
Dzięki tej broszurze informacyjnej dowiesz się 
więcej o swojej chorobie, tak by mieć pełną 
świadomość swojego stanu zdrowia.

W ciągu ostatnich dwóch lat Twoją uwagę mogło zwrócić to, 
że niektóre z rutynowych konsultacji w związku z akromegalią 
zostały zastąpione telewizytami1,2. Telemedycyna okazała się 
bardzo przydatna w czasie pandemii, a najlepiej sprawdza się 
w połączeniu z tradycyjnymi wizytami w gabinecie, które 
umożliwiają przeprowadzenie badań i ocenę stanu pacjenta2-5. 
Dzięki takiemu modelowi razem z personelem medycznym 
będziecie mieć pełne i aktualne informacje na temat rozwoju 
akromegalii, zarówno w zakresie aspektów, które są widoczne na 
pierwszy rzut oka, jak i tych ukrytych.

Poniżej znajduje się lista rutynowych badań i czynności kontrolnych, które 
mogą być potrzebne w celu oceny rozwoju Twojej akromegalii. Zapytaj 
personel medyczny, które metody kontroli choroby warto u Ciebie zastosować.
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Każdy człowiek jest inny, dlatego akromegalia 
wymaga leczenia i monitorowania dostosowanego do 
Twoich potrzeb2,3,6. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat zagadnień poruszonych w tej broszurze, zwróć 
się do członków personelu medycznego, pod których 
opieką się znajdujesz.

Znajdź czas na wizyty  
ONLINE i W GABINECIE

Przykładowe badania przeprowadzane 
u pacjentów z akromegalią podczas 
wizyty w gabinecie7-9

Badania krwi: oznaczenie stężenia hormonu wzrostu, 
IGF-1 i innych hormonów oraz stężenia glukozy

Kontrola ciśnienia krwi i zdrowia serca

Badanie jelita grubego – kolonoskopia

Badanie wzroku – badanie pola widzenia

Kontrola jakości snu i jakości życia

Badania obrazowe pod kątem gruczolaka przysadki 
lub badanie gęstości kości

Umów się na wizytę już dziś, aby Twoja 
akromegalia NIE MIAŁA PRZED TOBĄ TAJEMNIC.

IGF-I: insulinopodobny czynnik wzrostu 1.

Niech Twoja akromegalia
NIE MA PRZED TOBĄ

TAJEMNIC
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Dowiedz się więcej na stronie: 
www.akromegalia.edu.pl
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