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

Bez względu na to, czy akromegalię zdiagnozowano 
u Ciebie niedawno, czy też żyjesz z tą chorobą już od 
jakiegoś czasu, nie zawsze jest łatwo w pełni wykorzystać 
wizytę u lekarza1-3. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci 
rozwinąć Twoją relację z personelem medycznym, pod którego 
opieką się znajdujesz, i poczuć się lepiej poinformowanym.

Nie tylko SŁUCHAJ swojego 
lekarza, ale i z nim 
ROZMAWIAJ

Rób notatki 
Warto wyrobić w sobie nawyk zapisywania 
pytań i wątpliwości, które mogą się pojawić 
w każdej chwili, a także robić notatki w trakcie 
samych wizyt, tak by móc poprosić o dalsze 
wyjaśnienia4.

Po prostu pytaj 
Nie bój się prosić o dodatkowe 
wyjaśnienia albo zapytać o możliwość 
nagrania konsultacji1,5.

Przygotuj się na czas 
między konsultacjami 
Możesz poprosić personel medyczny 
o pomoc w podsumowaniu tego, co 
zostało omówione podczas konsultacji. 
Dowiedz się też, gdzie kierować 
ewentualne pytania, które mogą 
Ci się nasunąć po wizycie5.

Rozważ zadanie następujących pytań5-8

·  Do kogo kierować pytania, które nasuną 
mi się po wizycie?

·  Czy na wizytę mogę zabrać ze sobą 
przyjaciela lub członka rodziny?

·  Jakie będą opcje leczenia, jeśli objawy 
nie miną?

·  Czy jest dostępne specjalistyczne wsparcie 
dla mnie lub mojej rodziny?

Więcej wskazówek i przykładowych pytań 
znajdziesz w Poradniku „Jak rozmawiać 
z personelem medycznym”  
[link do pobrania]

Przygotowuj się na wizyty z wyprzedzeniem, 
tak aby Twoja akromegalia NIE MIAŁA 
PRZED TOBĄ TAJEMNIC.

Niech Twoja akromegalia
NIE MA PRZED TOBĄ

TAJEMNIC
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