Hur Emelie fick Addisons sjukdom
Jag är en glad & pigg tjej, som alltid har haft mycket tankar & idéer kring mycket, gjort en hel
del i mitt liv & tar dagen som den kommer...
Jag tänkte berätta lite om hur jag fick Addison.
Min storebror Jimmy har addison, han fick sin addison när han var 17 år. Ingen annan i
släkten har denna sjukdom.
För över 1 ½ år sedan, mådde jag dåligt, mitt liv just då var inte bland de bästa. Jag fick
dessutom migrän och kräktes mycket och bara mådde dåligt. Jag var hos läkare och de kunde
inte se något annat förutom att det var migrän jag hade.
Under vårterminen 2007 träffade jag en underbar kille, jag var glad och allt flöt på. Dock hade
migränen och kräkningarna minskat men kände mig ändå lite trött och var även mottaglig mot
förkylningar etc. I somras så svartnade det för mina ögon, jag var hungrig ofta... men livet
rullade på som vanligt...
Under höstterminen var jag mycket trött. Jag började äta mycket salt genom att jag saltade
mycket på maten. Mitt humör ändrades och jag var ofta irriterad. Jag blev väldigt solbränd på
kroppen, blev orkeslös och orkade inte göra så mycket. Jag hade ont i magen, var hemma från
jobbet och var ofta förkyld. En gång svartnade det till för mina ögon. Jag orkade inte stå på
benen längre utan jag var bara trött!! Tänkte liksom inte på vad det kunde beror på. Jag trodde
ju inte att det var något fel på mig? Jag var ju bara allmänt trött... hade även gått ner i vikt och
blivit ännu smalare... Fick även tillsägelse att gå till läkare men jag gjorde aldrig det den
gången!
Höstterminen rullade på och innan jul så jobbade jag häcken av mej, det var full rulle...
När jag åkte hem till Falkenberg där jag kommer ifrån för att fira jul, så kände jag mig väldigt
trött, hade ont i huvudet och var trött.
På annandagen så svartnade det för mina ögon en tredje gång och jag blev yr. Jag och mamma
åkte då till vårdcentralen för att se vad det var med mig. Jag tog prover och dagen efter tog jag
ännu mer prover. Läkarna kunde då inte se vad det var med mig och senare på kvällen kräktes
jag. Dagen efter, det vill säga den 28 dec åkte jag och mamma till Halmstads sjukhus och jag
blev inlagd. Läkarna undersökte mig och tog prover. Jag låg två dagar på akuten. Sedan blev
jag flyttad till medicinavdelningen. Läkarna tog en massa prover... över 20 stick i
finger/armen och fick dessutom ha dropp i ett dygn. Tillslut kunde läkarna på nyårsafton få
fram att jag hade diagnosen Addison. Jag var chockad men kände samtidigt en lättnad över
resultatet. Addison är en mild sjukdom som går att leva med.
I dag har jag en underbar läkare här på St. Görans sjukhus här i Stockholm. Läkaren sa till
mig att jag kan ha haft detta i kroppen i ett års tid och att min kropp till slut sade stopp!
Jag blev utskriven från sjukhuset på nyårsdagen och fick permission för att komma hem på
nyårsaftons kväll. Det blev en lugn nyår med mamma, pappa och pojkvän. Detta var ett par
känslomässiga dagar i mitt liv som jag aldrig glömmer!!!!
I dag är jag sjukskriven, så småningom kommer jag att kunna gå tillbaks och börja jobba
normalt igen.
"Ta dagen som den kommer" //Emelie

