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ХОРАТА С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (РА) ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ОТ 

НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВОЯТА БОЛЕСТ 

 

Хората с РА, които са лекувани правилно, са в състояние да работят и 

да имат нормален, активен живот. Това са обявили експерти на 3 

април 2019 г., по време на пресконференция във Варшава. Струва ми 

се, че това е валидно не само за РА, но и за всички ревматоидни 

заболявания, както и за много други хронични болести. 

Пресконференцията е организирана по повод началото на образователната 

кампания „РА – не се отказвайте“, която е насочена към хората с РА и има за цел 

да ги убеди, че не трябва да допускат болестта да ги изключва от активен начин 

на живот.  

„РА е неизлечима болест, но ранното й откриване и включването на 

подходящото лечение позволява на човек да функционира нормално, да се 

обучава и да работи, да реализира плановете си“, смята зам. директорът на 

Националния институт по гериатрия, ревматология и рехабилитация във 

Варшава проф. Бригида Квиатковска (Brygida Kwiatkowska). Като споделям това 

мнение на полската специалистка смятам, че то е валидно за всички 

ревматоидни болести, както и за много други хронични заболявания. Друг е 

въпроса до каква степен всяка европейска здрвеопазна система създава условия 

за свободен достъп до подобно ранно диагностициране и подходящо и ефективно 

лечение.  

 

 
Източник: 

https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%

D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%81%D0%B

D%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8&client=firefox-b-

d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OgYTINTu5lQanM%253A%252C7MQBB6MiwKuPSM%252C_&vet=1&usg=

AI4_-kRbjUToPjCE5hst4Z_OhwoUxnUteA&sa=X&ved=2ahUKEwirsPaEirjhAhUK-

YUKHVcSC4oQ9QEwAHoECAkQBA#imgrc=2H9-ORDQybF-JM:&vet=1 
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Според проф Квиатковска около 20% до 30% от хората с РА не са лекувани 

успешно. Това са данни за Полша. Не разполагам с данни за ситуацията в 

България, но много е вероятно тя да не се различава съществено. Причините за 

това са много и най-различни. Една от тях е факта, че много хора твърде късно 

се обръща към лекар по повод на възникнали здравни проблеми, което 

отдалечава включването на подходящото лечение. Друга причина е, че често 

общопрактикуващите лекари не разпознават симптомите и респективно забавят 

насочването на човека към специалист ревматолог.  

Известно е, че РА е хронично възпалително заболяване на съединителната тъкан 

с имунологична основа. Най-често се проявява при млади хора на възраст между 

30-50 години, най-вече при жени, които на тази възраст боледуват от РА 4 пъти 

по-често в сравнение с мъжете. На пресконференцията е подчертано, че в Полша 

от РА страдат около 300 хил. човека. Смята се, че в България те са около 70 хил. 

„Лекаря трябва да се потърси още при появата на първите симптоми на болестта, 

такива като болезненост на ставите при натиск, околоставните тъкани и излив в 

ставите“ обяснява проф. Квиатковска. 

Обикновено болестта атакува ставите симетрично. Това са основно ставите на 

ръцете и краката, без кожата да се зачервява. Възможно е първата проява на 

болестта да бъде болка само в една става. Оплакванията могат да бъдат 

придружени и с вдигане на температура, болки в мускулите, чувство за умора, 

загуба на апетит и на тегло (отслабване). 

Според полската специалистка много са важни първите 12 седмици (около 3 

месеца) след появата на първите симптоми на болестта. Именно в този период 

трябва да започне лечението. Лекарите наричат този период „терапевтичен 

прозорец“, в който започването на лечението дава най-големи възможности за 

забавяне на болестта или за влизане в ремисия. 

 

 
Източник: 

https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%

D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%81%D0%B

D%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8&client=firefox-b-

d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OgYTINTu5lQanM%253A%252C7MQBB6MiwKuPSM%252C_&vet=1&usg=

AI4_-kRbjUToPjCE5hst4Z_OhwoUxnUteA&sa=X&ved=2ahUKEwirsPaEirjhAhUK-

YUKHVcSC4oQ9QEwAHoECAkQBA#imgrc=mmVWAG1m24F7gM:&vet=1 
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„Ранното започване на подходящото лечение може да се окаже решаващо за 

това, доколко успешно ще бъде лекувана болестта през целия живот на човека. 

Колкото по-късно започне лечението, толкова по-лоши са перспективите, по-

трудно ще е да се води нормален и активен живот“ – казва полската 

специалистка. 

Оказва се обаче, че много хора с РА имат погрешна представа за болестта си. Това 

са показали данните от проведено през януари 2019 г. проучване сред 619 лица с 

РА. Проучването е проведено от полския социолого от Варшавския университет 

д-р Томаш Собиерайски1. Резултатите от проучването са публикувани в доклада 

„Ежедневие с РА. Знание, отношение, психологически преживявания на хората 

с РА“, представен на пресконференцията.  

„Изследваните лица оценяват своето знание на тема РА като много добро, обаче 

отговорите на специфични въпроси, които са им зададени, показват, че знанието 

на много от тях е основано на митове, а не на факти“ – е подчертал специалиста 

на Варшавския университет. 

От 14% до 29% от анкетираните, в зависимост от характера на задавания въпрос, 

смята, че РА може да се излекува. Четирима от всеки 10 респонденти има голямо 

доверие на съдържанието на материалите в интернет на тема РА2. 

Според мнението на д-р Собиерайски хората с РА имат потребност от 

непрекъснато обучение за самата болест, нейното протичане и лечение. 

Необходимо е обучение и на медицинските работници. От изследването излиза, 

че 73% от хората с РА имат голямо доверие на знанието и информацията която 

получават от ревматолозите, докато 60% от респондентите имат слабо доверие в 

общопрактикуващите лекари. На основата на моите лични наблюдения и 

анализа на мнения на хора с ревматоидни заболявания, изразени във фейсбук, 

мога да предполагам, че ситуацията в страната е много близка до тази, която се 

разкрива в Полша. 

Докладът показва и множеството проблеми, пораждани от влошаващото се 

психично състояние, с които се борят хората с РА. 73% от изследваните лица 

усещат болка в ежедневието си, 69%. има чувството за непрекъсната умора, 68% 

посочват като проблем ограниченията във възможностите, a 46% не са в 

състояние да извършват рутинно действия. 

„Всеки втори човек с РА е съобщил за наличието на депресивни състояния, 69% 

сигнализират за влошаване на настроението, а 54% изпитват безпокойство и 

                                                           
1 Томаш Собиерайски е автор на книгата „33 кратки текста за комуникацията, или как да бъдеш 
добър лекар и да не полудееш“, която имах честа да представя в блога си. Виж: Ивков, Б. (2015) 
„Приказки“ за отношенията лекар-пациент. https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/08/. 
2 Това е 101-та публикация в моя блог (https://bojidarivkov.wordpress.com/) на тема ревматоидни 
заболявания. Това е информация за социално-психологическите измерения на този вид болести 
и е създавана с грижа за нейната актуалност и достоверност. Тя, разбира се, не може да 
замести по никакъв начин контактите и сътрудничеството на човека с ревматоидно 
заболяване със специалиста ревматолог, но може да му помогне да управлява поведението 
си и да го направи по-адекватно в условията на живот с ревматоидно заболяване.  

https://bojidarivkov.wordpress.com/
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страхови състояния“ – съобщава д-р Собиерайски. Според него основните 

опасения на хората с РА са свързани с това, дали ще могат да водят самостоятелен 

живот. „Страхуват се от оттегляне от семейния, социалния и професионалния 

живот“ – подчертава специалистът. 

Според проф. Квиатковска лечението на РА трябва да бъде комплексно, важно е 

да се лекуват и придружаващите заболявания, като болести на сърцето и 

дихателната система, а също и страха, и депресията, както и новообразуванията 

и диабета. „При хората с РА не може да се лекува депресията без да се лекува РА 

и обратното“ казва проф. Квиатковска. 

Много важно е сътрудничеството на пациента с лекаря, да изпълнява 

препоръките му и заедно с него да взема решение за избора на терапия. Ако 

лечението не е успешно, то трябва да се промени с друго, с различен механизъм 

на действие. Важно условие е да се промени начинът на живот, да се прилага 

подходящ хранителен режим и да се спре тютюнопушенето, което влошава 

протичането на РА. 

 

 
Източник: 
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%

D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8,+%D1%81%D0%B

D%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8&client=firefox-b-

d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OgYTINTu5lQanM%253A%252C7MQBB6MiwKuPSM%252C_&vet=1&usg=

AI4_-kRbjUToPjCE5hst4Z_OhwoUxnUteA&sa=X&ved=2ahUKEwirsPaEirjhAhUK-

YUKHVcSC4oQ9QEwAHoECAkQBA#imgrc=3Qa06RNMi7PwEM:&vet=1 

 

Източник: Wojtasiński, Z. Eksperci: pacjenci z RZS potrzebują nieustannej edukacji 

nt. swojej choroby. W: Rynek Zdrowia z 3 kwietnia 2019. 

http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/eksperci-pacjenci-z-rzs-

potrzebuja-nieustannej-edukacji-nt-swojej-choroby,193558,1011.html 

доц. д-р Божидар Ивков 

http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/eksperci-pacjenci-z-rzs-potrzebuja-nieustannej-edukacji-nt-swojej-choroby,193558,1011.html
http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/eksperci-pacjenci-z-rzs-potrzebuja-nieustannej-edukacji-nt-swojej-choroby,193558,1011.html

