
         

Podejrzewasz u siebie reumatyzm?  

Wypełnij krótki test i dowiedz się jak postąpić w sytuacji podejrzenia RZS. 

 

L.p. Pytanie Tak Nie 

1.  Czy odczuwasz ból stawów?     

2.  Czy odczuwasz ból nadgarstków/rąk?      

3.  Czy Twoje ręce/ nadgarstki są spuchnięte (obrzęknięte)?     

4.  Czy Twoje stawy są sztywne rano?  

(Czy odczuwasz sztywność poranną w stawach?) 

    

5. Czy masz problem z zaciśnięciem ręki w pięść?     

6. Czy od momentu obudzenia się rano mija więcej niż 1 godzina zanim 

Twoje stawy poruszają się swobodniej? 

    

7. Czy te same stawy zajęte są po obu stronach ciała?     

8. Czy problemy ze stawami mają wpływ na  Twoją aktywność życiową np. 

masz problemy z samoobsługą, wypoczynkiem lub zmieniłeś swoją 

aktywność zawodową? 

    

9. Czy kiedykolwiek ktoś Ci powiedział, że masz reumatoidalne zapalenie 

stawów? 

    

10. Czy ktoś w Twojej rodzinie ma/miał reumatoidalne zapalenie stawów?     

11. Czy rozpoznano u Ciebie zmiany na skórze określane jako łuszczyca?     

 

Jeśli uzyskałeś wynik pozytywny (przynajmniej 6 odpowiedzi „tak”) oraz: 

• jesteś w wieku produkcyjnym, tj. masz 18-65 lat 

• zaliczasz się do grupy podwyższonego ryzyka 

• odczuwasz lub odczuwałeś ból stawów rąk, stóp, które nasilały się w godzinach 

porannych z towarzyszącą im sztywnością 

• Twoje stawy były lub są obrzęknięte  

• odczuwasz ból co najmniej jednego stawu, który nie jest wynikiem urazu 

 



 

Zadzwoń pod numer 515 382 957. Dowiesz się więcej na temat programu profilaktyki 
wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów oraz będziesz miał możliwość 
rejestracji na wizytę do lekarza POZ, który zdecyduje o kwalifikacji do projektu. 

Uwaga! W przypadku podejrzenia RZS, lekarz POZ wystawi skierowanie do reumatologa do Ośrodka 

Wczesnej Diagnostyki, utworzonego w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie.  

Pierwsza konsultacja odbędzie się w przeciągu 1-2 tygodni od momentu wystawienia skierowania przez 

lekarza POZ. Druga konsultacja, która będzie miała miejsce w terminie do 14 dni od pierwszej, będzie 

wizytą potwierdzającą diagnozę 

Program skierowany jest do osób z nierozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów rąk lub inną 

chorobą reumatyczną.  

 


