
V léèbì va�eho onemocnìní hrajete dùle�itou roli. Lupénka, neboli psoriatická nemoc, postihuje více ne� jen kù�i. 
Ohro�eny jsou také klouby, úpony vazù èi páteø, ve kterých se mù�e projevit tzv. psoriatická artritida. 

1Zodpovìzení následujících otázek vám pomù�e posoudit, zda lupénka ohro�uje i va�e klouby.

Trpìl/a jste ji� nìkdy otokem kloubu (nebo kloubù)?

Sdìlil vám nìkdy lékaø, �e trpíte artritidou (zánìt kloubu)?

Máte na nehtech rukou nebo nohou dolíèky èi drobné prohlubnì?

Bolela vás nìkdy pata?

Stalo se vám nìkdy, �e vám bez zjevné pøíèiny 
bolestivì otekl celý prst na ruce nebo noze?

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

Celkové skóre ≥3 poukazuje na riziko psoriatické artritidy. 
Zeptejte se svého o�etøujícího lékaøe na doporuèení k revmatologovi. 

Do obrázku mù�ete vyznaèit, 

ve kterých oblastech tìla poci�ujete bolest. 

Tento pøehled mù�ete vyu�ít napøíklad 

pøi náv�tìvì va�eho lékaøe v prùbìhu 

nastavování vhodného plánu léèby 

va�í psoriatické nemoci.
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PEST = Psoriasis Epidemiology Screening Tool
Reference: Ibrahim GH et al. Clin Exp Rheumatol 2009; 27:469-474.

Celkové skóre:

POZNÁMKY

Hodnocení: kladná odpovìï se hodnotí 1 bodem.

Dotazník  pro pacienty k PEST posouzení rizika psoriatické artritidy



Vá�ený paciente,

tento materiál mù�ete vyu�ít jako praktickou pomùcku k zaznamenání skuteèností o Va�em zdravotním stavu, které 
mohou být dùle�ité pro Va�i komunikaci s lékaøem. Jeho pou�ívání není povinné. Je pouze na Va�em posouzení 
a rozhodnutí, zda tento materiál vyu�ijete. 

Pokud se pro jeho vyu�ití rozhodnete, prosím, berte v úvahu tyto dùle�ité skuteènosti.

ź Materiál nabízí prostor pro zaznamenání konkrétních údajù o Va�em zdravotním stavu. To jsou v kombinaci 
s dal�ími údaji umo�òujícími pøímo èi nepøímo identifikovat konkrétní osobu v�dy velice citlivé údaje. Aby nikdo nebyl 
schopen pøiøadit údaje vyplnìné v materiálu k Va�í osobì, materiál nepøedpokládá zaznamenávání osobních údajù 
ani nenabízí prostor k zaznamenání tohoto typu údajù. 

ź V zájmu ochrany svého soukromí do materiálu nikdy nevyplòujte ani na materiál nikam nevpisujte ani si 
nepoznamenávejte �ádné svoje osobní údaje jako jsou napø. jméno, pøíjmení, adresa, telefonní èíslo, email, èíslo 
prùkazu poji�tìnce atp., které by Vás mohly s obsahem materiálu propojit a umo�nit tak cizím osobám pøístup 
k údajùm o Va�em zdravotním stavu, které jsou v materiálu zaznamenané. Zároveò doporuèujeme zacházet s tímto 
materiálem jako s dokumentem, který obsahuje Va�e dùvìrné informace. 

ź Tento materiál má slou�it, jak je uvedeno vý�e, pouze Vám a pøípadnì dle Va�eho rozhodnutí také Va�emu lékaøi. 
Materiál neslou�í ke shroma�ïování èi jinému zpracovávání jakýchkoli osobních údajù o Va�í osobì, vèetnì údajù 
o zdravotním stavu, �ádnými jinými osobami. Pokud materiál s vyplnìnými údaji pøedáte svému lékaøi, ten je 
oprávnìn materiál vyu�ít výhradnì v rámci zdravotních slu�eb, které Vám poskytuje a v souladu s pøíslu�nými 
právními pøedpisy.
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