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Nowoczesne terapie wykorzystujące leki wytwarzane metodami biotechnologicznymi, ze 
względu na swą skuteczność, wygrywają z metodami tradycyjnymi. 
 

Leki biologiczne są nadzieją dla lekarzy poszukujących efektywnych i bezpiecznych sposobów zwalczania 

trudno poddających się leczeniu chorób, nadzieją dla chorych, których te cięŜkie choroby wykluczają ze 

społeczeństwa. Najnowszy lek na łuszczycę nadzieje te spełnia.  

Łuszczyca (psoriasis) jest najczęstszą, zapalną chorobą skóry. Jest schorzeniem niezakaźnym i niezłośliwym. 

Cechuje się przewlekłym przebiegiem, z tendencją do remisji i nawrotów. Występuje u 1,5-2 proc. populacji 

europejskiej.  
W świetle najnowszych badań jest ona postrzegana jako choroba ogólna ustroju, w przebiegu której dochodzi 
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wcześniejszego rozwoju groźnego dla zespołu metabolicznego, jest przyczyną społecznego, inwalidztwa, 
przedwczesnej śmierci - wyjaśnia prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba, Konsultant Krajowy w Dziedzinie 

Dermatologii i Wenerologii, przewodniczący Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Dermatologii. 
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Darmowa Infolinia: 0800 278 354 
Z komórki: (42) 613 33 96(wg stawki twojego operatora) 
Pisz na adres: pomoc@doz.pl
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17 Stycznia 45B, 02-146 Warszawa, tel:(22) 329 65 00, fax:(22) 329 64 01 
Biuro doz.pl (42) 200 71 30 fax. (42) 651 36 10 
Portal wpisany pod nr 1039 do Rejestru Dzienników i Czasopism,  
Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział I Cywilny

Kamila Rozmaryn 
tel. +48 (42) 200 71 30 
reklama@doz.pl

Piotr Gmurek 
tel. +48 (42) 200 71 31 
pgmurek@doz.pl
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