
 

  

 

   
 

RA (Együttműködés az orvossal, 

táplálkozás, kapcsolatok, testmozgás, 

hangulat) 1. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészségeséletmód 

Együttműködés orvosával 

Ha úgy tekint a reumatoid artritisz kezelésére, mint az Ön és orvosa közti 

csapatmunkára, akkor könnyebben megbirkózhat a betegségével 

Kezelőorvosa elengedhetetlenül fontos szereplő a reumatoid artritisz kezelésében, aki 

azért írt fel Önnek egy adott kezelést, mer t úgy gondolja, hogy az előnyös lehet az Ön 

számára. Zonban, ha úgy tekint az egészségügyi ellátásra, mint egy szövetségre Ön és 

kezelőorvosa között, akkor magabiztosabbá válhat, és a lehető leg többet ki tudja 

hozni a kezeléséből. Tekintsünk át néhány dolgot, amit meg tehet azért, hogy jól érezze 

magát. 

Megfelelő táplálkozás 

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend mindenki számára fontos, nem csak a 

reumatoid artitiszes betegeknek. Azonban összefüggés lehet a reumatoid artitisz és 

az étkezés között. Minden ember különböző, de az alábbi néhány javaslat általánosan 

alkalmazható, ezért hasznos velük tisztába lenni: 

Csökkentse testsúlyát, amennyiben szükséges. A túlsúly fokozhatja az ízületek 

merevségét, fájdalmát és duzzanatát. Beszélje meg orvosával, melyik a leg jobb 

módszer a fogyáshoz, amennyiben erre szüksége van. Törekedjen az egészséges 

táplálkozásra, amely sok gyümölcsöt és zöldséget, valamint halat tartalmaz.   

A SIKERHEZ VEZETŐ APRÓ LÉPÉSEK    

Elsőre ijesztő lehet az életmód megváltoztatásának gondolata, különösen, ha már 

hosszú ideje mindent ugyanúg y csinál. A kulcs, hogy apró, életszerű változtatásokat 

vigyen véghez, amelyek mellett úgy érzi, Ön irányítja az életét.   



 

  

 

   
 

Tűzzön ki pontos célokat maga elé. Emellett jelöljön ki reális időkeretet. Például: „A 

következő orvosi vizsgálatra 4 hét múlva kerül sor, ezért addig az általam használt 

készítmény, gyógyszert időben adom be magamnak és minden tünetemről feljegyzést 

készítek, amit magammal is viszek.  

Építse fel fokozatosan. Elkezdheti úgy az edzésprogramot, hogy először azt tűzi ki 

maga elé, hogy hetente háromszor elsétál a boltba, majd később ezt már minden nap 

meg teheti. 

Kezdjen el mozogni 

Lehet, hogy nem mindig érez kedvet a mozgáshoz, amikor nem érzi jól magát, 

előfordulhat, hogy fáradt, vagy aggódik, hogy a testedzés miatt fokozódnak a 

fájdalmai. A mozgásnak azonban sok előnye van. Segíthet az ízületi merevség 

csökkentésében, valamint javítja az izomerőt és az ízületi mozgásokat.   Abban is 

segít, hogy testsúlya az egészséges tartományban legyen, valamint kiváló módszer a 

stressz leküzdésére   és segít, hogy könnyebben éljen együtt a reumatoid artritisszel.  

Még ha fáradtnak is érzi magát, érdemes megpróbálnia valamilyen tevékenységet. 

Meg fog lepődni, mennyit lendít az energiáin és az önbizalmán, ha elkezd mozogni.   

Számos különböző mozgásforma közül választhat, ezért olyat válasszon, amit élvez. 

Beszéljen kezelőorvosával arról, hogy milyen gyakorlatok és milyen mennyiségben 

megfelelőek az Ön számára. Egyes gyakorlattípusok különösen előnyösek lehetnek. 

Enyhítse a stresszt mindennapi sétával. 

 A szabadban végzett testmozgás hatékony lehet a stressz leküzdésében.  Sétáljon 

minden nap a közeli parkban! A sétához viseljen olyan ruhát, amely kényelmes az Ön 

számára. 

Kis terheléssel végezhető mozgásformák. 

Az ilyen típusú testmozgás kisebb terhelésnek teszi ki az ízületeit, és erősíti az 

izmokat.  Kis terheléssel járó mozgásformák például az úszás, a gyaloglás és a 

kerékpározás. 

Beszéljen kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformát kezd el, hogy az biztosan 

megfelelő legyen az Ön számára. Álljon ellen a kísértésnek, hogy túlzásba vigye a meg 

terhelést – fontos, hogy megtalálja az aktivitás és a pihenés közti meg felelő 

egyensúlyt, különösen a betegség fellángolása esetén.   Tartson szünetet, amikor erre 

szüksége van 

NYÚJTÓZKODJON!   

A nyújtógyakorlatok fontos részét képezik a reumatoid artritisz kezelésének. Néhány 

otthon elvégzett egyszerű gyakorlat is segíthet: például nyújtsa magasra a karját, vagy 

hajlítsa be ujjait egészen addig, amíg megérzi, hogy feszülnek izmai az ízületek körül. 



 

  

 

   
 

Minden nyújtást próbáljon 5-10 másodpercen keresztül kitartani, majd, ha tudja, 

ismételje meg 5-10 alkalommal.   

KÉRJEN SEGÍTSÉGET!   

 A barátai és családtagjai segíthetnek az egészséges életvitellel kapcsolatos 

célkitűzései elérésében. Megkérheti egy barátját, hogy leg yen az edzőpartnere, 

hétvégenként sétálhat együtt a családjával, illetve megkérheti gyermekeit vagy 

unokáit, hogy segítsenek elkészíteni az egészséges ételeket. 

 

Tudjon meg többet a reumatoid artritiszről  

Orvosa szakmai döntés alapján előírta Önnek a szerinte legalkalmasabb kezelést a 

reumatoid artritiszére. Bár bízhat abban, hogy kezelőorvosa a meg felelő terápiát 

választotta ki az Ön számára, érdemes többet meg tudnia a reumatoid artritiszről. 

Minél többet tud a betegségéről, annál magabiztosabban tud megbirkózni vele. 

Honnan tájékozódjon? Az interneten sok hasznos információ található. Egyes oldalak 

azonban nem megbízhatóak, illetve nem pontosak. Megbízható tájékoztatásért 

megkérheti orvosát is, hogy ajánljon hasznos weboldalakat, könyveket, illetve 

brosúrákat. 

 

Család és barátok 

Érdemes megosztani a problémákat 

A támogató környezet kialakításával saját önbizalma is megerősödhet. 

Krónikus betegséggel élni betegséggel élni időnként nagyon nehéz. Még ha jobban is 

érezte magát az utóbbi időben, előfordulhatnak olyan napok, amikor fáradt, és úgy érzi 

nem tud megbirkózni a betegséggel. „Az ember könnyen elszigeteltnek érezheti 

magát” - mondja John Weinman professzor.   „Ha azonban segítséget kérünk 

barátainktól és családtagjainktól, pozitívabb érzések alakulhatnak ki bennünk, és 

magabiztosabbá válhatunk a reumatoid artritisszel való együttéléssel kapcsolatban.” 

Próbálja ki Weinman professzor javaslatait a támogató környezet kialakítására. 

1. Ismertesse meg a betegséget családjával 

Nagyobb eséllyel számíthat támogatásra, ha az Önhöz közel állók megértik, hogyan 

hat Önre a reumatoid artritisz. Ennek gyakorlati előnyei is lehetnek. Ha partnere vagy 

gyermekei megértik, hogy időnként nagyon fáradtnak érzi magát, jó eséllyel kérés 

nélkül is felajánlják, hogy néhány apró munkát átvesznek Öntől. 

Javaslat: Küldjön el családtagjainak egy olyan weboldalra mutató linket, amelyen sok 

hasznos információ szerepel a reumatoid artritisszel kapcsolatban. Esetleg 



 

  

 

   
 

megkérheti orvosát, hogy ajánljon olyan brosúrákat vagy könyveket, amelyeket 

hozzátartozói is elolvashatnak. 

2. Beszélgessen egy barátjával 

A barátok szívesen meghallgatják Önt, gyakorlati segítséget is nyújthatnak, és elterelik 

figyelmét a betegségéről. Időnként már az is segít a dolgok átértékelésében, ha időt 

tölt a barátaival, és meghallgatja, mi történik az ő életükben. 

Javaslat: Legközelebb, ha egy barátja megkérdezi, hogy van, válaszoljon őszintén. Ha 

nem mondja el, barátai nem fogják tudni, hogyan érzi magát, és nem ismerik fel, hogy 

támogatásra van szüksége. 

3. Ismerjen meg más reumatoid artritiszes betegeket 

Lehet, hogy még nem merült fel Önben, hogy csatlakozzon egy betegszervezethez, de 

nagyon hasznos lehet olyanokkal megosztani a tapasztalatait, akik pontosan átérzik, 

min megy keresztül. 

Javaslat: Kérdezze meg kezelőorvosát vagy a nővér t a helyi szinten működő 

betegszervezetről. 

Egészségügyiellátó csapat 

Ismerje meg az egészségügyi ellátó csapatot 

Különböző emberekkel találkozhat a reumatoid artritisze kapcsán. Tudjon meg egy 

kicsit többet arról, hogy hogyan segíthetnek. 

Számos olyan egészségügyi szakember van, aki különböző módokon segíthet Önnek 

a reumatoid artritisszel való együttélésben. Az alábbiakban következnek azok a 

szakemberek, akikkel a legnagyobb valószínűséggel találkozni fog – valamint néhány 

ötlet, hogy mit kérdezhet tőlük.  

A reumatológus szakorvos:  

Az Ön kezelését végző szakorvos lehet az az orvos, aki diagnosztizálta Önnél a 

reumatoid artritiszt. Az ő feladata, hogy kezelést ajánljon Önnek. Tovább utalhatja Önt 

más specialistákhoz is, akik a reumatoid artritisz különböző vonatkozásaiban 

segíthetnek. 

Mit kérdezzen tőle? „Mire számíthatok a kezelésem kapcsán?” 

A reumatológiai nővér: 

A nővér támogatást nyújthat, meghallgatja az Ön aggályait, illetve tájékoztatja Önt a 

reumatoid artritisszel és a kezeléssel kapcsolatban. Segítséget kérhet tőle akkor is, 

amikor rossz hangulattal küzd, és figyelemmel kíséri az Ön általános állapotát. 

Mit kérdezzen tőle? „Félek, hogy vajon jól alkalmazom-e a felírt kezelést – átvehetnénk 

még egyszer, hogy hogyan kell csinálnom?” 



 

  

 

   
 

A háziorvosa: 

Háziorvosa segíthet az étrenddel és a testmozgással kapcsolatban, illetve 

elérhetőséget biztosít más támogató szolgáltatásokhoz, amennyiben erre szüksége 

van. 

Mit kérdezzen tőle? „Nagyon lehangolt vagyok az utóbbi időben – tud segíteni? ” 

Ki más vehet még részt a kezelésében? 

A foglalkozás-terapeuták a mindennapi életben segíthetnek, míg a gyógytornászok 

abban segíthetnek, hogy aktív és független maradhasson. 

Három módszer arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a következő orvosi 

vizsgálatból 

1. Készüljön fel 

Orvosa szívesen válaszol kérdésekre – ne feledje, segíteni akar abban, hogy Ön 

megbirkózzon a reumatoid artritisszel. Gondolja végig, mit szeretne megkérdezni, és 

írja fel a kérdéseket, hogy ne menjenek ki a fejéből.  

2. Vezessen naplót a tüneteiről 

Segíthet kezelőorvosának figyelemmel követni, hogyan hatott Önnél a kezelés. 

Készítsen feljegyzést a tünetekről – ez mindkettőjüknek segíthet abban, hogy 

észrevegyék a javulást. Feljegyezheti azt is, ha valamilyen mellékhatást tapasztal. 

3. Ellenőrizze, hogy megértette-e az elhangzottakat  

Ne féljen megkérni orvosát, hogy magyarázza el egyszerűbben, ha nem ér t valamit. 

Fogalmazhat így: „Még mindig nem értem pontosan. El tudná magyarázni 

másképpen?” 

HOL KÉRHET SEGÍTSÉGET KÉT ORVOSI VIZIT KÖZÖTT?   

Kérdése van, vagy aggódik valami miatt? A reumatológiainővér telefonos segítséget 

nyújthat a két vizit közötti időszakban. Ha bármilyen kérdése van a kezeléssel 

kapcsolatban, gyógyszerésze sokat segíthet. Háziorvosa szintén nagy segítség lehet. 

Nincs magára hagyva. 

 

Érzelmi egészség 

Tízperces hangulatjavítók 

A kedélyállapot javítása sokszor egyszerűbb, mint gondolná. Fogadja meg szakértőink 

tanácsát… 

Időnként mindenki lehangolt, és természetes, hogy a reumatoid artritiszes betegnél is 

megjelenik a rosszkedv és a szorongás. Előfordulhat, hogy aggódik a jövő miatt, és 

nehezen birkózik meg a betegséggel, amikor az fellángol.  Prof. John Weinman 



 

  

 

   
 

véleménye szerint: „Fontos, hogy olyan dolgokat csináljon, amiket szeret, és töltsön 

időt barátaival, családtagjaival – ezekkel javíthatja a hangulatát.”  

Legközelebb, ha hangulatjavításra van szüksége, próbálja ki az alábbiakat: 

Hívja fel egy barátját 

Már egy gyors telefonhívás is elterelheti figyelmét az aggodalmairól. Válasszon egy 

olyan barátot, aki mindig megnevetteti, vagy olyat, aki jó hallgatóság. 

Érezze jól magát a családjával 

Sokat javíthat hangulatán, ha együtt játszik gyermekeivel vagy unokáival, ha ezt meg 

tudja oldani vagy egyszerűen csak töltsön időt szeretteivel.  

Csináljon olyasvalamit, ami jól megy Önnek 

Ez ugyanis sikerélményt adhat Önnek. Leg yen az sütés, kötés vagy valaminek a meg 

javítása, ha jól csinál valamit, az örömforrás lehet. 

Keressen egyszerű örömöket 

Sokszor az egyszerű, mindennapi tevékenységek is változást hozhatnak a 

hangulatában. Írjon egy listát arról, hogy mi okoz Önnek örömet. Lehet ez egy 

kellemes fürdő, üldögélés egy árnyékos kertben, egy magazin lapozgatása, vagy akár 

egy szabadidős program vagy nyaralás megtervezése. Amikor rosszkedve van, csak 

válasszon egyet ezek közül. 

IDŐNKÉNT LEHANGOLTNAK ÉRZI MAGÁT?    

A rossz hangulat tünetei az alábbiak lehetnek: 

● Szomorúság 

● Szorongó érzés 

● Aggodalom 

● Fáradtság 

● Alacsony önbecsülés 

● Frusztráció 

● Düh 

A rossz hangulat azonban általában egy kis idő után javulni kezd. Javíthat a 

hangulatán, ha apró változtatásokat visz az életébe, például megold egy nehéz 

helyzetet, vagy beszél a problémáiról, esetleg többet alszik. 

Beszéljen kezelőorvosával vagy a nővérrel, akik segíthetnek. Haladéktalanul beszéljen 

háziorvosával, ha bármikor úgy érzi, hogy negatív gondolatai vannak. 

Forrás: 



 

  

 

   
 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 16 

Egészségvonal, 2021, Rhemutaoid arthritis 

https://egeszsegvonal.gov.hu/r/412-rheumatoid-arthritis.html, 2022.05.16 
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RA (Táplálkozás, kapcsolatok, 

testmozgás, hangulat) 2. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészségeséletmód 

Apró életmódbeli változtatásokkal megkönnyíthető a reumatoid artritisz kezelése. Így 

könnyebben továbbléphet az életben... 

Táplálkozás 

Táplálkozzon kiegyensúlyozottan 

Összefüggés lehet a reumatoid artritisz és az étkezés között. A túlsúly például 

fokozhatja az ízületek merevségét, fájdalmát és duzzanatát.  A legjobb tanács a 

kiegyensúlyozott, egészséges étrend, amely sok gyümölcsöt és zöldséget, valamint 

halat tartalmaz. Beszélgessen kezelőorvosával arról, hogy milyen étrend lenne a 

legmegfelelőbb az Ön számára. 

Testmozgás 

A testmozgás beillesztése 

Lehet, hogy nem mindig érez kedvet a mozgáshoz, amikor nem érzi jól magát. 

Előfordulhat, hogy fáradt vagy aggódik, hogy a testedzés miatt fokozódnak a 

fájdalmai. A testmozgás segíthet az ízületi merevség csökkentésében, valamint javítja 

az izomerőt és az ízületi mozgásokat. Fontos, hogy a testsúlya az egészséges 

tartományban legyen. A testmozgás segíthet pozitív megküzdeni a stresszel, erősíteni 

az önbizalmát, illetve segít, hogy könnyebben éljen együtt a reumatoid artritisszel.  

Minden esetben beszélje meg kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformába kezd, hogy 

az biztosan megfelelő legyen az Ön számára. Orvosa azzal kapcsolatban is tanácsot 

adhat, hogy mennyi testmozgás az optimális az Ön számára. 

Ötletek az aktív életformához 

A szabadban végzett testmozgás hatékony lehet a stressz leküzdésében.  Sétáljon 

minden nap a közeli parkban! Ehhez viseljen kényelmes ruhadarabokat, amelyek 

kényelmesek az Ön számára. Ne feledje; a kertészkedés és a házimunka is mozgásnak 

számít. Az úszás is meg felelő választás lehet, hiszen a vízben csökken az ízületekre 

háruló terhelés. A gyaloglás és a kerékpározás is alacsony ízületi terheléssel jár, így jó 



választás lehet. Fontos, hogy meg találja az aktivitás és a pihenés közötti meg felelő 

egyensúlyt, különösen a betegség fellángolása esetén.   Próbálja a feladatokat a nap 

folyamán több rövidebb részletre elosztani. Hallgasson a testére: ha a testedzést 

követően kimerült vagy fájdalma van, lehet, hogy túlzásba vitte a mozgást, ezért a nap 

hátralévő részében pihenjen.   A gyógytorna szintén nagyon hasznos, fontos része a 

reumatoid artritisz terápiájának 

TŰZZÖN KI CÉLOKAT A SIKER ÉRDEKÉBEN 

Szeretne egészségesebben táplálkozni, betartani az edzéstervet, vagy pontosan 

követni a kezeléssel kapcsolatos előírásokat? A kutatások szerint azok, akik konkrét 

célokat tűznek ki maguk elé, nagyobb valószínűséggel visznek végbe sikeres 

változásokat. 

NYÚJTÓZKODJON!  

A nyújtógyakorlatok fontos részét képezik a reumatoid artritisz kezelésének. Néhány 

egyszerű mozdulat segíthet – például nyújtóztassa magasra a karját, vagy hajlítsa be 

ujjait egészen addig, amíg megérzi, hogy feszülnek izmai az ízületek körül. Minden 

nyújtást próbáljon 5-10 másodpercen keresztül kitartani, majd, ha tudja, ismételje meg 

5-10 alkalommal.    

TUDJON MEG TÖBBET 

A tudás magabiztosabbá teszi a reumatoid artritisz kezelése során, ezért érdemes 

felvérteznie magát a rendelkezésre álló tényekkel. Azonban sok téves információ is 

“kering”, ezért érdeklődjön kezelőorvosánál vagy a szakápolónál, hogy hol találhat a 

reumatoid artritiszről megbízható tájékoztatást. Következzen néhány javaslat azzal 

kapcsolatban, hogy hol találhat megbízható tájékoztatást a reumatoid artritisszel 

kapcsolatban. 

Ellenőrizze a tényeket 

Olvassa el a gyógyszer csomagolásában lévő beteg tájékoztatót. Ha kérdése van, 

beszéljen orvosával vagy a szakápolóval. 

Nézzen körül az Interneten 

Az interneten sok hasznos információ található. Egyes oldalak azonban nem 

megbízhatóak, illetve nem pontosak. Ha megbízható tájékoztatást szeretne, kérje meg 

kezelőorvosát, ajánljon hasznos honlapokat, könyveket, illetve brosúrákat. 

 

Család és barátok 

Beszélgetés családtagokkal és barátokkal 

Ha megosztja másokkal, hogy hogyan érzi magát, az mindkettőjük számára előnyös 

lehet. 



Ha úgy érzi, hogy a lehető leg jobban viseli a betegséget, akkor előfordulhat, hogy nem 

akar időt tölteni azzal, hogy a reumatoid artritiszről és annak Önre gyakorolt hatásairól 

beszélget a környezetével. A téma kerülése azonban egyikük számára sem előnyös. 

Prof. John Weinman tanácsa: „Ha mostanában általánosságban jól érzi magát, akkor 

ez kiváló alkalom, hogy a reumatoid artritiszről másokkal beszélgessen, mer t most 

láthatják, milyen kiválóan kézben tar tja a dolgokat.” 

Mi tartja hát vissza?  

„Ha beszélek a reumatoid artritiszről, valóságosabbá válik.” Ha mindig azt mondja, 

hogy jól van, még akkor is, ha ez nem igaz, előfordulhat, hogy végül úgy érzi majd, hogy 

senki sem érti meg.” - mondja Weinman professzor. „Az Önhöz közel állók pedig úgy 

érzik, kizárta őket a betegségéből. Meg fog lepődni, mennyivel könnyebben 

megbirkózik a betegségével, ha beszél róla.” 

„Nem tudom, hogy fogjak hozzá.” Próbáljon egy nyugodt időszakot kiválasztani a 

beszélgetésre, és Ön kezdjen el a reumatoid artritiszről beszélni. Mondjon 

konkrétumokat, például: „A leg többször jól érzem magam, de néha olyan erős 

fájdalmam van, hogy nem tudok elmenni otthonról, és ami elszomorít.” 

„Zavarba hoz, ha egészségügyi problémáról kell beszélnem.” Nem kell részletekbe 

bocsátkoznia a reumatoid artritisszel kapcsolatban. Mondjon valami ilyesmit: „Van 

egy betegségem, ami az ízületeimet támadja meg , és időről időre időről időre 

fájdalmat okoz.”  

„Nem akarom felzaklatni a családom – ők erősnek látnak engem.” Az emberek 

gyakran jobban aggódnak, ha nem tudják, mi történik Önnel, és hogyan érzi magát. A 

családja azt szeretné, ha segíthetne Önnek. Hogy érezné magát az ő helyükben? 

A kezelés- szakértői válaszok 

Egészségügyiellátó csapat 

Beszélgetés az orvossal 

Hogyan hozhatja ki hatékonyan a következő orvos-beteg találkozóból mindazt, amire 

szüksége van? Miért van szükség „egészségügyi ellátó csapatra”? 

Előfordulhat, hogy sok különböző egészségügyi szakemberrel került már kapcsolatba. 

Még ha most jól is érzi magát, fellángolás esetén időt takaríthat meg azzal, ha tudja, 

hogyan juthat megfelelő segítséghez. Következzen egy rövid útmutató arról, hogy ki 

miben tudja segíteni Önt: 

A reumatológus szakorvos: 

● diagnosztizálja a reumatoid artritiszt 

● kezelési módszert javasol  

● más specialistákhoz irányíthatja Önt, akik segítenek betegsége különböző 

vonatkozásainak kezelésében (pl. gyógytornász). 



A reumatológiai szakápoló/szaknővér: 

● tájékoztatást ad a reumatoid artritisszel és a kezeléssel kapcsolatban 

● segítséget nyújt, ha kérdései merülnek fel 

● támogatást nyújt, ha rossz a hangulata 

● ellenőrzi az Ön általános egészségi állapotát  

Az Ön háziorvosa: 

● tanácsot adhat az étkezéssel és a mozgással kapcsolatban 

● segít, hogy más segítséghez is hozzájusson (pl. dietetikus, pszichológus) 

Ki más vehet még részt a kezelésében? 

Fordulhat gyógytornászhoz, aki abban segít, hogy aktív és független életet élhessen. 

Hozza ki a legtöbbet a következő találkozásból!  

Ne próbáljon meg mindent megjegyezni. Minden kérdését és aggodalmát jegyezze fel, 

és a feljegyzést vigye magával. 

Ne féljen megkérni az orvost, hogy pontosítson, ha nem ér t valamit. Kezelőorvosa azt 

szeretné, hogy elégedetten távozzon, mert mindent megértett.  

Ne kerülje az Ön által nehezen megbeszélhetőnek tartott témákat. Mondhatja például, 

hogy van valami, amiről nehezére esik beszélnie, és orvosa ezután már megfelelő 

kérdésekkel tesz fel, amelyekkel segíteni tudja Önt. 

Vigye magával a társát vagy egy barátját, ha ettől kényelmesebben érzi magát. 

Beszéljen arról, hogy hogyan érzi magát. Amennyiben negatív érzései vannak, és ezek 

nem múlnak el, érdemes néhány dolgon változtatnia és további segítséget kérni. 

Beszélje meg ezeket az érzéseket a kezelőorvossal vagy a nővérrel. 

Érzelmiegészség 

Javítson hangulatán 

Időnként mindnyájunkra rátelepszik a stressz és a szorongás érzése. Sok mindent 

tehet azonban, hogy jobban érezze magát. 

Időről időre mindnyájan meg tapasztaljuk a stressz és a szorongás érzését.   A stressz 

mindenkire másképp hat- egyes esetekben akár fejfájást is okozhat. Elképzelhető, 

hogy azt tapasztalja, hogy a stressz a reumatoid artritisz tüneteit is súlyosbítja. A 

stressz hatást gyakorolhat az életvitelünkre is. John Weinman professzor 

elmagyarázza, miért fontos mindnyájunk számára, hogy megfelelően kezeljük a 

stresszt: „ A stressz és szorongás mellett a mindennapi feladatok elvégzése nagyobb 

kihívást jelenthet, például az is, hogy ne felejtse el a gyógyszerét alkalmazni. Ez azért 

van, mert jobban lekötik az érzelmei, mint az, hogy úrrá leg yen a mindennapi 

teendőkön.” 



Felismeri a stressz tüneteit? 

Stressz akkor lép fel, amikor nagyobb mentális és érzelmi nyomás nehezedik Önre, 

mint amivel meg tud birkózni. 

A stressz tünetei a következők lehetnek: 

● Alvászavarok 

●Verejtékezés 

● Étvágytalanság 

● Koncentrálási zavar 

● Szorongás, ingerlékenység és alacsony önértékelés 

● Állandó aggodalom, illetve folyamatos rágódás a problémákon 

● Az önuralom gyorsabb elvesztése 

● Nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása 

● Ésszerűtlen viselkedés 

● Fejfájás 

● Izomfeszülés és -fájdalom 

● Szédülés 

LEHANGOLTNAK ÉRZI MAGÁT? 

Ha erős szorongást tapasztal vagy rossz a hangulata, beszéljen kezelőorvosával, aki 

segíthet Önnek. 

Hogyan válhat ellenállóbbá? 

Ismerje fel, melyek a stressz kiváltó tényezői, azaz melyek azok a dolgok, amelyektől 

feszültnek érzi magát, szorong vagy dühös lesz. Írja le, mi történik, amikor 

stresszesnek érzi magát, kivel van ilyenkor, és milyen napszakban fordul elő. Minél 

több részletet feljegyez, annál könnyebben felismerheti, mi vált ki stresszt Önnél. Ha 

már felismerte a stressz néhány kiváltó tényezőjét, írja le, mit tud tenni ezek ellen. Ez 

segíthet, hogy úgy érezze, az Ön kezében van az irányítás, és meglegyen az önbizalma 

ahhoz, hogy meg tudjon küzdeni a stresszel. Keressen emellett érzelmi támogatást is: 

már az is segíthet abban, hogy kevésbé stresszeljen, ha beszélget egy 

hozzátartozójával.  Bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a testmozgás 

hatékony a stressz csökkentésében és a hangulat javításában – tegyen egy könnyű 

sétát vagy menjen el úszni egyet! 

Fontos, hogy elmondja orvosának, hogy érzi magát, ha szorongást tapasztal. Vannak 

dolgok, amelyeket egyedül is meg tehet, ilyen például az, hogy elmegy otthonról és 

mozog. Könnyebben elköteleződik az olyan elfoglatságok mellett, amelyeket meg is 

tud valósítan- egy séta a közeli boltba vagy kellemes időtöltés a barátaival. Ha 



alvászavarai vannak, írja le, mi zavarja Önt. Beszélgessen kezelőorvosával, egy 

családtagjával vagy bizalmas barátjával, hogy együtt megoldást találjanak az Ön 

problémájára. 

Forrás: 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 16 

Egészségvonal, 2021, Rhemutaoid arthritis 

https://egeszsegvonal.gov.hu/r/412-rheumatoid-arthritis.html, 2022.05.16 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 
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RA életviteli tanácsok  
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Egészségeséletmód 

A mindennapi életmódbeli szokások kialakítása jelentős hatást gyakorolhat az 

általános egészségi állapotára. A megfelelő szokásokkal tovább élhet minőségi életet. 

Valószínűleg már tapasztalta, hogy ha odafigyel magára, az sokat számít a közérzete 

szempontjából egy olyan hosszú távú betegség esetén, mint amilyen a reumatoid 

artritisz. Számos dolgot tehet azért, hogy a reumatoid artritisz betegséggel is minőségi 

életet éljen: a kiegyensúlyozott étrendtől és a megfelelő testedzés megtalálásától 

kezdve egészen addig, hogy találjon időt a társas kapcsolatokra.  

Helyes táplálkozás 

Összefüggés lehet a reumatoid artritisz és az étkezés között. A túlsúly például 

fokozhatja az ízületek merevségét, fájdalmát és duzzanatát.  Jótanács! Igyekezzen 

sok gyümölcsöt és zöldséget, valamint omega-3-zsírsavakban gazdag halat 

tartalmazó kiegyensúlyozott, egészséges étrendet követni.Ne feledje, fontos, hogy 

megbeszélje orvosával, milyen étrend a megfelelő az Ön számára. 

 

HA NEM TUD ALUDNI, AKKOR NEM FOG PIHENNI! 

A reumatoid artritisz miatt fáradtnak érezheti magát. Egy jó éjszakai alvás segíthet 

ezen.  Előfordulhat azonban, hogy a tünetek miatt nem tud aludni.  Fontos a meg felelő 

alvási rutin kialakítása. Az alvás javítása érdekében próbáljon meg mindennap 

ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni! 

Kezdjen rendszeres testmozgást! 

Lehet, hogy a fáradtság miatt nem érez kedvet a mozgáshoz, vagy aggódik, hogy a 

testedzés miatt fokozódnak a fájdalmai. A mozgás azonban segíthet a fájdalom és 

merevség enyhítésében. Növelheti továbbá a mozgásterjedelmet, valamint a 

rugalmasságot és javíthatja a testtartást.  Abban is segít, hogy testsúlya az 

egészséges tartományban legyen, valamint kiváló módszer a stressz leküzdésére, az 

önbizalom növelésére, és a betegséggel való együttélés megkönnyítésére.  Minden 

esetben beszéljen kezelőorvosával, mielőtt új mozgásformát kezd el, hogy az biztosan 

megfelelő legyen az Ön számára! 



 

  

 

   
 

 

 

A következőket érdemes megpróbálnia: 

Mindennapi séta a közeli parkban A szabadban végzett testmozgás segíthet a stressz 

leküzdésében.   

Kis terheléssel végezhető mozgásformák. Az olyan típusú testmozgások, mint az 

úszás, a gyaloglás vagy a kerékpározás, kisebb terhelésnek teszik ki az ízületeit.    

Találja meg a megfelelő tempót  

Az életmódváltás kapujában sokat segíthet, ha meg találja a megfelelő tempót. Ha 

elegendő időt hagy egyes teendők elvégzésére, kisebb az esélye, hogy frusztrálttá 

válik, és túlságosan kemény lesz saját magához.  Ha például egy új receptet próbál ki, 

hagyjon magának negyedórával hosszabb időt az elkészítésére. Mielőtt bármilyen 

feladat elvégzésébe kezd, előre ütemezze be a szünetet is. Ha kertészkedik, 

figyelmeztesse magát, hogy 10 perc után üljön le és igyon egy csésze teát. A meg 

felelő tempó meg találása a jobb napokon is ugyanolyan fontos. Ne engedjen a 

kísértésnek, hogy hosszabb időt töltsön munkával, vagy hogy mindent egyszerre 

elvégezzem!   

Tudta, hogy a célok kitűzése segíthet a sikeres életmódbeli változások elérésében? 

 

KELTSE ÉLETRE TÁRSAS KAPCSOLATAIT!  

Könnyen kialakulhat az a szokásunk, hogy nem szánunk időt a társas időtöltés 

megszervezésére. Azonban, ha valami új tevékenységbe kezdünk a társas élet terén, 

meg jöhet az önbizalmunk ahhoz, hogy az élet egyéb területein is változtassunk. 

Mozduljon ki egy este a barátaival! Válasszon ki egy olyan estét, amikor várhatóan nem 

lesz túl fáradt. Ha nem érzi jól, magát, még mindig lemondhatja a tervezett programot. 

VEGYE IGÉNYBE AZ ONLINE SEGÍTSÉGET IS!  

 Az Interneten sok hasznos információ található. Egyes oldalak azonban nem 

megbízhatóak, illetve nem pontosak. Ha megbízható tájékoztatást szeretne, kérje meg 

kezelőorvosát, ajánljon hasznos honlapokat, könyveket, illetve brosúrákat. 

 

Hozza ki a legtöbbet a kezeléséből! 

Olvassa el tippjeinket, és bizonyosodjon meg arról, hogy a lehető legmegfelelőbben 

alkalmazza az Ön számára ajánlott kezelést. 

Az új kezelés megkezdése időnként bizonytalansággal jár. Az alábbiakban négy 

területet vizsgálunk meg, amelyek szem előtt tartásával könnyebben belerázódhat az 

Ön számára elrendelt kezelésbe.  



 

  

 

   
 

 

 

1. Lássa át a kezelés lényegét! 

Szívesebben használja és motiváltabb marad arra, hogy ne felejtse el alkalmazni 

ezeket, ha tudja, hogyan fejti ki hatását az Ön által alkalmazott készítmény. 

Elolvashatja a készítmény csomagolásában lévő beteg tájékoztatót, mivel olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek a kezelés rendszeres alkalmazása mellett még 

fontosabbak az Ön számára, illetve megkérdezheti kezelőorvosát az Önnél 

alkalmazott kezelési tervről. 

2. Tegye lehetővé, hogy a terápia hasson Önnél.  

A kezelés elfogadása azt jelenti, hogy beépíti az életébe. Időbe telhet, amíg megszokja, 

hogyan kell saját magát injekciózni, de megkérheti a nővért, hogy vegyék át újra annak 

menetét. Fontos, hogy az készítményt rendszeresen, az orvos által előírt módon 

alkalmazza.  Igyekezzen nem elfelejteni: állítson be emlékeztetőt a mobiltelefonján, 

jelölje be a naptárban, vagy hagyjon elöl emlékeztető cédulákat olyan helyen, ahol 

biztosan meglátja! 

3. Kérdezzen 

Fontos, hogy orvosától választ kapjon a kezeléssel kapcsolatos kérdéseire, így arra is, 

hogy hogyan és mikor alkalmazza azt, illetve tájékozódjon a mellékhatásokról. Orvosa 

meg akar bizonyosodni arról, hogy Ön érti a kezelés lényegét, ezért ne féljen rákérdezni 

mind arra, amiben nem teljesen biztos. Minden esetben jelentse az orvosnak, ha 

valamilyen mellékhatást tapasztal.  

4. Készítsen feljegyzéseket! 

Segít nyomon követni állapotának alakulását, ha feljegyzi a kezelés különböző 

vonatkozásait, a tüneteket, illetve azt, hogy hogyan érzi magát. Megkönnyíti a 

kezelőorvosával folytatott t párbeszédet, ha felidézi a naplóban szereplő pontos 

információkat. 

 

Egészségügyiellátó csapat 

Engedje, hogy az Önt ellátó egészségügyi csapat segítsen! 

Fontos, hogy jó kapcsolata legyen az Önt ellátó egészségügyi csapattal. 

Hogyan kérjen segítséget? 

Ha megosztja az reumatoid artritisszel betegséggel kapcsolatos élményeit az Önhöz 

közelállókkal, az előnyös mind az Ön, mind az ő számukra.  

Krónikus betegségekkel, például reumatoid artritisszel élni nehéz lehet, de a család és 

a barátok segíthetnek az apró győzelmek megünneplésében, és támogatják Önt a 



 

  

 

   
 

nehéz napokon. „A családtagoktól és barátoktól érkező gyakorlati és érzelmi segítség 

sokat javíthat a közérzeten” - mondja Prof. John Weinman. „Azok a közeli 

munkatársak, akikkel nap-mint-nap találkozik, szintén értékes mindennapi támogatást 

és motivációt nyújthatnak.” Azonban az Önhöz közelálló személyek feleslegesen 

aggódhatnak, ha nem osztja meg velük, milyen előrelépést tett, illetve nem engedi, 

hogy időnként segítsenek Önnek. 

Jót tesz a beszélgetés 

Előfordulhat, hogy nehezére esik, hogy a reumatoid artritiszről beszéljen, mivel nem 

szokott az egészségi állapotáról beszélni. A beszélgetés azonban segíthet abban, 

hogy fenntartsa a kapcsolatot másokkal, és megkapja azt a támogatást, amire 

szüksége van. „Ha mindig azt mondja, hogy jól van, még akkor is, ha ez nem igaz, 

előfordulhat, hogy végül úgy érzi majd, hogy senki sem ér ti meg.” Válasszon ki egy 

olyan barátot vagy családtagot, aki jó hallgatóság, és egy nyugodt időszakban 

beszélgessenek. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy jól érzi magát, magyarázza el, hogy 

betegsége éppen akkor hogyan hat Önre. Mondjon konkrétumokat, például: „Amikor 

rossz napom van, a fájdalom miatt nehéz a lakásból kimozdulnom. Gyakran érzem 

magam betegnek, betegnek, ami elszomorít.” Gondolja végig, van-e valami, amiben a 

barátja segíteni tud, és ezt mondja is el neki. 

BESZÉLGETÉSINDÍTÓK  

A beszélgetés elindításához próbálja ki ezeket az ötleteket... 

Ha nem akar részletekbe bocsátkozni, mondjon valami ilyesmit: „Van egy betegségem, 

ami az ízületeimet támadta meg, ezért időnként elfáradok és fájdalmaim vannak.”  

Kérdezze meg partnerét, hogy van-e valamilyen ötlete, aminek a segítségével 

megjegyezheti, mikor kell a kezelést alkalmazni.  

Próbáljon konkrétumokat említeni, amikor segítséget kér. Adjon családtagjainak apró 

feladatokat, hogy úgy érezzék, segítenek, de nem veszik át az irányítást. 

 

A stressz leküzdésének három módszere 

Időnként mindenki érezheti magát stresszesnek. Próbálja ki ezeket az ötleteket, 

amelyek segítenek a megküzdésben, ha túlságosan zsúfolt az élet. 

Nehéz megfelelni az élet különböző kihívásainak, különösen, ha rosszul érzi magát, és 

orvosi vizsgálatokra is időt kell szakítania. Segíthet, ha beépít néhány egészséges 

stresszkezelő gyakorlatot a mindennapi rutinjába.   

Próbálja ki a következőmódszereket: 

1. Az izmok ellazítása tetőtől talpig  

Amikor feszültnek érzi magát, ott helyben segíthet ezen egy progresszív 

izomrelaxációnak nevezett egyszerű gyakorlattal. Feszítse meg a lábizmait 10 



 

  

 

   
 

másodpercig, majd lazítsa el 25 másodpercig. Ismételje ezt meg a vádli izmaival, majd 

a combokkal, és így tovább, felfelé haladva a testén (ne felejtse ki az arcizmokat sem). 

Mire a végére ér, sokkal ellazultabbnak fogja érezni magát. 

 

2. Legyen kedves saját magához 

Kerítsen időt olyan dolgokra, amelyeket pihentetőnek talál. Ötletekre van szüksége? 

Kényeztesse magát, vagy illesszen be napirendjébe egy könnyű sétát egy 

természetvédelmi területen vagy parkban. Esetleg jelöljön ki egy napot, vagy akár csak 

délutánt, amikor olyan dolgokat tesz otthon, amiket élvez, például belemerül egy kád 

vízbe, könyvet vagy folyóiratot lapozgat, kimegy a kertbe vagy megnéz egy jó meccset 

a tévében. 

3. Tanuljon meg nemet mondani 

Ha úgy érzi, hogy élete minden területén kihívásokkal szembesül, nehéz lehet 

sorrendet felállítani és időt szakítani saját magára. Ha szeretne nemet mondani egy 

családtag ja, barátja vagy munkatársa kérésére, segíthet, ha előre eltervezi, mit fog 

mondani. Felkészülhet néhány, az Ön számára megfelelő mondattal, például: „Attól 

tartok, túlságosan sok feladatom van most, és sajnos nem lesz időm megtenni, amit 

kértél.” Ha bűntudatot érez amiatt, hogy nemet mond a családjának és barátainak, 

emlékeztesse magát, miért teszi ezt. Ha túlságosan elfárad, és emiatt romlik az 

egészsége, hogyan hat az Önre és a környezetében lévőkre? Találjon ki valamit, amit 

meg tud oldani, és szeretné is meg tenni, azután ajánlja fel azt. Például mondhatja ezt: 

„Most nem érzem úgy, hogy át tudok menni egész hétvégére, de nagyon jó lenne 

telefonon beszélgetni – felhívhatlak valamelyik este?” 

 

ISMERJE FEL A STRESSZ KIVÁLTÓ OKAIT   

Ismerje fel a stressz kiváltó okait! Mi vált ki Önnél stresszt és szorongást? Írja le, mi 

történik, amikor stresszesnek érzi magát, kivel van ilyenkor, és milyen napszakban 

jellemző. Körülbelül egy hét után nézze át a jegyzeteit. Felismer valamilyen kiváltó 

okot? Most írja le, mit tudna tenni ezek megoldására. Ha például túlságosan sok 

munkája van, lehet, hogy átadhatna néhány feladatot valaki másnak, vagy 

megbeszélhetné egy munkatársával, akiben megbízik, hogy hogyan oszthatnák meg 

jobban a terheket. Az is fontos, hogy elmondja orvosának, hogy érzi magát – azt is, 

amikor stresszel. 

 

Forrás: 
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A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek 

nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa 

utasításait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RA tájékoztató a betegségről 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

A rheumatoid arthritis egy krónikus autoimmun betegség. Fő jellemzője a fájdalmas, 

merev, duzzadt ízületek. A betegséget az okozza, hogy az immunrendszer 

megtámadja az ízületeket bélelő ízületi hártyát, ami gyulladással és ízületi 

károsodással jár. Általában a kisebb ízületek érintettek, mint a kéz és a láb ízületei, 

illetve a csuklók. Néha a nagyobb ízületekben is kialakul a betegség (csípő, térd). 

  

Az ízületek mellett a betegség a szív- és érrendszerre, valamint a tüdőre is hatással 

lehet. Nőkben gyakrabban alakul ki a betegség. 

  

A rheumatoid arthritis főbb tünetei 

A tünetek betegenként változhatnak, és általában fokozatosan jelennek meg. A 

betegség először a kéz- és lábujjak ízületeit, később a vállakat és a térdeket is érinti. 

  

Az érintett ízületekre jellemző: 

• ízületi fájdalom, érzékenység, melegség, duzzadás, ami legalább 6 hete fennáll; 

• ízületi merevség, ami reggel rosszabb, vagy ha hosszú ideig mozdulatlan volt 

az ízület; 

• szimmetrikus ízületi érintettség – a test mindkét oldalán érintett az azonos 

ízület; 

• az ízülethez közeli izmok ereje csökken. 

  



 

A betegség lefolyása hullámzó. A tünetek rosszabbodhatnak, ezt nevezzük 

fellángolásnak. Ezután a tünetek csökkennek, vagy akár meg is szűnhetnek, ez a 

betegség nyugalmi fázisa. 

A fentieken kívül tünet lehet még: 

• gyengeség, fáradékonyság; 

• hőemelkedés, 

• izzadás, 

• étvágytalanság, 

• fogyás, 

• száraz, piros, fényérzékeny szemek; 

• szájszárazság; 

• mellkasi fájdalom (ha a szív vagy a tüdő érintett). 

  

Mikor forduljon orvoshoz? 

Ha ízületei duzzadtak, vagy fájdalmasnak érzi őket, keresse fel háziorvosát, aki 

továbbküldheti reumatológushoz. A kezelést fontos minél hamarabb elkezdeni, hogy 

megakadályozzuk az ízületi károsodás kialakulását. Ha már diagnosztizálták a 

betegséget, és új tünet vagy gyógyszermellékhatás jelentkezik, forduljon 

kezelőorvosához. 

  

A rheumatoid arthritis kiváltó okai   

A rheumatoid arthritis pontos kiváltó oka ismeretlen. A kutatók úgy gondolják, hogy 

genetikailag hajlamos egyénekben fertőzések vagy más külső tényezők (pl. 

dohányzás) váltják ki az immunrendszer kóros működését. Az immunrendszer olyan 

ellenanyagokat kezd el termelni, amelyek az ízületeket bélelő ízületi hártya 

(szinóvium) sejtjeit támadják meg, és helyi gyulladást hoznak létre. A gyulladás 

károsítja a csontokat, a porcot, az inakat, a szalagokat. Ha a betegséget nem kezelik, 

a tartós gyulladás elpusztíthatja az ízületet. 

  

Hajlamosító tényezők lehetnek: 

• ha a családban előfordult már a betegség; 



 

• hormonok – nőkben gyakrabban fordul elő; 

• dohányzás; 

• túlsúly; 

• környezeti tényezők (azbeszt, szilika). 

  

A rheumatoid arthritis lehetséges szövődményei 

A betegség számos szövődménnyel járhat. 

  

• Maradandó ízületi sérülés. Ha a betegség nem megfelelően kezelt, az ízület 

funkciója károsodhat, az ízületi porc és a csont teljesen elpusztulhat. A 

szalagok, inak is sérülhetnek. Ízületi deformitás alakul ki. Súlyos esetben az 

ízület funkciója csak műtéttel állítható vissza. 

• Szív- és érrendszeri betegségek. A krónikus gyulladás miatt fokozott az 

érelmeszesedés kockázata, ami szívinfarktushoz vagy akár stroke-hoz 

vezethet. 

• Csontritkulás. Maga a betegség és a kezelésére használt gyógyszerek is 

fokozhatják a csontritkulás kockázatát. 

• Bőr alatti reumás csomók. Nyomáspontokon alakulnak ki, például a könyök 

felett, de a tüdőben is megjelenhetnek. Általában nem okoznak fájdalmat. 

• Száraz szem és száj. Gyakran társulhat a betegséghez Sjögren-szindróma. 

• Depresszió. 

• A fertőzések és a limfóma kialakulásának esélye is megnő. 

• Különböző szervek gyulladása: 

o mellhártyagyulladás, a tüdő szövetének hegesedése – tüdőfibrózis 

(mellkasi fájdalom, köhögés, nehézlégzés jellemzi); 

o szívburokgyulladás (mellkasi fájdalommal jár); 

o az ínhártya gyulladása – szkleritisz (piros szemek, fájdalom); 

o az erek gyulladása (vaszkulitisz) az érfal megvastagodásával, 

gyengülésével, hegesedésével jár. Ez csökkenti az ér keresztmetszetét, 

így a szervek vérellátása csö 

• Karpális alagút szindróma. A gyulladás miatt a csuklón áthaladó egyik ideg 

összenyomó Ez a kéz zsibbadásával, fájdalmával, gyengeségével jár. 

https://egeszsegvonal.gov.hu/s-sz/394-sjogren-szindroma.html
https://egeszsegvonal.gov.hu/s-sz/196-szivburokgyulladas-pericarditis.html


 

• Nyaki mielopátia. Ritka szövődmény. A nyaki gerinc ízületei elmozdulhatnak, 

így nyomhatják a gerincvelőt, és akár súlyos károsodást is okozhatnak. 

Műtéttel kezelhető. 

  

A rheumatoid arthritis diagnosztizálása      

A betegség diagnosztizálása nem könnyű feladat, mivel sokféle más betegség is 

okozhat ízületi gyulladást. Először a kezelőorvos részletesen kikérdezi a tüneteket, és 

fizikális vizsgálat során megvizsgálja az ízületeket. Laborvizsgálattal kimutatható a 

vérből több olyan eltérés, illetve bizonyos anyagok jelenléte, amelyek utalhatnak 

rheumatoid arthritis fennállására. Képalkotó vizsgálatokkal – például röntgennel, 

ultrahanggal vagy MRI-vel –vizsgálhatók az ízületek, az ízületi felszínek pusztulása 

kimutatható, és a betegség lefolyása követhető. 

  

A rheumatoid arthritis kezelése       

A kezelés a tünetek súlyosságától és a diagnózistól eltelt időtől függ, és mindig 

egyénre szabottan történik. Az alábbi lehetőségek jöhetnek szóba: 

  

• Nem szteroid gyulladáscsökkentők. A hagyományos hatóanyagok, például az 

ibuprofen, a diclofenac vagy a naproxen csökkenthetik a gyulladást és a 

fájdalmat. A szteroid gyógyszereket általában az akut tünetek mérséklésére 

használják. Csökkentik a gyulladást, a fájdalmat, lassítják az ízületi 

progressziót. Mellékhatásként csontritkulás, cukorbetegség, elhízás alakulhat 

ki, ezért csak rövid ideig adják őket. Szteroidok nemcsak tabletta formájában 

szedhetők, hanem injekcióként is adhatók közvetlenül az érintett ízületbe vagy 

az izomba. 

• További gyógyszerek – az ún. betegséglefolyást módosító szerek (DMARD) az 

immunrendszert befolyásolják, így a betegség súlyosbodását lassítják. Minél 

korábban kezdi el a beteg a terápiát, az annál hatásosabb. Hetek, hónapok 

kellenek a hatás kialakulásához, így fontos, hogy akkor is szedje őket, ha 1 hét 

után nem javultak a tünetei. Mellékhatásként májkárosodás, tüdőproblémák 

alakulhatnak ki, a csontvelő működése károsodhat. Lehetséges, hogy 2-3 

gyógyszert is ki kell próbálnia, mire megtalálják a megfelelőt. 



 

• Az immunrendszer működése befolyásolható ún. biológiai terápiával is. Ez azt 

jelenti, hogy különböző mesterségesen előállított ellenanyagokat juttatnak a 

szervezetbe, és ezzel gátolják a gyulladás kialakulását. Injekció vagy infúzió 

formájában alkalmazzák. 

• Súlyos ízületi károsodás esetén műtét is szóba jöhet. Műtéttel visszaállítható 

az ízület funkciója, segíthet a fájdalom csökkentésében vagy a deformitás 

helyreállításában. Az ízületi károsodás mértékétől függően protézis 

beültetésére is szükség lehet. 

  

Mit tehet rheumatoid arthritis esetén?      

A rheumatoid arthritis egy krónikus betegség, amely jelentős mértékben 

befolyásolhatja az életminőséget. Az ízületi károsodás mértékétől függően akár a 

mindennapi feladatok elvégése is nehézkéssé válhat, azonban megfelelő kezelés 

mellett a betegséggel együtt lehet élni. Ezért fontos, hogy gyógyszereit az 

előírásoknak megfelelően szedje, és mindig megjelenjen a kezelőorvosa által előírt 

kontrollvizsgálatokon. 

  

Rheumatoid arthritis gyermekkorban, illetve várandósság idején          

A 16 éves kor előtt előforduló betegségről a juvenilisz rheumatoid arthritis cikkben 

tájékozódhat. Ha Önnek rheumatoid arthritise van, és gyermekvállalást tervez, 

mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával, mivel sok gyógyszer nem ajánlott 

várandósság alatt. Várandósság alatt számos nő a tünetei csökkenéséről számol be. 

Szülés után – főként az első három hónapban – a betegség fellángolhat. 
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