ZDRAVLJENJE JE POMEMBNO

„Izgubiš zaupanje v telo, saj te pusti na cedilu. Zato traja nekaj
časa, da obnoviš zaupanje vanj.“
Andraž, 66 let
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Ker je napredovali diseminirani plazmocitom resna bolezen, je
zdravljenje nujno. Razlogi za zdravljenje so:

obstaja velika verjetnost, da boste živeli dlje,
kakovost vašega življenja bo bolj verjetno ostala dlje
nespremenjena, podobna tisti pred boleznijo,
dolgoročno gledano bodo bolečine in težave, predvsem
skeletne, ki so posledica bolezni, manjše. Tudi okužbe se bodo
pojavljale manj pogosto,
vsak človek je edinstven in to velja tudi za vsakega bolnika.
Zato je zdravljenje diseminiranega plazmocitoma, kolikor je le
mogoče vedno prilagojeno vsakemu bolniku posebej. Na voljo
so različne oblike in načini zdravljenja.

Zdravniki vam bodo priporočili zdravljenje, ki je za vas
najprimernejše. Pri tem bodo upoštevali sledeče dejavnike:
ocena vašega splošnega stanja in težav (prisotnost morebitnih
drugih sočasnih kroničnih bolezni),
vašo starost,
vaš način življenja,
vaše želje in prioritete v življenju,
rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav in laboratorijskih
testov,
stadij in agresivnost vaše bolezni,
morebitne prejšnje učinkovite in manj učinkovite načine
zdravljenja
Imate svoje predloge za zdravljenje ali želite sodelovati pri izbiri
zdravljenja? O tem se pogovorite z zdravnikom. Poskusite poiskati
čim več dodatnih pojasnil v društvih bolnikov doma in v tujini, na
spletu in od bolnikov z enako diagnozo. V Sloveniji so bolnikom na
voljo tudi posebne knjižice o tej krvni bolezni, ki jo lahko dobite pri
vašem zdravniku in na hematoloških oddelkih. Ključen pa je seveda
osebni stik in razgovor z lečečim hematologom.

Če se med zdravljenjem ali po njem bolezen poslabša, to pomeni,

da zdravljenje, ki ste ga prejeli, ni bilo uspešno ali pa, da se je
bolezen ponovila. Ne smete pozabiti, da kljub temu, obstaja
možnost, da se bo stanje vaše bolezni ponovno izboljšalo in da bo
bolezen ponovno dlje časa mirovala. Slednje velja tudi za primer,
ko rezultati ene od predhodnih oblik zdravljenja niso bili ugodni ali
pa se je stanje bolezni poslabšalo. Poleg starejših, uveljavljenih
oblik zdravljenja je na voljo tudi veliko novih zdravil. Številna so
tudi še v postopku razvoja. Morda vam bo koristilo, če se boste
pozanimali o dopolnilnih oblikah zdravljenja.
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