Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
to przewlekła, nieuleczalna choroba o podłożu autoimmunologicznym, w której system odpornościowy
organizmu atakuje własne tkanki. Nieleczona lub leczona w sposób nieodpowiedni prowadzi do
niepełnosprawności, inwalidztwa a nawet przedwczesnej śmierci. Dzięki odpowiedniemu leczeniu
można powstrzymać jej postęp, znacznie odsuwając w czasie widmo inwalidztwa chorego.
W początkowym stadium procesem chorobowym objęte są najczęściej mniejsze stawy, dłoni i stóp,
w zaawansowanym etapie stan zapalny obejmuje także większe stawy oraz inne narządy.
Jeśli zauważysz u siebie pierwsze objawy RZS: ból czy obrzęk mniejszych stawów nie czekaj!
Zgłoś się do lekarza reumatologa i wykonaj niezbędne badania diagnostyczne.

Ból spowodowany przez RZS ogranicza sprawność ﬁzyczną, utrudnia codzienną aktywność, w tym także
zawodową. Chorzy mają problemy z wykonywaniem prostych czynności, jak pisanie, ubieranie się, mycie
głowy. Uszkodzenia związane z RZS powodują widoczne, charakterystyczne zniekształcenia stawów.

RZS to najczęściej występująca choroba zapalna stawów. W Polsce cierpi
na nią ok 400 tys. osób. Schorzenie można rozpoznać u osób powyżej 16 r.ż.
Bardziej narażone na wystąpienie RZS są kobiety, które chorują 2-4 razy
częściej niż mężczyźni.
Reumatoidalne zapalenie stawów diagnozuje się na podstawie badania
chorego, wyników badania krwi, a także badań ultrasonograﬁcznych,
radiologicznych czy rezonansu magnetycznego. Skierowanie na badania
diagnostyczne wydawane jest przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza
reumatologa.
Celem leczenia RZS jest uzyskanie i utrzymanie remisji choroby oraz
zatrzymywanie postępującego procesu uszkodzenia stawów. Leczenie RZS
ustalane jest zawsze przez lekarza reumatologa indywidualnie dla każdego
pacjenta
Kluczową rolę w procesie leczenia RZS tak jak w przypadku innych chorób
przewlekłych, odgrywa otwarta komunikacja i ścisła współpraca pacjenta
z lekarzem. Zaburzenia w komunikacji są, bowiem główną przyczyną
niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarza, co skutkuje niepowodzeniem
leczenia i szybszym postępem choroby.

Ponad połowa pacjentów cierpiących na RZS stosuje się do zaleceń
terapeutycznych reumatologa w stopniu mniejszym niż 80% . Nie przyjmują
regularnie przepisanych leków bądź bez konsultacji z lekarzem prowadzącym
zmniejszają ich dobowe dawki. Dane z badań obserwacyjnych prowadzonych
przez instytuty medyczne wskazują, iż po 5-8 latach terapii około połowa
chorych przerywa leczenie, najczęściej z powodu działań niepożądanych
stosowanych leków lub braku oczekiwanej skuteczności , . Są jednak i tacy
pacjenci, którzy kończą przyjmowanie preparatu w momencie uzyskania
poprawy samopoczucia nie zdając sobie sprawy, iż leczenie RZS trwa do
końca życia.
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