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EMO Võeti haiglasse sisse Hiiu

Peeter on lihtne Eesti mees, kes põeb kõrivähki. Ta on töökas ja ei looda teiste peale, vaid püüab ise hakkama saada. Teda innustab laste nägemine ja lastelastega tegelemine.
Varasemalt on ta põdenud depressiooni.Peeter, 63

Teekond

Etapid

Võtmetegevused

Ma olin oma toas 
ja ei tahtnud sealt 
välja tulla. Isegi 
laste külaskäigu 
ajal. 

Mida tohib või 
mida ei tohi teha.
Keegi ei andnud
selgeid suuniseid.
Kas tohib läbi 
sondi toita või
mitte?

Sain arstiga
ühendust ning 
meid juhendati 
haiglasse tulema
läbi EMO.

Palatite haldus
on väga segane.
Kas saab tasulisi
palatit või mitte.
Sain segaseid
sõnumeid.

Uurisin, et miks 
aparaadiga toitmist
varem ei tehtud
Vastused jäid
segaseks.

Palusin, et ei
viidaks koju, kuna
järgmine päev
pidi olema
korraline kontroll.
Jäeti sisse.

Elu lõpparst ütles vaid:
“Mis see kasvaja
siin küll teeb?”.
Analüüse ei
tehtud.

Isale ei pakutud 
kordagi 
nõustamist. 
Tüüpiline Eesti 
mees ei lähe 
seda küsima.

Arst konsulteerib 
ja teeb biopsia.

Operatsioon läks 
nii hästi kui 
võimalik. 

Pärast esimest
keemiat oli
enesetunne üsna
hea.

Kõril tundis
muna, hakkasin 
sülitama palju ila,
hääl hakkas ära
kaduma, võtsin
kaalust alla

Kogu infot 
valdab vaid arst. 
Arsti ei saa kätte. 
Tunneb, et 
infovoog ei toimi.

Oleksin soovinud
teada saada ravi-
valikutest. 
Lihtsalt öeldi, et 
konsiilium 
otsustas nii.

Juhuslikult keegi 
soovitas, et võiks 
rohkem sondi ka 
vett anda. 
Juhendamine oli 
puudulik.

EMOst helistati 
kl 2 öösel, et 
võtta isa ära. 
Diagnoositi 
võimalik 
kopsupõletik.

Esimest korda 
pandi aparaadi 
külge sööma.

Ma viisin isa 
vastu tahtmist 
arsti juurde

Uurin, mis isal
viga on.

Ma ei saa 
näidata, kui hull 
on asi. Ma pean 
tugev olema.

Sümptomid 
halvenevad ja
otsin isale teise
kirurgii

Ravi algab 
kiiresti pihta.

AKTIIVRAVI ELU LÕPPRAVIEELNE 

“Tegeletakse vaid patsiendiga.
Lähedased peavad ise hakkama saama”

Pärast teist 
keemiat 
sümptomid 
halvensid: vähk 
suurenes ning
hakkasin kaalust
alla langetama.

“Kogu nõustamine nägi välja selline,
et prinditi mingid lehed välja ja kõik”

“Tundus, et haigla eri osakonnad 
ei suhtle omavahel ning ei süveneta 
patsiindi haiguslukku”

“Pannakse fakti ette, kuid mul pole
millest otsustamisel lähtuda.”


