
НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!  

ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ С РЕВМАТОИДЕН 

АРТРИТ (РА) 
 

 
 
Световният ден за борба с ревматоидните заболявания, 
честван на 12 октомври, е повод да се обърне внимание на 
факта, че вече съществуват все повече възможности за 
лечение на хора, с поставена диагноза ревматоиден артрит 
(РА), за да могат да живеят във възможно най-малка степен 
ограничени в болестта. Фармакотерапията е само част от 
успеха. Много важен е комплексния подход към пациента. 
 

Според доклада „Ежедневие с РА“, който представя резултатите от проведеното 

в периода 2 януари – 2 февруари 2019 г. емпирично социално изследване, в 

резултат на болестта почти половината от изследваните лица са били принудени 

да се откажат от своите планове, мечти и стремежи, в т.ч. 49% от спортуване, 

докато половината от респондентите с РА се стараят да не се отказват от своите 

страсти. За повече от половината изследвани лица болестта е оказала влияние за 

промяна на начина им на живот, 58% твърдят, че болестта е променила живота 

им диаметрално, а 57% смятат, че са останали същите хора, каквито са били 

настъпването на болестта. 

Благодарение на промените в достъпа до съвременно лечение възможностите на 

хората с РА постепенно се подобряват. Познаването на незадоволените 

потребности на тези хора помага да се подобрят тези сфери, които са в състояние 

да повлияят върху промяната на качеството на живот на хората с РА. 

В доклада има много интересни данни. Моите наблюдения и анализи на 

ситуацията в България ми дават основание да смятам, че нещата у нас стоят по 



същия начин като тенденция. Тук ще представя само някои от най-важните 

резултати от изследването, в което са взели участие 619 лица с РА. 

 

По-важни резултати 

Резултатите от проведеното изследване показват сложността на проблема, 

наречен РА, като хронично заболяване, имащо влияние не само върху 

физическото самочувствие на човека с РА, но и върху неговото психично 

състояние, както и върху социалното функциониране и приемането на болестта 

от страна на социалната среда, в която хората с РА живеят и работят. 

● Повече от половината (56%) изследвани лица използват в терапията си 

metotreksat и други „класически“, модифициращи протичането на болестта, 

лекарства; 

● 48% от изследваните лица използват в рамките на терапията си 

болкоуспокояващи лекарства, 42% нестероидни противовъзпалителни такива; 

● В половината от случаите за избора на терапия решение е взимал само лекарят. 

Би било интересно да се установи, каква е ситуацията в България и какви са 

факторите, които я формират. Много внимателно струва ми се, трябва да се 

проследят влиянието и ролята на такива фактори, като: равнище на образование 

на хората с РА, ниво на познаване на заболяването, ниво на познаване на 

прилаганите медикаменти, източници на информация и др.; 

 

 
 

● При 38% от случаите решението за избора на терапия е било общо и е взето 

съвместно от лекаря и пациента. Това означава, че в процеса на вземане на 

решение за всички аспекти на терапията е имало реално две страни: лекар и 

пациент, които са си сътрудничели в този сложен процес; 

● Най-проблемни в ежедневния живот на хората с РА, са болките в ставите 

(к.м.-Б.И.), които се оценяват като проблемни „в много голяма степен” от 39% от 

изследваните лица; 

● В много голяма степен проблем в ежедневния живот на хората с РА, е 

чувството за непрекъсната умора – при 33% от изследваните лица, а за всеки 

3 от 10 респонденти сериозен проблем са и ограниченията във възможностите, 

предизвикани от болестта. 



Всъщност тези три състояния (хронична физическа болка, хронична умора и 

ограничения във възможностите за извършване на ежедневни действия и 

дейности и изпълнение на присъщи за човека социални роли), са най-честите 

проблеми, с които се сблъскват хората с различни ревматоидни заболявания. 

Четвъртото състояние, което предизвиква сериозни проблеми, е свързано с 

процеса на инвалидизация, който предизвикват РА и останалите ревматоидни 

болести. Всичко това неминуемо води до възникването и на определени 

психични и психологически проблеми; 

● Всеки четвърт (25%) респондент декларира, че затрудняващи в много голяма 

степен, при наличие на РА, е понижаването на настроението, а за всеки пети 

човек с РА (22%) това е безпокойството и страховите състояния; 

● Едва 5% от изследваните лица декларират, че ставните болки не са проблем в 

ежедневието им. 

 

 
 

Като цяло се оформя следната картина: 

● Общо за 73% от изследваните лица в ежедневния им живот болката в ставите е 

в голяма степен сериозен проблем; 

● Общо за 69% от респондентите проблем в ежедневието и то в голяма степен, е 

чувството за трайна умора; 

● За две трети 68% от изследваните лица в ежедневния им живот в голяма степен 

проблем са и ограничените им възможности. 

Най-надеждният и достоверен източник на информация и знание за РА си остава 

лекарят-ревматолог – според над ¾ от изследваните. Половината от 

респондентите имат високо доверие и на информацията, която могат да получат 

от НПО. Всеки 4 от 10 вярва на информацията в Интернет. Ситуацията в 

България е приблизително същата. 

 

 



 
 

● Всеки втори (49%) от изследваните твърди, че РА оказва влияние върху това, 

че не е в състояние да извършва ежедневните си, рутинни дейности и действия; 

● При всеки втори (49%) човек с РА, болестта го е накарала да се откаже от 

обичайните си ежедневни дейности, а 41% са се отказали от спорта. Най-рядко – 

само 14%, хората с РА са се отказвали от раждането и отглеждането на деца; 

● Поради наличието на РА 3 от всеки 10 респонденти са били принудени да се 

откажат от работата си; 

● Повече от половината лица с РА твърдят, че болестта е оказала влияние върху 

промяната в техния живот: 58% твърдят, че болестта е променила живота им 

диаметрално, а 57% смятат, че не са същите хора, каквито са били преди болестта; 

 

 
 

● 44% от изследваните лица твърдят, че се чувстват неразбрани от другите, а 37% 

твърдтя, че често поради РА изпитват срам пред други хора; 

● Всеки пети (22%) респондент твърди, че поради РА е загубил приятел; 



● 49% от респондентите декларират, че имат депресивни състояния поради РА, 

58% често се чувстват неуверени, а60% имат понижено настроение; 

● 72% от изследваните лица с РА се страхуват, че с времето ще станат зависими 

от други хора. 

 

*** 

Данните сочат, че РА е сериозно, хронично, автоимунно заболяване, което засяга 

всяка сфера, всеки аспект от живота на човека. На биофизическо равнище се 

засягат в някаква степен всички органи и системи на тялото. В психологическата 

сфера настъпват различни по вид и сила смущения, породени най-вече от 

постоянната болка, функционалните дефицити и високата степен на несигурност 

и неопределеност в развитието на болестта. В социалната сфера хората с РА често 

са принудени да търпят загуби в своите социални отношения и позиции – могат 

да загубят работа, да имат сериозни семейни проблеми, да изпаднат в процес на 

обедняване и др. 

Ежедневието на човека с РА е изпълнено с болка и битка за запазване на 

здравето, на човешкото в него. Такава или много подобна е ситуацията и при 

хората с други ревматоидни заболявания. Особено като се вземе предвид, че едно 

автоимунно заболяване почти никога не се манифестира самостоятелно, а рано 

или късно се появява поне още едно такова заболяване.  
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