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СЕКС И РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (РА) 
 

Секс и ревматоиден артрит – това е тема, която рядко се 

разглежда в медицинските портали. Това е така вероятно поради 

трудността на темата или поради факта, че хората с РА се 

срамуват да говорят за това. Темата обаче, е важна, защото се 

оказва, че хората с РА изобщо не трябва да се разделят с 

удоволствието, което дава чувството за близост. Самото 

физическо измерение на любовта може да има терапевтичен 

ефект и да влияе позитивно върху представата за собствената 

личност. 

 

Няколко факта: 

● Сексът и РА могат да съществуват съвместно. Ключът е преди всичко в 

отвореността и искреността между партньорите, които задължително 

трябва да разговарят по между си за собствените си сексуални 

потребности, чувства, усещания и предпочитания.  

● И от страна на двамата партньори трябва да има желание да дефинират 

„интимността” през призмата на докосването, сексуалните техники, нови 

позиции и дори „шегите”. 

● Най-добре е сексуалният контакт да се инициира тогава, когато човекът 

с РА се чувства най-добре. Ако възникне потребност от прием на 

болкоуспокояващи лекарства, то те трябва да се вземат най-малко 30 

минути преди контакта, за да може лекарството да започне да действа. 

Трябва да се избягват ситуации, в които човекът с РА е подложен на ниски 

температури и студ. Когато има усещането за „вдървяване“ от студ е добре 

да се вземе топъл, релаксиращ душ или вана, или да се използва загряващо 

одеяло.  

● Трябва да се помни, че най-важен е самия подход към темата. Вместо да 

се поставя за цел самото осъществяване на половия акт, много по-ценно и 

важно е да се обърне внимание на емоционалната и физическата близост 

с партньора. Не трябва да се забравя, че най-сексуалната част от тялото е 

ума и начина, по който се използва. 

Сексуалността е интегрална част от това да бъдеш човек. Има огромно 

влияние върху качеството на живот и върху това, как гледаме на себе си. 

За съжаление животът с болка, чувството за скованост, хроничната умора, 

ограничената мобилност, както и понижените сили често редуцират 
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възможностите и желанието за секс и черпенето на радост и удоволствие 

от него. 

 

 

 

 

 

РА и интимни въпроси. Източник: 

pixabay.com 

 

 

 

 

Влияние на РА върху сексуалността на хората с РА 

Към аспектите или симптомите, които са в състояние да влияят негативно 

върху сексуалния живот, се причисляват: 

● обостряне на симптомите,  

● болка,  

● физически ограничения,  

● ограничения в движенията, предизвикващи дискомфорт,  

● странични ефекти от лекарствата, 

● последиците от прекарани операции, 

● чувството за собствена ценност и самооценката в даден момент. 

Изследванията показват еднозначно, че колкото по-силна е болката, по-

големи са физическите ограничения и депресията, толкова по-силно е 

тяхното негативно влияние върху сексуалността, независимо от пола. В 

допълнение ако се вземе предвид хроничния характер на ревматоидните 

заболявания, такива като лупус, фибромиалгия, РА, болест на Шьогрен, 

псориатичен артрит или ювенилен артрит, то това може също да доведе до: 

● намаляване на чувството за собствената сексуална атрактивност, 

● намаляване на сексуалните желания и удоволствието от половия 

контакт, 

● проблеми с получаване на удоволствие от секса, 

● повишена чувствителност към докосване, 

● намалена издръжливост,  

● ограничена подвижност, 

● сухота на влагалището, 
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● невъзможност за достигане до оргазъм (или намаляване на неговото 

усещане), 

● проблеми с ерекцията или импотентност. 

 

Влияние на лекарствата върху секса 

Лекарствата, които се използват при лечението на ревматоидните 

заболявания не влияят пряко върху сексуалните функции. Въпреки това са 

наблюдавани и описани случаи на импотентност и еректилна дисфункция 

при хора, които използват Methotrexat, Sulfasalazyn или 

Hydroxylochlorochin. Други лекарства, като например Diclofenac, 

Misoprostol или Naproxen могат да повлияват либидото на хората с 

ревматоиден артрит. Трябва да се има предвид, че намаляването на 

сексуалното желание и проблемите с постигането на оргазъм могат да 

бъдат страничен ефект от приема на антидепранти. 

 

 

Преодоляване на бариерите 

 

 
РА и секс или хора с ревматоидни болести със сексуални възможности. Източник: pixabay.com 

 

Сексът не трябва да бъде просто стремеж към бързо достигане на оргазъм 

от страна на двамата партньори. Не става дума за това в случая. Свободното 

постигане на удоволствие може да донесе на партньорите 

удовлетвореност, които по време на сексуалния контакт могат да изпитват 

такива чувства, като: уважение, грижа за другия, доверие или любов. Нещо 

повече, самото проучване на начините за постигане на удоволствие, е в 

състояние допълнително да изгради в партньорите повече доверие и 

чувство за по-силна интимност. 
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Началото на преодоляване на бариерите е по пътя на осведомяване на 

партньора на човека с ревматоидно заболяване, какво за него е неприятно 

и какво му доставя удоволствие. 

Докато самата болест рядко засяга сексуалната функция, нейните 

физически ефекти могат силно да засегнат емоционалния характер на 

взаимоотношенията между партньорите. По-специално промяната във 

външния вид, наддаването или загубата на тегло, намаляването на 

мобилността или спад в енергията, могат сериозно да подкопаят и занижат 

самооценката на човека. Човекът с РА може да се чувства поради това по-

малко атрактивен, което пък от своя страна намалява сексуалното желание 

и повишава чувството за отпадналост. Страхът от болката също може да 

доведе до безпокойство и стрес, което пък пречи на човек да се отпусне и 

да се наслади на секса. Възможно е двамата партньори да се притесняват 

да не си причинят болка. 

При такава ситуация е важно човек да бъде откровен и отворен, ясно да 

сподели своите притеснения с другия. Това ще помогне при изграждането 

на взаимната подкрепа и ще даде спокойствие при самия контакт. Освен 

това, когато ясно се говори за притесненията могат да се избегнат 

ситуации, при които подаваните сигнали е вероятно да се разчетат 

погрешно, а това да отблъсне единия от партньорите. 

Ако все пак на някой от партньорите му е трудно да говори направо за 

своите желания и потребности, то той или тя могат да напишат бележка и 

да я предоставят на другия да я прочете. Подобен род комуникация е по-

прост и не предизвиква толкова голям стрес, както при разговора лице в 

лице. 

 

Как да се запази сексуалната активност при 

възпалително заболяване? 

Доброто психично самочувствие заедно с подкрепата на близките в 

много голяма степен може да съдейства за наличието на удовлетворяващ 

сексуален живот и доброто състояние на ставите. Чрез отделяне на 

ограниченията, свързани с наличието на хронична физическа болка, от 

сексуалното самочувствие, е възможно да се приеме по-прагматичен 

подход към промените, които са предизвикани от възпалителното 

заболяване на ставите. 

Планирайте секса. Хроничната умора или чувството за скованост в 

ставите, е възможно да се избегнат ако предварително се планира 
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сексуалната активност за време, когато човек е по-отпочинал и пълен с 

енергия. Достатъчно е да се забележи по кое време на деня и нощта човек 

се чувства най-добре. Ако сутрин чувството за изчерпаност е най-голямо, 

то вероятно най-доброто време за близост е следобед или вечер. И за да 

улесните още повече пътя към сексуалната близост трябва да се вземат 

предвид още и: 

● дрямката преди секс, 

● вземане на топъл душ или вана, затопляща възглавница или одеяло, за 

да се намали сковаността в ставите и мускулите, 

● вземане на противовъзпалително и болкоуспокояващо лекарство по-

рано, за да може да започне да действа, 

● прилагане на масаж за релаксация и отпускане на мускулите и 

раздвижване на ставите – този масаж може да се разглежда като част от 

предварителната сексуална игра, 

● при жените с възпалителни заболявания, са възможни проблеми със 

сухостта на влагалището, което да доведе до там, че ръчната стимулация и 

проникването да се окажат болезнени. Тогава трябва да се използват 

подходящи лубриканти, като се избягват продукти на нефтена основа. 

 

Не забравяйте креативността и комуникацията 

Разговорите на тема секс и РА могат да се окажат за човека с РА и неговия 

партньор източник на дискомфорт. При определени ситуации самият 

разговор може да създаде дискомфорт и неудобство дори и в самия лекар-

специалист. Това обаче не е аргумент темата да се загърби. Ако има 

проблеми, свързани със сексуалността, трябва да се потърси помощта на 

специалист. 

Добре е партньорите да разговарят по между си за позите и техниките, 

които искат да използват и които им носят най-голямо удовлетворение, 

като по този начин могат да се намалят рисковете и дискомфорта в 

леглото. С малко въображение и индивидуален подход е възможно отново 

да бъде открито удоволствието от близостта и интимността, смятат 

специалистите. 

В сексуалните отношения между двама партньори, между които цари 

любов, доверие, грижа за другия, нищо не е перверзно или извратено, ако 

е желано и от двамата. 
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Преводът на полски език е направен на основата на статията 

„Sex and Arthritis”, публикувана през 2015 година от 

Американския колеж по ревматология (American College of 

Rheumatology). 

Източник: http://www.rheumatology.org/ 

Автор: Amye L. Leong, MBA, април 2015 r 

http://rezasta.net/seks-a-rzs/ 

 

превод от полски и адаптация: доц. д-р Божидар Ивков 

 

http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Living-Well-with-Rheumatic-Disease/Sex-Arthritis

