 
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Źródło: Władysiuk M., Bebrysz M., Fedyna M. et al. (2014). Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena 
kosztów pośrednich w Polsce. Kraków: Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. 
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• Maksymalna średnia długość zwolnienia – osoby z ŁZS - ponad 37 dni 
• Najwyższy średni roczny koszt absencji chorobowej ponoszony przez ZUS  

i pracodawców na osobę – ŁZS i enteropatyczne zapalenie stawów – 1922 zł 

Źródło: Władysiuk M., Bebrysz M., Fedyna M. et al. (2014). Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena 
kosztów pośrednich w Polsce. Kraków: Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. 
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W 2013 roku na finansowanie ze środków publicznych substancji czynnych stosowanych  
w programach lekowych ukierunkowanych na leczenie przewlekłych chorób zapalnych: ŁZS, 
ChLC, RZS, MIZS, ZZSK,WZJG wydano ok. 327,6 mln zł.  

 

Źródło: Władysiuk M., Bebrysz M., Fedyna M. et al. (2014). Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie – ocena 
kosztów pośrednich w Polsce. Kraków: Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. 





Spot internetowy ukazujący przejawy stygmatyzacji, z którymi na co dzień 

spotykają się osoby dotknięte ŁZS.  
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Spot wykorzystujący ultranowoczesną technologię VR360, która – dzięki 

specjalnym multimedialnym okularom – pozwala niemal na własnej skórze poczuć 

to, co czują osoby cierpiące na ŁZS, znajdujące się w pewnych określonych 

okolicznościach. W tym przypadku, widzowie spotu mogą wczuć się w sytuację 

osoby chorej na łuszczycowe zapalenie stawów i „zderzyć się” z problemami oraz 

ograniczeniami, jakie ta choroba ze sobą niesie. 
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