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Kazalo

Uvod

P

redvamijepriročnikPresaditevpljuč,kismogapripravilivdruštvu.Vnjem
boste lahko prebrali strokovne pojasnitve v zvezi s presaditvijo pljuč,

obrazloženo tudi za laike, ki so jih podali zdravniki Univerzitetnega kliničnega
centraLjubljana(UKCL),kjerizvajajopresaditevpljuč.ZdravnikiDavidLestanin
doc.dr.MatevžHarlander,predstojnikKliničnegaoddelkazapljučnebolezniin
alergijo, s sodelavci pripravljajo bolnike na presaditev pljuč in jih vodijo po
presaditvi,doc.dr.TomažŠtupnik,predstojnikKliničnegaoddelkazatorakalno
kirurgijo,ssodelavcipaizvajajokirurškopresaditevpljuč.
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Presaditevpljučjekirurškiposeg,prikateremseenoaliobepljučnikrilibolnika
zamenjaspljučimožganskomrtvegadarovalcaorganov.Posegnibreztveganj,
vendarlahkopomembnoizboljšakvalitetoživljenjabolnikovskončnoodpovedjo
pljučintudipodaljšanjihovoživljenje.
Podobnokotostalepresaditvejetudipresaditevpljučnovejšaoblikazdravljenja
bolnikov z odpovedjo pljuč, saj so jo nekateri centri v svetu pričeli uspešno
opravljati šele sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vrata uspešnejšemu
presajanju in preživetju s presajenimi pljuči so omogočila zares nova zdravila
učinkovitihzaviralcevzavrnitvenihreakcij.Slovenskimbolnikomjetakšennačin
zdravljenja dostopen že od leta 1997. Odločitve, kateri bolniki so potrebni
takšneganačinazdravljenjainnjihovopripravozaposegpresaditveizvedejona
Kliničnemoddelkuzapljučnebolezniinalergije,UKCL.Najprejsokirurškiposeg
presaditveizvedližedotakratizkušenizdravnikivUniverzitetnibolnišnici(AKH‒
AllgemeinesKrankenhausderStadtWien)naDunajudoleta2018.Vseptembru
2018jeekipatorakalnihkirurgovpodvodstvomdr.ŠtupnikavUKCLuspešno
pričela tudi s kirurškim delom presaditve pljuč pri slovenskih bolnikih. To je
privedlodovzpostavitvesamostojnegatransplantacijskegacentrazapresajanje
pljuč v UKCL. Marca 2019 so prvič presadili pljuča bolniku s cistično ﬁbrozo,
avgusta2020pasojihprvičpresadilitudiotrokuscističnoﬁbrozo.Vletuinpolso
med drugimi bolniki uspešno opravili presaditev pljuč že petim bolnikom s
cističnoﬁbrozo.
Bolniki,kijimpresaditevpljučpredstavljazadnjomožnostzdravljenjainstem
možnostpreživetja,sotakopredtežkoodločitvijo.Povsemrazumljivoje,dasejim
zaradi novega načina zdravljenja in edine še preostale možnosti v njihovem
življenjuporajajostrah,dvomiinvprašanjavpričakovanjudobregaizidatakšnega
načinazdravljenja,kotso:
»Aliresžesedajobtempotekuboleznipotrebujemtakšennačinzdravljenja?«
»Kakšnesomordašedrugemožnostizaeventualnečasovneodložitveteganačina
8
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zdravljenja?Čene?«
»Kdajbomdobilnovapljuča?«
»Kakoposegpotekainkakšnisomožnizapleti?«
»Kakšnobomoježivljenjepopresaditviinkakšnabomojakvalitetaživljenjaz
dodatnimiimunosupresivnimizdravilizvseminjihovimistranskimiučinki?«
Vtempriročnikustrokovnoodgovarjamonavprašanjanarazumljivinpoljuden
način.Vnjemsotudiizpovediosebnihizkušenjoseb,kisosesoočilespresaditvijo
pljuč. Veseli smo, da so z nami pripravljene deliti svoje zgodbe in izkušnje s
soočanjem s težko boleznijo, kako jim je presaditev pljuč rešila in podaljšala
življenje,terkakšnoživljenjeimajosedajspresajenimipljučisstranskimiučinki
imunosupresivnihzdravil.
Priročnik je namenjen vsem bolnikom, ki so izpostavljeni zadnjim možnim
načinom zdravljenja, kot je presaditev pljuč, in se morajo zato nanjo čim bolje
pripraviti,kottudipojasnilanjihovimsvojcemindrugemumedicinskemuosebju,
kineposrednospresaditvijopljučnimajovelikovedenja.
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1.1Potrebapopresaditvipljuč
Vsakacelicavnašemtelesupotrebujezasvojedelovanjekisik,prinjenipresnovi
panastajaogljikovdioksid.Kri,kijopotelesupoganjasrce,prenašavdihanikisik
izpljučdocelic,hkratipaizcelicprevzameogljikovdioksid,kigapotemizdihnemo
izpljuč.Takozdihanjemzagotavljamoustreznoizmenjavoobehplinov.Ljudjez
zdravimi pljuči v mirovanju ali ob zmerni aktivnosti ne opazijo dihanja, saj to
poteka samodejno in za telo ne predstavlja napora. Občutek težkega dihanja
običajnozačutimošeleobvečjemﬁzičnemnaporu,denimoobhitremteku,hojipo
stopnicah.Takratmorajopljučazagotovitivelikovečjokoličinokisikazacelice
zaradipovečanepotrebepoenergijiinobtemjetrebatudiodvajatiinizdihativečje
količinenastalegaogljikovegadioksida.
Atakoizmenjavoplinovzagotavljajolezdravapljuča.Vbolnihpljučihjepretok
kisikainogljikovegadioksidamoten,včasihdotakestopnje,danezadoščanitiza
najmanjšeﬁzičneaktivnosti,kotjeosebnahigiena.Zatoimajotakibolnikivesčas
občutekkratkesape,tudidušenjainutrujenosti.
Takšno neprestano težko dihanje in utrujenost pomembno vplivata na slabo
kvalitetoživljenja,napredujočapljučnabolezenpaživljenjetudiskrajša.Danes
imamonarazpolagoževelikooblikzdravljenjapljučnihbolezni,vendarvčasih
prav nobeno ni povsem zadostno. Ko pride do končne odpovedi pljuč s
pomanjkanjem kisika v krvi, bolniki dobijo možnost zdravljenja s trajnim
zdravljenjemskisikomnadomu.Kadarpaokvarapljučtakomočnonapreduje,da
dodajanjekisikanivečzadostnoinnepomagajovečnobenadrugazdravila,je
lahkobolniktudikandidatzapresaditevpljuč.

1.2Boleznipljuč
Številneboleznilahkotudikljubzdravljenjuprizadenejopljučavtolikšnimeri,da
pridedokončneodpovediinbolnikuprimanjkujekisika.Mehanizmitehbolezniso
Splošne informacije
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različniinprizadetostnapljučihjenarazličnihnivojih,polegtegapajelahkoše
potek različno hiter. Najpogostejše bolezni, pri katerih lahko pride do končne
odpovedipljuč,so:
・ kronična obstruktivna pljučna bolezen (emﬁzem), cistična ﬁbroza, pljučna

ﬁbroza,
•

nekatereoblikepljučnehipertenzije,

•

limfangioleiomiomatoza,

•

sarkoidoza,

•

bronhiektazije,

•

histiocitozapljuč,

•

prirojenasrčnabolezenzEisenmengerjevimsindromomin

•

drugeredkepljučnebolezni.

1.3Prednostipresaditvepljuč
Presaditevpljučlahkobolnikompodaljšaživljenjeinbistvenoizboljšakvaliteto
življenja.Bolniki,kisobilipredpresaditvijovezaninakisik,popresaditvitegane
potrebujejoveč.Ponovnolahkopričnejosamiopravljatinormalnevsakodnevne
dejavnosti, nekateri se pričnejo ukvarjati s športom ali se celo zaposlijo, drugi
imajoinvalidnost.ZavečinformacijotemselahkoobrnetenaDruštvozacistično
ﬁbrozo Slovenije, ki združuje bolnike s cistično ﬁbrozo in tudi tiste, ki imajo
presajenapljuča.

1.4Tveganjapresaditvepljuč
Presaditevpljučjezapleteninkompleksenproces,kibrezusklajenegadelovanja
ekipe zdravnikov različnih specialnosti in ostalega zdravstvenega osebja ter
razpoložljivostinovejšihimunosupresivnihzdravilinnovihspoznanjvmedicinski
znanosti,splohnebibilmogoč.Zelotežkoježevnaprejnapovedati,kakšenbo
izhod presaditve pri bolniku in kako dolgo bo določen bolnik s presajenim
organomlahkoživel.Znanoje,dajenajboljkritičnoprvoletopopresaditvi,koje
12
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lahko prisotna izpostavljenost kirurškim zapletom, okužbam s predhodnimi
rezistentnimimikroorganizmiinjenavadnonajvečjazavrnitvenareakcijaorgana.
Preživetje po presaditvi pljuč žal še vedno ni primerljivo s preživetjem po
presaditvahdrugihorganov,asevztrajnoizboljšuje.Mednarodnozdruženjeza
presaditevsrcainpljučobjavljaletnaporočilaouspehupresaditevpocelemsvetu.

V letu 2017 so za zadnje obdobje poročali o 86-odstotnem enoletnem,
59-odstotnem petletnem in okoli 40-odstotnem desetletnem preživetju. Vsak
center,kiopravljapresaditevpljuč,voditudisvojolastnostatistikoouspehu.Za
naše bolnike lahko poročamo o 86-odstotnem enoletnem in 73-odstotnem
petletnempreživetju.Od23bolnikov,kisoimelipresaditevvUKCLvzadnjih2
letih,jeleedenumrlzaradizgodnjihpooperativnihzapletov.Zaradiomejitevpri
dolgoročnem preživetju je pomembno, da bolnike napotimo na presaditev v
pravemčasu‒takratkomenimo,dajezaradinaravnegapotekabolezniprognoza
žeslaba,atudineprepozno,daseizognemonujnimpresaditvam,kisepogosto
končajosslabšimrezultatom.

1.4.1Zavrnitevorgana
Presajena pljuča so v novem telesu tujek, zato jih bo njegov imunski sistem
poskušaluničiti,enakokotposkusiuničiti»tuje«bakterijealiviruse.Zaobstoj
presajenega organa je tako nujno, da s posebnimi zdravili zavremo odziv
imunskega sistema. Navkljub najboljšemu trudu včasih imunski sistem vseeno
prevladainpričneuničevatinoviorgan.Največjetveganjezazavrnitevjevprvih
trehmesecihpopresaditvi,zatotoobdobješeposebejpozornospremljamo.Po
presaditviizvajamorednekontrolnebiopsijezbronhoskopom,meddrugimtudi
zato, da bi zgodaj prepoznali morebitno zavrnitveno reakcijo, ki jo z drugimi
neinvazivnimi metodami do sedaj še ne zaznamo. Kontrolne bronhoskopije
običajnoizvajamo14dni,1,2,3,6in12mesecevpopresaditvi.
Posebnonevarnajekroničnazavrnitvenareakcijanapljuča,kiselahkopojavipo
več letih po presaditvi ter pomembno omejuje dolžino preživetja presajenega
Splošne informacije
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organa.Prinekaterihbolnikihsečasovnopopresaditvipojavirazličnohitro.Kaj
vsevplivananjo,šenipovsemznano.Možnajetudiponovnapresaditevpljuč.

1.4.2Okužbe
Ravno zaradi zdravil za zaviranje imunosti je bolnik s presajenim organom še
posebej dovzeten za okužbe. Tako so tudi zaradi teh zaviralcev imunosti prvi
klinični simptomi bistveno v milejši klinični sliki kot pri bolnikih, ki še nimajo
presajenihpljučinsobrezimunosupresivnihzdravil.Nastajajoča,razvijajočase
okužbajelahkoprepoznanabistvenokasnejeinpravzaraditegajetakšnaokužba
lahkovelikoresnejšainpogostopotekadlječasakotobičajnokljubintenzivnemu
zdravljenju.Ovsakem,šetakoblagemsimptomuzmožnostjonastajanjaokužbese
moratakbolnikčimprejposvetovatizzdravnikom.

1.4.3Drugizapleti
Zdravila za zaviranje imunskega sistema imajo poleg povečane dovzetnosti za
okužbelahkošemnogedrugestranskeučinkenaposamezneorgane.Mednjimi
lahkopovišajokrvnitlak,sprožijosladkornobolezeninhiperlipidemijo,kronično
ledvičnookvaro,osteoporozo,nevrološketežave,povišanopajetuditveganjeza
razvojrakavihobolenj.Zuspešnimzgodnejšimodkrivanjeminobvladovanjemteh
bolezni lahko pomembno izboljšamo rezultat presaditve organa in kvaliteto
življenjaprejemnikapresajenihpljuč.

1.5Zdravstvenozavarovanje
StroškepresaditveorganovvcelotipokrivaobveznozdravstvenozavarovanjeRS.
Za uvrstitev na slovensko čakalno listo mora biti bolnik rezident ali državljan
RepublikeSlovenije.
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2.1Kandidatzapresaditevpljuč
Kandidatzapresaditevpljučjetistibolnik,kiimanapredovalopljučnobolezen,za
katerovelja,dajelespresaditvijopljučmožnoučinkovitozdravljenjeindaljše
preživetjeobolelega,izčrpanepasodosedajvsedrugemožnostizdravljenjain
podpore pri odpovedi pljuč. To pomeni, da je bolezen še vedno težka in
napredujoča,takodakljubpredpisanimzdravilominuvedenimidrugimiukrepi
bolniktrpihudopomanjkanjekisikavtelesu.Bolnik,kandidatzapresaditevpljuč,
morabitisposobenrazumetiinsprejetivsatveganjakirurškegaposegainvse
možne zaplete pri nadaljevanju zdravljenja po presaditvi. Pogoj je tudi, da je
kandidatzapresaditevpljučševdovoljdobremtelesnemstanju,dalahkoprestane
poseg in prenaša vsa imunosupresivna zdravila. Morebitne težje pridružene
bolezniintudistarost(zgornjamejanajbibiladookoli65let,pomembnapajetudi
ocena»biološke«starosti),lahkotakopomembnovplivajonarezultatpresaditve,
alipaseoceni,dale-tanivečmogoča.Transplantacijskaekipazapresaditvepljuč
zatovednonatančnopreučizdravstvenostanjeinpsihoﬁzičnokondicijovsakega
bolnikaposebej.Sevedapasemorabolnikspresaditvijopljučstrinjati.

2.2Potrebnepreiskavezaocenozdravstvenegastanja
Pravilnoocenooustreznostizdravljenjaspresaditvijopljučlahkopodamolena
podlagistandardiziraneganaboraopravljenihpreiskav.Bolnikjeobičajnosprejet
vUKCL,kjeropravivsepotrebnepreiskave.
2.2.1Psihosocialnistatus
Eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno presaditev organa pri takem
bolnikujenjegovamotivacijaintudipodporanjegoveokolice.Vsakkandidatza
presaditevpljučzatopolegpogovorazzdravnikiopravitudipregledprikliničnem
psihologu,specializiranemzabolnikekandidatezapresaditveorganov.
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2.2.2Pljuča
Pomembnesofunkcionalneinslikovnepreiskave(rentgenskoslikanjepljučin
računalniška tomograﬁja prsnega koša), s katerimi natančno ocenimo obseg
pljučne bolezni. Ocenimo tudi velikost prsnega koša. Samo prostornino pljuč
navadno izmerimo s pletizmograﬁjo. Te meritve so zelo pomembne, saj je pri
presaditvi ključna skladnost prejemnika in darovalca po velikosti. Dodatne
potrebnepreiskavesoodvisnetudiodsamepljučnebolezni.Lahkojepotrebna
katetrizacijadesnegasrcainpljučnearterijezameritevpritiskov.
2.2.3Srce
Dobro delovanje srca je zelo pomembno za uspešno presaditev pljuč. Osnovni
preiskavistaEKGinultrazvoksrca.Pristarejšihbolnikih,prikaterihježemogoča
tudibolezenvenčnihžil,jeobveznatudikatetrizacijasrca(koronarograﬁja).Čese
ugotovipomembnoobolenjesrca,jetotrebazdravitišepredpresaditvijopljuč.

2.2.4Ledvice
Zdravila za zaviranje imunosti žal pomembno slabšajo delovanje ledvic. Pred
presaditvijo pljuč delovanje ledvic ocenimo s preiskavami krvi in preiskavami
seča.

2.2.5Izključevanjevnetnihžarišč
Zaradi zaviranja imunosti je bolnik po presaditvi organa zelo neodporen in
dovzeten za  okužbe. Zato pred presaditvijo pljuč opravi pregled pri
zobozdravniku, specialistu za ušesa, nos in grlo ter drugih specialistih. Ti tudi
pozdravijoodkritažarišča(npr.odstranitevgnilegazoba).

Priprave na presaditev pljuč
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2.2.6Ostalepreiskave
Potrebnesošeštevilnedrugepreiskave,medkaterimisotudipreiskave(krvna
skupinaindruge),napodlagikaterihiščemoskladnegadarovalca,preiskaveza
ugotavljanje delovanja jeter, žlez z notranjim izločanjem, za odkrivanje
osteoporozeinprikriterakastebolezni.

2.3Čakanjenaorgan
Po opravljenih preiskavah, oceni telesne in duševne sposobnosti za presaditev
pljuč,sekonzilijzatransplantacijopljučvUKCLdokončnoodločiozdravljenjus
presaditvijopljučinbolnikavpišenačakalniseznamzapresaditevpljuč,kigavodi
mednarodnaorganizacijaEurotransplantvLeidnunaNizozemskem.
Čakajoči so na seznamu razporejeni glede na število točk LAS (angl. Lung
Allocation Score), kar pomeni, da pljuča darovalca vedno dobi prejemnik z
največjimštevilomtočk.Narazporejanjepljučnajboljodločilnovplivajo:
•

krvnaskupina,

•

velikostpljuč,

•

oddaljenostdarovalcaodprejemnika,

•

stopnjapljučnebolezniprejemnika,

•

pridruženebolezniprejemnikain

•

verjetnost,dabopresaditevuspela.

Število darovalcev je veliko manjše od števila bolnikov, ki bi jih radi zdravili s
presaditvijo,zatolahkoodvpisavčakalniseznamdopresaditvepljučminetudi
večmesecevalilet,nekajbolnikovpažalprimernegaorgananikolinedočaka.
Medčakanjemnapresaditevpljučmorajobolnikirednoprihajatinapreglede.V
primerukakršnegakoliposlabšanjaboleznialipojavanovihtežavsemorajotakoj
obrnitinasvojegapulmologa,kiboprilagodilzdravljenjeinsporočilspremembov
18
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Eurotransplant, saj poslabšanje lahko poveča število točk LAS. Pri nekaterih
boleznih(npr.okužbah)jetrebabolnikatudizakrajšičasumaknitisčakalneliste.
Zelo pomembno je, da je bolnik po vpisu na čakalni seznam 24-ur na dan
pripravljennaodhodvbolnišnico,negledenauroindrugeokoliščine.
Med čakanjem mora biti čim bolj ﬁzično aktiven, kolikor mu dopušča funkcija
pljuč,skrbetimorazazdravoprehranoinrednoizvajanjeprogramatelesnevadbe
za vzdrževanje in krepitev mišic po navodilih ﬁzioterapevta, saj je hitrost
okrevanjapopresaditvipljučzeloodvisnaodﬁzičnepripravljenosti.
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Operacijainzdravljenje
popresaditvipljuč

20

3.1Darovanjeorganov
Darovanjeorganovjemožnolepopredhodnemsoglasjuzdarovalcem,zakarse
lahkoopredelidarovalecsamžezačasaživljenjaspodpisomizjaveodarovanjuali
z darovanjem po smrti soglašajo njegovi svojci. Darovanje organov mrtvega
darovalca se izvaja po nedvoumni smrti darovalca, ki je opredeljena kot
možganskasmrtalismrtpodokončnizaustavitvisrca.
Možganskasmrtpomenismrtposameznikazaradidokončnegainnepovratnega
prenehanjadelovanjacelotnihmožganov(obehhemisferinmožganskegadebla).
Nastopi kot posledica prenehanja krvnega pretoka skozi možgane ali
dolgotrajnega pomanjkanja preskrbe možganov s kisikom, največkrat zaradi
možganskekrvavitve,hujšepoškodbemožganovalimožganskekapi.Možgansko
smrtugotovikomisijazaugotavljanjemožganskesmrti,kijosestavljatanajmanj
dvazdravnikaspecialista.Odločitevčlanovkomisijemorabitisoglasna,vnjejpa
ne smejo sodelovati zdravniki, ki bodo sodelovali pri odvzemu ali presaditvi
organov.
Darovalceminprejemnikomjezagotovljenapopolnaanonimnost.Topomeni,da
družinadarovalcaneve,kdojeprejemnikinobratno.Teinformacijenihčenesme
nikolirazkriti,prejemnikipaselahkoobrnejonaSlovenija-transplant,čeželijo
družinidarovalcaposlatianonimnozahvalnopismo.

Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč
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Kakopostatidarovalec?
Darovalecselahkosamžezačasaživljenjaopredelizadarovanjeorganovintkiv,
čepodpišeizjavoodarovanju.Tolahkostoritako,da:
-seosebnozglasinaZavoduRepublikeSlovenijezapresaditveorganovintkiv‒
Slovenija-transplantalinaenemodpooblaščenihmestpoSloveniji,ssebojprinese
osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, ter pred pooblaščeno
oseboizpolnipristopnoizjavodarovalca;
-postopekelektronskeopredelitvezadarovanjeopraviprekospletnegamesta
eUprava,zakarmoraimetiveljavnospletnodigitalnopotrdilo,izdanovSloveniji.
Zadarovanjedelovtelesaposmrtiselahkozačasaživljenjaopredelioseba,kije
dopolnila15let(mlajšipalesprivolitvijozakonitegazastopnika).Izjavadarovalca
sehranivposebnielektronskizbirkipodatkov,kijezaščitenaznajsodobnejšimi
tehnološkimivarnostnimisredstvi,skateroupravljaSlovenija-transplant.Vpogled
velektronskozbirkopodatkovjeomogočenlepooblaščenimzdravnikomšelepo
smrtiposameznika.Darovalecsvojoopredelitevlahkokadarkoliprekliče,bodisi
pri pooblaščenih osebah Slovenija-transplanta bodisi preko elektronske
opredelitve.

Kajdarovaleclahkodaruje?
Procespresaditvejenerazdružljivopovezansprocesomdarovanjaorganov,kjer
darovaleczačasaživljenjaaliposmrtidarujedeltelesazanamenpresaditve.Pri
nasžividarovaleclahkodarujeleledvico.Odživegadarovalcaselahkopresadi
tudienopljučnokriloalideljeter,vendartegavSlovenijišeneizvajajo.
V Sloveniji od organov lahko darujemo srce, pljuča, jetra, ledvice in trebušno
slinavko.Tkivaincelice,kiselahkodarujejo,soroženica,koža,kosti,hrustanec,
vezi,ligamenti,krvotvornematičnecelice,krvnecelice,srčnezaklopkeinžile.
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3.2Slovenija-transplantinEurotransplant
Slovenija-transplant je javni zavod, ki povezuje donorske in transplantacijske
centre, vključene v nacionalno transplantacijsko mrežo. Skrbi za koordinacijo
transplantacijskedejavnostinadržavnemnivoju,skrbizakakovostinvarnostpri
opravljanjudonorskeintransplantacijskedejavnostitersodelujezmednarodno
evropskoorganizacijoEurotransplant.
Eurotransplantjeneproﬁtnaorganizacija,kiskrbizaizmenjavoindodeljevanje
pridobljenih organov v državah članicah ter pokriva področje s 135 milijoni
prebivalcev.Skrbizaoptimalnoporaborazpoložljivihdonorskihorganovinob
temzagotavljadoslednoupoštevanjestrogihmedicinskihinetičnihkriterijev.V
Eurotransplant so poleg Slovenije vključene še Nizozemska, Nemčija, Avstrija,
Belgija,Luksemburg,HrvaškainMadžarska.

3.3Operacija‒presaditev
Ko se pojavi darovalec in računalniški sistem Eurotransplanta pljuča dodeli
bolnikuvSloveniji,koordinatorSlovenija-transplantaotemobvestitorakalnega
kirurgainmuposredujeizvidedarovalca.Kirurgoceni,alisopljučapotencialno
primernaterseodloči,alibopljučasprejelalipabopočakalnaprimernejša.
Pritemkirurgupošteva:
•

trenutnostanjebolnika‒aligrezanujnopresaditevalipabolniklahkopočaka
šenekajtednovalimesecev,

•

ujemanjevelikostipljuč,

•

starostdarovalca,alijedarovaleckadilipd.

Čekirurgzavrneponujanapljuča,Eurotransplantpljučadodelidrugemubolniku,
sicerpakoordinatorSlovenija-transplantazačnezorganizacijopresaditvepljučv
UKCLtako,da:
Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč
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・ obvestiCenterzaintenzivnoterapijo(CIT)v1.nadstropjuUKCL,dapripravi

prostorzabolnikapozaključenipresaditvipljuč.Bolnikiscističnoﬁbrozoso
običajnookuženizvisokoodpornimibakterijami,kotsonakarbapanemaze
odporniPseudomonas aeruginosa,zatomorajobitivesčaszdravljenjaločeni
odostalihbolnikov;
・ obvestiekipotorakalnihkirurgov,kibodoodvzelipljučainorganiziraprevoz

ekipevbolnišnicodarovalcainnazaj;
・ obvesti transplantacijskega pulmologa, ki pokliče bolnika, preveri njegovo

stanjeinsedogovorizapravočasenprevoznaKliničnioddelekzatorakalno
kirurgijo v 3. nadstropju UKCL, kjer bodo bolnika sprejeli in pripravili na
presaditev;
・ obvesti ekipo za presaditev pljuč v UKCL, ki jo sestavljajo anesteziolog z

medicinskosestro,torakalnikirurgizoperacijskimimedicinskimisestrami,
perfuzionistinbolničarji.

3.3.1Odvzempljuč
Ekipazaodvzempljučvbolnišnicidarovalcanajprejpregledavseizvideinopravi
bronhoskopijo.Preverijoodsotnostvnetjainmorebitnihdrugihsprememb,npr.
tumorjev,zaradikaterihpljučanebibilaprimernazapresaditev.
Darovanjeorganovseizvajakotoperacija,prikaterisozagotovljenienakipogoji
kotpriostalihoperacijah.Opazenznakpodarovanjuorganovjelekirurškirez,
celoten proces darovanja pa se izvaja s spoštovanjem in ohranjanjem
darovalčevegadostojanstvaindostojanstvadružineumrlega.
Pri odvzemu pljuč kirurg pljuča pregleda in pretipa še z zunanje strani, oceni
velikost in težo, išče morebitne tumorje, znake pljučnice, poškodbe ipd.
Nemalokrat se zgodi, da pljuča niso ustrezna. Takrat je treba presaditev pljuč
odpovedati in počakati na naslednjega darovalca, kar je za čakajočega bolnika
gotovozeloneprijetno.Bolniksemorazavedati,daekipavželji,danikolinebi
24
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izpustilaprimernihpljuč,rajepreverituditistapljučadarovalcev,prikaterihje
verjetnost, da bodo na koncu primerna dokaj majhna. Zato pogosto odide v
bolnišnicodarovalcatuditakrat,kadarizvidi,kijihjeposredovalEurotransplant,
nisoidealni,ampaksozelonamejialicelomalenkostpodmejosprejemljivega.
Kirurgpljučasperezohlajenoohranitvenotekočinoinpripravizaprevoz.Pljučase
vohranitvenitekočiniohranijoleomejenčaspribližnoosemur,zatojihjetreba
čimprejprepeljativbolnišnicoprejemnika.KadarsedarovalecnahajavSloveniji,
prevoz običajno poteka z reševalnim avtomobilom, sicer pa z letalom ali
helikopterjem.Vseenoskupničasprevozalahkotrajatudi3urealiveč,npr.kadar
jebolnišnicazelooddaljenaodletališča,kadarjenajbližjeletališčeponočizaprto,v
primeruslabihvremenskihrazmeripd.

3.3.2Presaditevpljuč
Bolnika na presaditev pljuč sprejmejo in pripravijo na oddelku za torakalno
kirurgijov3.nadstropjuUKCL.OkopasespripravkomprotiMRSA,sledibritje
prsnegakošainobehnogdokolen,opravihigienousttervnosvstavigelalikremo
protiMRSA.Bolnikapregledašeanesteziologinmuvprimerutesnobepredpiše
blagopomirjevalo.Kokirurgpotrdi,dasoodvzetapljuča100-odstotnoprimerna
za presaditev (O.K.), se bolnik poslovi od družine, nato pa ga odpeljejo v
operacijskodvorano.
Voperacijskidvoranianesteziologbolnikunajprejvstavivenskokanilovvenona
rokiinprekonjevbrizgaanestetik.Kobolnikzaspi,vnarkoziopraviševseostale
postopke:
・ vsapnikvstaviposebnocevkozaločenopredihavanjelevihindesnihpljuč,
・ navratuvstavicentralnivenskikateterskatetromzamerjenjetlakavpljučni

arteriji,
・ narokivstavikanilozamerjenjekrvnegatlakavarterijiindodatnovensko

kanilo,
Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč
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・ vpožiralniknapeljesondozaultrazvoksrca,
・ vstaviurinskikateter.

Presaditevpljučobičajnotraja6-8ur,vendarjezaradipostopkovpredpresaditvijo
inponjejbolnikvoperacijskiponavadinekajurdlje.
Kirurg najprej napravi rez, ki meri okoli 40 cm v dolžino in sega z ene strani
prsnegakošapodprsnimabradavicamanadrugostranprsnegakoša.Natoprečno
prežagaprsnicoinmed4.in5.rebromodpreprsnikoš.
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Večinabolnikovpotrebujesočasnopresaditevobehpljučnihkril(npr.bolnikis
cističnoﬁbrozo),enosamopljučnokrilopapresadijoletakrat,kopresaditevna
drugistraniniizvedljiva,npr.zaradizmanjšanegavolumna,hudegabrazgotinjenja
pookužbah,popredhodnihposegihvprsnemkošuipd.
Uničenalevapljučabolnika
Presajenadesnapljuča

scističnoﬁbrozo

Vsakopljučnokrilopresadijoločeno,takodaponavadinajprejnadesnistraniin
natošenalevistraniodstranijobolnapljučainvšijejopljučadarovalca.Najprej
povežejo glavni bronhij, nato pa pljuča prišijejo še na levi preddvor srca in
povežejo z glavno pljučno arterijo. Ko so žile in bronhiji spet sklenjeni, sledi
najlepšidelposega,kokrinapolnipresajenapljuča,kizačnejotakojopravljati
svojonalogo.
Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč

27

28

Za dobro delovanje pljuč je pomembno ujemanje velikosti presajenih pljuč s
prsnimkošemprejemnika.Kadarsopljučadarovalcaprevelika,jihlahkokirurg
tudizmanjšaalipresadiledelpljuč,npr.navsakistranipoenreženjpljuč.Reženj
(lat.lobus)jeanatomskaenotapljuč.Desnapljučasestavljajotrije,levapadva
režnja. Presaditve režnjev so najpogostejše, kadar morajo pljuča odraslega
darovalcapresaditipriotroku,pribolnikihzzelozmanjšanimvolumnomprsnega
košainprinujnihpresaditvah,kozaradičasovnestiskenimogočepočakatina
primernejšegadarovalca.
Med presaditvijo je bolnikov krvni obtok nekaj časa priključen na stroj za
izventelesno oksigenacijo (ECMO), ki črpa kri iz velike vene tik pred srcem, jo
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oskrbiskisikominnatovrnevvelikoarterijoaortotikzasrcem.Vredkihprimerih,
kadar delovanje presajenih pljuč ali srca ni optimalno, lahko bolnik ostane na
ECMOpriključentudipopresaditvi,odnekajdnidonajvečnekajtednov.
Vsakemu bolniku med presaditvijo na vsako stran prsnega koša vstavijo tri
drenažnecevke,kisopriključenenaposebendrenažnisisteminskrbijo,daseokoli
presajenihpljučnenaberezrakalitekočina,kibimotilanjihovodelovanje.

3.4Zdravljenjepopresaditvipljuč
PoposegubolnikapremestijovCenterzaintenzivnoterapijo(CIT),kjergazbudijo
iznarkozeinpripravijozasamostojnodihanje.Kadarnidrugihzapletov,bolnik
samostojnozadihaprejkotv24urahpopresaditvipljuč,dotakratpamupomaga
ventilatorprekocevkezadihanje,vstavljeneskoziusta.Vstavljenoimanosnoželodčnocevko,daselahkoodstranivsebinaizželodcaintakopreprečislabostali
morebitnaaspiracija.Vprsnikošimavstavljenodrenažo,pokaterilahkoodteka
kri,kišemezivanjpooperaciji.Vstavljenoimatudicevkovmehur,kanilovarterijo
ter več venskih kanil. Vse to je nujno potrebno, da se bolniku lahko zagotovi
zadostihranilnihsnovi,tekočineinnatančennadzor.
Po odstranitvi cevke za dihanje bolnik še nekaj dni ostane v CIT, nato pa ga
premestijovintenzivnoenotonaoddelkuzatorakalnokirurgijov3.nadstropju.
Videalnihokoliščinahsespomočjomedicinskihsesterinﬁzioterapevtovbolnik
lahkožedrugidanpopresaditvipljučusede,stopinanogealicelohodi.Začnetudi
spitjeminuživanjemhrane.
Sprva ga pri teh opravilih zelo omejujejo številne cevke in katetri, ki mu jih v
naslednjihdnehpostopnoodstranijo,takodaimajonavadnobolnikižepoprvem
tednulešedvetankicevkizadrenažoinvenskikateterzainfuzijozdravil.Bolniki
popresaditvipljučprejemajoštevilnazdravila,medkaterimisonajpomembnejša
Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč
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zdravilaprotizavrnitviorganaterzdravilaprotibakterijaminvirusom.Sprvajih
dobivajovoblikiinfuzijeininhalacij,poznejepavoblikitablet.Zaradimožnih
stranskih učinkov mora biti odmerjanje zdravil zelo natančno in medsebojno
usklajeno.
Bolečinapopresaditvipljučjesicerhuda,vendarjolahkoprotibolečinskazdravila
zelodobroizničijo,karjepomembnozauspešnorehabilitacijoinizvajanjedihalnih
vaj.Bolnikipopresaditvipljučmorajobitičimprejﬁzičnočimboljaktivni,obenem
pasemorajopostopnoprivaditipočasnegainglobokegadihanjaznovimipljuči,
sajjebiloprejnjihovotelonavajenodihatihitroinplitvo.
ŠtiritednepopresaditvipljučnapravijošeCTslikanjeinbronhoskopijozbiopsijo
pljučzaizključitevzavrnitvenereakcije.
Kojezdravstvenostanjebolnikadovoljstabilno,gapremestijovnavadnobolniško
sobo na Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo v 6. nadstropje, kjer
nadaljujerehabilitacijo.
V redkih primerih lahko bolniki zapustijo bolnišnico že približno 3 tedne po
presaditvipljuč,kakršnikoli,tudimanjšizapletipazdravljenjesevedalahkoprecej
podaljšajo.

3.5Delovanjepresajenihpljuč
Najpomembnejšarazlikamedbolnikovimipljučiinpresajenimipljučije,da(vsajv
začetku)presajenapljučanisooživčena.Takosenemorejopravilnoodzvatina
mnoge dražljaje ‒ bolnik nima občutka izpod stika njegovih dihalnih poti s
presajenimi pljuči. Ohranjeni so dražljaji iz zgornjih dihalnih poti. Posledica
opisanegaje,dapresajenapljučanemorejosprožitikašljaobnabiranjusluzialiob
okužbi.Vpresajenihpljučihjeoslabljenotudiavtomatskoizčiščevanjesluzi,ki
sicerigrapomembnozaščitnovlogo.Zelopomembnoje,dasebolnikspresajenimi
30

Operacija in zdravljenje po presaditvi pljuč

pljuči prisili h kašlju vsakič, ko začuti sluz v grlu, občasno pa tudi, če ne čuti
izkašljaja.Vprimeru,dasepojavivztrajenkašeljaliobarvanizkašljaj,jeotemtakoj
trebaobvestitizdravnika.Alarmantniznakisotuditežkodihanje,bolečinavprsih
inpovišanatelesnatemperatura.

3.6Življenjepopresaditvipljuč
Neposredno po presaditvi je bolnik pod zelo strogim zdravniškim nadzorom.
Potrebnisorednikontrolnipregledivtransplantacijskiambulantizaradisledenja
pljučnefunkcijeinmorebitnihspremembnapljučihindrugihtelesnihorganih,
nadziranjanivojazdravilzazaviranjeimunostiterzgodnjegaodkrivanjaokužb.
Sprvasopreglediboljpogosti,kasnejekosestanjestabilizira,pasonavadnona
štiri mesece. Ob kontrolah določimo nivoje zdravila za zaviranje imunosti in
opravimododatnepreiskave,česotepotrebne.Vesčasnatančnosledimopljučno
funkcijo. Kadar se pojavijo nepričakovane težave v obdobju med pregledi, naj
bolniktakojstopivstikzzdravnikom,kibopresodil,alijenujentakojšnjipregled.
Pogostojetrebaopravljatikrvnepreiskave,preiskavepljučnefunkcijeinslikovne
preiskavepljuč.Tudisambolniksemorapozornoopazovati(telesnateža,krvni
pritisk,telesnatemperatura,dihanje)inovsehspremembahaliodstopanjihod
normalnega takoj poročati zdravniku. Po presaditvi mora bolnik redno jemati
zdravilazazaviranjeimunskegasistema,katerihodmerekprilagajazdravnikglede
naserumskenivojeinkliničnoocenoučinkovitosti.Jemanjazdravilzazaviranje
imunostinesmebolniknikoliprekinitinitineprilagajatipolastnipresoji.Jemanje
teh zdravil je trajno, dosmrtno. Neredno jemanje terapije vodi k zavrnitveni
reakciji,prekomernojemanjepaknevarnostihudihokužb.Previdnostjepotrebna
tudiprijemanjuostalihzdravil,sajlahkotavplivajonaučinkovitostzdravilza
zaviranje imunskega sistema, včasih pa lahko tudi ojačajo določene stranske
učinke. Poleg teh zdravil zdravnik predpiše tudi zdravila za zaščito pred
nekaterimiokužbami.
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Pouspešnipremostitvizačetnihmesecevpopresaditvilahkobolnikzaživibolj
normalnoživljenje.Spodbujamočimprejšnjovrnitevbolnikavnjegovookoljein
obnovitevsocialnihstikov.Obuspešnirehabilitacijinevidimonobenihzadržkov,
danebinadaljevalsvojegašolanjaalipoklica.Kljubtemu,dadoločenezdravstvene
obremenitveostajajotudipopresaditvipljučželimo,daosebaspresajenimipljuči
osebirazmišljakotozdravemčloveku.
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4.

Življenjskistil
spresajenimipljuči

Življenjeposameznikapopresaditvipljučnajbokarsedablizu»normalnega«
življenja.Vseenopaostajanekajposebnosti,zaradikaterihsopotrebnedoločene
prilagoditveživljenjskeganačina.
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4.1Zaščitapredokužbami
Po presaditvi prejema oseba s presajenimi pljuči močna zdravila za zaviranje
imunskega sistema. Zato je mnogo bolj dovzetna za okužbe z nevarnimi
mikroorganizmi.Brezzdravilbiseneogibnorazvilazavrnitvenareakcija.Najbolj
intenzivnozaviranjeimunskegasistemajepotrebnovprvihmesecihpopresaditvi
inprizdravljenjumorebitnezavrnitvenereakcije.
Pljuča so zelo izpostavljen organ, saj zrak, ki ga dihamo, vsebuje tudi možne
povzročitelje okužb. To je drugače kot pri drugih organih, ki jih tudi lahko
presadimo(srce,jetra,ledvice),sajtinisovneposrednemstikuzokoljem.Seveda
ni mogoče živeti v sterilnem mehurčku, lahko pa osebe s presajenimi pljuči
upoštevajonekajnavodil,skaterimijemogočeomejititveganje.
Zlasti v začetnem obdobju po presaditvi odsvetujemo sodelovanje pri sicer
priporočljivemrednemčiščenju,kjerbiosebaspresajenimipljučilahkoprišlav
stiksprahom.Vprahujenamrečvelikogliv,kilahkopovzročijonevarnookužbo
presajenihpljuč.Vprimerudasetemunedaizogniti,jepotrebnauporabaobrazne
maske.Zaradinevarnostiprenosaokužbodsvetujemotudistiksprostoživečimi
domačimiljubljenčki(zlastimačk-prenašalktoksokaroze).Izbivalnegaokoljaje
treba odstraniti lončnice, saj se v zemlji nahajajo škodljive glive in plesni.
Predvsemjenevarnasaproﬁtnagliva Aspergillus

fumigatus,kersenjenespore

nahajajo v zemlji, vodi, razpadajočem rastlinju in organskem materialu. Spore
aspergilusa se razširjajo z zrakom, zato so jim ljudje nenehno izpostavljeni.
Vdihavanje spor lahko privede do nastanka različnih oblik alergijskih odzivov,
posebnosojimizpostavljeniljudjezbronhialnoastmoinscističnoﬁbrozo.Plesen
lahkokoloniziradihalnepotializunanjisluhovodinpovzročikroničnovnetje.V
oblikiaspergilomaselahkonaselivobnosnihsinusihaližeobstoječihvotlinahv
pljučih.Najtežjeoblikeokužbpovzročaprihudoimunskooslabelihosebah;najbolj
ogroženesoskupinebolnikovpopresaditviorganov,zatojetrebaodstranitirože
izstanovanjaževčasučakanjanapresaditevpljuč.
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Osebaspresajenimipljučinajseizogibatudikopališčem,prostorom,kjersezbira
večješteviloljudi.Vprvemletupopresaditviodsvetujemotudikopanjevmorju.
Izogibanajsejebolnimljudem(tudiotrokom),sajsolahkovirnalezljivihbolezni.
Navadnaviroza,kijoimunskonormalniljudjezlahkaprebolijo,lahkopribolnikus
presajenimorganompovzročinepopravljivoškodo.
Dodatnojepotrebnadobraustnahigienainskrbzazdravezobe.Ustainzobjeso
namreč lahko vir zelo nevarnih bakterij. Svetujemo redne preglede pri
zobozdravniku. Pred morebitnim posegom v ustih je treba preventivno vzeti
antibiotik.Antibiotikjepotrebentudipreddrugimiinvazivnimiposegi(naprimer
predkolonoskopijo).
Takojpopresaditvisedozaceljenjastikovvobehbronhijihpreventivnojemljejo
inhalacijskazdravilazapreprečevanjeglivičnihokužb.Od6do12mesecevpo
presaditvisejemljezdravilozapreprečevanjeokužbescitomegalovirusom(CMV),
ki po presaditvi predstavlja eno izmed najpogostejših okužb in lahko sproži
zavrnitev. Bolniki z latentno okužbo s tuberkulozo dobijo tudi zdravila za
preprečevanjetuberkulozeza9do12mesecev.
Bolniki po presaditvi pljuč morajo trajno preventivno jemati antibiotik, ki
preprečujeokužbossicervečinomaneškodljivimmikroorganizmom Pneumocisto

jirovecii.Talahkopopresaditvipovzročiživljenjskonevarnopljučnico.Zdravnik
bolniku predpiše antibiotik trimetoprim/sulfametoksazol (znan pod
farmacevtskimimenomPrimotren),kisegavtanamenjemlje3-krattedensko,
sicerseuporabljazazdravljenjeokužbsečil.

4.2EpidemijaCovid-19inpresaditevpljuč
Bolnikispresajenimipljučiimajoverjetnovečjetveganjezatežakpotekokužbev
primerjavi z zdravimi ljudmi, vendar v času pisanja tega prispevka še nimamo
pravihpodatkovotem.Veljajoenakisamozaščitniukrepikotzaostale:uporaba
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mask, razkuževanje rok, izogibanje večjim skupinam ljudi (zlasti v zaprtih
prostorih) in izogibanje tveganim stikom (na primer osebam z znaki
respiratornegaobolenja).

4.3Prehrana
Uravnoteženainzdravaprehranajezaosebespresajenimipljučizelopomembna.
Enotnegareceptazavsebolnikežalni,sajimajonekaterilahkožezaradiosnovne
boleznidrugačnepotrebe(npr.bolnikiscističnoﬁbrozo).Vposebnihprimerih
pomagaprisestavljanjujedilnikovtudidietetik.Vsplošnemnajprehranaosebes
presajenim organom ne bi odstopala veliko od »normalne«. Da ne bi vnašali
nepotrebnihklic,jetrebasurovozelenjavoinsadjezelodobrooprati,prvoletopo
presaditvi pa priporočamo, da je vsa hrana termično obdelana. Tudi hrana
živalskegaizvora(meso,morskahrana,jajca,mlečniizdelki...)morabitidobro
termičnoobdelana,hrananesmebitipostana,nesmeseuživatiplesnivihsirovin
probiotičnih jogurtov. Določena živila kot so grenivka (lahko tudi v
multivitaminskihsokovih),šentjanževkainsurovčesenvvelikihkoličinah,strogo
odsvetujemo,sajsevpletajovpresnovozdravilzazaviranjeimunskegasistema.

4.4Kajenje,alkoholinpoživila
Kajenje je prepovedano. Je dokazano škodljivo, sproži vnetje v pljučih in jih
izpostavljaokužbam.Alkoholneposrednegavplivanapljučanima.Vprekomernih
količinahškodujeimunskemusistemu,lahkopavplivatudinapresnovozdravil,ki
jih mora oseba po presaditvi prejemati. Zaradi so-učinka je lahko tudi učinek
zaužitegaalkoholavečjiodpričakovanega.Uživanjealkoholapopresaditvipljuč
odsvetujemo.Odsvetovanisotudidrugipripravkizizjemoomejenihkoličinkave
inpravegačaja.
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4.5Telesnaaktivnost
Telesno aktivnost zelo priporočamo, ker je bistvenega pomena za ponovno
normalnovključitevvokolje.Spodbujaštevilnepozitivneprocesevtelesu:znižuje
krvni tlak, vzdržuje primerno telesno težo, krepi mišično moč in vzdržljivost,
znižujenivomaščobvkrviinzmanjšujeduševnistres.Vprvihmesecihpoposegu,
koseprsnikoššeceli,odsvetujemodvigovanjealipremikanjetežjihpredmetov.
Sicerpanajbovodiloenako,kotveljazazdraveosebe:boditezmerni,aredniin
vztrajni, ne pretiravajte in izogibajte se telesni aktivnosti v obremenjujočih
razmerah (npr. zelo mrzel zrak). Če se pričnejo pojavljati težave ob telesni
aktivnosti,šeposebejtežkodihanjeinbolečinevprsnemkošu,seposvetujtez
zdravnikom.

4.6Skrbzakožoinnohte
Zdravilazazaviranjeimunostislabijokožo.Tapostanetanjšainboljranljiva.Nohti
soboljdovzetnizaglivičnaobolenja.Potrebnajeskrbnavsakodnevnanegakože
brezagresivnihmil.Priporočljivajevsakodnevnauporabanegovalnekozmetike
(kreme,olja...)inskrbzanohte.Kadarjepotrebnastrokovnapedikura,le-tanesme
bitiagresivnainjetrebaopozoriti,daimatevelikotveganjezaokužbe!Zaradivečje
dovzetnosti za okužbe si mora oseba s presajenim organom vsako rano dobro
izčistiti.Čejegloblja,jenujnatakojšnjakirurškaoskrba.Kožajeboljobčutljivatudi
zasonce,kihitrejepovzročiopekline.Zatosvetujemoizogibanjeaktivnostimna
prostem v času močnega sonca in zaščitne ukrepe: uporabo krem z visokim
zaščitnim faktorjem (vsaj 30), nošenje klobuka in sončnih očal. Rakava kožna
obolenjasopriosebah,kiprejemajozdravilazazaviranjeimunosti,pogostejša.
Opazujteseinsevprimerunovihspremembtakojposvetujtezzdravnikom.
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4.7Spolnost
Nobeneovireni,daosebaspresajenimipljučinebiimelaspolnihodnosov.Stemi
lahko prične, ko se za to čuti sposobna. Ženskam svetujemo redni ginekološki
pregledenkratletno.
Zahtevnejšejevprašanjenosečnosti,sajtapomembnovplivanaﬁziološkeprocese
vtelesu.Vnašemcentruprimeranosečnostišenebeležimo.Izkušnjeoddrugodpa
pravijo, da je uspešna nosečnost možna, vendar je tveganje za zaplete večje.
Pogostejesobeležilitudinizkoporodnotežkootrokainprezgodnjeporode.Večje
je tveganje za razvoj zavrnitve reakcije. Glede na ta spoznanja vsekakor
priporočamo pogovor z zdravnikom v primeru, da razmišljate o zanositvi. Pri
moških ni zadržkov, da ne bi imeli otrok. Pred morebitnim načrtovanjem
nosečnostijepravilomapotrebnaprilagoditevimunosupresivnegazdravljenja,saj
sonekaterazdravilateratogena(okvarijoplod).

4.8Cepljenje
Cepiva, ki vsebujejo dele mrtvih mikroorganizmov so varna tudi za osebe s
presajenimiorgani.Imunosupresivnazdravilasicerposlabšajoodzivnacepljenje,
zatojecepljenjemedzdravljenjemstemizdravililahkomanjučinkovito.Nikakor
pa ne smejo bolniki s presajenimi organi prejeti cepiv z živimi oslabljenimi
mikroorganizmi.Kerjeoslabljenimunskiodziv,selahkorazvijesmrtnonevarna
okužba.Takšnacepivasonpr.cepivoprotiotroškiparalizi(peroralno),rdečkamin
ošpicam. Pred načrtovanim cepljenjem se morate posvetovati z zdravnikom.
Nekatera cepljenja osebam s presajenim organom priporočamo, npr. cepljenje
protipnevmokokuingripi.
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Novoživljenje,
novzačetek
Šepredensemserodila,jekazalo,dabomnekajposebnega,kajtirodilasem
sedvamesecaprezgodaj.Popričanjustarševvem,dasemimelaobrojstvuzelo
napihnjentrebušček,drugačesemimela2kgin43cm,karzanedonošenčkani
slabo.Ženaslednjidansemmoralanaoperacijo,dabiugotovili,kajsezmenoj
dogaja. Imela sem zlepljeno črevesje, zato so mi izpeljali črevo ven iz telesa, v
posebnovrečkopasemodvajalablato‒stoma.Enmesecpooperacijinisemnič
pridobivalanateži,mleka,kisemgapila,nisemdobroprebavljala,zatosemga
izločalavtekočiobliki.Kosovideli,daničnenapredujem,semmoralašeenkratna
operacijo,dapopravijonapako,kajtistomajebilanarejenanatankeminnena
debelemčrevesju,kotbimoralabiti.Kotdatošenibilodovolj,sempodvehtednih
dobilazastrupitevkrvi‒sepso,kersopopustilinotranjišivi.Dobesednosemse
borilazaživljenje.Staršisosemoraližepripravitinato,damelahkoizgubijo.
Vednosobiliobmeni,vsakdrugidansomeobiskalikljubtemu,dasosekardolgo
vozili,domapajebilšestarejšibratec.Sevedasempremagalatuditoinpotreh
mesecihšladomov.
Po dveh mesecih sem začela doma zelo kašljati, težko dihati, imela sem
vročino, nihče pa  ni vedel zakaj. Starši so me peljali v zdravstvene domove k
dežurnim zdravnikom, v bolnišnico v Novo mesto ... Tolikokrat, da so nas že
dobesedno napodili, zakaj smo spet prišli. Zdravili so me za astmo, bronhitis,
pljučnico, ampak nič od tega ni bila prava diagnoza. Dobila sem inhalacije in
kakšensirup,kijezačasnopomagal,potemsejepazopetvseponovilo.Ponoči
nisemspalazaradikašlja,šekadarsemzaspala,mejemoralamamazbujati,dasem
jedla,kersemslabopridobivalanateži.Tazačarankrogsejeponavljalpribližno
dveleti,doklermestaršinisopeljalikpediatrinjivMetliki,kijebilatakratna
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specializaciji v Pediatrični kliniki v Ljubljani in je sklepala, da bi lahko šlo za
kronično pljučno bolezen. Napotila nas je na Pulmološki oddelek, kjer nas je
pričakaldr.Kopriva.Kljubtemu,dasmokončnovedeli,kajjevzroknenehnega
kašlja, vročine, je bila diagnoza težka. Rekel je, da imam cistično ﬁbrozo in da
verjetnonebomdočakala20let.Tojebilšokzastarše,kimisevedateganiso
pokazali.Vednosomepodpirali,tolažiliinrekli,dabovsevredu.Jazsenekjedo
petegaletanisemničesarspomnila,zakarsemhvaležna.Spomnimseletega,da
sempripetihletihšlaprvičnormalnonablato,tojebilzametakoveseldogodek.
Ničvečnapihnjenih,smrdečihvrečkpodmajico.
Ko sem dobila prava zdravila, ki seveda ne pozdravijo bolezni, le olajšajo
simptomedotemere,dalažježiviš,jebilovelikobolje.Vsakodnevnosemimela
inhalacije amilorida, občasno garamicina ipd. Ker takrat še nisem mogla sama
izvajati ﬁzioterapije, so morali starši vsak dan izvajati masažo prsnega koša z
masatorjeminnežnimudarjanjempoprsnemkošu,dasemselažjeodkašljalain
očistilagnoj,kisejenabiralvpljučih.Pricističniﬁbrozigrenamrečzato,dase
gosta sluz nabira v prebavilih, spolovilih, najbolj pa v dihalih, kar povzroča
nenehen kašelj, ki se še poslabša ob vnetjih, ko je potrebno zdravljenje z
antibiotiki.Prizadetisotudidrugiorgani,zatosčasomalahkodobišsladkorno
bolezen,osteoporozo,karjeposledicanepravilnegadelovanjatrebušneslinavke,
kineizločaencimovzarazgradnjomaščobinostalihhranilnihsnovi.Posledično
smo vsi bolniki s CF suhi in nižje rasti. Ko sem bila stara približno 6 let so se
zdravnikiodločilizanočnohranjenjeravnozaraditega,kersembilapodhranjena.
Tojeizgledalotako,dasomivstavilisondoskozinosvželodecinponočisome
skozitosondohraniliskaloričnimnapitkom.Tegasplohnisemmarala,zgodilose
jetudi,dasemijesondamedspanjemiztaknilainjebilotrebazopetvseponoviti.
Polegtegasemjedlanormalnohranoindodatnopilakaloričnenapitke.Vseto
nekegahudeganapredkaniprineslo,zatosmotudistemprenehali.Nespomnim
se,dabikdajzužitkompojedlaobrok,dabibilalačna.Jedlasem,kersemmorala.
Kosembilastarapribližno8letinsembilavbolnici,sempolegzajtrkadobila
tolikotablet,damijebilovčasihkarslaboinobpogledunavsetetabletemeje
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minilo,dabisplohkajjedla.Domasemsilažjerazporedila,kdajbomkajjemala,v
bolnicipatožalnišlo.Vednosembilapresuha,premalojedla,kljubtemudasemse
trudila.Verjemite,dasemse.Vedelasem,damoramjesti,dajetodobrozame.
Praverazlogešelepoznejespoznaš,ampaksembilavednotolikodisciplinirana,da
semsezavedala,čenebomjedlainjemalazdravil,inhalirala,delalaﬁzioterapije,to
nidobrozamojapljučka.Vsakoletosemzaradiposlabšanjvečizostajalavšoli,
vsako leto več opravičenih ur, več hospitalizacij, vedno ista soba v Pediatrični
kliniki, soba 2. Kljub vsemu se kot otrok ne sprašuješ, zakaj moraš spet v
bolnišnico,zakajspetvsatazdravila.Veš,dajihmorašjematiintakoje.Bolnišnico
imašžekotdrugidom,medicinskesestresovednoposkrbelezame,posebnopa
sestraVida,kijevednosedelaobmeniinmehranila,metolažila,kosošliobiskiin
sevedavseostalesestre,kisejihvednoradaspomnim.Nibilobožičaalirojstnega
dne,daseonenebispomnilenameinmikajpodarilealicelopeljalevkino.Poleg
tega pa še dr. Kopriva, ki si je vedno vzel čas zame, me peljal na sladoled, me
presenetilsčokoladicamialiseceloigralzmenoj,kojebildežuren.Obtakšnih
ljudehjebiloživljenjevbolnicilažje.Imelasemtudibolnišničnošolo,danisem
prevečzamudilapouka.Nekakomijeuspelosleditiinuspešnokončatiosnovno
šolo. Sošolke in sošolci so vedno poskrbeli, da sem imela zapiske, mi pošiljali
risbicevbolnišnico,reslahkorečem,damenikolinisoizobčiliizdružbe,kersem
bilanekolikodrugačnaodnjih.Nekjepriosmihletihsemvbolnišnicispoznala
deklico,kijeimelaenakobolezenkotjaz.Enakosvabilistariinressvasedobro
razumeli.Skupajsvapočeličistovse.Takratsmosešelahkodružilimedsebojin
takosemspoznalašenekajmenipodobnih.
Približnoistoletosejepojavilanovabakterija‒Pseudomonas,kimijezačela
delati veliko težav. Kar naprej sem kašljala, tudi ponoči tako dolgo, da sem že
bruhala.Nakoncusemzaspala,kersembilažetakoizmučena.Tojebilposeben
kašelj,takodražeč,daganičnipomirilo.Tosejenadaljevalodotemere,dasem
imela delček pljuč tako »uničen«, da so mi ga hoteli odstraniti. Ne vem, zakaj,
vendarnakoncusezatonisoodločili.Vtemčasusemijezačelatudislabšati
spirometrija,ampaknekakosejestanjeumirilo.
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Prienajstihletihsmoimelivdružinišeenobolezen,očejezbolelzrakom.Še
danessespomnimnjegovihbesed:»Atijebolan,ampakvsebovredu.«Vsismo
jokali,čepravnisemvedela,kajtozarespomeni.Imeljekemoterapije,kinisokaj
dosti pomagale, na koncu je le jemal zdravila, ki so mu olajšale bolečine. Po
približnoenemletusejeodnasposlovil.Tojebiledennajtežjihtrenutkovvmojem
življenju.Ostalasemsamazmamoinstarejšimbratom.Takratsvasezelopovezala
innaneknačinmiježelelnadomestitiočetatervednoposkrbelzame.Vednosem
selahkozaneslananj.Tudizamamosotobilizelotežkičasi.Polegtega,dajeostala
samaznama,jevednomoralabitimočnazaobe.Vednosejetrudila,mistalaob
strani in mi omogočila vse, kar je bilo v njeni moči. Kljub službi me je ob
hospitalizacijahskorajvsakdanobiskalainnemalokratsvabiliskupajvbolnišnici
tudizanovoletoalimojrojstnidan.Skupajsvajokali,sesmejali,tolažilidruga
drugoinupalinaboljšoprihodnost.
Naslednjeletosomiodkriliosteoporozo,šeenanovadiagnoza.Potrebovala
sem terapijo, ki je pomagala, da se mi je stanje izboljšalo in ni bilo takšne
nevarnostizazlom.Spomnimse,dasemimelagroznebolečine,nisemsemogla
premikati,vstatiizpostelje...vsezaraditerapije,kipajesevedapomagala.Počutila
semse,kotdasemstara100let.
Sledilo je obdobje pubertete, ki je bilo psihično najbolj naporno zame. V
tistemčasusoseprijateljimedsebojdružili,hodilinazabave,piknike,nakopanje
naKolpo,toplice,jazpasevedanisemmogla.Vprvemindrugemletnikusrednje
šolesejestanjeposlabšalo.Potrebovalasemzdravljenjezantibiotikivžilo,karje
trajalo najmanj dva tedna, a kaj, ko se je to pogosto ponavljalo. Pogosto sem
kašljalacelonoč,zjutrajpajebilotrebaitivšolo.Bilasemtakoutrujena,dasem
medpoukomzaspala.Bilasemopravičenaodšportnevzgoje,karminibilovšeč,
kersemvednoželelasodelovati,radasemtelovadila,aobposlabšanjuresnišlo.
Kermejekašeljžetakomučil,davečnisemvidelaizhoda,nisemvečimelamočiza
vseto,semsiželela,dabimedalinalistozatransplantacijopljuč,karsevedanibilo
mogoče.Imelasemšepredobropljučnofunkcijoinpresaditevniprišlavpoštev.
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Včasihsemsiželela,dabibilovsegategakonec.Polegtegasemsesramovala
svojegatelesa,tegadaimambrazgotineodoperacij,dasempresuhaitd.Nikoli
nisemhotelakazatisvojegatrebuhaaliizkašljevatipredostalimi.Ksrečisemimela
okrogsebeljudi,kisomipomagalipremagatitokrizoinnekakočezparletsemse
sprejelatakšno,kotseminugotovila,damebolezendelananeknačinposebnoin
semlahkoponosnanase.
Mojestanjesejevtretjemletnikunekolikostabiliziralo,mogočekerjebilta
najhujšidelpubertetezamanoinsejeteloumirilo.Takosotudimenilinekateri
zdravniki.Kosembilastarejša,sejezačelogovoriti,kakopomembnoje,danimam
krhkihkosti,daskrbimzakondicijoinrednotelovadim,krepimmišice...seveda
zaradipresaditve,česarprejnikolinisemrazumela,nitiseninihčepotrudilmi
razložititehstvari,dabivedela,zakajjevsetopotrebno.Nakakršnokolivprašanje
nisem dobila pravega odgovora. Mogoče sem bila po njihovem mnenju le
najstnica,jazpasemzelodobrovedela,kajmenekegadnečaka.
Leta2014someizPediatričneklinikepremestilivKliničnicenter,bilasem
stara20let.Mojapljučnafunkcijajebilanekje50%,karpritejstarostiintejobliki
bolezninitakoslabo.Poznamonamrečlažjointežjoobliko.Prvedveletijebilovse
vredu,hospitalizacijosempotrebovalaenkratdodvakratnaleto,karjebilozame
super.Pljučnafunkcijajenihala,karjenormalno,semjopavednospravilanazajv
normalo. Bila sem aktivna, kolesarila sem, hodila na sprehode dolge nekaj
kilometrov,poskusilasemtuditečinekajmetrov,zaressemsetrudila.Domasem
telovadila,delalavajezutežmiinkrepilasvojemišice.Leta2017semtudikončala
Višjostrokovnošolo‒kozmetikaindiplomiralazodliko.Začelasemopravljati
študentskodelokotkozmetičarkainmaserka,spoznalafanta,kimišedanesstoji
obstrani...lahkorečem,dasemživelapolnoživljenje.
Vsetonidolgotrajalo...točnosespomnimtegadne,kosemiježivljenje
obrnilonaglavo.Bilojetojulija2018,poznozvečer.Bilasemdoma,kosemvustih
začutilanekajtekočega.Ah,sajjesamoslinasempomislila.Ampaknibilotako...
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nenadomasemizkašljalaskorajpollitrakrvi.Takratsempoklicalasvojozdravnico
dr.Salobir,kijetakojvseorganizirala.ZrešilcemsomepeljaliizZDMetlikavNovo
mesto,odtamnaprejvLjubljano,kjersonaredilivsepreiskave,daugotovijo,v
katerem delu pljuč krvavim in zakaj. Na oddelku sem dobivala zdravila za
strjevanjekrvizaprimer,čebispetprišlodokrvavitve.Minilojenekajdni,natose
jezopetvseponovilo,ravnokosemzajtrkovala.Vtrenutkusempoklicalasestre.
Prišeljezdravnikdr.Lestaninmirazložil,damemorajointubirati.Sepravi,dasem
dihalaspomočjoaparatov.Imelasemtudiembolizacijo,karpomeni,dasomiskozi
dimljezamašiližile,izkaterihsemkrvavela.Naslednjidansomezbudili,bilasem
na intenzivni negi. Komaj sem čakala, da me kdo obišče in da grem nazaj na
Pulmološkioddelek.Ponoviloseješetretjič,bilasemčistonadnu.Nisemvečimela
močizavseto,tudipsihičnosembilazeloizčrpana.Nisemhotelašeenkratčezvse
to,ampakdrugeizbirenisemimela.Spetsemmoralanaembolizacijo,tokratsem
bilabudnainspremljalavsaknjihovgib.Trajalojenekjeenouro,komajsemčakala
konec.Naoddelkusembilašenekajdni,doklernisobiliprepričani,dasemočne
krvavitvenebismeleponoviti,kersemimelažetolikozamašenihžilic.Poskoraj
enem mesecu sem lahko šla domov. Ti dnevi doma so bile čisto drugačni kot
običajno.Vednosemimelavpodzavesti»kaj,česespetponovi«.Insetudije...sicer
naslednjeleto,ampakvedno,kosemzagledalakrvavizpljunek,semzelojokala.
Nisemželelaspetčezto,tosobilinajhujšidnevivmojemživljenju.Tudimoje
obnašanjedomasejepopolnomaspremenilo.Bilasemživčna,ževsakamalenkost
mejevrglaiztira,vsakdansemjokala,kersemrazmišljalaoprihodnostiinkaj,če
mikrizalijepljuča?Nočemumreti!Radabišetolikostvaridoživela,groznosemse
počutila.Lahkorečem,dasembilaleta2018/19večvbolnišnicikotdoma.Nekega
dnemijedr.Harlanderomeniltransplantacijo...celoživljenjesemvedela,dabo
enkrattopotrebno,ampaktakonahitro,teganihčenipričakoval.Vednosemsi
predstavljala,dabomšlanapresaditev,kobomojapljučnafunkcijaresslabain
bompotrebovalapomočpridihanju,ampakjetoprišlonavrstovelikoprejzaradi
krvavitev,kibibilelahkousodne.Nekajdnisemrazmišljalaopresaditviinbila
trdnoodločena,dabomšla.Pravželelasemsinovapljuča,kersemimelaževsega
dovolj.Bilasemﬁzičnoinpsihičnoizčrpana,atolikomočipapremoremindala
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bomzadnjikančekmočizanovapljuča.Takojetudibilo.Moralasemnareditivse
preiskave,kisopotrebnezapresaditevpljuč.Vsejebilovredu,avgusta2019sem
bilanalistizatransplantacijo,novembrasemdobilaklicob1.urizjutraj,daimajo
zamepljučainnajpridemnapulmološkioddelek.Nekakosembilamirna,tosemsi
želelainkončnojeprišelčas.Sevedasemvedeladaobstajatveganje,ampakjaz
sembilaprepričana,danambouspelo.
NaTorakalnikirurgiji,kamorsomenapotilipulmologi,semimelapriprave
naoperacijo.Jemanjekrvi,zadnjipogovorizzdravnikiinčakanjenaklic,dalahko
pridemvoperacijskosobo.Čakalasemnekajur,natostamedvesestripeljali,
zravenmejespremljalatudimama.Navhodusvaseobjeli,pustiliparsolzicinse
poslovili.Voperacijskisobijebiloževsepripravljeno,natososporočili,dapljuča
nisoprimernazame,kersobilavprevečslabemstanju.Naneknačinmijeodleglo
insembilavesela,dagremnazaj,podrugistranipasemsiželela,dabibilotočim
prejzamano.Takosemšlašeistidandomovinčakalananaslednjiklic,kijebil
sredinočičezpribližnodvatedna,torej2.12.2019.Žekosemvidelaklic,semsi
zaželela,dabitokratšlozares.Potekjebilenakkotpreddvematednoma,ledaso
tokratbilapljučavboljšemstanjuinboljprimernazame.ZjutrajsvasTadejem
prišlavUKC,kjersvasesrečalazmamo.Vsi,kisoizvedeli,dasemprejelaklic,somi
pošiljali sporočila, me klicali, pošiljali posnetke. Nisem pričakovala takšne
podpore.Tomijevlilošedodatnomočzamojboj.Največjirazlogzaživljenjepaso
sevedabilamojadružina,TadejinNina‒njegovahčerkica,kijepravtakokomaj
čakala,dabomlahkoznovimipljučipočela,česarprejnisemsmela.
Operacijajetrajala9ur,mamamejevesčasčakalavsobi,protikoncupaje
sedelapredoperacijskovupanju,dabočimprejkdostopilven.Najboljjebila
srečna,kojeprišelkirurgdr.Štupnik,nasmejaninrekel,dajevsevreduterdaje
operacijakončana.Še24urniminilo,kosemsezačelaprebujatinaintenzivninegi.
Imelasemkisik,ampaknisembilavečintubirana,kersemzeloleposamadihalas
svojiminovimipljuči.Prvastvar,kisemjostorila,kosemsezbudila,jebila,dasem
brataprijelazarokoinpoteklesomisolze,solzesreče.Dalasemrokonaprsiinsi
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rekla: »Moja nova pljučka.« To je bil tako poseben občutek, ki me spremlja še
danes.Nekdojepodarildelčeksebe,dajazlahkoživim.Podarilmijenovoživljenje.
Drugidanpooperacijisomeposkušalipostavitinanoge,vendarsembila
preveč utrujena. Sedela sem nekaj minut, nato mi je začela padati saturacija
(nasičenostkrviskisikom).Vrtelosemije,nisemimelašedovoljmoči,zatosem24
ur potrebovala dodatno pomoč pri dihanju ‒ neinvazivno masko. Končno sem
lahkozaspala,kajtiprvonočzaradivsehzdravilkljubutrujenostinisemspalanič.
Ostalomijevspominu,dajetistidankmeniprisedelkirurginmetolažil,dabo
jutri boljše in da je drugi dan po operaciji navadno najtežji. Tako je tudi bilo.
Naslednjidansemsemnogoboljšepočutila.Žesemsepostavilananogezanekaj
sekund,zaželelasemsitoplegačajainhrane.Pojedlasemčežanostakimužitkom
kotnikoliterzvečerceloumilazobe.Naslednjidansemsežesamaposedalana
posteljiinsedelanarobu,pačepravlenekajminut.Sestrenisomogleverjeti,da
semtakohitronapredovalaindaimamtolikomoči,kljubtemudasembilazelo
drobna.Pooperacijisemimela38kg.ČetrtidansemšlanaTorakalnokirurgijo,
kjer sem sama jedla za mizo in si v bolnišnico naročala dobrote, da pridobim
kakšenkilogram.Rednosemizvajalaﬁzioterapijoinseobpogledunato,davsak
danvdihnemvečzrakazmanjbolečinami,zelorazveselila.Polegtegasemimelaše
inhalacije,kisopripomoglektemu,danepridedovnetjaalipljučnice.Desetidan
semsežedokajnormalnogibala,kersobolečinepočasipopuščaleinsemlahko
ponočimaloboljšespala,pačepravlenekajur.Vsakdansemimelanekajvečmoči,
sesprehodilapohodniku,kmalusemseodpravilatudikakšnonadstropjevišje,
sevedapostopnicah.Tudimedicinskesestresoposkrbele,dasemsečimboljše
počutilainmivsakdanuredilefrizuro,miskuhalekavo,sezmenojpogovarjale,za
karsemjimzelohvaležnainsejihvednoradaspomnim.Enoizmednjihsemna
oddelkucelonaličilazanavečerjo.
Sevedanesmempozabitikirurgadr.Štupnika.Vsakojutromejeobiskal,
vednosijevzelčasinsezmenojpogovarjal,mespodbujalintudinasmejal.Resga
nikolinebompozabila.Pravtakotudidr.Harlander,kijeskrbelzamojeodmerke
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zdravil,vsakdanprišelpogledat,kakoseminmevsakičpohvalil,kakodobromi
gre.Bilasemponosnanase,datakohitrookrevam.Vseješlotakokotmora,ranase
jelepocelila,vednomanjcevk‒drenažsemimelainlažjesemspala.Poštirinajstih
dnehsomiodstranilišezadnjodrenažointakratsemlahkošlanaPulmološki
oddelek.Tamsemseučila,kakopravilnojematizdravila,karsemhitroobvladala.
Protibolečinamsemrednojemalalešetablete,kotsoDaleron,karpasemtudi
poskušalazmanjšati.Tateden,kisemgapreživelanapulmo,jepotekalbreztežav,
takodasembilapredbožičemžedoma,torej24.12.2019.Naslednjidansem
preživelanajlepšibožičznajvečjimdarilom.
Zdajjeminilo11mesecevodtransplantacijeinlahkorečem,daježivljenje
čistodrugačekotprej.Resje,dabommoralaceloživljenjejemativelikotablet,ki
jih seveda že prej ni primanjkovalo, ampak ne glede na vse, se je življenje
spremenilonabolje.Lahkokolesarim,rolam,plavam,hodimvhribe,sevozimz
motorjeminkarjenajpomembnejše,spimcelonočinzjutrajsezbudimbrezkašlja.
Mojapljučasozdajzdrava,zatotudinepotrebujeminhalacijinﬁzioterapijein
lahkorečem,dasemsehitronavadilanatakšnoživljenje.Vsakdanimamnove
načrte,kajbompočela,kambomšla,resseveselimvsakegadne.Kobominilo
dovoljčasaodoperacije,biseradatudizaposlila.Imampoklicvzgojiteljiceter
kozmetičarke,kistavnenehnemstikuzljudmiinžaltegadelanebommogla
opravljati.Upampa,daseminekegadneuresničiželjainbomlahkoimelasvoj
kozmetični salon, kjer bom lahko poskrbela, da se bodo ljudje boljše in lepše
počutiliinznjimitudijaz.
Odločilasemse,dabomdelilasvojozgodbozvami,kerželimvlitiupanje
ostalim, ki jih čaka presaditev pljuč, posebej pa bolnikom s cistično ﬁbrozo.
Življenjestoboleznijonilahkoinvelikokratvečnimašmočizavseto,ampak
verjemite,splačase.Tudivsebolečine,kisoprisotnepooperaciji,kmalupozabiš.
Sevedavednoobstajamožnost,dalahkokadarkolipridedozavrnitveorganaali
kakršnegakolidrugegazapleta,ampakotemnerazmišljam.Živimbrezskrbnokot
žedolgoneinupam,datakoostanešemnogo,mnogolet.
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Še enkrat se zahvaljujem vsem medicinskim sestram, ﬁzioterapevtom in
zdravnikom, ki so bili z menoj na Intenzivni negi, Torakalni kirurgiji in na
Pulmološkemoddelku.Šeposebejpavamdr.Štupnikintebi,mojdarovalec.Brez
tebevsetonebibilomogoče.Hvala.
KristinaKos

Mirnagora(1047m),
januar2020

OjstricaBled(611m),
maj2020
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Vršič(1737m),

Planica‒navrhvelikanke,

junij2020

junij2020

Slemenovašpica(1911m),
junij2020
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Mojeizkušnje
spresaditvijopljuč
Odločilsemse,dazvamidelimsvojeizkušnjeopresaditvipljuč.Upam,da
vambodopomagalepriodločitviinzmanjšalestrahpredoperacijo.

Pogum ni odsotnost strahu, temveè moè, da nadaljujete kljub strahu. – Paulo
Coelho
Votroštvusemživeldokajnormalnoživljenje,ledasogaspremljaleštevilne
terapije(inhalacije,ﬁzioterapijainzdravila),kisomivzelavelikočasainenergije.
Ko sem imel 9 let, je zaradi CF umrla moja mlajša sestra Nina. Takrat še niso
opravljali operacij pri otrocih. Ob koncu osnovne šole sem moral že večkrat
obiskati bolnišnico za intravenozno prejemanje antibiotikov. Srednjo šolo sem
tudidokajuspešnozaključilobobčasnemizostankuzaradizdravljenjainšelcelo
namaturantskiizletvGrčijo.Zaradipomanjkanjaenergijesenisemudeleževal
vseh dogodivščin. Vpisal sem se na fakulteto in po srednješolskem zgledu (le
obveznestvari)zaključilprvostopnjo.Kmalupošolanjunadrugistopnjisejemoje
stanjetakoposlabšalo,dasemzačelprejematikisik.Poskušalsembitičimbolj
aktiven,kolikorsejedalo,sajsemvedel,darabimčimvečmišiczaokrevanjepo
operaciji,okaterismosevtistemčasužepogovarjalizmojimizdravniki.Rezultati
spirometrijesosepostopnoslabšali.Kljubdodatnemkisikusemtežkohodilpo
stopnicahinvklanec.Kisiksemprejemaldveletiinpoldooperacije.Opravilsem
predpisanepreiskaveinpriprave.Popreiskavahpasemzaradineurgentnegain
stabilnegastanjakarnekajčasačakalnaustreznapljuča.Pričakovalsemposegna
Dunaju,asozoperacijamimedmojimčakanjemzačelitudivLjubljani,karjebilo
velikoenostavnejezameinmojebližnje.Samnisemhotelvedetiprevečovseh
statistikahposega,sajsemvedel,dajevsakposegdrugačen.
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12.10.2019mejezdravnikzvečerpoklical.Povedalje,daimajoustrezna
pljučainmevprašal,alibiželelopravitioperacijo.Odločilsemsepozitivnoinse
pripravilterodpravilvLjubljano.Operacijajepotekalanekajur,nevemnatančno,
saj sem spal. Občutil nisem nobenih močnih bolečin. Zdi se, da imajo dobra
protibolečinskazdravila.Sembilpazelolačen,sajsemdobilsamosadnekaše.
Težkomijebilosamoležatiinprivsakempremikupazitinaraznecevke(drenaža)
inžice(meritvepulzaindihanja).
Navrstojeprišloučenjeponovnehoje,sajsomišiceuplahnele,inpravilnega
dihanja,kisemgaizgubil,kosemplitvodihalspomočjokisika,kervmojihstarih
pljučih ni bilo več dovolj prostora. Ta proces je bil dolgotrajen in naporen. Po
mesecuindesetihdnehnarazličnihoddelkihkliničnegacentrasomeodpustiliv
domačooskrbo.Božičinnovoletosemžepreživeldoma.
Sedajimamvsekakorvečenergije,prehodimlahkodaljšerazdalje,nedabise
zadihal.Nivečnadležnihinhalacij,obkaterihsemekstremnokašljalinizkašljeval
dotemere,damejevčasihbolelaglava.Lahkopojemvečhrane,sajseminitreba
bati,dabiobintenzivnemkašljubruhal.
Življenjelahkoprimerjamstokomreke:
Nazačetkujeizvir‒rojstvo.Potemvodateče,oziromaderepoozkistrugi,
polnaenergije‒otroštvo.Natosebregovarazmaknetainvodaseumiri,energija
serazporedi,vendarjetokšemočan‒mladostništvo.Običajnarekasezatem
umiri,bregovasešeboljoddaljitamedsaboinpodolgempotovanjuporazličnih
deželahrekapočasikončavenemizmedsvetovnihmorijinnakoncuvvelikem
oceanu‒odrasloživljenje.
Primojirekipasemnaletelnajezhidroelektrarne,kimijepobralskorajvso
energijo.Življenjesejepovsemustavilo‒posledicemojebolezni(CF).
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Ksrečisemprišelživskoziturbineelektrarne‒operacijapresaditvepljuč.In
bregova sta se po kratkem potovanju iz turbin ‒ okrevanju po operaciji, spet
zbližalainmivrnilamočterenergijo.
Panesamoto.Reliefpokrajinesejeprevesilvdolinointokrekejepostalše
močnejši.Sedajspolnoparopotujemnaprejpostrugi‒poti,kimijezačrtana.
Upam,dajeoceanšezelodalečnaprejpotejpoti.
TomažGrčman
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Potdonovihpljuč
1.april2016

Spomnim se, da sem bila na kavèu v dnevni sobi, s cevko kisika, ki se je vila iz
kuhinje. To je bil že veè kot eno leto moj radij dnevnega gibanja. Kuhinja, kopalnica in
dnevna soba. Do spalnice, ki je v zgornjem nadstropju, me je vsak veèer nesel mož, zjutraj
sem prišla dol sama, saj navzdol gre lažje. (
Kar naenkrat me je zbodlo v prsih, takoj sem vedela kaj je. Pnevmotoraks. Spet. Že
petiè. A tokrat ni bilo kot pri prejšnjih. Z zadnjimi moèmi sem prilezla do stopnic na
hodniku in priklicala mamo. Rekla sem ji, naj poklièe rešilca, da ne morem veè dihati.
Pred sabo imam še vedno sliko prestrašenega obraza, ki vpije v telefon, naj hitro pridejo.
Tistih nekaj minut pred prihodom rešilca je bilo neskonèno dolgih. Ko se boriš za zadnji
vdih… tega obèutka ne pozabiš nikoli.
Takosejezačelamojapotdopresaditvepljuč.
V Šempetrski bolnišnici sem bila nekaj dni, ko sem se stabilizirala, so me
prepeljali v Klinični center v Ljubljani.  Dogajanja v Šempetrski bolnišnici ter
potemvKliničnemcentrusenespomnimveliko.Spominisomeglenikotnekakšni
izseki.Poenistranijebolje,danevem,kajvsesejedogajalo,kermijeverjetnotako
lažje.Kersejestanjeslabšalo,someponekajdnehshelikopterjemprepeljalina
AKHDunaj.Urgentnapresaditev.
12.april2016

Po treh dneh so prišla pljuèa zame.
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Potežkioperacijiinštevilnihpooperativnihzapletihsembilaiznajhujšega.

Prvi spomin je bela ura na steni, ki je kazala na številko štiri. Nisem vedela, ali je to
dopoldan ali popoldan. In prižgana televizija s èrno-belimi slikami v nekem èudnem
jeziku. In žeja. O, ja, ta žeja. Tako sem bila žejna, da sem si domišljala, da so na stropu
kapljice vode, ki bodo ravnokar padle name. Gobico za vlaženje ust sem vsakokrat skoraj
pregriznila, da sem iz nje iztisnila zadnjo kapljico vode.
Nebomlagala,dajebilolepoležatitam,negibeninpolncevk.Takošibek,da
nemorešpremaknitinitirokepododejo,leglavotiuspeobrniti.Zavsesiodvisen
odmedicinskihsester,kitisicervednopomagajo,asemorašnajprejsporazumetiz
njimi,akaj,konemorešgovoriti.Inkasnejezačnešnekajkracatinapapir,ašesam
neznašprebrati,kajsinapisal.(
Kopočasiprihajaškmočeminžeuspešsedeti,sineskončnovesel,dalahko
gledaštelevizijoinvidiššekajdrugegakotbelstrop.Vdvehmesecihpanitine
prelistaš,kajšeleprebereškakšnorevijo.Čassikrajšašsspremljanjemdogajanjav
sobi,kijekarpestro.Počasipasespletejotudiprijateljskevezistemiljudmi,kite
obkrožajovsakdan.

Spomnim se, da tisti dan nisem hotela vstati, zato mi je fizioterapevtka prinesla
pletene roza nogavice in me tako podkupila, da sem vstala s postelje. ( Tistih nekaj
metrov belega hodnika z zelenimi stenami je bil pravi maraton. A vsakiè je šlo malo dlje.
NaintenzivnemoddelkunaDunajusembilaceladvameseca.Spetsemse
moralanaučitihoditi,samostojnojestiinpredvsemdihatizNOVIMIpljuči.
5.julij2016
Končnodoma!
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Spomnim se, da so me vsi prièakali pred hišo z napisom »Dobrodošla«. Vsi
presreèni, najbolj pa moja psièka, ki ni mogla prepoznati mojega glasu, ki se je zaradi
vseh cevk v grlu nekoliko spremenil.
Po presaditvi se ti življenje obrne na lepše. Nič več inhalacij, nič več
ﬁzioterapije,ostanelešetonatablet.(Atojezanemarljivapomanjkljivostglede
navsedrugeprednosti.
Kopažemisliš,dasetiježivljenjeobrnilonalepše,tepostavipredšeeno
oviro.Zakajže?
15.julij2016

Spomnim se, da sva z možem èakala pred urgenco v Šempetru. Ileus. Zapora
èrevesja. Le 10 dni po prihodu iz bolnišnice.
Ponovno intenzivna v Ljubljani, ponovno intubirana, ponovno na
zunajtelesnem krvnem obtoku in ponovno nisem več dihala sama. In se svet
ponovnoporuši.Tiseksrečiničesarnezavedaš,avsidrugiokrogtebetrpijoše
tolikobolj.

Iz umetne kome sem se zbudila 3. avgusta, toèno na mamin rojstni dan. (
Nasrečojebilotokratokrevanjemalcehitrejše.Postopomasemspetdihala
samainshranopridobivalanamoči,dasomelahkoodpustilivdomačooskrbo.

23.avgust2016
Povečkotmesecudniponovnehospitalizacijespetkončnodoma.
Inodtakratsemdomatudiostala!
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Nažalostpridebolnikdonovihpljučzelopozno,kojeteložeutrujenoinbrez
moči. Zadnja leta pred presaditvijo, ko se ti zdravstveno stanje poslabša, je
kvaliteta življenja zelo slaba. Si na kisiku, odrezan od socialnega življenja in
odvisen od tvojih bližnjih. A si vseeno vesel, da SI. Tvoj drugi dom postane
bolnišnična soba. Z neudobnim jogijem, a prijaznim osebjem, ki ti je vedno v
podporo.
Po presaditvi je življenje res bistveno boljše. Odpre se ti nov svet. Zjutraj
lahkovstanešingreš‒nivečinhalacijinﬁzioterapije,kisotiprejsplohomogočile,
dasilahkozačeldan.Lahkohodiš,nedaseupehašingovorišceldan,nedabi
zakašljal.
Ostanejoparavnotakotežave,povezanezdrugimiorgani:ledvicami,jetri,
prebavili.Primenisotizadnjikarpogostproblem,sajimamtežavezbolečinamiv
trebuhu in sem zaradi tega pristala že večkrat na urgenci. K sreči brez hujših
posledic.
Dolgčasmipapačninikoli.(
PetraFerfolja
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Potvsedanjost
DiagnozoCFsomipotrdiliprisedmihmesecihstarosti.Nekajtežavseje
pojaviloževosnovnišoli,resnejšetežavesosenatozačelevgimnaziji.Prišportni
vzgojinisemvečzmoglapretečirazdalje,kismojoimelizaogrevanje,testiranje
pripravljenosti,zelohitrosembilazadihana,velikokratsemsemoralaodkašljevati
zaradi nabiranja sluzi. Zjutraj, pred odhodom v šolo, sem morala opraviti še
inhalacijeinﬁzioterapijo,karjepomenilo,dasemvstalaševsajpolureprej,kotbi
lahkosicer.Včasihmijebiložekartežkovstati,sajnisemravnojutranjitipčloveka.
Začelesosevrstitiinfekcijeinposledičnovsepogostejšeindolgotrajnejše
hospitalizacije.Vsaketrimesece,kosemprišlanakontrolnipregled,semsezdr.
Praprotnikpogajala,dastanjelenitakoslabo,daminitrebaponovnoostatina
dvotedenskem bolnišničnem zdravljenju. Vendar je največkrat pretehtal njen
nasvetintakosejezačeloponavljati...Trimesece»naprostosti«,dvadotritednev
bolnišnici.Kmalusemponočipotrebovaladodatenkisik,natopatudiobvečjih
naporihinčezdan.Lahkosemšehodilanasprehode,nakakšnehribovskeali
kolesarskepodvigepasemlahkokarpozabila.
Najomenim,dakojebilatransplantacijaomenjenašelekotmožnost,dabo
nekoč v prihodnosti morda potrebna zame, sem razmišljala, če bi sploh šla v
procespripravinsamepresaditve.Takratobetizaokrevanjeinživljenjskodobo
niso bili najbolj optimistični. Ko pa je prišel čas za odločitev, nisem preveč
pomišljala,sajjebilapresaditevedinamožnarešitev.Včetrtemletnikugimnazije,
kosembilastara18let,semšlanasrečanjekdr.Tureluindr.Harlandru,kista
takratvodilapostopektransplantacijinuvrstitevnaseznamzapresaditev.Odločili
smose,dagremnaprvipreglednaDunajkotkandidatkazatransplantacijo.Takrat
jebilamojapljučnafunkcijašenekakostabilna,zatosenaDunajušenisoodločili,
dameuvrstijonačakalniseznam.Uvrstitevjesledilapribližnopolletakasneje.
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PljučnafunkcijaFEV1mijepadlana22%,nisemvečhodilakpouku,bilasem
večinomadoma,nakisiku.Oduvrstitvenaseznampadoklica,dagremonaDunaj,
jeminilpribližnoenmesec.Samasicernisemslišalazvonjenjatelefonaalipasem
mislila,dajebudilkaingautišala.Hitrosempripravilanekajosnovnihpotrebščin
insepodalanovimpljučemnaproti.
V bolnišnici na Dunaju je sledilo še nekaj priprav, objemov in nato
transplantacija. Po operaciji so me peljali na intenzivni oddelek. Zaradi
protibolečinskih zdravil za prve tri tedne na intenzivnem oddelku ne morem z
gotovostjotrditi,kajsejeresdogajaloinkajne.Ševednosespomnimkarnekaj
halucinacij,kisemjihzaradizdravilimelavtemobdobju.Kosemsekončnozačela
zavedati sebe in resničnosti, ki se je odvijala okoli mene, je sledila postopna
ﬁzioterapija.Nazačetkusemvajeizvajalaleževpostelji,kmalusemlahkonekaj
časasedelapokonci,natopasemzačelashojoobopiranjunahoduljico.Zdeloseje
skoraj kot čudež, ko sem prvič po treh tednih ležanja v postelji, okrevanja in
negotovosti,lahkonaredilanekajkorakovtudipostopnicah.Kosomepremestili
nanavadenoddelek,semžekmalulahkohodilabrezopore.
DobertedendnikasnejesembilapremeščenavljubljanskiUKC.Pooperaciji
sem imela nekaj težav z otekanjem desne noge, kjer je bil nameščen ECMO
zunajtelesniobtok,vendarsovkliničnemcentrustanjepopravili.Podučilisomeo
zdravilih,kijihdosmrtnojemljempooperaciji.Zaﬁzičnookrevanjesemsedveleti
potransplantacijivključilavprogramvadbe,kigajeponudiloDruštvozacistično
ﬁbrozo.NatreningihmejevaditeljRokBavdekspodbujalprivztrajanjuinpravilni
izvedbivaj.
Postopno se je začela izboljševati tudi pljučna funkcija in moja splošna
zmogljivost.Začelasemssprehodiporavnini,gričihinnatopolažjemgorskem
terenu.DanesimampljučnofunkcijoFEV1okoli75%inlahko,sevedaneznekim
ekstremnimtempom,kolesarim,plezam,hodimvgoreinizvajamdrugeoblike
športnih vadb. Prijatelji so opazili tudi, da se večkrat nasmehnem in sem na
Izkušnje oseb, ki so se soočile s presaditvijo pljuč
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splošnoboljvedrevolje.Zaključilasemštudijinponovnolahkopočnemstvari,ki
bi se pred transplantacijo zdele nemogoče. Za to se moram seveda zahvaliti
staršem, ki so me podpirali in skrbeli zame, kar jim, verjamem, ni bilo lahko.
Zahvalagretudizdravstvenemuosebjuteršemnogimdrugim,kisomepodpirali
inmipomagalinamojipoti.

AlenkaJelenc
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Vzponiizglobeliobupa
Vleto2008semvstopilzobilicooptimizma.Predmenojsobilišezadnji
meseci osnovnošolskega izobraževanja. Veselil sem se skorajšnjega vpisa na
gimnazijo,imelsembogatenačrtezaprihodnost.Svojobolezen,cističnoﬁbrozo,
sem namreč do takrat dobro obvladoval. Poslabšanj je bilo malo, infekcije in
hospitalizacijepatakoredke,dajebilmojizostanekodpoukapovsemprimerljivz
zdravimi sovrstniki. Obilico prostega časa sem namenjal kolesarjenju,
pohajkovanjupohribih,plavanjuinsmučanju.
Junija2008semšepovsemnormalnozaključil9.razredosnovnešoleinniti
slutil nisem, kaj me čaka v naslednjih mesecih. V zgodnjem poletju, v le nekaj
tednih,somojapljučaznatnooslabela.Izdnevavdansemseslabšepočutil,vse
krajšesopostajalemojepotiinkorakivsetežji.Bolezenjehitronapredovaladote
mere,damijebrezdodatnegakisikazmanjkovalosape.Inkljubenotisprenosnim
kisikomnisemvečzmogelprehoditinitirazdalje100mporavnem.
Septembra 2008 sem se vpisal na Biotehniški izobraževalni center v
Ljubljani,asembilprisotenpripoukuleprvihdesetdni.Zagoniinfekcijsobilivse
pogostejši in novembra 2008 sem obležal v bolnišnici Golnik. Pljuča so tako
oslabela,dajeprihajalodospontanihpnevmotoraksov.Podskrbnimnadzoromdr.
Matjaža Fležarja sem na Golniku ostal pet mesecev. Šolanje sem opravljal na
daljavokarizbolnišničnepostelje,sajsembilscelimprepletomcevkdobesedno
priklenjen na medicinske aparate brez možnosti hoje. Medtem sem opravil
pripravenatransplantacijo.Takratsoslovenskekandidatezatransplantacijopljuč
pošiljalivSplošnobolnišnico(AKH)naDunaj.Konecjanuarja2009sembiltamna
prvempregleduinumestilisomenaprednostnolistozapresaditevpljuč.

1. aprila 2009 sem dočakal transplantacijo. Malo pred polnočjo so me
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z reševalnim vozilom z Golnika odpeljali na Dunaj. Kljub negotovosti, ki jo je
prinašalatanoč,semvedel,damidunajskabolnišnicaprinašatežkopričakovano
rešitev.Operacijajetrajalasedemurinjeminilabrezzapletov.Naintenzivnem
oddelkudunajskeklinikesempreživel14dni,nadaljnjih14panatamkajšnjem
splošnemoddelku.
Zavedalsemse,daboobdobjepotransplantacijinaporno.Kersempolleta
preležalnapostelji,somivtemčasumočnooslabelemišice.Nogemenisodržalein
vsak korak mi je bil velik napor. Navaditi sem se moral na nov način dihanja.
Namestohitregainplitvegadihanja,kisemgabilvajendotlej,semsemoralnaučiti
počasnihinglobokihvdihovinizdihov.Intonitinibilotakoenostavno.Prvednipo
operacijijebilzameževelikdosežek,dasemlahkopoluresedelnapostelji.Kmalu
semsepostavilnanogeinnarediltrikorakeposobi,naslednjidanpetkorakov.
Nato50metrovpohodniku,brezkisika.Uspelomije!Zvelikimzadovoljstvomsem
spoznal,dazmorem.
Zmočnovoljoinneskončnoželjo,dauresničimcilje,sempoštirihtednih
zapustilbolnišniconaDunajuinzdravljenjenadaljevalvljubljanskemKliničnem
centru.Konecmajasemseposedmihmesecihkončnovrnildomov.
Zaužitjecelepestizdravil‒okoli20tabletnadanjepostalosestavnidel
mojegavsakdana,kottudiinzulinskaterapija,kijoizvajamzaradidvigasladkorja,
kigapovzročajodoločenazdravila.
Vnaslednjihmesecihsemokrevalvdomačioskrbi.Novemočisemnabiralz
vsakodnevnimi gibalnimi vajami in sprehodi. Ti so postajali vse daljši in
zahtevnejši.Mojanovapljučasozmoglaveč,kotsemsikadarkolipredstavljalin
spoznalsem,dasobilevsebolečineinnaporipredoperacijoinponjejvrednivseh
tegobzatákokvalitetoživljenja.
Ponosensembil,kosemsredijulija,podobrihtrehmesecihpooperaciji,
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prehodilplaninskopotzRogledoLovrenškihjezer.
Dve leti kasneje sem si zadal nov izziv: prehoditi slovensko planinsko
transverzalo!Prvivrhtepotisemosvojilvjuliju2011,celotnopotpasemprehodil
dooktobra2012.Tojeskupaj120gorskihturs30osvojenimidvatisočaki.Pavrh
Triglavanitinibilnajtežji;precejboljzahtevnisobilivzponinaŠkrlatico,Jalovecin
Mrzlogoro.
Kljubhitremunapredkuokrevanjainskorajneverjetnikvalitetiživljenjasem
celotnosrednješolskoizobraževanjeizpreventivnihrazlogovopravilnadaljavo.
Namrečizogibatisemoram‒ševedno‒zaprtihprostorovinmnožiciljudi,sajmi
močnazdravilaznižujejoimunskoodpornost.
Srednjo šolo sem od izdatni pomoči in spodbudi profesorjev Biotehniške
srednješoleuspešnozaključil.Vsosnovsemsenaučilsamdoma,izpitepasem
opravljalpodogovorusprofesorji.
Vpisalsemsenaštudijarheologije,asemijezdravstvenostanjepoosmih
letihpotransplantacijiposlabšalo.Presenetilisomeizvidi,kisopokazaliupad
pljučnefunkcijeza40%.Soočitisemsemoralzdiagnozoodpovedipljuč,karmeje
vtistemtrenutkumočnoprizadelo.Nisemvedel,kajtopomeni;vmislihsemvidel,
kakobomvkratkemlovillešemolekulezrakainsespetuvrstilnačakalnolistoza
vnovičnotransplantacijo.
AljažHrvatin
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Vrednoseje(bilo)boriti
Mojeotroštvojebilosicermalodrugačnoodostalihotrok.Vseživljenjesem
morala (in še moram) jemati zdravila. Velikokrat sem dobila pljučnico, zaradi
katere sem se morala tedne in tedne zdraviti v bolnišnici. Ker sem bila vedno
podhranjena,semvečkratimelatudinočnohranjenjeponazogastričnisondi.V
vrtecnisemhodila,dasenisemokužilaoddrugihotrok,všolopasemhodila
normalnossovrstniki.Težavesemimelasamopritelesnivzgoji,kersemsezelo
hitrozadihalainzačelamočnokašljati.Starejšakosembila,večjetežavespljuči
semimela.Bilaso»zapacana«zgostosluzjo.
Cističnaﬁbrozajetihonapredovala.Utrujenasembilaodvsehneprespanih
nočizaradikašljainvsoenergijosemporabilazadihanje.Kerjebiltomojvsakdan,
splohnisemopazila,dajeslabše,vednosemodgovarjala,dasemvredu.Toda
meritvepljučnefunkcijeinmojezmogljivostisokazalenasprotno.
Velikoletsemdanzadnemmolilainprosila,dabiozdravela.Vednosem
vedela,dajetaželjavbistvunemogoča,sajgrezaneozdravljivobolezen.Neglede
natosemverjela,dasebonekegadnezgodilčudež.Inres!
Vletu2008jebolezentakonapredovala,dasempotrebovaladodatenkisik.
Kosemizvedela,dabrezdodatnegakisikanebomvečmoglaživeti,sembilazelo
žalostna.Napotizapridobitevtekočegakisikasobileprisotneadministrativne
ovireinjazsemimelaleševeččasazažalost.Kosomiponekajmesecihkončno
odobrilitekočikisik,semznjimvnahrbtnikuhodilatudivgimnazijo,kjersomi
omogočili,dasmoimelipoukvpritličju.
Negledenaupanje,dasemibozdravstvenostanjeizboljšalo,semijele
poslabševalo.Pljučnafunkcijajebilažemajazeloslaba,FEV1komaj6%,FVCle
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14 %, saturacija pa 83 %. Bila sem preveč zadihana in vedno več kisika sem
potrebovala. Zadihala sem se že samo, ko sem iz sobe šla do kopalnice, po
stopnicahnisemvečmoglahoditi,kerjebilprehudnaporžepridrugistopnici.
Tudipogovoranisemvečzmoglaimetibrezhlastanjazazrakom.Zapreživetjemi
ni preostalo drugega kot presaditev pljuč. Nikoli nisem želela imeti nikakršne
operacije,šeposebejpanetakozahtevne.Toda,česemhotelapreživeti,semse
moralaboritiinpristatinapresaditevpljuč.
Predpresaditvijopljučsemimelašeenomočnoželjo:obiskkoncertasvoje
priljubljeneglasbeneskupineRBD,kijebilseptembra2008vSloveniji.Stekočim
kisikom sem odšla na koncert, še prej pa sem se dobila s člani skupine.
ZadovoljstvoobsrečanjumojihidolovinkomijePonchorekel,dabomšelahko
pelainplesala,ješeokrepilomojovoljoinpogum.Biloječudovito,naravnost
fantastično.Uresničilasemijevelikaželja.
Nekajdnipokoncertusemijezdravstvenostanjetakoposlabšalo,dasem
moralaitivbolnišnico,izkatereseskorajnebinikolivečvrnila.Opresaditvipljuč
smosepogovarjaližepredmeseci,todanisemsimislila,dajobompotrebovala
tako zgodaj. Septembrski dnevi so se vlekli kot še nikoli. Imela sem preveč
ogljikovegadioksidavkrvi,zatosemtežkodihalainbilavesčaszaspana.Nekenoči
bizavednozaspala,čemenebioživljaliinintubirali.
Takosoaparatidihalinamestomene.Biljeneprijetenobčutek,kotdabinekaj
napihovalomojapljuča.Ničesarnisemzmoglastoritisama,negovoriti,nehoditi,
nitiobrnitisenadrugostran.Popolnomasembilaodvisnaodtujepomoči.Česem
želelakajpovedati,semmoralanapisativblok.Večkratsemseutrudilažesamos
pisanjem.Utrujenasembilaodstvari,kijihpočnemosamoumevno,oziromaedino,
kar sem zmogla, je bilo pisanje. Nič se mi ni dalo, ne brati revije, ne gledati
televizije,ničesar.Imelasemmoreponočiinpodnevi.Želelasemsamotišino,toda
nisemželelabitisama.Obsebisemhotelaimetivsajenegaoddružinskihčlanov.
Takosembilaboljpomirjena.Nisemhotela,dasosepogovarjali,sajjimjaznisem
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moglaničesarodgovoriti.Bilasemzeloizčrpana,todanisemželelaumreti.Hotela
sem živeti in ves čas sem prosila Boga, naj mi pomaga, da bodo hitro dobili
primernapljučazame.
Moježivljenjejeviselonanitki,zatosemseuvrstilanavisokourgentnolisto
medčakajočiminapresaditevpljuč.Ksrečisemhitrodobilapljuča.Kljubtemuso
bilidnevipredpresaditvijopljučdolgi,mučniinsemsamočakalanaklic,dagrem
naDunaj.
Spominjam se dneva, ko je napočil trenutek odhoda na Dunaj. Na poti iz
bolnišnice do letališča, kjer me je čakal helikopter, je prišlo do zapleta. Nisem
mogladihatinitiobpomočiaparata.Začelasemkrvaveti,napravesopiskale,na
monitorjučrte,glas:»Izgubljamojo!«Ustrašilasemse,kernisemčutilanog,mami
pamejepomirilainrekla,daboševsedobro.Prišlasemdomočiinvblokodločno
napisala:Dunaj!Inodpeljalisomenovemuorganunaproti.Tegatrenutkazmami
nebovanikolipozabili,biloje,kotbigledalinapetﬁlm.
Sedaj je že dvanajst let, ko mi je skupina strokovnjakov v Univerzitetni
bolnišnicinaDunaju(AKH‒AllgemeinesKrankenhausderStadtWien)presadila
pljuča.BilasemprviotrokizSlovenije,kisomupresadilipljuča.Mojaoperacijaje
trajala osem ur. Ker pa sem zaradi urgentnosti dobila pljuča od odraslega
darovalca, so spodnja dva režnja odrezali in se tako pljuča ujemajo le v krvni
skupini.TridnisembilaševumetnikomiinpriklopljenanaECMO.Tretjidansem
sezbudilaobnežnembožanjumedicinskegaosebja.Ničmenibolelo,lepolnocevk
inaparaturjebilookolimene.
Takoj po presaditvi pljuč nisem mogla premikati nog, saj sem imela zelo
oslabele mišice. S ﬁzioterapijo sem počasi lahko premikala noge. Veliko sem
moralasedeti,tudipovečurnadan,dasenebipljučasesedla.Težkojebilo,sajso
bilecevketakozelotežke,šeposebej,kerjihjebilovelikoizustodtubusa.Sempa
kljubtubusulahkopilamalinovecposlamici,kaloričnenapitkeincelojogurt.
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NaDunajusembilašedesetdnipooperacijiintubirana,torejskupnodvajset
dni,natopasemlahkozadihalasamaznovimipljuči.Zaradidolgeintubaciješe
nekajčasanisemimelaglasu.Počasisemlahkošepetalainnatovsakičglasneje
govorila.Bilasemnavdušena,dasemlahkoposkorajmesecudnispetlahkojedla.
Imelasemapetitkotšenikolivsvojemživljenju.Vdunajskibolnišnicisoimelires
zelodobrohrano,jedlapasemtudisredinočinaintenzivnemoddelku,kersembila
vesčaslačnainjebiločudovitojesti.Tojebilonekajnovega,sajnikolinisemimela
apetitainnisemzveseljemjedlazaradivsehzdravstvenihtežav.
Ker sem celo življenje dihala zelo hitro in plitvo, sem se morala naučiti
normalnodihati.Dihanja,kijesamoumevnoodrojstva,semsemoralananovo
naučiti.Potrehtednihsemsekončnolahkopostavilananogeinnaredilaprve
korake.TakosomepremestilinanavadnioddelekpediatričneklinikenaDunaju
(UniversitätsklinikfürKinder‒undJugendheilkunde).Žalpanišlobrezzapletov.
Ponovnosemsezbudilaintubirananaintenzivnemoddelku.Todakmalusembila
ekstubiranainnazajnanavadnemoddelku.
Vrstilesosešenekateredrugetežave,todavsesemuspešnopremagala.En
mesecpooperacijisemlahkožeodšlamalovennasvežzrakinseobpomoči
ﬁzioterapevtkeinmamesprehodilapoparkuobdunajskibolnišnici.Občutekjebil
res neverjeten, da sem se lahko končno nadihala svežega zraka in to z novimi
pljuči.
VesčasnaDunajumijebilavpodporomami.Bodrilameje,dasemimela
voljoindasempremagalavseovire.Veselasem,dapopresaditvipljučnisemimela
nobenihbolečin.PoskorajšestihtednihnaDunajusemsevrnilavSlovenijo,kjer
sem bila še tri tedne v UKC Ljubljana. Zelo sem pogrešala mlajšega bratca in
sestrico.Bilojeprvič,dastaostalasamabrezočkainmamice.Hudojebiloše
posebej,kerjebrateczačelhoditivprvirazred,ajeostalbrezstarševobsebi.Vse
skupajmeješeboljprizadelo,kersejetodogajaloobprviobletniciočetovesmrti,
kisejeponesrečilvgorah.
Izkušnje oseb, ki so se soočile s presaditvijo pljuč
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Popresaditvipljučsejemoježivljenjepopolnomaspremenilo.Mojapljučna
funkcijaznovimipljučiniprimerljivasstaro.Takojpopresaditvisemsezredilaza
desetkilogramov,četudisemševednopodnormalnotežo.Počutimsevelikobolje.
Lahko plešem in pojem, dokončala sem študij prava, ukvarjam se s športom,
uživam v naravi in kar je najpomembneje, ne potrebujem dodatnega kisika.
Spremenilasemtudislogživljenja.Sedajsemboljumirjena,sproščenainsene
obremenjujem z malenkostmi. Zavedam se, da mi je življenje podarjeno, zato
skušamužitivsaktrenutek.
Poleg zdravljenja cistične ﬁbroze moram dosmrtno prejemati intenzivno
imunosupresivno terapijo zaradi preprečitve zavrnitve organa. Še vedno se
zdravimzaosteoporozo,večkratsomitudioperativnoodstranilinosnepolipe,
imamsladkornobolezen,ledvičnookvaro,povišankrvnitlak.Kljubtemu,dame
cistična ﬁbroza s sekundarnimi boleznimi še vedno spremlja, življenje ni
primerljivostistim,karsempreživljalavčasupredpresaditvijopljuč.
Kersopljučaedinipresajeniorgan,kijeneposrednopovezanzokoljem,je
zelo pomembno izogibanje okužbam in upoštevanje varnostnih ukrepov, kajti
okužbesolahkousodne.
Prišestnajstihletihbimikmaluugasnilalučživljenja.Spresaditvijopljuč
lahkoživim,karjebilomojezadnjeupanje,daostanemživa.Čenebidobilanovih
pljuč, bi umrla, zato sem zelo hvaležna, da sem jih dobila tako hitro. Posebna
zahvalagreljudem,kiseodločijozadarovanjeorganovinzdravstvenemuosebju,
kisomirešiliživljenje.
Sedaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi vredno vsega trpljenja. Lahko živim!
Lahkodiham!Šeposebej,kosemzunajvgozdualinakakšnijasialipaobpotoku,
čutimmirnodihanjebrezsopenjainkašlja,takospokojnoinmirno.Žepogledv
daljavomipove,dajevrednoživeti,dasejebilovrednoboritizaživljenje.Končno
lahkouresničimsanjeinzatoimamčas.
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Popresaditvipljučsemijeuresničiloženekajželja,polegobiskaskupine
RBD,kisemjoponovnoobiskalaobdrugemobiskuvSloveniji,tokratznovimi
pljuči, sem odšla v Španijo na izmenjavo, obiskala Evropski parlament v
Strasbourguindrugaevropskamesta.Življenjejetakokratko,jazpaželimvidetiše
tolikočudessveta.HvalaBogu,dameniprikrajšalzavseteželje,sanje.
Nikolinenehamsanjati,kajtisanjeselahkouresničijo.Sedajsezavedam
vsakegatrenutkaživljenja,kijezelodragoceningaželimčimboljkakovostno
izkoristiti.
AljaKlaraUgovšek

PrislapuSavica

NaŠvedskem
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»Thespecialone«
Zdravo.Velikokratsemprebral,dajetežkosprejeti,daimašCF.Samnisemna
tonikolitakogledal,kotdamoramnekajsprejetialipadajetežko.Je,karpačje.
Semtakšen,davsakšportalipaﬁzičnodelodelamnapolnoinvednosemlahko,
zatonisemnikolirazmišljal,dajetežko.Težkojebilopreteči10kmvdoločenem
času. Ko sem se odločil za presaditev pljuč sem razmišljal, kaj bi naredil pred
presaditvijo,sajbiverjetnovsaknatopomislilinprišelsemdozaključka,dabom
tostorilpotem.
To, kar bom napisal, ne bo neka zgodba, saj nisem pisatelj, ampak bodo
večinoma dejstva, nasveti in motivacija za vse naprej, ker nočem, da je neka
klasična zgodba, ker to napiše vsak. Do leta 2017 sem z lahkoto opravljal vse
ﬁzičnenapore,potempasemimelpnevmotoraksinodtakratnaprejjebilobolj
slabo.Trenutnosemstartolikokotjetretjikoreniz15625intakratsembil3leta
mlajši.Še2018karjebilomanjkotenoletodopresaditvepljuč,semspljučno
funkcijocca.20%odigralturnirvnogometu,kjerjevelikošprintainteka.
Kosembilsprejetvbolnico(marec2019),nisembilzaradipresaditve,ampak
zato,dabomdobilantibiotikvžilo.Potemsosestvarimalcezakompliciralein
zbudilsemseznovimipljučinekajtednovkasneje,kersembilvumetnikomi.Kose
zbudiš,jelogično,datevseboli.Vem,dakosemprvičnekajpopil,dajeboljbolelo
kottakrat,kosemseskrivcemudarilponogi.Šehujejebilo,kosemprvičpoizkusil
malopudinga.Vmessolahkokakšnizapletialipane,noinprimenijihnibilomalo,
kersemimeltežavessrcem,ledvicamiinnitivstatinisemmogeloz.dvignitirok
itd.Naintenzivnisembilkardolgo,natorakalnišedljeinvseskupajjetrajalood
začetkamarcapadokoncajunija.Enaslabšihstvarije,konemorešspatizaradi
vsehbolečininpotemsipraktičnoceledneveizmučen,ampaksesplača.Tudi,ko
vsenapravepiskajopritebi,pridrugih,primenininajbolje,ampakpočasisevse
izboljša, samo delati moraš, kar ti svetujejo zdravniki. Cel julij sem bil na
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rehabilitacijivSoči,kjersemlahkonakoncuhodilzberglamiinjihimelkakšen
mesecšedoma.Prišelsemdomovavgusta.Pohišisemsetrudilhoditibrezin
potemjebilovednoboljeinhitreje,kerimelsemsamoencilj.
Mojinasvetiso,dačesidovoljvztrajen,lahkovečinostvaridosežeš.Moraš
imeticilj.Mojisonapisanispodaj,glavnopaje,dadelaš,karteveseli.Meneje
najboljveselilo,kosemspetzačelbrcatižogo,teči,kolesaritiinzatomorašvsak
dan trenirati in nabirati moč. Najti moraš motivacijo, da dosežeš to. Jaz jo
največkrat najdem v svojih najljubših pregovorih. »V mojih mislim sem vedno
najboljši,nesamotoleto,ampakvednoinseneukvarjamstem,kajljudjerečejo«.
Vvzornikih.»CR7«.InzgledanjemposnetkovnaYoutubu.
Kosezbudiš,tinajprejrečejo,damorašdihati,čepravtipomagašeaparat,in
timoraštudisamčimboljdihati.Najboljšinasvetje,daignoriraš,ampakvseeno
premisliščimvečstvari,kitijihrečejoljudje,kisotiblizu,inostali,kitepoznajo,
keroninimajopojma,kakosetipočutiš,pačepravrečejo,daterazumejo.Žečese
usedeš»nivredu«.Četikajneustreza,nenareditegasamozato,dabodrugimv
redu.Izkoristivsebonusevšoli,nafaksuinvslužbi,kitijihponujajozraznimi
statusi,kersamjihnisem,sajsemsevednodokazovalsamsebi,ampakvsaknitak.
Inostanioptimist!
Napisalbomnekajpodatkov,kimogočezanimajovse,kibodoimelitoliko
težavkotjaz,kinebodomoglinitidvignitisvojerokevečkotpolmetravzrakin
shujšalicca.25kg.Začelsemtako,dasemdobilsvojtelefonvrokeinkerganisem
mogel držati, se pač trudiš toliko časa, da izveš nekaj, kar te zanima. Mene so
zanimalirezultatiLigePrvakovintakosejezačelo.Junija,kosemodšelvSočo,sem
imelkakšenkgčez50.Dodecembrasemdobilžečez70kg.Trenutnopatehtam
78kg,ciljpaje83kgbrezodvečnihoblog.Junija2020semžezačelstekomin
konecjulijanisempretekelniti400mvkosu.Vzačetkuoktobrapretečem3kmv
kosuoz.tudivečsčasom5minin30seknakilometer,karzaenkratnislabo.Cilj
imamtempo5minnakilometerinpotemšehitrejšiintozato,kerhočembiti
vednonajboljši.
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Zapisanovzvezdah
Danesgledamsvojo18-letnoAnjoinsezavedam,datonebilomogoče,čene
biimelidarovalcevorganov.
Anjajebolnicascističnoﬁbrozo.Bolezensojiodkrilipraktičnoprirojstvu.V
oktobru2020pabo2letidihanjaz»novimi«pljuči.
SKreoni(takratšePanaze),zinhalacijamiNaClinraznimiantibiotiki,patudi
z respiratorno ﬁzioterapijo smo nekako vzdrževali splošno kondicijo in
predihanost pljuč. Kljub številnim poskusom ukvarjanja s športom,
planinarjenjem...tonitrajalodolgo,kojezačelapljučnafunkcijaupadati.Stalnoje
imelatežavezapetitom.Podhranjena.Prinjenih9.letihjevsešlostrmonavzdol.
Zelobolečejebilosprejetidejstvo,dasejeprisvojih14letihzavedala,da
njeno zdravje hitro pojenja. Razmišljala je o smrti. Postavljeni smo bili pred
dejstvo,dasepribližujeneizogibno.Transplantacija.
Poslabšanjasobilatakopogosta,dajeimelapljučnozmogljivostpod30%,
čedaljevečjetežavestežo,14-dnevnehospitalizacijeskoktajlomantibiotikov.
Zadnji2letipredtransplantacijojeimelaponočitudimehanskoventilacijo
ter dodatek kisika. Najprej kisik samo ponoči, kmalu pa je postal njen stalni
spremljevalec.PoimenovalismogakarOksi.
Imela je tudi okužbo z mikobakterijami. Zato je prejemala tri močne
antibiotikekarletoinpol,kisožalvplivalinavidinsluh.Zdajmoranositislušni
aparatinočala.
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NaDunajusojoprepoznalikotprimernokandidatkozatransplantacijoin
takosmozakorakalinovemuupanjunaproti.Težkosejebilosprijazniti,datvoj
otrok brez transplantacije mogoče ne bo dočakal naslednjega leta. Vendar po
spremljanju vsakodnevnega trpljenja, ko ti pred očmi ugaša življenje tvojega
otroka,nivprašanje:transplantacija,daaline.Kosmovsepretehtali,smoprišlido
zaključka:čimprejtembolje.Telojemlado,siboprejopomoglo.Vsazdravila,inni
jihbilomalo,sooslabilažedrugeorgane.Doklerpaimašemočnosrceinmočno
voljojevsemogoče.Brezpogojnosemverjelavuspeh.
Zadnjeletopreddejanskooperacijojebilozelonaporno.TakozaAnjokotza
celotno družino. Hospitalizacije so se kar vrstile. Nazadnje je bila doma samo
kakšnih4-5dni,natozopet14dnivLjubljani.Težkojebilousklajevatislužboin
obiskepriAnjivLjubljani(urovožnjevenosmer),hkratipajebildomatudi5letni
sin,kateremutežkorazložišsituacijo.Velikoodrekanjjebilo.Privsakemodnas.Ta
bolezennamjevelikovzela,panajseslišišetakočudno,velikonampajetudidala.
Znalismoinšeznamoceniti»male«stvariinuživativnjih.
Naurgentnolistojebilauvrščena28.9.2018.Topajezanaspomenilospet
prilagajanjenovemurežimu.Vvsakemtrenutkusmolahkopričakovali»klic«.Ker
jebilaAnjašemladoletna,sembilapredvidenazaspremljevalko.Največjaskrbse
mijepojavila,kakobosinu,česenebomomoglidostojnoposloviti,čebinpr.klic
prejeli,kobibilaAnjavLjubljani,jazpaprinjej.Ževnaprejsejevedelo,dabo
najinaodsotnostnajmanj3-tedenska.
Želja se mi je izpolnila. Dan pred klicem pomembne novice smo preživeli
skupaj.AnjajebilavLjubljani,mipavsitrijeprinjej.Medantibiotičnoterapijosmo
Anjo lahko peljali malo na zrak. Odločili smo se za ogled njej tako ljubega
živalskegavrta.
NikolinebompozabilaAnjinihbesed,kosvažesedelivreševalnemvoziluna
potivAvstrijo.Reklasemji,danemoremverjeti,kakosvaobevidetimirno,kopa
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sempričakovala,dabopravapanika.Pamijereklatakrat16-letnica:»What's
comingwillcome,andwe'llmeetitwhenitdoes.«(izknjigeHarryPotter)(Karima
namenpriti,boprišloinstemsebomospoprijeli,kopride.)Nisemšesrečala
močnejšeosebe.Hkratijemojahčiinučiteljicaživljenjskihmodrosti.
Transplantacijajebilaopravljena27.10.2018.Operacijajetrajala6ur,čez
celotenprsnikošsvakasnejenašteli54šivov.Imelaje6drenaž.Slediloje11
napornih dni na intenzivnem oddelku. Anja na postelji, priključena na številne
cevke in računalnike, ki so spremljali njene vitalne znake, jaz pa na barskem
stolčkuvzaščitnihalji,vmaskiinrokavicah.Prejemalajevelikoprotibolečinskih
sredstev,koktajlzdravil,inhalacijedvehantibiotikov,inzulinnajprejintravensko.
VečkratnadanjeimelaCPAPmasko,kijijeprekrilacelotenobrazinpreprečevala,
dabisejinovapljučasesedla.Povedaliso,dajeprotibolečinskihtabletprejemala
velikovečkotostalibolniki.Kasnejesejepokazalo,daverjetnozaraditežavznogo.
TridnipooperacijijeAnjazačelatožitinajprejoneobčutljivostilevegastopala,
kasnejepasobilebolečineneznosne.Nazačetkutemunisoposvečalipretirane
pozornosti,natopa(kojebilaženapediatričnemoddelkunaDunaju)semizdi,da
jeimelavečpreiskavzanogokotzasamapljuča.Poškodovanživecprioperaciji,
vnetježivca...nisomoglipotrditi,abolečinesovztrajaleševsajpolleta,pašezdaj
po2letihničistovredu.Adejstvo,dalahkodihaspolnimipljuči,odtehtavse
težave.
Na pediatričnem oddelku na Dunaju je preživela še 43 dni. Zdravje se je
počasiizboljševalo.Kdojebildarovalecorgana,nismoizvedeli,povedaliso,daso
pljučaprimernevelikostiinvnajboljšiohranjenosti.Boljšihpljučsinismomogli
želeti.Hvalašeenkratplemenitimljudem,kisozmožnitegadejanja.
Imela je kar nekaj ultrazvokov, spirometrij, rentgenov, bronhoskopij in
biopsij.Zadnjadrenažajebilaodstranjena24.danpooperaciji.
Največčasasvaporabilizaučenjepreštevanjaogljikovihhidratov,tehtanje
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hraneinaplikacijeinzulina.Tadeljebilresstresen,kerprejinzulinanisvadobro
poznali. Nadaljevala je z inhalacijami dveh antibiotikov še tri mesece po
transplantaciji.Vsakodnevnoprejemazdravilaprotizavrnitviintakoboostalovse
življenje.V6tednihpediatričnegaoddelkajezeloleposodelovalapriﬁzioterapiji,
zanogosouporabilitudialternativnomedicino,prejelajepsihološkosvetovanje,
poskušalisotudizjogo.
Vestačassvalažjepreživeli,kerstanajuvsakvikendobiskalaAnjinočein
brat.Anjasejujevednozelorazveselila.Semizdi,dasejeposebejtrudilašezain
zaradinjiju.Vtakšnihtrenutkihsedružinašeboljpoveže.
V sredini decembra 2018 je bila premeščena v UKC Ljubljana. Tam je
preživela nadaljnjih 7 tednov. Učili so jo doziranja tablet. Nadaljevala je z
inhalacijamiantibiotikov.Karvelikososeukvarjalitudiznjenonogo.Vsesmo
poskusili.Hodilajecelonaakupunkturo.Vdomačooskrbojebilaodpuščena6.2.
2019.
VčasuhospitalizacijjeAnjaohranjalastikzrealnostjospomočjobolnišnične
šole.Vtemtrenutkunajsešeposebejzahvalimgospeučiteljicilikovnegapouka
Tini.Anjajeznjopreživelareskvalitetenčas,sajjetopodročje,kijožeodnekdaj
zanima. Odkrivali sta nove stvari. Res zanimive. Velikokrat me je presenetila.
Prijavila se je tudi na natečaj IFPPP (International Festival of Paintings for
PediatricPatients),kjerjevletu2019zmagalavkategorijido18let.Sodelovaliso
otrociizvečkot30držav.Slikepasošlečezvečizborov.Izmed1500slikvprvem
izborujebilatudiAnjina,kijojepoimenovalaDepresija.Kasnejesojoobvestili,da
jeizbranamedprvih10indajerazglasitevvBudimpešti,kjerjebilatudipodelitev
nagrade.
Kojestalanaodru,semjovidelavčistonoviluči.Šekakopravjijeprišlona
kupe prebranih knjig v angleščini, kajti takrat je suvereno predstavila svojo
stvaritevvangleškemjeziku.Zelosemponosna.
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Anjaimazelopestroživljenje.Neposvojiželji.Moralasejevelikoprilagajati,
sprejematikompromise,semarsičemuodpovedati...Vednopajesanjalanaveliko.
Semizdi,dajototudiohranjapriživljenju.Tojenjenogonilo.Želimji,dabiše
naprejsanjala...indasejisanjeuresničijo.Zavedase,dajestransplantacijodobila
novopriložnost.Trdodelozazdravjepastransplantacijonikončano,ampakse
nadaljuje. Vsakodnevno. Še vedno je bolnica s cistično ﬁbrozo, z goro zdravil,
največji fokus je posvečen izogibanju okužbam, ima sladkorno bolezen,
osteopenijo,okvarjensluhinvid...samotežavzdihanjemniveč.
Zazaključeknajpovem,dasmohvaležniDruštvuzacističnoﬁbrozo,kinamje
vedno stalo ob strani, kjer smo dobili veliko nasvetov in občutek, da v težkih
trenutkihnismosami.Toimavelikotežo.Hvala.
ŠeAnjinpovzetek:»Kljubtežavam(znogo)inbolečinamijebilovredno.«
TanjaJambrovič

Danpredpresaditvijo
pljuč
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Zbratompopresaditvipljuč

AnjaslikanaDunaju
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SprehodpoDunaju

Potrdiloonajmočnejšideklici
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Anja

Sprehodvnaravi
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Spriznanjemzazmagona
natečajIFPPP(International
FestivalofPaintingsfor
PediatricPatients)

80

Izkušnje oseb, ki so se soočile s presaditvijo pljuč

Darilo:novoživljenje
Semmamicadanes20-letnehčere,kiimacističnoﬁbrozo.Decembra2016je
pridobrih16letihimelatransplantacijopljuč.
Hčerisodiagnozopostavilišelepri16mesecih.Ajebilapotem,gledena
diagnozo, dokaj zdrav otrok. Sicer manjša in bolj drobna, drugače pa je lahko
sledila svojim vrstnikom tako pri pouku kot tudi pri športu. V bolnico na
antibiotičnoIVterapijojemorala1-do2-kratnaleto.V8.razreduosnovnešolepa
so si poslabšanja in hospitalizacije sledili vedno pogosteje. Zadnje leto pred
transplantacijojepreživelavečvbolnicikotdomainjepotrebovalazdravljenjes
kisikomnadomu.Vtemčasusougotovili,daimahčitudiluknjiconasrcu,kibijo
bilotrebaoperativnozapreti.Takratsmosepričelipripravljatinatransplantacijo
pljuč.Čepravsmovedeli,dabonajverjetnejenekočpotrebovalatransplantacijo
pljuč(čeneboprejzdravila),sinismonikolimislili,dabototakohitro.
Septembra2016jebilahčipovsehopravljenihpredhodnihpregledihtakov
AKHDunajkotvUKCLjubljanauvrščenanaČakalnolistozatransplantacijopljuč.
Imeli smo srečo. Nismo čakali dolgo. Konec decembra 2016, tik pred
božičnimiprazniki,smoob3.30ponočiprejelitisti Klicdr.Turela:»Imamopljuča.«
Kljubtemu,dasmopričakovaliklic,smobilinajprejpopolnomavšoku.Kaj?Seto
resdogaja?Aligrezdajzares?...Naškužajesamoprestrašenosedelobhčeri,kot
daječutil,dasedogajanekajpomembnega.
Žečezkakšnourosvashčerjosedelivrešilcu(jazsemselahkopeljalas
hčerjovrešilcu,sajtakratšenibilapolnoletna),skaterimsmodrveliprotiDunaju.
Vrešilcujetistaprvanervozanekolikominila.
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KosmoprispelivAKHDunaj,pasejezačeločakanjenapotrditev,dasopljuča
»perfectmatch«inlahkotransplantacijasteče.Vnasprotnemprimerugrešspet
domovinčakanjenatisti Klicseponovnozačne.
Tamnekjeokolipoldnevasonamsporočili,dapljučaustrezajoinsopričeli
pripravenatransplantacijo,obkateribodohkratizaprlitudiluknjiconasrcu.Hčer
sookoli14.ureodpeljalivoperacijskodvorano,zanajuzmožem(kisejenaDunaj
pripeljalkmaluzanama)inzavsedomapasosezačeledolgeurečakanja.
V tem času sva z možem preko Bookinga rezervirala sobo v enem izmed
hostlov,kijihjevbližnjiokoliciAKHDunajogromno.
Dalisonamatelefonskoštevilko,nakaterolahkopokličevainpreverivaalije
operacijažebilakončanainjehčipripeljanavintenzivnoterapijo.Azmožempo
približno7urahnisvavečzdržalainsvaodšlavbolnicoinnahčerpočakalapred
intenzivnoterapijo.Uresosevlekle,asvajoledočakala.Kljubpoznivečerniuriso
namadovolili,dasvajolahkoobiskalavintenzivnienoti.Obleklisonajuvpopolno
zaščitnoopremoinnajuzapolurespustiliknjej.Bilasvatakovesela,dasvajo
lahko videla, da sva videla da je v redu, da dobro izgleda, če odmisliva vse
aparature,nakaterejebilapriključenavtistemtrenutku.Kljubtemunisvaravno
najboljespala.
Naslednjidansvabilatakoj,kosonamatamokolipoldnevadovolili,spetpri
njej.Spetvsavzaščitniopremisvabilaprijetnopresenečena,kerjebilažebudnain
celo ekstubirana, in je dihala popolnoma samostojno, se z nama lahko že
pogovarjala.Tonočsvažeboljespala,čepravsvasezavedala,dajetošelezačetek
dolgerehabilitacije.
Naslednjidan,drugidanpooperaciji,sojiodstraniliprvedrenaže.Popoldan
je že lahko jedla. Potem so nas obvestili, da je hči v tako dobrem stanju, na
intenzivniterapijipasonujnopotrebovaliprostoposteljo,dajobodošetavečer
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premestilinanavadnioddelek.Takosvaseshčerjožedrugidanpotransplantaciji
znašlinapljučnemoddelkupediatričnebolniceAKH.Možpajemoraltonočsam
spativhostlu,sajsemjazlahkoostalaprihčeri.Morampapriznati,dasemtam
spalanapravivgradnipostelji,nenazložljivemfoteljuinvsakojutrosomisestre
obzajtrkuprineslekavopomojiizbiri(lahkobitudičajalikakav).
Vnaslednjihdnevihjehčilešeobčasnopotrebovalakisik,odstranilisoji
kateterzaurininjelahkosamostojnohodilanastranišče,vsakdan»telovadila«s
ﬁzioterapevtko.Tedendnipotransplantacijisplohnivečpotrebovaladodatnega
kisika.
Tekomdrugegatednapotransplantacijisohčeriodstranilišezadnjedrenaže
injipripeljalisobnokolozaﬁzioterapijoinnabiranjekondicije.
Karpanasjenajboljveselilo,jebilo,dajeimelahčipotransplantacijivelik
apetitinjebilakarnaprejlačna.Prejsplohnismovedeli,alive,kajjetobitilačen.
Privsakemobrokusmose»borili«zavsakgrižljaj.Danesimazdravapetitinzdravo
telesnotežo.
Vzačetkutretjegatednapotransplantacijisvaprvičlahkošlivennakrajši
sprehod.VtemtednusojiopravilitudiprvobronhoskopijoinCTpljuč.Konec
tedna so ji odstranili še zadnje šive. Opravila je tudi prvo spirometrijo po
transplantaciji. Rezultati so bili tako dobri, da sva jokali od veselja, pa tudi
zdravnikisobilipozitivnopresenečeniinnavdušeni.
TakosvasredičetrtegatednažebilinapotivUKCLjubljana.Tamjebilahči
sprejetanaodrasliPulmološkioddelek,sajstajopotransplantacijivsvojooskrbo
prevzeladr.Turelindr.Harlander.Tamjeostalašetedendni,dasejeprivadilana
jemanjenovihzdravil.
Slab mesec po transplantaciji je bila hči doma. Vsi so bili veseli, družina,
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prijateljiinbijoradiobiskali,asoobiskizaradioslabljenegaimunskegasistema
odsvetovani.Šedanesobiskedovolimosamozdravimosebam.Pravtakovsajše
leto dni ni smela obiskovati pouka. V šoli (III. gimnazija Maribor) so bili zelo
razumevajočiinsojibilivvelikopodporoterjiomogočili,takojkojebiladovoljpri
močeh,dajepridobivalaocenenadaljavo.Letodnipotransplantacijipajepričela
rednoobiskovatipouk.Sevedasejemoralavarovatipredokužbami,karpomeni,
da je v času, ko je bilo na šoli veliko okužb (predvsem gripa), ostala doma in
pridobivalaocenenadaljavo.Pravtakoješevednovelikomanjkalazaradirednih
kontrolnih pregledov pri vseh specialistih (pulmo, gasto, orl, endo, kardio) in
rednihkontrolnaDunaju.Ajekljubtemuzaključilasrednjošolosamoletodniza
svojimivrstniki.

Hči je spet lahko športno aktivna. Približno leto dni po transplantaciji je
pričela aktivno trenirati Cheerleading. Kar je neke vrste akrobatska navijaška
skupina. Treninge ima 3-krat na teden po dve uri. S svojim klubom hodi na
tekmovanjatakodomakotvtujini.
Življenjesejehčerirespopolnomaspremenilo.Naboljšeseveda.Ševedno
morajematirednovelikozdravilinjihbojemalavsesvoježivljenje.Ševednoima
redne zdravniške preglede pri vseh specialistih. Sprva so bili redni kontrolni
pregledi pri pulmologu zelo pogosti, saj je treba kontrolirati kri in prilagajati
doziranjezdravilprotizavrnitvinovegaorgana,preverijopatudispirometrijoin
občasno naredijo tudi rentgen pljuč. Trenutno (kmalu bodo 4 leta od
transplantacije)imakontrolenapribližnoštirimesece.Prvoletojeimelatudiše4
kontrolne preglede v AKH Dunaj (en, tri, šest in dvanajst mesecev po
transplantaciji), ki trajajo dva dni. Tam vsakič naredijo bronhoskopijo in
spirometrijo.
Sevedataskorajštiriletatudinisominilačistobrezzapletov.
Približnotrimesecepotransplantacijisosejivnelišivi,zaradičesarsoji
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moralinaDunajuvstavitiVAC-sisteminjemoralabitihospitalizirana,doklerseji
rananiočistilainsojilahkoodstraniliVAC-sisteminranoponovnozašili.
ŠtirimesecepotransplantacijijebilahospitaliziranavUKCLjubljanazaradi
sumanapljučnico,karsejepotemšezapletlozvnetimibezgavkami.Premeščena
jebilanaDunaj,sajjeobstajalsumnaraka.Poslabemmesecuinpolhospitalizacije
inneštetihpreiskavah,sejeizkazalo,dalenirak.Bezgavkesosezmanjšaleinše
danesnevemo,kajjepovzročilopovečanjebezgavk(bakterije,virus,glive...).
Razentegajeimelahčivtemčasutudižedveoperacijipolipov.Spolipije
imelaproblemežepredtransplantacijo(dveodstranitvipolipov).
Akljubvsemtemzapletomživljenjepredtransplantacijoinponjejsplohni
primerljivo.Hčikončnouživavživljenjunapolno,sevedaob»manjših«omejitvah;
rednojemanjezdravil,čuvanjepredokužbami,rednikontrolnipregledi.Avsetoni
ničvprimerjavistem,kajvsejebilotrebapočetiprejzavsajpribližnokvalitetno
življenje;inhalacije3-5-kratnadan,ﬁzioterapija2-3-kratnadan,intravenozna
antibiotičnaterapijainhospitalizacijavečkratnaleto,...
Nidenarjanatemsvetuinnedovoljvelikihbesed,skaterimibiselahko
zahvalilihčerinemudarovalcupljučinnjegovidružinizapodarjenonovoživljenje.
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Zaključek

P

resaditevorganovjemetodazdravljenja,namenjenaponovnivzpostavitvi
nekaterihfunkcijčloveškegatelesasprenosomdelatelesadarovalcavtelo

prejemnika.
Življenjebolnikovzaradidihalneodpovedisebikončalo,čenebibilopresaditve
pljuč.Zrednoterapijo,podporozdravstvenegaosebjainsvojcevježivljenjeljudis
presajenimipljučikvalitetno,sajlahkoopravljajostvari,kijihprejnisozmogli.
Osebe,kisosesoočilespresaditvijopljuč,sopredstavilesvojeizkušnje.Slednjeso
neprecenljivezabolnike,kibodovprihodnostipotrebovalipresaditevpljučkotše
edinizadnjimožninačinzdravljenja.
Zahvaljujemo se darovalcem organov in transplantacijski ekipi, ki rešujejo
življenjabolnikovterizboljšujejonjihovokakovost.
Z optimizmom zremo v prihodnost in s hvaležnostjo do priložnosti novega
življenja.
Vsem, ki boste na podobnih poteh, bodite pogumni in imejte močno voljo do
življenja.Želimovamčimprejšnjeokrevanjeinvelikoletznovimorganom.
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Priročnik

Pravice invalidov
in kronično bolnih oseb
Priročnik

88

Dosedanje publikacije Društva za cistično fibrozo

89

Življenjejelepo,čegalahkoživiš!

Pomembnojedejstvo,dadihamoavtomatskoin
dajeprocesdihanjaedennajpomembnejšihvnašemtelesu,
sajpreskrbujenašeceliceskisikom,brezkateregabibilesicermrtve.
Vdihnitiinimetimočzaizdih,
pomenizavedatise,dasmoživi.
Vdihnitičistzraknajnepostanepreteklost.
Vdruštvuobstajapodporazavasinvašodružino!

Večinformacijlahkodobitetudinaspletnistranidruštva:
https://www.drustvocf.si
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aliprisvojemzdravniku

