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• Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest 
przewlekłą, zapalną chorobą układu ruchu, 
która może mieć wpływ na wiele aspektów 
Twojego życia.1

• Posiadanie opracowanego we współpracy 
z reumatologiem planu leczenia ma 
zasadnicze znaczenie w kontrolowaniu 
przebiegu choroby.1, 2, 3 Istotne jest, abyś 
informował/a lekarza nie tylko o fi zycznych 
objawach choroby, ale także o Twoich 
życiowych celach.3, 4

• Reumatolog jest Twoim partnerem w leczeniu. 
Istotne jest, abyś rozmawiał/a z nim 
o wszystkich aspektach wpływu choroby 
na Twoje życie, takich jak: wykonywanie 
codziennych czynności, praca zawodowa, 
życie towarzyskie, hobby.1 
Im więcej lekarz wie na temat Twojego stanu, 
tym skuteczniej będzie mógł Ci pomóc 
w opracowaniu planu leczenia.1

• Plan leczenia jest spersonalizowaną „mapą”, 
która pomoże Tobie i Twojemu lekarzowi 
w wyznaczaniu celów – zarówno klinicznych, 
jak i osobistych – w procesie Twojego 
leczenia.3

• Oddajemy w Twoje ręce scenariusz rozmowy, 
który został opracowany przez zespół lekarzy, 
ekspertów oraz naukowców, którzy na co 
dzień zajmują się problematyką RZS. Wzięli 
oni udział w ogólnoświatowej inicjatywie 
edukacyjnej zainicjowanej przez fi rmę AbbVie: 
„RZS: Dołącz do działania, aby lepiej 
zrozumieć reumatoidalne zapalenie stawów”.

• Ten scenariusz ma pomóc Tobie jak najlepiej 
wykorzystać czas wizyt u lekarza 
i przygotować Cię do współpracy z nim, 
w celu opracowania długoterminowego 
planu Twojego leczenia.

*Niektórzy pacjenci mają jednego lekarza 
i to z nim omawiają wszystkie problemy 
zdrowotne. Inni mają kilku różnych lekarzy 
czy pracowników służby zdrowia (lekarzy 
różnych specjalizacji, pielęgniarki, 
czy zespoły szpitalne). W tym scenariuszu 
określenie „lekarz” odnosi się do wszystkich 
przedstawicieli służby zdrowia, z którymi 
współpracujesz w procesie leczenia.

• RZS ze względu na objawy i przebieg może mieć wpływ 
na wiele aspektów Twojego życia zarówno w sferze 
fi zycznej i emocjonalnej, jak i prywatnej oraz 
zawodowej.1

• By jak najlepiej wykorzystać czas spędzony u lekarza, 
przed każdą wizytą przygotuj się do rozmowy z nim. 
Pomiędzy spotkaniami prowadź notatki na temat 
wpływu choroby na Twój stan fi zyczny i psychiczny. 
Dzięki temu lepiej zapamiętasz kwestie, które warto 
poruszyć podczas wizyty.

• Warto również uporządkować pytania, które chcesz 
zadać lekarzowi. Mogą one dotyczyć: życia osobistego, 
stanu fi zycznego czy samopoczucia. Są to jedynie 
sugestie. To Ty decydujesz, co jest dla Ciebie 
najważniejsze w rozmowie z lekarzem i co chcesz 
z nim omówić.

1. WPROWADZENIE 2. Przygotuj się 
 do rozmowy

Pytania w kategorii życia osobistego powinny 
dotyczyć kwestii związanych z rozwojem 
zawodowym, zmianą pracy, rozpoczęciem 
lub powrotem do ćwiczeń fi zycznych lub 
podjęciem nowego hobby. Reumatolog 
pomoże Ci wyznaczyć te cele na podstawie 
Twojego ogólnego stanu zdrowia i poziomu 
aktywności RZS. Pamiętaj, że wyznaczone 
cele będą się zmieniać wraz z upływem czasu. 
Warto abyś wyznaczył/a sobie kilka celów, 
np.  jeden długofalowy i jeden krótkoterminowy, 
do osiągnięcia których możesz dążyć 
jednocześnie.

Pytania w kategorii stanu fi zycznego powinny 
dotyczyć objawów, jakie obserwujesz oraz 
sposobów radzenia sobie z nimi, a także 
Twoich odczuć na temat postępu choroby.

Pytania związane ze stanem psychicznym 
powinny dotyczyć tego, co odczuwasz 
w relacjach z partnerem, rodziną, znajomymi 
czy współpracownikami.
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Oto kilka tematów i pytań do każdej z powyższych kategorii, które mogą być pomocne w trakcie 
przygotowania się do wizyty u lekarza. Te tematy i pytania to jedynie sugestie. Jeżeli masz do 
poruszenia wiele spraw, to przedyskutowanie całej listy pytań może zająć kilka wizyt.

Poniżej znajdziesz przykłady celów do osiągnięcia w życiu osobistym. W Twoim przypadku 
cele te mogą być inne, ponieważ ich rodzaj zależy m.in.: od aktywności choroby.

A. Życie osobiste: Wyznacz sobie cele osobiste

 Chcę zacząć ćwiczyć lub powrócić do ćwiczeń 
fi zycznych. Co może być dla mnie dobre (spacery, rower, 
pływanie)? Jak często mogę to robić i jak długo powinny 
trwać ćwiczenia? Czy potrzebuję jakiegoś 
specjalistycznego sprzętu? Czy powinienem/nam unikać 
jakichś form aktywności fi zycznej?

 Chcę zacząć przygotowania do zawodów 
sportowych. Czy to rozsądny cel dla mnie? Co 
powinienem/nam robić, a czego unikać, by przygotować 
się do tej konkurencji?

 Chcę znaleźć hobby lub wrócić do rozwijania 
moich dawnych pasji, takich jak robienie na drutach, 
uprawianie ogrodu, gotowanie, malarstwo lub 
pisanie. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, na które 
muszę zwrócić uwagę, zanim się za to zabiorę? Jeśli tak, 
to jakie? Które zajęcia będą dla mnie najbardziej 
odpowiednie?

 Chcę się cieszyć urlopem z rodziną lub 
uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach. 
Czy pan/pani doktor uważa, że przy obecnym stanie 
choroby rozsądne jest myślenie o np.: podróży, pływaniu, 
chodzeniu po górach, gotowaniu, udziale w procesji/
pochodzie, weselu? Co mogę zrobić, by móc cieszyć się 
czasem spędzonym z rodziną?

 Chcę podjąć pracę wolontariusza w moim środowisku 
lokalnym. Chcę zaangażować się w pomoc społeczną 
np.: praca z dziećmi, opieka nad starszymi osobami, 
opieka nad zwierzętami, zaangażowanie w politykę. Jakie 
zajęcie byłoby najodpowiedniejsze przy moim stanie 
choroby? Czy mam unikać jakichś konkretnych zajęć?

 Chcę być bardziej niezależny/na w codziennym 
życiu. Co mogę zrobić, by mieć więcej energii i siły, by  
lepiej wykonywać następujące czynności np.: (wybierz 
jeden z przykładów lub dodaj swój własny) zapinać guziki, 
otwierać słoiki, drzwi, sięgać po przedmioty wysoko na 
półkach czy ......................................................................?

 Chcę założyć rodzinę. Jakie kwestie powinniśmy 
rozważyć z partnerem planując ciążę oraz nasze nowe 
życie po pojawieniu się dziecka?

 Chcę bawić się z moimi dziećmi lub wnukami. 
Co mogę robić, by się wzmocnić lub uelastycznić ciało?

 Chcę wrócić na uczelnię i dokończyć studia (albo 
zdobyć nową umiejętność). Czy jest coś, o czym muszę 
pamiętać zapisując się na kurs?

 Chcę wrócić do pracy, rozwijać się zawodowo lub 
zmienić pracę. Jestem na zwolnieniu lekarskim i chcę jak 
najszybciej wrócić do służbowych obowiązków. Moja nowa 
praca będzie wymagała ode mnie pełnoetatowej dyspozycji 
lub odbywania wyjazdów służbowych. Obawiam się, 
że choroba pozbawi mnie możliwości powrotu do pracy 
lub podjęcia nowej. Boję się przyznać przed szefostwem, 
że choruję na RZS, by nie stracić możliwości wykonywania 
pracy. Jakie kwestie należy poruszyć w rozmowie z szefem 
lub przyszłym pracodawcą na temat moich celów 
zawodowych? W jaki sposób poruszyć temat RZS 
w rozmowie z szefem?  

 Chcę, by moja rodzina, przyjaciele i współpracownicy 
rozumieli moją chorobę. Czy ktoś może mi w tym pomóc? 
Czy pan/pani doktor może polecić jakieś książki lub serwisy 
internetowe?

 Czy pan/pani doktor może mnie skontaktować lub 
polecić inne osoby (np.: fi zykoterapeuta, terapia zajęciowa, 
przyjaciel, członek rodziny, grupa wsparcia, społeczność 
online, itp.), które pomogłyby mi osiągnąć moje cele w życiu 
osobistym?

 Inne cele w życiu osobistym: ............................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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B. Stan fi zyczny: Jak sobie radzisz z objawami RZS? 

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, które pomogą Ci w rozmowie 
z lekarzem na temat Twojego stanu fi zycznego. 

 Wiem, że RZS jest chorobą postępującą i chcę 
wiedzieć, jaką mam aktywność choroby. Co może 
mi pan/pani doktor powiedzieć o postępach choroby 
od momentu mojej diagnozy? Czy choroba postępuje 
od mojej ostatniej wizyty? Jakie są objawy jej 
postępowania? Co możemy zrobić, by to spowolnić? 
Czy można całkowicie zatrzymać postęp RZS?

 Chociaż obecnie nic mnie nie boli, ani nie 
odczuwam żadnych fi zycznych objawów RZS, 
chcę wiedzieć czy ta choroba u mnie postępuje. 
Czy jestem w remisji? Czy istnieją jakieś badania 
potwierdzające remisję? Co mogę zrobić, by pozostać 
w remisji? 

 Wiem, że uszkodzenia stawów wywołane przez 
RZS są trwałe i nieodwracalne. Czy występuje 
u mnie trwałe uszkodzenie stawów? Jeżeli tak, to 
których stawów ono dotyczy? Czy może mi pan/pani 
wyjaśnić, jak dochodzi do tych uszkodzeń? Co to dla 
mnie oznacza w dłuższej perspektywie? Co możemy 
zrobić, by zatrzymać dalsze uszkodzenia stawów?

 Obecny poziom bólu opisał(a)bym jako:
    brak        niewielki       średni       silny

Czy rodzaj odczuwalnego bólu świadczy o kontroli 
nad chorobą? Jeżeli nie odczuwam bólu, czy to 
oznacza, że choroba jest dobrze kontrolowana? 
Co jeszcze możemy zrobić, by lepiej radzić sobie 
z bólem?

 Chcę wiedzieć, na ile aktywne jest u mnie RZS 
w tej chwili. Proszę opisać poziom aktywności RZS 
(niski, średni, wysoki)? Czy taki właśnie powinien 
być? Co możemy zrobić, by poziom aktywności 
choroby był prawidłowy? 

 Mam problem z lekami, które zażywam, 
nie czuję się po nich dobrze/odczuwam wiele 
skutków ubocznych. Czy możemy włączyć inne leki, 
które mogłyby mi pomóc? Czy to ważne, żebym 

brał(a) te leki? Nie rozumiem, czemu mam tyle 
leków. Proszę wyjaśnić, jak działa każdy z nich?

 Dodatkowo, wystąpiły u mnie inne zmiany, 
które mogą mieć wpływ na mój stan fi zyczny. 
Chciałbym/Chciałabym o nich porozmawiać:

Niedawno zdiagnozowano u mnie

..........................................................

Niedawno pojawił się u mnie uraz

..........................................................

Zacząłem/Zaczęłam przyjmować

nowy lek na ....................................

Zacząłem/Zaczęłam chodzić 
do specjalisty w związku

z .....................................................

Czy może to mieć wpływ 
na mój plan leczenia RZS?

 Mam problemy 
z zasypianiem, a w ciągu dnia 
odczuwam zmęczenie. Co mogę 
zrobić, by lepiej wypoczywać w nocy 
i mieć więcej energii w dzień?

 Jaką terapię powinnam wybrać, 
by utrzymać lub zwiększyć 
zakres ruchomości stawów? 
Czy zaleca pan/pani fi zjoterapię, 
fi zykoterapię, terapię zajęciową, 
masaż?

 Inne pytania o objawy: ................
.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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C. Stan psychiczny: Wpływ choroby na samopoczucie. Jak się czuję?

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, które pomogą Ci w rozmowie 
z lekarzem na temat Twojego samopoczucia. 

 Diagnoza mnie przytłacza i cały czas nie 
mogę się z nią pogodzić. Czy to normalne? 
Co mogę zrobić, by zaakceptować diagnozę 
i zacząć lepiej o siebie dbać? Czy jest ktoś, 
z kim mogę o tym porozmawiać? 

  Przez większość czasu
   martwię się  odczuwam niepokój

   jestem pełen nadziei  czuję się pewnie    

   inne

Myślę, że czuję się tak, ponieważ (podaj przykład 
tego, co się dzieje gdy doświadczasz pewnych 
emocji)……................................................................... . 
Czy robimy wszystko, co jest możliwe, by pomóc 
mi zarządzać chorobą? Czy może pan/pani polecić 
coś jeszcze?

 Czuję się   lepiej                  gorzej

od momentu (przykłady: zmiana leku, rozpoczęcie 
fi zykoterapii, rozpoczęcie ćwiczeń, poprawa lub 
pogorszenie jakiegoś objawu fi zycznego, zmiana 
w diecie, inne)         

– (jeżeli gorzej) Czy to normalne, że tak się czuję?
Czy niedługo poczuję się lepiej? Co mogę zrobić, 
by poczuć się lepiej?

– (jeżeli lepiej) Czy jest coś jeszcze, co mogę 
zacząć robić?

 Sytuacja w domu i/lub w pracy jest
   inna  lepsza    

   bez zmian  gorsza             

od momentu (przykłady: rozmowy z szefem o mojej 
chorobie, gdy członkowie rodziny pomagają mi 
w jakiejś czynności domowej, zacząłem/zaczęłam 

nosić inne ubrania/buty, zacząłem/zaczęłam 
ćwiczyć i/lub uczestniczyć w fi zykoterapii, inne)
...................................................................................... .

– (jeżeli zmiany są negatywne) Jestem 
rozczarowany/a tą sytuacją. Czy to normalne, że 
tak się czuję? Czy należało postąpić inaczej?

– (jeżeli zmiany są pozytywne) Cieszę się z tej 
decyzji/zmiany. Czy jest jeszcze coś, co mogę 
zacząć robić?

 Coś się zmieniło w domu/w pracy. Jest mi 
trudniej wykonywać następującą czynność (podaj 
przykład czynności) ....................................................

........................................................................................

Czy oznacza to, że mam już tego nie robić? 
Czy istnieją jakieś ćwiczenia, które mogłyby mi 
ułatwić wykonywanie tej czynności? .........................

........................................................................................

 Ostatnio mam coraz mniejszą ochotę na 
prowadzenie życia towarzyskiego i zajmowanie 
się moim hobby. Czuję się tak od momentu 
(podaj konkretny moment/okres lub zdarzenie, 
które wywołało tę zmianę w Twoim stanie 
emocjonalnym lub zachowaniu) ……………..............

........................................................................................ 

Czy taki stan jest normalny? Czy jest coś, co 
mogę zrobić, by czuć się bardziej komfortowo 
w sytuacjach towarzyskich oraz podczas 
uprawiania mojego hobby?

 Często czuję się wyobcowany(a) z powodu 
choroby. Czy taki stan jest normalny? 
Czy sądzi pan/pani, że byłoby dobrze gdybym 
kontaktował/a się z innymi osobami chorującymi 
na RZS? Czy zna pan/i jakieś grupy wsparcia dla 
chorych?
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Podczas spotkania z lekarzem miej przy sobie scenariusz rozmowy, który pomoże Ci poruszyć wszystkie tematy, 
które wcześniej zaznaczyłeś/aś. Przygotuj się na rozmowę z lekarzem. Wspólnie opracujecie plan leczenia,
dzięki któremu będziesz mógł/mogła osiągnąć wyznaczone cele. 
  Oto kilka pytań, które możesz zadać lekarzowi w kontekście wyznaczania celów i dążenia do ich realizacji.
  Czy od ostatniej wizyty zbliżyłem/am się do osiągnięcia wyznaczonych celów?
  Czy potrzebuję dodatkowego wsparcia w tym procesie?
  Czy nadszedł czas na weryfi kację moich celów? Czy są one realistyczne?
  Czy należałoby się zastanowić nad wyznaczeniem dodatkowych celów?

A. Rozmowa o ogólnym stanie zdrowia i wyznaczanie celów w życiu osobistym

B. Wyznaczenie i monitorowanie celów klinicznych

C. Zanim wyjdziesz z gabinetu

3. PODCZAS WIZYTY U LEKARZA

Choć omówienie wszystkiego, co masz na swojej liście, nie zawsze będzie możliwe podczas wizyty, to opuszczając 
gabinet musisz mieć pewność, że zostały omówione poniższe kwestie:
1.  Znam i rozumiem obecny poziom aktywności mojej choroby i wyznaczony cel kliniczny. Rozumiem, jak obie te 

rzeczy się zmieniły (i czy w ogóle się zmieniły) od mojej ostatniej wizyty.  
2.  Rozumiem, w jaki sposób mam pracować z innymi specjalistami nad osiągnięciem celu klinicznego i dlaczego 

otrzymane wskazówki/polecenia na temat leczenia są ważne. 
3.  Omówiłem/am przynajmniej jeden z moich celów osobistych i mam notatki na temat tego, jak się zabrać do jego 

realizacji.
4.  Zasygnalizowałem/am lekarzowi moje wątpliwości i pytania odnośnie leczenia i jestem zadowolony/a z jego 

odpowiedzi.
5.  Mam nową receptę i/lub wystarczającą ilość leków do kolejnej wizyty. Rozumiem polecenia odnośnie stosowania

i monitorowania przyjmowania leków.
6.  Mam ustalony termin kolejnej wizyty.
7.  Wiem, gdzie i do kogo mogę się zwrócić po pomoc (pielęgniarka, strona internetowa, stowarzyszenia pacjentów).

  Cel kliniczny to sposób, w jaki lekarz może ocenić, czy Twoja choroba jest prawidłowo leczona. Początkowo może 
Ci się to wydać skomplikowane, ale z czasem zaczniesz lepiej rozumieć swój cel kliniczny, zwłaszcza, 
że będziesz go monitorować razem z lekarzem.

  Gdy Twój lekarz wyznaczy cel kliniczny, podczas każdej wizyty razem będziecie oceniać i omawiać postępy na 
drodze do jego osiągnięcia.

  Upewnij się, że rozumiesz zarówno obecny stan choroby, jak i wyznaczony przez lekarza cel kliniczny, abyście 
wspólnie mogli kontrolować przebieg choroby. Upewnij się, że rozumiesz, czego oczekuje od Ciebie lekarz, by 
pomóc Ci w osiągnięciu celu klinicznego.

  Twój cel kliniczny i cele osobiste są ważne. Istotne jest także komunikowanie lekarzowi oczekiwań dotyczących 
życia osobistego, aby wyznaczone przez niego cele kliniczne były z tym spójne. 

www.rzsdolaczdodzialania.pl

Data spotkania: __/__/____

Jak rozmawiać
Z LEKARZEM:

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

– 7 –
Ogólnoświatowa inicjatywa fi rmy AbbVie



 Pamiętaj, że podejmowanie każdego dnia niewielkich kroków w stronę monitorowania 
Twojego leczenia może sprawić, że poczujesz się lepiej, zarówno w krótkiej, jak i długiej 
perspektywie.

 Życie z RZS nie jest łatwe, lecz w ostatniej dekadzie dokonał się postęp w poziomie 
świadomości i wiedzy na temat tej choroby. Jest wiele rzeczy, które możesz robić pomiędzy 
wizytami u lekarza, które pomogą Ci utrzymać sprawność, na przykład: 
  Regularne przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza.

   Świadomość dobrych wyborów, których dokonujesz każdego dnia (w kontekście diety,
ćwiczeń fi zycznych, realizacji celów w życiu osobistym).

  Myślenie o celach osobistych i duma z postępów na drodze do ich realizacji.

   Kontakty z innymi osobami z RZS, które mają podobne objawy i emocje, 
 za pośrednictwem grup wsparcia i społeczności online.

 Oto kilka kwestii, nad którymi warto się zastanowić pomiędzy wizytami u lekarza:
   Jakie pozytywne kroki poczyniłem/am w tym tygodniu/miesiącu w kierunku 

efektywniejszej kontroli nad przebiegiem mojej choroby?

   Czy muszę robić coś więcej, by zrealizować wyznaczone cele, 
czy może należy je zweryfi kować?

   Zbliżyłem/am się do realizacji celów osobistych poprzez (wymień 2 rzeczy)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

   Współpracuję z innymi osobami (fi zykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, przyjaciel, 
członek rodziny, grupa wsparcia, społeczność online) w realizacji moich celów.

   Staram się pomóc mojej rodzinie i przyjaciołom lepiej zrozumieć, jak wygląda życie 
z RZS. Mam poczucie, że dobrze się z nimi komunikuję odnośnie tego, co mogę i czego 
nie mogę robić, żeby wiedzieli, jak się czuję i mieli wobec mnie realistyczne oczekiwania. 

   Ogólnie rzecz biorąc, czuję się pozytywnie jeżeli chodzi o życie z RZS, ponieważ razem
z lekarzem mamy plan leczenia mojej choroby.

4. STAŁA KONTROLA NAD PRZEBIEGIEM RZS
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5. O AKCJI „RZS: DOŁĄCZ DO DZIAŁANIA”

Materiały źródłowe:

„RZS: dołącz do działania” to ogólnoświatowa kampania AbbVie, która ma służyć ludziom 
na całym świecie jako źródło informacji na temat reumatoidalnego zapalenia stawów, dostarczając 
wiedzy zarówno chorym na RZS, jak i osobom w ich otoczeniu. Kampania „RZS: dołącz do działania”, 
wspierana przez ponad 40 organizacji z całego świata, realizowana jest dzięki ogólnoświatowej 
współpracy ekspertów – pacjentów, lekarzy, personelu pielęgniarskiego i naukowców 
– zaangażowanych w opracowywanie oraz wdrażanie zasobów i programów w ramach tej inicjatywy.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.RAJoinTheFight.com.

Ten materiał został stworzony pod patronatem komitetu doradczego kampanii 
„RZS: dołącz do działania”, by pomóc pacjentom z RZS skuteczniej komunikować 
się i współpracować z przedstawicielami służby zdrowia.

1.  Arthritis Foundation. How Will Rheumatoid Arthritis Affect You? http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-
of-arthritis/rheumatoid-arthritis/ what-to-expect/rheumatoid-arthritis-diagnosis.php. Accessed 9/17/13

2. National Institutes of Health. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000431.htm. Accessed 9/17/13

3.  American College of Rheumatology. Rheumatoid Arthritis Fact Sheet. http://www.rheumatology.org/Practice/
Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/ Rheumatoid_Arthritis/. Accessed 9/3/13

4. National Institutes of Health. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/rheumatoidarthritis.html. Accessed 9/17/13
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