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Mladi udruge Krijesnica organizirali su Prvu međunarodnu konvenciju mladih liječenih od maligne 

bolesti „Malo svjetlo nade“ u Hrvatskoj. 

Konvencija se održala od 20.-24.kolovoza 2015. na Medvednici, u Domu Crvenog križa. Na konvenciji 

mladih liječenih od maligne bolesti sudjelovali su mladi iz Austrije, BiH,  Bugarske,  Crne Gore, 

Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske i Hrvatske. Tijekom 5 dana 50 

sudionika prošlo je kroz raznovrsni program i razmjenu iskustava i znanja. 

Cilj konvencije bio je osnažiti mlade survivore kako bi bili spremniji pomagati djeci i obiteljima 

suočenim s malignim bolestima. Tijekom konvencije provedene su sljedeće radionice i predavanja: 

team building, predstavljanje svih organizacija, samopouzdanje, zagovaranje i lobiranje, dugotrajne 

posljedice liječenja, komunikacija, razmjena iskustava, izgradnja partnerstva, smjernice za 

unaprjeđenje i pozitivnim stavom do promjene.  

Konvencija je organizirana pod pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i uz 

financijsku podršku Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije. 

Radionicom o samopouzdanju mladi survivori su pokrenuli i pojačali osjećaj vlastite vrijednosti i 

samopouzdanja te osvijestili svoje želje i potrebe. 40% ispitanika navelo je radionicu na temu 

samopouzdanja kao najzanimljiviju tog dana. 83,87% dalo je ocjenu 4 ili 5 na pitanje koliko im je 

radionica bila korisna. 

Kroz radionicu zagovaranja i lobiranja mlade survivore poticalo se na uključivanje u proces 

unapređenja aktualnih praksi i javnih politika vezanih uz pedijatrijsku onkologiju. Ključno je da  se 

mlade liječene od maligne bolesti informira i educira te aktivno uključi u donošenje svih odluka koje 

će imati posljedice na kvalitetu njihovog života te da se i njihovo mišljenje razmotri i uzme u obzir. U 

evaluacijskim upitnicima za ovu radionicu najviše ocjene dane su za voditeljicu, 67,74% ispitanika 

dalo je ocjenu 4 ili 5. Mnogim sudionicima ovo je bila potpuno nova tema.  

Sudionici su imali prilike upoznati se s nekim od zdravih stilova života na radionicama pripreme 

zdravih napitaka te prilikom vježbi disanja na radionici yoge. Prva skupina sudionika nutricionističku 

radionicu (33,33%) naveli su kao jednu od najzanimljivijih tijekom dana. U ocjeni yoge najviše ocjene 

dodijeljene su voditelju. Drugoj skupini priprema smoothiea svidjela se (ocjene 4 i 5) preko 62% 

sudionika, a 75% je voditeljicu ocijenilo s najvišom ocjenom. Sudionici su voditelja yoge iznenadili sa 

100% peticom, a korisnost u istom postotku ocijenjena je s 4 i 5.  

Radionica na temu dugoročnih posljedica liječenja istaknula je posljedice po zdravlje koje su moguće 

nakon određenih terapijskih postupaka. Mladi koji su liječeni od maligne bolesti imaju određeni 

stupanj posttramutskog rasta, dok je među njima gotovo jedna trećina onih koji imaju i PTSP. Kao 

uzrok neznanja o posljedicama liječenja istaknuta je slaba komunikacija između liječnika i pacijenta, 

odnosno liječnika, roditelja i djeteta. Korisnost, zanimljivost i ocjena voditeljicama više od 60% 

sudionika ocjenilo je sa 5. Također, gotovo 30% ispitanika istaknulo je radionicu kao najzanjimljiviju 

aktivnost tijekom dana. 

 

 



Radionica o komunikaciji izvrsno se nadovezala na pitanja sudionika s prethodne radionice. Sudionici 

su promišljali kako bi roditelji, liječnici i prijatelji trebali komunicirati s oboljelom osobom da joj 

olakšaju cijeli proces liječenja. Rezultati evaluacije jasno pokazuju kako je svaku kategoriju (jasnost 

prezentacije i predavanja, korisnost, zanimljivost te ocjena voditelju) između 76 i 91% ispitanika 

ocijenilo s 5. Više od 77% sudionika protekli dan ocijenio je s 5. 

Četvrti dan započeo je radionicom o mentorskom programu za survivore. Mentorski program 

zasniva se na edukaciji i selekciji koju prolaze volonteri te o postignućima i načinima nagrađivanja. 

Sudionici su ovo predavanje ocijenili s 4 i 5 s 90 i preko 90% prema kategorijama koje su ocjenjivali 

(jasnost prezentacije i predavanja, korisnost, zanimljivost te ocjena voditelju). Gotovo 30% sudionika 

istaknulo ju je kao predavanje, odnosno radionicu koja im se najviše svidjela.  

U radionici izgradnja partnerstva sudionici su se podjelili u grupe unutar kojih su osmišljavali vlastiti 

projekt i raspisivali ga. Radionica je najviše ocjene, 4 i 5, odnijela na pitanje jasnoće prezentacije i 

predavanja i ocjeni voditelju, od 74 do 77%. Uspješan dan je preko 90% sudionika ocijenio sa 4 i 5. 

Posljednjeg dana tema prve radionice bile su smjernice za unaprjeđenje povezane s temom 

zagovaranja i lobiranja. Ključna poruka proizašla iz radionice je da educirani pacijenti, odnosno 

građani mogu imati utjecaja na donošenje odluka koje su važne za zdravstveni sustav neke zemlje i 

drugih zemalja oko nje. Preko 87% sudionika zanimljivost predavanja i radionice ocijenilo je s 4 i 5, a 

ocjene za voditeljice bile su isključivo 4 i 5. 

Konvencija je zaključena radionicom na temu pozitivnim stavom do promjene s ciljem motivacije 

sudionika na promjene na koje su se pripremali tijekom konvencije. Preko 37% sudionika navelo ju je 

kao najzanimljiviju tijekom dana, a ocjene po svim kategorijama bile su 4 i 5. Ukupan dan ocjenjen je 

100% s ocjenama 4 i 5.  

 

Sudionici konvencije suglasni su pri donošenju sljedećih poruka: 

1. Apeliramo i pozivamo zdravstvene vlasti i liječnike da posvete bitno veću pažnju praćenju 
zdravlja survivora i informiranju o dugoročnim posljedicama liječenja. 

2. Nužno je poboljšati komunikaciju između djelatnika u zdravstvu i pacijenata te članova 
njihovih obitelji. Obostrano bolje razumijevanje, pristupačnost i otvorenost nužni su da se i 
pacijenti i liječnici osjećaju bolje za vrijeme teškog liječenja. 

3. Prepoznaje se velika potreba za osnaživanje i educiranje pacijenata koji moraju i mogu 
imati utjecaja na zdravstveni sustav 

4. Važno je stvarati više prilika za druženje i povezivanje survivora što bitno doprinosi 
osnaživanju i razvoju korisnih projekata. 

 

Hvala svim predavačima na izuzetnom doprinosu uspješnosti konvencije: Vedranu Vračaru, mr.sc. 

Jadranki Delač Hrupelj, Martini Horvat, mr. Sc Ireni Švendi, Zoranu Cipeku, dr. Izabeli Kranjčec, dr.sc. 

Marini Grubić, Mag.psih. Sunčani Rokvić, Danijeli Bujević, Katie Rizvi, Aleksandri Živković, prof.dr.sc. 

Antoinettei Kaić-Rak, dr. Jill Farrington i Evi Simoni Kulenović. 
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Kodra-tron d.o.o 


