LIJEČENJE JE VAŽNO

„Potpuno izgubite povjerenje u svoje tijelo. Ono vas iznevjeri.
Potrebno je neko vrijeme da se to povjerenje vrati."
Andraž, 66 godina
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Uznapredovao multipli mijelom ozbiljna je bolest koju je potrebno
liječiti iz više razloga, primjerice:

velika vjerojatnost produljenja životnog vijeka
kvaliteta života vjerojatno će ostati ista kakva je bila prije
pojave bolesti
dugoročno gledano, liječenje dovodi do ublažavanja bolova i
poteškoća, osobito onih vezanih uz kosti. Također, rjeđa je
pojava infekcija,
svaka osoba, kao i svaki bolesnik, jedinstven je, stoga se i
liječenje multiplog mijeloma prilagođava individualnim
potrebama. Dostupni su različiti oblici i vrste liječenja. Ono će
na početku biti prilagođeno potrebama bolesnika. U slučaju
povratka bolesti ili njezina naglog napredovanja, bit će
primijenjena ista načela pri odlučivanju o najprikladnijoj
metodi liječenja.

Liječnici će preporučiti oblik liječenja koji najbolje odgovara vašem
stanju. U obzir će se uzeti sljedeći kriteriji:
procjena općeg stanja bolesnika i poteškoća (eventualne
istovremene kronične bolesti)
dob
opće stanje i stil života
vaše želje i životni prioriteti
rezultati dijagnostičkih pregleda i laboratorijskih pretraga
stadij i agresivnost bolesti
eventualne prethodne metode liječenja koje su bile manje ili
više učinkovite.
Imate li i sami preporuke za liječnika i želite li se aktivno uključiti u
odabir metode liječenja? Zatražite što je moguće više dodatnih
pojašnjenja od udruge bolesnika u Hrvatskoj ili inozemstvu, na
internetu ili od ljudi oboljelih od iste bolesti. Posebnu brošuru
vezanu uz ovu krvnu bolest možete dobiti od svojeg liječnika i na
odjelima za hematologiju u bolnicama diljem zemlje. Aktivna
suradnja s liječnikom zaduženim za vaše liječenje ključna je za
uspjeh liječenja.

Ako za vrijeme liječenja ili nakon njegova završetka bolest
napreduje, to je znak da liječenje nije bilo uspješno ili da se bolest
vratila. Čak i ako do toga dođe, imajte na umu da se po završetku
liječenja vaše stanje može poboljšati i bolest može stagnirati. Do
stagnacije može doći i ako rezultati nekog od prijašnjih oblika
liječenja nisu bili povoljni ili se vaše stanje pogoršalo. Pored
poznatih metoda liječenja koje se primjenjuju godinama, danas je
na raspolaganju velik broj novih lijekova. Razvijaju se brojni novi
oblici liječenja. Primjena novog oblika liječenja mogla bi povoljno
djelovati na vaše stanje.
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