BREV NR. 11 - Emma
"JEG HÅBER IKKE JEG OPLEVER FLERE AF DISSE LÆGER, SOM KNAP NOK TURDE
SIGE/HØRE ORDET HPV"
Hej
Mit navn er Emma.
Jeg har været syg i snart 3 år, hvor det bare er blevet værre siden.
Da jeg fik de 3 hpv-vacciner, tænkte jeg ikke over bivirkninger og lign.
Jeg var en glad pige, som kunne passe sin skole og fritidsaktiviteter.
Nu bruger jeg næsten alt min tid på at ligge i sengen, slappe af og sove.
Det har og er stadig utrolig svært/hårdt, at gå fra at være rask og glad til at være det modsatte.
Det er virkelig forfærdeligt at bruge sin ungdom på at ligge, sove og have symptomer som suger
energien ud af en.
Jeg håber inderligt, at man snart kan finde en behandling, så jeg kan få et normalt liv.
Jeg kommer i gennemsnit kun i skole én gang om ugen og har måtte fået reduceret skema så jeg kun
skal i skole et par timer, 3 gange om ugen.
Jeg savner at kunne holde til at gå i skole med normalt skema og passe lektier – men pga. bivirkninger
er det meget begrænset for hvad jeg kan holde til.
Mit håb er at alle lægerne må anerkende, at det højst sandsynligt er hpv-vaccinen, der er skyld i vores
alvorlige symptomer.
Jeg har oplevet læger som jeg ikke følte, tog mig alvorlig eller lyttende til mig.
Jeg håber ikke jeg oplever flere af disse læger, som knap nok turde sige/høre ordet hpv.
Det er ikke for sjov at vi mange piger er syge og håber på hjælp.
Jeg føler at det først er nu at der (forhåbentlig) sker noget, så vi kan blive undersøgt og forhåbentlig
finde frem til en behandling/kur ville.
Hjælpe os!
Og lyt til os for vi står i blinde og venter på der sker noget.
Hvis jeg vidste, dengang, om de mange bivirkningsramte ville jeg ikke tage vaccinen.
Jeg forstår ikke, i betragtning af alle os hpv bivirkningsramte, at sundhedsstyrelsen stadig anbefaler
vaccinen.
Som ramt, tager jeg det som respektløst mod alle os syge.
Hjælp os!

