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Marina põeb jämesoolevähki. Ta on 3 teismelise lapse ema, kes on hingeline inimene. 
Ta peab oluliseks sõbrannade tuge ja teiste inimeste arvamust.Marina, 49

Teekond

Etapid

Võtmetegevused

Keha valdas 
suur väsimus,
jõuetus ja 
nõrkus

Diagnoosist
teavitati tel. teel

Tuge sain
sõbrannadelt,
kes tirisid mu
kodunt välja.

“Tahtsin kookonisse peitu pugeda”

Ei tea kellele
helistada kui oli
väga paha olla

“Ma oleks tahtnud rääkida inimesega, kes
päriselt kaa saab aru, et ma ei jaksa voodit 
püsti tõusta”

Keemiaravi ajal
oksendasin verd,
kuid EMOst
saadeti koju

“Eesti inimene kannatab kõik ära – 
ju peab siis nii olema”

“Ma tulin sellest välja!!!”

Kõige raskem oli 
kui lapsed pidid 
vetsu aitama - 
keegi ei taha 
nii abitu olla

Operatsiooni oli
edukas, selle
tulemusena 
langes vähi-
staadium 4lt
2le.

Oleksin tahtnud
saada nõuandeid
igapäevaeluks.
Info jõuab 
minuni tagant 
järgi juhuslikult,
keegi ei paku.

Arst ei pane
kordusvisiidi
aega. Saab vaid
4 kuud ette 
panna.

Ma pean seisma
haiglas
järjekorras kuu
esimesel päeval,
et saada arsti 
juurde aja.

“Onkoloog ütleb, et olen perearsti patsient, 
perearst ütleb vastupidi. Kelle oma ma olen?”

Täna on vähk
0-staadiumis,
kuid massazi on
ikka vaja. HK ei
rahasta.

Tugivõrgustik
on äärmiselt
vajalik. Vajan
inimesi kes 
mõistavad millest
olen läbi käinud.

Keemiaravi
toimus kodus,
Veeniporti 
vahetati haiglas, 
kuhu minek oli
äärmiselt väsitav

Sõbranna 
soovitas
toitumisnõustaja
juurde minna.
Sain sealt nõu,
mida mujalt ei
saanud.

Suurim hirm oli
juuste langemine
“Surma märk
küljes”

Miks te nii hilja
tulete?

Perearst ütles,
et ei valda 
teemat ja ei 
tahtnud
sauunata ka
edasi.

Mul oli hirm arsti 
ees nõuda 
analüüse

Perearsti 
suunamisega
oleks saanud
5 kuu pärast
visiiidile.

Tehti ultraheli
ja biopsia ning
arst oli väga
viisakas ja 
hooliv

Peres oli isal
esinenud jäme-
soolevähk.

AKTIIVRAVI JÄRELKONTROLLRAVIEELNE 

Ootasin analüüse
10 päeva – kõige
hullem periood
elus

Otsisin abi 
erinevatest
alt.med.


