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© Atopic Dermatitis Control Tool smo razvili za podporo pri pogovoru med zdravnikom in bolnikom o obvladovanju atopijskega dermatitisa. 
Namen orodja ADCT ni nadomestiti zdravnikove strokovne presoje pri diagnosticiranju in zdravljenju bolnika. 
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Kako lahko bolje 
razumete svoj 
atopijski dermatitis 
z uporabo orodja 
ADCT 

Atopijski dermatitis (AD) je kronična oblika ekcema. Je pogosta bolezen, ki 
jo je mogoče zdraviti, vendar je ni vedno lahko obvladati. AD lahko na 
kakovost življenja vpliva na več načinov.  
Merjenje obvladovanja bolezni na vseh področjih življenja, na katere AD 
vpliva – vključno z vidnimi znaki na koži, simptomi, kot sta srbenje in 
bolečina, in splošno kakovostjo življenja – lahko vašemu zdravniku pomaga 
spremljati odziv na zdravljenje, usmeriti pogovor o optimalni negi za vas in 
zastaviti dosegljive cilje zdravljenja. 
Orodje za obvladovanje atopijskega dermatitisa (ADCT) je bilo razvito za 
pomoč bolnikom in njihovim zdravnikom pri celovitem in pravilnem 
razumevanju bolezni. Odgovorite na naslednja vprašanja, da bi 
samostojno ocenili, kako dobro je obvladan vaš AD. Vaši odgovori v orodju 
ADCT bodo vašemu zdravniku ali medicinski sestri pomagali bolje razumeti 
vaše potrebe pri zdravljenju. 

 
1. korak: Odgovorite na šest kratkih vprašanj o svojem AD 

Odgovorite na spodnja vprašanja. Za pravilno uporabo ADCT morate odgovoriti na vseh šest 
vprašanj. 

Orodje za obvladovanje atopijskega dermatitisa (ADCT) 
 

Pri odgovorih na naslednja vprašanja pomislite na svoje izkušnje z ekcemi, ki jim včasih pravimo 
»atopijski dermatitis«. 

1. Kako bi ocenili svoje simptome, povezane z ekcemom (npr. srbenje, suha koža, izpuščaji), v preteklih 
7 dneh? 
0 Brez 

 simptomov 
1 Blagi  
simptomi 

2 Zmerni  
simptomi 

3 Hudi  
simptomi 

4 Zelo hudi 
simptomi 

2. Koliko dni v preteklih 7 dneh ste imeli intenzivne epizode srbenja zaradi ekcema? 
0 Nikoli 1 1–2 dni 2 3–4 dni 3 5–6 dni 4 Vsak dan 

3. Kako moteč je bil ekcem v preteklih 7 dneh? 
0 Sploh ne  1 Nekoliko 2 Zmerno 3 Zelo 4 Izjemno 

4. Koliko noči v preteklih 7 dneh ste težko zaspali oziroma ste se zbujali zaradi ekcema? 
0 Nobeno noč 1 1–2 noči 2 3–4 noči 3 5–6 noči 4 Vsako noč 

5. V kolikšni meri je vaš ekcem v preteklih 7 dneh vplival na vaše vsakodnevne dejavnosti? 
0 Sploh ni  

vplival 
1 Nekoliko 2 Zmerno 3 Zelo 4 Izjemno 

6. V kolikšni meri je vaš ekcem v preteklih 7 dneh vplival na vaše razpoloženje ali čustva? 
0 Sploh ni  

vplival 
1 Nekoliko 2 Zmerno 3 Zelo 4 Izjemno 

 
 

Avtorske pravice © Atopic Dermatitis Control Tool_Različica 1, 5. februar 2020 Sanofi Group in Regeneron Pharmaceuticals Inc. 
Vse pravice pridržane. 

 
Navodila za izračun skupnega rezultata v orodju ADCT so na hrbtni strani tega lista. 
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2. korak: Izračunajte svoj skupni rezultat v orodju ADCT 
Ko odgovorite na vseh šest vprašanj, uporabite preglednico ADCT spodaj, da izračunate svoj skupni 
rezultat v orodju ADCT. 

• Za vsak odgovor lahko prejmete 0–4 točke.  
V siva polja v desnem stolpcu preglednice ADCT spodaj vnesite število točk, ki ste jih prejeli pri 
vsakem vprašanju. 

• Vsota točk, ki jih prejmete za odgovore na šest vprašanj v orodju ADCT, je vaš skupni rezultat 
ADCT.  
Vsoto točk izračunate v sivih okvirčkih in jo vnesete v vijolični okvirček na dnu. Vaš skupni rezultat 
bo nekje od 0 do 24. 

• V okvirček zgoraj levo vnesite današnji datum. Ko boste z zdravnikom govorili o svojem AD, 
boste morda želeli omeniti obdobje, v katerem ste zabeležili svoj skupni rezultat ADCT. 

Današnji datum:  
Točke, ki ste jih 

prejeli pri vsakem 
vprašanju, vnesite 

v sive okvirčke. 

1. Kako bi ocenili svoje simptome, 
povezane z ekcemom, v preteklih 
7 dneh? 

(Brez 
simptomov) 

0 točk 

(Blagi 
simptomi) 
1 točka 

(Zmerni 
simptomi) 
2 točki 

(Hudi 
simptomi) 
3 točke 

(Zelo hudi 
simptomi) 
4 točke 

 

2. Koliko dni v preteklih 7 dneh ste 
imeli intenzivne epizode srbenja 
zaradi ekcema? 

(Nikoli) 
0 točk 

(1-2 dni) 
1 točka 

(3-4 dni) 
2 točki 

(5-6 dni) 
3 točke 

(Vsak dan) 
4 točke 

 

3. Kako moteč je bil ekcem v 
preteklih 7 dneh? 

(Sploh ne) 
0 točk 

(Nekoliko) 
1 točka 

(Zmerno) 
2 točki 

(Zelo) 
3 točke 

(Izjemno) 
4 točke 

 

4. Koliko noči v preteklih 7 dneh 
ste težko zaspali oziroma ste se 
zbujali zaradi ekcema? 

(Nobeno 
noč) 

0 točk 

(1-2 noči) 
1 točka 

(3-4 noči) 
2 točki 

(5-6 noči) 
3 točke 

(Vsako noč) 
4 točke 

 

5. V kolikšni meri je vaš ekcem v 
preteklih 7 dneh vplival na vaše 
vsakodnevne dejavnosti? 

(Sploh ni 
vplival) 
0 točk 

(Nekoliko) 
1 točka 

(Zmerno) 
2 točki 

(Zelo)  
3 točke 

(Izjemno) 
4 točke 

 

6. V kolikšni meri je vaš ekcem v 
preteklih 7 dneh vplival na vaše 
razpoloženje ali čustva? 

(Sploh ni 
vplival) 
0 točk 

(Nekoliko) 
1 točka 

(Zmerno) 
2 točki 

(Zelo)  
3 točke 

(Izjemno) 
4 točke 

 

Vsota vaših točk = vaš skupni rezultat v orodju ADCT: 
 

 
3. korak: Z zdravnikom se pogovorite o tem, kako AD vpliva na vaše vsakodnevno 
življenje. 
Vaš AD morda ni dobro obvladan, če: 

• je vaš skupni rezultat v orodju ADCT vsaj 7 točk  
ALI 

• je eden vaših odgovorov uvrščen v modri okvirček v preglednici ADCT zgoraj  
ALI 

• se je vaš skupni rezultat ADCT od zadnje uporabe ADCT povečal za 5 ali več točk. 
 Če vas skrbi, da vaš AD morda ni dobro obvladan, poiščite zdravniško pomoč. 

 Na naslednji obisk pri zdravniku s seboj prinesite izpolnjeni vprašalnik ADCT. 

 Z zdravnikom se pogovorite o svojih odgovorih na vprašanja v orodju ADCT in o tem, kako vaš AD 
vpliva na vas. 


