UVOD
Obitelji se suočavaju s nesigurnošću kad doznaju da njihovo dijete ima
leukemiju, limfom ili neki drugi tip raka. To je vrijeme ispunjeno novim ljudima
i situacijama, brigama i promjenama. Možda vam pomogne saznanje da se
stopa preživljavanja kod djece oboljele od malignih bolesti znatno povećala
u posljednjih nekoliko desetljeća. Liječnici, medicinsko osoblje i znanstvenici
zajedno rade diljem svijeta da bi poboljšali izglede za ozdravljenjem kod djece
oboljele od pedijatrijskih karcinoma; istraživači tragaju za uzrocima, razvijaju
bolje procedure liječenja i smanjuju dugoročne posljedice.
Djeca s malignom bolešću mogu proći dugotrajna liječenja. Međutim većina
može očekivati da će nakon toga imati ispunjen život pun ostvarenja. Mnogi se
pacijenti, koji su preživjeli dječji karcinoma, vraćaju u školu, studiraju, kasnije
rade, vjenčaju se i postaju roditelji. Ipak, svaka obitelj bačena u svijet tumora
dječje dobi suočava se s nepoznatim svijetom. Ova je brošura namijenjena
obiteljima kojima su nametnute teške okolnosti. Nadamo se da će im ove
informacije pomoći da se nose s emotivnim i društvenim aspektima bolesti
njihova djeteta.

VAŠE DIJETE − POČETNA DIJAGNOZA
Početna dijagnoza može biti događaj koji će donijeti najveće moguće izazove
za vama, vašem djetetu i cijeloj obitelji. Djeca su, bez obzira na dob, obično
svjesna da njihovo zdravstveno stanje izaziva brige kod roditelja i medicinskog
osoblja. Vaše dijete može osjetiti različite emocije u kratkom vremenu. Osjećaji
poput ljutnje, krivnje, straha, tjeskobe i tuge najčešće su reakcije.
Liječenje vašeg djeteta uključit će nove ljude i iskustva koja ponekad mogu biti
strašna. Liječenje djece od maligne bolesti, raka, odvija se u bolnici. Vaše će
dijete biti primljeno u bolnicu čim se posumnja na dijagnozu. Za neku će djecu
to biti prvi ulazak u bolnicu ili prvo izbivanje od kuće na duže vrijeme.
Koliko reći djetetu o raku? Važno je razgovarati s djetetom o njegovoj bolesti
na način koji je razumljiv i prikladan dobi djeteta. Neki roditelji žele zaštititi svoje
dijete od informacija o bolesti i liječenju. Ako mu te informacije date, to će mu
pomoći u izgradnji povjerenja i u vas i u liječnički tim te mu omogućiti da lakše
govori o svojim strahovima i brigama.
Neki roditelji misle da trebaju reći djeci da su bolesna, ali ne žele se koristiti
riječju „karcinom” ili „rak”. Imajte na umu da će vaše dijete sudjelovati u liječenju
i sâmo, uz pomoć vlastite mašte, puniti praznine u informacijama koje je dobilo
od vas.
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Ako im date točne informacije, izbjeći ćete stvaranje krivih predodžaba o raku i
liječenju raka. Znanje o raku i razumijevanje važnosti liječenja može
pomoći vašem djetetu da bolje surađuje i uz vašu pomoć nauči kako izaći
iz teških situacija. Liječnički tim vašeg djeteta može pomoći tako da djetetu
objasni dijagnozu i liječenje.

Treba li moje dijete biti uključeno u razgovore s liječnicima?
Kad donosite takvu odluku dobro bi bilo razmisliti o sljedećem:
t
t

t

Hoće li dijete uspjeti shvatiti ono o čemu se razgovara?
Svojoj potrebi da dobijete odgovore na pitanja. Ako postoje informacije za koje mislite
da ih ne trebate iznositi pred djetetom, primjerice dugoročne prognoze, radije o tome
razgovarajte s liječnicima nasamo.
Načinima kako se vaše dijete nosi s problemima. Nisu sva djeca ista, i njihove želje
za količinom primljenih informacija i načinima kako će ih primati mogu se razlikovati.
Ako vaše dijete želi sudjelovati u sastancima s liječnicima, učinite sve da to ostvarite.
Dopuštanje djetetu da sudjeluje u odlukama o primanju informacija kod njega će
pojačati osjećaj kontrole i povećati šanse da njegove potrebe budu ispunjene. Ako
dijete radije želi biti isključeno iz razgovora s timom, vrlo je važno poštovati taj zahtjev
što je više moguće.

4

Neke ideje koje mogu pomoći djetetu da se nosi s početnom
dijagnozom
t

t

t
t
t

t

t

t
t
t

Osigurajte djetetu informacije na razini koju će moći shvatiti. Možda će djetetu
informaciju trebati ponoviti više puta. Kako dijete odrasta, možda bi željelo ili trebalo
saznati više o svojoj bolesti i liječenju.
Objasnite da nije svaki rak isti. Mnoga su djeca, posebno starija, čula za rak. Možda
poznaju nekoga tko je umro od raka. Djeca moraju biti svjesna da je rak od kojega
obolijevaju odrasli različit od tumora u dječjoj dobi.
Obratite se za pomoć udruzi Krijesnica ako niste u stanju odgovoriti na bilo koje
pitanje svojeg djeteta. Mi ćemo pronaći odgovore.
Ako vaše dijete na dijagnozu reagira jakim osjećajima, poput ljutnje ili tuge, objasnite
mu da je normalno tako se osjećati i da je u redu izraziti te osjećaje.
Neka vaše dijete zna da ćete uz njega ostati koliko je god moguće. Trebate li se na
neko vrijeme razdvojiti, objasnite to djetetu unaprijed i osigurajte mu druge načine
potpore u svojem odsustvu, poput telefonskih poziva ili fotografija.
Pomozite djetetu da shvati da liječnici i medicinsko osoblje imaju samo jedan cilj −
da djetetu bude dobro, bez obzira što će neki njihovi postupci izazivati neugodnosti.
Objasnite djetetu razloge za svako testiranje ili lijek.
Upoznajte dijete sa stručnim suradnicima udruge Krijesnica koji daju psihosocijalnu
potporu djetetu. To može uključivati psihologa, socijalne radnike ili pedagoge. Ovi
članovi tima mogu vam pomoći da nađete prave riječi kojima ćete djetetu objasniti
dijagnozu. Oni također mogu pomoći djetetu da bolje shvati informacije o bolesti kroz
igru ili druge aktivnosti.
Omogućite telefonske razgovore, e-mailove, pisma, slike i posjete prijatelja čim se
dijete bude osjećalo dovoljno dobro za njih.
Ako je moguće, dogovorite se s djetetovim učiteljima ili nastavnicima da povremeno
nazovu, pošalju pismo ili posjete dijete.
Ponekad se dijete može ponašati kao da se ništa loše ne događa, pa se zapitajte
shvaća li što se događa. Uobičajeno je da dijete informacije obrađuje u malim
„dozama”. Neka će se djeca s njima nositi tako što će nastojati živjeti po svojem ritmu.
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VAŠE DIJETE − IZLAŽENJE NA KRAJ
S PROMJENAMA
Vaše će se dijete morati nositi s mnogobrojnim promjenama nakon početne
dijagnoze. Jedna od najvećih promjena koje će dijete iskusiti jest osjećaj
gubitka kontrole nad vlastitim svijetom. Izazov je za dijete svake dobi naći se
u nepoznatoj okolini, uzimati lijekove ili prolaziti kroz procedure koje mogu biti
nelagodne. Vaše će se dijete također suočiti sa strahom i drugim osjećajima
povezanim s promjenama u izgledu, poput gubitka kose ili dobivanja na težini.
Koliko će ti problemi biti veliki, ovisi o djetetovoj dobi i osobnosti. Održavanje
odnosa podrške i suočavanja s činjenicama može pomoći djetetu da se
prilagodi i prihvati takve promjene.
Djeca školske dobi obično su spriječena u pohađanju nastave na neko vrijeme
nakon dijagnosticiranja maligne bolesti. Škola je važan dio djetetova života pa
je gubitak društvenih odnosa, veza s prijateljima i igre uznemirujući za mnogo
djece te može izazvati tjeskobu.

6

Promjene uobičajenoga dnevnog rasporeda mogu uznemiriti i rastužiti dijete.
Kad osjeti potrebu za time, dijete može nastaviti svoje obrazovanje čak i ako
nije u stanju pohađati nastavu. Više je načina kako možete podržati svoje dijete
u tim promjenama.
t
t

t

U bolnici djeluje „Škola u bolnici“, svakako uključite svoje dijete u rad i
ispunjavanje školskih obaveza.
Održavajte veze između matične škole, bolnice i kuće. Primjerice
školske kolege i prijatelji mogu održavati kontakt s djetetom telefonom,
e-mailom, Facebookom, SMS porukama, video komunikacijom ili slati
zajedničke videoporuke bolesnom djetetu.
Dobro bi bilo odrediti nekoga tko će pomoći školskom osoblju da shvati
učenikove zdravstvene potrebe i pomoći liječničkom timu da shvati
probleme vezane uz školu. Ta osoba može biti socijalni radnik, psiholog,
medicinska sestra ili pedagog.

Djeca s ozbiljnim bolestima često prolaze i kroz promjene u ponašanju. Morate
prihvatiti da dijete s malignom bolešću nastavlja rasti i razvijati se tijekom bolesti.
Postanite svjesni promjena u djetetovu ponašanju i suočavajte se s njima kada
se dogode. Razgovarajte s medicinskim timom ako kod svojeg djeteta uočite
teškoće na koje valja obratiti pažnju. Udruga Krijesnica nudi psihosocijalnu
potporu djeci s malignom bolešću ili će vas znati uputiti na stručne službe koje
vam mogu pomoći.

Kakvo ponašanje mogu očekivati dok se moje dijete suočava s
promjenama koje donose dijagnoza i liječenje?
t
t
t
t
t
t
t

Djeca sklonija promjenama raspoloženja prije oboljenja vjerojatno će još pojačati
takvo ponašanje.
Neka su djeca sklonija zabrinutosti i treba im više uvjeravanja.
Povučena djeca mogu postati još povučenija.
Neka se djeca mogu vratiti u raniji stupanj razvoja. Primjerice može se dogoditi da
žele spavati s plišanom lutkom na koju dulje vrijeme nisu obraćali pažnju.
Neka djeca ponekad žele bliži kontakt s roditeljem kakav im prije nije bio potreban.
Neka starija djeca mogu tražiti privatnost i imati teškoća s roditeljskim brigama i
paskom tijekom bolesti.
Djeca mogu imati problema sa spavanjem zbog tjeskobe i straha izazvanih medicinskim
postupcima ili bolešću.
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Neke ideje za pomoć djetetu
t

t

t

Pomozite djetetu da ostane u dodiru s obitelji i prijateljima iz škole. Dajte djetetovim
prijateljima točne informacije o djetetovoj dijagnozi i liječenju. Napravite blog ili
iskoristite društvene mreže da biste im omogućili da ostanu u kontaktu i pružili
primjerenu i točnu informaciju. Prijatelji će ostati bliži vašem djetetu kad ostanu „u
krugu”. To će ujedno pomoći i sprječavanju kolanja netočnih informacija.
Netko će iz udruge Krijesnica otići u djetetov razred i objasniti nastavnicima i djeci
dijagnozu i liječenje. Pitajte dijete bi li to željelo. Slično mogu učiniti i nastavnici Škole
u bolnici;
Nađite načina da djetetu date osjećaj kontrole − djeca traže čvrstu strukturu u
svojoj okolini. Kad god možete, učinite stvari uobičajenima i ustaljenima. Primjerice
možete stvoriti rutinu utemeljenu na djetetovoj dobi i interesima kako ćete provoditi
zajedničko vrijeme u bolnici. Ako djetetu stalno dajete darove i zaustavite sve ranije
oblike discipline, to je zbunjujuće za dijete.
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t

t

t

t

t

t

Dajte djetetu priliku da čini stvari po svojem izboru kad je god moguće. Primjerice
morat će popiti lijekove, ali neka sâmo odluči koju će tabletu prvu popiti. Možda je
čak moguće da dijete sâmo odluči kada želi dobiti neki oblik liječenja. Također može
birati hranu, filmove ili knjige.
Iskoristite priliku da odate priznanje ili pohvalite svoje dijete kad radi stvari koje
su teške. Najbolji način da zadržite oblik ponašanja koji želite da vaše dijete ima i
ubuduće jest da dobije nedvosmislenu pohvalu za obavljanje teških stvari.
Dajte djetetu prikladno sredstvo da izrazi svoje osjećaje. Možda želi crtati, izmišljati
priče, voditi dnevnik ili igrati lutkom − sve što može pomoći da izrazi osjećaje i
strahove.
S vremenom djetetovi osjećaju mogu dovesti do „razmaženosti”. Stvorite granice −
bez obzira na to je li vaše dijete zdravo ili bolesno − kojima ćete pokazati da poštujete
djetetove osjećaje ljutnje, zabrinutosti, tuge ili straha. Neka dijete zna da od njega
očekujete da se i dalje primjereno ponaša prema drugima. To će pomoći djetetu i
sada i kasnije, kad se počne bolje osjećati. Roditelji koji ignoriraju pravila ponašanja
u vrijeme kad im je dijete bolesno imat će više problema s djetetovim ponašanjem
kad se bude osjećalo bolje. Djeca će također imati problema kad mjesecima mogu
činiti što god žele, a onda se budu morala vratiti u školu, ponašati se prema pravilima
ili se pristojno odnositi prema drugima.
Pomozite djetetu tijekom liječenja tako što ćete mu odvratiti pažnju. Djeca su često
tjeskobna zbog lijekova, kemoterapije, injekcija i drugih medicinskih postupaka.
Skrenite im pažnju s uznemirujućih iskustava na aktivnosti u kojima uživaju da biste
im smanjili tjeskobu. U danima kad dijete dolazi na terapiju u dnevnu bolnicu ponesite
nešto čime ćete ga zaposliti.
Tražite stručnu pomoć za dijete ako ima posebno velikih problema u prilagođavanju
dijagnozi i liječenju.
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RODITELJI − ŽIVJETI S OSJEĆAJIMA
Dijagnoza raka kod vašega djeteta može izazvati brojne reakcije i kod vas −
uključujući šok, zbunjenost, negiranje, strah, tjeskobu, ljutnju, žaljenje i tugu.
Vaš osjećaj sigurnosti, vaši vjerski ili duhovni osjećaji mogu biti uzdrmani. Mnogi
roditelji iskuse pomiješane osjećaje tijekom djetetove bolesti. Svaka je reakcija
na situaciju vrijedna.
Vi i drugi članovi vaše obitelji možete iskusiti osjećaj krivnje i pitati se što ste
učinili da ste izazvali djetetovu bolest. Važno je podsjećati i sebe i članove
obitelji da se nikoga ne može kriviti ni za što.
Tijekom ovog iskustva morat ćete objašnjavati bolest i liječenje svojem djetetu
i nalaziti načine kako ga utješiti. Trebat ćete pomoći djetetu da sudjeluje u
medicinskom tretmanu. Vaša će vas druga djeca također trebati da objasnite
što se događa njihovu bratu ili sestri. Morat ćete odgovarati na pitanja rodbine
i možda mijenjati organizaciju posla ili skrbi za drugu djecu. Na cijelome tom
putu morat ćete se nositi s vlastitim osjećajima i izborima. Ništa od toga nije
lako.
Uobičajeno je da članovi obitelji, uključujući roditelje, reagiraju različito nakon
početne dijagnoze. Svaka je osoba pojedinac za sebe, sa svojim načinima
izražavanja osjećaja, i nema pravog načina kako to učiniti. Roditelji često
međusobno balansiraju, jedan je zabrinutiji, dok drugi ostaje mirniji. S obzirom
na intenzitet ovog iskustva, emocije koje izaziva i brojnost važnih odluka
koje valja donijeti, među roditeljima − kao i među drugim članovima obitelji −
vjerojatno će povremeno biti neslaganja.
Neslaganje valja riješiti tako da možete pružiti potporu djetetu. Izglađivanje
nesuglasica ne smije se promatrati kao situacija u kojoj će netko pobijediti ili
izgubiti, nego kao sredstvo za osiguravanje najbolje njege za dijete. Ako roditelji
imaju problema u svojem odnosu, moraju naći načina da ostave sukobe po
strani i surađuju u brizi za svoje dijete. Nađite ustanovu u kojoj ćete dobiti
potporu, nađite vremena za osobni odmor i opuštanje bez obzira na to jeste
li samohrani roditelj, dio para, razdvojeni ili razvedeni. Mnoge obitelji nalaze
društvenu podršku među rodbinom, prijateljima i/ili duhovnim i religioznim
grupama.
Roditelji često nalaze druge roditelje bolesne djece kao izvor podrške. Roditelji
djece s malignim bolestima jedinstvena su grupa. Malo ljudi može tako dobro
razumjeti kroz što roditelji prolaze kao oni roditelji koji imaju dijete sa sličnom
dijagnozom.
U brojnim se bolnicama roditelji upoznaju dok su im djeca hospitalizirana.
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Neki roditelji pokreću ili pristupaju grupama za podršku koje se redovito
susreću. Postoje i brojne grupe na društvenim mrežama ili drugdje na internetu
za roditelje djece sa sličnim dijagnozama i postupcima liječenja. Ovi kontakti
mogu pomoći roditeljima da se nose s brojnim aspektima dijagnoze i liječenja
njihova djeteta, kao i s problemima unutar obitelji ili na poslu. Ako ne znate za
takve mreže potpore, razgovarajte s medicinskim timom kako da ih nađete. U
mnogim zajednicama postoje takvi programi.

Neke strategije za roditelje
Navest ćemo neke prijedloge za upravljanje nekim od osjećaja i reakcija kroz
koje bi roditelji mogli prolaziti.

Šok i zbunjenost
t

t
t

Informacija koju dobivate o bolesti svojeg djeteta često je vrlo
komplicirana. Kad roditelji čuju riječi leukemija, limfom ili maligna bolest
i shvate da njihovo dijete ima rak, često su skloni blokirati sve druge
informacije o djetetovoj bolesti. Zdravstveni profesionalci shvaćaju takvu
reakciju. Zatražite da vam ponove, kad je god potrebno, kako se budu
pojavljivala nova pitanja.
Neki roditelji zapisuju ili čak i snimaju sastanke s liječnicima tako da
kasnije mogu ponovno proći kroz ono što im je rečeno, ili prenijeti drugim
članovima obitelji.
Mnoge obitelji vode bilješke sa svim važnim podacima skupljenim na
jednome mjestu. To može pomoći kod pravljenja kalendara s rasporedom
liječenja i uzimanja lijekova. Takvo vođenje informacija pomaže vam da
ih s vremena na vrijeme možete lako ponovno pregledati, kad je god to
potrebno.

Negiranje
Većina roditelja želi vjerovati da je dijagnoza o raku njihova djeteta bila pogrešna.
Kratkoročno, negiranje točnosti dijagnoze može pomoći roditeljima da se
prilagode. Međutim, kad roditelji ostanu pri takvu stavu duže vrijeme, izolira ih
od djeteta i drugih članova obitelji u trenutku kad je komunikacija vrlo važna.
Prije početka liječenja neki roditelji traže drugo mišljenje ili propituju stručnost
liječnika, osposobljenost bolnice, slušaju iskustva drugih pacijenata... U
mnogim slučajevima ovakav pristup može biti od pomoći. Međutim konzultacije
i nalaženje dodatnih informacija ne smije trajati dugo, a zdravstveni su
profesionalci obično voljni pomoći.

Nada
Nada igra važnu ulogu u sposobnosti suočavanja, posebno u vrijeme kad
se još rade testovi. Jedan je liječnik napisao: „Nada u poboljšanje stanja jest
motivacija iza prihvaćanja svake prepisane doze lijeka.” Nada donosi snagu i
pomaže nam održati volju za životom.
Razgovor s drugim roditeljima čija djeca imaju slične dijagnoze ili su prošli kroz
slično liječenje i sad su izliječena ponekad može pomoći. Saznanje da su druga
djeca sa sličnim bolestima izliječena i da vaše dijete također ima dobre šanse
da bude izliječeno budi nadu.

Strah i tjeskoba
Proživjet ćete mnoge strahove i brige, uključujući zabrinutost o rezultatu liječenja
vašeg djeteta, o zdravlju vaše druge djece, o ﬁnancijama, velikim promjenama
u dnevnim zaduženjima, zaposlenju, o tome kako će reagirati rodbina i prijatelji,
kako će se vaše dijete nositi s liječenjem te o svojoj sposobnosti da se snađete
u toj situaciji. Ako ste poslani u veći medicinski centar za kompletnu dijagnozu i
liječenje, morat ćete se suočiti i s novom bolnicom i medicinskim timom, možda
i s nepoznatim gradom.
Nekim ljudima pomaže kad govore o svojim strahovima i tjeskobama. Drugi
su skloniji čitanju o bolesti i liječenju. Liječnički tim vašeg djeteta uključuje i
profesionalce koji su obučeni da vam pomognu prikupiti informacije ili
raspraviti detalje o svim aspektima bolesti vašeg djeteta − ﬁzičkim, emotivnim i
ﬁnancijskim. Prihvatite njihovu podršku, oni vam žele pomoći.
Rodbina i prijatelji često mogu biti izvor snage i razumijevanja. Međutim neki,
i kad misle dobro, nisu od velike pomoći. Oni mogu negirati bolest, nuditi
kućne alternativne lijekove ili se ne slagati se s vašim izborima. Zatražite pomoć
profesionalaca koji će se suočiti s prijateljima ili srodnicima koji vam ne pružaju
podršku.
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Ljutnja
Nemojte se iznenaditi ako povremeno osjetite ljutnju. Roditelji ozbiljno bolesne
djece kažu da su znali biti ljuti zbog toga što se to dogodilo njima, ljuti na
liječnike svojeg djeteta ili na cijelu medicinsku profesiju zbog teških tretmana,
frustrirani zbog cijeloga zdravstvenog sustava, ljuti jer njihovo nedužno dijete
pati, čak i ljuti na vlastito dijete jer se razboljelo ili na Boga što nije zaštitio
njihovo dijete od bolesti.
Često nema jasnog ventila za takve osjećaje. Kao rezultat, emocije mogu biti
pogrešno usmjerene na članove obitelji, kolege ili čak i potpune strance.
Razgovor o osjećaju ljutnje s bliskim prijateljima, srodnicima ili profesionalcima
jedan je od načina kako naučiti prihvaćati takve osjećaje. To će vam pomoći da
poduzmete konstruktivnu akciju kad je ona moguća. Tražite podršku
drugih roditelja u sličnoj situaciji. Kad nešto izazove vašu ljutnju, pokušajte
probleme riješiti s liječničkim timom svojeg djeteta.
Fizička aktivnost ili vježbanje, pisanje dnevnika i nalaženje intimnog prostora za
ispoljavanje osjećaja dobri su načini za suočavanje sa stresom koji proživljavate.
Priključite se roditeljskim grupama za potporu da biste dobili savjete i sugestije
od roditelja čija djeca prolaze kroz slične tretmane.

Krivnja i sramota
Neki roditelji mogu reagirati na stres od oboljenja njihova djeteta tražeći razlog,
ili pokušavajući okriviti nekoga ili nešto za rak. Gotovo svi roditelji iskuse osjećaj
krivnje, premda možda zbog različitih razloga. Neki pomisle da su djetetu
prenijeli loše gene ili da su učinili nešto krivo, a što je moglo izazvati rak. Možete
se vratiti i na neke stare razloge za žaljenje. Možete kriviti sebe što niste obratili
dovoljno pažnje na simptome kod djeteta i ranije potražili liječničku pomoć.
Koliko god zvučalo nevjerojatno, i neki članovi obitelji ili prijatelji mogu vam reći
da je nešto što ste učinili izazvalo rak kod djeteta.
Priznajte svaki osjećaj krivnje koji se pojavi, tako da možete pribaviti informaciju,
utjehu ili podršku koja vam treba. Premda je to teško prihvatiti, možda nikad
nećete saznati što je izazvalo rak kod vašeg djeteta. Podsjetite sebe i svoju
obitelj da nikoga ne treba kriviti.
Ako vi ili neki član obitelji prođe kroz takve osjećaje, važno je potražiti potporu
od medicinskih profesionalaca da biste bolje shvatili djetetovu bolest. Psiholozi,
socijalni radnici i duhovni savjetnici također mogu pomoći u prihvaćanju
djetetove dijagnoze.
Ako prijatelji ili članovi obitelji okrivljuju člana obitelji za rak, važno je zapamtiti
da nemaju pravo i da samo pokušavaju naći neki smisao u cijeloj situaciji, ali na
potpuno pogrešan i neprikladan način.
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Tuga i gubitak
Od trenutka kad se dijagnoza postavi, možete iskusiti osjećaj gubitka. Možda
ćete zaključiti da život vašeg djeteta i vaše obitelji više nikad neće biti isti.
Normalno je tako se osjećati. S vremenom naći ćete načina za prilagodbu i
postupno ćete razviti nov osjećaj normalnosti za sebe i svoju obitelj.
Dopustite sebi da se osjećate tužnima kad vas preplavi osjećaj gubitka.
Međutim, ako vas takva emocija potpuno obuzme ili ste nesposobni normalno
funkcionirati, potražite profesionalnu pomoć. Važno je „proraditi” vlastite osjećaje
tako da možete pomoći djetetu i upravljati drugim aspektima obiteljskog života
i rada.

Sumnje u religijska i duhovna uvjerenja
Bolest vašeg djeteta može vam se činiti nepoštenom. Takav osjećaj može voditi
preispitivanju vaših vjerovanja i stavova o smislu, svrsi i vrijednosti života, ili
vaših duhovnih vjerovanja i odnosa prema Bogu. Možete se osjećati praznima,
ciničnima i obeshrabrenima.
Propitivanje ovih osjećaja, uz pomoć terapeuta ili duhovnog savjetnika,
mnogima može pomoći.
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BRAĆA I SESTRE − POMOZIMO IM U BORBI
Braća i sestre djeteta s malignom bolešću mogu se osjećati izgubljenima ili
previše kontroliranima. Može se činiti da im život i dalje teče normalno, uz školu,
izvanškolske aktivnosti i zadatke. Međutim braća i sestre također su zahvaćeni
iskustvom karcinoma, što i njima može donijeti probleme.
Jedan ili oba roditelja vjerojatno će provoditi dosta vremena u bolnici s bolesnim
djetetom. Braća i sestre mogu biti zabrinuti hoće li dobiti dovoljno pomoći s
domaćim zadaćama, prijevozom u školu ili na različite aktivnosti, ili tko će se
brinuti za obroke i nabavu hrane.
Mogu se osjećati i krivima jer su zdravi, krivima zbog zamjeranja roditeljima
na pažnji koju upućuju bolesnom djetetu jer i njima treba roditeljska pomoć i
pažnja.
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Braća i sestre također mogu osjećati ljutnju, tjeskobu, usamljenost ili tugu
tijekom prolaska kroz iskustvo karcinoma u obitelji. Mogu imati i problema sa
samopouzdanjem, uspjehom u školi ili prijateljstvima.
Neke su reakcije braće i sestara neizbježne; možete im pomoći tako što ćete
se pobrinuti da dobivaju dovoljno pažnje, informacija i društvene podrška te im
pružiti priliku da govore o tome kako rak utječe na njih i druge članove obitelji.
Braća i sestre trebaju nastaviti pohađati školu i sudjelovati u svojim uobičajenim
izvanškolskim i aktivnostima tijekom vikenda što je više moguće. To bi moglo
iziskivati pomoć članova obitelji i prijatelja. Važno je komunicirati s nastavnicima
svoje djece, trenerima ili drugim odraslima koji su s njima u doticaju kako bi bili
svjesni situacije i pružili potporu.
Javite se u Krijesnicu za svoj besplatni primjerak slikovnice „Kad je netko jako
bolestan“ – koja se obraća upravo braći i sestrama oboljelog djeteta.

Nekoliko ideja za pomoć braći i sestrama
t
t
t

t
t
t
t
t

Budite iskreni prema njima oko dijagnoze i liječenja. Djeca mogu biti vrlo oštroumna i
mogu izvlačiti vlastite zaključke pomisle li da im se ne govori istina.
Ako je moguće, upoznajte braću i sestre s liječničkim timom koji može pomoći u
davanju točnih medicinskih informacija i pokazati im koliko su važni.
Osigurajte im informacije koje su prikladne za njihovu dob. Nemojte biti previše
zabrinuti da ćete im dati previše informacija. Djeca, kao i odrasli, prestanu slušati
kad zaključe da su dovoljno čula. Djeca se mogu brinuti da je rak zarazan i valja ih
uvjeriti da neće i njih zahvatiti. Objasnite im da nema ničega što je netko drugi učinio
da izazove rak.
Kažite braći i sestrama kad očekujete dužu hospitalizaciju ili boravak u dnevnoj bolnici.
Budite otvoreni i voljni odgovarati na pitanja kako se liječenje bude odvijalo.
Ako ih morate preseliti, kažite im gdje će stanovati i s kime. Objasnite im sve
aranžmane koji su napravljeni da bi dobili punu skrb u promijenjenoj obiteljskoj rutini.
Kad je god moguće, dajte braći i sestrama priliku da odluče kamo žele otići i tko će
se za njih brinuti dok roditelja nema.
Zamolite rodbinu, prijatelje ili susjede da vam pomognu odvesti djecu na njihove
uobičajene aktivnosti.
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t
t

t
t
t
t
t
t
t

Nađite vremena koje ćete provesti nasamo sa svojom zdravom djecom. Čak i kad je
to vrijeme kratko, ono mora biti nešto na što će braća i sestre računati i nadati mu se.
Kad je god moguće, uključite braću i sestre u liječenje i organizirajte im posjet bolnici.
Osjećat će se kao da pomažu kad provedu neko vrijeme sa svojim bratom ili sestrom,
i mogu uživati u igranju društvenih i kompjutorskih igara, gledanju televizije ili filma.
Neka nastavnici i drugo pedagoško osoblje u školama vaše djece znaju što se događa,
nemojte uzimati zdravo za gotovo da oni međusobno komuniciraju o takvim temama.
Pomozite djeci da u školi nađu osobu s kojom mogu razgovarati kad osjete strah ili
tugu. Tražite dopuštenje da napuste sat kad osjete potrebu za takvim razgovorom.
Pitajte bolničkog ili školskog psihologa znaju li za neki program pomoći djeci čiji brat
ili sestra ima rak.
Nemojte nikad zaboraviti da braća i sestre imaju i svoje probleme, nepovezane s
rakom, koji su stvarni i traže vašu pažnju.
Odgajajte ih uz konzistentnu, poštenu disciplinu. To je, kao i uvijek,
važno i u ovoj situaciji, premda može biti teže.
Neka vaša zdrava djeca uvijek znaju koliko ih volite i koliko se njima ponosite.
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KOMUNIKACIJA SA ŠIROM OBITELJI I
PRIJATELJIMA
Podijeliti s drugima informaciju da vam dijete ima rak može biti vrlo stresno.
To su riječi za koje nikad niste mogli ni zamisliti da ćete ih morati izgovoriti.
Međutim podrška obitelji i prijatelja pomoći će i vama i vašem djetetu tijekom
liječenja. Većina ljudi želi pomoći, premda ih ponekad valja uputiti na to kako
da to najbolje učine.

Nekoliko ideja za komuniciranje s prijateljima i rodbinom
t

t
t
t

Odredite člana obitelji ili prijatelja koji će postati „glasnogovornik”. Ta će osoba
raspolagati najnovijim informacijama i prosljeđivati ih ostalima, tako da vi možete
ostati fokusirani na svoju obitelj.
Tehnologija vam može biti prijatelj. Na internetu postoji mnoštvo kanala za širenje
informacija, poput društvenih mreža, grupnih e-mailova i slično.
Dopustite ljudima da vam pomognu. U početku će vam to možda biti nelagodno. No,
kad se netko ponudi da vam skuha ručak ili opere rublje, dopustite mu da to učini.
Načinite popis stvari u kojima možete trebati nečiju pomoć, bez obzira na to koliko
su sitne. Tako ćete imati spreman odgovor kad vas netko pita kako da vam pomogne.
t

t
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Napravite popis ljudi koji su
ponudili pomoć i zovite ih kad
se ukaže potreba. Zapamtite,
oni vam žele pomoći.
Razgovarajte
s
drugim
roditeljima čija djeca imaju
slične dijagnoze ili načine
liječenja, s njima vas mogu
upoznati i članovi bolničkog
tima. Ipak, zapamtite, ne
postoje dva djeteta čija je
situacija identična.

NOVA NORMALNOST
Povratak u takozvani normalan život nakon završetka liječenja, kad prestane
potreba za dnevnim ili tjednim odlascima u bolnicu ili kliniku, može donijeti nove
izazove vama i vašem djetetu. Premda su povremeni pregledi važni i nastavit
će se gotovo cijeli život, kad završi aktivno liječenje, dijete obično očekuje
da će nastaviti sa svojim životom na točki na kojoj ga je prekinulo. To znači
ponovno prilagođavanje dnevnoj kućnoj rutini, društvenim aktivnostima i školi.
Premda taj prijelaz može dobro proći, vjerojatni su stresovi kad se vaše dijete
suoči s izazovima zadataka i odgovornosti. Možda ćete primijetiti promjene u
djetetovu samopouzdanju tijekom povratka u normalan život. Dijete koje se
osjećalo kompetentnim i sigurnim prije bolesti, ili čak i tijekom liječenja, sada
može osjetiti nesigurnost i povećanu ovisnost o drugima.
Djeca mogu osjećati posramljenost zbog promjena u izgledu i reakcije prijatelja
i razrednih kolega. Vaše dijete može postati svjesnije stresova kroz koje je
prošlo zbog bolesti, i može početi razmišljati o promjenama i gubicima koje
je uočilo. Tijekom tog razdoblja dijete može osjetiti i promjenu u količini pažnje
koju dobiva od obitelji i školskog osoblja kad se vrati svojim ulogama djeteta,
brata/sestre, učenika i prijatelja. Postupno će se o njemu prestati razmišljati kao
o djetetu s rakom koje treba posebnu pažnju.

Kako mogu pomoći djetetu u povratku u „normalan” život?
t
t
t

Promatrajte i prepoznajte promjene u ponašanju djeteta kad se pojave.
Razgovarajte s djetetom o njegovim osjećajima i neka vaše dijete zna da će trebati
vremena za prilagodbu na promjene koje su se dogodile.
Osigurajte svojem djetetu podršku i ohrabrenje, zatražite dodatnu podršku od
terapeuta ako se problemi nastave. Posebno obratite pažnju na osjećaje tjeskobe,
depresije i stalnog vraćanja straha od bolesti i liječenja: je li vaše dijete tjeskobno
zbog povratka u školu i reakcija razrednih kolega? Ima li problema sa spavanjem
i česte noćne more? Je li vaše dijete sklono plakanju i zlovolji? Provodi li mnogo
vremena samo? Ako se pokaže da dijete ima takvih teškoća, možda mu treba
dodatna podrška. Podrška kod kuće pomoći će djetetu da „plovi” među izazovima
na putu u normalan život. Izgradite oko djeteta strukturu, stvarajući rutinu, kako
biste djetetu pomogli u povratku prijašnjim aktivnostima i u suočavanju s novim
iskustvima.
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Kako izgraditi kućnu strukturu i podršku za svoje dijete?
t
t

t

t
t
t
t
t
t

Večernja rutina odlaska u krevet omogućit će djetetu dovoljnu količinu sna i pomoći
mu da se osjeća sigurnim.
Utvrdite rutinu nakon škole: poput pisanja domaće zadaće u isto vrijeme svakog dana,
vrijeme za opuštanje uz omiljenu TV emisiju ili neku drugu aktivnost, obroke uvijek u
isto vrijeme...
Za mlađu djecu može biti korisno davati im upute što sljedeće trebaju napraviti,
primjerice „za pet minuta je vrijeme da počneš pisati domaću zadaću”, ili „kad
dođemo kući, napisat ćeš domaću zadaću, pa ćemo se igrati, večerati, okupati se i
ići u krevet” i slično.
Pomozite djetetu da utvrdi ciljeve kad se vrati kućnoj i školskoj rutini.
Pomozite svojem djetetu u naporima koje čini u postizanju svojih ciljeva.
Dopustite djetetu da razgovara o teškoćama i izazovima.
Pomozite djetetu da uvidi napredak koji ostvaruje.
Neka vaše dijete bude svjesno vaše ljubavi i ponosa.
Potaknite dijete da učestvuje u rehabilitacijskom kampu udruge Krijesnica
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Povratak u školu
Za većinu djece povratak u školu donosi strahove od reakcije prijatelja i
druge djece, propuštene nastave i društvenih aktivnosti, promjena u vlastitim
sposobnostima, promjena vlastitog izgleda i nepoznate rutine.
Raspravite sa svojim djetetom sve strahove koje može imati prije povratka.
Pomozite mu da razvije strategije za suočavanje s mogućim različitim situacijama.
Primjerice, ako su kod vašeg djeteta vidljive promjene zbog liječenja od raka,
ono mora znati da je moguće povremeno zadirkivanje. Pomognete li djetetu
da se nosi s time i naučite li ga s kime treba razgovarati ako do toga dođe,
omogućit ćete mu stvaranje osjećaja kontrole nad situacijom.
Vi morate biti mobilizacijska snaga iza obrazovanja vašeg djeteta. Medicinski
tim i školsko osoblje pomoći će vam u oblikovanju i izvršavanju planova.

Kako mogu pomoći svojem djetetu u povratku u školu?
t

t

t

t
t
t

Obratite se medicinskom timu, mnoge bolnice nude potporu djeci pri povratku u
školu. Kad je dijete spremno vratiti se u klupe, ili čak i prije, bilo bi dobro održati
predavanje za razred koje će biti prikladno za dob djece u razredu. To će pomoći
školskim prijateljima da nauče da je prihvatljivo razgovarati o bolesti.
Predavanje može pripremiti − možda ga i održati − neki od članova medicinskog tima,
koji će znati upotrijebiti riječi koje djeca mogu razumjeti. Ako se dijete zbog liječenja
fizički promijenilo, recimo izgubilo kosu, dobilo na težini ili ima ožiljke, pomoći će ako
i o tome porazgovarate s učenicima. Vaše dijete može sudjelovati na način koji mu
neće biti neugodan.
Prije negoli se dijete vrati u školu, sastanite se s ravnateljem, nastavnicima i
pedagogom da biste bili sigurni da je osoblje svjesno djetetova zdravstvenog stanja i
da će možda imati posebne potrebe.
Organizirajte susret svojeg djeteta s razrednikom ili nastavnicima prije povratka u
školu kako biste smanjili djetetovu tjeskobu.
Zatražite od školskog osoblja da reagira na svaki problem koji se pojavi i pruži vam
potrebne informacije.
Neka liječnik vašeg djeteta napiše pismo u kojem će opisati sva fizička ograničenja ili
medicinske potrebe koje vaše dijete ima, poput potrebe za češćim odlascima u nužnik
ili ispijanja veće količine vode i slično.
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Kontrolni pregledi
Kraj aktivnog liječenja stresan je za mnoge roditelje i djecu, koji se nadaju da
se rak neće vratiti. Kontrolni pregledi vašeg djeteta dio su nove normalnosti, ali
mogu izazvati tjeskobu u vama i vašem djetetu. Uobičajen je strah prije svakog
pregleda − što će se dogoditi ako se rak vratio? Strahovi mogu biti smanjeni
kako prolazi više vremena jer je sve više dobrih rezultata na kontrolama.
Kad liječenje završi, shvatit ćete da ne postoji jedna točka na kojoj iskustvo
vašeg djeteta s rakom završava. To je postupni proces koji traje poprilično
vremena, možda i godina. Možete razgovarati sa svojim liječničkim timom o
strahovima da biste, koliko je god moguće, pojačali vlastitu sigurnost. Strahovi i
tjeskobe normalan su dio tog procesa. Pomozite djetetu da razgovara o svojim
strahovima, tjeskobama, ljutnji i nadama s vama i liječničkim timom.
Nova je normalnost nesumnjivo vrijeme prilagođavanja i za roditelje i za djecu.
Počet ćete shvaćati da se zbog iskustva s rakom život zauvijek promijenio. Uz
vašu su pomoć djeca u stanju shvatiti da se mogu kretati prema naprijed i rasti
s produbljenim razumijevanjem sebe samih i života.
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