Hyvä ystävämme, asiakkaamme
yhteistyökumppanimme ja kanssakulkijamme
Suomessa sairastuu syöpään vuosittain 150 lasta. Tänä vuonna arpa osui mei−
dän kohdallemme.Vanhin lapsemme 12−vuotias Anna sai syöpädiagnoosin maalis−
kuussa vain muutaman päivän kuopuksemme syntymän jälkeen. Kevään leikkaus−
ten jälkeen alkoivat rankat sytostaattihoidot; Anna on saanut neljää eri
sytostaattia kuukauden sykleissä ja interferonia niiden välillä. Annaa hoide−
taan Lastenklinikan osastolla K10.
Sytostaattihoitojen myötä viedään lapselta lähes kaikki. Yhteydet ystäviin
vaikeutuvat ja katkeavat syövän aiheuttaman pelon ja hoitojen aiheuttaman
infektioriskin takia. Hoidot saavat myös olon niin pahaksi ja väsyneeksi, ettei
elämään mahdu enää juuri mitään muuta. On mentävä vain sairauden ehdoilla,
mikään ei maistu tai ole kivaa. Mukana matkassa kulkevat suuri tuska, hätä
ja pelko. Eikä huomisesta kukaan lupaa mitään. Onneksi saamme hyvää hoitoa,
sitä, joka juuri nyt tiedetään parhaaksi. Tämän yhteiskuntamme meille kus−
tantaa. Syöpähoidot kestävät vuosia ja sairaalapäivät ovat pitkiä ja ilot
vähissä. Vuoteen vierellä istuessaan kokee suunnatonta voimattomuutta kat−
sellessaan sairasta lastaan ja yrittäessään pitää pienen ihmisen mielialaa
ylhäällä − välillä se on aivan mahdotonta. Sairaalamaailma ei ole sellainen,
jossa olisi helppoa nauraa tai unohtaa murheensa edes hetkeksi. Sairaus on
jokaisessa asiassa kokoaikaisesti läsnä.

Artefix Oy lahjoittaa tänä vuonna joulumuistamisiin varaamansa
rahat Lastenklinikan K10 lasten hyväksi ja haastaa mukaan Sinut ja
edustamasi yrityksen/yhteisön. Saadut varat käytetään
Lastenklinikan osaston K10 toiveen mukaan lasten
ajanvietehankintoihin mm. leluihin, peleihin ja kannettaviin
tietokoneisiin, joilla lapset voivat pelata ja pitää yhteyttä
ulkomaailmaan ja helpottaa oloaan sairaalajaksolla edes hiukan.
Lahjoitukset tehdään 20.12.2008 mennessä osaston tukiyhdistyksen tilille,
josta ne ohjataan em. käyttötarkoitukseen ja saamme jouluksi hyvää mieltä
sekä itsellemme että syöpäosaston lapsille.
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Taistelumme Annan tautia vastaan jatkuu vielä pitkään. Hoitojen nyt keven−
tyessä on tilanteemme helpottumassa ja elämämme normalisoitumassa, mutta
taudin osalta ei ennustetta voida vielä antaa. Elämme päivän kerrallaan ja
toivomme, että huominen tuo mukanaan vain parempia uutisia ja lopulta selvi−
ämme tästä voittajina.
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