
 

  

 

   
 

AP életmód tanácsok 1 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészségeséletmód 

A mindennapi életmódbeli szokások kialakítása jelentős hatást gyakorolhat az 

általános egészségi állapotára. A megfelelő szokásokkal tovább élhet minőségi életet. 

Számos dolgot tehet azért, hogy artritisz pszoriatika mellett is minőségi életet éljen: a 

kiegyensúlyozott étrend, a meg felelő testedzés és a társas kapcsolatok mind 

segítenek ebben.   

Helyes táplálkozás 

Összefüggés lehet a pszoriázisos ízületi gyulladás és az étkezés között is. A túlsúly 

például fokozhatja az ízületek merevségét, fájdalmát és duzzanatát.  A túlsúly például 

fokozhatja az ízületek merevségét, fájdalmát és duzzanatát.  Törekedjen arra, hogy 

étrendje kiegyensúlyozott és egészséges legyen, sok gyümölcsöt és zöldséget, 

valamint omega-3-zsírsavakban gazdag halat tartalmazzon. 

 

HA NEM TUD ALUDNI, AKKOR NEM FOG PIHENNI! 

Fontos, hogy éjszakája pihentető legyen. Fontos a meg felelő alvási rutin kialakítása. 

Az alvás javítása érdekében próbáljon meg mindennap ugyanabban az időben 

lefeküdni és felkelni! 

Kezdjen rendszeres testmozgást! 

Lehet, hogy nem mindig érez kedvet a mozgáshoz, vagy aggódik, hogy a testedzés 

miatt fokozódnak a fájdalmai. A mozgás azonban segíthet a fájdalom és merevség 

enyhítésében. A testmozgás segíthet az ízületi merevség csökkentésében, valamint 

javítja az izomerőt és az ízületi mozgásokat. Abban is segít, hogy testsúlya az 

egészséges tartományban legyen, valamint kiváló módszer a stressz leküzdésére, az 

önbizalom növelésére, és a betegséggel való együttélés megkönnyítésére.  Minden 

esetben beszéljen kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformát kezd el, hogy az biztosan 

megfelelő legyen az Ön számára! 

A következőket érdemes megpróbálnia: 



 

  

 

   
 

Napi séta. A szabadban végzett testmozgás segíthet a stressz leküzdésében. Sétáljon 

minden nap a közeli parkban vagy gyalogoljon el a boltig! Ha szeretne otthonához 

közel maradni, és lehetősége van rá, a kertészkedés szintén megfelelő szabadtéri 

testmozgás lehet.  

Kis terheléssel végezhető mozgásformák. Az ilyen típusú testmozgások, mint például 

az úszás, a gyaloglás és a kerékpározás, kisebb terhelésnek teszik ki az ízületeit.  

Találja meg a megfelelő tempót  

Az életmódváltás kapujában sokat segíthet, ha meg találja a megfelelő tempót. Ha 

elegendő időt hagy egyes teendők elvégzésére, kisebb az esélye, hogy frusztrálttá 

válik, és túlságosan kemény lesz saját magához.  Ha például egy új receptet próbál ki, 

hagyjon magának negyedórával hosszabb időt az elkészítésére. Mielőtt bármilyen 

feladat elvégzésébe kezd, előre ütemezze be a szünetet is. Ha kertészkedik, 

figyelmeztesse magát, hogy időnként üljön le és igyon egy csésze teát. A megfelelő 

tempó megtalálása a jobb napokon is ugyanolyan fontos. Ne engedjen a kísértésnek, 

hogy hosszabb időt töltsön munkával, vagy hogy mindent egyszerre elvégezzem!   

Tudta, hogy a célok kitűzése segíthet a sikeres életmódbeli változások elérésében? 

 

KELTSE ÉLETRE TÁRSAS KAPCSOLATAIT!  

Könnyen kialakulhat az a szokásunk, hogy nem szánunk időt a társas időtöltés 

megszervezésére. Azonban, ha valami új tevékenységbe kezdünk a társas élet terén, 

meg jöhet az önbizalmunk ahhoz, hogy az élet egyéb területein is változtassunk. 

Mozduljon ki egy este a barátaival! Válasszon ki egy olyan estét, amikor várhatóan nem 

lesz túl fáradt. Ha nem érzi jól, magát, még mindig lemondhatja a tervezett programot. 

VEGYE IGÉNYBE AZ ONLINE SEGÍTSÉGET IS!  

Az Interneten sok hasznos információ található. Egyes oldalak azonban nem 

megbízhatóak, illetve nem pontosak. Ha megbízható tájékoztatást szeretne, kérje meg 

kezelőorvosát, ajánljon hasznos honlapokat, könyveket, illetve brosúrákat. 

 

Hozza ki a legtöbbet a kezeléséből! 

Olvassa el tippjeinket, és bizonyosodjon meg arról, hogy a lehető legmegfelelőbben 

alkalmazza az Ön számára ajánlott kezelést. 

Az új kezelés megkezdése időnként bizonytalansággal jár. Az alábbiakban négy 

területet vizsgálunk meg, amelyek szem előtt tartásával könnyebben belerázódhat az 

Ön számára elrendelt kezelésbe.  

1. Értse a kezelés lényegét 



 

  

 

   
 

Szívesebben használja és motiváltabb marad arra, hogy ne felejtse el alkalmazni 

ezeket, ha tudja, hogyan fejti ki hatását az Ön által alkalmazott készítmény. 

Elolvashatja a készítmény csomagolásában lévő beteg tájékoztatót, mivel olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek a kezelés rendszeres alkalmazása mellett még 

fontosabbak az Ön számára, illetve megkérdezheti kezelőorvosát az Önnél 

alkalmazott kezelési tervről. 

2. Tegye lehetővé, hogy az Önnek felírt terápia hasson Önnél.  

A kezelés elfogadása azt jelenti, hogy beépíti az életébe. Időbe telhet, amíg megszokja, 

hogyan kell saját magát injekciózni, de megkérheti a nővért, hogy vegyék át újra annak 

menetét. Fontos, hogy az készítményt rendszeresen, az orvos által előírt módon 

alkalmazza.  Igyekezzen nem elfelejteni: állítson be emlékeztetőt a mobiltelefonján, 

jelölje be a naptárban, vagy hagyjon elöl emlékeztető cédulákat olyan helyen, ahol 

biztosan meglátja! 

3. Kérdezzen 

Fontos, hogy orvosától választ kapjon a kezeléssel kapcsolatos kérdéseire, így arra is, 

hogy hogyan és mikor alkalmazza azt, illetve tájékozódjon a mellékhatásokról. Orvosa 

meg akar bizonyosodni arról, hogy Ön érti a kezelés lényegét, ezért ne féljen rákérdezni 

mind arra, amiben nem teljesen biztos. Minden esetben jelentse az orvosnak, ha 

valamilyen mellékhatást tapasztal.  

4. Készítsen feljegyzéseket! 

Segít nyomon követni állapotának alakulását, ha feljegyzi a kezelés különböző 

vonatkozásait, a tüneteket, illetve azt, hogy hogyan érzi magát. Megkönnyíti a 

kezelőorvosával folytatottpárbeszédet, ha felidézi a naplóban szereplő pontos 

információkat. 

 

Egészségügyiellátó csapat 

Engedje, hogy az Önt ellátó egészségügyi csapat segítsen! 

Fontos, hogy jó kapcsolata legyen az Önt ellátó egészségügyi csapattal.  

 

Hogyan kérjen segítséget? 

Ha megosztja az pszoriázisos ízületi gyulladással kapcsolatos élményeit az Önhöz 

közelállókkal, az előnyös mind az Ön, mind az ő számukra.  

Hosszú távú betegségekkel, például pszoriázisos ízületi gyulladással élni nehéz lehet, 

de a család és a barátok segíthetnek az apró győzelmek megünneplésében, és 

támogatják Önt a nehéz napokon. „A családtagoktól és barátoktól érkező gyakorlati és 



 

  

 

   
 

érzelmi segítség sokat javíthat a közérzeten” - mondja Prof. John Weinman. „Azok a 

közeli munkatársak, akikkel nap-mint-nap találkozik, szintén értékes mindennapi 

támogatást és motivációt nyújthatnak.” Azonban az Önhöz közelálló személyek 

feleslegesen aggódhatnak, ha nem osztja meg velük, milyen előrelépést tett, illetve 

nem engedi, hogy időnként segítsenek Önnek. 

Jót tesz a beszélgetés 

Előfordulhat, hogy nehezére esik, hogy a pszoriázisos ízületi gyulladásról beszéljen, 

mivel nem szokott az egészségi állapotáról beszélni. A beszélgetés azonban segíthet 

abban, hogy fenntartsa a kapcsolatot másokkal, és megkapja azt a támogatást, amire 

szüksége van. „Ha mindig azt mondja, hogy jól van, még akkor is, ha ez nem igaz, 

előfordulhat, hogy végül úgy érzi majd, hogy senki sem érti meg.” Válasszon ki egy 

olyan barátot vagy családtagot, aki jó hallgatóság, és egy nyugodt időszakban 

beszélgessenek. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy jól érzi magát, magyarázza el, hogy 

betegsége éppen akkor hogyan hat Önre. Mondjon konkrétumokat, például: „Amikor 

rossz napom van, a fájdalom miatt nehéz a lakásból kimozdulnom. Gyakran érzem 

magam betegnek, betegnek, ami elszomorít.” Gondolja végig, van-e valami, amiben a 

barátja segíteni tud, és ezt mondja is el neki. 

BESZÉLGETÉSINDÍTÓK  

A beszélgetés elindításához próbálja ki ezeket az ötleteket... 

Ha nem akar részletekbe bocsátkozni, mondjon valami ilyesmit: „Van egy betegségem, 

ami a bőrömet és az ízületeimet támadta meg, ezért időnként elfáradok és fájdalmaim 

vannak.”  

Kérdezze meg partnerét, hogy van-e valamilyen ötlete, aminek a segítségével 

megjegyezheti, mikor kell a kezelést alkalmazni.  

Próbáljon konkrétumokat említeni, amikor segítséget kér. Adjon családtagjainak apró 

feladatokat, hogy úgy érezzék, segítenek, de nem veszik át az irányítást. 

 

A stressz leküzdésének három módszere 

Időnként mindenki érezheti magát stresszesnek. Próbálja ki ezeket az ötleteket, 

amelyek segítenek a megküzdésben, ha túlságosan zsúfolt az élet. 

Nehéz megfelelni az élet különböző kihívásainak, különösen, ha rosszul érzi magát, és 

orvosi vizsgálatokra is időt kell szakítania. Segíthet, ha beépít néhány egészséges 

stresszkezelő gyakorlatot a mindennapi rutinjába.   

Próbálja ki a következőmódszereket: 

1. Az izmok ellazítása tetőtől talpig  



 

  

 

   
 

Amikor feszültnek érzi magát, ott helyben segíthet ezen egy progresszív 

izomrelaxációnak nevezett egyszerű gyakorlattal. Feszítse meg a lábizmait 10 

másodpercig, majd lazítsa el 25 másodpercig. Ismételje ezt meg a vádli izmaival, majd 

a combokkal, és így tovább, felfelé haladva a testén (ne felejtse ki az arcizmokat sem). 

Mire a végére ér, sokkal ellazultabbnak fogja érezni magát. 

2. Legyen kedves saját magához 

Kerítsen időt olyan dolgokra, amelyeket pihentetőnek talál. Ötletekre van szüksége? 

Kényeztesse magát, vagy illesszen be napirendjébe egy könnyű sétát egy 

természetvédelmi területen vagy parkban. Esetleg jelöljön ki egy napot, vagy akár csak 

délutánt, amikor olyan dolgokat tesz otthon, amiket élvez, például belemerül egy kád 

vízbe, könyvet vagy folyóiratot lapozgat, kimegy a kertbe vagy megnéz egy jó meccset 

a tévében. 

3. Tanuljon meg nemet mondani 

Ha úgy érzi, hogy élete minden területén kihívásokkal szembesül, nehéz lehet 

sorrendet felállítani és időt szakítani saját magára. Ha szeretne nemet mondani egy 

családtag ja, barátja vagy munkatársa kérésére, segíthet, ha előre eltervezi, mit fog 

mondani. Felkészülhet néhány, az Ön számára megfelelő mondattal, például: „Attól 

tartok, túlságosan sok feladatom van most, és sajnos nem lesz időm megtenni, amit 

kértél.” Ha bűntudatot érez amiatt, hogy nemet mond a családjának és barátainak, 

emlékeztesse magát, miért teszi ezt. Ha túlságosan elfárad, és emiatt romlik az 

egészsége, hogyan hat az Önre és a környezetében lévőkre? Találjon ki valamit, amit 

meg tud oldani, és szeretné is meg tenni, azután ajánlja fel azt. Például mondhatja ezt: 

„Most nem érzem úgy, hogy át tudok menni egész hétvégére, de nagyon jó lenne 

telefonon beszélgetni – felhívhatlak valamelyik este?” 

ISMERJE FEL A STRESSZ KIVÁLTÓ OKAIT   

Ismerje fel a stressz kiváltó okait! Mi vált ki Önnél stresszt és szorongást? Írja le, mi 

történik, amikor stresszesnek érzi magát, kivel van ilyenkor, és milyen napszakban 

jellemző. Körülbelül egy hét után nézze át a jegyzeteit. Felismer valamilyen kiváltó 

okot? Most írja le, mit tudna tenni ezek megoldására. Ha például túlságosan sok 

munkája van, lehet, hogy átadhatna néhány feladatot valaki másnak, vagy 

megbeszélhetné egy munkatársával, akiben megbízik, hogy hogyan oszthatnák meg 

jobban a terheket. Az is fontos, hogy elmondja orvosának, hogy érzi magát – azt is, 

amikor stresszel. 

Forrás: 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 16 

Egészségvonal, 2022, Arthritis psoriatica. 

https://egeszsegvonal.gov.hu/a-a/1778-arthritis-psoriatica.html, 2022.05.16 

https://egeszsegvonal.gov.hu/a-a/1778-arthritis-psoriatica.html


 

  

 

   
 

 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

AP Életmód tanácsok 2. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészségügyiellátó csapat 

Hivatásuk, hogy segítsenek: az egészségügyi ellátó csapat 

Hogyan forduljon azokhoz, akik segíthetnek a pszoriázisos ízületi gyulladás 

kezelésében? 

Valószínűleg már számos különböző egészségügyi szakemberrel találkozott kezelése 

során. Ez időnként kissé nyomasztó lehet. Azonban, ha ismeri a csapat minden 

tagjának szerepét, akkor könnyebb átlátni, hogy ki milyen módon segíthet Önnek. 

Következzen egy rövid útmutató ahhoz, hogy kinek mi a szerepe: 

A reumatológus szakorvos: 

● diagnosztizálja a pszoriázisos ízületi gyulladást 

● kezelési módszert javasol  

● más specialistákhoz irányíthatja Önt, akik segítenek a pszoriázisos ízületi gyulladás 

és egyéb kísérő tüneteinek, vagy egyéb, az ízületi gyulladáson kívüli problémák 

kezelésében.  

A reumatológiai szakápoló/szaknővér: 

● tájékoztatást ad pszoriázisos ízületi gyulladással és a kezeléssel kapcsolatban 

● segítséget nyújt, ha kérdései merülnek fel 

● támogatást nyújt, ha rossz a hangulata 

● ellenőrzi az Ön általános egészségi állapotát  

Az Ön háziorvosa: 

● tanácsot adhat az étkezéssel és a mozgással kapcsolatban 

● segít, hogy más segítséghez is hozzájusson (pl. dietetikus, pszichológus) 

● segít Önnek az egyéb egészségügyi problémák megoldásában 



 

  

 

   
 

Az Ön kezelésében részt vehet még:   

● bőrgyógyász, aki a bőrtüneteket kezeli 

● foglalkozásterapeuta, aki a mindennapi életvitel terén segít Önnek  

● gyógytornász, aki abban segít, hogy aktív és független életet élhessen 

Öt módszer arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a következő vizsgálatból  

● A vizsgálatok során láthatja kezelőorvosa, hogy hogyan alakul az Ön állapota a 

kezelés hatására. Kiváló alkalom arra is, hogy Ön még többet meg tudjon állapotáról, 

kérdéseket tegyen fel, és megkapja azt a plusz segítséget, amire szüksége van. Sokan 

azonban szoronganak az orvossal való találkozás miatt, és vannak, akik nem tudják az 

összes elhangzó információt befogadni. Ez azzal is járhat, hogy nem tudja a leg többet 

kihozni az orvossal való találkozásból.  

1. Készüljön fel 

Gondolja végig, mit szeretne megkérdezni, és írja fel a kérdéseket, hogy ne felejtse el 

azokat. A legfontosabb kérdések szerepeljenek legelöl, mert előfordulhat, hogy nem 

lesz idő mindegyiket feltenni. Hozza el a legutóbbi találkozás óta észlelt tüneteiről – 

például bőrtünetek, ízületi fájdalom, illetve fáradtság – készült feljegyzéseket. 

Amennyiben lehetséges, jegyezzen fel mindent, ami a meglátása szerint súlyosbítja a 

tüneteit, valamint írja össze a kezelés alkalmazása mellett észlelt hatásokat. 

2. Próbáljon relaxálni 

Ha tudatosan lassítja a légzését, az segíthet a nyugalom megőrzésében, és így 

figyelemmel tudja követni mindazt, amit az orvosa elmond. 

3. Vigye magával egy barátját, családtagját 

Segíthet, ha magával viszi egy barátját vagy családtagját – vannak, akik 

kényelmesebben érzik magukat az orvosnál, ha velük van valaki, akiben megbíznak. 

4. Ellenőrizze, hogy érti-e az elhangzottakat 

Ne feledje, az orvos azért van, hogy segítsen Önnek, ezért ne féljen részletesebb 

tájékoztatást vagy egyszerűbb magyarázatot kérni. Fogalmazhat így: „Attól tartok, 

még mindig nem értem pontosan. El tudná magyarázni másképpen?” 

5. Legyen nyitott 

Minél többet tud orvosa, annál jobban tud segíteni Önnek az artritisz pszoriatika 

kezelésében. Mondja el például, ha nehézséget okoz Önnek az előírás szerint 

alkalmazni a gyógyszert, illetve, ha rossz a hangulata. 

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ SZAVAKAT. 



 

  

 

   
 

Nehéz volt az orvosával beszélnie? Vannak, akik nehezen beszélnek arról, ha rossz a 

hangulatuk, illetve arról, hogy mennyire feszélyezi őket a pszoriázisos ízületi gyulladás. 

Kezdheti úgy is a beszélgetést, hogy elmondja, van valami, amiről nehezére esik 

beszélni. Orvosa ezután már fel tudja tenni a szükséges kérdéseket, és ez általában 

megkönnyíti a beszélgetést. Használjon olyan szavakat, amelyeket kényelmesnek érez 

– ne feledje, hogy orvosának valószínűleg volt már hasonló beszélgetése 

HOGYAN LÉPHETNEK ELŐTÉRBE A POZITÍV ÉRZÉSEK?  

Ha a múltban már volt kellemetlen élménye, például úgy érezte, hogy orvosa félreérti 

Önt, akkor nehéz lehet ezt lezárni magában és továbblépni. Segíthet, ha leírja negatív 

gondolatait, majd tényeket állít ezekkel szembe – az alábbi példát nyugodtan 

használja útmutatóként. 

Negatív gondolat: „Időnként úgy érzem, hogy orvosom nem segít annyit, mint amennyit 

elvárnék tőle. Sokszor rossz kedvem lesz a vizsgálat után, mert nem érzem, hogy 

javulnának a dolgok.” 

A gondolat ellen felhozható tények: „Az orvosom igyekszik megtalálni azt a kezelést, 

ami segít nekem. Megkérdezte, hogy van-e valamilyen kérdésem, de mivel úgy 

éreztem, hogy sürget, ezért nem kérdeztem rá arra, ami aggaszt.” 

Új gondolat: „Korábban elégedetlen voltam az orvosommal, de elismerem, hogy 

segíteni próbál. Igyekezni fogok, hogy pontosan kövessem az adott kezeléssel 

kapcsolatos előírásokat, és meglátom, javulnak-e a tüneteim.” 

Érzelmi egészség 

Amikor hangulatjavításra van szükség 

Tartós betegségek, például pszoriázisos ízületi gyulladás esetén előfordulhat, hogy 

levertnek érzi magát és szorong.  Tekintsük át, mit tehet, hogy jobban érezze magát! 

Időnként mindenki stresszesnek és lehangoltnak érzi magát. Az artritisz pszoriatikával 

élő betegek gyakran az átlagosnál több problémával szembesülnek.  Ez azt jelenti, 

hogy lehetnek olyan napjai, amikor nehezére esik, hogy élvezetet leljen bármiben, és 

nem igazán tudja elképzelni, hogy egyszer majd jobban érzi magát. „A stressz, a rossz 

hangulat és a szorongás hatására könnyebben meg feledkezhet a gyógyszeréről is, 

mivel jobban lekötik az érzelmi gondjai, mint a mindennapi teendők.” - magyarázza 

John Weinman professzor.  Ráadásul vizsgálatok szerint a stressz és a fellángolások 

összefüggnek egymással. Ha rossz a hangulata, beszéljen orvosával. Sokféle segítség 

áll rendelkezésre. Kérje meg orvosát, segítsen olyan lehetőségek megtalálásában, 

amelyektől jobban érzi magát. 

Ha negatív gondolatai támadnak, vagy úgy érzi, hogy túlságosan nehéz megküzdeni a 

betegséggel, haladéktalanul beszéljen orvosával! 

Mit tehet? 



 

  

 

   
 

Lehet, hogy meglepőnek találja, hogy már olyan egyszerű dolog is segíthet a hangulat 

javításában, mint egy kellemes séta. Weinmann professzor ezt így magyarázza: 

„Tudjuk, hogy a testmozgásnak hangulatjavító hatása van, ezért igyekezzen aktív 

életet élni. Nem kell edzőterembe mennie – bármi lendíthet hangulatán, amit képes 

elvégezni, akár az is, hogy elsétál a boltba.” Az is segíthet a hangulat javításában, ha 

időt szakít arra, hogy rendszeresen végezzen örömet okozó tevékenységeket. Legyen 

az főzés, olvasás vagy kedvenc tévéműsorának megnézése – ha olyasmit csinál, amit 

élvez, az segít abban, hogy máskor is rászánja magát. Hívja át néhány barátját ebédre, 

vagy mozduljon ki egy pár napra! Az is segíthet, ha saját magával törődik. Ez azt jelenti, 

hogy próbáljon egészségesen táplálkozni és sokat aludni.  

Ne küzdjön egyedül. Ha a rossz érzések néhány hét alatt sem múlnak el, illetve úgy 

érzi, hogy nem tud megbirkózni velük, beszéljen kezelőorvosával vagy a nővérrel, 

akiktől segítséget kaphat.  

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?  A megküzdési készségek és a pozitív 

érzések fejleszthetők.    

Az általános rossz közérzetnek része lehet: 

● Szomorúság 

● Szorongó érzés 

● Aggodalom 

● Fáradtság 

● Alacsony önbecsülés 

● Frusztráció 

● Düh 

A rossz hangulat azonban általában egy kis idő után javulni kezd. Javíthat a 

hangulatán, ha apró változtatásokat visz az életébe, például megold egy nehéz 

helyzetet, vagy beszél a problémáiról, esetleg többet alszik. 

RELAXÁLJON... 

Amikor feszültnek érzi magát, próbálja ki ezt az egyszerű relaxációs technikát.  Először 

is üljön le, és csukja be a szemét. Feszítse meg a lábizmait 10 másodpercig, majd 

lazítsa el 25 másodpercig. Ismételje ezt meg a vádli izmaival, majd a combokkal, és 

így tovább, felfelé haladva a testén (ne felejtse ki az arcizmokat sem). Mire a végére 

ér, sokkal könnyedebbnek, lazábbnak fog ja érezni magát. 

 

Család és barátok 



 

  

 

   
 

Beszélgetés a családtagokkal és barátokkal 

Időnként nem merünk segítséget kérni. Szakértőnk jó tanáccsal szolgál... 

Előfordulhat, hogy a tartós betegség miatt levertnek érzi magát és szorong. Ez azzal 

is járhat, hogy időnként nem akar másokkal találkozni. Fontos azonban, hogy időt 

töltsön barátaival és családtagjaival, mivel ez segíthet abban, hogy jobb érzései 

legyenek a pszoriázisos ízületi gyulladással való együttéléssel kapcsolatban. Prof. 

John Weinman elmagyarázza, miért fontos, hogy kapcsolatunk legyen másokkal: „A 

barátok és családtagok támogatást és motivációt nyújthatnak nap mint nap. Szívesen 

segítenek majd gyakorlati dolgokban. És ne feledje, még ha csak egy apróságban is 

segítenek, lehet, hogy nagy terhet vesznek le Önről. Egy barát vagy családtag segíthet 

például a heti bevásárlásban. Nem mindig könnyű azonban segítséget kérni másoktól. 

Nézzünk meg két okot, ami miatt ezt nehéznek találhatja: 

1„Tehernek érzem magam, és nem szeretek segítséget kérni.” „Fontos, hogy. ha azt 

szeretné, hogy szerettei segítsenek, kérje meg őket” – javasolja Weinmann professzor. 

„Ha nem mondja el nekik, hogy segítségre van szüksége, azt fogják hinni, hogy minden 

rendben van. Fogalmazza meg egyértelműen, hogy milyen segítőre van szüksége. 

Olyan valakire, aki meghallgatja az aggályait, vagy olyanra, aki elviszi az orvoshoz, 

esetleg olyanra, aki pénteken meg főzi a vacsorát? Az is megkönnyíti a dolgokat, ha 

olyasmiben kér segítséget, amiben az illető nagyon jó, vagy nagy élvezettel csinálja.” 

2„Azért nem tervezek találkozókat a barátaimmal, mert lehet, hogy le kell 

mondanom.” Természetes, hogy nem akarja cserbenhagyni a barátait. Azonban a 

hangulat javítása szempontjából fontos, hogy legyen társasági élete. Tervezzen 

olyasmit, ami örömet okoz Önnek, és közel van a lakóhelyéhez. Ha úgy érzi, hogy nem 

tud elmenni otthonról, még mindig megkérheti a barátait, hogy menjenek át Önhöz. 

 

Egészséges életmód 

Egészség-útmutató 

Hogyan befolyásolja az életvitele a közérzetét? És hol kezdje a változást? 

A közérzetében komoly változást hozhat, ha törődik magával, különösen olyan 

krónikus betegség esetén, mint a pszoriázisos ízületi gyulladás. Nehéz lehet viszont 

egészséges életmódbeli döntésekkel foglalkozni, amikor rosszul érzi magát. Ráadásul 

sokféle információ kering, és ezek összezavarhatják. Áttekintjük, miként hozhatnak a 

mindennapi döntései változást abban, ahogy érzi magát. 

Számít-e, hogy mit eszem? 

Összefüggés lehet az ízületi gyulladás és az étkezés között.  A túlsúly például 

fokozhatja az ízületek merevségét, fájdalmát és duzzanatát. Kérdezze meg orvosát, 

hogy a fogyás hasznos lehet-e az Ön számára. Próbáljon sok gyümölcsöt és zöldséget, 



 

  

 

   
 

valamint legalább hetente egyszer halat tartalmazó, kiegyensúlyozott, egészséges 

étrendet tartani. Ne felejtse el megbeszélni orvosával, milyen étrendbeli változások 

lennének a legjobbak az Ön számára. 

Miért kell mozognom?  

Az aktív életvitel segíthet az ízületi merevség csökkentésében, valamint javítja az 

izomerőt és az ízületi mozgásokat. Abban is segít, hogy testsúlya az egészséges 

tartományban maradjon. A testmozgás pozitív módszer arra, hogy könnyebben 

megbirkózzon pszoriázisos ízületi gyulladásával, és energikusabbnak érezze magát. 

A testedzés nehéznek tűnhet vagy nagy kihívásnak tűnhet, ha éppen fájdalma van, 

vagy fáradt, ezért kezdje kis lépésekkel. Sétáljon minden nap a közeli parkban, 

hétköznapi, kényelmes ruházatban!  Beszélje meg kezelőorvosával, mielőtt új 

mozgásformát kezd meg, hogy az biztosan megfelelő legyen az Ön számára. 

Hogyan kezdjek hozzá?  

Próbálja ki ezeket a tippeket egyenként, ha úgy érzi, hogy a sok változás ijesztő az Ön 

számára.  

Szánjon rá elég időt 

 

Ha elhatározta, hogy kipróbál egy új receptet, ami elvileg fél óra alatt készül el, szánjon 

rá 15 perccel többet. Ha fáradt, ossza el a feladatokat a nap folyamán több rövidebb 

részfeladatra.  

Legyen a napi rutin része 

 

Gondolja végig, hogyan tudná az egészséges táplálkozást és a testmozgást nagy és 

nehezen fenntartható változtatások nélkül beiktatni az életébe. Például leszállhat a 

buszról egy megállóval korábban, hogy sétáljon, vagy liftezés helyett tudna-e 

lépcsőzni. 

HA NEM TUD ALUDNI, AKKOR NEM IS FOG ALUDNI!  

Fontos, hogy éjszakája pihentető legyen, mivel a pszoriázisos ízületi gyulladás extrém 

fáradtságot okozhat. Még ha a tünetek szerepet is játszanak az alvásproblémákban, a 

megfelelő rutin kialakítása segíthet. Az alvás minőségének javítása érdekében 

próbáljon meg mindennap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni.   

Forrás: 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 16 

Egészségvonal, 2022, Arthritis psoriatica. 

https://egeszsegvonal.gov.hu/a-a/1778-arthritis-psoriatica.html, 2022.05.16 
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A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

AP Életmód tanácsok 3. 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészséges életmód 

Együttműködés orvosával 

Ha úgy tekint a pszoriázisos ízületi gyulladás kezelésére, mint az Ön és orvosa közti 

csapatmunkára, akkor könnyebben megbirkózhat a betegségével 

Kezelőorvosa elengedhetetlenül fontos szereplő az artritisz pszoriatika kezelésében, 

aki azért ír t fel Önnek egy adott kezelést, mert úgy gondolja, hogy az előnyös lehet az 

Ön számára. Azonban, ha úgy tekint az egészségügyi ellátásra, mint egy szövetségre 

Ön és kezelőorvosa között, akkor magabiztosabbá válhat, és a lehető leg többet ki 

tudja hozni a kezeléséből. Tekintsünk át néhány dolgot, amit meg tehet azért, hogy jól 

érezze magát. 

Megfelelő táplálkozás 

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend mindenki számára fontos, nem csak a 

pszoriázisos ízületi gyulladással élő betegeknek. Összefüggés lehet az artritisz 

pszoriatika és az étkezés között. Minden ember különböző, de az alábbi néhány 

javaslat általánosan alkalmazható, ezért hasznos velük tisztába lenni: 

Csökkentse testsúlyát, amennyiben szükséges. A túlsúly fokozhatja az ízületek 

merevségét, fájdalmát és duzzanatát. A megfelelő testsúly meg tartása segíthet e 

tünetek némelyikének csökkentésében.  Beszélje meg orvosával, melyik a legjobb 

módszer a fogyáshoz, amennyiben erre szüksége van. Törekedjen az egészséges 

táplálkozásra, amely sok gyümölcsöt és zöldséget, valamint halat tartalmaz.   

Táplálkozzon kiegyensúlyozottan! Az egészséges étrend sok gyümölcsöt és 

zöldséget, valamint halat tartalmaz. Beszélgessen kezelőorvosával arról, hogy milyen 

étrend lenne a legmegfelelőbb az Ön számára. 

A SIKERHEZ VEZETŐ APRÓ LÉPÉSEK    



 

  

 

   
 

Elsőre ijesztő lehet az életmód megváltoztatásának gondolata, különösen, ha már 

hosszú ideje mindent ugyanúgy csinál. A kulcs, hogy apró, életszerű változtatásokat 

vigyen véghez, amelyek mellett úgy érzi, Ön irányítja az életét.   

Tűzzön ki pontos célokat maga elé. Emellett jelöljön ki reális időkeretet. Például: „A 

következő orvosi vizsgálatra 4 hét múlva kerül sor, ezért addig az általam használt 

készítmény, gyógyszert időben adom be magamnak és minden tünetemről feljegyzést 

készítek, amit magammal is viszek.  

Építse fel fokozatosan. Elkezdheti úgy az edzésprogramot, hogy először azt tűzi ki 

maga elé, hogy hetente háromszor elsétál a boltba, majd később ezt már minden nap 

meg teheti. 

Kezdjen el mozogni 

Lehet, hogy nem mindig érez kedvet a mozgáshoz, amikor nem érzi jól magát, 

előfordulhat, hogy fáradt, vagy aggódik, hogy a testedzés miatt fokozódnak a 

fájdalmai. A mozgásnak azonban sok előnye van. A testedzés segíthet a fájdalom és 

az ízületi merevség csökkentésében, valamint javítja az izomerőt, az ízületi 

mozgásokat és a testtartást.  Abban is segít, hogy testsúlya az egészséges 

tartományban legyen, valamint kiváló módszer a stressz leküzdésére és segít, hogy 

könnyebben éljen együtt a pszoriázisos ízületi gyulladással. Még ha fáradtnak is érzi 

magát, érdemes megpróbálnia valamilyen tevékenységet. Meg fog lepődni, mennyit 

lendít az energiáin és az önbizalmán, ha elkezd mozogni. Számos különböző 

mozgásforma közül választhat, ezért olyat válasszon, amit élvez. Beszéljen 

kezelőorvosával arról, hogy milyen gyakorlatok és milyen mennyiségben megfelelőek 

az Ön számára. Egyes gyakorlattípusok különösen előnyösek lehetnek. 

Enyhítse a stresszt mindennapi sétával. 

 A szabadban végzett testmozgás hatékony lehet a stressz leküzdésében.  Sétáljon 

minden nap a közeli parkban! A sétához viseljen olyan ruhát, amely kényelmes az Ön 

számára betegség fellángolása esetén is. 

Kis terheléssel végezhető mozgásformák. 

Az ilyen típusú testmozgás kisebb terhelésnek teszi ki az ízületeit, és erősíti az 

izmokat. Kis terheléssel járó mozgásformák például az úszás, a gyaloglás és a 

kerékpározás. 

Beszéljen kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformát kezd el, hogy az biztosan 

megfelelő legyen az Ön számára. Álljon ellen a kísértésnek, hogy túlzásba vigye a meg 

terhelést – fontos, hogy megtalálja az aktivitás és a pihenés közti megfelelő 

egyensúlyt, különösen a betegség fellángolása esetén.  Tartson szünetet, amikor erre 

szüksége van.   

KÉRJEN SEGÍTSÉGET!   



 

  

 

   
 

A barátai és családtagjai segíthetnek az egészséges életvitellel kapcsolatos 

célkitűzései elérésében. Megkérheti egy barátját, hogy leg yen az edzőpartnere, 

hétvégenként sétálhat együtt a családjával, illetve megkérheti gyermekeit vagy 

unokáit, hogy segítsenek elkészíteni az egészséges ételeket. 

Tudjon meg többet a reumatoid artritiszről  

Orvosa szakmai döntés alapján előírta Önnek a szerinte legalkalmasabb kezelést 

artritisz pszoriatikára. Bár bízhat abban, hogy kezelőorvosa a megfelelő terápiát 

választotta ki az Ön számára, érdemes többet meg tudnia a pszoriázisos ízületi 

gyulladásról, Minél többet tud a betegségéről, annál magabiztosabban tud 

megbirkózni vele. 

Család és barátok 

Érdemes megosztani a problémákat 

A támogató környezet kialakításával saját önbizalma is megerősödhet. 

Krónikus betegséggel élni betegséggel élni időnként nagyon nehéz. Még ha jobban is 

érezte magát az utóbbi időben, előfordulhatnak olyan napok, amikor fáradt, és úgy érzi 

nem tud megbirkózni a betegséggel. „Az ember könnyen elszigeteltnek érezheti 

magát” - mondja John Weinman professzor.  „Ha azonban segítséget kérünk 

barátainktól és családtagjainktól, pozitívabb érzések alakulhatnak ki bennünk, és 

magabiztosabbá válhatunk a reumatoid artritisszel való együttéléssel kapcsolatban.” 

Próbálja ki Weinman professzor javaslatait a támogató környezet kialakítására. 

1. Ismertesse meg a betegséget családjával 

Nagyobb eséllyel számíthat támogatásra, ha az Önhöz közel állók megértik, hogyan 

hat Önre az AP. Ennek gyakorlati előnyei is lehetnek. Ha partnere vagy gyermekei 

megértik, hogy időnként nagyon fáradtnak érzi magát, jó eséllyel kérés nélkül is 

felajánlják, hogy néhány apró munkát átvesznek Öntől. 

Javaslat: Küldjön el családtagjainak egy olyan weboldalra mutató linket, amelyen sok 

hasznos információ szerepel a pszoriázisos ízületi gyulladássalkapcsolatban. Esetleg 

megkérheti orvosát, hogy ajánljon olyan brosúrákat vagy könyveket, amelyeket 

hozzátartozói is elolvashatnak. 

2. Beszélgessen egy barátjával 

A barátok szívesen meghallgatják Önt, gyakorlati segítséget is nyújthatnak, és elterelik 

figyelmét a betegségéről. Időnként már az is segít a dolgok átértékelésében, ha időt 

tölt a barátaival, és meghallgatja, mi történik az ő életükben. 

Javaslat: Legközelebb, ha egy barátja megkérdezi, hogy van, válaszoljon őszintén. Ha 

nem mondja el, barátai nem fogják tudni, hogyan érzi magát, és nem ismerik fel, hogy 

támogatásra van szüksége. 



 

  

 

   
 

3. Ismerjen meg más pszoriázisos ízületi gyulladással élő betegeket 

Lehet, hogy még nem merült fel Önben, hogy csatlakozzon egy betegszervezethez, de 

nagyon hasznos lehet olyanokkal megosztani a tapasztalatait, akik pontosan átérzik, 

min megy keresztül. 

Javaslat: Kérdezze meg kezelőorvosát vagy a nővért a helyi szinten működő 

betegszervezetről. 

Egészségügyiellátó csapat 

Ismerje meg az egészségügyi ellátó csapatot 

Különböző emberekkel találkozhat a pszoriázisos ízületi gyulladása kapcsán. Tudjon 

meg egy kicsit többet arról, hogy hogyan segíthetnek. 

Számos olyan egészségügyi szakember van, aki különböző módokon segíthet Önnek 

a pszoriázisos ízületi gyulladással való együttélésben. Az alábbiakban következnek 

azok a szakemberek, akikkel a legnagyobb valószínűséggel találkozni fog – valamint 

néhány ötlet, hogy mit kérdezhet tőlük.  

A reumatológus szakorvos:  

Az Ön kezelését végző szakorvos lehet az az orvos, aki diagnosztizálta a betegséget. 

Az ő feladata, hogy kezelést ajánljon Önnek. Tovább utalhatja Önt más specialistákhoz 

is, akik a pszoriázisos ízületi gyulladás különböző vonatkozásaiban segíthetnek. 

Mit kérdezzen tőle? „Mire számíthatok a kezelésem kapcsán?” 

A reumatológiai nővér: 

A nővér támogatást nyújthat, meghallgatja az Ön aggályait, illetve tájékoztatja Önt a 

pszoriázisos ízületi gyulladással és a kezeléssel kapcsolatban. Segítséget kérhet tőle 

akkor is, amikor rossz hangulattal küzd, és figyelemmel kíséri az Ön általános 

állapotát. 

Mit kérdezzen tőle? „Félek, hogy nem előírásnak megfelelően használom a terápiát– 

átvehetnénk még egyszer, hogy hogyan kell csinálnom?” 

A háziorvosa: 

Háziorvosa segíthet az étrenddel és a testmozgással kapcsolatban, illetve 

elérhetőséget biztosít más támogató szolgáltatásokhoz, amennyiben erre szüksége 

van. 

Mit kérdezzen tőle? „Nagyon lehangolt vagyok az utóbbi időben – tud segíteni?” 

Ki más vehet még részt az ellátásban? 

● bőrgyógyász, aki a bőrtüneteket kezeli 

● foglalkozásterapeuta, aki a mindennapi életvitel terén segít Önnek  



 

  

 

   
 

● gyógytornász, aki abban segít, hogy aktív és független életet élhessen 

● dietetikus, aki segíthet a meg felelő étrend összeállításában. 

Három módszer arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a következő orvosi 

vizsgálatból 

1. Készüljön fel 

Orvosa szívesen válaszol kérdésekre – ne feledje, segíteni akar abban, hogy Ön 

megbirkózzon az atritisz pszoriatikával. Gondolja végig, mit szeretne megkérdezni, 

és írja fel a kérdéseket, hogy ne menjenek ki a fejéből.  

2. Vezessen naplót a tüneteiről 

Segíthet kezelőorvosának figyelemmel követni, hogyan hatott Önnél a kezelés. 

Készítsen feljegyzést a tünetekről – ez mindkettőjüknek segíthet abban, hogy 

észrevegyék a javulást. Feljegyezheti azt is, ha valamilyen mellékhatást tapasztal. 

3. Ellenőrizze, hogy megértette-e az elhangzottakat  

Ne féljen megkérni orvosát, hogy magyarázza el egyszerűbben, ha nem ért valamit. 

Fogalmazhat így: „Még mindig nem értem pontosan. El tudná magyarázni 

másképpen?” 

HOL KÉRHET SEGÍTSÉGET KÉT ORVOSI VIZIT KÖZÖTT?   

Kérdése van, vagy aggódik valami miatt? A reumatológiainővér telefonos segítséget 

nyújthat a két vizit közötti időszakban. Ha bármilyen kérdése van a kezeléssel 

kapcsolatban, gyógyszerésze sokat segíthet. Háziorvosa szintén nagy segítség lehet. 

Nincs magára hagyva. 

 

Érzelmi egészség 

Tízperces hangulatjavítók 

A kedélyállapot javítása sokszor egyszerűbb, mint gondolná. Fogadja meg szakértőink 

tanácsát… 

Időnként mindenki lehangolt, és természetes, hogy egy krónikus betegség, így az 

artritisz pszoriatika mellett is megjelenik a rosszkedv és a szorongás. Előfordulhat, 

hogy aggódik a jövő miatt, és nehezen birkózik meg a betegséggel, amikor az fellángol.  

Prof. John Weinman véleménye szerint: „Fontos, hogy olyan dolgokat csináljon, amiket 

szeret, és töltsön időt barátaival, családtagjaival – ezekkel javíthatja a hangulatát.”  

Legközelebb, ha hangulatjavításra van szüksége, próbálja ki az alábbiakat: 

Hívja fel egy barátját 

Már egy gyors telefonhívás is elterelheti figyelmét az aggodalmairól. Válasszon egy 

olyan barátot, aki mindig megnevetteti, vagy olyat, aki jó hallgatóság. 



 

  

 

   
 

Érezze jól magát a családjával 

Sokat javíthat hangulatán, ha együtt játszik gyermekeivel vagy unokáival, ha ezt meg 

tudja oldani vagy egyszerűen csak töltsön időt szeretteivel.  

Csináljon olyasvalamit, ami jól megy Önnek 

Ez ugyanis sikerélményt adhat Önnek. Leg yen az sütés, kötés vagy valaminek a meg 

javítása, ha jól csinál valamit, az örömforrás lehet. 

Keressen egyszerű örömöket 

Sokszor az egyszerű, mindennapi tevékenységek is változást hozhatnak a 

hangulatában. Írjon egy listát arról, hogy mi okoz Önnek örömet. Lehet ez egy 

kellemes fürdő, üldögélés egy árnyékos kertben, egy magazin lapozgatása, vagy akár 

egy szabadidős program vagy nyaralás megtervezése. Amikor rosszkedve van, csak 

válasszon egyet ezek közül. 

IDŐNKÉNT LEHANGOLTNAK ÉRZI MAGÁT?    

Ha olyan rossz érzései vannak, amelyekkel nehezen birkózik meg, beszéljen 

kezelőorvosával vagy a szakápolóval, akik segíthetnek. Haladéktalanul keresse fel 

háziorvosát, ha bármikor úgy érzi, hogy negatív gondolatai vannak. 

Forrás: 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 16 

Egészségvonal, 2022, Arthritis psoriatica. 

https://egeszsegvonal.gov.hu/a-a/1778-arthritis-psoriatica.html, 2022.05.16 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 
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