
Vilniuse elaniku V. Krivickaja 
tütar I. Iselionienė rõõmustab: 
“Kevadel, kui kõik on nii nõr-
gaks jäänud, üllatab ema meid 
oma tervise ja jõuga.”
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Organismi sõbraks on loodus
Vähidiagnoos ei ole enam võrdne 
surmaotsusega – paljud haiged 
õnnestub terveks ravida ja nende 
eluiga pikendada. Looduslikud 
vahendid aitavad organismi 
tugevdada.

Vilniuse äärelinnas tuleb maja 
juures meile vastu naeratav 
punapõskne naine. Veronika 

Krivickaja (79) näib elujõust pakata-
vat, olgugi, et veel aasta tagasi lähedased 
ja naabrid ta mõttes juba maha matsid.

Enam kui viis aastat elas naine vaid ba-
naanidest ja saiakestest.

“See on tõeline ime, kui tugev ta praegu 
on,” nii imestab kui ka rõõmustab tütar Irena 
Iselionienė.

Üheksa aastat tagasi avastati V. Krivickajal 
hilises staadiumis jämesoolevähk.

Haigus algas pidevalt piinava iivelduse-
ga, ka üldine enesetunne oli halb. Algasid 
käigud arstide vahet, kuni lõpuks selgus hä-
dade põhjus – halvaloomuline soolte haigus.

Metastaase oli palju, onkoloogid ei en-
nustanud midagi head. Pakuti keemiaravi, 
kuid sellest V. Krivickaja keeldus. “Ema 
ütles toona, et kuidas läheb, nii läheb,” 
meenutab tütar.

Kirurgid eemaldasid kasvaja, kuid pärast 
operatsiooni paranes naine väga aeglaselt. 
Kõige halvem oli see, et ta ei saanud pea-
aegu mitte midagi süüa – organism ei võt-
nud midagi vastu. Naisel oli pidev kõhu-
lahtisus. Põhiliseks toiduks olid banaanid ja 
saiakesed, isegi putru ei saanud süüa.

“Arvasin juba, et suren. Kaal langes, 
riided rippusid seljas,”  meenutab 
V. Krivickaja, kel oma haiguse ajal ka abi-
kaasa matta tuli – vaevalt poole aastaga viis 
mehe hauda kõhunäärmevähk.

Mõne aastaga jäi naine nii nõrgaks, 
kõhetuks ja kurnatuks, et ümber-
kaudsed vanamemme kaotusega 

juba leppinud olid.
Siis tegi arst ettepaneku hakata hai-

kõhreekstrakti võtma, kuna lootis, et see 
naturaalne preparaat aitab organismil 
jõudu säilitada. Antud ekstrakt on eriline 
merelist päritolu valkude allikas.

“Võib-olla oli see kokkusattumus, aga 
paari nädala pärast märkasime, et ema on 
toibunud, jõudu juurde saanud, tema isu 
on paranenud ja nahk ilusamaks muu-
tunud. Ja mis kõige tähtsam – kõhulahtisus 
lakkas,” jutustab I. Iselionienė.

Praegu sööb tema ema ka köögivilju 
ning naudib praetud kala. Naine on täid-
lasemaks muutunud ja ka tema enesetunne 
on paranenud.

Ta ei vaja enam mingeid seedetraktile 
mõeldud arstimeid. Ainsad ravimid, mida 
naine praegu võtab, on vererõhku regu-
leerivad. Olgugi, et ta haikõhreekstrakti 
juba pool aastat enam ei kasuta, tunneb ta 
selle naturaalse preparaadi mõju siiamaani.

“Kevadel, kui kõik on nii nõrgaks 
jäänud, üllatab ema meid oma tervise ja 
jõuga,” rõõmustab I. Iselionienė.

Kaks korda tuli halvaloomulise 
haigusega kokku puutuda ka 
Vilniuse elanikul Milda Laskauskienėl 

(43). Viis aastat tagasi diagnoositi naisel 
teise staadiumi rinnavähk. Onkoloogid 
määrasid kuus kemoteraapiakuuri ja kiir-
itusravi.

“Kord leidsin apteegist haikõhreek-
strakti kirjeldusega voldiku ning hakkasin 
selle vastu huvi tundma,” jutustab naine. 
Keemiaravikuuride vahel võttis ta hai-
kõhreekstrakti iga päev.

Kogu ravi vältel oli M. Laskauskienė en-
esetunne hea, naine ei tundnud kemoter-
aapia tugevat kõrvaltoimet, head olid ka 
verenäitajad.

“Ühtki mu keemiaravikuuri ei lükatud 
edasi, mina ise aga sain tööd teha. See 
tõestab, et olin tugev,” hindab ta hai-
kõhreekstrakti teeneid kõrgelt.

Pärast halvaloomulise haiguse ravi lõp-
pu lõpetas M. Laskauskienė preparaadi 
kasutamise.

Kui vähk viie aasta pärast teises rinnas 
avastati, ei võtnud ta enam haikõhreek-
strakti. “Mulle määrati teistsugune, tuge-
vam keemiaravi kui esimesel korral. Arstid 
lihtsalt soovitasid muid preparaate mitte 
kasutada,” selgitab naine.

Patsientide enesetunne paraneb

Dovilė Paulauskienė, Kaunase onkoloogiahaigla arst-onkoloog
“Kasvamiseks elavdab halvaloomuline kasvaja uute veresoonte moodustumist. Seda protsessi nimetatakse 
angiogeneesiks. 1971. aastal avaldas rakubioloogia ja kirurgia professor Judah Folkman hüpoteesi, et selle 
protsessi pidurdamine võib aidata vähki tõhusalt ravida.
    Haisid uurides pandi tähele, et nad ei kannata halvaloomuliste kasvajate käes. Nende kõhres puudub 
veresoonkude. Uuringutega tehti kindlaks, et vedel haikõhreekstrakt pidurdab uute veresoonte moodustumist. 
   Väga oluline on ka see, et ekstraktis sisalduvad ained aitavad verenäitajaid tasakaalus hoida, seega väheneb risk 
onkoloogiliste haiguste ravi ajal valgeveresusse haigestuda. 
   Haikõhreekstrakti võivad kasutada need, kellel on eesnäärme-, kopsu-, neeru-, rinna-, 
emakakaela- või munasarjavähk. Tuleb aga rõhutada, et seda vahendit manustatakse lisandina traditsioonilise ravi 
(radioteraapia, kemoteraapia ja kirurgiline ravi) kõrval. Et angiogeneesiprotsessi kontrollida, 
võib haikõhreekstrakti kasutada ka pärast ravi muude vahenditega.
    Vedela haikõhreekstrakti koostis on naturaalne: bioloogiliselt aktiivsed molekulid ja merelist päritoluvalgud. 
Ei ole täheldatud, et vahendil oleks kahjulikke kõrvalmõjusid. Seda võib kasutada pikka aega.”
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