
HIDRADENITISZ
SZUPPURATIVA

Becslések szerint 
a felnőtt lakosság 

1-4 százalékát 
érintheti a HS 1,2

Az érintettek közel 
30 százalékának 

családjában már előfordult 
korábban a HS betegség.5 

A HS kétszer–ötször 
gyakrabban alakul 

ki nőknél, mint 
3,4

A HS TÜNETEI 

a hónaljban,

a mell alatt,

a farpofák között

és az ágyéktájon

A HS-t időszakosan fellángoló, 
fájdalmas csomók és kelések 
kísérik, melyek jellemzően 3

alakulnak ki.

A betegek megközelítőleg 

50 százaléka tapasztalt

viszkető égető

szúró

fájó

forró

A HS nehezen diagnosztizálható betegség, így az érintettek 
gyakran csak nagyon hosszú idő után jutnak el a kezelésig.

 Átlagosan 7-10 év telik el a HS tüneteinek megjelenésétől 
a megfelelő diagnózis felállításáig.8,9,10

A HS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG
A betegeknél kialakuló gyulladt tályogok súlyos esetben 
kifakadhatnak, ami kellemetlen szaggal és váladékozással 
járhat, melytől a betegek szégyenérzete tovább fokozódhat.1,12

A HS betegeknél jelentkező fájdalom rendkívül erős és tartós 
lehet. Az érintettek beszámolói szerint a fájdalom a legfőbb okozója 
az általuk tapasztalt életminőségromlásnak.1

A BETEGSÉG VELEJÁRÓI

Bár számos eredményt értek el a kutatások terén, a HS még így 
is egy kevésbé ismert betegség. Fontos, hogy azok akik 
felismerik magukon a HS tüneteit, forduljanak bőrgyógyászhoz 
a megfelelő diagnózis és kezelési terv felállításáért.

KERESSE KEZELOORVOSÁT!
A HS bizonyos esetei több szakorvos - bőrgyógyász, háziorvos és sebész – 

együttműködését igénylik a megfelelő kezelés megtalálásához.
 Amennyiben Ön hasonló tüneteket észlel magán, forduljon bizalommal 

bőrgyógyászához. A HS kezelésének elengedhetetlen eleme a beteg és orvos közti 
őszinte kapcsolat.

A bőrgyőgyászok képesek felismerni a HS 
és más bőrbetegségek közti különbségeket

FÁJDALOM
• A betegséggel járó erős fájdalom 

miatt a HS-ben szenvedők 
jelentős életminőségromlást 
tapasztalhatnak.13  

MUNKA
• A HS hatással lehet 

a betegek 
munkaképességére.

• A betegek gyakran kellemetlennek 
és visszataszítónak tartják a HS 
tüneteit, ezért jellemzően senkinek 
– még a családtagjaiknak sem - 
beszélnek róla.13

• A HS-ben szenvedők 
esetében az átlagosnál 
gyakrabban fordul elő 
szorongás és depresszió.14

A 12 és 17 év közötti serdülőkorúak mintegy 
0.09%-ánál jelentkeznek a HS tünetei.6

A HS számos esetben progresszív lehet, 
és tünetei az idő előrehaladtával 
súlyosbodhatnak. 

A HS esetében rendkívül 
fontos a korai felismerés 
és a megfelelő kezelés 
mielőbbi megkezdése.11

A Hidradenitis suppurativa (HS) egy rendkívül 
fájdalmas, krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely 

emberek millióit érinti világszerte.

érzést bőrén 2 nappal 
a kelések megjelenése előtt. 

ÚT A DIAGNÓZIS FELÉ

KI TUD SEGÍTENI 
A HS BETEGEKNEK?

Ha jól emlékszem, 3 év alatt 15 orvosnál jártam. 
Nagyon nehéz időszak volt. – Klára, HS beteg

 – Nóra, HS beteg

Mindig hordok magamnál sebtapaszt és kötszert, arra az esetre, ha a 
keléseim gennyezni kezdenének. 

 – László, HS beteg
kizsigerel. Hatással van az életem minden területére.

– Tímea, HS beteg
Megundorodunk a saját testünktől.
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