TEMA • NÅR DIAGNOSEN ER ALVORLIG
Hvordan tænker man sig rask?

Hvad betyder sorgen for ens fremtid?

Pia har valgt at personificere sin sygdom:

Min tumor hedder Ruth
Man kan vælge at hade sin sygdom og gøre den til sin fjende, eller man kan
gøre som Pia Glavind og acceptere den som midlertidig gæst. ”Jeg kalder min
tumor for Ruth, og jeg har tegnet et hjerte omkring hende med tusch,”
fortæller Pia, som foruden at have en positiv indstilling til sin kræftsygdom
har valgt en unik behandling i Tyskland, som ser ud til at virke.

Kan man tage hånd om sin egen sygdom?
”Jeg opfatter ikke min cancer
som min fjende, selvom jeg har
al mulig grund til det.
I stedet har jeg besluttet mig for
at personificere min tumor ved
at give den navnet Ruth og på
den måde vælge en mere positiv indgangsvinkel,” forklarer
Pia Glavind.

Af Bjørn Falck Madsen

Folk reagerer vidt forskelligt, når de får at vide, at de har cancer. Nogle kryber – forståeligt nok – i et sort hul og føler, at alt
håb er slukket. Andre vælger at kæmpe imod med næb og kløer.
Og så er der Pia Glavind, en 47-årig kvinde, der på trods af, at
hun har den fjerde og dermed alvorligste grad af en i forvejen
yderst kompliceret kræftform kaldet NET (neuroendokrin tumor), har overskud til at se sin sygdom som en slags følgesvend
eller midlertidig gæst.
”Jeg opfatter ikke min cancer som min fjende, selvom jeg har al mulig grund til det. I stedet har jeg besluttet mig for at personificere
min tumor ved at give den navnet Ruth og på den måde vælge en
mere positiv indgangsvinkel,” forklarer Pia Glavind.
Når hun kan mærke Ruth ”røre på sig” - og Pia har det fysisk
dårligt - tegner hun med tusch et hjerte omkring hende.
”Det er min måde at vise Ruth, at jeg godt ved, at hun bare forsøger at fortælle mig, at jeg skal passe ekstra meget på mig selv og
tage den med ro. Hjertet er symbolsk og er min måde at sige tak
for advarslen.”

”Lægen ville i gang med kemoen
hurtigst muligt, og fyldt med angst
sagde jeg ja til behandlingen”.
Mistanke om galdesten
Det var i februar 2013, at Pia blev hasteindlagt på Hillerød Sygehus med, hvad lægerne troede var galdesten. Det viste sig dog
efter fem dages undersøgelser at være en neuroendokrin tumor
ved bugspytkirtlen, som havde spredt sig til leveren. Denne
cancerform, som intet har med bugspytkirtel-kræft at gøre, er
forholdsvis sjælden og temmelig kompliceret. Pia blev tilknyttet
Rigshospitalet, hvor alle kræftspecialisterne er samlet, og blev
anbefalet behandlinger med en mild form for kemo, som man
havde gode resultater med.
”Lægen ville i gang med kemoen hurtigst muligt, og fyldt med angst
sagde jeg ja til behandlingen,” fortæller Pia . Hun følte på det tidspunkt, at hun befandt sig midt i sit livs værste mareridt. Seks år
tidligere var hendes eksmand og far til deres fælles dreng, Daniel,
nemlig død af lungekræft i en alder af blot 41 år.
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Det finder jeg mig ikke i
”Jeg lagde delvis min skæbne i lægernes hænder,” husker Pia, men
tingene gik ikke efter planen. Kemoen gav Pia stærke bivirkninger, og efter ni behandlinger viste en scanning, at behandlingen havde slået fejl.
”Det var en meget svær besked at modtage, og jeg blev sorgfuld på
min søns vegne. Men da det første chok havde lagt sig, blev jeg rationel omkring min situation og tænkte: DET HER FINDER JEG
MIG IKKE I. DET GÅR BARE IKKE, AT MIN SØN BLIVER
FORÆLDRELØS I SÅ UNG EN ALDER.” Med en blanding af
vrede og beslutsomhed sleb Pia sine mentale våben og mønstrede
enhver brugbar gnist af optimisme og fortrøstning.

”Jeg brugte timevis på nettet,
læste bøger og dygtiggjorde mig
inden for kroppens funktioner, især
med henblik på ernæring”.
Brugte timer på nettet
Enhver, der bruger blot en halv time i Pias selskab, vil erfare,
at hun er en kvinde med overskud og handlekraft. Hun er ikke
en quitter, men en fighter. Det viste hun sig også at være i en
situation, hvor man med god grund ville forvente det modsatte.
”Jeg brugte timevis på nettet, læste bøger og dygtiggjorde mig inden for
kroppens funktioner, især med henblik på ernæring,” forklarer hun.
De første måneder kastede hun sig hovedkulds ud i forskellige
behandlinger som eksempelvis intravenøs C-vitamin, som dog
ikke gav det ønskede resultat. Forvirret, og egentlig også frustreret over de talrige muligheder, fandt Pia omsider frem til
Arcadia Praxis Klinik i Tyskland, som fangede hendes interesse.
”Den bagvedliggende filosofi gav mening for mig. Jeg bookede en
Skype-konsultation med Dr. Henning Saupe og sendte min journal
til ham, så han kunne forberede sig til en samtale og komme med
anbefalinger til mig. Denne samtale var årsagen til, at jeg få uger
senere trådte ind ad døren i klinikken i Kassel.”
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Fra spredehagl til ”sniperskud”
Dr. Saupe forklarede Pia om en laboratorietest, som kunne give
dem viden om, hvilke stoffer hendes kræftceller ville opfatte som
cellegift. På baggrund af denne viden ville han sammensætte et
behandlingsforløb, der ville ramme yderst præcist.
”I stedet for at anvende spredehagl, så at sige, benyttede de sig af
målrettede sniperskud,” forklarer Pia.
Spændt på det videre forløb bookede hun sig ind til et tre ugers
ophold på klinikken, men inden afrejse skulle hun have taget
en blodprøve samt udfylde et spørgeskema. Blodprøven og det
udfyldte skema blev sendt med kurér til et laboratorium i Grækenland, hvor man ved hjælp af en særlig test (OncoQuick) kan
berige cirkulerende cancerceller med forskellige stoffer. Pias
ondartede (maligne) celler blev isoleret fra de normale celler, og
laboratoriet udviklede i alt 49 identiske cellekulturer, som hver
især fik tilført et unikt biologisk stof som eksempelvis C-vitamin, grøn te, gurkemeje, DCA (dichloroacetic acid), mistelten
m.v. Med 24 timers intervaller høstede man hver cellekultur og
analyserede dem.
”På den måde vidste laboratoriet med sikkerhed, hvilke af de 49
stoffer mine celler oplevede som cellegift, og analyseresultaterne blev
dernæst sendt til den private klinik i Tyskland, hvor jeg skulle tilbringe de tre uger,” fortæller Pia.

Hvad betyder sorgen for ens fremtid?

Tryg ved behandlingen
Det efterfølgende behandlingsforløb på klinikken var så markant og positivt, at Pia har planlagt endnu et ophold. Hun har
tilmed kontakt til andre patienter, som er blevet helbredt på
klinikken, og uanset hvor mange velmenende råd, hun måtte
få fra nær og fjern, ved Pia med sikkerhed, at hun har valgt en
behandling, som både giver mening og giver hende en tro på,
at hun vil blive hjulpet.
”I dag sidder jeg med et tosiders dokument, som klart og tydeligt
fortæller mig, hvad der virker, og hvad der ikke virker på lige præcis
mine kræftceller. Det er, hvad jeg forholder mig til – alt det andet
slipper jeg og takker blot for folks velmenende råd.”
Hun vil dog til enhver tid fastholde, at de danske kræftlæger
gjorde deres bedste og i den bedste mening. Det virkede bare
ikke i hendes tilfælde.
”Jeg har opretholdt en god og givtig relation til mine læger på Rigshospitalet og erkender den store viden og erfaring, de besidder. Af
samme grund er jeg meget taknemmelig for deres fortsatte støtte og
samarbejdsvillighed,” slutter Pia Glavind.

Kan man tage hånd om sin egen syggdom?

*9 ud af 10 kvinder mangler jern
Træthed og manglende energi er et velkendt tegn på, at kroppen er i underskud af jern. Men føler du dig
bleg eller svimmel, kan det også være et fingerpeg om, at kroppen mangler jern.
Floradix® Kräuterblut er et velsmagende urte – jerntilskud, der med sit indhold af syrlige naturlige
ekstrakter fra blomster, frugter og bær, optages særligt godt.
Floradix® Kräuterblut er mild ved maven og er ikke tilsat nogen form for sukker, eller konserveringsmidler.
Købes i helsekostforretninger, hos Matas, på apoteket, Føtex og Bilka. Læs mere på www.mezina.dk.
*Kvinder i den fødedygtige alder

Scan koden og læs
mere om produktet.

Hør Pia fortælle sin egen historie
og inspirerende måde?

Originale Bach®
Blomsterremedier
Den engelske læge Edward Bach definerede for over 80 år siden 38 grundlæggende sindstilstande og udviklede af vildtvoksende blomster og planter, de 38 blomsterremedier.
De Originale Bach® Blomsterremedier er fuldkommen naturlige, og kan bruges af alle i familien.
Udover de 38 Originale Bach® Blomsterremedier findes også Bach® Rescue
dråber, spray, pastiller samt creme, som alle er sammensat af fem af de
38 enkeltremedier.
Bach® Rescue dråber, spray og pastiller:
Anvendes som nødhjælpsremedie – hjælp til selvhjælp.
Bach® Rescue creme:
Særlig god til lindring og genoprettelse af belastet og sart hud.

Denne underskrift sikre dig de Originale Bach® Blomsterremedier
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