
To bylo její první vítězství, které jí umožnilo to vše 
zpracovat, resetovat se a zaměřit se na to, jak nad svou 
nemocí získat výhodu.”

Caroline formálně ukončila svou profesionální tenisovou 
kariéru po Australian Open v roce 2020 a nyní se bude 
zaměřovat na život mimo sport; včetně pokračování 
ve studiu, šíření povědomí o nemoci a výzkumu 
chronických zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní 
artritida, axiální spondylartritida, psoriatická artritida a 
psoriáza, a zvažuje rovněž založení rodiny.Její odchod 
není důsledkem jejího onemocnění, a přestože ví, že 
revmatoidní artritida bude vždy součástí jejího života, 
nemůže se už dočkat, co přinese budoucnost.

Přidejte se ke Caroline a sledujte její cestu na Instagramu, 
Facebooku nebo Twitteru a sdílejte své vlastní zkušenosti 
se zánětlivými onemocněními, jako je revmatoidní 
artritida, axiální spondylartritida, psoriatická artritida a 
psoriáza prostřednictvím programu #AdvantageHers

Caroline začala hrát tenis ve svých devíti letech a její 
profesionální kariéra odstartovala ve věku 15 let, když 
se připojila k World Tennis Association (WTA) tour. 
V roce 2018 dosáhla Caroline svého životního snu, když 
se stala držitelkou titulu z Grand Slamu (tím, že vyhrála 
Australian Open) a dosáhla pozice světové jedničky.

Rok 2018 měl být jejím zlatým obdobím, ale v průběhu 
toho roku se věci změnily. Právě dokončila svou účast 
v grandslamovém turnaji, když se začala cítit nedobře 
a měla příznaky podobné chřipce, kterých se snažila 
zbavit. Cítila se tak špatně, že z Washington Open musela 
odstoupit už týden před prvním naplánovaným zápasem. 
Následující měsíce byly kvůli záhadným symptomům ve 
znamení zklamání a zmařených příležitostí. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhledala odbornou pomoc a bylo jí řečeno, že příčinou 
její bolesti může být buď zátěž z nabitého turnajového 
plánu, nebo to, že nemá formu. Jiní lékaři se Caroline ptali, 
jestli není těhotná nebo jestli to „celé není v hlavě“.

Caroline ale znala své vlastní tělo a věděla, že něco není v 
pořádku, a proto trvala na dalších vyšetřeních. Po dalších 
testech od lékařů v rámci ATP tour a po”vyšetření u 
revmatologa se Caroline nakonec dozvěděla, s čím bojuje; 
konečná diagnóza zněla: revmatoidní artritida. 

Jak se Caroline vyrovnává
s revmatoidní artritidou

#AdvantageHers

Caroline Wozniacká je 30letá bývalá profesionální tenistka z 
Dánska, která se narodila do rodiny sportovců, její otec – a tenisový 
kouč – je bývalý fotbalista v Polsku a Dánsku a její matka je bývalou 
členkou polského národního volejbalového týmu.
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Poté, co vypadla z Rogersova poháru 
v Montrealu, se probudila s tak 
těžkými bolestmi, že se nemohla 
ani pohnout. Caroline a její blízcí, 
včetně jejího manžela Davida Lee, 
se cítili bezradní.

Před diagnózou nevěděla o revmatoidní 
artritidě ani jiných chronických 
zánětlivých onemocněních, jako je 
axiální spondylartritida, psoriatická 
artritida a psoriáza, vůbec nic, 
ale začala se vzdělávat a spolu 
s jejím revmatologem vytvořili 
dlouhodobý, vyvíjející se plán, jak 
se s onemocněním vyrovnávat.

https://www.instagram.com/carowozniacki/?hl=en
https://www.facebook.com/CarolineWozniacki/
https://twitter.com/CaroWozniacki

