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PREDGOVOR
Neposredno prije sinova trećeg rođendana moj je suprug iznenada
preminuo. U to mi je vrijeme psihoterapeutkinja rekla da je blagoslov
što je moj sin premalen za postavljanje teških pitanja koja djeca
obično pitaju. Uvjeravala me kako ću biti spremna kada on zaista s
njima krene. Tijekom godina koje su uslijedile odgovorila sam na jako
puno pitanja o smrti njegova oca i psihoterapeutkinja je imala pravo
– vrijeme je zaista ublažilo intenzitet boli pa je bilo lakše odgovoriti
na njih. Jedan od razloga jest što sam imala spremne odgovore.
Malo prije Božića prošle godine moja je sestra iznenada preminula,
ostavivši za sobom dvije kćeri od šest i osam godina. Djeca su bila u
šoku i plakala su, što je uobičajena reakcija na gubitak bliske osobe.
Njihova su pitanja počela odmah. Još sam jednom bila spremna. Ova
knjiga ima svrhu pripremiti čitatelja kako bi imao početnu točku za
svoje odgovore kada ta pitanja krenu.
Najbolji način za odgovaranje na dječja pitanja jest dopustiti im da
ih postave. Nema potrebe za jako širokim odgovorima. Odgovorite
na svako pitanje i pričekajte sljedeće pitanje ako ga ima. Ponekad će
dijete prihvatiti odgovor, a ponekad će postavljati još pitanja. Ova je
knjiga osmišljena tako da su odgovori na neka osnovna pitanja dani na
početku. Sljedeći odlomci povećavaju razumijevanje odraslih u slučaju
ako dijete traži još informacija. Na kraju knjige jest poglavlje koje nosi
naslov „Meni je pomoglo...“. Ja sam se koristila nekim domišljatim
idejama i humorom kako bih pomogla svojim nećakinjama i sinu u
suočavanju sa smrću moje sestre.
Na kraju, ova je knjiga napisana iz nereligioznoga gledišta. Polazi od
pretpostavke da vaše dijete razumije kako je Nebo sretno mjesto. To
vam daje slobodu da uklopite svoja vjerovanja u odgovore koji su
ovdje dani. Služite se ovom knjigom kao vodičem koji pomaže vama i
djeci u vašem životu. Međutim, ova knjiga ne bi trebala zauzeti mjesto
kvalificiranoga zdravstvenog stručnjaka ili stručnjaka za mentalno
zdravlje.
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Što je smrt i zašto ljudi umiru?
Smrt je kada naše tijelo prestane živjeti. Svi dijelovi tijela prestanu
živjeti i kažemo da osoba počiva u miru.
Umiranje je prirodan dio života. Sva bića− ljudi, životinje, čak i biljke
i kukci− žive svoj život kao dio našega cijelog svijeta. Većina ljudi živi
dugačak, sretan život. Ostare i na kraju dođu do kraja svojeg života.
To je ono što nazivamo smrt.
Smrt je dio prirodnoga kruga života. U prirodi sjeme se posije, cvijeće
procvjeta i uživamo u njemu dok na kraju ne umre. Kada netko
umre,obično nam bude jako teško. Kada umre osoba koju volimo,
možemo biti tužni, ljuti, čak nas može biti i strah. Razumjeti što je
smrt pomaže nam da se osjećamo bolje.
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Boli li smrt?
Ne. Smrt obično nije bolna. Osobito kada umre netko tko je star, to
je gotovo uvijek tiho i mirno.
Filmovi ponekad prikazuju smrt kao bolnu, ali čak i kada je netko
stradao u nekoj nesreći, često ne osjeti bol jer smrt dođe jako brzo.
Ako je netko bolestan ili je dugo vremena patio, lijekovi pomažu u
ublažavanju boli.Liječnici kažu da smrt obično nije bolna. Kada nastupi
smrt, tijelo napokon miruje i ne osjeća bol.
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Zašto liječnici i bolnice ne mogu spriječiti da netko
umre?
Ljudi idu k liječniku i u bolnice kako bi ozdravili. Bolnice imaju posebnu
opremu koja pomaže tijelu da ozdravi. Međutim, iako liječnici i
medicinske sestre učine najbolje što mogu, ljudi ipak mogu umrijeti.
Liječnici nam mogu pomoći da živimo dug i sretan život. Oni se služe
svim svojim znanjem, lijekovima i opremom kako bi nam pomogli da
živimo duže nego što su živjeli naši predci. To ne znači da mogu sve
izliječiti. Oni čine najbolje što mogu kako bi pomogli svima da žive
dug život, ali ne mogu gurati tijelo da živi iznad njegove mogućnosti
izlječenja.
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Je li smrt poput sna?
Nije. Smrt nije nimalo nalik na san. Ljudi i životinje spavaju kako bi
se odmorili i ostali zdravi. San omogućuje našem tijelu da se opusti
i obnovi snagu za novi dan kako bismo mogli trčati, igrati se i činiti
stvari koje i inače činimo.
Kada se ujutro probudiš, osjećaš se dobro i spremno za novi dan. Kada
netko umre, njegovo tijelo prestane raditi. Ono se ne odmara, posao
tijela je završio i ne može se probuditi. Smrt možda izgleda poput sna
jer osoba izgleda tako mirno, ali važno je da djeca razumiju razliku.
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Kamo odlaze ljudi kada umru?
Većina ljudi vjeruje da kada netko umre, njihov duh ili duša odlazi
u Nebo. Duša je dio osobe koji omogućuje da se osjećamo voljeni
mate čuva naša posebna sjećanja i osjećaje sreće i veselja. Duša nije
poput našeg srca ili mozga, to je poseban dio koji se nikad ne razboli
i nikad ne nestane.
Mi ne možemo vidjeti nečiju dušu, ali vjerujemo da je ona stvarna.
Ljudi u cijelom svijetu vjeruju da naša duša nastavlja živjeti i to im
pruža utjehu.
Duša se ponekad naziva „suštinom našeg bića“. Čini je najbolji dio te
osobe. Saznanje kako dio voljene osobe živi i dalje često može biti
utjeha za one koji tuguju.
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Kada ću ja umrijeti?
Vjerojatno ćeš živjeti jako dugo. Nitko ne zna koliko će dugo živjeti,
ali znamo da nitko ne živi zauvijek. Kada bismo živjeli vječno, svijet
bi bio prilično prometno mjesto.
Znamo da ljudi danas žive mnogo duže nego što su živjeli prije. Živimo
duži, zdraviji život zbog napretka u medicini i razumijevanja vlastitog
zdravlja. Kako starimo, znamo da ćemo jednom umrijeti, ali to ne znači
da bismo se oko toga trebali brinuti. Što više uživamo u onome što
proživljavamo u životu i što više vremena provodimo s onima koje
volimo, to se manje brinemo o stvarima koje su izvan naše kontrole.
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Hoću li ponovno vidjeti osobu koja je umrla?
Jako smo tužni kada netko koga volimo umre jer nam nedostaje.
Osjećamo se malo bolje ako mislimo da je jedan dio te osobe (njihova
duša) otišao u Nebo.
Duša je dio osobe koji čuva posebna sjećanja te osjećaje sreće i veselja.
Ona nije poput srca ili mozga. To je poseban dio svakoga od nas koji
se nikad ne razboli i nikad ne nestane. Može nam nedostajati osoba
koja je umrla, ali može nas utješiti saznanje da će nas se ta osoba
uvijek sjećati.Osjećaj gubitka može nam olakšati i vjerovanje kako
će jednog dana u budućnosti dio nas biti s njome.
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Zašto neki ljudi umru kada su jako mladi?
Ponekad neka teška nesreća ili ozbiljna bolest može uzrokovati smrt
nekoga tko je jako mlad. Smrt mlade osobe, osobito nekoga tko nam je
jako blizak, čini nas jako tužnim. Želimo da svi žive dug, zdrav i sretan
život. Naš nam mladi prijatelj može nedostajati više nego što nam bilo
tko drugi nedostaje. Normalno je imati takve osjećaje. S vremenom
ćeš se sjetiti svih sretnih trenutaka koje ste dijelili zajedno i ta će ti
sjećanja pomoći da budeš malo manje tužan.
Ako se dijete svađalo sa svojim mladim prijateljem (ili bratom/
sestrom), može biti jako tužno. Važno je podsjetiti ga kako je često
znalo razveseliti to dijete. Povremene su svađe i nesuglasice normalan
dio djetinjstva, ali svi se prijatelji vole. Iako je život njihova prijatelja
bio kratak, oni su doprinijeli tomu da bude sretan život. Što više
uživamo u doživljajima tijekom života i što više vremena provedemo s
prijateljima, manje se brinemo oko stvari koje su izvan naše kontrole.

11

Kada netko umre, je li ta osoba kažnjena zbog nečega?
Nije. Smrt nije kazna. Smrt se događa kada naše tijelo prestane raditi.
Smrt je kada svi dijelovi tijela prestanu raditi i tijelo počiva u miru.
Umiranje je prirodan dio života. Većina ljudi živi dug, zdrav život.
Ostare i s vremenom dođu do kraja svojeg života. Čak i kad netko
umre prije nego što ostari, to nije kazna.
Nesreće i ozbiljne bolesti mogu uzrokovati smrt kod nekoga tko nije
star. Osoba umre jer važan dio njezina tijela više ne radi, a ne da bi
bila kažnjena zbog nečega što je napravila.
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Zašto je netko koga volimo morao umrijeti?
Što više učimo o smrti, to bolje razumijemo da je smrt samo prirodan
dio života. Čak i kad to znamo, jako smo tužni kada umre netko koga
volimo. To nije fer.
Svakoga na ovom svijetu netko voli. Ta je ljubav dio onoga što nas
čini takvima kakvi jesmo. Iz tog smo razloga tužni kada te osobe
više nema. Možemo biti tužni, ljuti, usamljeni ili preplašeni jer nam
nedostaje. Jednog dana, daleko u budućnosti, dio tebe bit će s tom
osobom u Nebu. Ljubav ostaje.
„Postoji jako puno ljudi na ovom svijetu. Kako se to moglo dogoditi
osobi koju tako puno volim?“Djetetu koje pita „Zašto?“ ponekad je
najbolje odgovoriti „Ne znam.“
13

Jesi li tužan? Zašto plačeš?
Jesam,tužan sam jer mi jako nedostaje ta posebna osoba.
Tuga je poput ozljede. Na početku nas može preplaviti bol, ali svakim
će nas danom boljeti sve manje. Budite iskreni. Dajte djeci do znanja
da je biti tužan sasvim normalno. Prirodno je da se tako osjećamo
kada umre netko koga volimo. Odrasli i djeca obično imaju jako puno
različitih osjećaja u to vrijeme. Tužni su, frustrirani, ljuti, usamljeni ili
uplašeni, i sve su to prirodni osjećaji. Ponekad suze pomažu izraziti
ono što riječima ne možemo.
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Zbog čega postoje sahrane?
Sahrana je prilika da se ljudi zajedno nađu i podijele svoju ljubav
prema osobi koja je umrla. Neki ljudi pronalaze utjehu u druženju
s ljudima koji su također voljeli osobu koja je umrla. Mogu dijeliti
razne priče o toj osobi, sjećanja i sretne misli ili mogu jednostavno
sjediti u tišini.
Sahrane su različite i mogu uključivati bdijenje nad umrlom osobom,
ispraćaj uz svećenika, komemoraciju za umrlu osobu ili neku drugu
sličnu ceremoniju. Neki ljudi nalaze utjehu u dijeljenju takvih stvari
s drugima, dok drugima treba neko vrijeme u tišini kako bi se sjećali
umrle osobe. Tradicionalne su sahrane tmurne i pune poštovanja
prema umrloj osobi, dok moderniji ispraćaji mogu uključivati upotrebu
DVD-a s fotografijama osobe koja je umrla. Na nekim ispraćajima gosti
mogu dijeliti uspomene i priče o umrloj osobi. Moderne su ceremonije
više proslava života nego potpuna usmjerenost na završetak života.
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Zašto se ljudi pokapaju kada umru?
Groblje je mjesto gdje se tijelo umrle osobe pokopa uz neku
ceremoniju i uz puno poštovanja.
Groblje je mirno mjesto gdje možemo doći i razmišljati o osobi koja
je umrla. Drugi ljudi koji dolaze na groblje također su tužni i obično
poštuju tvoju privatnost dok si u posjetu groblju.
Neki ljudi donose cvijeće ili druge predmete na groblje kako bi na
poseban način obilježili tu prigodu. Neki smatraju kako je to način
prisjećanja svojih najmilijih na neke posebne datume (rođendane,
godišnjice braka i sl.) Nažalost, filmovi su iskrivili našu percepciju
groblja.
Radi se o divnim mjestima za sjećanje i razmišljanje u tišini.
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Što je nadgrobna ploča/nadgrobni spomenik?
Nadgrobna ploča ili nadgrobni spomenik jest trajan znak gdje je
pokopano tijelo umrle osobe.
Također, to je i trajan podsjetnik na umrlu osobu. Obično je načinjen
od kamena tako da može trajati jako dugo. Groblje je mirno mjesto
gdje bližnji mogu doći kako bi razmišljali o osobi koja je umrla. Svaki
put kada posjetite groblje taj će vam kamen pomoći da nađete grob
umrle osobe.
Postoje različite nadgrobne ploče i oznake i obično se mogu naći na
većini groblja. Nakon posjeta groblju djeca mogu imati puno pitanja:
zašto postoji ograda oko groblja, zašto ima tako puno grobova, dolazi
li još netko na groblje, tko postavlja ploče na grobove, tko iskopa grob
i sl. Imajte u pripremi jednostavne odgovore kako bi posjet groblju
bio nešto lakši.
Grobari se brinu o groblju i ograda im pokazuje gdje su granice groblja
(slično kao ograda u dvorištu). Oni se vjerojatno brinu i o grobovima
kako se obitelj ne bi trebala brinuti o tome.

Što je kremiranje? Što je balzamiranje?
To je jedan od načina kako se možemo pobrinuti za tijelo umrle osobe.
Za ovakva je pitanja važno imati spremne specifične iako nejasne
odgovore. Djeca često stanu nakon prvog pitanja. Jednostavno pitaju
za riječ koju su od nekoga čuli ili su znatiželjni.
Općenito, mlađa djeca ne trebaju razumjeti specifične detalje oko
kremiranja, balzamiranja ili donacije organa i tkiva. Ako ponovno
pitaju, jednostavno im možete reći da niste sigurni u odgovor što
može odgoditi daljnja pitanja. U suprotnom se možete naći u dubljoj
raspravi o temi koju djeca teško shvaćaju.
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Što znači „donirati život“?
To je vrlo poseban način kako se sjećamo osobe koja je umrla.
Ako imate narukvicu, iskaznicu ili nešto što promovira doniranje
organa ili tkiva, možda će vas pitati što to znači. Za ovakva je pitanja
važno imati spremne specifične iako nejasne odgovore. Djeca često
stanu nakon prvog pitanja. Mlađa djeca ne moraju nužno razumjeti
specifične detalje oko doniranja organa ili tkiva. Ako ponovno pitaju,
jednostavno recite kako niste potpuno sigurni u odgovor što može
spriječiti daljnja pitanja na tu temu.
Za neke odrasle osobe to može biti osjetljiva tema. Neka vas vaši
osobni osjećajii vjerovanja vode u davanju odgovora.
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Hoće li se umrla osoba mene sjećati?
Da, sjećat ćete se. Kada osoba umre, vjerujemo da poseban dio te
osobe (njezina duša) odlazi u Nebo. Duša je dio osobe koji čuva
posebna sjećanja te osjećaje sreće i veselja. Ona nije poput srca ili
mozga. To je poseban dio svakoga od nas koji se nikad ne razboli i
nikad ne nestane. Može ti nedostajati osoba koja je umrla, ali može
nas utješiti ako vjerujemo da će nas se ta osoba zauvijek sjećati.
Što više znamo o smrti, to bolje razumijemo da je smrt prirodan dio
života. Čak i kad to znamo, još uvijek smo jako uznemireni kada netko
koga volimo umre. Možemo biti tužni, zbunjeni, usamljeni ili uplašeni
jer nam ta osoba nedostaje. Pomaže nam ako vjerujemo daje njezina
duša otišla u Nebo i jednog dana, daleko u budućnosti, dio nas može
biti s dušom te osobe u Nebu.
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Hoću li se sjećati umrle osobe?
Jedna od divnih stvari u životu jesu prijatelji i obitelj te puno drugih
ljudi do kojih nam je stalo. Što više zajedničkih doživljaja imamo i što
više vremena provodimo s ljudima koje volimo, to su snažnija naša
sjećanja na te divne zajedničke trenutke. Uvijek ćeš imati posebna
sjećanja na osobu koja je umrla.
Svakoga na ovom svijetu netko voli. Ta je ljubav dio nas. To je ujedno
i razlog zašto smo tako tužni kada netko koga volimo umre. Nekim
ljudima pomaže sakupljanje fotografija osobe koja je umrla i stavljanje
na neko posebno mjesto. Djeca mogu željeti nacrtati zajedničke
trenutke s tom osobom, dok starijoj djeca i odraslima može biti
utješno pisati o toj osobi u svoj dnevnik.
Neki ljudi nose neki dio odjeće ili nakita koji ih podsjeća na umrlu
osobu. Slušanje glazbe, gledanje omiljenih emisija ili čitanje knjiga
koje smo dijelili s tom osobom također će nas podsjećati na nju. Sve
su to divni načini kako bi sjećanja ostala živa i svježa.
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Kako je osoba umrla?
Očito je da će odgovor na ovo pitanje biti specifičan i ovisiti o stvarnim
okolnostima. Budite što iskreniji, odgovarajte samo na pitanja koja
su vam postavljena i čekajte daljnja pitanja.
Ovo su neki od mogućih odgovora:
„Ona je bila jako stara i njezino je tijelo prestalo raditi.“
„Doživio je nesreću i umro je.“
„Bila je jako bolesna i njezino tijelo više nije moglo ozdraviti.“
„Umro je iznenada prošle noći.“
„Živjela je jako dug život i sada je spokojna.“
Djeca će često doslovno shvatiti vaše odgovore. Ako je uzrok smrti
vrlo tragičan, njihovu znatiželju može zadovoljiti ako im kažete da je
smrt bila iznenadna. Ako je smrt nastupila u bolnici, važno je da vaši
odgovori kod djeteta ne dovedu do razvoja straha od bolnica. Ako
imate vremena pripremiti odgovor, razmislite kako će on zvučati u
djetetovim ušima. Možete potražiti pomoć školskog psihologa ili
pedagoga, zdravstvenog osoblja ili stručnjaka za mentalno zdravlje,
prijatelja i obitelji.
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Ima li mobitela u Nebu?
To je trik pitanje. Neka djeca jednostavno žele znati ima li moderne
tehnologije u Nebu, dok drugi žele kontaktirati s osobom koja je
umrla. Nebo zasigurno može imati najnoviju tehnologiju, ali nažalost,
nema mobilne mreže, e-maila ili SMS poruka od Zemlje prema Nebu.
Neka djeca pronalaze utjehu u razgovoru s umrlom osobom prije
spavanja dok leže u krevetu. Druga djeca više vole sačuvati svoje
misli i razgovarati s umrlom osobom na groblju. Općenito, kada djeca
razmišljaju o umrloj osobi, osobe koje se brinu o njima to već znaju.
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Meni je pomoglo…
Ostala sam udovica u ranim tridesetima kada je moj sin tek navršio
tri godine. Kada su mi bile 43 godine, moja je mlađa sestra iznenada
preminula. Na sebe sam preuzela odgovornost reći njezinoj djeci da
im je majka umrla.
Kada je moj muž umro, moj je sin bio premalen da bi u potpunosti
razumio što se događa. Međutim, kada mi je sestra umrla, njezine su
kćeri na tu vijest reagirala s istim šokom i tugom koju iskuse i svi drugi
kod gubitka bliske osobe. Nakon što je prošlo malo vremena, predložila
samim da kada god su tužne jer mame više nema, razmišljaju o tome
što ona sada radi u Nebu. Osmogodišnja je nećakinja odmah rekla
da se vjerojatno vozi na koncert u novome plavom džipu! Njezina je
mama također bila u posjetu kod svojeg ujaka (koji je umro prije nje).
Pitala sam svoju šestogodišnju nećakinju misli li da mama na Nebu
sama može izabrati tenisice za trčanje. Odgovorila mi je gotovo u čudu
što postavljam takva pitanja i preispitujem nebeske darove. „Naravno
da može, pa one su šarene“, rekla je sretno.
Kasnije te večeri znali smo kada su djevojčice razmišljale o svojoj
mami. Rekle bi stvari poput, „Mislim da mama bira svoju novu kuću.“
ili „Mama razmišlja o tome da ide trčati.“ Kasnije, tijekom tog vikenda
rekle su kako mama bira namještaj za novu kuću, upoznaje slavne
osobe, vozi se kajakom i za ručak jede sendvič. Pretpostavljam da si
u prvim danima u Nebu zaista jako zaposlen.
Mojemu je sinu sad jedanaest godina i nas smo dvoje vrlo bliski.
Plakao je s nama kada smo saznali da mu je teta umrla i ponovno
je plakao kada smo to priopćili njezinim kćerima. Nekoliko tjedana
nakon sahrane on i ja vozili smo se u autu i počeli razgovarati o
eufemizmima koji se koriste za riječ „smrt“. Do kraja razgovora morala
sam zaustaviti auto jer nisam mogla voziti od silnih suza od smijanja.
Moj je sin ponekad pravi pametnjaković.
Ja bih rekla frazu tipa „dva metra pod zemljom“ i on bi brzo smislio
odgovor. „Zašto mora biti dva metra, možda bi tri bilo bolje ili čak 4,75
metara? Tko o tome odlučuje?“
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„Otišao je u vječna lovišta“, rekla sam. Njegove je odgovor bio:„Blago
životinjama, mrtav čovjek ne može pucati.“
Ja sam rekla: „Istekao mu je rok trajanja.“ Moj je sin brzo skinuo cipelu
u potrazi za datumom.
Ova je metode bila učinkovita jer je moj sin bio malo stariji i nismo bili
u najtežim trenutcima tugovanja. Humor je dobar način za uklanjanje
dijela stresa, ali ovaj pristup nije za svakoga. Za nas je to ponovno
otvorilo razgovor o smrti uz dozu humora, ali i postavljanje nekih
ozbiljnih pitanja i traženja odgovora na njih. Pitala sam ga bi li volio
da moja sahrana bude kao ona moje sestre. Pitala sam ga koje bi stvari
volio promijeniti oko samog obreda, dok je on želio znati zašto se neke
stvari rade na određen način. Najvažnija je stvar da smo razgovarali.
Sva djeca u mojem životu znaju da sam iskusila smrti bliske osobe i
da sa mnom mogu razgovarati kad god požele. Moj je pristup vrlo
prizemljen i znam se šaliti ili postavljati smiješna pitanja na koja djeca
odgovaraju. Na primjer, pitala sam svoju nećakinju vrlo ozbiljnim
tonom: „Što ako dođem u Nebo i tamo nema dovoljno loptica da
bacim Nippu (njihov pas Nipp uginuo je prije nekoliko godina)?“ „Pa,
stvarno, pa, to je Nebo! Pa tamo imaju valjda milijun teniskih loptica“,
odgovorila je.
To je ono što je pomoglo meni i djeci u mojem životu. Nadam se da
će vam ova knjiga dati neku početnu točku od koje možete krenuti.
Kada djeca u vašem životu postavljaju takva teška pitanja, moći ćete
biti spremni s odgovorima. Vaši odgovori ne moraju biti savršeni. To je
i za vas teško razdoblje.Iskoristite dostupne izvore podrške i obratite
se stručnjacima ako trebate dodatnu pomoć. Učinite najbolje što
možete i omogućite djeci u vašem životu da se osjećaju sigurno i
voljeno teda znaju kako će senetko za njih uvijek brinuti.
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Aktivnosti koje udruga Krijesnica provodi u svom
nastojanju da pomogne djeci i obiteljima suočenim s
malignim bolestima
1. besplatni smještaj u dva stana za 6 obitelji i organizacija smještaja
u svim drugim raspoloživim kapacitetima u Gradu Zagrebu
2. rad Centra udruge Krijesnica kao središnjeg mjesta za informaciju,
savjet i podršku
3. dnevni boravak i prenoćište u Centru Udruge, Deželićeva 50
4. posredovanje pri ishođenju besplatnog korištenja autocesta, 75%
popusta za prijevoz HŽ-om, povlaštene cijene parkinga
5. stručni prijevodi medicinske dokumentacije
6. provođenje individualnih i grupnih psihoterapijskih tretmana
i grupa podrške za roditelje oboljele djece, za roditelje čije je
dijete preminulo, za djecu koja su izgubila člana obitelji zbog
maligne bolesti
7. pomoć i podrška članovima obitelji djeteta u terminalnoj fazi
8. individualna i grupna savjetovanja s nutricionistom (predavanja,
radionice, individualna savjetovanja) i radionice kuhanja
9. pravna i druga stručna pomoć pri ostvarivanju prava iz domene
zdravstva i socijalne skrbi (predavanja, savjetovanja, edukacije)
10. edukacija roditelja u područjima vezanim uz maligne bolesti kroz
tiskane i video materijale
11. interaktivni video pojmovnik za djecu i mlade oboljele od raka
Onkolog-i-Ja dostupan na www.krijesnica.hr
12. izrada i distribucija dokumentarno-edukativnih filmova i
tematskih crtanih filmova za djecu, mlade i odrasle osobe suočene
s malignim bolestima
13. rehabilitacijski kampovi, rehabilitacija sportom (kajakarenje) i
druge aktivnosti u rehabilitacijskom i terapijskom smislu za djecu
izliječenu od malignih bolesti

14. angažiranje, motiviranje i educiranje mladih koji su završili
liječenje
15. nastojanje da zdravstveni sustav prepozna i prizna sve koristi
od angažmana terapijskih pasa u borbi za zdravlje i psihoemocionalni boljitak oboljele djece
16. lobiranje i zagovaranje:
•

u problematici uvođenja volontera u sustav zdravstva;

•

pedijatrijske palijativne skrbi;

•

borbi za poštivanje prava hospitalizirane djece i druge djece
u liječenju

•

za izradu protokola o postupanju i komunikaciji medicinskih
djelatnika u posebno osjetljivim i teškim slučajevima

•

za bolje uvjete liječenja na pedijatrijskim onkološkim
odjelima

17. javne akcije, istupi u medijima i drugi načini senzibiliziranja
javnosti za probleme djece oboljele od raka i njihovih obitelji

Popis izdanja Krijesnice
1. letak „Kako dijete pripremiti na posjet liječniku i hospitalizaciju“
– Letak daje informaciju roditeljima kako i kada započeti s
pripremanjem djeteta za odlazak na pregled ili hospitalizaciju,
što mogu učiniti tijekom posjeta liječniku i tijekom pretrage, kako
pomoći djetetu da mu boravak u bolnici bude što ugodniji te što
se može očekivati nakon dolaska kući.
2. brošura „Tumori dječje dobi i njihovo liječenje“ – Stručno štivo
pisano svakodnevnim jezikom razumljivim djeci i roditeljima.
Govori o tumorima, pojašnjava medicinske pojmove, pretrage
koje se moraju izvršiti, kemoterapiju i njeno djelovanje na
organizam te transplantaciju; daje informacije koje oblike pomoći
podrške roditelji mogu dobiti i gdje se za njih mogu obratiti.
3. brošura „Kako se nositi s malignom bolesti“ – Informacije za
roditelje kako se nositi s malignom bolesti kod djeteta, od
dijagnoze do preporuka kako pomoći djetetu, kako se nositi s
različitim osjećajima te kako komunicirati s braćom i sestrama
te širom obitelji.
4. „Kad je netko jako bolestan“ – za djecu koja žive u obiteljima
u kojima netko ima ozbiljnu bolest – Radni listovi namijenjeni
zdravoj djeci koja žive u obiteljima gdje je netko bolestan.
Olakšavaju uvid u promijenjenu obiteljsku dinamiku, osnažuju
dijete i potiču razumijevanje. Predviđeno je da uz njeno čitanje
bude raspoloživa odrasla osoba.
5. interaktivna slikovnica „Život nije uvijek dan na plaži“ – za svu
djecu na čiji život je utjecao rak – Radni listovi namijenjeni djeci
oboljeloj od malignih bolesti. Publikacija pomaže djetetu da izrazi
svoje emocije i čini mu mogućim prihvaćanje teške situacije i
zdravstvenih tegoba s kojima se mora nositi. Predviđeno je da
uz njeno čitanje bude raspoloživa odrasla osoba.
6. interaktivna slikovnica „Slike s mog putovanja“ – za svu djecu u
procesu liječenja od maligne bolesti – Radni interaktivni listovi
namijenjeni djeci oboljeloj od malignih bolesti. Publikacija educira
dijete o situacijama u kojima će se naći tijekom medicinskih
pretraga i liječenja te mu pomaže bolje razumjeti cjelokupne
procese i daje osjećaj veće kontrole nad njima. Predviđeno je da
uz njeno čitanje bude raspoloživa odrasla osoba.

7. slikovnica „Životna razdoblja“ – kako na lijep način djeci objasniti
životni vijek – Publikacija koja slikom i tekstom objašnjava životna
razdoblja i prolaznost svega u prirodi i približava na indirektan
način pojam smrti. Namijenjena je svoj djeci: oboljeloj djeci,
njihovoj braći i sestrama te njihovim vršnjacima iz okruženja.
Predviđeno je da uz njeno čitanje bude raspoloživa odrasla osoba.
8. knjiga „Ljubav, medicina, čuda“, autor dr.Bernie S.Siegel – Knjiga
sadrži pouke o samoizlječenju iz iskustava kirurga s iznimnim
pacijentima i najpotrebnija je teško bolesnim ljudima koji su
knjigu i nadahnuli, ali i liječnicima i medicinskim sestrama.
9. dokumentarni film: „Djeca Krijesnice“ – Snimljen na
rehabilitacijskom kampu udruge Krijesnica u kojem djeca
progovaraju o svom iskustvu liječenja i životu s malignom
bolešću.
10. crtani film: „Petar i zmaj“ – Crtić u kojem se dječak/vitez bori
protiv bolesti/zmaja.

Sve aktivnosti i publikacije potpuno su besplatne
za obitelji djece oboljele od malignih bolesti,
stručne osobe iz djetetovog okruženja i za sve
druge zainteresirane za tematiku.
Aktivnosti udruge Krijesnica možete poduprijeti
uplatom na račun otvoren u Zagrebačkoj banci:
IBAN HR39 2360000 1101481616
NARUDŽBE MOŽETE IZVRŠITI NA:
tel: 01/3770 022;
krijes@krijesnica.hr
KONTAKT:
Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima
suočenim s malignim bolestima
Prilaz Gjure Deželića 50, 10 000 Zagreb
www.krijesnica.hr
www.facebook.com/krijesnica1
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