Tylko przeszczep mogł uratowac
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Tercsa
aczęlo się nagle, Andrzej
podupadl na zdrowiu.
Dziś,kiedy wszystko sobie
poskladalam, wiem, dlaczego tak się stalo' To byl

1999r. Prowadziliśmysklep
z częŚciamisamoclrodolr1mi'
Mąz by| egzaminatoremw Wojewódzkim oŚrodku Ruchu Drogowego. Syn Piotr i córka
Agnieszka studiowali,
mywiedliŚmyupolządkowane Życie.| raptem
przeżyliŚmy szok.
Pod konice paź,dzicl,nika Andrzej wyjechał
służbowodoWarszawy.
_ Zostawiłem samochód
na kilka minut. Wracam,
a jego nie ma - zadzwonil
zdruzgotany.
Zlodziei skradl nam
no\ilego dostawczaka.
Dopiero co spłaciliŚmy
za niego kredYt. UbezPieczenie samochodu skończylo
się dwa dni wcześniej.Mąż nie
zdąiy| go przed|uiyć.
Ten podwójny pech strasznie
nim wstrząsnął.
- Pani mężowi na moment
stanęło serce - tak późnicj
określil to lekarz.
Od dnia kradzieiY Andrzej
zacząI się gorzej czuć. Narzekat, żejest mu slabo. Tak
ziera| go stres. Zadręcza| się,
że tyle lat razem harowaliśmy,
ateraz doszło do takiej sytuacji. Chcialam mu pomó.c.
_ Idźdo lekarza! - nalegalam
i w końcu mlie posłuchal.
o tym, ie przeszed| zawał,
dowiedzial się w listopadzie
2002 roku. TrafiI do szPitala
MSWiAwWarszawie.
- Serce jest bardzo slabe.
Jedyny ratunek to PrzeszczeP!
- powiedzial kardiochirurg'
-Jak to przeszczeP?t - Pytal
zaskoczony Andrzej, wtedY
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47-letni mężczyzna, bo nie
mógl się oswoi ć z tą par a|izującą
go diagnozą
-Ale jest nadzieja, Żebędziesz
żyl - pocicszalam go.
-A jak operacja się nie uda?!
- byl pelen najgorszych obaw.
Drżałam o jego zdrowie' I\{usia| dbać o siebie, unikać przeziębień. Dlatego siedzial w domu.
- Jest serce dla pana!
- zadzwonil
lekar-zw styczniu
2003 r.
Zobaczylam,
jak mążblednie.
-Nie zgadzam
się.To dlamnie
zaszybko
-odpowiedzial.
_Amówiłeś'
iesięzgodzisz
- odezvrralam

się,licząc,Żezmienizdanie.
- Teresko,nie jestemjeszcze
gotów Bojęsię _ powiedzial
cichymglosem.

Ale nie dawalo mu to spokoju.
KtóregoŚ dnia zap1'tal:
-A jak serce dla mnie nie
znajdzie się na czas?!
-Andrzejku, nie myŚl o tym
- uspokajalam go i cierPliwie
czekalam, aż sam wkońcu
podejmie decyzję.
,,Boże,żebymążdostal nowe
serce i zgodziI się na operację''
- blagalam w modlitwach.
Drugi raz zadzwonili w lut;m.
-JeŚli i tym
razem pan zrezygnuje, skreŚli

mypana z listy osób oczekujących na przeszczep- od,tazu
uprzedzili medycy.
Na szczęscie,mąz się zgodzi|.
Musiałszybkoprzyjechać
do szpitala. Zadzwonil po brata.
PojechaliIrlutego2003r' Uparł
się,żebymzostala w domu.
-Nie chcę żebyś
się denerwo.
wala-tłumaczyl.
Co godzinędo mnie dzwonil.
Ostatnira2o20.53.
- Zar az będęmial przesz'czep
- tytko tyle powiedzial.
Wiem,żebyl przerażonytym,

co go czeka.
Ajaposzlam
do koŚciola,
bypomodlió
się o niego'
Potem
wdomu czuwalam calą
noc. Operacja
trwala szeŚć
godzin.
''Bógopiekuje się moim

:męża

Andrzejem"- powtarzaDlategopól roku w ptzeszc7ołamnieustannie.
pie zapisaliśmysię z Andrz ejem
Przypomnialam sobie do Stowarzyszenia Prznsz,cze
znałz'ryyIakt.W 1985
pionychSerc. To byla wspaniala
toku' kiedy byliŚmy mlo. decyzja.Trzymamy się rau'em,
dym malżeństwem,An- wspierarny,wyjezdżamyna spodmei mialqypadek satkania.Inni pytają:
-Andrzei'
jakci się zy1.e
mochodoqy.Wracal
drzei' jakci
zo|szĘna
zĘdrugąpikawĘ?
- Dobrze,alewy
nasąm.malusz.
kieml
lepiejzwolniicie
Wystueliła
obtoĘdbaicie
opona,auto
ozdmwie
-odpowiada
wpadlona
duewo.
mązipodkreRozbilp się
śIa,irepvndoszczętszcz'€py
nie!Mężosercaiinnych
wl,poza
olganówratują
fuobnymi
ludzkie życie.
ranami,
Czasemzastanasięnie stalo.
wiamsię,czymąlzmie
-Aniolkimnie zlapaly nił siępo tej operacji?Pobrali-żartovnl.
Śmy się kiedyon mialZl,aja
To zdanie,jakzaklę.
2Olat. Zawsznbl wspanialym,
cie,dŹvńęz'aIomi
kochajqpymmężem.Ale poprzew glowie.I jużnastępne- szczepiejeszezebaldziej się do
go dnia,6lutego2003r.,
siebiezbliźryliśmy.
Widaćaniołki
usłyszalam,żeprzewciążnad nami czuwają...
szc?'epsię udał!
Teraz Andrzej chętniejgotuje.
OdetchnęlamzĘą
Jego paszteĘ i salatki nie mają
izarazpojechalam do męźa.Do. sohierównych.Uwielbiarrr,kiedy
wiedzialam sĘ zeAn drzeiaoca- krząta się po kuchni. Siedzę
lilo sercebezimiennejkobiety.
obokw pokoju,szydelkujęobru- Ęta dużomłodszaod pani
sy,serwetki,a mążzagaduje
męźa'.Zgjnę|awwypadku
mniez uśmiechem:
-wyjawilmilekaru,.
_ Zlów dziergaszto swoje
An&zej przebywal w szpitalu ulubionesence...
półtoramiesiąpa Wńeil chudIomsy Palfrch
,
szyo B kilo. Nie mógt sam krcryrludrała talstzata llolooln
ku zrobić.chodzil
z.balkonikiem".
Szybkowrócildo
zdmwia,nabral
ciala, leczbyl
pelen obaw.
-Mojenowe
sercejakoś
niebije.Boze,
czy ja się obu'dzĘl_dręzy|
siępIzed snem.
-Dowiedzmy
sĘ jakinni
sobieradzą
-powiedziala.m.

