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Anatoli Arhangelski sai Itaalias diagnoosi
teada. Tantsija toetuseks on kogutud üle 150
000 euro
Pärast koroona põdemist haruldase haigusega nakatunud balletiartist
Anatoli Arhangelski, kes viibib praegu Itaalias haiglaravil ning kellele
Eesti arstid diagnoosi ei osanud panna, sai itaalia spetsialistidelt
diagnoosi kätte: ta põeb prioonihaigust.
Eesti Rahvusballeti esisolisti Anatoli Arhangelski seisukord on pidevalt
halvenenud ja ta jääb ravile Itaaliasse dr Gian Luigi Gigli juurde.
Doktor Gigli on varem päästnud sarnaste sümptomitega ravimatu
haigusega patsiendi elu eksperimentaalse dieedipõhise raviga, millega
alustas ka Anatoli ravimist. „Kuna antud hetkel ei ole kaotada midagi,
siis loomulikult proovime seda varianti,“ tõdeb Anatoli abikaasa
Marika. Ta kiidab ka Udine haigla personali, kes hoiavad Anatolit kui
kõige kallimat last.
Marika sõnul on Anatoli haigus kulgenud arstide imestuseks
ootamatult intensiivselt ja kiiresti halvenevalt. Arstid kahtlustavad, et
Covid-19 on aktiviseerinud ja kiiresti arenema ässitanud haiguse, mille
kolle organismis olemas oli, kuid mis oleks võibolla välja löönud alles
hilisemas eas, kui üldse.
Eesti entsüklopeedia selgitab, et prioonhaigused on ülekanduvad
käsnjad ajuhaigused. Need on mitme liigi imetajate, sealhulgas
inimese, väga pika peiteajaga ajuväärastuslikud nakkushaigused,
mida tekitavad prioonid. Ajurakkudesse kuhjuvad valguladestused ja
neis tekivad vakuoolid, rakud hävivad koldeliselt
ning ajukoe preparaatidel on mikroskoobiga vaadatuna käsnataoline ehitus.
Tekivad liikumis- ja koordinatsioonihäired, inimesel mälukaotus ja
nõdrameelsus. Haigus lõpeb surmaga. Surnud isendite ajukude
ja siseelundid on nakkusohtlikud. Tuntuimad prioonhaigused on
loomadel skreipi ja veistehullus ehk hullulehmatõbi,
inimesel Creutzfeldti-Jakobi haigus ehk spastiline pseudoskleroos.
Õhtuleht ühendus ka Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme ja
koroonakriisi eestkõneleja dr Karmen Jolleriga, et prioonihaiguse
kohta uurida, kuid ta tõdeb, et see on üliharuldane infektsioonhaigus,
mille kohta oskavad infot anda vaid infektsionistid. Joller märgib, et
Eestis sellist haigust ilmselt kunagi varem esinenud polegi. See
selgitab ka ilmselt seda, miks Eestis Anatolile diagnoosi ei osatud
panna.
Anatoli põdes kevadel Covid-19 haigust. Tal oli kümme päeva kõrge
palavik, mis lõpuks taandus ja tundus, et Anatoli on jälle täie tervise
juures.
Hiljem hakkas tema tervis aga kehvemaks minema. Tal käis pea ringi
ja valutas, tal olid tasakaaluprobleemid ja ka nägemine hakkas
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kehvemaks minema ja üks käsi hakkas surisema. Siis läksid
sümptomid veel hullemaks. Käesurin eskaleerus käekrambiks, edasi
juba kontrollimatuteks liigutusteks. 
Juunis jäi Anatoli Eestis haiglasse. Tal olid suured probleemid
kõnelemise ja nägemisega. Jäsemed tõmbusid pidevalt krampi ning
tal puudus nende üle kontroll. Kuigi tal katsetati erinevaid ravimeid ja
püstitati palju hüpoteese, mis võiks viga olla, ei suutnud Eesti arstid
siiski talle diagnoosi panna.
Kuna sotsiaalmeedias on lahti läinud spekulatsioon, et Anatoli tervis
halvenes, kuna ta sai koroonavaktsiini, on oluline siinkohal märkida, et
Eesti Balletiliidu sõnul ei ole Anatoli saanud koroonavaktsiini, ei enne
ega pärast Covid-19 haiguse põdemist.
Tantsija toetuseks on kogutud üle 150 000 euro, haigekassa Itaalias
tehtavat eksperimentaalravi kinni ei maksa
Itaalias Udine haiglas haruldase haigusega võitleva Anatoli
Arhangelski toetuseks on kogutud 4. augusti seisuga 152 274,17 
eurot. 
„Täname kõiki annetajaid! On südantsoojendav näha, kui väga Anatoli
lugu inimestele korda on läinud ja kui paljud on soovinud oma panuse
anda. Kahtlemata on meie kõigi toest nii Anatolile kui tema perele
palju abi,“ tänab Eesti Balletiliit.
„Tänu nii paljude inimeste soojale südamele oleme saanud palju
toetust – nii materiaalset kui ka mentaalset, mis ei ole sugugi vähem
tähtis!“ lisab Anatoli abikaasa Marika.
Haigekassa on Marika sõnul valmis rahastama Anatoli ravikulusid kuni
8. augustini. Haigekassa pressiesindaja Heidi Kukk selgitab, et
haigekassa tegi teisipäeval erakorralise otsuse, mille järgi rahastavad
nad Anatoli konsultatsioone ja uuringuid, kuid mitte Itaalias tehtavat
ravi.
„Oleme nii patsiendi abikaasat kui ka Eesti raviarsti teavitanud, et
väljastatud maksegarantii kehtib selle nädala lõpuni ehk 8. augustini,
et soovi korral oleks võimalus patsient koju tuua ja haigekassal tasuda
ka meditsiinilise lennutranspordi eest tagasi Eestisse,“ üleb Kukk.
Kukk rõhutab, et haigekassa otsuse näol ei ole tegemist ravi
rahastamise tähtajaga. Kuid kuna Anatoli saab Itaalias
eksperimentaalset dieedipõhist ravi, ei saa haigekassa seda kinni
maksta. „Haigekassa saab rahastada vaid tõenduspõhiseid
ravimeetodeid, eksperimentaalsete ravimeetodite eest ei ole meil
seega võimalik tasuda,“ nendib Kukk.
27. juulil pöördus Eesti Balletiliit avalikkuse poole palvega aidata
Anatoli Arhangelskit, kes võitleb Itaalias Udine haiglas raske ja
haruldase haigusega ning algatas annetuste kogumise Anatoli ravi ja
võõrsil elamise kulude katmiseks.
Kui soovid Anatoli peret aidata, tee palun annetus Eesti Balletiliidu
kontole.
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