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Minden jog fenntartva!

Életben maradni?

Ismét egy nagyon érdekes és tanulságos „élményben” volt részem, mely papírért kiáltott. Úgy döntöttem, ezt is megírom, mert
saját megéléseimen keresztül be tudom mutatni, mi folyik ma egy közkórházban, hogyan éli meg a „beteg” a folyamatot. Úgy látszik
nekem az a sorsom, hogy hasonló dolgokat megtapasztaljak, azután jelentést írjak róla, hogy megtudja mindenki, olyan emberek is,
akik még szerencsére soha életükben nem jártak kórházban…

Mit érez a „beteg”, aki abban a helyzetben amúgy is sokkal, de sokkal érzékenyebb, sebezhetőbb, mint amikor éppen egészséges.
Rengetegen benn fekszenek egy mai magyar közkórházi ágyban teljesen kiszolgáltatva az ápolószemélyzet emberségének.

Ebből a kötetből megtudhatjátok, mennyi múlik az anyagiakon, és mennyi az ott dolgozó emberek emberi érzésein.

Műtét egy közkórházban…

Egy ilyen esemény mindig valami nagy sorsforduló jele, ez valami olyan történet, amely önvizsgálatra készteti az embert, ha hagyja,
ha elfogadja. Sőt, akár egy olyan pont is lehet, amikor el kell döntenie, hogy életben marad, vagy feladja…

Közben érdemes elgondolkodni a szavak jelentésén is.

KÓR-ház. Már a nevében is benne van a kór, a betegség. KÓR-terem. Az emberekre ott csupán a BETEG jelzőt használják. Lehet
egy KÓR-házban, egy KÓR-teremben BETEG-ként nem betegnek lenni?

No, de térjünk vissza a műtétre és a tanulságokra…

Utólag döbbentem rá az összefüggésekre és a miértekre, ide már úgy írom le, ahogyan történt. Kellett nekem az Élettusa második
részének azt a címet adnom: Vissza a Pokolba? Mert amit gondolsz, az megtörténik… Hát úgy lett, visszakerültem a Pokolba, de még
mennyire mélyre!

De miért is adtam neki ezt a címet? Azért, mert ismét előtérbe került a vérnyomás probléma. Minden azzal kezdődött. Hét évig
gyógyszermentesen kordában tartottam az értékeket, aztán egyszer csak minden összeomlott és megint benne ültem a saját csapdám
közepében…

Össztesti krach

Június  9.  :  Az  ágyban  hirtelen  rosszul  fordultam,  ezért  a  bal  bordaív  alatt  egy  hatalmas,  éles,  erős  nyilallást  éreztem.
Összegörnyedtem, miközben még ki  is  mondtam: Most meghaltam… Csak egyetlen pillanat volt,  s  máris  mentem tovább,  nem
gondoltam, hogy ez ekkora borzalomnak az előjele lehet.

A bal bordaív alatt többször is fájt már, pl. 11 évvel ezelőtt, amikor nagy adagban szedtem a vérnyomáscsökkentőket. Az akkori
asszisztensnő  élénken  érdeklődött,  mi  lehet  az  oka,  mert  neki  is  ott  szokott  fájni.  Azután  kiderült  a  cukorbetegség,  ezért  a
hasnyálmirigyre  gondoltam.  A  vérnyomáscsökkentők  elősegítik  a  cukorbetegséget,  főleg  azoknál,  akikben benne van a  hajlam.
Ennyiben maradtunk.

Azután 2007-től teljesen hét évig semmire nem szedtem tablettákat, sem a cukorra, sem a vérzsírra, sem a vérnyomásra, de két
évvel  ezelőtt,  amikor a keresztszüleim távoztak,  ismét minden összeomlott.  A cukor is  kezdett  feljebb menni,  a  nyomás pedig
kezelhetetlen lett.

Igen, a stressz. Az az oka mindennek…

Azt gondoltam, elfogadóbb vagyok, megértőbb, aki már vígan fel  tudja dolgozni,  ha a szeretteinek eljött  az ideje.  De nem.
Mindenben és mindenhol őket, főleg keresztanyát kerestem, aki ugye az utolsó öt hónapját rám bízta és én engedtem el… mégis



elengedtem…

Mit nem adnék érte, ha még mindig velem élhetne!

Az idén azután egyszer a nyomás miatt majdnem megfulladtam, egy nap pedig megvakultam…

Itt volt az ideje, hogy bevállaljam a gyógyszerek mellékhatásait, mert vakon mégsem szerettem volna élni. Már-már éppen sikerült
beállítani, amikor beütött a krach…

Össztesti krach.

Hm… talán ezzel a szóval tudnám igazán kifejezni azt, amit mostanában átélek. Ui. nálam egyáltalán nincs olyan, hogy egy kicsit
folyik az orrom, esetleg egy kis nátha… fülfájás, felfázás, miegymás, mint más embereknek. Nem! Nekem mindez egyszerre, egy
időben következik be. A jó ég tudja, mi lehet az oka, de ha a legnagyobb kánikulában megfúj egy kis szellő, idáig jutok.

Június 14. : Éppen cseresznyét szedtünk. Bár már reggel is rosszul éreztem magam, de nem akartam szólni a páromnak, nehogy
azt mondja, azért kínlódok, mert cseresznyét kell szedni. Ám a nagy melegben megfújt egy kis szél és hidegrázásom lett. Lerogytam a
fa alá, de fáztam, ezért beültem az autóba, ami a tűző napon állt. Volt benne vagy ötven fok, mégsem éreztem.

Kérdezték, mi fáj?

Nos, nem tudtam megmondani, mert tetőtől talpig egyszerre minden, bár néha-néha valamelyik testrész jobban felhívta magára a
figyelmet. Ez is így kezdődött.

Úgy dél előtt pár perccel hirtelen tört rám a rosszullét. Hányingerrel, gyengeséggel, majd hidegrázással. Alig bírtam ki hazáig,
hogy bezuhanjak az ágyba, és bekapjak 2 x 500 mg – os láz- és fájdalomcsillapító paracetamolt. Eddig ez vált be erre, s most nem
kockáztattam az alternatív megoldásokat. Egyetlen percig sem bírtam volna tovább tartani magam. A hajszálaim egyenként jelezték,
hogy fájnak, bizseregnek, a bőrömhöz sem lehetett hozzáérni. A torkom, mint amikor tüszős mandulagyulladásaim voltak. A füleim,
mint amikor középfülgyulladások sora követte egymást, ez kisugárzott a nyakba, egészen a kulcscsontig. Az arcüreg arcüreggyulladást
produkált, a fogaim lángoltak. Mint akiben szó szerint kigyulladt egy vulkán. Nos, ilyenkor a vérnyomás is egekbe szökik, a szívem
pedig a pánikreakciótól egyenesen ki akar ugrani. Átlag 240 - el ennek nekimenni?????

Menjünk lejjebb. Mindkét vesém őrjítően fájt, a vizelet égetett. A bőrömhöz nem lehetett hozzáérni, mert nem bírtam ki. Mintha 42
fokos lázam lenne, mindez 36 fokkal. Külsőleg nem volt lázam, csak belsőleg. Talán ez okozta? A körmeim, az ízületeim minden
bedurrant. Nem tudom másképp jellemezni. Belehaltam. Két órával később újabb adag 500 mg, majd este 1000 mg paracetamol…

Éjjel kettőkor olyan eszméletlen hidegrázás tört rám, hogy az egész szoba rengett tőle. Két nagy téli takaróval burkoltam be
magam, miközben odakinn a legnagyobb hőség tombolt. Szó szerint teljes huszonnégy órában az ágyat nyomtam. Olyan nehéz voltam,
hogy fájt a fekvés, de nem bírtam felkelni. A fejem már nem tartozott a testemhez. Szédültem és émelyegtem. És én, aki nagyon
szeretek enni… nem bírtam. Nem esett jól és ráadásul az egész hasam fel volt puffadva! Pusztán a gyógyszerek miatt nyomtam le a
torkomon valamit, mert már fájt a gyomrom.

Másnap délben nagy nehezen feltápászkodtam,  de  ez  az  egész  annyira  kimerített,  hogy  teljesen legyengültem.  Este  ismét
hidegrázással és újabb adag gyógyszerrel kerültem ágyba. Viszont érdekes dolognak tartottam, hogy lejjebb ment a vérnyomás. Talán
a fekvéstől? Esetleg a paracetamol oltotta a bennem felgyűlt tüzet, vagy annyira fájt mindenem, hogy nem érdekelt semmi sem, se a
múlt, se a jövő, sem senkinek a sirámai… és persze feküdtem, meg ettem a lázcsillapítót!

Este iszonyatosan fájt a két vesém, a jobb jobban…

Harmadnap, még mindig gyenge voltam. Remegtek a lábaim, kicsit furcsa volt a fejem, a nyomás is alacsonyabb… A régebben
ilyenkor történtek már elmúltak volna – az csupán két nap masszív rosszullétet okozott volna…

Az ám, csakhogy ami este következett, az betetőzte ezt az egészet. Infarktusszerű tünetek. Bal karom zsibbadt, nem bírtam semmit
megtartani  benne,  gyomorba  kisugárzó  és  szívbemarkoló  elviselhetetlen,  tűrhetetlen,  kibírhatatlan  fájdalom.  Tojást  sütöttem
vacsorára, amit nagyon szeretek, de egyetlen falatot sem bírtam lenyelni belőle. Azt hittem, végem. Se lehajolni, se ülni, se feküdni…
Így próbálkoztam aludni, miközben szétvetett a fájdalom. Nem akartam orvoshoz menni, féltem, hogy valami nagy bajt derítenek ki.

Június 17. : Alig bírtam ki reggelig, mikor kivilágosodott, átmentünk az ügyeletre, ám ott még a nevem sem kérdezték meg. Az
egész olyan „Indul a bakterház” - as volt. A velem szemben álló, éppen akkor álmaiból felriasztott dundi doki rosszabbul nézett ki, mint
én, aki azt hittem, halálomon vagyok. Az orra alatt pusmogva kérte, mondjam el, miért merészeltem zavarni. Előadtam a tüneteket.
Azonnal rámutatott a másikra, hogy csináljon egy EKG – t. Eközben ő kócosan kiment az oldalhelyiségbe és egy forró kávéval tért
vissza. Miközben szürcsölgette, elkészült az EKG. Megnézte, és mivel – szerencsére - nem infarktus volt, ezért mehettem, amerre
láttam.

A háziorvoshoz. A Dr. nő szerint ez az elviselhetetlen fájdalom becsípődés is lehet. Reuma kenőcs, újabb fájdalomcsillapítók…
viszont a nyomás egyre jobb! Az össztesti krach talán tényleg egy vírus volt, ami így kiterített?



C-vitamin 1000 mg - t ajánlott rá, de hát azt minden nap szedem…

Még valami…

Mielőtt az ügyeletre indultunk, hallottam egy nagy puffanást. De hiába néztem körbe, nem láttam semmit, ami leesett volna.

Teljes kórházi felszereléssel indultunk útnak… s szerencsére jöttünk is vissza. Örültem, hogy nem infarktus, de ha nem az, akkor
mi? Mert a fájdalom nem múlt el… Mikor azt mondták, becsípődés, próbáltam egy kicsit kimozgatni, forgatni, meg bekenni. Picit jobb
lett.

Később a számítógép elé ültem és faldarabokat láttam a nyomtatómon.

Az meg hogy lehet, hiszen itt minden lambéria?

Ekkor vettem észre, hogy az angyalkép jó nagyot bucskázott fentről! Leesett, és a keretéből letört egy nagyobb darabka.

Az angyal figyelmeztetni akart valamire…

De mire?


