
Cunoscându-și propriul corp și faptul că ceva nu era 
în regulă, Caroline a insistat să efectueze investigații 
suplimentare. După testele suplimentare efectuate 
de medicii din cadrul ATP Tour și ulterior de un medic 
reumatolog, Caroline a primit în final lucrul pentru care 
a luptat: un diagnostic definitiv de artrită reumatoidă. 
Aceasta a fost prima ei victorie, care i-a permis să digere 
situația, să se „reseteze” și să se concentreze asupra 
modului în care va obține un avantaj în fața bolii. 

 

 
 
Caroline s-a retras oficial din tenisul profesionist după 
Australian Open, în 2020, și acum se va concentra asupra 
vieții sale în afara sportului, inclusiv avansarea studiilor, 
susținerea sensibilizării și cercetării privind bolile inflamatorii 
cronice cum ar fi artrita reumatoidă, spondiloartrita axială, 
artrita psoriazică și psoriazisul, și are în vedere întemeierea 
unei familii. Retragerea sa nu a fost din cauza bolii și, deși 
știe că artrita reumatoidă va face parte mereu din viața ei, 
abia așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul.

Alăturați-vă călătoriei Carolinei urmărind-o pe Instagram, 
Facebook sau Twitter și împărtășiți propriile voastre 
experiențe cu bolile inflamatorii, cum ar fi artrita 
reumatoidă, spondiloartrita axială, artrita psoriazică și 
psoriazisul, folosind #AdvantageHers

Caroline a început să joace tenis la vârsta de nouă ani 
și cariera sa profesională s-a lansat la vârsta de 15 ani, 
când s-a alăturat turneului Asociației de Tenis Feminin 
(WTA). În 2018, Caroline și-a îndeplinit ambiția vieții sale, 
de a deveni deținătoare a unui titlu de mare șlem (prin 
câștigarea Australian Open) și de a atinge statutul de 
număr unu mondial.

2018 trebuia să fie anul său de aur, însă lucrurile s-au 
schimbat pe parcursul anului. Tocmai terminase 
participarea la un turneu de mare șlem înainte de a i se 
face rău, cu simptome asemănătoare gripei, de care s-a 
chinuit să scape. S-a simțit atât de rău, încât a fost nevoită 
să se retragă de la Washington Open, cu o săptămână 
înaintea primului meci programat. Următoarele luni 
au adus dezamăgiri și oportunități ratate din cauza 
simptomelor sale misterioase. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
După ce a solicitat asistență profesionistă, i s-a spus că 
durerea ei s-ar putea datora unor inflamații din cauza 
programului încărcat al turneului sau din cauza faptului că 
ar putea fi ieșită din formă. Alți medici s-au întrebat dacă 
nu cumva Caroline este însărcinată sau dacă nu cumva 
totul „era în capul ei”.

Experiența Carolinei 
cu artrita reumatoidă

#AdvantageHers

Caroline Wozniacki este o fostă jucătoare profesionistă de tenis, în vârstă 
de 30 de ani, din Danemarca, care s-a născut într-o familie de atleți; tatăl său – 
și antrenorul de tenis – este fost fotbalist care a jucat în Polonia și Danemarca, 
iar mama sa este fost membru al echipei naționale de volei a Poloniei.
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După ce a fost eliminată din turneul 
Coupe Rogers din Montreal, s-a trezit 
cu dureri atât de mari, încât nu a mai 
putut să se miște. Caroline și persoanele 
apropiate, inclusiv soțul său, David Lee, 
s-au simțit neputincioși.

Inaintea diagnosticului, nu știa nimic despre 
artrita reumatoidă sau despre alte boli 
inflamatorii cronice, cum ar fi spondiloartrita 
axială, artrita psoriazică și psoriazisul, dar 
s-a autoeducat și a stabilit un plan de 
acțiuni pe termen lung, evolutiv, împreună 
cu medicul său reumatolog.


