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Življenje piše zgodbe. Vsaka je drugačna. V vsaki so zmage in porazi. Brez padcev ni
vzponov in obratno.
Multipla skleroza. Pravijo ji bolezen tisočerih obrazov. Niti ena zgodba ni povsem enaka
drugi. V niti enem primeru ni mogoče pogledati v prihodnost.
Zgodbe, zbrane v tej knjižici, so zgodbe pogumnih ljudi. Ljudi, ki jih lahko vzamemo za
vzor. Ni jim lahko, preživljajo tudi slabe, zelo slabe dneve. A rdeča nit zbranih zgodb je
optimizem. In sprejemanje. Če nečesa ne sprejmeš, je s tem zelo težko živeti.
Naj projekt ozaveščanja o multipli sklerozi, ki smo ga poimenovali Čas je za spremembo,
prinese navdih in spodbudo za vse!

Sobivanje s prepiri,
				to je moja MS
Renata

Pri 22 letih sem začutila prve težave v desni roki. Približno dva meseca me je pestil
neprijeten občutek pokoče bolečine, roka je bila šibka. Potem je izzvenelo. Ob koncu
študija, ravno ko sem začela pripravništvo, pa se je začelo zares. Slabenje desne noge
in roke. Predmeti so mi kar padali po tleh, s težavo sem hodila. Pojavil se je dvojni vid.
Pri sebi sem še pred potrditvijo diagnoze vedela, za kaj gre. Kljub temu mi je sprva
spodneslo tla pod nogami. Zdravstvena delavka sem, vedno sem delovala na način, da
moram pomagati drugim. Ne pa, da sem jaz tista, ki potrebuje pomoč ...
Bolezen je v prvih letih hitro napredovala. Po kakšnem letu zatišja sva se z možem kljub
temu odločila za otroka. Vedela sem, da to lahko prinese poslabšanje, in res ga je. Nekaj
let je bilo zelo hudo, zlasti prvo leto po porodu je bilo izjemno naporno. Kljub temu bi
se znova odločila za družino. Hči že od začetka razume moje omejitve in jih sprejema.
Morda je prav zato hitreje postala bolj samostojna kot njene vrstnice. Težko tečem, tudi
hoditi ne morem prav dolgo. In vendar sem jo sama naučila voziti kolo!
Vem, da moram paziti na svojo energijo. Zato je ne tratim za stvari in odločitve, ki mi
jih v resnici ni treba sprejemati. Skrb za zdravljenje prepuščam svoji nevrologinji. Nikoli
nisem iskala drugih, alternativnih načinov zdravljenja.
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Zaupam ji, vedno sem ji, tudi na začetku, ko sem se proti bolezni še borila. Takrat je
bilo teže kot danes. Če pomislim nazaj, ugotavljam, da sem porabila približno pet let, da
sem bolezen lahko sprejela. To mi je uspelo, ko sem ugotovila, da jo na neki način lahko
obvladujem. Res pa se že od začetka trudim ohraniti motorične in kognitivne funkcije,
ki mi ostanejo po vsakem zagonu. Zato si vsa leta plačujem tedensko nevrofizioterapijo,
prva tri leta sem hodila tudi na hipoterapijo.

Vem, da moram paziti na svojo energijo.
Zato je ne tratim za stvari in odločitve,
ki mi jih v resnici ni treba sprejemati.
Zadnjih pet let so mi v veliko pomoč nova zdravila. Moje življenje se zaradi MS ni ustavilo.
Končala sem pripravništvo, se zaposlila na zahtevno delovno mesto, kjer sem še vedno,
sem poročena, imam družino. Veliko mi pomeni tudi druženje z drugimi bolniki, ki sem
jih spoznala v okviru društva. Res pa je, da moraš na koncu stiske po večini predelati sam.
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Seveda se še vedno sprašujem, kako bi bilo, če je ne bi bilo, te moje vseživljenjske
spremljevalke. Vendar se ob tem vedno spomnim, kaj vse mi je tudi prinesla. Drugačen
pogled na življenje, pravzaprav njegov smisel, zmožnost prepoznati vrednost in lepoto
na videz drobnih trenutkov, dobre prijatelje.

Zadnjih pet let so mi v veliko pomoč
nova zdravila. Moje življenje se
zaradi MS ni ustavilo.
In vendar, naj kdo, ki MS ne pozna, pa bere in sliši vsa pozitivna sporočila bolnikov, ki
jo imamo, ne misli, da ta bolezen torej ne more biti prehuda. Multipla skleroza je težka
bolezen in zahtevna prijateljica. Velikokrat bi jo najraje odslovil, prepiri so pogosti.
Pa je ne moreš. Zato se je treba znati vedno znova pomiriti.
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Ko se ti življenje
postavi na glavo
mojca

Si predstavljete, da pri rosnih letih dobite tako zahtevno diagnozo, kot je multipla
skleroza? Tudi jaz si nisem. Niti v najhujših sanjah.
Hodila sem še v srednjo šolo, stara sem bila šele šestnajst let. Začeli so se pojavljati
težave z desnim očesom, vid je bil meglen. In začelo se je čudno mravljinčenje. Dokaj
hitro so mi postavili diagnozo in predpisali so mi prvo terapijo. Kljub zdravljenju so se
na vsake toliko pojavljali zagoni.
Zaradi bolezni sem morala spremeniti nekaj stvari v svojem življenju. In v svojih načrtih.
Čeprav moji cilji ostajajo podobni. Tudi če se na zunaj nič ne vidi ali opazi, sama zase
vem, kaj lahko in česa ne. Tako živim bolj mirno življenje z manj fizičnega napora. Živim
na obronkih Pohorja, veliko sem v naravi. Živim običajno življenje.
Seveda se je življenje postavilo na glavo, seveda je šlo za veliko spremembo. Toda nisem
se kar tako vdala. Normalno sem zaključila srednjo šolo in zatem še študij ekonomije.
Zdaj iščem službo. In zelo si želim, da bi mi čimprej uspelo začeti svojo poklicno pot.
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Spremljam tudi vse novosti, ki se pojavljajo. Na internetu je treba biti previden, saj so
tam objavljene vse mogoče informacije, ki so velikokrat daleč od resnice. Tako sama
najbolj zaupam svojemu nevrologu.
Upam pa še na izboljšave, ki jih doživljamo v medicini. Že sprememba terapije, da si ni
treba več dajati injekcij, je pravzaprav velik korak, ki mi omogoča manj stresno življenje.
Pravzaprav sploh ne mislim na bolezen.

Zaradi bolezni sem morala spremeniti
nekaj stvari v svojem življenju.
In v svojih načrtih. Čeprav moji
cilji ostajajo podobni.
Na začetku je bilo seveda drugače, preteklo je veliko solz, toda s časom sem bolezen
nekako sprejela in z njo živim normalno življenje. Se pa zelo težko pogovarjam o tem
z drugimi. Tako tudi nimam prijateljev z enako diagnozo, čeprav sem se včlanila v
združenje bolnikov. Tako sem si ustvarila svoj svet, svojo pot. Ne pretiravam, nimam
posebne diete, skušam le živeti in uživati v življenju!

Premikanje po svetu
z nasmehom do ušes
LUCIJAN

Od prvih simptomov in postavitve diagnoze je minilo že skoraj 15 let. V tem času sem
opravil na desetine pregledov in magnetnih resonanc ter zamenjal kar nekaj zdravil in
terapij.
Ko sem se soočil z diagnozo, sem bil zelo zmeden. Po glavi mi je rojilo veliko vprašanj
in vsak odgovor, ki sem ga dobil, je bil manj zadovoljiv. Svetovali so mi, naj ne dvigujem
težjih predmetov, naj opravljam manj fizičnega dela, naj moje športno udejstvovanje
postane rekreativno, zmerno ...
Preden sem zbolel, sem ravno odslužil vojaški rok. Bil sem v odlični fizični kondiciji.
Navdušil sem se za gorsko kolesarstvo in postal skoraj odvisen od tega športa. Vsak dan
sem prekolesaril po najmanj 20 kilometrov. Skoraj vsak konec tedna sem odkolesaril
na celodnevni izlet. Lahko bi rekel, da sem bil »endorfinski zasvojenec«.
V tem času sem se vpisal tudi na fakulteto in vse je se je zdelo popolno. Študij umetnosti
in individualnost v športu sem dojemal kot odlično kombinacijo. Žal vse skupaj ni
dolgo trajalo. Pojavila se je prva vrtoglavica, potem še mravljinčenje po trebuhu. Hoja
je postala nekam čudna, brez moči, podobna utrujenosti po športnih aktivnostih.
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Pozneje sem izvedel, da so to zagoni bolezni, ki so bili včasih močnejši, včasih
dolgotrajnejši, vedno nepredvidljivi.
Takrat se je začelo. Pristal sem v bolnišnici, kjer so na podlagi magnetnoresonančnega
slikanja in punkcije likvorja potrdili G35. Spomnim se, da bi moral po punkciji ležati pri
miru najmanj 12 ur. Seveda mi ni uspelo in zato je, po napovedih, glava bolela, kot se
spodobi.
Najbrž bi, če bi o svoji MS pisal takrat, o vsem pisal povsem drugače kot danes. Sprva se
je svet okoli mene zelo spremenil in zaprl sem se vase. Doživel sem svojo prvo izkušnjo
z depresijo, ki je vse skupaj samo še poslabšala.
Srečo imam, da mi vseskozi ob strani stojita družina in moja zlata partnerka, ki nenehno
trdi, da bova to nadlogo slej ko prej odpravila.

Zdaj je tu nov način zdravljenja,
ki deluje skoraj tako, kot sva si zamislila.
Prinesel je tudi konec nadležnih injekcij!
Zdaj je tu nov način zdravljenja, ki deluje skoraj tako, kot sva si zamislila. Prinesel je
tudi konec nadležnih injekcij! Res je, da sem vsakodnevno »rekreativno« kolesarjenje,
polno adrenalinskih užitkov, potisnil v kot. Vendar sem iskal druge možnosti. Telovadnic
nikoli nisem dobro sprejel, zato se je moj »prepoteni« šport počasi končal.
Obožujem dvokolesnike vseh vrst. Kolesa, motorje, vespe, vse, kar zamenja tisto
avtomobilsko kletko in pogled skozi steklo, ki voznika spremeni v (le) opazovalca
okolja. Na dveh kolesih namreč lahko tudi sam postaneš del okolja.

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza
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Občutek takega premikanja se mi zdi nadzemeljski in ga toplo priporočam.
S partnerko sva si omislila Vespo. Za začetek sva jo obnovila in potem začela z njo
potovati. Najprej po mestu, potem do Celja, pozneje pa že na daljše večdnevne izlete
po vsej nekdanji skupni državi ter bližnji in daljni okolici. Zadnjih deset let se premikava
po svetu z nasmehom do ušes.
No, da ne bom pisal kot za kakšen motoristični blog. Želim povedati, da so občutek
miru, svoboda, premikanje in doživetja na motorju res prava sprostitev. Morda bi jih
lahko celo nekoliko primerjal z učinki hipoterapije (ježa konja je zelo podobna ježi
motorja).
Takšno premikanje pa je v današnjem prometu zelo nevarno. Tako meni tudi zdravnik,
ki podaljšuje vozniška dovoljenja. Ko je na zadnjem pregledu izvedel, da sem motorist,
me je le za las spustil skozi. Zelo sem mu hvaležen!
Omeniti pa moram še eno terapijo, in sicer službo. Zaposlen sem v lutkovnem gledališču,
kjer ustvarjamo pravljice. Delo je projektno, nič zaspano, fizično utrudljivo, urniki so
polni, delovni dan se včasih sploh ne konča. Niti trenutka časa nimam, da bi pomislil
na bolezen.

slika LUCIJAN

Kljub temu da vedno ni vse tako, kot bi moralo biti, da noge včasih rečejo ne in da
se pojavi utrudljivost, sem vse skupaj sprejel. Bolezen je nekako postala del mojega
življenja. Nevrologi na oddelku in vsi zdravstveni delavci se močno trudijo za izboljšanje
naših življenj in zelo jim uspeva. Hvala vsem!

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza
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Kako sem spoznala
svojo spremljevalko
karolina

Vsak ima svojo usodo, ki mu v življenju natrosi dobre in slabe stvari. Tudi moja življenjska
zgodba je takšna. Hodila sem na kočevsko gimnazijo, se že po tretjem letniku poročila
in z osemnajstimi leti z možem odšla v Švico. Z devetnajstimi sem rodila hčerko in po
skoraj desetih letih smo se vrnili domov, v Slovenijo. V Ribnici sva kupila hišo, našla
sem si tudi zaposlitev. Imela sem ogromno energije, hodili smo v hribe, urejali okolico
hiše. Življenje je bilo lepo, toda takrat je prišla MS, ki je vse postavila na glavo.
Najprej sem čutila, da nimam več toliko energije. Mislila sem, da postajam lena, in sem
se jezila sama nase. Da to ni lenoba, sem ugotovila, ko nisem zmogla niti stvari, ki sem
jih sicer počela zelo rada. Šli smo na veselico, včasih smo preplesali vso noč, zdaj pa
smo se vrnili domov že ob devetih. Šli smo v hribe, pa smo se po slabi uri obrnili in
komaj sem prišla do doma. Zanašalo me je v levo stran, bolela me je glava. Po hrbtu
sem čutila mravljince.
Šla sem k zdravniku, ki me je zelo temeljito pregledal, vendar ni ugotovil čisto nič. Nato
sem pristala na nevrološki kliniki, kjer so se začeli pregledi. Stara ženica, ki je ležala
poleg mene v bolniški sobi, mi je namignila, da imam morda multiplo sklerozo. Takrat
sem to besedo povezovala s pozabljivostjo in se začela smejati.
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Bila sem mnenja, da je to bolezen starejših ljudi, sama pa sem jih štela šele 34.
Za diagnozo MS do takrat sploh še nisem slišala. Naredili so mi punkcijo, CT možganov in
še nekaj drugih preiskav, potem sem za konec tedna šla domov. Doma sem prepoznala
drugačno obnašanje vseh do mene. Mož in njegov brat, ki je splošni zdravnik, sta
mi prav previdno in obzirno povedala, da obstaja sum na MS. Nisem se prestrašila,
saj niti vedela nisem, kaj je to. Povedala sta mi, da mi bo vse podrobnosti razložila
moja nevrologinja. Prišel je ponedeljek in izvedela sem, kako in kaj in kam to pelje.
Pravzaprav si nisem veliko zapomnila, slišala sem samo besedo voziček in takrat me

Življenje je bilo lepo,
toda takrat je prišla MS,
ki je vse postavila na glavo.
je popadla panika. Najprej mi je prišlo na misel, da ne bom več mogla hoditi v hribe.
Dobila sem infuzijo, ki je simptome omilila in nekatere povsem odpravila. Potem sem
dolgo živela skoraj brez težav in tudi skoraj normalno delala.
Ko sem v prometni nesreči izgubila moža, so se težave znova pojavile. Sprejeli so me v
bolnišnico in šele takrat tudi uradno potrdili diagnozo MS. Spet sem dobila infuzijo, ki
pa ni imela tako dobrega učinka kot prva. Moje počutje je precej nihalo, od dnevov, ko
sem se počutila, da bi lahko premikala gore, pa do takih, ko sem bila zelo razočarana,
ker se mi je stanje spet poslabšalo. Toda prišel je trenutek, prelomnica, ko sem si
preprosto rekla:
»Draga MS, si moja spremljevalka, sprejemam te. Če je le mogoče, bodiva prijateljici, in
prosim te, da si prijazna z mano in da mi povzročaš čim manj težav.«

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza
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Prišel je čas za spremembo in moje življenje se je res spremenilo. Privoščim si vse, kar
je dobro zame in za moje počutje. Če je vreme lepo in bi šla rada na sprehod, se nič
ne obremenjujem, če posoda ni pomita, ampak se obujem, oblečem in grem. Posoda
počaka, trenutki na sprehodu pa so nepozabni. Za svojo dušo grem rada v gledališče,
kino ali pa samo na klepet k prijateljici.

Če je le mogoče, bodiva prijateljici,
in prosim te, da si prijazna z mano
in da mi povzročaš čim manj težav.
Naučila sem se brez slabe vesti reči ne, če vem, da nekaj ni dobro zame. Če se le da, ne
jamram in tudi izogibam se ljudem, ki to radi počno. Družim se z veselimi, pozitivnimi
ljudmi, na sploh mi druženje veliko pomeni. Pa rada se smejim in v veselje mi je, če
mi uspe koga razveseliti. Veste, kako se vsako jutro spravim v dobro voljo? Preprosto.
Postavim se pred ogledalo in si rečem: »Fajn si!« In, ne boste verjeli, deluje!
Prav zdi se mi, da se je moja spremljevalka, MS, skupaj z mano zavestno naučila, kako
uživati življenje.

Moja pravljica
Angelca

Nekoč, pred štirimi desetletji, se je v majhni vasici v skromni hiši začela ta resnična
pravljica. Skrbnima staršema se je rodila deklica. Bila je zdrava, krepka in nezahtevna.
Začela je rasti v dekle z vsemi svojimi najstniškimi muhami. Ko je bila stara 14 let, je
padla z višine in si poškodovala hrbtenico. To je bil skok s kar štirih metrov, se je večkrat
pošalila o svoji nesreči. Ni se vdala, saj je bila dobrovoljno, pogumno in veselo dekle.
Po končanem šolanju se je zaposlila in s težavo opravljala težka fizična dela, ki so ji
bila naložena. S pozitivno energijo in veselim razpoloženjem je vsak dan zmogla in
zmagovala. Vedno je verjela, da je življenje kljub težavam lahko najlepša pravljica.
Vsako življenje pa piše svojo zgodbo – svojo pravljico. To zgodbo piše meni.
Nekega dne me je našel princ iz mojih sanj in sva se poročila. Rodila sta se nama dva
nagajiva, malo poredna, v resnici pa krasna otroka. V našem domu, hiši, ki sva jo gradila
kar sama, uživamo skupne vesele, žalostne, pa tudi tiste trenutke, ko smo si zelo
napoti. Življenje je kljub raznim brzicam bilo vedno polno in nič dolgočasno. Služba,
vsa gospodinjska opravila, košnja trave, delo na vrtu, biti mama in žena, vse to je moje
delo in mi je v veselje.
Pred sedmimi leti pa so se začele težave. Ker nisem čutila celotne desne noge, sem to
pripisovala poškodovani hrbtenici. Po štirih tednih so težave minile. Tri leta zatem sem
doživela hujšo prometno nesrečo.

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza
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Imela sem poškodovano desno nogo in hrbtenico, bolelo pa me je celotno telo. Vesela
sem bila, ko sem po dveh mesecih lahko že opravljala dela doma in v službi. Začela
sem se aktivno ukvarjati s športom, da sem ohranjala kondicijo in omilila težave, ki so
od nesreče dalje ostale ves čas prisotne. Ker je moja služba zelo pestra in dinamična,
potrebujem veliko kondicije, zato sem vsak dan telovadila in pretekla od pet do deset
kilometrov. Vedno sem bila polna adrenalina in počutila sem se zelo dobro. Zvečer sem
bila že zelo utrujena, včasih mi je tudi popoldan prijal kakšen zdravilni spanec. Ko pa je
ob petih zjutraj zazvonila budilka, sem že bila pripravljena na nove podvige.

Življenje piše mojo zgodbo,
mojo pravljico naprej. Vem, da bo še
naprej tako vesela, saj je moja Multipla
odslej del mene in jaz sem tista, ki moram
vedno vstati, ko padem, in pogumno iti
naprej, dokler mi je dano.
Potem so se znova začele težave. Nisem čutila desne noge, imela sem močne bolečine
v hrbtenici, nastale so težave s koncentracijo in s koordinacijo gibov. Noge mi niso več
dopuščale teka. Po štirih tednih mi je zatajila še leva noga in nekaj dni pozneje še leva
roka. Bila sem zelo slabotna in zaskrbljena.
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Zdravnica me je pod nujno napotila na nevrološki oddelek UKC Maribor. Tam so me
zavzeto in strokovno pregledali ter se mi zares posvetili, nato pa me sprejeli v bolnišnico.
Že drugi dan so se začele preiskave, punkcija možganske tekočine, pregled krvi in
okulistični pregled. Tretji dan so se mi že začele vračati moči v roko in nogo. Bolečine
v hrbtenici pa so še kar trajale, omrtvela mi je še leva stran glave. Takoj zatem so mi
postavili diagnozo, na katero so sumili že od mojega prihoda v bolnišnico. Multipla
skleroza.
To je bil zame velik šok, saj nisem pričakovala te diagnoze. Vendar sem bolezen v
mislih popolnoma sprejela že drugi dan in se odločila, da bom živela z njo. Kaj pa mi
preostane? Lahko se smilim sama sebi, bolezni pa se kljub temu ne bom izognila. Lahko
pa jo sprejmem kot enega izmed svojih življenjskih izzivov in veselo živim naprej, saj
me mož in otroka potrebujejo veselo in nasmejano kljub bolezni. To sem jaz. Takšna
sem in ne želim se spremeniti ali postati nekdo drug. Vesela sem, da vem, kaj me pesti,
in srčno si želim čimprej dodobra naučiti se živeti s tem.
Verjamem, da je nad nami inteligenca nad vsemi inteligencami, ki ve za vsako našo
stisko in težavo. Je ljubezen, ki ljubi, sprejema in potolaži vsakogar. Je roka, ki ti
pomaga vstati, ko padeš. Vesela sem, da verjamem, ker sonce zdaj sije še bolj toplo,
oblaki so bolj prijazni, veter še bolj nežno kuštra lase, dežne kaplje pa osvežijo še
najbolj utrujeno lice.
Življenje piše mojo zgodbo – mojo pravljico naprej. Vem, da bo še naprej tako vesela,
saj je moja Multipla odslej del mene in jaz sem tista, ki moram vedno vstati, ko padem,
in pogumno iti naprej, dokler mi je dano.
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Preprosto verjamem
in zaupam
MATEJa

Naj se vam na kratko predstavim. Moje ime je Mateja in stara sem 35 let. Pred 13 leti so
mi postavili diagnozo z imenom multipla skleroza. Torej je od tedaj minilo že kar nekaj
časa.
Stanje, kot je bilo na začetku, se je do zdaj precej izboljšalo. Nekega dne sem se zbudila
z mravljinci od pasu navzdol in ti simptomi so se stopnjevali, dokler nisem več mogla
hoditi. Imela sem vnetje hrbtenjačnega živca in zelo hude bolečine. Dolgo sem bila v
bolnišnici, kjer so mi na vse načine skušali pomagati. Potem sem si morala osem let
vsak drugi dan dajati injekcije. To je bilo zelo mučno obdobje, a danes menim, da je
bilo zdravljenje pravilno izbrano, saj mi je pomagalo stabilizirati bolezen.
Tudi v moje življenje, podobno kot pri drugih, je bolezen prinesla veliko sprememb.
Veliko bolj cenim življenje samo, naučila sem se veseliti vsakega dneva posebej in
predvsem sem spoznala, da smo ljudje edinstvena bitja na Zemlji, ki hrepenimo po
sreči in ljubezni. Vsako življenje je vredno in sonce sije za vse med nami enako. Vsak
izmed nas je tukaj z določenim poslanstvom. Skozi življenja prestajamo različne ovire,
nekateri lažje, drugi težje. Vsak izmed nas pa ima svojo edinstveno zgodbo in lepo je,
da se med seboj povezujemo in si pomagamo.
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Človek ni le fizično telo, ampak je predvsem duhovno bitje, občutljivo za vse spremembe,
saj se prav zaradi njih kar najbolje razvija. Verjamem, da se vse, kar se posamezniku
zgodi, zgodi z namenom. Ko uspeš predelati lekcijo, lahko stopiš naprej.
Najpomembneje je, da se zaradi bolezni ne postaviš v vlogo žrtve. Znati se moraš
umiriti ter preprosto verjeti in zaupati, da obstajajo neki višji cilji, prav zate, prek
njihovega doseganja pa se lahko razvijaš. Morda teh ciljev ne razumeš. Zato spoznanje
ni tako preprosto. Vendar se moraš pomiriti s svojo boleznijo, skupaj z njo sodelovati
in iti naprej. Ključnega pomena je tudi tvoja socialna mreža. Od prijateljev, družine,
sodelavcev do medicinskega osebja …

Zdi se mi, da je najbolj pomembno,
da se zaradi bolezni ne postaviš
v vlogo žrtve, da se v sebi znaš umiriti,
da preprosto verjameš in zaupaš,
da obstajajo neki višji cilji zate,
skozi katere se razvijaš in jih mogoče
trenutno še ne razumeš.
Zdi se mi, da je najbolj pomembno, da se zaradi bolezni ne postaviš v vlogo žrtve, da
se v sebi znaš umiriti, da preprosto verjameš in zaupaš, da obstajajo neki višji cilji zate,
skozi katere se razvijaš in jih mogoče trenutno še ne razumeš. To spoznanje ni tako
enostavno. Vendar se moraš pomiriti s svojo boleznijo, skupaj z njo sodelovati in iti
naprej.
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Ključnega pomena je tudi tvoja socialna mreža. Od prijateljev, družine, sodelavcev do
medicinskega osebja …
Vendar vam lahko potrdim, da se zdravniki resnično trudijo po svojih najboljših močeh,
da bi nam pomagali, prav tako medicinske sestre. Slednje imajo posebno vlogo pri
pogovorih z bolniki in uvajanju zdravil. Njihov empatičen pristop je ključnega pomena.
In vendar ne glede na strokovne nasvete bolniki vedno sami najbolje vemo, kako se
kdaj počutimo in kaj takrat potrebujemo. Morda mir, morda pogovor, morda pa le
možnost, da se lahko zjočemo.
Bolniki z MS preživljamo različna težka, krizna obdobja, zlasti na začetku bolezni. Tudi
meni je bilo težko, ko sem se včasih, po vseh tistih terapijah, počutila, kot bi me nekaj
povozilo. A nekako se ne poistovetiš z bolečinami, trpljenjem ... Ne, saj imaš svoje
življenje, svoje želje in svoje načrte. Zato živiš dalje in se sprijazniš, da ti določeno
zdravilo v tistem trenutku najbolj pomaga, kljub stranskim učinkom, ki jih skušaš kar
najbolj omiliti. Nekateri bolniki se zatekajo v alternativo, obiskujejo razne zdravilce …
Ne gre jih obsojati. Morda verjamejo v t(ak)o ozdravitev in je to zanje, ker tako čutijo,
najboljša možna pot. A bolezen je resna in navidezna prepričanja ne zaležejo. Kaj kmalu
lahko sledi poslabšanje, ki je včasih tudi nepopravljivo.
Multipla skleroza je v današnjem času postala kronična bolezen. Torej moraš z njo znati
živeti in, če je treba, jemati tudi zdravila, ki upočasnijo njen potek. Na srečo imamo
čedalje večjo izbiro in sodobna zdravila so tudi veliko prijaznejša za uporabo.
Slišala sem številne, ki se sprašujejo: »Kdaj pa bodo odkrili tisto zdravilo, ki bo povsem
pozdravilo MS?« Če vprašate mene, nikoli. To je večplastna bolezen, ki po mojem
mnenju izvira predvsem iz čustvenih blokad in vzorcev, nepredelanih izgub in stresa.
Vse to pa lahko povzroča značilne bolezenske spremembe. Bolezen se vedno najprej
začne na duhovni ravni človeka. To pomeni, da moramo nekaj na sebi spremeniti, delati
drugače. K nam je prišla kot opozorilo, da se moramo morda premakniti na kako drugo
pot, v življenju nekaj spremeniti, se mogoče bolj ceniti ali imeti radi …
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Mama in hči
anita
Morda pa se komu, ki bo dan za dnem delal na sebi, res uspe pozdraviti. Če bo pozitivno
usmerjen in v vsaki stvari iskal prednosti in ne slabosti ...
Da, pri takem pristopu, verjamem v to, je zelo verjetno, da se bo simptomatika zelo
popravila.
Skupaj z zdravili, ki zavirajo potek bolezni, to pomeni skorajšnjo ozdravitev. Tudi
alternativa, če znamo iz množice ponudb najti kaj zase primernega, lahko zelo pomaga.
Vendar nikoli ne smemo pozabiti na uradno medicino.
Življenje je prelepo, da ga ne bi živeli ter uživali v danih trenutkih brezpogojne ljubezni
in svobode odločanja. Zato je skrajni čas za spremembe, ki pa jih moramo začeti
uresničevati najprej pri sebi! Če želimo živeti, kot bi želeli, moramo nujno najti vsak svojo
edinstveno duhovno razvojno pot. Tako bomo kot »večna bitja svetlobe«, vsak zase,
gotovo stopali po boljši poti do ozdravitve. Bolezni in trpljenje ne obstajajo, obstajajo
samo naši negativni odzivi in strahovi, ki jih pa lahko nadomestimo z ljubeznijo do sebe
in drugih ter se na spremembe odzivamo bolj pozitivno in pogumneje. Le mi sami smo
odgovorni za svoje zdravje in le mi sami imamo to moč, da ga spreminjamo na bolje.
Pri vsem tem pa je najpomembnejše ravnovesje – zmernost. Ko smo v ravnovesju,
redkokdaj zbolimo, tako v čustvenem kot fizičnem stanju. Skrbeti moramo za zdravo
življenje. Ne smemo pozabiti, da ni težava, če kdaj pademo. Pomembneje je, da se
vedno znova pobiramo in gremo veselo naprej!

Pred leti je zbolela moja mama. Njena diagnoza nam je bila precej neznana – multipla
skleroza. Nihče od nas ni najbolj vedel, kaj jo čaka in kako se spopadati z njeno
boleznijo. Počasi in skupaj smo se učili ter navajali na spremembe. Mama je dobila
diagnozo nenavadno pozno, vsaj tako pravijo statistike, pri petdesetih.
Tudi sama sem imela nekaj težav že med nosečnostjo. V eni nogi sem čutila nekaj
sprememb, kot da ni čisto moja, bilo je nekaj mravljincev. Niti pomislila nisem, da vse
skupaj ni posledica nosečnosti. Toda po porodu se je zgodil prvi zagon. Moje oko je
trzalo in noga od kolena navzdol je bila povsem »drugačna«, tako čudno je »utripal«
živec v njej.
Po poklicu sem medicinska sestra. Ko so diagnozo MS potrdili pri mami, sem posumila,
da jo imam tudi sama. Zdravniki so to potrdili.
Seveda življenje prehitro mine, da bi preveč premišljevala o tem. Že mama je večna
optimistka in tudi sama sem taka. Mama se zamoti predvsem s svojim vrtom, sama pa
imam veliko opravka s svojo štiriletno hčerko.
Se je pa pred kratkim zgodilo nekaj precej nenavadnega. Z mamo sva namreč hkrati
dobili zagon in pristali v isti sobi v celjski bolnišnici. Bilo je veliko debat, a ne le o
bolezni. Pravzaprav o tej še najmanj, predelali pa sva vse druge aktualne zadeve. Veliko
sva se smejali in se tudi tako nekako skupaj prebili skozi zadnja dva zagona.

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza

25

Kaj mi je prinesla bolezen? V čem sem se spremenila? Zavedanje o življenju je večje, več
mi pomenijo malenkosti. Lahko bi rekla, da sem zdaj na življenje bolj skoncentrirana.
Kot medicinska sestra se seveda zavedam pomena ustreznega zdravljenja. Hkrati pa,
verjetno kot vsakdo s to diagnozo, z nestrpnostjo pričakujem še več sprememb na bolje
glede novih terapij. Verjetno se odzivam podobno kot drugi bolniki, preberem vse, kar
dobim pod roke o tej zelo kompleksni bolezni. Čeprav imava z mamo enako diagnozo,
najini simptomi še zdaleč niso enaki. Tako lahko tudi z lastno izkušnjo potrdim, da je
to bolezen tisočerih obrazov. Naučila sem se, kaj pomeni zagon. Včasih je zelo težko
ločiti, ali gre za pravi zagon ali le za hujši prehlad ali kaj drugega. To znanje se mi zdi
pomembno, saj tako lahko bolje sodelujem s svojim nevrologom.

Seveda življenje prehitro mine,
da bi preveč premišljevala o tem.
Že mama je večna optimistka in
tudi sama sem taka. Mama se
zamoti predvsem s svojim vrtom,
sama pa imam veliko opravka
s svojo štiriletno hčerko.
V službi sem se zlasti na začetku morala soočiti z nekaj izzivi. Uspešno sem jih prebrodila.
Zdaj je manj stresa, imam pa tudi prilagojen, krajši delovnik. Z mamo sva enaki še pri
nečem. Nikakor se »ne dava«. Sprejemave izzive in se znava veseliti.

Ponosen na družino
IGOR

Najprej in najpomembneje: ponosen sem na svojo družino, na ženo Branko ter sinova
Timoteja in Jakoba. Tudi na to, da sem zgradil hišo, v kateri preživljamo zelo lepe in
včasih tudi povsem običajne dni.
Vse to sem izpeljal kljub zoprni spremljevalki, multipli sklerozi. Še preden sva se z ženo
lotila gradnje hiše, se je zgodil neljubi dogodek. Sin je padel in morali smo na urgenco
po nekaj šivov. V trenutku je bilo treba zgrabiti ključe od avta in odbrzeti. Toda nekako
sem bil počasen in neroden. Žena se je resno razjezila, zakaj se tako obotavljam.
Sledili so pregledi. Pol leta negotovosti. Nobene prave komunikacije, kaj se dogaja z
mano. Nisem vedel, kako in kaj. Niti v sanjah si nisem mislil, da bom na koncu dobil
diagnozo MS. Pravzaprav niti nisem vedel, kakšna bolezen je to.
Življenje pa je teklo naprej. Skoraj povsem normalno življenje. Začeli smo graditi hišo.
A zagoni so se ponavljali. Poleti je bilo veliko slabše, pozimi bolje. Vpliv vremena name
je bil in je še vedno zelo velik.
Resnica je, da se je s tako diagnozo težko sprijazniti. Sprememba je velika in prvo leto
je bilo zelo hudo. Potem se navadiš, najdeš nov smisel. Še danes v moji glavi potekajo
težavne borbe. Žena pravi, da me mora najmanj enkrat na teden opomniti, naj ne
premišljujem preveč o tem.
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Kljub slabši izkušnji na začetku, ko sem kar zelo dolgo čakal na pravo diagnozo, danes
povsem zaupam svojim zdravnikom. Verjamem, da mi terapije, ki mi jih predpišejo,
pomagajo. Tudi na tem področju je drugače kot pred skoraj desetimi leti, ko se je vse
skupaj začelo. Terapije se izboljšujejo in postajajo bolj prijazne za nas, uporabnike.

slika IGOR

Resnica je, da se je s tako diagnozo
težko sprijazniti. Sprememba
je velika in prvo leto je bilo zelo
hudo. Potem se navadiš, najdeš
nov smisel. Še danes v moji glavi
potekajo težavne borbe.
Predvsem pa verjamem, da so tudi bolj učinkovite.
Še vedno sem zaposlen. Še vedno vsak dan prevozim 35 kilometrov v eno smer in 35
kilometrov nazaj domov. Še vedno znam uživati v lepih trenutkih. Toda brez podpore ne
bi šlo. Brez ženine skoraj brezmejne energije in njenega optimizma bi bilo veliko težje.
Tudi zato pred dvema letoma odločitev za drugega otroka, kljub številnim pomislekom,
ni bila tako težavna. Smo srečna družina in znamo se imeti lepo.

28

Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza

Čebelice
Milena

Ustavim se ob potki cvetočih trav in prisluhnem pomirjajočemu brenčanju čebel. Vonjam
lepote življenja. Srce radostno objema naravo in tudi jaz začutim, da sem drobcena
čebelica. Prvi sončni žarek, ki me ogreje, me mehča in topi vso utrujenost, ki jo čuti moje
telo. Otopeli udi hrepenijo po lepotah življenja in roke se stegujejo po sreči.

Lepa so jutra,
ko je glava polna načrtov,
z mislijo, da pogledaš v vsak
cvet, ki ga srečaš.
Sem kot drobcena čebelica, ki neumorno hrepeni po polnosti delovnega dne in je
utrudljiva. Lepa so jutra, ko je glava polna načrtov, z mislijo, da pogledaš v vsak cvet, ki
ga srečaš. Ga vonjaš, občuduješ in raziščeš. Na potovanju skozi čas se večkrat borim z
dežjem, viharjem, toda misel na sončni žarek in tebe, prijatelj, mi da srčne moči in dan je
spet eden najlepših.
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Na potovanju skozi čas
se večkrat borim z dežjem,
viharjem, toda misel na sončni žarek
in tebe, prijatelj, mi da srčne moči
in dan je spet eden najlepših.
Pride dan, ko se po pomoti spustim s cveta na pelin, se skremžim, večkrat tudi zajokam.
Pogledam okoli sebe z odprtimi očmi in vidim svet, ki je tako zelo lep. Poiščem roko svojih
dragih prijateljev, stresem skrbi iz rokava, dvignem glavo in naslednja moja misel je,
obiskati spet enega od najlepših in dišečih cvetov, parkov, gozdov in pozitivnih ljudi. Sreča
v srcu, sreča v mojih malih možganih je topel žarek za celotno telo in dan je poln energije,
ki jo vsrka vsaka moja celica. Oh, kako lepo je biti čebelica. Dano mi je obiskati vse lepote
tega sveta in najti toliko dobrih prijateljev. Vsak ne more biti čebelica, zato hvala za vsak
dan, ki je prepleten s pozitivno energijo, pridnostjo, srčnostjo in preprostostjo. Lepo je
letati s cveta na cvet in prelepo je živetʼ.

Obiski
ALEŠ

Pred nekaj leti so k nam prišli obiski. Sorodniki iz tuje države. Veselo pričakovanje družine,
ki si je lahko privoščila odhod iz svoje države le na vsakih nekaj let. Z zanimanjem sem
si jih ogledoval, saj je bila med njimi tudi Danijela, dekle mojih let. Bil sem presenečen,
ker je hodila s pomočjo palice, pa še tako neprepričana v svoje korake. Pojasnili so mi,
da so ji ob koncu dolgih preiskav končno diagnosticirali bolezen, imenovano multipla
skleroza.
Po nekaj letih so se pojavile težave tudi pri meni. Poslabšanje vida na eno oko, izbruhnilo
je mravljinčenje po rokah in nogah. Pred dobrimi desetimi leti so tudi pri meni ugotovili
prizadetost zaradi bolezni, ki ji pravimo multipla skleroza. Bil sem zmeden. Kako naprej?
Že prej so me ocenjevali kot bolj nerodnega, manj spretnega od mojega brata. Ko so mi
diagnosticirali bolezen, sem se kmalu včlanil v Združenje multiple skleroze Slovenije. V
združenju sem dobil dodatne napotke, kako naprej.
Leta 2002 so mi po odobritvi pristojne komisije predlagali prvo vrsto zdravljenja. Bil
sem vesel, saj sem verjel, da bom tako rešil vse svoje težave. Takrat jih še ni bilo veliko,
bolj sem imel v mislih usodo svoje družine. Začeli smo obnovljati stanovanje. Kljub
zdravljenju se je moje zdravje počasi slabšalo. Nisem pa imel veliko zagonov bolezni,
kar je bil tudi temeljni cilj zdravljenja, zato sem zdravila kljub neželenim učinkom
redno jemal do leta 2010. V začetku oktobra tega leta pa so me z rešilcem prepeljali v
Ljubljano, saj sem dobil hud zagon bolezni.
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Prišel sem s prepričanjem, da je bolezen postala končno ozdravljiva. Na nevrološko
kliniko so me sprejeli s kislim nasmehom, saj sem vzrok bolezni pripisoval anomaliji
na vratnih venah. In še to: opustil sem zdravljenje s težko pridobljenim zdravilom, ki
zmanjšuje število zagonov bolezni. S pomočjo kortikosteroida so mi znova pomagali
omiliti zagon, po zdravljenju pa so me napotili na skupinski program za obvladovanje
utrudljivosti. Nekako sem se vnovič vključil v vsakdanje življenje.
Trmasto sem vztrajal in se še naprej trudil, da bi me sprejeli v skupino bolnikov, pri
katerih so raziskovali vpliv posega na vratnih venah zaradi CCSVI*. Medicinski poseg
sem končno dočakal v letu 2011. Prvi mesec po posegu so bili rezultati testiranj izredno
spodbudni, nato pa so se začele težave, značilne za MS, vračati. Obupan sem bil, še
posebej me je prizadelo slovo od življenja Danijele iz Prage v začetku leta 2013.

Začelo je sijati novo sonce,
upanje v življenju obolelega
za mutiplo sklerozo.
Nisem verjel in še vedno ne verjamem, da je umrla za neposrednimi posledicami MS.
Spoznal sem ljudi, ki so mi odprli nove poglede na zdrav način življenja. Začelo je sijati
novo sonce, upanje v življenju obolelega za mutiplo sklerozo. Znova jemljem zdravila,
da bi čim bolj odložil nove zagone. Bojim se infuzij.
Ob pomoči zdravnikov še danes upam, da se bo o bolezni vedelo čedalje več in da bo
morda kdaj celo ozdravljiva.
Imam srečo, da sem zaradi spremenjene, bolj pozitivne politike do okolice in obolelih
ostal zaposlen v podjetju Lek iz skupine Sandoz. To mi resnično veliko pomeni in me
motivira. Hvala za pomoč bližnjim, zdravstvenemu osebju in dobrim ljudem!

*CCSVI: Kronična cerebro-spinalna insufienca
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Dolga pot
do diagnoze
martin
Dobil sem hčerko, gradil sem hišo in star sem bil 37 let. Življenje je teklo po načrtih.
Čeprav je bil ritem zelo naporen, je nekako šlo. Imel sem dovolj energije in moči za vse.
Nato so se pojavile bolečina v levi roki in motnje vida. Prehodil sem dolgo pot, da
sem prišel do diagnoze. Trajalo je namreč tri leta. Čas, ko sem se ubadal s številnimi
vprašanji. Čeprav je bila končna diagnoza kruta, multipla skleroza, sem, ko sem jo
končno izvedel, postal nekako miren. Zdaj sem vsaj vedel, pri čem sem in kako naprej.

slika MARTIN

Ko se bolezen začne, se počutiš zelo osamljenega, ničesar ne veš o njej. Ne veš, kje bi
iskal podatke in kateri so tisti pravi. Potem se je nekako navadiš, jo sprejmeš in tako
tudi prideš do svoje mirnosti.
Zagoni so se mi pojavljali vsako drugo jesen. Redno na dve leti.
Spremembe v mojem življenju so precejšnje. Prej sem bil velik ljubitelj športa. In
ukvarjanje s športom resnično pogrešam. Hodim lahko, toda imam nekaj težav z
ravnotežjem in dolžina hoje ne sme biti predolga. Prej sem bil vedno voznik, zdaj je to
vlogo večinoma prevzela žena, ki tako ali tako podpira tri vogale naše hiše. Če se lahko
malo pohecam, pa saj vsi vedno pravijo, da je tako ...
Imam dva najstniška otroka, stara 10 in 15 let. Vsi se naravno soočajo z mojo diagnozo.
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In imam srečo, da sem zaposlen v podjetju Lek, ki je imelo veliko razumevanja za moje
omejitve. Bil sem vzdrževalec strojev. Zdaj imam prilagojen delovnik in predvsem
sedeče delo. Sem resnično hvaležen in zadovoljen.

Moje modrosti

Pa še ena sprememba, ki sem jo opazil. Veliko več uporabljam internet, kot bi ga sicer.
Včasih mi še na misel ne bi prišlo, da bi zadeve kupoval prek svetovnega spleta, zdaj je
to zame dostopnejši in lažji način.

Vesna

Ko se bolezen začne, se počutiš zelo
osamljenega, ničesar ne veš o njej.
Ne veš, kje bi iskal podatke in kateri
so tisti pravi. Potem se je nekako
navadiš, jo sprejmeš in tako tudi
prideš do svoje mirnosti.
Še na eno veliko spremembo bi rad opozoril. Prej sem se moral dnevno ukvarjati z
izvajanjem zdravljenja: kam si bom dal injekcijo, kje bom hranil injekcije ... Zdaj, z novo
peroralno terapijo, teh skrbi ni več. Vse je nekako lažje, preprosteje.
Pa še nekaj mi veliko pomeni: da se lahko pogovarjam z ljudmi, ki imajo enako diagnozo,
kot jo imam sam. Imajo enake težave in izzive. Ljudje hočemo vedeti čim več, da smo
lahko mirni in živimo svoje življenje.
In še zanimivost: imam brata s katerim sva enojajčna dvojčka in, ki je popolnoma zdrav.

Popolnoma normalno je, da vsak potrebuje nekaj časa zase, za »svojo nesrečo,« da
vse skupaj preživi na svoj način. Ampak tako stanje naj ne traja predolgo. Kajti kljub
vsem tegobam dnevi, meseci in celo leta minevajo prehitro. Če se predolgo »obiramo«,
zamudimo preveč vseh trenutkov in stvari, ki sodijo vanje.
Naj se sliši še tako grozno in brezobzirno: življenje ne čaka nikogar in prav tako hiti
naprej brez nas.
Sama sebi pravim: »Če mi življenje ponudi limono, si naredi iz nje limonado!«
Vsak sam si pač mora nekako dopovedati, da bolniki z multiplo sklerozo potrebujemo
pomoč drugih. Temu primerno se moramo obnašati. Toda kljub vsemu življenje še
vedno lahko zajemamo s polno žlico. Razlika je le v tem, da naj bo ta žlica narejena po
naših potrebah. Torej si moramo prikrojiti vsak večji podvig glede na svoje zmožnosti
in potrebe.
So stvari, ki nas spravljajo v boljše razpoloženje in nam dvignejo celo našo samozavest.
Pri meni je to lahko obisk predstave ali dolgo pričakovanega koncerta. Ni nujno, da je
to le neke vrste rekreacija ali telovadba. Lahko je to sprostitev, ki nam takrat ugaja.
Kot pravim, tako naredim nekaj za dušo. Nekaj, kar si takrat zaželim in mi ugaja.
Tako pridobim neprecenljiv spomin. Namreč tudi spomini so, vsaj zame, v določenih
trenutkih neprecenljivi.
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Pri vsem tem ugotovim, da neprestano iščem načine in možnosti, kako bi si nekako
popestrila in s tem tudi izboljšala svoj vsakdan. Zakaj pa ne bi vsega tega izkoristila?
Bilo bi neumno in kar malo »hecno«, če bi vse to zanemarila ter videla v vsem tem samo
tisto, kar je hudo in slabo.

Sama sebi pravim:
»Če mi življenje ponudi limono,
si naredi iz nje limonado!«
Za vsako stvar ali dogodek moramo biti pripravljeni sami prevzeti odgovornost. Prikroji
si vse, kar si le lahko, v svoj prid, seveda tako, da s tem nikomur ne škoduješ ali ga celo
prizadeneš.
Pridem do zaključka: bom in moram! Zakaj pa ne bi?
Pripravljen/-a moraš biti na skoraj vse. Od šokantnih novic do srečnih, ki so prav tako
na neki način lahko tisto pozitivno, kar se ti lahko pripeti v bolezni. Ne prepusti se
premlevanju in tuhtanju, kaj bi lahko bilo ali pa ne. Sprejmi zadevo tako, kot je. Premišljuj
le toliko, da prideš do zaključka, ki se bo tebi zazdel najboljši in tudi izvedljiv. Nikoli ne
zavrzi vseh svojih sanj in prepričanj, ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka že naslednji dan.

Zgodilo se je
tudi meni
KLAudia

»Da bi se to zgodilo meni? Ni govora! Preveč energije imam in sama zmorem vse!« Tako
sem razmišljala. Vedno sem se razdajala. Vsem, ki so kaj potrebovali, sem bila vedno
na voljo.
Najprej se je začelo z levim očesom. Kot da bi bila pred njim nekakšna mlečna cesta. Vid
ni bil oster. Šla sem k okulistu. V majhnem mestu se tako ali tako vsi poznamo med sabo
in hitro me je sprejel. Povedal je, da ne najde ničesar. Pregledal me je tudi nevrolog. Nič
posebnega ni odkril. Čez čas je vse skupaj izginilo.

Da bi se to zgodilo meni?
Ni govora! Preveč energije imam
in sama zmorem vse!
Maja sem bila na Bledu. Dan po vrnitvi sem se zbudila s popolno temo na desnem
očesu. Spet sem poklicala okulista. Mislim, da je takrat že posumil na multiplo sklerozo
in me zato poslal v Maribor. Vendar mi ni ničesar povedal.
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V UKC Maribor so mi uvedli infuzijo in me preselili z očesnega na nevrološki oddelek.
Nisem vedela, zakaj.

slika KLAUDIA

Bil je konec tedna, in dežurni zdravnik, ki je prišel mimo, se mi je zdel znan. Slišala sem
medicinsko sestro, ki ga je poklicala po priimku. Seveda, moj sošolec iz osnovne šole!
Kako je svet majhen. Veliko sva se družila tam nekje v petem, šestem razredu. Prijetni
spomini.
Potem je sledila diagnoza. Popoln šok. Jok. Zdravnik mi je pozneje vse razložil. Povedal
mi je, da ne bi bilo naravno, če se ne bi zjokala. Poskušal me je pomiriti in, kar je najbolj
pomembno, mi posredovati prave informacije.
Kot z vsem drugim v svojem življenju se tudi s tem spoprijemam na svoj način. Z veliko
energije in dobre volje. Teh mi nikoli ne zmanjka. Sem večni optimist. Včasih se mi zdi,
da sama bolj tolažim okolico kot pa obratno. Pa kaj, takšna sem. Borka do zadnjega. Še
vedno normalno hodim v službo.
Seveda se je zgodilo tudi nekaj sprememb. Veliko bolj pazljivo porabljam energijo. Več
počivam, prej hodim spat. Menim, da je veliko odvisno od posameznika. Vsak je svoje
sreče kovač. To življenjsko modrost skušam prenesti tudi na svojo najstniško hčer.
Včasih mi uspeva bolj, včasih manj ...
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Moja sopotnica
Simona

Vedela sem veliko prej, preden so mi postavili diagnozo. Kot bi me opominjal neki
notranji glas. Pri prvih težavah z nogo – kot bi imela obut škorenj čez koleno – sem
obiskala nevrologa. Sledile so preiskave; posledica – sum na multiplo sklerozo.
Življenje me je peljalo dalje. Ritem je bil hiter: služba, otrok, gospodinjstvo, delo na mali
kmetiji, ki jo je podedoval mož. Zelo sem se trudila, da bi izpolnila, kar se je pričakovalo
od mene, ponosna, da zmorem vse. Toda stresne situacije so se stopnjevale. Zaprli so
tovarno in izgubila sem zaposlitev, ki mi je dvajset let pomenila finančno varnost. Morala
sem začeti znova. Po nekaj kratkih zaposlitvah sem se samozaposlila, toda po šestih
mesecih streznitev – prvi zagon bolezni, bolnišnica, zdravljenje, stres ob spoznanju,
da samozaposleni nimamo plačanega bolniškega staleža in dopusta. Končno je bila
potrjena tudi diagnoza multipla skleroza, kar sem čutila kot nekakšno olajšanje in
potrditev.
Vedno sem pomagala drugim, zdaj pa sem sama potrebovala pomoč. Zaposlila
sem študentko, pomagali so mi mama, mož, sin, delala sem tudi sama. Agonija je
trajala tri leta, nato sprva upokojitev za štiri ure in potem končno upokojitev. Takrat
sem zagledala znak stop in se ustavila. Poglobila sem se vase in spoznala, da sem si
sama, v nenehni dirki s časom in delom, nakopala to bolezen. Pri tem spoznanju mi
je pomagala knjiga avtorice Varje Kališnik z naslovom Svetlo modra. Dobrodošle so
bile tudi delavnice na temo sproščanja, ki so jih organizirale medicinske sestre iz UKC
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Maribor. Predvsem sem morala razčistiti pri sebi, saj problemi in negativni odnosi ne
izginejo sami od sebe. Prav tako ne moreš spremeniti drugih ljudi, da bi postali bolj
»po tvoji meri«. Spremenila sem svoj odnos do tega, skrbi in stres pustim nekje zunaj
in jih ne spustim noter. Naučila sem se, da grem počivat, tudi če kaj še ni postorjeno
ali če komu zato rečem ne. Družina me potrebuje, vendar tudi jaz potrebujem njo, in
razumejo, ko se umaknem k počitku in potrebujem mir. Včlanila sem se v naše društvo
MS, kjer opravljam delo poverjenice. Obiskujem naše težko pokretne in nepokretne
člane in vse druge, ki potrebujejo pomoč, pač ne morem iz svoje kože.

Bolezen mi je dosti vzela,
a dala mi je še več. Zdaj se
znam ustaviti, poglobiti
vase, se sprostiti, ter sebe
in druge vidim v drugi luči.
Tako živim naprej s svojo MS in uživam v naravi. Znam pogledati v jasno modrino neba,
polje, gozd, vodo, rada imam dež. Moja psička mi daje posebno energijo, saj je vedno
pripravljena na igro. Imam to srečo, da živimo na obronkih Pohorja, in že pogled skozi
okno mi nudi mir in sprostitev. Bolezen mi je dosti vzela, a dala mi je še več. Zdaj se
znam ustaviti, poglobiti vase, se sprostiti. Sebe in druge vidim v drugačni luči.

“Služba”, ki me
		izpopolnjuje

Živim svoje življenje
boštjan

Mojca

Zbolela sem pri rosnih osemnajstih. Pri 23-ih sem sprejela »službo« poverjenice v
ZMSS.* Sprva niti nisem bila preveč aktivna, delala sem, kar je bilo nujno. Vendar vsak
človek dozori. Ne glede na to, ali je zdrav ali ima težave. Težave ti celo še bolj izostrijo
čutila. Danes, dvajset let po postavitvi diagnoze, delam to svojo »službo« poverjenice z
vsem srcem. Želim pomagati, kot so moji predhodniki pomagali meni. Pomoč mi je bila
dana in tudi sama jo bom dajala naprej.

Vsak nov človek z multiplo sklerozo,
ki me potrebuje, je zame neprecenljiv.
Delo poverjenice me zelo osrečuje, saj se spomnim časov na začetku bolezni, ko sem tudi
sama zelo potrebovala pomoč. Vsak nov človek z multiplo sklerozo, ki me potrebuje, je
zame neprecenljiv. V vseh teh letih sem spoznala veliko novih prijateljev iz vse Slovenije.
Vsak zase in vsi skupaj so zame neprecenljivi. Bolezen mi je ogromno vzela, toda tudi
nekaj dala. Predvsem sem spoznala, kako pomembne so lahko majcene, drobne stvari.
Kako pomembnih je lahko le nekaj dobro prehojenih korakov.
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* ZMSS: Združenje multiple skleroze Slovenije

Ko sem imel 32 let, smo nekega zimskega dne smučali na Golteh. Nenadoma sem
postal pretirano utrujen in imel nenavaden občutek v prstih. Kot nekakšen signal se mi
je širil po desni nogi. Bolela me je hrbtenica. Po smučanju sem takoj iskal pomoč pri
ortopedu, saj sem bil prepričan, da imam težave s hrbtenico.
Potem se mi je pojavil dvojni vid. Pregledal me je nevrolog, slikali so mi glavo. Pojavljala
se je čedalje hujša utrujenost. Bil sem nekako lesen, težko sem hodil po stopnicah. Od
prvih znakov je minilo že skoraj dve leti. Potem je eden izmed ortopedov le posumil na
multiplo sklerozo.
Vmes je življenje teklo svojo pot in rodil se mi je sin. V hiši je bilo veselje.

Moja sprememba? Zelo sem spremenil
razmišljanje. Ne obremenjujem se
več z malenkostmi. Ne načrtujem
preveč na dolgi rok. Za danes, za jutri,
za prihodnji teden. Svoje življenje
prilagajam svojemu počutju.
Zgodbe, ki jih piše multipla skleroza
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slika BOŠTJAN

Kmalu po sumu na MS se je zgodil prvi zagon in tako potrdil razmišljanje ortopeda.
Imel sem vročino, bil prehlajen in nenadoma mi je »posekalo« noge. Prve pol leta je
bilo poleg fizične obremenitve zame naporno tudi psihično. Porajala so se mi številna
vprašanja. Od nekdaj sem bil zelo aktiven, vedno me je bilo povsod dovolj. Kako bo v
prihodnje?
Dandanes en dan ni enak drugemu. Prilagajam se sproti. Še vedno sem zaposlen in
lahko sem hvaležen sodelavcem in podjetju Gorenje orodjarna, da so vse skupaj sprejeli
s takim razumevanjem in s takšno podporo. Imam prilagojeno delo in prilagojen
delavnik. Res so »carski«!
Moja sprememba? Zelo sem spremenil razmišljanje. Ne obremenjujem se več z
malenkostmi. Ne načrtujem preveč na dolgi rok. Za danes, za jutri, za prihodnji teden.
Svoje življenje prilagajam svojemu počutju. Lahko bi rekel, da sem srečen. V veliko
oporo mi je tudi družina. Pa prijatelji. Bolniki z MS. Velikokrat se pokličemo. Prek
rehabilitacij sem spoznal veliko ljudi, ki se spopadajo s podobnimi tegobami, in postali
smo prijatelji. Ker sem doma zelo blizu rehabilitacijskega centra v Topolšici, večkrat
zaidem tudi tja. Rad igram šah.
Z diagnozo in težavami se je moje življenje povsem spremenilo. Še vedno pa sem isti
jaz. Še vedno me je povsod dovolj in še vedno sem aktiven, kolikor je pač mogoče.
Živim svoje življenje.
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Najdite svojo pot
nada

Minilo je že šestnajst let, odkar sem se soočila s prvimi znaki multiple skleroze. Vrtoglavice,
mravljinci po levi strani telesa, močna utrujenost ... Takrat seveda niti slutila še nisem,
za kaj gre. Prvi dve leti sem poslušala, da je kriva hrbtenica, pa izboljšanja ni bilo kljub
raznovorstnim terapijam. Tonila sem v čedalje globljo depresijo, saj se je na koncu celo
zdelo, kot da se pretvarjam.
Potem pa nekega jutra nisem več dobro videla na eno oko. Okulist je povedal, da je to
verjetno posledica vnetja, kar pa naj bi se sčasoma popravilo. Nihče ni nikoli pomislil na
multiplo sklerozo.
Ker izboljšanja kar nisem in nisem dočakala, me je izbrani osebni zdravnik napotil na
magnetno resonanco. Izkazalo se je, da gre v mojem primeru verjetno za MS. Diagnozo so
v naslednjih dveh letih potrdili nevrologi.
Takrat sem mislila, da se mi je podrl svet. Bolezen sem namreč dobro poznala, saj sem
delala kot patronažna medicinska sestra in sem se tako z MS večkrat srečala. Nikakor
se nisem mogla sprijazniti z grenkim dejstvom. Na začetku tudi nisem želela navezovati
stikov z drugimi obolelimi. Postavljala sem si večna vprašanja, zakaj prav jaz. Zaprla sem
se vase in vse prevečkrat ostajala doma, kar mi ni bilo niti najmanj podobno. Agonija je
trajala približno štiri leta. Le ob nesebični pomoči družine in razumevajočih sodelavcev
mi je nekako vendarle uspelo zlesti iz te lupine.
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Pred sedmimi leti mi je moja nevrologinja, s katero se vedno lahko zelo odkrito pogovorim,
predlagala terapijo z injekcijami. Od takrat dalje živim tako rekoč brez večjih zagonov.
Hkrati pa sem začela razmišljati, da moram nekaj narediti zase. Bilo je kot na tehtnici,
ali s svojo apatijo uničim sebe in svojo družino, ki je najverjetneje trpela še bolj, kot sem
trpela sama, ali pa sprejmem MS kot svojo zvesto spremljevalko.

Vsem obolelim z multiplo sklerozo
svetujem, ne obupajte, poslušajte
in opazujte svoje telo, delajte za sebe,
bolezen pa sprejmite kot svojo
težavno sopotnico.
Zbrala sem ves pogum in se odločila za pravo pot, seveda pa ni bilo lahko in ni šlo kar
prek noči. Zbrati sem morala vse svoje moči in se močno potruditi, s pomočjo bližnjih pa
sem na koncu bolezen vendarle sprejela kot del sebe. Spet sem postala tista prava Nada.
Vesela, pozitivna oseba, srečna v krogu svoje družine.
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Spet z veseljem hodim v službo, kjer so mi omogočili 4-urni delovnik. Tudi z drugimi
bolniki sem se začela srečevati in zdaj se teh srečanj zelo veselim.
Dvakrat na leto prihajam na rehabilitacijo v Topolšico, od koder pridem domov vedno
polna energije, zahvaljujoč prijaznemu osebju in dobrim terapijam. Tam se srečam s
svojimi prijateljicami in tako vedno znova skupaj preživimo nekaj nepozabnih dni. Enkrat
na leto gremo celo skupaj na morje, za podaljšan konec tedna, ki je vedno samo naš. In
prav vsakokrat se imamo zelo sproščeno in lepo.
Z možem sva si kupila prikolico in jo postavila v kampu ob morju. Ker sta moja otroka
že samostojna, preživiva tam veliko prostega časa. Zelo radam plavam in uživam v senci
borovcev.
Ko se tako ozrem nazaj, se sprašujem, ali bi se mi vse te lepe stvari dogajale, če ne bi zbolela
za MS. Verjetno ne na tak način, zagotovo pa tega ne bi znala tako ceniti. Vesela sem,
da sem se zmogla sprijazniti z boleznijo in iz vsega potegniti kar največ pozitivnega. Ni
vedno rožnato, saj imam občasno določene težave, vendar na vse gledam z optimizmom
in ne razmišljam preveč, kaj bo jutri.
Skozi vsa ta leta sem se naučila, da se je treba pogovarjati s svojim nevrologom in
prepoznavati še tako majhne spremembe. Se prilagoditi. In da zelo pomaga druženje in
pogovor z ljudmi, ki so na podobnem, kot si sam. Pa tudi, da so terapije tiste, ki ti lahko
spremenijo življenje na bolje.
Dragi moji sotrpini. Verjetno bo kdo rekel, le kaj je tej, zakaj piše pravljice. Pa ni tako.
Poskusite, zamislite se ter s pomočjo svojih najbližjih in tistih, ki vas razumejo, poiščite
pravo pot. Zagotovo vam bo uspelo.

Pomagam,
ker je to moj način
ZORAN

Ime mi je Zoran in seveda me vsi prijatelji kličejo Zoki. Sem oče dveh čudovitih otrok,
mož, prijatelj, sosed, sodelavec ... in oseba z diagnozo MS – multipla skleroza. Moje
življenje je do uradne diagnoze potekalo popolnoma normalno, kot se za ta svet
spodobi. Pehanje za materialnimi dobrinami, za več in več, vseskozi v vednosti, da
»meni se pa res ne more nič slabega pripetiti ...«
Toda prišlo je leto 1992 in z njim prvi zagon. Izgubil sem vid na desnem očesu. Takrat
se je o MS še zelo malo vedelo in izgubo vida so pripisali nepreboleli gripi. Naslednjih
17 let sem živel povsem normalno. Brez vsakršnih težav. Leta 2009 pa so se začele tudi
te. Imel sem težave s hojo in ravnotežjem. Na prigovarjanje žene sem odšel na pregled,
čeprav sem bil prepričan, da v bolnišnico pa res ne sodim. Saj mi vendar prav nič ni
zares manjkalo! Leta 2010 je bilo konec ugibanj. Dobil sem potrjeno diagnozo MS. Prvo
vprašanje je bilo, seveda, kaj zdaj. Ali je konec? Kako naprej?
V tem času se mi je porajalo nešteto vprašanj, na katera sploh nisem našel nobenega
pravega odgovora. Na srečo sem v bolnišnici spoznal Davorina, ki je bil v podobni
stiski, kot sem bil sam. In k sreči sva se potem spet srečala na rehabilitaciji ter postala
dobra prijatelja. Lahko se odkrito pogovarjava o stiskah in tegobah, čeprav največkrat
govoriva o povsem običajnih stvareh.
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Po petih letih diagnoze sem še vedno tukaj in se ne dam. Na življenje gledam povsem
drugače. Ne peham se več za stvarmi, pač pa mi veliko pomenijo ljudje. Spoznal sem
veliko prijateljev, oseb z MS, s katerimi se dvakrat letno dobimo v Topolšici. Smo prava
klapa. Ni vedno preprosto, toda našel sem svoj smisel življenja.
Terapije, ki so mi jih predpisali, sprejemam kot del vsakdana. Veliko sem se naučil. Znam
poslušati svoje telo. Natančno vem, kaj je zagon. Vsem priporočam, da se posvetijo sebi
in spremljajo še tako neznatne spremembe. Na ta način tudi zdravniki lažje ocenijo
naše stanje in nam predpišejo ustrezno terapijo.

Po petih letih diagnoze sem še vedno
tukaj in se ne dam. Na življenje gledam
povsem drugače. Ne peham se več za
stvarmi, pač pa mi veliko
pomenijo ljudje.
In kaj je moja sprememba? Moj smisel je pomagati drugim, čeprav se komu zdi, da v
resnici sam najbolj potrebujem pomoč. Pa ni tako. Vedno se najde kdo, ki mu lahko
pomagam. Z nasveti, dobro voljo, idejami, z malenkostmi, ki pa mnogim pomenijo
resnično veliko. Ostal bom tak, obdan z družino in prijatelji, in ostal bom nasmejan.
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Moje življenje
Tanja

Na svet sem pokukala kot drobcena deklica. Bila sem srečen in zdrav otrok dobrih staršev.
Mladost sem preživljala v mestecu ob robu gozda. Narava je bila moja prijateljica. Znala
sem plezati na drevesa, z očetom sva postavljala mlinčke v bližnjem potoku. Nabirala
sem gozdne sadeže in se igrala z vrstniki.
V mladosti sem veliko telovadila, obiskovala baletno šolo balerine Meri Jurca, bila
kajakašica, šahirala sem z očetom, prebirala knjige in pisala pesmice. V šoli sem bila
pridna. Imela sem lepo mladost in odrasla sem v žensko, ki želi ljubiti, postati mama,
imeti družino. Vse to sem uresničila. Rojstvo sina Uroša sem doživljala v popolni sreči.
Naš čas je tekel hitro s številnimi obveznostmi, sin Uroš je zakorakal v puberteto. Moj
oče se je upokojil. Z mamo sta to prelomnico proslavljala na daljšem oddihu na morju.
V večernih urah sta se sprehajala po mestnih ulicah ob obali. Nekoč sta se ustavila ob
nekem slikarju. Očeta je povabil, naj sede na stol, da ga nariše. Počasi se je obrnil k
mami in ji zašepetal: »Gospa, vaš mož je zelo bolan, to vidim v njegovih očeh«. Mama je
molčala, saj oče nikoli ni potožil, da se počuti slabo. V nekaj mesecih je umrl. Dobro leto
nisem mogla sprejeti dejstva, da nas je zapustil. Prej srečna deklica sem postala žalostna
odrasla oseba. In verjetno je prav ta globoka žalost prebudila bolezen v meni.
Nekaj let po očetovi smrti sem postajala hitro utrujena. Svoj štirideseti rojstni dan sem
želela praznovati v gorah z družino in prijatelji. Na Stol sem se čedalje težje vzpenjala.
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V prepričanju, da sem zdrava, nisem bila pozorna na svoje korake. Omagala sem med
drevesnimi koreninami s spiralnim zlomom desne noge.
Občasno utrujenost sem velikokrat omenjala svoji zdravnici. Ponujala mi je bolniški
počitek, nič drugega, deset let. Bila sem knjižničarka, zadovoljna na svojem delovnem
mestu. Nisem želela ostajati doma. Neki hladnejši zimski dan sem odšla z dela s čudnim
občutkom ovirane hoje. To se mi je dogajalo že nekaj časa, v lažji obliki. Poti do avtobusa
nisem zmogla, oblile so me solze. Ob meni je postala starejša gospa in mi ponudila svojo
pomoč. Počasi sva stopicali do ambulante dr. Denišliča, odmaknjene le nekaj deset
metrov. Dobila sem diagnozo, in sicer sum na multiplo sklerozo, pa še pet napotnic za
potrditev le-te. To je bil najtežji trenutek v mojem življenju. Nekaj let pred tem dogodkom
sem gledala star ameriški film. Starejša ženska je nepremično ležala na postelji. Njen stik
z zunanjim svetom je bilo sporazumevanje s premikanjem očes. To bolezen imam? Tisoče
vprašanj se je porajalo v moji glavi. Zmedena in s solzami v očeh sem zapustila ambulanto
ter se odpeljala domov s taksijem.

Prej srečna deklica sem
postala žalostna odrasla oseba.
In verjetno je prav ta globoka žalost
prebudila bolezen v meni.
Nikoli v življenju ne bom pozabila trenutkov strahu, specialističnih preiskav in potrditve
diagnoze. Moje življenje se je postavilo na glavo. Zakopala sem se v internetne strani,
brskala po literaturi in povsod iskala dodatne informacije. Sčasoma sem izvedela, da
imajo MS tudi moji teta, stric in sestrična. Še danes ne vem, zakaj so molčali. Raziskovanje
bolezni je bilo boleče. Leto pozneje sem doživela prvi zagon.
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Ob gledanju filma sem opazila slabšo vidljivost, ki se je stopnjevala v dvojno sliko. Odpeljali
so me na nevrološko kliniko. Izkušeno osebje mi je vlilo zaupanje. Z infuzijami sem v treh
dneh spet lahko prebirala podnapise ob gledanju filmov in časopise. To je bilo moje prvo
olajšanje in sprejemanje te bolezni. Začela sem se učiti živeti z njo. Naslednje leto sem
imela še en zagon. Bilo je lažje, ker sem zaupala zdravnikom.
Nasveti nevrologov, članov ljubljanske podružnice društva, osebja v zdraviliščih Laško,
Topolšica in Strunjan so me vodili v optimizem. Upoštevala sem jih. Doživljam desetletje
in pol učenja, kako živeti s svojo boleznijo. Naučila sem se biti spet srečna, sprejemam vse,
kar mi daje smisel bivanja. Šteje le danes, vsak lep trenutek zdaj. Včeraj ni več, jutri šele bo.

Šteje le danes,
vsak lep trenutek zdaj.
Včeraj ni več, jutri šele bo.
Po petnajstih letih od potrditve diagnoze sem še na svojih nogah, vendar s precej ovirano
hojo. Za lažje premikanje uporabljam pohodni palici. »Bergle« so zame potuha, ker precej
mišic ob gibanju ni aktivnih, pa bi morale biti. Drugih spremljajočih težav ne bom naštevala.
Moja pripoved naj bo le opozorilo, da moramo biti pozorni na svoje telesne spremembe,
prisluhniti svojemu telesu in ukrepati. Hitim prijazno živeti.

Življenje
lahko preseneti
LEONARDO

Vas je že kdo vprašal, kaj je za vas življenje?
Ali pa ste mogoče vi to koga vprašali?
Sam dostikrat slišim odgovor, da si življenje krojimo sami in ga živimo, kot bi si želeli.
Vendar nas življenje včasih neprijetno preseneti. Pred enim letom sem bil tudi sam
presenečen ob diagnozi multipla skleroza. V trenutku mi je spremenila življenje ...
Nekaj časa sem že vedel, da je z menoj nekaj hudo narobe, ampak rezultat me je kljub
temu presunil. Doživljal sem žalost in jezo, razočaranje in strah. Moja pričakovanja so
bila drugačna od resničnosti, ki sem jo doživljal. Najprej sem moral vse v celoti doumeti
in videti, kam me to lahko pelje. Ugotovil sem, da sem pravzaprav jaz tisti, ki vozi.
Marsikatera stvar, ki mi je bila včasih zelo pomembna, je prek noči postala ničvredna
malenkost. Moral sem pozabiti na preteklost, sprejeti sedanjost in zdaj si skušam
ustvariti čim boljšo prihodnost.
Za to sta potrebni pozitivna volja in vztrajnost. Poleg zdravnikov in družine so mi v
veliko pomoč prijatelji in pri takšni bolezni dejansko vidiš, kdo to zares so. Včasih so
prijatelji najboljše zdravilo. Preko ZMSS* sem spoznal tudi nove. Njihova prednost je,
da jih pestijo enake težave kot mene, in se zato bolj razumemo.

*ZMSS: Združenje multiple skleroze Slovenije
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Veliko jih ima multiplo sklerozo že občutno dlje kot jaz, zato jih spoštujem in skušam
upoštevati njihove nasvete.
Stari in novi prijatelji mi velikokrat hočejo pomagati, ampak na začetku sem pomoč
odklanjal, bil sem trmast in preveč pogumen. Sčasoma sem razumel, da to ni dobro, in
se sprijaznil s tem, da včasih pomoč v resnici potrebujem.

Moral sem pozabiti na preteklost,
sprejeti sedanjost in zdaj si skušam
ustvariti čim boljšo prihodnost.
Naj vam ne bo nerodno sprejeti ponujene pomoči, ti ljudje so vaši prijatelji.
ZMSS veliko pomaga z raznimi srečanji in dogodki, zelo mi je bila tudi všeč rehabilitacija
v Termah Topolšica. Ko sem prišel domov, sem jo že isti dan pogrešal, predvsem nove
prijatelje. Tam so vsi zelo prijazni, vključno s celotnim zdravniškim in hotelskim osebjem.
Bil sem na različnih terapijah in se naučil dosti vaj, ki jih ponavljam doma. Veliko tudi
hodim, ker nočem, da bi se mi stanje poslabšalo. Pasivnost je treba spreobrniti v
aktivnost in pesimizem v optimizem.
Vsi imamo kdaj dneve, ko se nam zdi, da nam gre vse narobe, ampak včasih posije tudi
sonce. Takrat je naša energija pozitivno in pravilno usmerjena, in resnično se trudim,
da takšna tudi ostane.
Tako kot jaz si nihče od vas najbrž ne misli, da bi vas življenje lahko presenetilo s hudo
boleznijo ... A včasih preseneti ...

Ona – On
živka

Kot je to v naravi, ptički slej ko prej odletijo iz gnezda. Hčerka že pred časom, pred
kratkim še sin. Ostala sem tako rekoč sama, ločena in s spremljevalko, multiplo
sklerozo. Pa s celiakijo, alergijami in še čim.
Začetek te zgodbe morda ne zveni prav nič spodbudno. K sreči sem opravljala delo,
v katerem sem uživala. V prostem času pa sem pogrešala kakšen klepet več. To bi mi
popestrilo dan. Prijavila sem se na spletni portal za osamljene in v predstavitvi jasno
zapisala vse težave, s katerimi se soočam.
Njegova predstavitev je bila podobna moji. Želi spoznati osebo za pogovor, osebo, ki
bo povedala stvari naravnost, brez olepševanja. Najin prvi stik se je začel z besedami
»imam primarno progresivno MS, diagnoza ravno potrjena.« Kakšne so možnosti, da
boš na tako opozorilo slišal odgovor, da ima MS tudi sogovornik?
Začela sva se pogovarjati. Sprva prek elektronske pošte, potem po telefonu. Tem kar
ni in ni zmanjkalo, 1000 minut je minilo, kot bi mignil. Po kar dolgem času sva se prvič
tudi srečala. Pa drugi, tretjič ...
Danes, ko pišem to zgodbo, sva spet na rehabilitaciji v Topolšici. Obiskali naju bodo
enkrat njegovi in drugič moji otroci in potem se bova spet vrnila domov. Ja, že drugo
leto živiva skupaj. Enkrat je malo slabši eden, drugič drugi, a predvsem veliko lažje
razumeva drug drugega. Veva, kako se lahko počutje spreminja iz dneva v dan, kaj iz
dneva v dan, lahko tudi znotraj enega dne.
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Lansko leto mi je pokazal nov izvid, sekundarna progresivna oblika. Predstavljal si je,
da primarna pomeni prvotno, lažjo obliko, sekundarna pa težjo. Še dobro, da je mislil
tako, boljše stvari je vedno lažje sprejeti, saj je v resnici ravno obratno.

Cilji za naprej. Jutri je nov dan. Po poti
stopava naprej, počasi, vztrajno in
z veseljem. Ne čakava. Živiva.
In kaj počneva? Čeprav je vsota najinih let višja od 120, še vedno znava kakšno
poletno noč preživeti na prostem, v spalki. In to kljub temu, da se je ob avgustovski
rosi treba vsaj malo pokriti, da ostaneš suh. Potujeva. Ivu je vožnja še vedno v veliko
veselje. Počasi, varno in vztrajno doseževa svoj cilj. V času krompirjevih počitnic po
navadi obirava mandarine pri prijateljih na Pelješcu. Videla sva Vršič, Pokljuko, Idrijo,
Prlekijo, Sarajevo, Mostar, dolino Neretve, občudovala obzidje v Stonu. Odkrila sva,
da so najboljše suhe fige ob Bačinskih jezerih in da se da iz jagodičnic kuhati odlično
marmelado. Rada pojeva kaj dobrega, Ivo pa se zelo trudi, da najde kak recept, ki je v
skladu z mojimi alergijami.
Cilji za naprej. Jutri je nov dan. Po poti stopava naprej, počasi, vztrajno in z veseljem.
Ne čakava. Živiva.
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 »Čas je za spremembo« je projekt ozaveščanja o spremembah med potekom
bolezni, ki spremljajo bolnika z multiplo sklerozo.
 Prepoznavanje bolezni je izrednega pomena pri premagovanju bolezni. Danes
si vsi želimo, da je cilj zdravljenja stabilna bolezen in zadovoljstvo bolnika.
 Vsaka življenjska zgodba je lahko navdih in spodbuda za tiste, ki še nimajo
dovolj moči spremeniti življenjske poti na bolje, da to naredijo zdaj.

O Novartisu
Naše poslanstvo je skrb za ljudi in zdravljenje njihovih bolezni. Bolnikom želimo povečati kakovost
življenja. Strategijo našega raziskovanja in razvoja poganja inovativna znanost, usmerjajo pa
jo potrebe bolnikov. Ustvarjamo inovativna zdravila, prioriteto našega dela pa predstavljajo še
neizpolnjene zdravstvene potrebe in znanstveno podprto razumevanje bolezni. V podjetju
Novartis svoj uspeh dosegamo s tesnim sodelovanjem s partnerji, s katerimi si delimo skupno
vizijo in se medsebojno dopolnjujemo.
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