Hej alla tävlande i veteranorienteringen!

U

ndertecknad har köpt en högsta vinstlott! Det hela började i mitten av januari.
Vaknade mitt i natten av att jag upplevde yrsel och illamående fastän jag inte druckit
någon
sprit. Detta pågick några nätter. När jag reste mig upp fanns ingen yrsel. Jag ville inte
oroa frugan men hon hörde ett samtal jag hade med Lennart Olsson som ville ha mig med ut i
skogen och träna, men jag beklagade mig och talade om mina besvär. Agneta krävde att jag
skulle beställa tid på vårdcentralen vilket skedde.
Läkaren Edward Dawood kunde konstatera att blodtrycket var för högt, fastän jag äter
blodtrycksmedicin. Jag berättade om mina problem, skickade mig direkt till sjukhusets
jourröntgen. Sagt och gjort jag åkte direkt . Efter röntgen, vilket skedde inom en timma efter
besöket hos läkaren, sa de, och skriv in dig på akutmottagningen! Va! får jag inte åka hem?
Nej du skall läggas in direkt. Läkaren på lasarettet misstänkte att jag hade drabbats av en stroke.
Man hade upptäckt en tumör i hjärnan. Alla prov som kunde göras för att upptäcka en stroke
gjordes, men inget upptäcktes. Var inlagd 4 dagar i januari. Röntgenbilderna skickades till Uppsala som ville
operera bort tumören. Detta skedde den 13 feb. blev kvar till den17/2 då jag blev skickad till Eskilstuna
lasarett. Fick åka hem den18/2, med direktiven att inte springa eller lyfta tungt inom 6 veckor. Kan anmäla
mig till orientering och promenera, vilket är godkänt. Har besökt läkaren med en bukett blommor och tackat
för att han räddat mitt liv!
Sjukvården i Sverige är fantastisk!! Efter besöket på vårdcentralen tog det 2 timmar att konstatera att jag
behövde snabb hjälp. Röntgen av lungor och mage har skett men inget har upptäckts, återstår bara att se om
strålning skall ske.
Tack läkare och sjukvård, som räddar livet på gamla 73-åringar!
Mvh. Krister Karlsson IK Standard

