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Wstęp 
 

Na początek kilka słów o mnie. Jestem lekarzem reumatologiem i chorobami 

układu kostno-stawowego zajmuję się prawie 30 lat. Przez kilka ostatnich lat 

pracowałem w Zjednoczonym Królestwie, zwanym w skrócie, acz niepoprawnie, 

przez większość Polaków Anglią. Dla ułatwienia sobie pracy będę pisał i odwoływał 

się do zasad obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.  Skrót Z.K. może jednak 

kojarzyć się większości czytających z Zakładem Karnym dlatego też będę używał 

skrótu angielskiego UK.  

 

Zasady, o których piszę, obowiązują w leczeniu i diagnostyce zapaleń stawów  

w całej Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii  

i wszystkich innych wysoko rozwiniętych oraz bogatych państwach na świecie.  

Opierają się na wynikach badań naukowych, uznanych przez wszystkich wybitnych 

specjalistów na świecie. Nie ma tu miejsca na własne widzimisię i wierzenia ludowe 

oraz zasady – „Bo ja tak myślę” lub „Bo mnie się tak wydaje” oraz opinie typu „ Bo 

kiedyś miałam jednego pacjenta co ...”. 

 

 

Dlaczego napisałem ten poradnik? 
 

Wróciłem do Polski ze względów rodzinnych kilka miesięcy temu i podjąłem 

pracę w poradni reumatologicznej. Szok jaki przeżyłem, po zetknięciu z tzw. 

rzeczywistością tu na miejscu, zmusił mnie do szukania pomocy dla moich 

pacjentów. Większość chorych w Polsce ma bardzo słabe rozeznanie w celach  

i zasadach leczenia zapalenia stawów. Próbowałem znaleźć jakieś łatwo dostępne 

informacje, pisane specjalnie dla nich. Niestety nie ma w Polsce żadnych poradników 

ani informatorów dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. 

 

Gdy podczas wizyty, specjalista reumatolog w UK stwierdza, że pacjent ma 

zapalenie stawów, to od razu wręcza mu informator o chorobie i zasadach leczenia. 

Następnie, po wyjaśnieniu podstawowych rzeczy, proponuje lek, którym pacjent 
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powinien być leczony. Jednocześnie chory otrzymuje informator o tym leku. 

Podkreślam to wyraźnie. Nie jest to ulotka, jak w opakowaniu leku, pisana dla 

wszystkich przez firmę farmaceutyczną tylko informacja opracowana przez 

specjalistów reumatologów dla chorych z chorobami reumatycznymi, a więc bardziej 

precyzyjna i dopasowana do sytuacji. Wiele leków stosuje się w różnych chorobach, 

w odmienny sposób i często w innych dawkach. Tak więc informacje załączone  

w ulotce zamiast cokolwiek wyjaśnić, powodują tylko dodatkowy stres u chorego, 

często strasząc lub wprowadzając w błąd.  

 

Przykład typowy: Metotreksat – po przeczytaniu załączonej ulotki większość chorych 

w Polsce nie chce przyjmować leku, bo obawia się objawów ubocznych. Jeżeli 

pacjent będzie leczony więcej niż jednym lekiem, to dostaje broszurę o każdym  

z tych leków. Następnie po tygodniu, w ciągu którego musi zapoznać się  

z informacjami zawartymi w tych poradnikach, ma wizytę u specjalistycznej 

pielęgniarki reumatologicznej, która omawia z nim dokładnie wszystkie zasady 

leczenia, wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków oraz objawy uboczne, 

jakie mogą po nich wystąpić i co robić w takiej sytuacji. Pielęgniarka ma dla pacjenta 

znacznie więcej czasu niż lekarz i może dokładnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

Gdy pacjent jest już „wyszkolony” – otrzymuje lek. 

 

Jeżeli masz reumatoidalne zapalenie stawów lub ktoś z twoich bliskich ma tę 

chorobę, to ten Poradnik jest dla ciebie. Zasadniczo napisałem go dla chorych, ale 

może także być użyteczny dla ich rodzin i opiekunów oraz wszystkich interesujących 

się tą chorobą. Ma pomóc w zrozumieniu choroby, sposobów i zasad leczenia oraz 

możliwych opcji.  

 

Moje zadanie bardzo utrudnia stosowanie w reumatologii dziwnych pojęć i nazw: 

 

 Leki leczące nazywa się lekami modyfikującymi przebieg choroby ( skrót 

angielski DMARD’s), aby uniknąć słowa ,,leczące’’. W wielu innych 

specjalnościach nazywamy leki leczącymi, mimo iż tak naprawdę niczego nie 

leczą, a jedynie hamują objawy. 

 



 

  




