
Mammograafiabuss
Mai jooksul

Mammoloog
2 nädalat

Perearst
2 nädalat

Diagnoos
3 nädalat

Operatsioon
4 nädalat

Keemia
6 nädalat

Kiiritus
2 nädalat

Järelravi

Kätlin on rinnavähiga noor naine, kes on ekstravert, aktiivne, elujõuline ning ka digisõbralik. Talle meelib ajaveetmisena sport ja sõbrannadega kohvitamine.
Kätlinile on äärmiselt oluline teada, mis temaga tehakse ning millised on tema ravivalikud. Samuti on talle oluline, mida ta saab iseenda jaoks teha, et ta kiiremini paraneks.Kätlin, 32

Teekond

Etapid

Võtmetegevused

Kätlini teekond

AKTIIVRAVI JÄRELKONTROLLRAVIEELNE 

Tundsin kahtlast
tundmust
ühes rinnas

Stanged ja 
aparatuur
tunduvad hirmu-
äratavad

Päevaravis võiks
olla tugiisikul
ruumi, kus olla.

Hindan, kui saan
ravi ajal kogemusi
vahetada teiste
patsientidega

Eelistab käia
raviperioodil tööl.
Hoiab liikumises.

Sooviks teada
saada, mida 
miski aine teeb
ja kuidas ta end
tundma hakkab

Saab teada, et
kiiritus võib
mõjutada
ta viljakust

Pärast aktiivravi
lõppemist toimus
suur psühh.
kukkumine.

Ei saa tööalase-
rehab. kaudu
endale sobiva
psühhol. juurde.

Vähiliidu 
suvelaager
tundub olevat
vanainimeste
ettevõtmine.

Digireg. ei saa
korduvvisiiti ilma
suunamiskirjata.

Tuge vajaksid ka
lähedased

Ei suunata
tugigruppi

Keemiabeebina
vajan psühh.
tuge

Pidin perearsti 
ise veenma, et 
kõik pole minuga 
päris korras. 
Ta toetus
statistikale.

Esialgselt suunati
mammograafiasse
kuid siis pidin ise
võtma suunamine
ultrahelisse

Diagnoosi
ootamine on
elu raskeim
periood. Otsin 
infot dr. Google 
käest

“See, mis juhtub arsti kabinetist
väljas, pole arsti mure”

Segased
signaalid
arstilt ning
emotsionaalselt
kukkusin kokku
diagnoosi peale

Uurin, mida saan
teha ise oma
tervise heaks. 

Kuidas ta peaks
toituma?

Pärast diagn.
teadasaamist
nutsin arsti 
kabineti ees
pikalt – ei olnud
kuhu minna.

Mammograafia
buss on katki

Mai jooksul on
mammograafia-
buss!! Jess!

“Käin regulaarselt günekoloogi
visiidil, kuid rindasid ei kontrollita.”

Perekonnas on
mitmel liikmel
esinenud
rinnavähk

Pärast oppi
suunati proteesi-
kabinetti ja 
kõik tundus
vanamoeline.

Haiguslehtedega 
skeemitamine, et 
ots-otsaga välja 
tulla - iga 3 nädala 
tagant alustati 
uus haiguslehega.

korraldab oma
raviga seotud
asju ise

Elukaaslane viib
ja toob ravilt.
Ise ei jaksaks
mitte kuidagi.

Kas mu ravil on 
alternatiive?
Keegi otse ei
ütle mida tohib
teha mida 
mitte?

“Arvan, et perearst pole kompetentne”“Tunnen, et pean teiste jaoks
tugev olema.”

“Mida ma saaksin iseenda heaks teha?” “Ei suuda kõike ise meeles hoida ja 
tervishoiusüsteemi rägastikus orienteeruda.”


