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AMIOTROFIČNA LATERARNA SKLEROZA ALI
SKRAJŠANO ALS
ALS, ki ji nekateri pravijo tudi Charcotova ali Lou Gehrigova
bolezen, je bolezen zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki
se kaže z atrofijo mišic in spastičnimi znaki, pogosto tudi z znaki
odpovedi spodnjih možganskih živcev. Ko bolezen napreduje, bolniki
postopoma izgubijo sposobnost govora, ne morejo več jesti, se gibati
in nazadnje dihati. Ker ta hip še ni zdravil, oboleli za ALS običajno
umrejo v roku od treh do petih let. V Sloveniji za ALS vsako leto
zboli okoli 40 ljudi. Med njimi so pogosteje moški, povprečna starost
ob začetku bolezni pa je približno 58 let.

VERJETEN ZAČETEK BOLEZENSKIH SIMPTOMOV
ALS PRI MENI
Prvi simptomi, povezani z odkritjem ALS, so se pri meni verjetno
pojavili že v začetku leta 2016, ko sem imel pogoste vrtoglavice, ki
so se pojavljale predvsem zjutraj, ko sem vstajal s postelje. Če glave
nisem premikal, težav nisem čutil. Po štirinajstih dneh je vrtoglavico
začela spremljati bolečina v glavi, ki je čez dan popustila in sem jo
zaznal samo kot rahel pritisk, a že naslednje jutro se je zopet pojavila.
Na pregledu pri osebni zdravnici dr. Nani Fartek sem imel težave
tudi pri testu koordinacije, in sicer pri dotiku s prsti, ko sem imel
iztegnjene roke. Zaradi tega sem bil maja 2016 napoten na nevrološko
kliniko, kjer sem bil pregledan in odpuščen z diagnozo »benigna
paroksizmalna vrtoglavica s kanalolitiazo desnega posteriornega
semicirkularnega kanala R42 in neopredeljenim jutranjim glavobolom«
ter napoten na CT glave. Pri pregledu obraznega mišičja, neba in
jezika ni bilo ugotovljenih nobenih parez, prav tako tudi ne na nogah
in rokah.
»Pareza ali omrtvelost (lat. paresis) je lahna ali nepopolna
ohromitev (paraliza). Za omrtvelost je značilna delna izguba gibljivosti
ali motena gibljivost. Običajno se nanaša na motnje gibljivosti udov,
lahko pa gre tudi za mišice oči (oftalmopareza), želodca (gastropareza)
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in druge mišice. Za razliko od ohromitve (paralize) ne gre za popolno
izgubo gibljivosti prizadetih mišic.«
Na CT glave je bilo ugotovljeno, da v možganovini ni videti
patoloških sprememb.

LETO 2017
Vrtoglavice so po približno enem mesecu, tako kot so se nenadoma
pojavile, tudi nenadoma prešle. Nato do novembra 2017 nisem imel
nobenih težav. Takrat pa so se pojavili novi znaki: stalna utrujenost,
»težka sapa« in pretirano znojenje že ob najmanjšem naporu in celo
v spanju. Glede na to, da sem bil kadilec, ki je 30 let pokadil škatlo
cigaret dnevno, sem v začetku predvideval, da je pri meni nastala
»kadilska bolezen«, imenovana KOPB.
»Za kronično obstruktivno pljučno bolezen – KOPB je značilno
pomanjkanje sape zgolj ob naporu, kasneje pa že med hojo po ravnem
in med vsakodnevnimi opravili. To je bolezen kadilcev. Pogostejša je pri
starejših od 40 let in pri moških. Kar pri 90 odstotkih bolnikov s KOPB
je vzrok dolgoletno kajenje. Le izjemoma jo povzročijo drugi dejavniki.«
Ko so se težave stopnjevale in me je začelo dušiti med spanjem,
sem se stežka odpravil na pregled k osebni zdravnici, ki me je napotila
na rentgen pljuč. Ker ni pokazal ničesar, sem bil napoten na pregled
krvi in ščitnice. Izvidi so bili v mejah normale, zato sem zdravnico
prosil, da me napoti na specialistični pregled v bolnišnico Golnik. Na
internetnih straneh sem namreč prebral, da je edini način natančne
diagnoze, ki potrdi ali ovrže diagnozo KOPB, spiroergometrija.

GOLNIK
Prvi pregled pri zdravnici Darji Polak Jenko, specialistki internistki,
in spiroergiometrijo sem na Golniku opravil aprila 2018. Na koncu
preiskave je zdravnica odredila še pregled krvi, popoldne pa sem
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prejel klic, da moram naslednji dan zjutraj priti še na CT pljuč, ker
je dr. Polakova sumila, da imam pljučno embolijo. CT domneve ni
potrdil, odkril pa je povečane bezgavke v obeh hilusih in zadebeljene
stene bronhijev. Dr. Polak Jenko me je poslala še na obremenitveni
test s spiroergometrijo in ultrazvok srca. Na spiroergometrijo sem bil
naročen julija, na ultrazvok srca pa oktobra 2018.
Ker sem tehtal 122 kilogramov in sem v pogovoru izvajalcev
spiroergometrije slišal, da je to verjetno vzrok mojih težav, sem
se odločil, da bom začel kolesariti in da bom shujšal vsaj za 15
kilogramov. Veliko sem kolesaril tudi že pred tem in letno delal s
kolesom okoli 5000 kilometrov. Sem pa kolesarjenje zaradi drugega
hobija – ribištva - kakšno leto pred začetkom težav opustil.

KOLESARJENJE
Proti koncu aprila 2018 sem se s strahom, kako bo, odpravil na
kolesarsko turo. Zaradi vseh težav, in ker nisem vedel, kakšno je
stanje srca, sem se bal, da mi bo odpovedalo srce, vendar sem ne
glede na riziko, da se mi kaj zgodi, moral kaj storiti, da bom pridobil
na kondiciji in izgubil kakšen odvečen kilogram.
Zjutraj sem pripravil kolo, se oblekel v kolesarski dres, vendar
se nikakor nisem mogel odpraviti od doma, saj se mi je vsiljevalo
vprašanje, ali si s tem ne bom še poslabšal zdravstvenega stanja.
Kljub vsem dilemam sem po eni uri »zajahal« kolo in se odpravil s
Kokrice proti Preddvoru. Po treh kilometrih je od mene že tako tekel
znoj, da se mi je postavljalo vprašanje, ali naj nadaljujem ali se vrnem
domov. Odločil sem se nadaljevati pot proti Cerkljam na Gorenjskem
in približno po 15 minutah se mi je stanje izboljšalo. Začel sem
normalno dihati in tudi znojil se nisem več toliko kot na začetku.
V Cerkljah sem obrnil in se začel vračati proti domu; ker pa nisem
imel nobenih težav več, sem si pot podaljšal še za 10 kilometrov. Prvi
dan sem tako brez večjih težav prevozil 40 kilometrov. Vsekakor mi
je bila to velika stimulacija za naprej in tako sem naslednjih nekaj dni
podaljševal pot in povprečno opravil dnevno od 50 do 90 kilometrov.
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Razen nekoliko bolečih meč težav nisem imel. Vsak dan pa je bilo
začetno stanje isto - težave z dihanjem in močno potenje prvih 15 do
20 minut. Do pregleda, ki sem ga imel julija, sem bil na kolesu vsak
dan približno štiri ure in opravil med 80 in 100 kilometrov dnevno.
Shujšal sem deset kilogramov.
Dne 16. julija 2018 sem ponovno odšel na spiroergometrijo, kjer
so mi testiranje predčasno prekinili zaradi dosežene nadpovprečne
zmogljivosti. Seveda sem s kolesarjenjem nadaljeval vse do pozne
jeseni.
Konec septembra 2018 sem bil na morju v avtokampu Škrila.
Obiskal sem nekaj prijateljev in tako smo preko dneva popili pet do
šest steklenic piva. Ko smo zvečer sedeli pri »Sladotu«, sem naenkrat
opazil, da se mi pri govorjenju jezik zapleta, kar se mi je zdelo čudno,
saj se mi do tedaj to ni dogajalo, ne glede na popito količino alkohola.
Bilo mi je čudno, vendar na to nisem bil več pozoren, saj naslednje
jutro nisem imel nobenih težav več.
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NOVI ZNAKI
Dne 4. oktobra 2018 sem imel ultrazvok srca; izvid je pokazal:
»Širši levi atrij, ostale votline normalnih dimenzij. Sistolna funkcija
levega prekata dobra. Zaklopke morfološko normalne. Dopplersko
minimalna mitralna in trikudspidalna insufiicienca. Ob slabem signalu
orientacijska ocena tlak v desnem prekatu 28 mmHg+CVP.«
Dodatno mnenje in izvid Darje Polak Jenko, dr. med., specialistke
internistke: »Tudi z UZ srca ne najdemo patologije, s katero bi pojasnili
dispnejo ob naporu. Glede na to, da opravljene preiskave, vključno s
spiroergometrijo, ki je pokazala nadpovprečno zmogljivost, niso pokazale
jasne patologije, diagnostičnega postopka za enkrat ne bi širili.«
Kmalu po vrnitvi z morja so se pojavili jutranji glavoboli. 14.
oktobra sem se udeležil maminega praznovanja rojstnega dneva in
takrat me je svakinja, ki je že nekaj časa nisem videl, vprašala, če sem
prehlajen in zakaj imam tako čuden glas, česar do takrat, razen v
Škrili, nisem opazil. Naslednji dan sem zopet odšel na morje in med
potjo premišljeval, če me ni slučajno prizadela možganska kap. Ko
sem razmišljal o vsem tem, sem se odločil in v Ilirski Bistrici v lekarni
kupil Aspirine in jih naslednjih nekaj dni po dva zjutraj zaužil. Med
jemanjem tablet je glavobol ponehal, tako da sem ostal na morju do
22. oktobra.
Med vračanjem domov sem poklical v ambulanto osebne
zdravnice in se najavil na pregled. Ko sem čez štiri dni vstopil v
ordinacijo, sem se v začetku še normalno pogovarjal z zdravnico,
nato pa me je vprašala, zakaj sem prišel. Doživel sem stres in nisem
mogel povedati ničesar. S težavo sem ji nekako razložil, da me
boli glava, da se mi pri govoru zapleta jezik in da sumim, da sem
doživel možgansko kap. Zdravnica mi je izdala nujno napotnico za
nevrološko kliniko – urgentno ambulanto in mi naročila, da se v
ponedeljek zjutraj oglasim pri njej z izvidi. Nato sem odšel domov,
in ko sem prišel v kuhinjo, me je žena vprašala, kaj sem izvedel pri
zdravniku. Ker sem bil še vedno v šoku zaradi vseh dogodkov, nisem
mogel spregovoriti besede. Žena Snežna je vztrajala, da povem, kaj
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sem izvedel, jaz pa nisem mogel spregovoriti besede in sem se samo
sesedel na kavč. Žena me je še naprej spraševala, kaj mi je in ali
imam raka, jaz pa ji nisem mogel odgovoriti, ker me jezik enostavno
ni ubogal in iz sebe nisem spravil niti glasu. V tem času je vstopil sin
Matic in ženi rekel, naj me pusti, da se pomirim. Ko sem se umiril,
sem ji povedal, da moram na pregled na nevrološko kliniko in da me
mora nekdo peljati.
Ko sva se z Maticem peljala proti Ljubljani, sem na obrazu okrog
ust prvič občutil fascikulacije (trzanje mišic).
V urgentni ambulanti nevrološke klinike je bila pred menoj
samo ena čakajoča, tako da sem bil kmalu po prihodu pregledan
pri zdravnici Evi Žitnik, ki me je napotila na CT glave, kjer niso
ugotovili nikakršnih znakov prizadetosti. Po opravljenem pregledu
s CT aparatom sem kar nekaj časa čakal v čakalnici. Ko so me
končno poklicali v ambulanto, me je dr. Eva Žitnik obvestila, da CT
ni pokazal ničesar, in me nato še enkrat fizično pregledala, pregledal
me je tudi Luka Notar, dr. med., specialist nevrolog, oba sta me
gledala in se pogovarjala. V ambulanto je prišel še primarij Dušan
Flisar, dr. med., ki mi je rekel, naj se ponovno slečem do pasu in nato
zdravnici in zdravniku kazal na moj jezik in desno roko. Vsi trije so
se nekaj pogovarjali, česar nisem razumel. Nato je do mene pristopila
zdravnica in mi dejala, da bodo opravili še punkcijo hrbtenice in
me napotili še na pregled k okulistu. Vprašala me je, če vem, kaj mi
bodo delali in ali bom s podpisom potrdil, da se strinjam s posegom,
na kar sem ji odgovoril pritrdilno in povedal, da vem, kako poteka
poseg, saj so mi hrbtenico punktirali, ko sem imel meningitis. Nato
je k nama pristopil primarij, ki mi je še enkrat pogledal v usta in
zdravnici kazal na fascikulacije na roki ter ji rekel, da pregledi niso
več potrebni, in ji predlagal, naj mi da protibolečinsko infuzijo.
Nato so pripeljali bolnišnično posteljo in me priklopili na infuzijo
ter me odpeljali v čakalnico. Po približno treh urah je k meni pristopil
primarij in me seznanil, da sem zbolel za boleznijo motoričnega
nevrona in mi še nekaj pojasnjeval ter na koncu povedal, da bom še
večkrat prišel na pregled v nevrološko ambulanto.
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Pustili so me ležati na postelji na hodniku, kljub temu da so
mi odklopili infuzijo. Ker me je tiščalo na malo potrebo, sem hotel
vstati, a se je postelja nagnila, tako da sem skoraj padel, takrat pa
sta iz ambulante prihitela medicinski tehnik in zdravnica, ki sta me
vprašala, zakaj sem hotel vstati.

POSTAVLJENA DIAGNOZA
Zdravnica me je kasneje v ordinaciji vprašala, če je primarij govoril
z menoj. Izročila mi je izvide in dejala, da naj ne brskam preveč po
internetu in gledam, kaj mi je, da ne bom samo še slabše volje. Takrat
sem pravzaprav spoznal, da je z menoj nekaj hudo narobe. Prisoten
zdravnik me je prosil, da mu izročim izvide, da jih bo predal sinu in
mu pojasnil, kako je potrebno ravnati naprej. Pome sta prišla žena
in sin in me odpeljala domov, kjer sem takoj vzel v roke računalnik
in pogledal, za čim sem zbolel. Ko sem v računalnik vpisal bolezen
motoričnega nevrona in se je zraven pokazala kratica ALS, sem že
vedel, kaj je to. Pred sedmimi leti je za ALS zbolel moj prijatelj, ki je
bil ravno tako kot jaz takrat v kampu Škrila. Ko je povedal kratico
svoje bolezni, sem o poteku in sami bolezni veliko prebral.
Novica me je tako šokirala, da sem obsedel ob računalniku, pričel
jokati in se spraševati, ali je to res ter zakaj ravno jaz. Na spletnih
straneh sem prebral vse, kar piše o tej bolezni, saj tako ali tako
naslednji dve noči nisem niti zatisnil očesa. Razmišljal sem, kako
naprej, kaj moram še postoriti in kako slabo novico sporočiti hčeri,
staršem in bratom. Spraševal sem se tudi, ali je diagnoza prava, saj je
bila postavljena samo na opazovanju delov telesa.
V ponedeljek sem s prav tako pretreseno ženo odšel do osebne
zdravnice dr. Nane Fartek, in ko me je vprašala, kako je, sem ji
odgovoril, da slabo, in ji izročil izvid. Njej se diagnoza ni zdela
tako slaba, saj se je bala, da imam v glavi tumor. Povedala je še, da
pacienta s tako diagnozo še ni imela, zato sem tudi lahko razumel
njeno prejšnjo izjavo. Imel sem občutek, da o bolezni takrat še ni
vedela dosti. Glede na to, da nisem spal že nekaj noči in da sem veliko
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jokal, je žena zdravnico zaprosila, če mi predpiše zdravila, da bom
vse to lažje psihično prenašal. Dr. Fartkova mi je izdala napotnico za
krvne preiskave in pregled na Kliničnem inštitutu za nevrofiziologijo
– nevrološki ambulanti.
Laboratorijski izvid krvi in urina je bil v mejah normale, razen
rahlo povečanega kalija in gama GT, kar sem imel povečano že tudi
pri predhodnih preiskavah.

Prisega prve generacije pomožnih policistov april 1992

POVEDATI BLIŽNJIM
4. novembra 2018 sva z ženo odšla k očetu in mami, da sva ju
seznanila z mojo boleznijo. Oba sta bila že precej v letih in bolehna.
Videl sem, da ju je novica šokirala in zelo prizadela, še posebej, ko
sva jima povedala, kako bo bolezen potekala in da je življenjska doba
pri 80 % bolnikov le tri leta od odkritja bolezni.
Naslednji dan bi moral oditi na mesečno srečanje bivših članov
kolegija Policijske akademije v Tacen, kjer smo se že vrsto let srečevali
vsak prvi ponedeljek v mesecu. Ker sem se bal, da bom na srečanju,
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ko bom prijateljem sporočil slabo novico, zaradi stresa »zablokiral«,
sem prosil prijatelja Mira Dovžana, ki je tudi z Gorenjske, da se pred
srečanjem dobiva, ker mu moram nekaj povedati, preden odideva
v Tacen. Srečala sva se na Kokrici, in ko sem mu razložil, zakaj sem
ga poklical in kaj od njega pričakujem, mi je odgovoril, da je bolje,
da ostanem doma, on pa bo to informacijo prenesel kolegom. Videl
sem, da ga je novica zelo prizadela, saj je imel solzne oči, objel me je
in mi povedal nekaj spodbudnih besed.
Naslednjega dne sem poklical svoje tri brate in jim naročil, naj
pridejo k meni, ker jim moram nekaj sporočiti. Ko smo se v soboto
zbrali, sem tudi njih seznanil, da sem zbolel za ALS, in jim na kratko
pojasnil, kako bolezen poteka, ter jih prosil za pomoč, ko bom obležal.

KAR NAPREJ NA PREGLEDIH
Dne 7. novembra 2018 sem opravil elektormiografijo (EMG), kjer
je bilo podano mnenje:
»Današnji EMG je mejno abnormalen zaradi prisotnosti številnih
fascikulacij ter potencialov motoričnih enot, ki so nekoliko višjih
amplitud. Elektrofizioloških za BMD (ALS) z današnjo preiskavo ne
ugotovimo.«
Čez dvanajst dni sem bil naročen na pregled v ambulanti dr.
Janeza Zidarja, dr med., ki je v mnenju dopustil možnost za obstoj
bolezni motoričnega nevrona in mi izdal napotnico za magnetno
resonanco (MR) glave ter me naročil na pregled za ultrasonografsko
preiskavo skeletnih mišic, kognitivno testiranje in meritve pljučnih
funkcij v nevrološki kliniki. Ob preiskavi so bile prisotne tudi
asistentka, socialna delavka in fizioterapevtka, ki so nama z ženo
pojasnile naravo poteka bolezni motoričnega nevrona. Zdravnik mi
je ponudil zdravljenje z zdravili Riluzol, kar sem zavrnil. Zdravljenje
z navedenim zdravilom naj bi celoten potek bolezni zavlekel za tri
do šest mescev, ima pa zelo veliko stranskih učinkov. Osebno sem
mišljenja, da zdravilo nič ne spremeni, temveč samo podaljšuje
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trpljenje bolnika in njegovih bližnjih. Predpisal pa mi je zdravilo
Amyzol zaradi siljenja na jok ter me naročil na kontrolni pregled
za 20.12.2018. ECAS je odkril negativno odstopanje pri nalogah
verbalne fluentnosti. Opravili so mi tudi ultrasonografsko preiskavo
(US), kjer so ugotovili fascikulacije v zgornjih mišicah in da so
podjezične mišice atrofirane. Respiratorni izvidi pa so bili normalnih
vrednosti.
Dne 4. decembra 2018 sem v specialistični radiološki ambulanti
za MR, RTG in UZ v Mariboru opravil MR glave. Pri preiskavi
so ugotovili: v FLAIR sekvenci je videti pet do 3 mm velikih
hiperintenzivnih lezij bele možganovine - nespecifično, verjetno
vaskularne etiologije.
Že 20. decembra sem imel ponoven pregled pri dr. Janezu Zidarju,
dr. med., ki pri pregledu ne ugotovi nič novega. Zaradi anamneze
pogostega prebujanja v spanju in ženine heteroanamneze o dihalnih
pavzah sem bil marca 2019 naročen na nočno polisomnografsko
snemanje.

TELESNA KONDICIJA
V mesecu januarju naslednjega leta sem nadaljeval s telovadbo, in
sicer sem krepil predvsem mišice trebuha in rok, pri tem pa opazil,
da moč desne roke predvsem v zapestju in prstih bistveno odstopa
od moči v levici. Ocenjujem, da sem izgubil 50 % moči v desni roki,
ki je naenkrat postala slabša kot leva roka, kljub temu da sem pričel s
telovadbo takoj po postavljeni diagnozi BMD. Vsak dan, ne glede na
vreme, sem prehodil tudi po 10 kilometrov.

POSLABŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA V
FEBRUARJU 2019
Do februarja 2019 sem še vedno upal, da je mogoče prišlo do
napake v diagnozi. Vendar pa se je v tem mesecu moje zdravstveno
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stanje zelo močno poslabšalo. Govor je postal nerazločen, veliko
težje sem govoril; ko pa sem se poslušal, sploh nisem imel občutka,
da slišim svoj glas. Pojavile so se težave z dihanjem, večkrat se
mi je zaletela slina, predvsem ponoči, tako da sem veliko kašljal,
nekontrolirano mi je iz ust predvsem na levi strani velikokrat pritekla
slina, nisem se mogel odkašljati, saj nisem mogel na hitro zajeti sape.
Nisem mogel več izpljuniti sluzi, ki se mi je nabrala v grlu. Najhuje pa
je bilo to, da sem se večkrat ugriznil v jezik in lične mišice. Predvsem
pri ličnih mišicah nisem niti vedel, kdaj se je to zgodilo, opazil sem
šele, ko sem z jezikom zaznal rano ali del visečega tkiva. Pri jedi
se mi je hrana nabirala med dlesnijo in ličnicami, tako da sem jo
moral odstraniti z jezikom oziroma prsti. Iz kozarca ali skodelice
sem lahko pil le še po požirkih, lažje je bilo piti iz plastenke ali po
slamici. Občasno so se mi začele pojavljati fascikulacije po trebuhu in
na hrbtu med lopaticami. Fascikulacije sem tako občasno čutil že po
vsem telesu, razen nogah. Predvsem pa se je stanje še poslabšalo, če
sem pomislil na bolezen ali se kako drugače vznemiril. Po rokah so
bile v takih primerih fascikulacije tako močne, da so jih lahko opazili
tudi drugi. Posebno intenzivne so bile in zato zelo neprijetne okrog
ust, predvsem takrat, ko sem prišel na mraz.
Konec februarja sem odšel na morje, saj sta mi tam najbolj
ustrezala klima in mir, zato sem se lahko popolnoma sprostil in
največkrat tudi pozabil na bolezen. Ko sem neke noči proti koncu
februarja hotel oditi na WC, sem ugotovil, da sem izgubil skoraj
vso moč v prstih desne in malo manj leve roke. Izgubil sem toliko
moči, da nisem mogel obrniti krogle ključavnice na notranji strani
vrat, da bi vrata odklenil. Še sreča, da sem imel v prostoru večje
klešče, s pomočjo katerih sem lahko vrata odklenil. Moč se je
dodatno poslabšala, če me je v roke le malo zazeblo, saj sem ob takih
situacijah komaj držal kozarec ali skodelico. Opazil sem tudi, da z
desno roko ne morem obrniti niti ključa cilindrične ključavnice.
Moč sem izgubil predvsem v prstih, medtem ko sem v sami dlani in
višje proti rami imel še veliko moči. Opravil, ki so povezana s prsti,
skoraj nisem mogel več opravljati in so mi povzročale težave že
čisto preproste stvari, na primer vezanje vezalk, vozlanje na laksu
ali vrvici.
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Glede na poslabšanje stanja in vse prebrano sem tudi sam prišel
do spoznanja, da imam zahrbtno bolezen ALS in da o tem ni več
nobenega dvoma. Presenečen sem bil predvsem nad tem, da sem
začel propadati tako na hitro, in to od 26. oktobra 2018 do 31. januarja
2019. Zaradi ugotovljenega sem bil zelo neprijetno presenečen.

TEŽAVE Z DIHANJEM
12. marca 2019 sem bil naročen na snemanje posameznih parametrov
dihanja. Ob prihodu me je asistent Bojan seznanil s potekom preiskave.
Nato mi je uro in pol nameščal elektrode po glavi, obrazu, vratu
in prsih in nato elektrode s pomočjo kablov povezal z aparaturo in
računalnikom. Pregled ne bi bil sicer nič posebnega, če ne bi bil navajen
spati na trebuhu, tukaj pa sem moral spati na hrbtu, povezan z vsemi
kabli, tako da ni bilo nič prijetno in sem komaj čakal, da bo jutro in mi
bodo elektrode odstranjene. Po odstranitvi elektrod me je gospod Bojan
seznanil, da bo zabeleženo v toku noči poslano mojemu zdravniku.

NA KRKU
Odšel sem domov in takoj po zajtrku odpotoval na otok Krk. Po
prihodu sem razpakiral stvari, ki sem jih pripeljal seboj. S prikolice
sem zložil tudi »gotov parket«, ki sva ga s sinom Maticem odstranila
iz dnevne sobe doma. Parket sem v naslednjih dveh dneh položil v
predprostoru pred prikolico. Ko sem šel zvečer tega dne spat, sem
čutil močne fascikulacije po rokah in telesu. Prvič sem imel občutek,
da so se pojavile tudi v mečih nog; lahko pa je bila to le posledica dela,
ki sem ga opravil. Naslednji dan sem urejal cisterne z vodo in kot
vsak dan šel na sprehod, zato nisem zaznal, da bi se mi fascikulacije
po nogah zopet pojavile.
Ves čas od prve postavitve diagnoze, torej že pet mesecev, sem bil
psihično uničen, kljub temu da sem jemal tablete Amizol 10 mg, ki
naj bi vplivale na boljše razpoloženje. Težko se je namreč sprijazniti z
dejstvom, da umiraš na obroke, pa pri tem ne moreš nič storiti in da
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ti tudi zdravniki, razen s toplimi besedami in spremljanjem bolezni,
ne morejo pomagati. Verjetno se je z dejstvom, da umiraš na tak
način, še teže sprijazniti, če do pred nekaj mesci nisi imel nobenih
resnejših zdravstvenih težav.
Kot zame je bilo tudi za moje bližnje, to je ženo Snežno, sina
Matica in hčerko Moniko, novo, na glavo obrnjeno stanje v družini
stresno in uničujoče. Sočutje se je mešalo s strahom pred nemočjo
in težavami, ki bodo sledile. Morje pa je bilo pomirjujoče, uteha in
pobeg pred kruto resničnostjo. Zato sem tako rad ušel na Krk.

Končana gradnja ob prikolici

TEŽAVE MED SPANJEM
22. marca 2019 sem imel kontrolo pri dr. Zidarju, kjer so imeli
zame pripravljen aparat, ki bi mi omogočal normalno dihanje v
spanju, saj so mi pri nočnem snemanju ugotovili dihalne pavze, kar
je povzročilo, da je bila koncentracija kisika v krvi le malo čez 70%.
Dihalne naprave nam ni uspelo prilagoditi mojim potrebam, zato me
je dr. Zidar naročil na pregled v bolnišnico Golnik.
16. aprila 2019 sem bil zopet ponoči na pregledu oziroma
testiranju za prilagoditev naprave za dihanje. Zjutraj mi je dr.
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Ziherlova povedala, da so pri nočnem snemanju ugotovili, kakšne so
najboljše nastavitve za dihalno napravo, ter da bom po pošti dobil
izvid in naročilnico za aparat, ki ga lahko naročim pri enem od petih
dobaviteljev. Nadalje sva se pogovarjala o moji bolezni in kako so
postavili diagnozo. Na koncu mi je še povedala, da bo sodelovala z
dr. Zidarjem in da bom moral večkrat priti na kontrolne preglede, saj
se bodo težave z dihanjem najverjetneje stopnjevale.

Na morju z vnuki

IZGUBA MOČI V MIŠICAH
Stanje se mi je aprila in maja 2019 bistveno poslabšalo, moč desne
roke se mi je toliko zmanjšala, da sem pri obroku s težavo uporabljal
nož. Ključa ključavnice z desno roko nisem več mogel obrniti, proti
koncu maja sem imel že težave jesti z žlico. Fascikulacije so se pogosto
pojavljale tudi po prsnem košu in hrbtu. Pri telovadbi oziroma krepitvi
trebušnih mišic sem imel težave opraviti vaje v takšnem številu, kot
sem ga načrtoval po postavitvi diagnoze BMN. V obraznem delu se
je poslabšal živčni sistem, saj velikokrat sploh nisem čutil, da sem se
ugriznil v ličnico ali jezik. Tudi na zunanjem delu obraza nisem imel
dobrega občutka, kar sem najbolj opazil pri britju.
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Občasne težave so se mi pojavile tudi pri dihanju, saj sem imel
pogoste napade kašlja, predvsem če sem bil v prostoru z večjim
številom ljudi. Govoril sem vedno bolj nerazločno in me je razumel
samo tisti, ki me je pozorno poslušal. Povedati nisem mogel več
celega stavka, saj sem moral govor prekinjati, da sem zajel sapo, tako
da sem v družbi raje tiho poslušal druge. Prsti desne roke so postali
okorni in sem jih težko uporabljal že pri pisanju na računalniški
tipkovnici. Stanje se mi je vidno poslabšalo po smrti očeta v začetku
maja. Vožnjo avtomobila mi je v veliki meri olajšalo to, da sem imel
avtomatski menjalnik, težko sem pripel varnostni pas, a v dlani in
roki sem imel še dovolj moči, da sem lahko vozil.

SPET V BOLNIŠNICI
V začetku januarja 2020 sem imel pregled v bolnišnici na Golniku,
in ko sem potožil, da mi CPAP aparat ne deluje tako kot na začetku,
se je zdravnica odločila, da opravijo temeljitejše preiskave. Ker takrat
v bolnišnici ni bilo prostora, smo se dogovorili, da bom prišel, ko bo
prosto mesto. Dne 8.1. je zdravnica poklicala mojo ženo in ji sporočila,
naj se naslednji dan zglasim v bolnici, kjer bom ostal na preiskavah.
Tam sem ostal do 17. januarja. Z mano je bila dopoldne asistentka
Mojca, kar se je izkazalo kot zelo dobra poteza, saj je poskrbela za
zdravila, izkašljevalnik in hranjenje. Ko so me spraševali, kakšno
hrano želim, sem mislil, da je najbolje, da se odločim za pretlačeno.
Takoj ko sem dobil prvi obrok, mi je bilo žal za tako odločitev, saj
so mi začeli dajati zelo veliko mlečnih izdelkov, zaradi česar sem
dobil drisko, saj mleka in mlečnih izdelkov, razen kakšnega jogurta
in sira, nisem prenašal. Z mano je bil v sobi Dragoljub Milošević,
ki je preživel kap. Ko sem videl, kakšno prehrano ima on in kakšno
jaz, mi je bilo še bolj žal, da sem izbral pasirano, saj ni imela okusa,
razen rdeča pesa v solati. Zaradi mlečnih izdelkov in driske je Mojca
potožila pri sestrah in kravje mleko so mi zamenjali za sojino, tako
da sem prišel z dežja pod kap. Dobro je bilo to, da sta zvečer hodili
k meni žena in hči Monika, ki sta mi prinesli večerjo, tako da sem
se sploh najedel. Mojca mi je zjutraj prinesla sendvič, tako da smo
problem s prehrano rešili.
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Na Golniku so mi naredili CT pljuč, preverili CPAP aparat, in
ko se je pokazalo, da ta ni najbolj ustrezen, so mi uvedli ustreznejši
BIPAP aparat. Vsak večer sem bil nato priklopljen na aparature, ki
so spremljale dihanje ter količino kisika v krvi. CT je pokazal, da
imam KOPB ter astmo v poslabšanju, da so stene bronhijev zmerno
zadebeljene. Rentgen je pokazal, da je srčna senca primerno široka
brez jasno vidnih vnetnih infiltratov.
Tak potek zdravljenja je bil nujen zaradi kontrole ventilacije in
diagnostike hemoptiz. Opravljen je bil CT toraksa, kjer morebitnih
svežih infiltratov ali omejenih zgostitev ni bilo videti, viden je bil blag
centrilobularni emfizem ter trakaste atelektaze v pljučih obojestransko.
V toku hospitalizacije sem imel dvakrat krvav izpljunek, kar je bila
verjetno posledica ugriza v ustnico, česar nisem občutil.
Vmes so me z rešilcem odpeljali na pregled k nevrologu dr.
Zidarju v UKC. Zaključek moje hospitalizacije je bil, da mi je
bolezen ALS napredovala, na CPAP zaradi OSSAS sem bil sprejet
zaradi diagnostike hemoptiz. Med hospitalizacijo so mi opravili CT
toraksa, a bistvenih sprememb v prsnem košu ni pokazal. Opravljena
sta bili tudi bronhoskopija, ki je pokazala kronični bronhitis ter
zmerno nestabilnost centralnih dihalnih poti, in titracija PAP
terapije. Uveden je bila BIPAP aparat, ki stabilizira dihanje v spanju.
Zdravniki so se opredeljevali okrog edemov (otekanja), srčno
popuščanje ni bilo ugotovljeno.
Na dan odpusta so mi opravili še preiskavo pljuč - bronhoskopijo.
To je preiskava, pri kateri grejo s cevko, na kateri so kamera in
različne priprave za posege, v pljuča in jih pregledajo. Predhodno so
se zdravniki posvetovali, kako preiskavo opraviti glede na to, da mi je
začela odpovedovati trebušna prepona.
Na kontrolnem pregledu pri nevrologu dr. Janezu Zidarju v UKC
je zdravnik ugotovil: "Trenutno je bolnik zaradi težav z dihanjem
KOPB hospitaliziran v KOPA Golnik. Doma ima bolniško posteljo in
invalidski voziček na ročni pogon. Čaka na električni invalidski voziček,
za katerega so že oddali naročilnico. Stoji in hodi ob pomoči druge
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osebe. Ponoči uporablja aparat za neinvazivno predihavanje, zaradi
česar ima večkrat suha usta. Preko dneva se nekoliko čezmerno slini.
Ima obliže Scopoderm, ki mu koristijo, je pa nanje alergičen. Shujšal v
zadnjem času ni. Prosijo za sobno dvigalo. Ob prejšnjem pregledu smo
se zaradi gospodove slabše razpoloženjske lege pogovarjali o obisku
psihologinje, vendar na pogovor ni šel."
Na pogovor k psihologinji nisem šel, ker sem ocenil, da mi
bistveno ne more pomagati, saj o samem poteku bolezni vem vse,
kar se da prebrati. Točno vem, kako bo bolezen potekala in kaj lahko
pričakujem. Pogovor glede na to, da je zahteval veliko logističnih
težav, se mi ni zdel smiseln. Vzel sem v zakup, da bom kdaj še zajokal
in bom slabe volje, saj to sodi k bolezni. Predvsem se mi je zdelo,
da je normalno, da sem žalosten nad svojo usodo in da ne bi bilo
normalno, če bi bil vseskozi vesel in nasmejan.
Dr. Zidar je nadalje ocenil nevrološki status, v katerem ugotavlja:
"Gospod je praktično anartričen, sporazumevamo se s pomočjo tipkanja
na mobitel. Gospod se zdi krajevno in časovno dobro orientiran.
V področju možganskih živcev najdem bulbarne in psevdobulbarne
znake. Jezik je blago atrofičen s fascikulacijami. Jezik le minimalno
izplazi preko spodnje ustnice, pri gibanju z jezikom levo-desno je
okoren. Izvabljivi so refleksi šobljenja, sesanja in maseterski refleks,
ki je zelo živahen. Vrat je mehak. Mišična moč fleksorjev vratu je
minimalno slabša, mišična moč ekstenzorjev vratu je dobra. V zgornjih
okončinah je abdukcija v ramenih obojestransko slabša, desno precej
bolj kot levo. Fleksija v komolcu je levo še dobra, desno je slabša,
ekstenzija v komolcu je obojestransko slabša. Z desno roko ne uspe
narediti ekstenzije v zapestju, fleksijo v desnem zapestju še naredi. Z
levo roko naredi fleksijo in ekstenzijo zapestja, vendar z nekoliko slabšo
mišično močjo. V desni roki ne zmore popolne ekstenzije prstov.
Z levo roko še zmore ekstenzijo in fleksijo prstov. Miotatični refleksi
so obojestransko čezmerno živahni, desno nekoliko bolj kot levo.
Obojestransko sta tudi prisotna Hoffmanov in Tromnerev znak. Tonus
je na zgornjih udih spastično zvišan. Na spodnjih udih je tonus nekoliko
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spastično zvišan. Miotatični refleksi so na spodnjih udih živahni. Nekoliko
slabša je mišična moč fleksije in ekstenzije v kolku ter fleksije in ekstenzije
v kolenu (MRC+4/5), distalno tudi mišična moč še dobra."

DOMOV
Tako se je zaključilo moje "zdravljenje" na Golniku. Pred odpustom
sem prosil za prevoz domov z rešilcem, kar so mi s težavo odobrili.
Ob 14. uri je Mojca odšla domov, jaz pa sem čakal v invalidskem
vozičku na rešilca, ki so ga naročili pri firmi "Pacient". Že predhodno
me je hčerka Monika opozorila, da če me bodo oni peljali domov,
se bom načakal, saj poskušajo prevoze izvesti tako, da bodo nekoga
pripeljali iz Ljubljane, mene pa potem domov. Rešilec je bil naročen
za okrog 13. ure, ko sem bil tudi pripravljen na vozičku. Ob 17. uri
sem še kar čakal na prevoz. Sestram na oddelku se ni zdelo potrebno,
da bi urgirale in vprašale dispečerja Pacienta, kdaj bodo prevoz
opravili, zanje je bila zadeva zaključena tisti moment, ko so naročile
prevoz. Rešilca sem čakal do 17. ure in nato poklical hčerko, da me
pride iskat, ko bo šla iz službe. Tako sem končno ob 17.30 zapustil
bolnišnico. Z delom sester sem bil zadovoljen do odhoda domov. Po
vsem tem čakanju pa sem dobil občutek, da jim je popolnoma vseeno,
kaj se z mano dogaja od trenutka, ko so mi vročile odpustnico.

ŽE DRUGA ASISTENTKA
Februarja 2020 je začela z delom pri meni druga asistentka Janja,
ki sem se je zelo razveselil, saj sem imel že nekaj časa odločbo za 80urno asistenco tedensko. Asistentki sta tako delali dopoldanska 8 ur,
popoldanska pa 6 ur in ob sobotah 10 ur. Že v januarju smo CSD
zaprosili za novo oceno in odločbo, glede na hitro slabšanje mojega
stanja. V začetku februarja sem bil vabljen na preizkus električnega
invalidskega vozička. Povedali so mi, da je tisti dan prišel nov
komunikator in sedaj čakajo na prosto mesto in me bodo poklicali na
usposabljanje v Sočo in bom takrat dobil tudi komunikator. Električni
invalidski voziček bi lahko že prevzel, če bi imel prevoz, a ker ga
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nisem imel, smo se z dobaviteljem dogovorili, da ga v naslednjem
tednu dostavi domov.

Snežna, Marcel in Oskar v toplicah

HOJA
Še vedno sem krajši čas hodil ob pomoči ročnega invalidskega
vozička, in to po ulici gor in dol približno 200 metrov. Tako sem v
slabega pol leta s 15 kilometrov hoje prešel na le še 200 metrov. Žal se
mi je stanje tudi sicer začelo hitro slabšati. Pisanje na tablico je bilo
vedno počasnejše, tudi na tipkovnico prenosnega računalnika sem
vedno težje pisal, saj so prsti postajali vse bolj okorni, v zapestju pa
sem še komaj premikal dlan.

POMEMBNA MOBILNOST
Ko sem proti koncu februarja 2020 dobil električni voziček, sem
postal zopet mobilen. Zelo hitro se je pokazala potreba po kombiju,
s katerim bi lahko šel kam dlje. Zato sem preko oglasov začel iskati
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ustrezen kombi, ki bi ga lahko predelali, da bi bil primeren za prevoz
invalidskega vozička skupaj z mano. Pri tem sem naletel na težavo:
ko sem našel dober kombi, sem bil odvisen od drugih, da bi me peljali
na ogled. Zaradi tega sem zamudil tri ugodne ponudbe; nazadnje
smo le kupili Opel Vitaro.
Sedaj ko sem imel ustrezen kombi, sem moral Upravno enoto
Kranj zaprositi za subvencijo, saj je država sofinancirala do 85% cene
prilagoditve vozila. Upravna enota je izdala odločbo, s katero so me
napotili v URI Soča, kjer so naredili načrt prilagoditve. Vse to se je
dogajalo že v času razglašene pandemije covid 19. Zaradi tega je bila
ustavljena večina nenujnih storitev v zdravstvu in tako tudi izdelava
načrta za prilagoditev vozila ni prišla na vrsto. V marcu 2020 sem
tako hodil še po ulici gor in dol, čeprav proti koncu meseca že z
veliko težavo. Na tablico zaradi otrdelih prstov skoraj nisem mogel
več pisati, saj ko sem hotel kaj zapisati, sem pritisnil več črk ali sem
zgrešil črko, ki sem jo hotel pritisniti. Zaradi tega sem vse pogosteje
za sporazumevanje uporabljal mobilni telefon, ker mi je povzročal še
najmanj težav. Asistentki sta mi nudili podporo pri komuniciranju
z drugimi, pri spremstvu in drugem ter tako razbremenili ženo, ki
je bila zaradi napredovanja moje bolezni v nezavidljivem položaju.
V aprilu so mi noge odpovedale, tako da sem naredil še nekaj
korakov s hoduljo ob pomoči asistentke. Veliko sem hodil ven z
električnim vozičkom, predvsem do mame in po opravkih v Kranj.
Sredi marca sem lahko naredil še nekaj korakov po dvorišču. Imel
sem težave z desno roko, ki je nisem več mogel premakniti, zato sem jo
imel stalno položeno na nogo, saj mi je tako najbolj ustrezalo. A zaradi
tega je začela močno otekati. Le ko so mi jo masirali, je oteklina izginila
za pol ure in se nato zopet pojavila. Nastopile so še težava z nogami:
takoj, ko nisem mogel več hoditi, so mi začele močno zatekati.

KONTROLA NA GOLNIKU
24. aprila 2020 sem imel kontrolo na Golniku. Pričakoval sem,
da bo tako kot prejšnjikrat, da bo medicinski tehnik pogledal
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nastavljene parametre na aparatu, mi vzel vensko kri in bom odšel
domov. To še posebej, ker je bila razglašena pandemija zaradi virusa
covid 19. V začetku sem bil v dvomih, če me bodo sploh sprejeli
na pregled. Bolnišnica Golnik je bila ena izmed tistih, ki so bile
določene za zdravljenje bolnikov z novim virusom. Na Golnik naju
je z ženo peljala asistentka Mojca, ki so ji že na sprejemu povedali,
da je dovoljen samo en spremljevalec. Z ženo sva po opravljenih
formalnostih odšla na oddelek 600. Tam naju je sprejel medicinski
tehnik, ki je vzel aparat BIPAP in mi vzel kri iz vene. V čakalnici sva
čakala rezultate analize aparata in analizo vsebnosti plinov v venski
krvi. Čakalnica je znotraj objekta brez oken, zato je bil v njej zelo
slab zrak. Zaradi tega sem prosil ženo, da odideva na hodnik, kjer so
bila okna, da bom prišel do svežega zraka. Tam sva nekaj časa čakala,
nato se je žena "izgubila" za nekaj minut in se vrnila z medicinskim
tehnikom. Odpeljala sta me v sobo s kisikovimi bombami in drugim
materialom - v skladišče, kjer sta me seznanila, da bom ostal v bolnici
in da moram počakati, da me bodo testirali na covid 19. Žena me
je poljubila in hitro odšla. Bil sem tako šokiran, da nisem ne žene
ne medicinskega tehnika vprašal, kaj je vzrok za tako odločitev. V
trenutku sem se znašel sam v skladišču s kisikovimi jeklenkami.
Čakal sem približno uro, ko je vstopil moški, oblečen v skafander, in
me seznanil, da mi bo vzel vzorec za testiranje na covid 19. Seznanil
me je, da bo treba na rezultate počakati tri ure.
Koliko časa sem bil v skladišču, težko ocenim, menim pa, da med
tremi in štirimi urami. Po prihodu v sobo so mi namestili masko
in me dali v posteljo, kjer sem takoj zaspal. Prebudil me je očitajoč
glas, ki je dvakrat ponovil moj priimek; ko sem pogledal, kdo je, sem
verjetno videl zdravnico, ki je odhajala iz sobe. Čez nekaj časa sta
prišli strežnici, ki sta me odpeljali na CT pljuč in nato nazaj v sobo.
V sobi sem bil sam. Po večerji so me priklopili na elektrode in mi na
prst namestili napravo za merjenje kisika v krvi (oksimeter).
Takrat sem se šele prav zavedel, da sem v bolnišnici, in se začel
spraševati, zakaj sem tukaj. Moje počutje se v zadnjem času ni niti
bistveno spremenilo niti nisem imel novih težav z dihanjem. Če bi
vsaj malo pričakoval, da bom ostal v bolnišnici, bi vzel s seboj mobilni
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telefon, na katerega sem veliko lažje pisal kot na tablični komunikator.
Bil sem v nezavidljivi situaciji, saj govoriti nisem mogel, na tablico
sem pisal zelo počasi, tako da so sestre obupale in niso imele časa, da
bi se ukvarjale samo z mano. Spomnile so se, da sem imel v januarju
pretlačeno hrano, zato so mi jo tudi sedaj naročile. Meni se okus ni
spremenil, a ker sem zdravila z nečim moral vzeti, sem se odločil za
navaden jogurt.
Naslednji dan je bila sobota. Konflikt z medicinsko sestro sem
imel že navsezgodaj. Sestre so namreč dajale predpisana zdravila,
jaz pa sem vedel, da mi bodo zašla v sapnik, zato sem želel, da me
posedejo, vendar tega niso hotele, ker so bile za to zadolžene srednje
medicinske sestre, zdravila pa delijo diplomirane sestre. Zdravil
tako nisem hotel vzeti. Sestra je bila nad mano nejevoljna in mi je
zabrusila, da bo povedala zdravniku. Kasneje, ko sem ji napisal, kaj je
vzrok, sem imel občutek, da se je potolažila in me razumela.
Na tablico sem napisal, da prosim, da pokličejo ženo, da mi prinese
telefon in izkašljevalnik. Takoj so mi povedali, da je nesmiselno nositi
izkašljevalnik, saj ga pri njih lahko uporablja samo fizioterapevtka.
Pomagalo ni niti, da sem jim razlagal, da pri meni to delajo asistenti.
Takrat sem spoznal, da so kompetence za srednje in diplomirane
sestre navadno "sranje" in nepotrebne oziroma nekoristne, tako
kot so zastavljene. Mislim, da tudi sestra s srednjo izobrazbo zna
na škatlici za zdravila prebrati Amyzol 10 mg in za to ne potrebuje
diplome. Če so tako želeli vzpostaviti razliko pri plačah, bi jo lahko na
kašen drug način. Bil sem pravzaprav zgrožen, kako so to zdravstvo
zbirokratizirali. Ni čudno, da nanj leti toliko očitkov.
Ker sem pričakoval, da bo vizita, sem na tablico napisal:
"Ne strinjam se s takim načinom zdravljenja in zahtevam, da me
takoj odpustite iz bolnišnice." Ker vizite ni bilo, sem tablico pokazal
medicinskemu tehniku, ki je napisano pokazal sestri in mi odgovoril,
da pred torkom to ne bo mogoče, saj je bil v ponedeljek praznik.
Ker so se bali, da bom padel, sem komaj izprosil, da so mi pomagali,
da sem se usedel na voziček. Bil sem zadovoljen, saj če bi moral
sedeti na postelji, bi moral imeti na obrazu masko, ker mi je bilo zelo
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oteženo dihanje zaradi slabljenja trebušne prepone. Nato sta prišli
v sobo dve sestri in me vprašali, če bom kaj pil. Prikimal sem, a se
je oglasila druga in rekla, da ne smem tekočine in da mi mora čaj
zgostita z Nutilisom. Tako sem čaj jedel tako kot puding. Zato me
je takoj minilo, da bi še kaj "pil". Iz pripovedovanja asistentke Janje
sem vedel, da takšna snov obstaja. Ker sem lahko še pil po slamici, je
bil to zame šok. V glavnem menim, da so z vsem pretiravali in vsaj
za pol leta prehitevali, ko verjetno dejansko ne bom več mogel piti
drugače. Po tem »pudingu« nisem imel nobenega občutka, da bi kaj
pil. Nisem pa imel časa, da bi napisal, da lahko pijem po slamici. Tako
sem se prepustil usodi, saj če nisem hotel imeti težav, sem se moral
popolnoma pokoriti, celo takrat, ko so me dali v plenice.
Zvečer je do mene prišel medicinski tehnik, nekdaj sošolec moje
hčerke Monike, in mi ponudil svoj telefon: na zvezi je bila hčerka
in to je bil moj prvi kontakt z domačimi. Povedala mi je, da je hotela
priti k meni, vendar ji niso dovolili. Napisal sem ji, da bom naslednji
dan dobil mobitel in da bova lahko komunicirala preko sms sporočil.
V nedeljo sem zopet imel nekaj težav z jemanjem tablet, zaradi česar
sem bil presenečen, saj sem mislil, da si ob primopredaji izmenjajo
pomembne informacije. Ko sem dobil telefon, sem z Moniko vzpostavil
zvezo. V ponedeljek sem imel težave s tablico, saj je zablokirala in nisem
mogel odpraviti napake. Telefon je bil skoraj prazen. Ko sem pri kosilu
hotel, da mi ga dajo polnit, in sicer sem pokazal nanj, je sestra rekla, da
nima časa in da se tako ali tako ne morem pogovarjati. Ob petnajstih
sem ponovno prosil, da bi mi sestra dala polnit telefon. Odgovor je
bil takšen kot prej, da se ne morem pogovarjati. Ob sedemnajstih sem
ponovno poklical in hotel, da dajo polnit telefon. Zopet isti odgovor.
Ker sem videl, da mi ne bo uspelo, sem s skrajnimi napori potegnil
nočno omarico bližje k sebi, da sem odprl predal, kjer je bil polnilec.
Pri večerji sem pokazal nanj in takrat so sestre dojele, kaj hočem, in
dale telefon polnit. Telefon sem hotel imeti napolnjen zaradi tega, da
bi za vizito napisal sporočilo, da zahtevam, da me spustijo domov. Pri
večerni delitvi zdravil sem hotel, da mi telefon vrnejo, pa sem dobil
odgovor, da še ni poln. Tako nisem uspel tisti dan napolniti telefona in
pripraviti sporočila za vizito.
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Popoldne mi je Monika sporočila, da je govorila z mamico, ki
je povedala, da je prosila zdravnico, da me, ker sem v zelo slabem
psihičnem stanju in fizično na koncu z močmi, zadržijo v bolnici.
Zaradi tega sem sklenil, da naslednji dan odidem iz bolnice, pa
četudi s policijo. Sklenil sem, da bom, v kolikor me ne bodo spustili
domov, preko Monike obvestil policijo o protipravnem odvzemu
prostosti. Res, da sem bolan, vendar mi možgani funkcionirajo in
tisti, ki poznajo bolezen ALS, bi morali vedeti, da lahko o svoji usodi
odločam sam, če sem pri zavesti. Ko bom nezavesten, sem pa že
izrazil svojo željo in jo overil tudi pri varuhu pacientovih pravic. Noč
je bila zelo dolga, saj sem se stalno zbujal in razmišljal o tem, ali bom
zjutraj imel dovolj časa, da izrazim svojo zahtevo.
Zjutraj sem pred zajtrkom dobil telefon, tako da mi je uspelo
napisati sporočilo. Verjetno sem bil takrat najsrečnejši človek v
bolnici. Sedej sem lahko mirno počakal vizito. Sporočilo sem
kasneje pokazal vodji vizite, ki me je takoj vprašal, če sem se
pogovoril z ženo in da brez njenega soglasja ne bom odpuščen. To
mi je potrdilo Monikino sporočilo, po drugi strani pa, da so vedeli
tudi drugi zdravniki, zakaj sem v bolnici. Verjetno zdravniki na
Golniku poznajo bolezen ALS in tudi vejo, da pamet ni prizadeta
in da bolnik lahko odloča o svoji usodi sam. Potem sem začel
pisati odgovor zdravniku in sem napisal "policija", kar je videl
tudi zdravnik. Vizita je odšla iz sobe. Kmalu se je zdravnik vrnil
in me seznanil, da bom še ta dan odpuščen iz bolnice. O tem sem
obvestil Moniko in jo prosil, da me pride iskat. Nikakor ne morem
razumeti, da si nekdo dovoli vzeti pravico v svoje roke in odrediti
zdravljenje brez privolitve in pregleda pacienta. Ko me je Monika
prišla iskat, sva odšla k njej v Preddvor.
Kasneje sva poklicala asistentko Janjo, ki se nama je pridružila.
Če bi takrat imel kakšno drugo rešitev, ne bi več odšel domov, tako
sem bil jezen na ženo, ki je bila kriva za mojo prisilno hospitalizacijo.
Nekaj časa sem celo razmišljal, da bi šel na tožilstvo in zdravnico
kazensko ovadil. Ker mislim, da dolgo ne bom več živel in da verjetno
sodnega epiloga ne bom dočakal, sem se odločil za pritožbo, ki sem
jo naslovil na direktorja Klinike za pljučne bolezni Golnik, drugo
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sem naslovil na predstojnika oddelka 600. Že čez 14 dni sem dobil
odgovor, da je direktor imenoval komisijo, ki bo proučila primer.
24. aprila 2020 je zdravnica na Golniku ugotovila: »Gospod ne
govori. Odvzamem heteroanamnezo od žene, ki pove, da se gospodovo
stanje zadnji teden slabša. Gospod slabo spi, zgodaj se zbuja, ponoči
težko diha. Več kašlja, izkašljuje rjavkasto-rdečkast izmeček. Nima
povišane telesne temperature, mrzlice, prehladnih znakov. Že dalj časa
lahko leži na trebuhu in na levem boku, na desnem boku ga začne
dušiti. Aparat redno uporablja. Ponoči gre enkrat do dvakrat na vodo.
Za spanje potrebuje nekoliko dvignjen vzglavnik. Mišično je povsem
oslabel, popolnoma je odvisen od tuje pomoči. Naredi še nekaj korakov
ob pomoči asistentke. Močneje mu zatekajo roke in noge, oteklina le
delno uplahne preko noči. Urin ima v zadnjem tednu poseben vonj,
obarvanost se od dneva do dneva razlikuje, ni pa krvav. Velikokrat je
zaprt, odvaja pa tekoče. Blato je normalne obarvanosti, brez primesi
krvi ali črnikaste obarvanosti. Žena ima občutek, da kljub temu da
uživa manj hrane, telesna teža narašča. Danes je tudi bolj jokav. Ob
sprejemu neprizadet, težje pogovorljiv (nevrološki deficit).
Potek zdravljenja: Opravili smo dvakrat nočno oksimetrijo na
NIMV na dosedanjih nastavitvah. Prejemal je svojo redno terapijo.
Uvedemo Mirzate 15 mg.
Mnenje: V nočni oksimetriji na dosedanjih nastavitvah ugotavljamo
zadovoljivo oksigenacijo, z uporabo aparata bolnik ni imel težav.
Zaradi ženinega navajanja depresivne simptomatike doma in slabšega
spanja smo v terapijo uvedli Mirzate.«

TRETJI ASISTENT
Dobil sem odločbo o 168-urni asistenci na teden. Zato je Monika
objavila oglas, da preko ZPS (Zveza paraplegikov Slovenije) nudimo
zaposlitev dvema asistentoma. Na objavo se je javil Kristjan. Ker sem
bil vezan na voziček in mi je odpovedovala tudi leva roka, tako da sem
se s težavo obrnil v postelji, sem nujno potreboval še dva asistenta, tako
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da bi ob podpori domačih lahko pokrili 24 ur na dan. Bili smo sredi
korona krize, tako da je bilo težko priti do osebnega zdravnika, kaj šele
opraviti zdravniški pregled za službo. Zaradi tega je Monika prosila
koordinatorko Tjašo na ZPS, da zaradi zdravstvene situacije naredijo
izjemo in začasno zaposlijo Kristjana brez zdravniškega pregleda, ki ga
bo opravil kasneje. Pred sklenitvijo pogodbe je bil Kristjan na razgovoru
pri meni. Zdel se mi je zelo samozavesten. Povedal je, da je že bil
asistent, vendar so se razšli zaradi nestrinjanja z njegovimi metodami
dela. Ko sem se potem še malo pozanimal o njem, sem izvedel, da je
prijatelj mojih dveh nečakov. O njem sem izvedel še, da je občasno
užival droge in da je nezanesljiv. Kljub mešanim občutkom sem se
odločil, da ga vzamem za asistenta. Želel sem mu dati priložnost, da
najde redno zaposlitev in tako stopi na pravo pot. Pri njem me je zelo
navdušil pozitiven odnos do tega, da se da s treningom in vztrajnostjo
marsikaj doseči. Tako je pričel delati v petek dopoldne. Zjutraj sem kot
vsak dan opravil jutranje razgibavanje, ki
je bilo zelo dobro. Po umivanju, britju in
kavi sva odšla ven. Tam me je takoj začel
siliti, da sem hodil s hoduljo po dvorišču
in pri tem glasno, kolikor sem zmogel,
tudi štel korake. To sva počela kakšne
pol ure, potem sem se tako utrudil, da
nisem mogel več. Malo pred zaključkom
službe je hotel, da vaje ponoviva. Rekel
sem mu, da ne morem. Ob 14. uri se
je poslovil in odšel domov. Zvečer je
Moniki sporočil, da ga naslednji dan ne
bo, ker se je najedel fižola in mu je slabo.
Bo pa sporočil, če bo prišel v nedeljo. V
soboto zvečer je poslal SMS sporočilo, da
mu je zdravnik odsvetoval to službo in
ga ne bo več.

Milan z asistentom Alešem

Maja je odšla asistentka Janja
k zdravniku, ki jo je napotil na
specialistične preglede, kjer so ji odkrili
metastaza na več organih. Tako mi
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je ostala samo ena asistentka. Ko je Monika oglaševala, da iščemo
asistente, se ji je javil Aleš, ki je želel delati samo dopoldne od
ponedeljka do petka. Seveda na to nisem mogel pristati. Nato je Janja
povedala, da ima poznanega, ki preko s.p. izvaja nego na domu in ga je
poklicala na razgovor. Izkazalo se je, da je Aleš ista oseba, kot je z njim
govorila že Monika. V začetku sem imel namen, da bi Aleša angažirali
ob izpadu drugih asistentov, ko pa smo se začeli pogovarjati, sem
zaznal, da je zainteresiran za tesnejše sodelovanje, zato sem ga napotil
na koordinatorko Tjašo. Pri njegovih zahtevah sem mu obljubil, da
od njega ne bomo zahtevali nočnega dela. Pričakoval sem glede na
to, da je nočno delo bolje plačano in da asistent lahko spi, da bodo
drugi za tako delo zainteresirani. Asistenta sem ponoči potreboval,
da me je obrnil s hrbta na desni bok in da mi je nastavil "gosko", da
sem se lahko polulal. Eden od asistentov je za nočno delo izjavil, da je
to dopust, saj potrebuješ doma še urico, dve, pa si naspan. Aleš je na
take pogoje pristal in tako smo zopet pristali na dveh asistentih, saj
je Janja kmalu potem nastopila bolniški dopust. Tako smo se vrteli
v začaranem krogu: takoj, ko smo dobili tri ali štiri asistente, se je že
kaj zgodilo, da smo pristali na dveh.

V SOČI JUNIJA 2020
Bolezen pa je napredovala, da je bilo z mano vse težje delati,
saj sem imel vedno manj moči. V začetku maja sem kupil rabljen
kombi, ki smo ga prilagodili za prevoz invalida. Leva roka mi je
že toliko odpovedala, da tablice nisem mogel več uporabljati. Za
komunikacijo sem zato s težavo uporabljal mobilni telefon. Vedel
sem, da je komunikator, ki se ga upravlja z očmi, že v URI Soča,
vendar zaradi pandemije ni bilo mogoče izvesti učenja. Zaradi tega
sem zopet vključil Moniko, ki ji je uspelo, da se je dogovorila, da
mi komunikator izročijo, kljub temu da nisem bil na usposabljanju.
Približno 14 dni pred usposabljanjem sem tako bil v URI Soča, kjer
so mi kalibrirali na oči komunikator, seveda pa sem moral obljubiti,
da bom prišel na usposabljanje. Glede na slabo izkušnjo z bolnišnico
Golnik je bil moj pogoj, da so asistenti lahko z mano. V URI Soča sem
bil tako poklican prvega junija, s seboj sem lahko vzel tri asistente, ki
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so bili z mano 24 ur. Podnevi sta bila z mano Mojca in Aleš, ponoči
prijateljica Anica, drugi teden pa je bila ponoči z mano žena Snežna.
Sobo, prilagojeno bivanju dveh oseb, sem imel v prvem nadstropju,
prav tako svojo veliko kopalnico. Drugi teden sem se preselil v
pritličje, kjer je bila soba večja in je imela nišo, ki je služila kot dnevni
prostor. Obveznosti so se mi pričele ob 8. uri zjutraj, ko sem imel
delovno fizioterapijo. Ob 9. uri sem imel razgovore s psihologinjo in
socialnim terapevtom. Ob 10. uri sem imel logopedinjo, s katero sva
delala na komunikatorju. Ob 11. uri sem imel fizioterapijo.
Težava je bila zjutraj, saj je bilo zelo malo časa od zajtrka, ki se je
začel ob 7.30, do terapij. Jedel sem namreč zelo počasi, saj mi jezik
že nekaj časa ni funkcioniral, tako da sem imel veliko težav, da sem
hrano potisnil med zobe. Ob 13. uri je bilo kosilo. Popoldne sem
bil prost. Ker po kosilu nisem hodil počivat, se mi je čas do večerje
zelo vlekel. Mojco sem poslal, da vpraša sestre, če greva lahko na
dvorišče. Zaradi korona virusa so se sestre bale to dovoliti. Zato sem
naslednji dan prosil zdravnico dr. Sonjo Šmid za dovoljenje. Izhode
na dvorišče mi je dovolila, tako da sem bil potem vsak dan popoldne
zunaj. Teden je hitro minil. Čez vikend bi lahko odšel domov in bi se
moral vrniti v ponedeljek do 8. ure. To je pomenilo velike logistične
težave, zato sem se odločil, da bom ostal. Bil sem na oddelku, kjer so
bili pacienti po možganski kapi in poškodbi glave.
Na oddelku so ostali tudi drugi pacienti in tako sem spoznal
gospoda, ki je imel nesrečo z jadralnim padalom. Zamenjal me je s
svojim bratom, mi razlagal svojo zgodbo in mi kazal fotografije hiše
in najbližjih. To je bila izkušnja, ki je ne bi pridobil, če bi odšel domov.
Ob sprejemu zdravnica ugotavlja: "Gospod je bil sprejet v spremstvu
osebnega asistenta zaradi vsebinske priprave in treninga uporabe
pripomočka za sporazumevanje Tobii Dynavox i 16. Od oktobra 2018 ima
diagnosticiran ALS, težave z govorom ima od septembra 2018. Septembra
2019 mu je bil predpisan enostaven računalniški pripomoček - Tobii
Dynavox Indi za sporazumevanje, ki pa ga zaradi poslabšanja funkcije
rok ne more več uporabljati, zato smo ob ambulantnem pregledu 23.
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januarja 2020 testirali in mu predpisali zahtevnejši Tobii Dynavox i 16,
ki ga je prevzel 15. maja 2020. Stanje se postopno slabša, hoje praktično
ne zmore več. Ob opori na potisno hoduljo in v spremstvu ene osebe
naredi nekaj korakov, med hojo je s trupom močno nagnjen naprej. Desno
stopalo se mu zvrača. V zadnjem mesecu je trikrat padel. Od 24. do 28.
aprila 2020 je bil hospitaliziran na Golniku zaradi poslabšanja splošnega
stanja, opravili so nočno oksimetrijo in prilagodili medikamentozno
terapijo. Preko noči uporablja NIV, v povprečju trikrat na dan uporablja
izkašljevalnik. V kolikor v postelji leži na boku, se sam obrne na hrbet in
desni bok, sicer potrebuje pomoč pri spreminjanju položajev.
Tudi pri izvajanju vseh dnevnih aktivnosti je odvisen od pomoči
drugih. Zaradi oteženega požiranja je hranjenje dolgotrajno, telesna
teža pa je konstantna. Živi skupaj z ženo v stanovanjski hiši, kjer
živi tudi sin. Pred vhodom je nekaj stopnic, znotraj stanovanja pa ni
arhitektonskih barier.
Ob pregledu je neprizadet, razumevanje je ohranjeno, je anartričen. Na
jeziku so vidne fascikulacije, jezik je slabo gibljiv. Z levo roko seže do lica, v
desnem zgornjem udu pa je gibljivost minimalna, nakaže le gib supinacije.
Na spodnjih udih prikaže zelo omejeno aktivno gibljivost velikih sklepov,
slabša je moč desno. Mišični tonus na zgornjih udih je blago zvišan pri
ekstenzorskih skupinah, izraziteje desno. Prisoten je edem dlani in prstov
ter goleni in stopal. Pasivno in aktivno je omejena gibljivost desnega gležnja
v smeri dorzalne fleksije. Ob močni podpori asistenta vstane in ob opori
naredi nekaj kratkih korakov. Hoja je nezanesljiva, ogrožen je za padce.
V okvirnem internističnem statusu je srčna akcija ritmična,
normokardna, šumov ne slišim. Dihanje bazalno ni slišno, drugje
slabše slišno, vendar brez pridruženih zvočnih fenomenov.«
Ob odpustu je zdravnica zapisala:
»Povzetek programa rehabilitacije
Po začetnem kliničnem pregledu in funkcionalnem testiranju je bil
vključen v programe nevrofizioterapije, delovne terapije, psihološke,
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logopedske in socialne obravnave s cilji treninga uporabe in tehničnega
ter vsebinskega prilagajanja PzS – Tobii Dynavox i16, ki ga uporablja z
usmerjanjem pogleda. Z gospodom so bili tekom hospitalizacije zaradi
potreb programa stalno prisotni asistenti ali žena. Med hospitalizacijo
ni bilo zapletov, prejemal je svojo redno medikamentozno terapijo.
Namesto atropina je zaradi težav s slino prejel Glikopironijev bromid,
z učinkom je zadovoljen. Internističnih ali nevroloških zapletov ni bilo.
Opravil je pregled v ambulanti za voznike (pregled kombija in priprava
elaborata prilagoditve).
Funkcionalno stanje ob odpustu
Pacient je ob odpustu popolnoma odvisen od tuje pomoči. Pri tem
sodelujejo asistenti štiriindvajset ur dnevno. Hrani se z navadno rezano
hrano, ne prenaša mleka in mlečnih izdelkov. Nima težav s požiranjem.
Ocena ogroženosti po Waterlow shemi je bila ob sprejemu 15 točk. Je
kontinenten za blato in je potrebno odvajalo. Pacient ponoči izloča urin
v urinsko steklenico. Ponoči uporablja neinvazivno ventilacijo (NIV).
Priporočamo še naprej enak režim kože (položaj v postelji - obračanje ter
uporaba pripomočkov za preprečevanje razjed zaradi pritiska). Tekom
rehabilitacije ni prišlo do nastanka razjede zaradi pritiska. Pacient je bil
vključen v program nadomestne komunikacije.
Poročilo o fizioterapevtski obravnavi
Pasivna gibljivost je omejena v stopalih, drugod pa v končnih
obsegih gibov. Mišična moč je zmanjšana povsod, desno bolj kot
levo, samostojnega gibanja ne zmore, zmore pa gibanje z asistenco.
Proksimalno je gibljivost malo boljša, distalno v prstih roke kot tudi v
gležnju pa odsotna, prisotna je le pri ekstenzorjih prstov nog. Gospod
potrebuje pomoč pri vseh aktivnostih, tako pri obračanju, posedanju,
presedanju in vstajanju. Vstane ob opornem stojalu z oporo na roki
in asistenco pri vstajanju. Stojo zmore zadržati nekaj minut, pri tem
je vzravnava v trupu pomanjkljiva. Zmore še prehoditi nekaj korakov
z recipročno hoduljo na dveh čepkih in dveh kolesih. Z rokama se zelo
težko oprime držala, trup je nagnjen izrazito naprej, koraki so zelo
kratki in drsajoči.
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Poročilo o delovnoterapevtski obravnavi
Bolnik je v osnovnih funkcijah povsem odvisen od pomoči. Zmore
pa uspešno voziti elektromotorni invalidski voziček za zelo težko
gibalno oviranost. Ima asistente preko dneva. Stanovanje so prilagodili.
Živi z ženo in sinom. Bolniku smo predpisali sedežno blazino ROHO
EN 1820 C. Asistentki smo pokazali rokovanje z osebnim dvigalom,
nameščanje vreče dvigala sede ali leže in načine lažjega obračanja v
postelji. Pogovorili smo se o strategijah uporabe wc-ja.
Motorične spretnosti
Roke niso boleče, v levi roki je zadovoljiva funkcija za vožnjo
elektromotornega invalidskega vozička. Desna roka je nefunkcionalna,
v PIP sklepih se krčijo prsti. Gospodu smo izdelali opornico za desno
roko. Procesne spretnosti: ni posebnosti. Trening je bil usmerjen na
uporabo komunikatorja, gospod je izjemno uspešen.
Poročilo o psihološki obravnavi
61-letni gospod Klemenčič je bil na URI Soča sprejet z namenom
vadbe in ocene primernosti komunikacijskega pripomočka.
Na podlagi nevropsihološkega pregleda ugotavljamo globalno
ohranjanje kognitivne sposobnosti. Nekaj težav se pojavlja zgolj na
področju osnovnega obsega pozornosti in delovnega spomina za
verbalno prezentirane informacije. Vse ostale kognitivne sposobnosti
so na povprečnem (jezikovne sposobnosti, selektivna pozornost)
ali nadpovprečnem nivoju (spominski procesi za vidno ali slušno
gradivo, izvršilne sposobnosti presojanja glede vsakdanjih situacij)
glede na populacijo. Sposobnost vidne diskriminacije (prepoznavanja
manjših razlik v vidnem gradivu) je še v mejah normale. Na področju
čustvovanja in razpoloženja gospod zanika anksiozno-depresivno
simptomatiko. Ob oteženem dihanju se pojavi tesnoba, ki pa jo še dobro
obvladuje. Gospodu tekom hospitalizacije predstavimo sprostitveno
tehniko vizualizacije. Za sodelovanje v rehabilitacijskih programih je
visoko motiviran.
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Poročilo o logopedski obravnavi
Gospod Klemenčič je bil sprejet v krajšo bolnišnično obravnavo z
namenom treninga uporabe in tehničnega ter vsebinskega prilagajanja
PzS – Tobii Dynavox i16, ki ga upravlja z usmerjanjem pogleda. Pri
uporabi PzS je gospod hiter in uspešen. Pomoč komunikacijskega partnerja
potrebuje le pri fizični pripravi pripomočka za uporabo (ustrezna
namestitev, kalibracija, polnjenje ...) Za pisanje uporablja zaslonsko
tipkovnico Regular (QUERTZ), pisanje je hitro in funkcionalno. Gospod
sam zazna napake in jih ustrezno tudi popravi. Pozna in uporablja
vse funkcijske tipke, predikacijo besed uporabi redkeje, predvsem na
spodbudo komunikacijskega partnerja. Simbolni govor ima pripravljen
za vsakodnevne in najbolj nujne aktivnosti, vendar ga za enkrat ne
potrebuje. Tekom obravnave smo mu glede na njegove želje predstavili
dodatne aplikacije, ki jih ponuja Comunikator 5. Nastavili smo povezavo
s telefonom, trenirali pošiljanje SMS sporočil, elektronske pošte, pisanje in
shranjevanje dokumentov, fotografiranje in ustvarjanja galerije. Pri vseh
teh opravilih je samostojen. Nastavili smo mu tudi povezavo s Facebook
Messengerjem ter vadili uporabo in asistentom še enkrat razložili
in pokazali celoten potek rokovanja s pripomočkom (nastavitev lege
uporabnika in pripomočka, kalibracija in druge tehnične podrobnosti).
Gospod Klemenčič je pri uporabi pripomočka samostojen, zelo uspešen
in motiviran za delo. Osnovne funkcije je osvojil že pred hospitalizacijo,
dodatne in zahtevnejše pa smo mu predstavili sedaj. Ob nadaljnji uporabi
in samostojnem treningu pričakujemo, da bo uporaba pripomočka še
hitrejša in učinkovitejša. Z logopedsko obravnavo zaključuje, v primeru
vprašanj ali spremembe stanja lahko pišejo in dobili bodo odgovore.«

SPET DOMA
Ker so mi atropinske kapljice zamenjali za injekcije in v Soči niso
mogli predpisati Glikopironijevega bromida, je bil z dr. Zidarjem
dogovorjen predčasen pregled pri njem, in sicer v ponedeljek, 15.
junija 2020. Ker sem bil naročen na pregled v ponedeljek, mi je dr.
Sonja Šmid ponudila, da ostanem v Soči in da me potem odpeljejo
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z rešilcem na pregled. Ker nisem imel zagotovljenih asistentov in
naročenega prevoza, sem se odločil, da grem domov. Ob 13. uri sem
zapustil URI Soča.
Po prihodu domov sem preizkušal uporabo komunikatorja na
različnih pozicijah doma. Moje počutje je bilo zelo dobro, saj so
mi v Soči dvignili moralo in samozavest na zelo visoko raven. V
ponedeljek sem s kombijem Društva distrofikov odšel na pregled k
dr. Zidarju. Predpisal mi je injekcije proti slinjenju in mi predstavil
gastrostomo, to je vstavitev sonde za dovajanje hrane in pijače
direktno v želodec. Ker težav s prehranjevanjem še nisem imel, sem
mu povedal, da bom razmislil o tem in da mu bom svojo odločitev
povedal na naslednjem pregledu.
Doma smo potem urejali še dokumentacijo o stopnji invalidnosti
ter druge zadeve v zvezi s statusom invalida. Vse je potekalo zelo
počasi, saj se je bilo treba zaradi pandemije povsod naročiti. V
mesecu avgustu so mi noge odpovedale do take mere, da sem lahko
stal ob hojci, če so mi pomagali vstati. Odkar nisem mogel več hoditi,
so se pojavile težave z odvajanjem blata.
Odvajanje je bilo mogoče le, če sem vzel
svečko Dulcolax-a.

Milan z ženo Snežno

Ko sem prišel iz Soče, smo se povezali
z izvajalcem za predelavo vozil in peljali
kombi, da so ga predelali. Namestili so
rampo in pasove za fiksiranje vozička. Čez
en teden smo se odpeljali z asistentom
Alešem, njegovo ženo ter dvema otrokoma
na morje v Staro Baško. Želel sem videti,
kako Miha ureja prikolico in okolico, poleg
tega sem želel videti tudi Nedeljka in znance
v kampu. Na morje smo šli v petek zjutraj
in se vrnili v nedeljo dopoldne. V soboto
sem tako obiskal Borutova starša, Nives in
Danijela z otroki in se srečal z Nedeljkom, ki
me je povabil na fešto ob zaključku sezone.
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PRITOŽBA - Golnik
Prejel sem odgovor na svojo pritožbo na hospitalizacijo v bolnici
Golnik. V odgovoru večino mojih očitkov zavračajo, na koncu pa vseeno
priznajo, da z mojo hospitalizacijo pri njih ni bilo čisto vse v redu. Tako
me seznanjajo, da bodo sprejemi v takih primerih, kot je moj, potekali
drugače in ne bo dovolj samo izjava enega od svojcev. Na koncu so me
prijazno povabili, da sporočim, kdaj bi lahko prišel na razgovor. Glede
na to, da so poslali pisni odgovor in da so sprejeli nekatere ukrepe, ki
bodo svojcem onemogočili, da bi koga "hospitalizirali" brez njegovega
privoljenja, sem se odločil, da razgovor ni potreben. Ker se nisem
najavil, so potem klicali z Golnika Moniko in jo spraševali, če bova
prišla na razgovor. Zato sem si premislil in se odločil, da na razgovor
grem. Dogovorili smo se za sredino julija. Razgovor bo vodil direktor
Klinike za pljučne bolezni dr. Aleš Rozman.
Dne 15. julija 2020 sem bil torej skupaj s hčerko Moniko vabljen
na razgovor k direktorju bolnice Golnik. Razprava je potekala o moji
pritožbi glede načina mojega zdravljenja meseca aprila. Dobil sem že
pisni odgovor na pritožbo, a sem še enkrat izpostavil določene stvari
iz pritožbe:
Pozdravljeni!
Na hospitalizacijo sem se pritožil, ker me zdravnica niti prvi niti
noben drug dan mojega "zdravljenja" sploh ni pogledala. Možno, da
je bila v bolniški sobi, toda z mano ni govorila. Imam diagnozo ALS in
vsakdo, ki pozna bolezen, ve, da glava dela do smrti in da ni nobene
potrebe, da o mojem zdravljenju odločajo drugi. To dejstvo potrjuje tudi
moja odločitev, ki je dokumentirana pri mojem osebnem zdravniku in
varuhu pacientovih pravic, in mislim, da celo na kartici zdravstvenega
zavarovanja.
Zato bi upravičeno pričakoval, da zdravnica pridobi moje soglasje,
saj o prisilnem zdravljenju lahko odloča le sodišče, nikakor pa ne
žena, ki je prosila zdravnico, da me zadrži v bolnici, ker je utrujena in
psihično na tleh.
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Vaše ugotovitve, da nisem izrazil želje, da želim zapustiti bolnišnico,
ne držijo. Naslednji dan po sprejemu sem na tablico napisal, naj se me
odpusti, kar je videl medicinski tehnik in z zahtevo seznanil medicinsko
sestro, a mi odgovoril, da pred torkom odpustitev ne bo mogoča, saj ni
prisoten noben zdravnik. To sem mu verjel kasneje, ko sem se lahko tudi
sam prepričal, saj od petka popoldne do torka nisem videl zdravnika. Ne
želim se ukvarjati z vašo organizacijo dela. Navajam pa za primerjavo:
v Soči je prišel zdravnik najmanj dvakrat dnevno na vizito v vsako sobo.
Trdite, da sem imel tablico stalno priklopljeno, kar ni točno, saj je
bil kabel za napajanje prekratek. Pohvaliti želim sestro Jernejo, ki se je
edina potrudila in je vztrajala pri meni, da sem dobil, kar sem želel.
Ne želim, da me še kaj spominja na te za mene najtežje dneve v
mojem življenju, ko sem bil prepuščen na milost ali nemilost sestram in
medicinskim tehnikom. Verjamem, da so se trudili po najboljših močeh, da
bi mi omogočili čim boljše bivanje, vendar jim to zaradi moje prizadetosti
in nesposobnosti govorjenja ni uspelo. Naj ponazorim, kako je potekala
komunikacija: v ponedeljek, 27.4., sem že pri kosilu želel, da dajo polniti
telefon, a ko sem pokazal nanj, mi je sestra odgovorila, da nima časa.
Isto sem želel popoldne ob 15. uri, a sem dobil odgovor, da ne morem
telefonirati. Ob pol šestih se je zgodba z drugo sestro ponovila, zato sem
s skrajnimi napori potegnil omarico ob postelji k sebi in odprl predal ter
pokazal sestri na polnilec. Takrat je razumela, kaj hočem, in dala telefon
polnit. Telefon sem potreboval, da bi napisal kakšno sporočilo, saj je tablica
zablokirala in bila brez administratorja neuporabna. Ob dvajsetih sem
želel, da mi telefon vrnejo, a ga nisem mogel dobiti, ker se še ni napolnil.
Vsekakor pa je še posebej zaskrbljujoče to, da me kljub zahtevi
najprej niso želeli odpustiti niti v torek. Prav bi bilo, da se odgovorni
pogovorijo s podrejenimi in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic.
"Bogovi v belem" si ne morejo privoščiti vsega, kar se jim v določenem
momentu zazdi primerno.
Glede predpisovanja zdravil ne razumem sledečega: jemal sem
Amyzol in Helex, a sem vendar dobil še Mirzaten, in to ne glede
na to, da sem imel predpisana že dvojna zdravila, ki naj bi delovala
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antidepresivno. Ker nisem bil pozoren, sem jih jemal skoraj dva meseca.
Nanje so me opozorili v Soči, in ko sem prebral navodila, mi je bilo
jasno, zakaj sem zaspan kljub zadostnemu počitku in zakaj sem brez
vsake volje. Tako predpisovanje je v nasprotju z zdravstveno doktrino
in škodljivo za nas uporabnike. Zdravnica bi, če pozna potek bolezni
ALS, morala vedeti, da sta jok ali smeh eden od učinkov bolezni in da
to ne pomeni, da sem depresiven ali da razmišljam o samomoru.
Menim, da je bil celoten potek mojega "zdravljenja" nepotreben in
celo škodljiv.
Sem pa vesel, da ste iz tega potegnili določene zaključke, da v bodoče
ne bo prihajalo do takih dogodkov.
Moram povedati, da sem do takrat imel zelo pozitivne izkušnje z
bolnišnico za pljučne bolezni na Golniku.«
Z direktorjem, ki se je sestanka udeležil še z dvema sodelavkama,
smo se tako pogovarjali predvsem o ukrepih, ki so jih na podlagi
moje pritožbe sprejeli:
1. sodelovanje bolnika pri zdravstvenih ukrepih, tudi če ne more
jasno izraziti svoje volje, vendar razume dogajanja okrog sebe;
2. zagotavljanje fizioterapevta takrat, ko je le-ta potreben za
izvajanje predpisanih vaj oziroma postopkov z raznimi
aparaturami (z izkašljevalnikom so pri meni delali asistenti, ki
niso imeli nobene zdravstvene izobrazbe);
3. z direktorjem sva se dogovorila, da pripravim osnutek predloga
za komuniciranje z osebami, ki jim je zaradi bolezni oteženo
sporazumevanje.

SLABŠANJE
Avgusta leta 2020 se mi je stanje hitro slabšalo. Desna roka je
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odpovedala, tako da sem imel le malo moči v mišicah nadlahti in
sem roko lahko premaknil le za kakšen centimeter. Tudi moč leve
roke je pešala vsakodnevno. V začetku avgusta sem roko lahko še
dvignil toliko, da sem jo položil na mizo ali na ročico za upravljanje
električnega vozička. Roko sem potem po mizi lahko tudi premikal.
Še vedno sem stal ob potisni hodulji, če so me dvignili in mi pomagali
ujeti ravnotežje, a ne več kot minuto. Pri vstajanju sem pomagal,
kolikor sem lahko; zjutraj, ko sem bil spočit, bolj, zvečer pa manj.
Asistenti so začeli uporabljati sobno dvigalo, ko so me dali spat ali mi
pomagali vstati. Sredi meseca mi je zelo hitro začela pešati moč v levi
roki, tako da je nisem več mogel premikati po mizi. S težavo sem jo
dal na ročico za upravljanje električnega vozička. Če mi je zdrknila
z naslona vozička, je nisem mogel potegniti nazaj. Odpovedovati so
mi začele vratne mišice in mišice trupa, in sicer po levi strani, kar je
presenetljivo, saj se je do sedaj vse začelo na desni in se potem širilo
na levo stran. Skupina vratnih mišic na levi strani je tako popustila, da
mi je glava visela v levo, tako da sem imel večkrat težave pri uporabi
komunikatorja, saj ni pravilno zaznaval mojih oči. Pri trupu se je
poslabšanje poznalo tako, da sem na začetku meseca zaznal vbod igle
pri dajanju injekcij, sredi meseca pa tega nisem več čutil.
Na desni strani sem še vedno zaznaval pripravo kože in vbod igle.
Ponoči sem imel težave, če sem se obrnil na hrbet, saj se v 90 %
poskusov potem nisem mogel obrniti nazaj na desni bok. Tudi pri
pitju so se pojavile težave, saj sem vse od takrat, ko z desno roko nisem
mogel dvigniti skodelice, pil po slamici, sedaj so mi spremljevalci
morali pod kozarec ali skodelico podlagati predmete, da sem lahko
tekočino potegnil in pil.
Dne 24.avgusta sem zopet imel pregled v bolnici Golnik. V glavnem
je bila kontrola CPAP aparata in nastavitev na njem. Rezultati preiskav so
bili zadovoljivi. Na razgovoru z zdravnico sem jo seznanil s poslabšanjem
stanja, pešanjem trebušnih mišic in zaspanostjo popoldne. Predlagala
je kontrolo na tri mesece in mi priporočila uporabo aparata za dihanje
tudi preko dneva. Predlagala je kontrolo pri nevrologu in povedala, da
je poslabšanje v skladu z razvojem bolezni.
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Verjetno je k naglemu napredovanju bolezni pripomoglo tudi
to, da se je hčerka Monika s trimesečnim sinkom Jakobom morala
zateči v varno hišo, ker jo je partner pretepal, jaz ji pa nisem mogel
pomagati. Pretepanje je skrivala pred družino, dokler ni partner
resno grozil, da bo njo in otroka ubil.
Užalostilo me je tudi, da Slado na pobudo moje žene ni šel na
morje. Vedel sem, da bodo nadaljnji odhodi povezani z veliko večjimi
logističnimi težavami. Zavedal sem se namreč, da že sedaj brez
močnih asistentov, ki mi pomagajo, ne zmorem odhoda na morje. Po
predvidevanjih pa bo to vedno teže.

TEŽKE NOČI
Neke noči v septembru ni bilo nobenega asistenta, zato sva bila
s Snežno sama. Ker sem bil nemiren in se nikakor nisem mogel
namestiti tako, da bi mi odgovarjalo, sem se večkrat obrnil na hrbet in
potem se nisem več mogel obrniti na bok. Zaradi tega sem klical ženo,
ki mi je zjutraj očitala, da sem to delal namerno.
»A ti misliš, da je meni lepo, da te ponoči kličem? Najprej se moram
obrniti na hrbet, nato najti stikalo zvonca in sedaj pride najtežji del.
Prava umetnost je najti gumb na stikalu in nato še pritisniti nanj.
To je pravi podvig, ki zahteva polno iznajdljivosti, saj nikoli ne vem,
s katerim prstom ali členkom bom lahko pritisnil na gumb stikala.
Če se slučajno zgodi, da se stikalo obrne v napačno stran, potem je
še veliko huje. Včasih primem stikalo s prsti in potem imam težave,
kako ga izpustiti. Ne vem, ali resno misliš, da to delam iz »žlehtnobe«.
Verjemi mi, če ne bi bilo potrebno, te ne bi nikoli poklical, saj se ne
bi želel tako mučiti zato, da bi nagajal tebi, in zakaj bi ti? Niso mi
razumljivi tvoji očitki, da samo nergam. Povej mi, kako naj drugače
izrazim svoje nestrinjanje z nečim. Včeraj sem prosil za kuhinjski
stol, pa mi ga z asistentom nista hotela dati, ker sta ocenila, da ni
varen zame. Seveda pa mene nihče nič ne vpraša. Ležalnik sem kupil
zato, da se bom nanj presedel, ko me bo zelo bolela zadnja plat. To se
je zgodilo že prejšnji teden, in ko sem se želel premestiti nanj, ga ni
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bilo, ker ga je sine uporabljal in ga ni prinesel domov. Matic je rekel,
da ga bo še isti dan prinesel. In ko sem ga čez dva dni vprašal, če je
ležalnik že vrnil, je ves ogorčen izjavil, da »naj mu ne težim«.
Ko sem včeraj zopet vprašal, a je že doma, si se mu ti postavila v
bran, da ga tako ali tako ne potrebujem.
Misliš, da je meni lahko in da jaz ne trpim? Ti vsaj lahko vstaneš
in greš ter se lahko vsaj s kom pogovoriš. Kaj naj pa jaz? Velikokrat
sam več ne vem, kako naj ti ugodim. Stalno bolj imam občutek, da
ti več ne odgovarjam, ker sem stalno doma. Ne vem, zakaj se vsem
asistentom poskušaš prikazati kot »revca«, mene pa kot nekoga, ki te
zatira.
Res me čudi, zakaj tak odnos do mene. Še posebej, ker umiram in
me drugo leto ta čas ne bo več med živimi. Ne vem, kaj še pričakuješ od
mene. Z mojo smrtjo boš samo ti profitirala. Ali si ne zaslužim, da bi
bila malo bolj tolerantna do mene? Težko je vsako jutro poslušati: »Ko
bova z Mojco sami, boš pa v postelji cel dan.«
V meni tako ubiješ še tako malo upanja. Tako kot se obnašaš do
mene, je zelo težko razumeti, da ti je kaj do mene, saj asistenti vedo več
kot jaz in moram zato njih spraševati, če hočem kaj vedeti.«

LEPŠI TRENUTKI
Dne 12. septembra smo žena Snežna, asistentka Mojca in jaz odšli
k prijatelju Borisu (ki ima ravno tako kot jaz ALS) na praznovanje
njegovega "Abrahama". Ker sem se z Mojco že pred tem dogovarjal,
da bo z mano pri vstajanju in da me bo dala spat, je bilo zame jasno,
da bomo ostali tam do večera. Druženje se je začelo ob dvanajstih.
Ko je začela žena Snežna ob sedemnajstih priganjati, da gremo, mi ni
bilo nič jasno. Domov smo šli, ko se je zabava šele dobro začela. Pri
odhodu mi je Mojca šepnila, da bova šla naslednjič sama. Iz tega sem
sklepal, da bi rada še ostala. Midva bi še ostala, ker pa naju je žena
priganjala, sva se poslovila.
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Doma sem se po Mojčinem odhodu pogovoril z ženo. Izgovarjala
se je na Mojco, češ da je rekla, da bo delala samo do 18. ure. Zaradi
tega sem bil v dilemi, kaj bo naslednjo soboto, ko imam planiran obisk
na Štajerskem oziroma v Apačah. Takoj sem šel preverit na Facebook
in tam je bilo popolnoma jasno zapisano, da bo Mojca ne glede na
to, da ima priznanih 12 delovnih ur, ostala z mano. Kljub temu sem
razmišljal, kaj naj naredim naslednjo soboto, če bo vztrajala pri 12
urah. Imel sem različne rešitve, a najprej sem se želel pogovoriti z njo.
Dobro, da je bila naslednji dan v službi. Ko sva se pogovarjala, sem
hitro ugotovil, da je prišlo do nesporazuma. Mojca je namreč mislila,
da se mora odjaviti iz službe z mojega doma, in ko sva to razčistila,
ni bilo več nobene dileme, ali bo vozila kombi in ostala z mano tudi
po službi. Kljub temu da sem skoraj vso delovno dobo vodil ljudi,
sem pozabil na tri osnovne elemente vodenja (razumevanje naloge,
pomoč pri izvedbi in nadzor). Ker se nismo pogovarjali, je prišlo do
komunikacijskega "mrka".

ASPIRATOR
17. septembra ponoči nisem mogel spati, ker me je dušilo. Zjutraj
sem asistenta prosil, da preskočiva razgibavanje, ki smo ga izvajali
vsako jutro, in grem na izkašljevalnik. Pričakoval sem, da se bo
stanje izboljšalo, a ni bilo nobenega efekta. Zaradi tega sem odklonil
jutranjo pijačo in zajtrk. Nenehno sem kašljal, zato je žena poklicala
patronažno sestro. Le-ta je hotela poklicati dežurnega zdravnika,
čemur sem nasprotoval, saj sem se bal, da me bo poslal v bolnico na
Golnik. Patronažna sestra je zato predlagala uporabo aspiratorja, ki
sem ga imel pripravljenega že skoraj eno leto. S tem sem se strinjal.
Takrat je domov prišla hčerka Monika, ki sem se je zelo razveselil,
saj je končala srednjo zdravstveno šolo in bila tik pred diplomo iz
babištva. Povrh pa je ona moj najmočnejši zagovornik. Patronažna
sestra me je pripravila na aspiriranje in pri tem ji je Monika
pomagala. Po aspiriranju mi je takoj odleglo. Patronažna sestra je
predlagala, da nauči Moniko, kako se aspirira, ona pa bo naučila
asistente. Naslednji dan je Monika prišla, tako da jo je patronažna
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sestra Ana naučila, kako aspiracijsko cevko skozi nos potisniti v
pljuča in kako poaspirirati sluz, ki ovira normalno dihanje. Monika
je nato že v soboto sama brez težav izvedla celoten postopek in potem
v naslednjih dneh usposobila asistenta Aleša in Draga.

Obisk pri prijatelju Borisu Prašnikarju, ki tudi boleha za boleznijo ALS

NI ŠE KONEC
19. septembra smo šli v Žiberce pri Apačah k stricu Ignacu in
teti Štefki. Z njima sem se na obisku dogovoril, da pokličeta sinove s
partnerji in otroki. Želel sem jih videti še enkrat zbrane vse skupaj.
Na Štajerskem sva z ženo preživela veliko nepozabnih trenutkov, tako
da sem bil zelo vesel, da so se Sobočani odzvali na mojo željo.
24. septembra pa sem šel z asistentom Dragom in Borutom na
Krk. Kljub karanteni smo izkoristili 48 ur, kolikor je bil obisk na
Hrvaškem dovoljen lastnikom nepremičnin, plovil ali lastnikom
prikolic, ne da bi bilo potrebno iti v 10-dnevno karanteno. Zadnjih
10 let smo imeli pred zaprtjem kampa zaključno "fešto" in tudi letos
tega običaja nismo želeli izpustiti. Odločil sem se, da se bom kljub
odvisnosti od aparatur srečanja udeležil, saj sem pričakoval, da je to
zame zadnjič. Z Borutom sem se dogovoril, da bo spal pri meni v
prikolici in pomagal Dragu, če bo to potrebno.
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KRIŽI Z ASISTENTI
V začetku oktobra smo imeli sestanek s koordinatorko Tjašo z
ZPS. Na sestanku se je oglasila Mojca, ki je izjavila, da ona aspirirala
ne bo, in vprašala, na koliko časa je potrebno bolnika, ki je priklenjen
na posteljo, obračati. Na dan sestanka je delala ponoči, in ker sem
bil nemiren, sem jo budil vsako uro. Kot je to predstavila, mi odreka
možnost, da jo pokličem, ko jo potrebujem. Iz njenega odnosa do dela
in izjav se je videlo, da jo nekaj hudo moti. Vse je kazalo na to, da ko
sem bil še sposoben skrbeti zase in ko je delala od ponedeljka do petka,
je bila zadovoljna. Sedaj, ko se mi je stanje poslabšalo in je bilo za mene
potrebno skrbeti 24 ur dnevno, jo je to motilo. Še več, dovolila si je celo,
da dvakrat ni prišla v službo, in to zato, ker je bil eden od asistentov
pozitiven na testiranju za covid 19. Pomagalo ni niti pojasnilo, da sem
bil eno uro pred prihodom in eno uro po odhodu okuženega asistenta
priklopljen na masko za neinvazivno predihavanje, pri katerem se je
vdihani zrak prefiltriral. Veliko večja je bila verjetnost, da bi se okužila
ona, saj je zjutraj prišla na delo za njim.
Asistentka Mojca me je v drugi polovici oktobra seznanila, da je dala
odpoved in da želi čim prej prenehati z delom. Zame je bil to velik šok,
saj je večkrat rekla, da me ne bo zapustila, zato tega nisem pričakoval,
kljub temu da mi je omenila, da ji urnik ne ustreza. A ravno v tem času
smo pričeli s pogovori, da bi konec tedna začeli delati po 12 ur in da bi
asistenti delali vsak drug vikend.

VSE VEČ PRIPOMOČKOV
8. oktobra sem imel pregled pri dr. Zidarju. Pogovarjali smo se o
stomi, o napredovanju bolezni ter aparatu za neinvazivno predihavanje.
Prosil sem, če lahko dobim aparat, ki bi imel lastno napajanje. V
septembru je bilo namreč neurje in sem se bal zaspati, ker sem imel
električen zvonec, na katerega sem pozvonil, če sem kaj potreboval. Bal
sem se izpada električne energije, saj bi se v tem primeru lahko zadušil
– odpovedovala mi je trebušna prepona. Pri zdravniku so me hoteli na
vsak način prepričati, da aparat ima avtonomni sistem napajanja, in
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ko sem zatrjeval, da ga nima, se je dr. Zidar odločil, da se poveže z dr.
Zihrlovo in da se bosta dogovorila o zamenjavi aparata.
Sicer je bilo moje stanje tako, da sem na mišični masi izgubil okrog
14 kilogramov, kar se je poznalo predvsem na mišicah rok. Izstopala je
leva roka, ki je bila že skoraj brez mišic. Roke sem lahko samo še malo
premaknil na vodoravni podlagi, prstov nisem mogel več zravnati.
Začele so odpovedovati vratne mišice, tako da mi je glava visela v levo
in sem jo le še s težavo postavil v normalen položaj. Vse pogosteje sem
potreboval aspiriranje in masko za neinvazivno predihavanje tudi čez
dan. Začel sem uporabljati opornico za vrat, saj drugače zvečer nisem
mogel uporabljati komunikatorja, ker mi je glava preveč visela na stran.
Pri hranjenju sem dobil prehransko dopolnilo "Ensure plus advance."
Vse bolj sem postajal odvisen od drugih že pri najlažjih gibih, kot sta
izravnava prstov na rokah in premikanje rok.

Zadnjič na morju

NOV APARAT ZA DIHANJE
24. oktobra sem pri pregledu na Golniku v razgovoru z zdravnico
spraševal, če so mogoče govorili z dr. Zidarjem v zvezi z aparatom
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za neinvazivno predihavanje z lastnim napajanjem. Ugotovitev
zdravnice je bila, da takega aparata še ne potrebujem, ampak se je
kljub temu odločila in podala predlog na ZZZS, da mi tak aparat
predpišejo. Sestri je naročila, da pokliče na Pulmodato in se poskuša
dogovoriti, da mi tak aparat, kljub temu da še nimam odobritve,
čim prej dostavijo. Sestra naju je kmalu obvestila, da se je uspela
dogovoriti in da me bodo obvestili o dostavi aparata. Že čez dva dni
so mi ga dostavili. Nekaj dni sem potreboval, da sem se privadil na
nov aparat, predvsem pa, da smo uspeli nastaviti vlaženje.

NA NEVROLOŠKI KLINIKI
30. oktobra so me klicali z nevrofiziologije, da se je sprostilo
mesto in da lahko pridem v naslednjem tednu na operacijo, da mi
bodo vstavili v želodec cevko za hranjenje (stomo). Klical je dr.
Zidar in v razgovoru z njim sem ga spraševal o možnosti, da gre
z mano eden od asistentov. Odgovoril mi je, da glede na izbruh
okuženih s covid 19 to ne bo mogoče, saj je bilo v tem obdobju v
Sloveniji preko 2000 okužb dnevno. Rekel sem, da brez asistenta
ne grem, a po prepričevanju, da bom na intenzivnem oddelku,
kjer je stalno prisotno zdravstveno osebje, sem le s težavo pristal.
Takoj, ko je omenil bolnišnico, je v meni zagorela rdeča lučka in
me spomnila na zelo slabo izkušnjo z Golnika. Z zdravnikom sva
se tako dogovorila, da v ponedeljek opravim testiranje na covid 19,
in če bom negativen, bom verjetno v torek sprejet v bolnišnico in
bom tam ostal nekaj dni. Pri vsem tem se mi je postavljalo samo
eno vprašanje: "Kako bodo skrbeli zame?"
V torek zjutraj sem bil seznanjen, da nimam virusa in tako smo
se začeli pripravljati za odhod. Ob enajstih smo prišli na nevrološko
kliniko in po opravljenih formalnostih sta me žena in asistent Aleš
odpeljala na intenzivni oddelek. Ko smo prišli tja, so se sestre začele
čudno spogledovati. Takoj sem vedel, da je nekaj narobe, in kmalu
ugotovil, v čem je problem. Začele so spraševati, kako me bodo dali
v posteljo. Aleš jih je hitro pomiril, da bova to naredila sama in da
pomoči ne potrebujeva. No, malo kasneje je to Aleš tudi storil, me
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dvignil in prestavil na posteljo tako, da je bil tudi ta problemček
rešen. Nato so me uredili in tekom dneva so k meni prihajali
zdravstveni delavci, ki bodo delali z mano, in se predstavljali ter me
seznananjali s tem, kaj bodo z mano počeli. Najprej je prišla sobna
zdravnica, potem respiratorna fizioterapevtka in nato še logopedinja.
Z logopedinjo sva hotela namestiti komunikator, vendar je Aleš
toliko privil namestitvene vijake, da jih dekleta niso mogla odviti.
Logopedinja je našla reševalca, ki je hotel pomagati, a je pri tem
odtrgal vijak, tako sem na koncu ostal brez komunikatorja.
Kasneje sem poslušal respiratorno fizioterapevtko Tanjo v
razgovoru z medicinsko sestro, ko sta se pogovarjali, od kod sta. Ko je
Tanja rekla, da je iz Kokrice, sem se razveselil, da je moja sokrajanka.
Tanja je našla zasilno rešitev za komunikator - bolniško posteljo
in kartonasto škatlo - improvizirano. Ko sem imel tako ponovno
vzpostavljeno komunikacijo, sem jo vprašal, od kod je, in ugotovila
sva, da sva doma zelo blizu.
Zvečer sem imel težave z nočno izmeno, saj sta mi sestri hoteli
dati tableto Mirzatem v polsedečem položaju. Vedel sem, da se mi
bo zaletelo in zato tablete nisem hotel vzeti. Ena od sester se je, ne da
bi poskušala ugotoviti vzrok, zelo arogantno odzvala in mi zabrusila:
»Lahko ponoči kličete in vpijete, pa ne bova prišli«. Tako sem že prvi
večer spoznal, da kljub vsemu ni dobro uveljavljati svojih potreb tudi če mi to škodi. Zjutraj sem o dogodku obvestil sobno zdravnico
in ji pojasnil, zakaj nisem hotel vzeti tablete. Ob dvanajstih so me
odpeljali na poseg, ki je trajal dobrih 20 minut. Zvečer sem zdravila
prejel že po vstavljeni cevki in noč je minila brez večjih zapletov.
Ker sem vedel, da me bo prišel pogledat dr. Janez Zidar, sem na
komunikatorju zanj pripravil dve vprašanji. Prvo je bilo, če bom
šel lahko v petek domov, drugo pa, če bi me fizioterapevtka lahko
malo razgibala. Na prvo vprašanje mi je odgovoril, da če ne bo
kakšnih zapletov, bom lahko šel v petek domov, za drugo pa, da bodo
poskrbeli, da me bo fizioterapevtka prišla razgibat. Zelo sem bil vesel,
da bom šel naslednji dan domov. Zvečer je bilo vse v redu. Ponoči so
obračali samo enkrat v toku noči. To je bila zame težava, saj sem ležal
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na boku in bil podprt z blazinami tako, da se niti premakniti nisem
mogel. Počutil sem se zelo utesnjeno in nemočno.
Zjutraj je prišla sobna zdravnica in me seznanila, da bom šel
domov v ponedeljek. Bil sem tako šokiran, da ji nisem nič odgovoril.
Vzel sem komunikator in pripravil vprašanje za vizito, kakšen je
razlog, da me ne pustijo domov, ko pa mi je dr. Zidar rekel, da bom
lahko šel, če ne bo zapletov.
V viziti je bil en sam zdravnik in ko sem mu postavil pripravljeno
vprašanje, mi je odgovoril, da tudi on ne vidi, zakaj ne bi šel domov,
in da bo preveril, kje je vzrok za tako odločitev. Kmalu so se sobna
zdravnica, zdravnik, ki je opravljal vizito, dve zdravnici in dr. Zidar,
ki je takrat ravno prišel na obisk, pogovarjali o tem, ali me spustijo
domov ali naj še ostanem. Kolikor sem lahko spremljal razgovor, je
bila dilema v tem, ali imam zagotovljeno asistenco ali ne.
Slišal sem dr. Janeza Zidarja, ki je drugim razlagal, da žena sama
ne more skrbeti zame, da imam še hčerko, ki ima dojenčka in tudi
ne more pomagati, in da je doma še sin, ki se v skrb zame vključuje
poredko. Nato je pristopil do mene in me seznanil, da bom šel domov,
v kolikor si priskrbim asistente. Žal žena kljub temu da sem ji povedal,
da bom verjetno prišel v petek, o tem ni seznanila koordinatorke ZPS
in zaradi tega ni organizirala asistence in je še naprej vztrajala, da
grem domov v ponedeljek.
O tem sem obvestil hčerko Moniko in ji naročil, da pokliče
koordinatorko ZPS in jo seznani, da pridem domov, istočasno pa naj
pokliče asistenta Draga in ga prosi, da vskoči za toliko časa, da bo
organizirana asistenca. Ko se bo pogovarjala z njim, naj mu pove, da
sem pripravljen plačati, kolikor bo rekel. Čez pol ure mi je Monika
sporočila, da je asistenca zagotovljena od 22. ure naprej in da me bo
z Dragom prišla iskat ob 18.30.
Takoj, ko sem novico prejel, sem z njo seznanil osebno zdravnico,
ki je pripravila odpustno pismo. Tako je bilo sedaj popolnoma jasno,
da grem domov.
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Pred večerjo sem sestre prosil, da s hranjenjem skozi cevko
počakajo, da bodo postopek lahko pokazale hčerki in asistentu, kar
so tudi kasneje storile.
V odpustnem pismu je bilo napisano:
Približno leto in pol uporablja aparat za neinvazivno predihavanje,
ki ga sedaj potrebuje vedno, kadar leži, brez njega je lahko le v sedečem
položaju. Sporazumeva se s pomočjo komunikatorja. Z okončinami
giba le minimalno. Sam je zmožen upravljati voziček na električni
pogon in se obrniti z desnega boka na hrbet, pri vseh ostalih aktivnostih
pa potrebuje pomoč. Na levem boku ne more ležati zaradi pereze
hemidafragme. Soproga zadnje tri mesece opaža, da gospod težko
požira. Kruh se mu zalepi na mehko nebo, tekočina se zaleti, poje pa
drobno narezano in pasirano hrano. Zgoščevalec tekočine zavrača.
Vsak dan poje več obrokov, vendar zelo počasi. Od pričetka bolezni
je izgubil 10 kg (soproga oceni, točni podatki niso znani), v zadnjem
mesecu se teža ni drastično spremenila.
Urejeno ima 24-urno osebno asistenco. Če bi bilo to potrebno, je
gospod izrazil voljo, da ne želi invanzivnega predihavanja. Sicer se
zdravi še zaradi arterijske hipertenzije. Redno prejema glikopirolat
1/2 ampule s.c. zjutraj, Amyzol 10+10+20 mg, Mirzaten 45 mg zvečer,
Rawel SR 1,5 mg zjutraj. Alergije niso znane.
Nevrološki status: Buden, mestoma ga posili jok, ves čas pregleda
uporablja aparat za neinvazivno predihavanje, zato pregleda v
celoti ni možno opraviti, vtis je, da razume in smiselno odgovarja z
mežikanjem. Zenici sta okrogli, simetrični, primernih reakcij na
osvetlitev. Okolomotorika do skrajnih leg, mistagmusa ne vidim, dvojne
slike zanika. Obraz deluje simetričen, v preostalem MŽ zaradi NI ne
morem oceniti. Trofike ne morem oceniti zaradi edemov. Z levico nakaže
stisk pesti, z drsanjem po podlagi napravi fleksijo in ekstenzijo v kolkih
v polovičnem obsegu, bolje levo, v stopalih gibe nakaže. Mišični tonus je
spastičen povišan, miotatični refleksi so živahnejši z razsojem. Plantarna
odgovora sta v ekstenziji. Obojestransko neizčrpljiv stopalni klonus.
Motenj občutenja ne ugotovim. Testov koordinacije ne more izvesti.
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Logopedija: Z gospodom po vstavitvi RIG izpeljemo oceno varnega
požiranja per os zaradi morebitnega dodatnega hranjenja preko ust.
Pri indirektni oceni požiranja ugotavljamo odstopanja. Bilabialna
zapora je oslabljena, velikokrat so usta odprta.
Jezik izplazi do medzobne nege, gibanje jezika v vertikalni in
horizontalni smeri je minimalno, upočasnjeno. Gospod po navodilu
pogoltne sline. Dvig grla je sicer evidenten. Po navodilu se poizkusi
odkašljati, a je kašelj neproduktiven. Nadaljujemo z direktno
oceno. Gospod delno izprazni žlico hrane stopnje 4. Oralna faza je
upočasnjena in nezadostna zaradi oslabljenih mišic jezika in zaradi
slabše gibljivosti jezika. Po hranjenju so tudi vidni ostanki hrane,
pomešani z gosto slino v ustni votlini. Ostanki najverjetneje tečejo
po orofaniksu in penetrirajo v področje grla, saj so po hranjenju pri
gospodu pojavlja povečana potreba po odkašljevanju. Po zajtrku
respiratorna fizioterapevtka v aspiratu najverjetneje najde ostanke
sadne kaše, po kosilu pa smo v ostanke čokoladnega pudinga v aspiratu
popolnoma prepričani. Mnenje: Najverjetneje prihaja do počasnega
pretakanja hrane iz ustne votline v del orofarinksa. Nato ostanki
po hranjenju nadaljujejo pot do grla, kjer najverjetneje prihaja do
penetracije, saj gospod čuti potrebo po večkratnem odkašljanju.
Hranjenje per os ni varno. Vnos tekočin in hranil naj poteka preko
RIG.
Potek obravnave in zaključek: 61-letni gospod Klemenčič z
znano boleznijo motoričnega nevrona in posledično disfagijo je bil
hospitaliziran na KO za bolezen živčevja za predvideno radiološko
vstavitev gastrostome. Dne 4.11. je bila radiološko vstavljena
gastrostoma RIG. Poseg je potekal brez zapletov, okolica RIG je bila
ves čas hospitaliziranja brez znakov vnetja. Dan po posegu smo začeli
s postopnim hranjenjem, prejemal je vitamin B1 in mulltivitaminske
pripravke, v obravnavo smo vključili tudi dietetičarko in logopedinjo.
Osebnega asistenta in soprogo smo priučili v rokovanju z RIG. Že ob
sprejemu smo v laboratorijski izvid zabeležili blago hipokalemijo, ki
je lahko stranski učinek redne terapije z indapamidom. Redno smo
kontrolirali elektrolite in krvno sliko, kalij smo ustrezno nadomeščali,
ostali elektroliti so bili v normalnem območju. Po posegu so blago
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porasle vrednosti CRP, ob tem je bil brez kliničnih znakov okužbe. Dne
8. 11. 2020 je bil na lastno željo odpuščen v domačo oskrbo, kjer ima
urejeno 24-urno osebno asistenco. Ob odpustu je PR 140/89 mm Hg,
pulz 87/min, TT 36 stopinj Celzija, saturacija 92%, rana okrog RIG je
brez znakov vnetja, trebuh mehak, neboleč.
Navodila ob odpustu:
- svetujemo kontrolo elektrolitov (vključno s kalcijem, magnezijem
in fosfatom) in CRP v začetku prihodnjega tedna; izbranega
zdravnika prosimo, da v obravnavo vključi patronažno službo. V
primeru febrilnega stanja ali bolečin v trebuhu naj se obrnejo na
lečečega/dežurnega zdravnika;
- v primeru vztrajne hipokalemije svetujemo zamenjavo
indanpamida za ACE inhibitor ali zaviralec kalcijevih kanalčkov
po presoji lečečega zdravnika;
- prilagamo navodila za rokovanje z RIG; če bi svojci potrebovali
dodatno edukacijo, se lahko po predhodnem dogovoru oglasijo
na našem oddelku.«

TEŽAVE S STOMO
Že po 10 dnevih se mi je cevka zamašila in jo je Monika s
pomočjo zobotrebca osvobodila čepa, ki ni bil v celoti odstranjen.
Delček čepa je ostal na prehodu cevke v telo, in ker smo se bali, da
se bo zopet zamašil, je žena obvestila dr. Zidarja. Še isti dan sem
za naslednji dan dobil termin za zamenjavo RIG-a. Naslednji dan
sem tako odšel na zamenjavo RIG, s seboj smo vzeli NIV, a pozabili
masko. Pri zamenjavi so me polegli na posteljo, nad katero je bil
rentgen in naprava za merjenje saturacije. Takrat sem lahko prvič
spremljal, kako mi naprava za NIV predihavanje pomaga pri dihanju.
Saturacija mi je v nekaj minutah iz 92 padla na 80 %, zato so me takoj
priklopili na kisik in saturacija se je nato zelo hitro popravila. Potem
so že prinesli masko in me priklopili na aparat za NIV.
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Poseg je trajal približno 20 minut in je bil RIG zamenjan; vstavili
so mi cevko z večjim premerom in tako manjšo možnostjo, da se
zamaši. Ker bi moral priti tešč, mene pa so nahranili, sem moral
dobiti antibiotik, ki so mi ga dali v ambulanti dr. Zidarja. Ker se je
asistentu Alešu služba zaključevala in je imel popoldne obveznosti,
sem ga poslal domov in ženi naročil, da se vrne z asistentko Vesno.
Ko sta se vračali v Ljubljano, sta naleteli na zastoj in čakali v koloni.
Jaz pa sem čakal v ambulanti in z dr. Zidarjem debatiral o bolezni,
tako da sem o poteku dobil veliko novih informacij. Med ostalim
sem zvedel, da tako celovito obravnavo, kot jo imam jaz, izvajajo šele
od leta 2002, ko se je ustanovil oddelek za ALS. Prej so paciente s
to boleznijo obravnavali splošno, glede na to, kako so se pojavljale
težave. Tak način obravnave je po moji nestrokovni oceni velika
pomanjkljivost našega zdravstva. Imamo vrhunske strokovnjake z
različnih področij, ki vsak gleda pacienta s svojega področja, redko
pa sedejo skupaj in o pacientu podebatirajo in poskušajo ugotoviti,
kaj mu je. Izvidi specialistov prihajajo k splošnemu zdravniku, ki
tako kot v mojem slučaju nimajo izkušenj z vsemi boleznimi in tako
ostanejo sami z bolnikom in poskušajo pomagati po svojih najboljših
močeh. Tudi bolezen velikokrat ni samo z določenega področja,
ampak zajema več področij dela specialistov.

ODVAJANJE
2. decembra sem imel težave z odvajanjem blata, kljub temu da
sem dobil dve svečki. Od vsega napenjanja in poskusov, da bi šel na
blato, sem bil tako zelo izmučen, da sem šel počivat v posteljo. Žena
in asistentka sta mi poskušali pomagati, pa nista vedeli, kako. Zaradi
tega sta me prepričali, da sem pristal na to, da pokličeta zdravnika.
Ko je zdravnica prišla, je žena v hodniku govorila z njo. Ker nisem
vsega slišal, me je bilo strah, da bom končal v bolnici. Zdravnica je
potem prišla do mene in me vprašala, če želim v bolnišnico, kar sem
odločno zavrnil. Po pregledu in razgovoru z mano in posvetovanju
z dežurnim zdravnikom z nevrološke klinike se je odločila, da mi
predpiše kapljice za pomiritev.
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Ves čas sem imel bolečine v trebuhu, verjetno kot posledica
nerednega odvajanja, tako da niso pomagale niti svečke. Poleg
navedenega mi je bilo slabo in okrog RIG se je pojavila kri, zato je
Snežna klicala dežurno zdravnico. Obljubila je, da se bo oglasila proti
večeru. Prišla je okrog 19. ure. Ko me je pregledala, se je odločila,
da me napoti na internistično prvo pomoč na urgenco v Ljubljano.
Povedala je še, da se moramo takoj odpraviti. Ker sem se bal, da me
bodo zadržali v bolnici, sem se z zdravnico dogovoril, da gremo na
urgenco zjutraj.
Tako smo v nedeljo zjutraj odšli v Ljubljano. Po sprejemu na
internistični prvi pomoči in triaži sta žena in asistent Aleš rekla,
da so mi RIG vstavili na nevrološki kliniki. Pojasnil sem, da so me
z nevrološke klinike peljali na vstavitev RIG na klinični center.
Kmalu so me vzeli na pregled. Zdravstveni tehnik naj bi mi vstavil
kanal za morebitno kasnejše dajanje infuzije in različnih zdravil ter
mi vzel kri za laboratorijske preiskave. To je bil pri meni že problem,
saj se ožilje ni videlo, poleg tega so se žile skrčile tako, da je imel
zdravstveni tehnik veliko težav in je poskušal na kar nekaj koncih,
da bi mi vstavil kanal. Nazadnje mu je uspelo nad zapestjem desne
roke. Med vstavljanjem kanala sta do mene pristopila zdravnika, ki
sta se z mano pogovorila o mojih težavah. Odločila sta se, da me
napotita na rentgen. Ko so opravljali slikanje pljuč in želodca, je
rentgenologinja povedala Alešu, da nekaj ni v redu in da je težava v
zastajanju blata in da bo to najbolje pokazal ultrazvok. Napotili so
me nazaj v čakalnico.
Ultrazvoka kasneje niso naredili. Ker so imeli urgentni primer,
se tri ure ni nič dogajalo, potem so me poklicali v ambulanto in mi
naročili, da se v ponedeljek zglasim pri dr. Janezu Zidarju.
Naslednji dan smo šli ponovno v Ljubljano na naročeni pregled
k dr. Zidarju in ugotovili, da smo hodili "brez veze", saj nam dr.
Zidar ni mogel pomagati. Predlagal mi je, da se dogovorim s svojo
zdravnico, da izda nalog patronažni službi in da mi da "visoko
klizmo."
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PREGLED DOMA
9. decembra so mi na domu opravili redni kontrolni pregled.
Prišla sta dr. Janez Zidar in sestra Patricija.
Ugotovitve:
Največja trenutna težava je pogosto zbujanje oziroma slab spanec
ponoči. Zbudi se na vsako uro. Ponoči vedno uporablja aparat za
neinvazivno predihavanje, čez dan pa še po dve uri. Na tri mesece ima
kontrolo pri dr. Ziherlovi na Golniku. Ponoči lahko leži le na boku. Ob
tem ponoči slina zateka v sapnik. Proti čezmernemu slinjenju dobiva
injekcije Glikopirulata. Ker je imel ponoči suha usta, dobi samo po pol
ampule tega zdravila zjutraj. Težave ima tudi z zaprtjem. Jemlje sirup
Portalak, Bekunis, včasih tudi svečke in mikroklizme.
Danes mu odvzamemo kri za plinsko analizo arterijske krvi.
Vrednosti PCO2 so normalne.
Mnenje: Nespečnost ni pogojena s slabo predihanostjo. Dogovorimo
se, da bo Glikopirulat jemal tudi zvečer. Če bo ponovno ugotovil, da
ima presuha usta, lahko nabavijo preparat umetne sline ali pa odmerek
Glikopirulata nekoliko zmanjšamo. Svetujem tudi protibolečinsko
zdravljenje, lahko pričnejo z zdravilom Lekadol. Če to ne bo zadoščalo,
lahko predpišem recept za kaj drugega. Do sedaj mu za boljši spanec
preparat Sanival ni pomagal. Če z že omenjenimi ukrepi ne bo bolje,
lahko poskusimo tudi z drugim zdravilom, npr. Trtico. Portalak lahko
vzame trikrat dnevno, tudi v večjih količinah. Lahko predpišemo, če
se bo za to odločil, tudi enteralno hrano z vlakninami, kar bi lahko
pomagalo proti zaprtju. Čez teden naj javijo, kako je z gospodom.

DECEMBRA 2020 – IZVID IZ IPP
Vzrok prihoda: stanje z gastrostomo.
Stanje bolezni: Gospod ima ALS, komunikacija je otežena,
komunicira preko elektronskega komunikatorja. Pred enim mesecem
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so mu vstavili RIG. Pove, da ga od petka dalje boli v trebuhu, v okolici
RIG-a je opazil iztekanje rjavkaste in krvave tekočine. Zanika vročino
z mrzlico. Je zaprt, nazadnje odvajal blato pred 5 dnevi. Vodo odvaja
normalno.
Druge bolezni: AH, bolezen motoričnega nevrona.
Status: Komunikacijo izvaja preko komunikatorja, ne deluje
prizadet, eupnoičen
v mirovanju, anikteričen, acianotičen,
afebrilen, RR120/ 97 mmHg, saturacija brez dodajanja kisika 94 %.
Koža topla, suha, turgor primeren. Pljuča orientacijsko brez večjih
posebnosti. Srce: akcija ritmična, normokardna, tona primerna,
šumov ne slišim. Trebuh pregledan v sedečem položaju, mehak,
neboleč. Peristaltika slišna. Ledveni poklep neboleč. Okončine povite,
brez večjih edemov.
EKG sinusna tahikardija s frekvenco 109/min, normalna srčna os,
1 x SVES , ST spojnica v liniji.
RTG p.c. 1 AP PROJ (20.12.2020). RTG posnetek sede v ekspiriju ali
slabem empiriju. Izvid je grobo orientacijski. Srce je videti še normalne
velikosti. Aorta v preglednih delih primerna. V preglednih delih pljuč
ni prepričljivih patoloških sprememb. Večji plevralni izliv ni viden,
majhnega leže ni možno izključiti.
RTG abdoma orientacijski izvid. Pod desno prepono interponirana
črevesna vijuga, najverjetneje transverzalni kolon. Prepriljičljivih RTG
znakov ileusa ne identificiram. Možen je ascites.
Urgentni ukrepi in terapija v ambulanti IPP. Kalinor raztopina 1 del
vode v RIG.
Mnenje: Pri gospodu ne ugotavljamo akutnih internističnih obolenj.
Po nasvetu interventnega radiologa poskusimo z izvlekom iz RIG,
vendar nam ne uspe. Pogovorim se z interventnim radiologom, ki
svetuje napotitev na nevrofiziologijo, kjer naj ga obvestijo v zvezi z
eventualno menjavo gastrostome.
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21.12. Včeraj je bil zaradi bolečin v trebuhu na IPP. Predlagano mu je
bilo, naj RIG pregleda interventni radiolog, ki ga je napravil. Včasih opazijo
malo rjavkaste tekočine ob hranilni cevki. To je za kronično rano povsem
normalno. Sicer je kronična rana čista. Trebuh na palpacijo neboleč in
mehak. Da ni s hranilno veko nič narobe, potrdi radiolog dr. Kavčič.
Že na IPP so ugotovili, da ga trebuh boli zaradi zaprtja. Tako mu je
bilo tudi sporočeno. Potrebuje visoko klizmo.
V decembru sem prejel tudi izvid iz zadnjega pregleda na Golniku,
ki je bil opravljen 20.10.2020.
Spremljajoče bolezni: gre za bolnika z napredovalo ALS, obenem
tudi hudo OSAS. Sprva je bil zdravljen na CPAP terapiji, sedaj na
BIPAP ST terapiji, ki jo uporablja ponoči, čez dan pa ne.
Sedanja anamneza: Pove, da ima zvečer kar težko sapo, preden
se priklopi na ventilacijo. Slina se nabira, zato uporablja aspiracije
za odstranjevanje sline. 3 krat na dan z ženino pomočjo uporablja
izkašljevalnik. Za enkrat je klinično stabilen. Na aparat se zvečer
priklopi okrog 20.30. Ponoči ni težav. Čez dan ni pretirano zaspan.
S spuščanjem maske ni težav. Zjutraj ima pogosto, ko sname masko,
težko sapo. Na zadnji kontroli pri dr. Zidarju je bil le-ta mnenja, da bi
bil smiseln že priklop aparata z notranjo baterijo.
Telesni pregledi: Orientiran, neprizadet, evpoičen v mirovanju, sede
v vozičku, telesna teža 100 kg, telesna višina 176 cm, ITM 32 kg/m2
RR 134 / 98 mmHg, pulz 102/ min., fr. dihanja 16/ min.
Aparat: Uporablja BIPAP ST Phillips, respironica z nastavitvami
BUR 18/min, IPAP 18 cm vode, EPAP 11 cm vode, IT 1.2, RT 2, rampa
15 minut, AHI v zadnjih mesecih pod 10/h.
Maska: respironica, ustno-nosna, čista, zamenjana pred enim mesecem.
Podatki o uporabi: aparat uporablja 100%, povprečna uporaba
10 ur 20 minut, 99 % časa več kot 4 ure.
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Končno mnenje zdravnika: Pri pooblaščenem dobavitelju Pulmodata
naročim, da se bolniku dostavi ventilator Trilogy Evo z vlažilcem, z
nastavitvami, način BIPAP ST IPAP 18 cm vode, EPAP 11cm vode,
BUR 18/ min, RT 2, I T 1,2, brez rampe.
Aparat mu svetujem uporabljati ponoči ter tudi popoldne med 14.
uro in 15.30, saj verjetno težka sapa zvečer že izraža utrujenost. Če bo
imel pri tem težave, naj nam to javi žena.

NAVODILO ASISTENTOM
»Ker se mi je stanje poslabšalo, je potrebno paziti, da me po
hranjenju ali pitju ne dajete v ležeči položaj, tako da bo glava nižja od
želodca, saj obstaja nevarnost, da mi bo tekočina zalila sapnik. Ravno
tako je potrebno biti pozoren na pojav dušenja, saj mi občasno zaide
v sapnik slina, ki mi otežuje dihanje. V takem primeru je potrebno
takoj opraviti aspiracijo. Težave s slino se pojavljajo proti jutru in ob
razgibavanju, zato moram imeti glavo rahlo dvignjeno.
V kolikor pride pri aspiraciji do tega, da bruhnem, se z aspiriranjem
nadaljuje toliko časa, da se sapnik očisti.
Zvečer, ko me dajete spat, moram biti v postelji na svoji levi tik
ob ograji, sicer imam celo noč težave, ker nisem v položaju, ki bi mi
odgovarjal.«
Navodilo sem napisal, da sem mirnejši, čeprav se bojim, da ne
bodo točno tako storili.

PSIHOLOŠKI VIDIK
Ko zveš za tako hudo bolezen, si sprva šokiran, a ker večina
telesnih funkcij še normalno deluje, se kmalu sprijazniš. Bolj ko
bolezen napreduje, slabše je psihično počutje. Veliko sem razmišljal,
zakaj se je to moralo zgoditi in s čim sem si bolezen prislužil.
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Obremenjujoče je tudi za najbližje. Poleg mene je to najbolj prizadelo
moje starše in hčer Moniko, žena in sin sta bolezen sprejela dokaj
pogumno, čeprav sta v pomoč ob slabšanju moje aktivnosti kasneje
morala vlagati precej naporov. Posebej je bila prizadeta mama, ki je
veliko dni in noči prejokala. Sam sem se nekako tolažil, da bo bolezen
napredovala počasi in da bom živel še nekaj let.
O bolezni sem izvedel vse, kar se je dalo prebrati, vendar kljub
temu nisem dojel ali si znal predstavljati, kakšne bodo posledice
bolezni in da bom popolnoma odvisen od drugih. Zelo hudo je, ko
bolezen napreduje in ko spoznaš, da ni pomoči. Iz tedna v teden lahko
opazuješ posamezen sklop mišic, ki odpoveduje, tako da se tudi v
postelji ne moreš niti malo premakniti. Najhuje pa je, ko se pojavijo
težave z dihanjem pri polni zavesti. To je grozen občutek. Povezana
z dihanjem je še posebej grozna sluz, ki se kar naprej pojavlja v grlu.
Groza te je, da ti bo zaprla sapnik in ti onemogočila dihanje. Ob taki
priložnosti me zajame panika, če ni nikogar pri meni.

Prijatelja Slado in Vučko
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NOČNA ASISTENCA
Septembra 2020 smo dali oglas za asistenta na Facebook in med
drugimi se je oglasil pri meni sokrajan Bojan Pivk, ki se je zanimal
za službo za svojo ženo. Kot aistentka je delala v Avstriji in je imela
službo na 14 dni, vmes pa je bila prosta. Dogovorila sva se, da se naj
oglasi. Veselil sem se, a iz tega nazadnje ni bilo nič.
Toda rešili smo tudi to težavo in prišla je asistentka Marta. Noči so
bile odslej manj stresne, saj sem imel na voljo nekoga, ki me je lahko
obrnil, mi aspiriral sluz ali mi pomagal pri drugih nujnostih.

PALIATIVA
Žena Snežna je mojo osebno zdravnico prosila, da se v moje
zdravljenje vključi tudi paliativna zdravnica. A le-ta je zahtevala od
specialista za ALS dr. Zidarja, da prevzame popolno skrb zame sama,
na kar nisem pristal.
Paliativna zdravnica mag. Mateja Lopuh, dr. medicine, se je
potem nekega večera oglasila pri nas doma. Ker sem bil že v postelji,
pri razgovoru v kuhinji nisem sodeloval, sem pa poslušal, kaj se
pogovarjajo. Ko sem ugotovil, da asistentka Marta in žena dajeta
netočne informacije, sem poklical asistentko in ji skušal dopovedati,
da naj se usedejo na sedežno v mojem prostoru, vendar me ni hotela
razumeti. Potem so se začele pogovarjati tišje in nisem nič slišal.
Zdravnica je na koncu prišla do mene in se predstavila, govorila pa z
mano ni nič. Če si zdravniki tako predstavljajo svoje delo, je mnenje
pacientov o njihovem delu še zelo dobro. Vsekakor pa je morala
predpisati zdravila za spanje, tako je moji ženi opisala Lopuhova,
v resnici so pa bila to močna zdravila za duševne bolnike. Zdravilo
Haldol se tudi zelo težko izloča in zato si stalno malo "zadet". Kot
sem dojel, sem za zdravnico psihični bolnik, zato mi je postal jasen
njen odnos do mene.
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SESTRIČNINO PISMO
Kako je bolezen vplivala tudi na širšo družino, lahko pojasni
pismo sestrične Brigite:
" Pozdravljen, Milan, ker čustveno nisem tako stabilna kot moj
mož Tomo, sem se namesto obiska raje odločila, da ti napišem pismo.
Sem trd oreh, kar se tiče vere v kaj, česar ne moremo dokazati.
Dolga leta mi je Tomo govoril o duhovnosti, o tem, zakaj smo na
svetu, da živimo mnogo življenj ..., a sem si mislila svoje.
Ampak danes sem popolnoma prepričana, da je vse to res, kar
pravi Tomo, zato mu, prosim, verjemi tudi ti, ker ti bo res lažje.
Ne boj se smrti, ne boj se zadušitve, prosim, verjemi, da bo vse
v redu in lepo, ko bo nastopil čas tvojega odhoda. Veseli se, ker
najhuje je za teboj. Življenje je učilnica, so preizkušnje, so problemi,
ampak to morajo biti za nas izzivi. Več težav premagamo, močnejši
smo, več karme smo predelali, moramo biti srečni za vse težave,
ki so nam omogočile rast. Sliši se grozno, vendar je resnično, da
smo si težave sami pridelali. Definicija, edina, ki ostaja v življenju,
je: Akcija je enaka reakciji (kar daš, to dobiš). Vesolje je najbolj
pravično (vse si zapomni in vse vrne, lahko že v tem življenju, lahko
v naslednjem).
Pomembno je, da odpustiš vsem, ki so ti kakorkoli škodovali,
pomembno je, da druge prosiš, da ti odpustijo (lahko tudi v mislih
glede na tvojo bolezen), in najbolj pomembno je, da odpustiš sam
sebi vse, karkoli si morda slabo naredil.
Ko razmišljam o tebi, te vidim kot močan hrast, prepreden z
vejami, ki so delale dobre stvari pa najbrž tudi slabe, vendar, prosim,
bodi ponosen nase. Ob tako težki bolezni te vidim nasmejanega,
pozitivnega, še vedno je čutiti energijo življenja, se ne vdaš, se boriš
za vsak dan posebej ...
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Tega ne zmore vsak! Ti zmoreš, to čutim, si borec. Ostani borec,
vzdrži do konca z dvignjeno glavo, ker to zmoreš, ker si močan hrast,
ki ga ne zlomijo ne veter ne dež, ne življenje ne starost ...
In zaupaj v boga, da ti bo pomagal na koncu, da boš mirno odšel,
brez bolečin, brez strahov, z nasmehom na ustih in iskricami v očeh.
Ne zlomi se, ne obupaj, mirno počakaj na konec in bodi ponosen
nase, ker si v tej bolezni zmagovalec. Prepričana sem, da v stanju, v
kakršnem si, drugače razmišljaš kot nekoč, zaupaš v boga, imaš vero,
upanje, imaš moč, imaš ljubezen, ker drugače ne bi vzdržal. Ponosna
sem nate in močno verjamem in zaupam bogu, da ti bo na koncu
naklonil veliko milost, ker vedno vedno po dežju posije sonce.
Bodi srečen, bodi močan, imej upanje in moč pozitivnih misli naj
te objame vsak dan.
Srečno!

Brigita

PS. Če ti bo pismo všeč, naj ti ga Snežna večkrat da v naročje in
močno si želim, da ti bo vsaj kanček tega pisma dal moč in upanje,
da bo vse dobro."

FEBRUAR 2021
Moje stanje se v januarju in februarju, ko to pišem, poslabšuje
tako, da desne roke ne morem več premakniti. Levico lahko še rahlo
premikam, prstov na rokah pa ne več. Na nogah sem v začetku meseca
lahko še malo časa stal, če so me dvignili. Nadaljuje se popuščanje
vratnih mišic, tako da glave na vzglavniku ne morem dvigniti. Vse
bolj me boli zadnjica, če sedim na stolu, in zaradi tega sem vedno
več časa v postelji. Težave s prebavo se stopnjujejo in me je potrebno
trikrat tedensko klistirati. Odkašljati se ne morem več, zato me je
potrebno enkrat do dvakrat dnevno aspirirati. Hrbtne mišice so tako
oslabele, da brez pomoči ne morem več sedeti na stolu.
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PROGNOZA – KAKO NAPREJ
Bolezen zelo hitro napreduje, zato bodo vratne in hrbtne mišice
v mesecu dni čisto odpovedale. Verjetno bodo noge funkcionirale
do konca v taki obliki kot sedaj. Zaradi oslabljene trebušne prepone
bodo vedno večje težave z dihanjem. Nazadnje bom moral uporabljati
tudi kisik, da bom lahko dihal.
Po napovedih bom živel še dobrega pol leta. Rešitev iz tega bi
bila vstavitev tubusa in umetno predihavanje, kar bi lahko pomenilo
večletno umetno podaljševanje življenja. To bi pomenilo, da bi me s
tem ohranjali pri življenju, bil bi pa vezan izključno na dom. Jaz bi
živel, verjetno pa bi za najožje svojce to pomenil velik psihičen pritisk
in trpljenje. Pa tudi zame – kakšna kvaliteta življenja bi to bila?
Zaradi tega sem se odločil, da se prepustim naravnemu poteku
bolezni in sem prepovedal kakršno koli podaljševanje življenja,
vključno z uporabo antibiotikov v primeru pljučnice.
Na tak način hočem, da se moja saga čim prej zaključi.
Zaradi takih in podobnih neozdravljivo bolnih bi bilo smiselno
uzakoniti evtanazijo in dati možnost, da se odloči vsak bolnik sam,
kdaj bo umrl. Moje globoko prepričanje je, da bi bila moja smrt tako
bistveno lepša, za svojce bi pomenilo, da po moji smrti ne bi bili
psihične razvaline in tudi stroški v zvezi z oskrbo in zdravljenjem bi
bili prihranjeni.

ZAHVALE
Ob zaključku knjižice se želim zahvaliti za nesebično pomoč in
podporo svojim najdražjim: ženi Snežni, hčerki Moniki, sinu Maticu
in mami Mariji. Bratoma Stanetu in Petru ter njegovi partnerici Vidi
sem hvaležen za obiske in krajšanje včasih kar predolgega dneva.
Zahvaljujem se tudi vsem drugim sorodnikom, ki so lepšali dolge
ure moje bolezni in zadnje dneve mojega življenja.
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Posebna zahvala gre mojim asistentom, ki so se trudili z mano dan
in noč, navkljub mojim včasih zoprnim zahtevam in težavni logistiki.
To ste: Mojca, Janja, Aleš, Vlado, Jan, Marta in Bojana, ter Tjaša Serše,
koordinatorka za izvajanje asistence pri ZPS.
Prav tako sem hvaležen prijateljema Miru in Stanetu za pogoste
obiske, smeh ter dobro voljo, ki sta jo prenašala name.
Iz srca se zahvaljujem zdravstvenemu osebju, ki mi je skušalo čim
bolj lajšati to zares strašno bolezen: svoji osebni zdravnici Nani Fartek,
dr. med., zdravnikom in sestram intenzivnega oddelka Nevrološke
klinike v Ljubljani in oddelka 600 Klinike za pljučne bolezni in alergije
Golnik, dr. Ireni Šarc,mag., specialistki pnevmologije, Kristini Ziherl,
dr. med., specialistki pnevmologije, Simoni Kos, dr. med., prof. dr.
Janezu Zidarju, dr. med., in ekipi: mag. Stanki Kovačič, univ. dipl.
socialni delavki, in Patriciji Kranjc, univ. dipl. fizioterapevtki.
Posebna zahvala gre tudi patronažni sestri Ani Sajevic, dipl. med.
sestri, ki me je na domu mnogokrat rešila hudih muk ter prijazno
nudila pomoč pri moji oskrbi.
Ob koncu se zahvaljujem tudi sponzorjem, ki ste pomagali knjižici
na pot po Sloveniji, da bodo bralci spoznali to dokaj redko bolezen
s kratico ALS, še posebej glavnima sponzorjema HYLA d.o.o. in
Slovenskemu društvu hospic.
Milan Klemenčič, Kokrica pri Kranju
Slovensko društvo hospic se zahvaljuje Milanu in družini
Klemenčič, da ste naju na svoji najtežji poti sprejeli in sva smeli
potovati z vami, ter pomagati pri izdaji pričujoče knjižice.
Prostovoljki Mira in Rafaela
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Ulov kolega Braneta Čandarja na skupnem lovu

Milan z vnukoma na jezeru pri Mavčičah
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