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المرضى األعزاء، المحتويات

لقد أعطاك طبيبك هذا الكتيب ألنك ُشخصت باإلصابة "بالصدفية".

يهدف هذا الكتيب إلى مساعدتك على فهم مرضك بشكل أفضل. كما يوفر لك الكتيب معلومات حول 
العوامل المحفزة وتأثيرات حياتك التي قد تؤثر على مرض الصدفية. نظًرا ألن الصدفية مرض مزمن ال 

يمكن عالجه، فإن الهدف هو عالج الصدفية لديك على النحو األمثل من أجل تمكينك من التمتع بحياة يومية 
طبيعية ونوعية حياة غير مقيدة قدر اإلمكان. هذا يتطلب عالًجا منتظًما يتناسب مع احتياجاتك. لقد نجح ذلك 

مع العديد من المرضى في السنوات األخيرة، من خالل فهم أفضل لتطور الصدفية والمرض نفسه.

تعاونك مطلوب لهذا األمر! لمساعدتك، لدينا الكثير من المعلومات والنصائح واالقتراحات الُمجمعة لك.

البروفيسور والحاصل على دكتوراه في الطب أندرياس كوربر
طبيب األمراض الجلدية

ستجد مصطلحات طبية مهمة تتعلق بالصدفية في مسرد المصطلحات. وهي مكتوبة بخط غامق في 
النص.
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ما الصدفية؟

الصدفية مرض جهازي التهابي مزمن غير معٍد يمكن أن يصيب الجلد، وكذلك األعضاء األخرى. 
على عكس المرض الحاد، تعني كلمة مزمن أنه مرض يتطور ببطء ويدوم طوياًل. الصدفية ال يمكن 
عالجها، ولكن يمكن تقليل االلتهاب أو حتى تعطيله بالعالج. اسم الصدفية ُمشتق من الكلمة اليونانية 

"psora" وتعني "الحكة".

الصدفية أحد أمراض المناعة الذاتية. المعاناة من هذا المرض تعني أن الخاليا المناعية لجهاز المناعة 
لدينا تهاجم هياكل الجسم نفسه، وفي هذه الحالة تكون خاليا الجلد. استجابةً إلصابة الجلد الظاهرة 

هذه، يحدث التهاب. ومن بين أمور أخرى، يؤدي ذلك إلى اإلنتاج الزائد المستمر لخاليا جلد جديدة. 
تتكاثر خاليا الجلد في الجزء العلوي من الجلد )البشرة( وتنمو نمًوا أسرع من الالزم لتجدد الجلد بشكل 
طبيعي. يؤدي هذا إلى تراكم خاليا الجلد غير الناضجة على سطح الجلد التي تشكل القشور )اللويحات( 

النموذجية للصدفية. يمكن رؤيتها على السطح كقشور فضية والمعة.

الصدفية اللويحية )تسمى أيًضا الصدفية الشائعة( هي أكثر األنواع شيوًعا للصدفية. يعاني أكثر من 
80 في المائة من جميع المصابين بمرض الصدفية من هذا النوع.

من الجيد أن تعرف: عادةً ما تتجّدد خاليا الطبقة الجلدية العليا )البشرة( كل 28 يوًما تقريبًا. في 
حالة الصدفية، تستغرق هذه العملية من ثالثة إلى أربعة أيام فقط.

َمن المتأثر؟

بعد التهاب الجلد العصبي، تعد الصدفية ثاني أكثر األمراض الجلدية المزمنة شيوًعا.

من السكان متأثرون.

شخص متضرر 
في ألمانيا

حوالي

2,000,000
%إلى 23

األعراض األولية في 75% تقريًبا قبل

)الذروة العمرية: 15-25 سنة(
العام األربعين من العمر

% 50

يتأثر الجنسين

بالتساوي تقريبا
في كثير من األحيان.
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الصدفية يمكن أن تختلف اختالفًا كبيًرا من مريض آلخر. في بعض الحاالت، يتطور المرض في 
نوبات التهيج التي تهدأ بينها األعراض أو حتى تختفي تماًما. وغالبًا ما تكون األعراض أكثر وضوًحا 
في الربيع والخريف على وجه التحديد، ألن األشعة فوق البنفسجية )UV( - التي لها تأثير إيجابي على 

البشرة في الصيف - تكون أقل في هذا الوقت من العام. وفي حاالت أخرى، تحدث األعراض باستمرار 
دون انقطاع.

في حالة الصدفية، يمكن أن تلتهب المفاصل باإلضافة إلى أعراض الجلد. ثم يتحدث األطباء عن 
التهاب المفاصل الصدفية. باإلضافة إلى ذلك، قد تحدث أمراض أخرى مرتبطة بالصدفية. وتشمل، 

على سبيل المثال، أمراض الجهاز القلبي الوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والنوبة 
القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك األمراض األيضية مثل السمنة أو مرض السكري من النوع الثاني. 

قد تحدث أيًضا اضطرابات أيض الدهون أو أمراض األمعاء االلتهابية المزمنة مثل داء كرون أو التهاب 
القولون التقرحي.

كما يعاني المرضى المصابون بالصدفية من زيادة معدل االكتئاب وردود 
الفعل اإلجهادية. ترتبط هذه جزئيًا بالوصم، وجزئيًا بالصدفية نفسها.

كيف تتجّسد الصدفية؟
في حالة الصدفية، تتكون خاليا جلدية جديدة أكثر من تلك التي تتقشر من الطبقة العليا من الجلد. لذلك، 

يحدث تأثير سماكة تلتصق فيه خاليا الجلد المجاورة ببعضها البعض وتتطور اللويحات النموذجية. 
وهي أجزاء مرتفعة ومحمرة وجافة من الجلد ُمغطاة بقشور بيضاء فضية محددة بوضوح بهامش 

ضيق باللون األحمر. يحدث هذا االحمرار بسبب األوعية الدموية الُموسَّعة التي تدخل من خاللها خاليا 
التهابية معينة ومواد مرسلة من الجهاز المناعي إلى الجلد.

يمكن في كثير من األحيان رفع القشور بسهولة باستخدام ظفر اإلصبع. يوجد أدناها بقعة حمراء، 
ُمغطاة بقشرة رقيقة. إذا أُزيلت هذه، فهناك نزيف نقطي الشكل من الجرح، يُسمى "ندى الدم". يعاني 

العديد من المصابين من الحكة أو الشعور بالشد. ومع ذلك، قد يختلف ذلك من شخص آلخر.

في النوع األكثر شيوًعا من الصدفية، الصدفية الشائعة )الصدفية اللويحية(، تظهر تغيرات الجلد 
بصفة رئيسية على الكوعين والركبتين وفوق األرداف وعلى فروة الرأس - في البداية كبقع صغيرة. 

طوال فترة المرض، يمكن أن تزداد هذه البقع في الحجم وتندمج أيًضا، بحيث تظهر في نهاية المطاف 
في مناطق كبيرة من الجسم بأكمله والوجه. تتأثر راحتا اليدين وأخمص القدمين على نحو خاص في 
شكل نادر نسبيًا من الصدفية. يظهر تغيرات لدى حوالي النصف من المصابين في أظافر األصابع 

والقدمين. يتضمن ذلك عادةً ثلمات بحجم رأس الدبوس في سطح الظفر )ثقب صغير في الظفر( أو بقع 
المعة باللون األصفر-األحمر-البني أسفل سطح الظفر )بقعة الزيت(.
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ما األسباب؟
لم يجري شرح سبب الصدفية شرًحا كاماًل بعد. من المفترض أن هناك استعداد وراثي قائم ومتغير 

للغاية لإلصابة بالصدفية يؤدي إلى خلل في جهاز المناعة لدى المصابين بها. يحفز خلل الجهاز 
المناعي حدوث رد فعل التهابي يسرع عملية تجديد خاليا الجلد.

هناك عوامل محفزة معينة ذات صلة بأول ظهور للمرض. ومع ذلك، يمكن أن تحفز أيًضا حدوث تهيج 
جديد. في العديد من الحاالت، ال يمكن تحديد العامل الذي أدى إلى اإلصابة بالصدفية أو محفز نوبة 

التهيج بدقة.

 قد تؤدي عدة عوامل محفزة إلى تفشي الصدفية.
وهي تشمل:

من الجيد أن تعرف:
على الرغم من أن سبب الصدفية ال يزال غير معروف، فقد حدد الباحثون بالفعل العديد من 

الخاليا والمواد المرسلة من الجهاز المناعي التي تشارك في العملية االلتهابية للمرض - وتشمل 
 .IL-23 أو ،IL-17 أو ،)IL-12( 12 أو إنترلوكين ،)TNF-α( هذه الخاليا عامل نخر الورم ألفا
بناًء على هذه النتائج، جرى بالفعل تطوير العديد من العالجات لعالج الصدفية بشكل فعال في 

السنوات األخيرة.
االضطرابات األيضية

)مثل مرض السكري(

العقاقير
مثل بعض األدوية الخافضة لضغط الدم، 

وبعض المضادات الحيوية، وبعض 
مضادات االكتئاب

حاالت العدوى
)على سبيل المثال، من خالل العقديات، 

والمكورات العنقودية(

التغيرات الهرمونية
)مثل الحمل، والبلوغ(

التأثيرات البيئية
)على سبيل المثال، الهواء البارد والجاف(

زيادة الوزن

الكحول والتدخيناإلجهاد العاطفي تهيجات الجلد
)مثل اإلصابات واالحتكاك وحروق 

الشمس والوشم(
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الصدفية عبارة عن مرض مزمن. ومع المعايير الطبية الحديثة الحالية، من غير الممكن عالج المرض 
بعد. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تصور العالج الفردي المبكر إلى تحسن واضح يصل إلى حالة عدم 

ظهور األعراض وتحسن واضح في جودة حياتك.

نظًرا للتغيرات الواضحة على الجلد، فإن المصابين بالصدفية يعانون من االستبعاد االجتماعي على 
نحو متكرر أكثر من األشخاص ذوي الجلد الصحي )وصمة(. وبالتالي يُبلغ المصابون عن مشاعر 
القلق والعار، بما في ذلك االنسحاب االجتماعي. يمكن أن يعاني المصابون أيًضا من االكتئاب أو 

أمراض عقلية أخرى.

 من المهم البدء في عالج المرض في أقرب وقت ممكن. اعتماًدا على تقدم المرض وشدته،
قد يجمع أطباؤك بين طرق عالج مختلفة. في الوقت نفسه، يمكنك أيًضا دعم نجاح عالجك والحفاظ 
على جودة حياتك من خالل القيام بأمور بسيطة في حياتك اليومية. على سبيل المثال، عزز تواصلك 
مع شريكك أو أصدقائك أو زمالئك أو أولئك المصابين أيًضا، الذين يمكنك العثور عليهم من خالل 

مجموعات المساعدة الذاتية.

طرق العالج الممكنة
العالج األساسي

•  مع الكريمات المرطبة والمغذية، أو المراهم، أو اللوشن الخالية من المكونات الفعالة ومع اليوريا و/
أو حمض الساليسيليك

العالجات الخارجية )الموضعية(:
•  على سبيل المثال مع الكورتيزون )القشرانيات السكرية( و/أو نظائر فيتامين د

العالج الداخلي )الجهازي(:
•  العالج الجهازي التقليدي )مثل MTX، فومارات، سيكلوسبورين، ريتينويدات مثل أسيترين، مثبطات 

الفوسفوديستيراز مثل أبريميالست(.
•  األدوية الحيوية/البدائل الحيوية عبارة عن عقاقير أُنتجت بالتكنولوجيا الحيوية. هناك فئات مختلفة 
من المواد الفعالة، والتي، مثلها مثل العقاقير التقليدية التي تُنَّتج صناعيًا، تقلل من رد الفعل المفرط 
للجهاز المناعي. فهي تتدخل في واحدة من العمليات المختلفة لالستجابة المناعية للجسم، وبالتالي 

يمكن أن تقلل من االلتهاب.

العالج باألشعة:
)UV( العالج باألشعة فوق البنفسجية  •

العالج باألشعة  •

االستحمام والمعالجات المناخية
العالج النفسي الجسدي/العالج النفسي

اطلب من األطباء المعالجين لك المزيد من المعلومات. إنهم يعرفون خيار العالج األنسب لك.

التعايش على نحو جيد مع الصدفية

من الجيد أن تعرف:
 الهدف من عالج الصدفية هو الهدأة المستمرة.

وهذا يعني تخفيف االلتهاب واألعراض تماًما أو تقليلهم قدر اإلمكان.
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النظام الغذائي
ال يوجد نظام غذائي خاص للصدفية. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات أمر 
ضروري لصحتنا. حتى إذا كنت مصابًا بالصدفية، فيمكن أن يساعدك ذلك على تقوية جهازك المناعي 

وتقليل خطر اإلصابة بأمراض األيض وأمراض القلب واألوعية الدموية. كما يمكن أن يساعدك على الحفاظ 
على وزن صحي للجسم وتجنب السمنة، ما بدوره يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تطور الصدفية.

عن طريق التجربة والخطأ، يمكنك أيًضا معرفة ما إذا كانت بعض األطعمة قد تزيد من أعراضك 
الفردية. يجب عليك تجنب هذه األطعمة في المستقبل.

مثال على النظام الغذائي الصحي:

•  اتبع نظاًما غذائيًا متنوًعا ومتوازنًا.

•  خمس حصص من الخضروات والفاكهة يوميًا - يجب أن تكون نسبة الخضروات غالبة

 •  تجنب الدقيق األبيض واستخدم منتجات الحبوب الكاملة بدالً منه
)مثل خبز الحبوب الكاملة، وشعيرية الحبوب الكاملة(.

•  امنح األولوية للدهون النباتية )مثل زيت دوار الشمس، وزيت الكانوال( عن الدهون الحيوانية.

•  امنح األولوية لمنتجات األلبان واللحوم قليلة الدسم )مثل الدواجن(.

•  السمك مرة أو مرتين أسبوعيًا - توفر األسماك الدهنية )مثل الماكريل والرنجة( كمية كافية من 
أحماض أوميغا3-- الدهنية
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تخفيف العمل اليومي
من حيث المبدأ، يمكنك االستمرار في ممارسة أي مهنة تقريبًا مع الصدفية. ال توجد تحديات سوى في 

مناطق العمل التي تتعرض فيها بشرتك إلجهاد متزايد. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على مهن 
التمريض، أو المهن ذات درجة عالية من تراكم الغبار في الغرف المغلقة )مثل النجار، وفني تركيب 

البالط(، أو العمل في بيئة رطبة )مثل موظفي التنظيف( أو مع المواد الكيميائية )مثل مصففي الشعر(.

إذا كان اضطراب الصدفية يؤثر على راحتي يديك، فقد ال يُتاح أيًضا تنفيذ األنشطة اليدوية المجهدة.

إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئات المهنية، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك و/أو مشرفك حول ما إذا كان 
يمكن اتخاذ تدابير وقائية مناسبة )مثل حماية الجلد الوقائية بالكريمات، والقفازات الواقية( لتقليل اإلجهاد 

على جلدك.
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الشراكة
الصدفية يمكن أن تؤثر على الشراكات والحياة الجنسية. قد يعاني المصابون من قيود تتعلق بتقديرهم 

لذاتهم والقلق من رفض الشريك لهم.

في الوقت نفسه، يمكن أن تحد تغيرات الجلد من اإلحساس باللمس، أو حتى تؤدي إلى األلم.

إذا كان هذا هو الحال معك، فاحرص على محادثة الشريك واشرح له 
بصراحة ما تشعر به.

إذا كان للصدفية تأثير سلبي على حياتك الجنسية، فيمكنك زيارة 
 اختصاصي عالج جنسي. في بعض األحيان، يكفي فقط عدد 

 قليل من الجلسات إليجاد طريقة للتعامل مع المرض على 
نحو أفضل.

في الحياة اليومية
هناك العديد من العوامل في الحياة اليومية التي ليست فقط تشكل عوامل خطر لإلصابة بالصدفية، ولكن 

يمكن أن يكون لها أيًضا تأثير سلبي على تطور المرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، التدخين، 
واالستهالك المفرط للكحوليات، والسمنة المفرطة.

إذا أمكن، يجب عليك تجنب كل األمور الثالثة. ينطبق األمر نفسه على اإلجهاد النفسي، واإلجهاد 
والضغط الشديد على الجلد )على سبيل المثال، بسبب ضيق المالبس أو خدشها( وحرقة الشمس.
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إذا كنت قد تلقيت للتو تشخيص "الصدفية" أو كان قد أقترح عليك األطباء المعالجين لك عالًجا جديًدا، 
فعلى األرجح لديك أسئلة عديدة. لضمان عدم نسيان أي شيء في المحادثة مع أطبائك، يمكنك إنشاء 

قائمة بأسئلتك مقدًما. لقد جمعنا بعض األسئلة األكثر شيوًعا كاقتراح لك.

• ما مدى شدة مرضي؟

• ما العالج الذي توصيني به؟ وكيف يعمل؟

• ما اآلثار الجانبية التي يمكن أن يسببها العالج؟

• كم مرة يجب علّي الحضور إلجراء الفحوصات؟

• ما الذي يمكنني فعله لدعم العالج؟

• ماذا يحدث إذا لم يُظهر العالج تأثيًرا كافيًا؟

• هل سيؤثر المرض/العالج على حياتي اليومية؟

• هل يمكنني مواصلة العمل؟

• كيف يمكنني التواصل مع المرضى اآلخرين؟

•  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول المرض/العالج؟

مالحظاتكأسئلة لألطباء المتابعين لك



21 20

عناوين مفيدة

لمزيد من المعلومات حول الصدفية، جمعنا مجموعة من العناوين لمنظمات رعاية المرضى وصفحات 
المساعدة الذاتية والجمعيات المهنية.

Deutscher Psoriasis Bund e. V. 
)الجمعية األلمانية للصدفية(

Seewartenstraße 10
Hamburg 20459، ألمانيا

هاتف: 2233990 040
info@psoriasis-bund.de :البريد اإللكتروني

www.psoriasis-bund.de :الموقع االلكتروني

جمعية وطنية غير ربحية نشطة لألشخاص الذين يعانون من الصدفية ومن أجلهم. تدعم اهتمامات 
المتضررين ومصالحهم.

Bitte berühren – Gemeinsam aktiv gegen Schuppenflechte 
]ُيرجى االتصال – العمل بنشاط مًعا لمكافحة الصدفية[

www.bitteberuehren.de :الموقع االلكتروني

Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. الموقع اإللكتروني لجمعية 
]الجمعية المهنية ألطباء الجلدية األلمان[ مع تقارير الخبرة ومعلومات ونصائح لألشخاص المصابين 

بالصدفية وأقاربهم.

PsoNet – الشبكات اإلقليمية للصدفية في ألمانيا
CVderm, UKE Hamburg عناية

Martinistraße 52
Hamburg 20246، ألمانيا
هاتف: 741055428 040

الفاكس: 741055348 040
info@psonet.de :البريد اإللكتروني

www.psonet.de :الموقع االلكتروني

 دمج أطباء الجلدية والمتخصصين في الشبكات اإلقليمية للصدفية. يوفر بحثًا عن األطباء 
والشبكات اإلقليمية.

Deutsche Dermatologische Gesellschaft )DDG( 
]الجمعية األلمانية لألمراض الجلدية[

Robert-Koch-Platz 7
Berlin 10115, ألمانيا

هاتف: 2462530 030
الفاكس: 24625329 030

ddg@derma.de :البريد اإللكتروني
www.derma.de :الموقع االلكتروني

جمعية الخبراء العلميين ألطباء الجلدية المتحدثين باأللمانية. تعزيز علم األمراض الجلدية وعلم 
األمراض التناسلية وأمراض الحساسية من الناحية العلمية والعملية.

Berufsverband der Deutschen Dermatologen )BVDD( 
]الجمعية المهنية ألطباء الجلدية األلمان[

Schumannstr.18
Berlin 10117, ألمانيا

هاتف: 24625353 030
الفاكس: 24625333 030

m.grote@bvdd.de :البريد اإللكتروني
www.bvdd.de :الموقع االلكتروني

دمج أطباء األمراض الجلدية األلمان المسجلين لتمثيل مصالحهم االقتصادية واالجتماعية.

ال يمكن أن يحل هذا الكتيب محل النصيحة المهنية من أطبائك. لمزيد من المعلومات حول 
مرضك، يُرجى التواصل معهم.

www.hexal.de
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السمنة: السمنة المرضية بسبب الزيادة المفرطة في األنسجة الدهنية.

اللويحة: بنية أو تغير على شكل بقعة.

الصدفية: الصدفية.

الصدفية الشائعة: أيًضا: الصدفية اللويحية؛ أكثر أنواع الصدفية شيوًعا.

التهاب المفاصل الصدفية: ظهور الصدفية في العظام والمفاصل والعمود الفقري، وكذلك األوتار وقواعد األوتار. ويظهر في صورة ألم 
روماتيزمي نموذجي وتيبس المفاصل.

الهدأة: الفترة الزمنية التي يكون فيها المرض خاماًل.

المكورات العنقودية: أنواع بكتيرية كروية.

العقديات: أنواع بكتيرية كروية.

جهازًيا: فيما يتعلق بالكائن الحي بأكمله.

موضعي: موضعي يقتصر على موقع محدد.

عامل نخر الورم ألفا )TNF-α(: مادة مرسلة من جهاز المناعة تشارك في العمليات االلتهابية.

التهاب القولون التقرحي: مرض يسبب فيه الجهاز المناعي التهابًا في األمعاء الغليظة.

نظائر فيتامين د: مشتقات اصطناعية من فيتامين د.

المصطلحات مسرد 

مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )ACE(: أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب المزمن.

حاد: مرض مفاجئ وغالبًا ما يكون قصير األجل؛ عكس المرض المزمن.

المضادات الحيوية: أدوية لعالج حاالت العدوى البكتيرية.

مضادات االكتئاب: أدوية لعالج األمراض العقلية، وخاصة االكتئاب.

التهاب المفاصل: عبارة عن مرض تكون فيه المفاصل ملتهبة، وغالبًا ما يصاحبه ألم وتورم.

تصلب الشرايين: الرواسب المرضية للدهون )الكوليسترول( في جدران األوعية الدموية؛ وفي االستخدام العام للغة، أيًضا: تكلس الشريان.

حاصرات بيتا: أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

األدوية الحيوية: األدوية الحيوية عبارة عن عقاقير ذات بنية معقدة ووزن جزيئي مرتفع تُنتج بالتكنولوجيا الحيوية، أي باستخدام الكائنات 
الحية الحيوية.

البديل الحيوي: البدائل الحيوية أدوية أُنتجت بالتكنولوجيا الحيوية والتي تُقاَرن بالعقار المتوفر بالفعل من المورد األول من حيث السالمة 
والفعالية. لهذا الغرض، يتم اختبار البديل الحيوي عبر وسيلة اعتماد صارمة.

مزمن: مرض طويل األمد )أكثر من أربعة أسابيع(، غالبًا ال يمكن عالجه؛ عكس المرض الحاد.

الكورتيزون: أيًضا: القشرانيات السكرية. يعمل بسرعة ضد االلتهاب، ولكن يجب أخذه لفترة قصيرة فقط.

داء كرون: داء األمعاء االلتهابي المزمن، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب األمعاء بأكملها. يتأثر جزء من األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة 
على نحو أساسي.

مرض السكري: بدقة أكثر، سكري البول؛ اضطراب أيض السكر، والذي يتميز بارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم.

البشرة: أيًضا: الجزء العلوي من الجلد؛ طبقة الخاليا الخارجية من الجلد.

الجهاز المناعي: جهاز الجسم المسئول عن الوقاية من األمراض. يتضمن العديد من الخاليا المناعية المختلفة، والتي بدورها تصدر إشارات 
للتواصل مع بعضها البعض.

اإلنترلوكينات: مجموعة من مواد الجسم المرسلة في الجهاز المناعي.

التهاب الجلد العصبي: مرض جلدي مزمن متكرر يتميز بطفح جلدي متقشر وحكة شديدة. بالمقارنة مع الصدفية، ينتمي التهاب الجلد العصبي 
إلى مجموعة األشكال التأتبية، أي أنه يمكن أن يكون ناتًجا عن عوامل محفزة مثل المنسوجات أو المنظفات أو المواد المسببة للحساسية البيئية.

www.hexal.de
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Hexal AG
Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

 يمكنك العثور على مزيد من األفكار للتعامل مع مرضك
بصورة يومية هنا:

www.hexal.de/patienten/feelinx

كيفية التواصل معنا:
 هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا،

 أو ترغب في طلب اللوازم؟
اتصل بنا على الرقم المجاني 23 25 439 0800!

 يمكنك التواصل معنا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء.

 يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة
حول عالجك.

المادة رقم: 49043183؛ اعتباًرا من: 11/2021


