
Индивидуален подход към  
контрола на ревматоидния артрит

Лечението на ревматоидния артрит
 цели да забави прогресията на болестта 

и да подобри физическото състояние3

Контрол на 
възпалението

Облекчаване 
на болката

Предотвратяване 
или забавяне на 
ставните увреди

Подобрение на 
физическото 

състояние

Ревматоидният артрит (РА) е прогресиращо 
заболяване и води до инвалидизация

РА е автоимунна болест и ПРИБЛИЗИТЕЛНО 35–70 
МИЛИОНА ДУШИ В СВЕТА СТРАДАТ ОТ  НЕЯ

МИЛИОНА

1,2 



Съществуват 
редица възможности 

за лечение на РА

Конвенционални лекарства (химични 
съединения), забавящи прогресията 
на болестта, например метотрексат 4,5

 

Обикновено се предписват първи за лечение 
на РА и за овладяване на възпалението

Биологични лекарства, забавящи 
прогресията на болестта5 

 

Действат по различни начини върху елементите 
на имунната система (напр. анти-ТНФ/
анти-интерлевкини/
CD-20 анти-В-клетъчна терапия)

Препоръките на Европейската лига срещу ревматизма (EULAR) 
подкрепят ранното започване на ефективно лечение на РА 

веднага след поставяне на диагнозата4



Непридържането към приема на 
лекарствата, забавящи прогресията на 

болестта, е сериозен проблем

Нежеланите лекарствени реакции към конвенционалните, 
забавящи прогресията на болестта, лекарства включват: 7,8

Относно нежеланите лекарствени реакции на биологичните лекарства, забавящи прогресията 
на болестта, моля, потърсете информация в "Листовка: Информация за потребителя" на 
съответното лекарство. Подробна информация е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Гадене

Косопад Кожни обриви

Повръщане и 
диария

Язви в устната 
кухина

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ 
пациентите с РА, на терапия с 

конвенционални забавящи 
прогресията на болестта 

лекарства, назначени 
самостоятелно или в 

комбинация с биологични 
лекарства, НЕ СЕ ПРИДЪРЖАТ 

КЪМ ПРЕДПИСАНОТО 
ИМ ЛЕЧЕНИЕ6

НЕПРИДЪРЖАНЕТО 
КЪМ ПРЕДПИСАНОТО ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕ 
ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИМО ПО-ТРУДЕН 

КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И 
ВЛОШЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО 
в сравнение с резултатите на тези болни, 
които спазват назначеното им лечение9,10



Лечението с едно забавящо 
прогресията на болестта лекарство 

(монотерапия) има своето място

1 от 3 пациенти с РА, 

 

лекувани с биологично лекарство, са на 
монотерапия, често поради непоносимост към 

комбинацията с метотрексат11,12



Започнете разговор с Вашия лекар, 
за да съобрази той индивидуалните Ви 

потребности с предписаното Ви лечение

Лечебните режими 
могат да се съобразят 

с индивидуалните 
потребности на всеки 

пациент

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ПАЦИЕНТИ с РА считат, че
 ОБСЪЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИЯ РЕЖИМ С РЕВМАТОЛОГ ЩЕ 

ПОМОГНЕ ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ НА ТЯХНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ13

88% от лекарите са съгласни, че 
ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО 

НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ, 
СА ПО-ДОВОЛНИ ОТ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС13

88%
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Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко
време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).
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