
pierwsze zwycięstwo, które pozwoliło jej zaakceptować swój 
stan i skupić się na tym, jak zyskać kontrolę nad chorobą.

 

 

 
 

Caroline oficjalnie wycofała się z zawodowej gry w tenisa 
po turnieju Australian Open w 2020 roku. Teraz Caroline 
będzie się skupiać na życiu poza sportem, w tym na 
studiach, podnoszeniu świadomości i wspieraniu badań 
naukowych nad przewlekłymi chorobami zapalnymi, takimi 
jak: reumatoidalne zapalenie stawów, osiowe zapalenie 
stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów i 
łuszczyca. Rozważa również założenie rodziny.Jej przejście 
na emeryturę nie było związane z jej chorobą. Choć Caroline 
ma świadomość, że reumatoidalne zapalenie stawów zawsze 
będzie stanowić część jej życia, patrzy w przyszłość z 
optymizmem.

Obserwuj działania Caroline w serwisach Instagram, 
Facebook lub Twitter i dziel się własnymi doświadczeniami 
z radzenia sobie z chorobami zapalnymi, takimi jak: 
reumatoidalne zapalenie stawów, osiowe zapalenie stawów 
kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów i łuszczyca, 
używając hasztagu #AdvantageHers

Caroline zaczęła grać w tenisa w wieku dziewięciu lat, a 
jej kariera zawodowa rozpoczęła się od wyjazdu w trasę 
World Tennis Association (WTA), gdy miała 15 lat. W 2018 r. 
Caroline spełniła swoją życiową ambicję, zdobywając Puchar 
Wielkiego Szlema (po wygraniu turnieju Australian Open) i 
dołączając do grona światowych mistrzów sportu.

Rok 2018 miał być jej złotym okresem, gdy niespodziewanie 
jej sytuacja diametralnie się zmieniła Po zakończeniu udziału 
w turnieju wielkoszlemowym zaczęła odczuwać objawy 
grypopodobne, które nie ustępowały. Czuła się tak źle, że 
musiała wycofać się z turnieju Washington Open na tydzień 
przed pierwszym zaplanowanym meczem. Kolejne miesiące 
przyniosły liczne rozczarowywania i utracone możliwości z 
powodu tajemniczych objawów.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gdy postanowiła poszukać profesjonalnej pomocy, 
powiedziano jej, że jej ból może wynikać z napiętego 
harmonogramu turniejów lub słabej kondycji fizycznej.Inni 
lekarze sugerowali, że Caroline może być w ciąży lub że jej 
objawy są „tylko w jej głowie”.

Znając swoje ciało i mając pewność, że coś jest nie 
w porządku, Caroline nalegała na dalsze badania. Po 
przeprowadzeniu dodatkowych badań przez lekarzy w 
trasie ATP Tour, a następnie przez reumatologa, Caroline 
ostatecznie otrzymała to, o co walczyła – definitywne 
rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów. To było jej 

Walka Caroline z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów

#AdvantageHers

Caroline Wozniacki ma 30 lat i jest byłą duńską zawodową tenisistką, 
która urodziła się w rodzinie sportowców. Jej ojciec, będący również 
jej trenerem tenisa, grał w klubach piłkarskich w Polsce i Danii, a jej 
matka należała do polskiej reprezentacji siatkówki.
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Po przegranej w turnieju Coupe Rogers 
w Montrealu obudziła się z tak silnym 
bólem, że nie mogła się poruszać. 
Caroline i jej bliscy, w tym jej mąż 
David Lee, czuli się bezradni.

Przed otrzymaniem tego rozpoznania 
Caroline nic nie wiedziała o 
reumatoidalnym zapaleniu stawów 
ani innych przewlekłych chorobach 
zapalnych, takich jak: osiowe zapalenie 
stawów kręgosłupa, łuszczycowe 
zapalenie stawów i łuszczyca, jednak 
zdobyła dużą wiedzę w tym zakresie 
i wspólnie ze swoim reumatologiem 
stworzyła długoterminowy, stale 
ewoluujący plan leczenia.


