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Педијатријска психоонкологија
проучавања психолошких фактора у
Педијатријска психоонкологија је
оквиру свеопштег разумевања малиобласт здравствене психологије и
гних болести и развијања теомедицине која се бави заштитом и
ријских концепата. Други принцип
унапређењем менталног здравља
се заснива на практичном раду, кроз
онколошких болесника у узрасту до
пружање психосоцијалне подршке
осамнаесте године живота, као и
младим пацијентима и њиховим
њихових породица. Заснована је на
породицама.
проучавању, лечењу и збрињавању
У свету се педијатријска онколопсихолошких, социјалних, бихејвиогија интензивно развија последњих
ралних, етичких и духовних пробледеценија. Разлози који су утицали
ма деце и адолесцената. Њен задана развој интересовања за ову
так укључује и бригу о менталном
област и нову парадигму приступа
здрављу чланова медицинског тима
малигним болестима су резултати
који се бави онколошким пацијентибројних истраживања фокусираних
ма у свим фазама захтевног, комна идентификовање психолошких
плексног и комбинованог онколошфактора и подаци да они могу утиког лечења.
цати на морбидитет и морталитет
Циљ педијатријске психоонколоразболевања од малигне болести.
гије је превенирање секундарних,
У Србији се педијатријска психопсихосоцијалних проблема и пореонкологија развија од 2000. године,
мећаја који могу пратити примарно
првенствено кроз психосоцијалну
органско обољење, како би се млапроцену и саветодавне и психотерадим пацијентима и члановима њихопијске облике рада, током и по
вих породица обезбедило квалитетзавршетку лечења, у оквиру здравније функционисање у свим аспекствених установа и удружења пацитима живота, како током трајања
јената. Истраживање психолошких
онколошког лечења тако и након
последица онколошке болести и
завршетка лечења.
лечења једно је од поља психолоАктивности педијатријских психогије, у којем су начињени продори
онколога данас се базирају на два
новим сазнањима у последњих десеосновна принципа. Први подразуметак година. Развијање и унапређива базична истраживања, у циљу
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дијагнозе малигне болести, почетак
онколошког лечења, промене спољашњег изгледа, промене дотадашњег начина живота и уобичајеног
функционисања (престанак редовног похађања школе и губитак важних социјалних контаката са вршњацима), различите медицинске процедуре и интервенције, потенцијални су окидачи, који могу да изазову
различита психолошка стања и
веома болна осећања код оболеле
деце и адолесцената. Унутар популације оних који су изложени овом
трауматском искуству, увек се налази на спектрум реакција, од врло
благих до изразито бурних, дуготрајних и тешких. Болест једног
члана породице пројектује се на
емоционално стање свих осталих
чланова породице и захтева њихову
психолошку ангажованост. Добра
организација породичног система и
успостављање контроле подршке
важан су предиктор стабилности
младих пацијената.
Наведени притисци свакако отежавају уобичајени емоционални
раст и развој и прете да угрозе формирање здраве, емоционално стабилне личности младих онколошких
пацијената и функционисање њихових породица. Због тога психолози,
али и други чланови педијатријског
онколошког тима који су у свакодневном непосредном контакту са
децом, имају врло важну и комплексну улогу током њиховог лечења и
касније рехабилитације. Неопходно
је да, у оквиру својих радних надлежности, заузму приступ који подразумева прикладан одговор на специфичне потребе ове популације,
водећи рачуна о развојној фази
пацијената, присутним ресурсима,
одликама малигне болести, психолошким реакцијама карактеристичним за узраст и о контексту пацијентовог окружења. Специфични задаци огледају се у свакодневној помо-

вање ове дисциплине представља
изазован задатак малобројног броја
психолога, запослених на одељењима педијатријске онкологије. Незаобилазан циљ је да се у будућности
спроведу свеобухватнија истраживања, перманентне евалуације
успешности примењених психолошких метода и дугогодишње студије
праћења. Стандардизовање нових,
културолошки прилагођених модела
психосоцијалне подршке, специјално дизајнираних за рад са децом и
адолесцентима, утицало би на
побољшање методологије интервенисања. За разлику од развијенијих
земаља света, код нас не постоје
континуиране едукације, супервизије, ни стручна удружења психоонколога, која би омогућила професионална усавршавања.
Малигне болести код деце и адолесцената чине око 1–4% свих карцинома у свету, у општој популацији. Захваљујући праћењу европских и светских протокола, односно
прецизној
дијагностици,
раној
детекцији, и савременим модалитетима лечења онколошке болести
дечијег доба, дошло је до великог
пораста процента преживљене
деце. Данас се више од 75% деце
оболеле од канцера може надати
излечењу. Међутим, с обзиром на
осетљивост, развојну специфичност
дечије и адолесцентне популације и
на природу и тежину болести, ова
обољења имају и озбиљне психолошке и социјалне последице.
Детињство деце и младих онколошких пацијената није безбрижно.
Метафоре о бајковитом одрастању
ремети сазнање о озбиљној болести
и дуготрајно, исцрпљујуће онколошко лечење. Млади онколошки
пацијенти пролазе кроз један изузетно тежак животни период и
суочавају се са сложеним задацима
у току свог развоја. Многобројни
догађаји, као што су потврда
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тујемо психолошки третман из
широке лепезе искуствених интервенција. Свеобухватно сагледавање
нуди могућност другачијег и ширег
виђења задатка психоонколошког
тима, као инспиративног модела.
Због тога, једна од идеја за објављивање часописа са овом темом
јесте позив и указивање на важност
интеграције и сарадње свих кључних актера, који се у оквиру својих
надлежности баве децом оболелом
од малигних болести.
Потписници даљих текстова су
показали како се сопственим ангажовањем, професионалним искуством, ентузијазмом, приврженошћу
и свешћу о одговорности, доприноси
заједничком задатку и успешној
сарадњи на имплементирању ефикасног психоонколошког тима.
Текстови су инструктивни и представљају корисно штиво, како за оне
који имају лично искуство оболевања од малигне болести, чланове
њихових породица, тако и за оне
који су професионално ангажовани
у области психоонкологије.
Свакако, и на овом месту, наш
најзначајнији циљ је да, кроз указивање на значај психоонколошког
модела и боље разумевање мултидисциплинарног приступа у лечењу
малигних
болести,
помогнемо
нашим пацијентима да превазиђу
трауматска искуства, у толикој мери
да она прерасту у њихове здраве
снаге. Сматрамо да је од изузетне и
опште важности наставити са
даљим радом на унапређењу
педијатријске психоонкологије и
обезбеђивању одрживих модела и
препорука за пружање психосоцијалне подршке и побољшање квалитета живота најмлађих пацијената.

ћи пацијентима да пронађу начин
како да сачувају осећај сигурности у
околностима које су неизвесне и
несигурне, да сачувају контролу
емоција у ситуацијама које су
непредвидиве, да сачувају снагу у
ситуацијама беспомоћности, да
сачувају веру у смисао живота који
је постао хаотичан и дају одговоре
на многобројна питања родитељима
и ширем окружењу, који, изазвани
сложеном ситуацијом у којој су се
нашли, лутају по непознатом терену, покушавајући да им помогну.
Правовременим, адекватним приступом свих чланова мултидисциплинарног тима педијатријске онкологије, могуће је оснажити личне
ослонце пацијената, ублажити и
уклонити настале стресне реакције
и предупредити јављање евентуалних дугорочних и озбиљнијих психолошких потешкоћа пацијената.
Концепт малигне болести, као
високо стресогеног процеса, захтева
ангажовање мноштва адаптивних
капацитета и стратегија деловања,
како оболелог тако свих делова
његовог породичног система и
социјалног окружења, али и разумевање и интервенисање свих доступних ресурса подршке. Циљ нам је да
у овом броју часописа укажемо на
значај бриге за превенцију и заштиту менталног здравља, улогу психолога и других чланова мултидисциплинарног тима педијатријске онкологије и на значајне циљеве њиховог рада, као што су, важност психичког оснаживања и улагања у
обезбеђивање емоционалне стабилности младих онколошких пацијената и њихових породица.
Наредни текстови нуде преглед
савремених знања и одговоре на
питања и тешкоће у примени психоонколошког модела. Кроз свеукупан
опис приступа у раду желели смо да
осветлимо различите аспекте рада
психоонколошког тима и презен-

Мина Митић-Лазаревић,
маст. психолог
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Психоoнколошки модел подршке у оквиру
Службе за педијатријску онкологију ИОРС

ефикаснија уколико је прилагођена,
брза и непосредно следи трауму;
постоје различите врсте психолошке
помоћи.
Задаци, из којих проистичу конкретне активности психолога на
Одељењу педијатријске онкологије,
могу се свести на следеће области
деловања:
− Психолошка припрема родитеља
и детета за боравак у болници и
лечење које следи, а која се спроводи са циљем спречавања ескалације стресних и кризних ситуација за дете и породицу након
сазнања о болести. Готово увек је
присутна потреба за већим или
мањим едукативним радом, о
природи проблема и специфичностима и циљевима лечења.
− Учешће психолога, као члана
тима, заједно са лекарима, у процедури саопштавања дијагнозе и
плана лечења.
− Свакодневно праћење пацијенaта
и чланова њихове породице; сагледавање њиховог психичког
стања, процена степена мотивације за лечење у свакој даљој
фази.
− Припрема пацијента за непријатне и инвазивне терапијске и
дијагностичке технике.
− Психолошка процена, тј. примена
психолошких мерних инструмената којима психолог процењује
ниво интелектуалне, емоционалне и социјалне зрелости пацијента, као и степен ефикасности у
моменту испитивања и спремности за даљу сарадњу у процесу
лечења.
− Процена психичких последица на
сазнање о болести и процедуре
лечења.

Провобитно доминантан медицински приступ у лечењу деце и
адолесцената који болују од малигних болести подразумевао је
искључиво ангажовање лекара
педијатара, радиотерапеута и медицинских сестара и техничара.
Временом, овај приступ у лечењу
допуњен је ширим психосоцијалним
контекстом подршке и помоћи младим пацијентима. Данас, незаобилазни чланови мултидисциплинарног тима у лечењу пацијената
педијатријске онкологије су психолог, социјални радник, физиотерапеут, васпитач, учитељ и наставник.
По потреби, у консултације се позивају и лекари других специјалности,
као што су радиолог, психијатар,
неуролог, ортопед, хирург, интерниста и др.
Укључивање удружења пацијената која помажу деци оболелој од
малигних болести и њиховим породицама, допринела су даљем развоју психоонколошког модела подршке. Ова удружења, флексибилношћу и способношћу за сарадњу,
дала су значајан допринос унапређењу пружених услуга и проширењу
њиховог дијапазона.
Психоонколошки модел подршке
у оквиру Службе за педијатријску
онкологију заснива се на претпоставкама које су заједничке за све
моделе психоонколошке помоћи и
подразумевају да: трауматски догађај као што је сазнање да особа
болује од малигне болести може
довести до психолошких последица;
психолошки поремећаји могу се
јавити у току и после завршеног онколошког лечења; већина пацијената има потребу за психолошком подршком; психолошка помоћ је нај-
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младим онколошким пацијентима,
са којом се свакодневно суочавају у
раду, може и у њима изазвати емоционалне реакције, тј. симптоме
сагоревања, који су уско повезани
са емпатијским односом према
пацијентима и проживљавањем
трауматских догађаја од помагача.
Феномен секундарне трауматизације и ризика од емоционалног и
укупног психофизичког исцрпљења,
уз синдром хроничног замора, чест
је код чланова педијатријског онколошког тима. Разумевање властитих
емоционалних реакција и несвесних
процеса, може у многоме допринети
успешнијем превладавању искушења која се постављају пред запослене. Помоћ, подршка и додатне едукације свих чланова тима, могу унапредити квалитет њиховог рада.
Имајући у виду психолошку
димензију проблема коју малигна
болест и дуготрајно лечење изазивају и њихов утицај на све сфере
живота, како код младих пацијената
тако и код чланова њихових породица, јасно је зашто је ублажавање и
отклањање психолошких тегоба и
успостављање психичке равнотеже
значајан задатак психоонколога,
који је неизоставан члан тима у
лечењу. Холистички приступ и
неопходност сагледавања ширег,
системског значења искуства онколошких пацијената, данас представља незаобилазан услов за свеобухватну подршку, лечење и рехабилитацију како младих пацијената,
тако и њихових породица.

− Присуство визитама, где са осталим члановима тима, психолог
размењује
информације
о
пацијентима које су по његовој,
или по процени осталих учесника
у лечењу, од значаја за даљи ток
лечења.
− Интервенисање по моделу реаговања у кризи, обично супортивног карактера.
− Пружање саветодавне и психотерапијске подршке, која се спроводи кроз индивидуални или групни
саветодавни, радионичарски или
психотерапијски рад са децом или
родитељима, као и породичну
психотерапију. Пацијенти у разговору са психолозима и психотерапеутима имају прилике да сагледају, емотивно разумеју трауматску ситуацију, пронађу нове
ресурсе, експлоришу могућност
алтернативних решења, развију
личне капацитете на које могу да
се ослоне, постигну нову равнотежу, интегришу искуство...

Чланови медицинског тима на
одељењу педијатријске онкологије,
свакодневно су изложени трауматским искуствима, осећању беспомоћности, немоћи, изазовима базичног поверења, идентификацијом са
пацијентима. Претакање трауматских осећања, са пацијента на
запослено медицинско особље је
често, поготово јер су пацијенти
деца и адолесценти. Озбиљност
проблематике и захтевност рада са

Мина Митић-Лазаревић,
маст. психолог

Марија Андријић,
маст. психолог
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Предиктори квалитета живота деце са
малигним болестима током онколошког лечења

као забринутост за исход лечења.
Когнитивна димензија квалитета
живота предоминантно је снижена
код деце са туморима мозга и веома
утиче на учење и успех у школи.
Социјална димензија квалитета
живота била је повезана и са променама у физичком изгледу током
лечења, које настају због губитка
косе, промене у тежини, ношења
маски у току неутропеније, као и
присутних ожиљака након операције или пласираног централног
венског катетера. Оваква промена
слике, коју о себи имају деца, може
довести до губитка самопоуздања и
социјалне изолације.
Замор је најчешћи симптом код
пацијената са малигним болестима у
свим фазама лечења, а често и
након завршетка лечења. Замор
настаје
вишеструким
утицајем
физичких, психолошких и когнитивних аспеката. Код пацијената са
малигним болестима, замор је специфичан и пацијенти га описују као
недостатак енергије, исцрпљеност и
умор који не пролази са периодима
одмора. Ствара нелагодност и онемогућава обављања свакодневних
активности. Може бити условљен
хиперметаболичким стањем, које
настаје као последица саме болести
и лечења. Раст тумора који доводи
до трошења нутритијената на штету
здравих ткива, зрачна и хемиотерапија, неадекватан орални унос због
мучнине и повраћања, као и анемија
и леукопенија, заједно доводе до
појаве замора код ових пацијената.
Психосоцијални фактори, као што су
поремећај сна, неизвесност и страх
од смрти, такође могу довести до
замора код онколошких пацијената.

Симптоми који се јављају код
деце која се лече од малигних болести обично су мултипли, а боље
познавање односа тих симптома
може бити значајно за побољшање
квалитета живота током онколошког
лечења.
У бројним студијама које су спроведене, већина испитиване деце је
као највећи проблем током лечења
навела замор и губитак апетита, док
је на другом месту била промена
физичког изгледа и мучнина.
Познато је и да су тинејџери најосетљивија група, те да у односу на
друге узрасне групе имају нижи квалитет живота током лечења.
Квалитет живота у домену физичког функционисања, највише је под
утицајем осећаја мучнине и бола.
Бол код деце са малигним болестима може настати на самом месту
тумора (главобоље код тумора
мозга или болови у екстремитетима
код саркома) али и као последица
постојања метастаза (посебно коштаних), саме хируршке интервенције, инвазивних процедура и компликација терапије као што је мукозитис. Мучнина и повраћање чести
су симптоми, који значајно утичу на
физичку димензију квалитета живота код деце са малигним болестима.
Ови симптоми могу бити присутни у
тренутку постављања дијагнозе код
већине тумора ЦНС-а, због повишеног интракранијалног притиска, а
често се јављају и као нежељени
ефекти хемиотерапије или зрачне
терапије. Ови симптоми доводе до
анскиозности, стреса и депресије.
Квалитет живота ове деце у психосоцијалном домену, значајно је
повезан са типом медицинских процедура и лечењем, а испољава се
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Пробеми у препознавању и лечењу замора последица су чињенице
да се ради о субјективном симптому,
кога пацијенти испољавају на различите начине. Симптоми замора
често су потцењени од стране медицинског особља, које је фокусирано
на лечење саме малигне болести.
Третман пацијената који имају
изражен замор, мора бити индивидуалан и мултидимензионалан, с
обзиром на различите узроке
настанка замора. Пацијентима се за
смањење интензитета замора препоручују следеће интервенције:
− Праћење нутритивног статуса
деце, као и превенција губитка у
тежини, јер губитак мишићне
масе и тежине, значајно повећава
осећај замора.
− Стварање услова за здрав и квалитетан сан, довољним излагањем дневном светлу и одласком
на спавање у исто веме (што је
обично проблем у болничким
условима).
− Физичка активност и вежбање
значајно утичу на смањење замора и повећање енергије, чак и
када се ради о минималној активности.
− Адекватни периоди одмора током
дана у зависности од потреба
детета.
− Психотерапија, уколико је замор
повезан са депресијом, анксиозношћу и стресом.
Још увек нема довољно резултата
који би дали прецизније податке о
узроцима, тачном механизму настанка, предикторима и лечењу
замора. Деци и њиховој породици
треба предочити да је замор уобичајен током онколошког лечења и
да је пролазан, а да се може ублажити препорученим мерама.

Последице замора су бројне, од
промене расположења, поремећаја
сна, изостанка из школских активности и немогућности обављања уобичајених активности – што све заједно доводи до лошијег квалитета
живота.
У неколико студија, показано је
да су деца оболела од малигних
болести током хоспитализације
имала највише проблема у домену
који је везан за сан и одмор. Такав
резултат може се приписати прекидима сна због различитих звукова
који се могу чути током ноћи у болници, као што су звуци који потичу
од инфузионих пумпи, плача другог
детета, активности сестара, отварања врата или звона телефона.
Прекиди у сну могу настати и због
придружених симптома као што су
бол, мучнина, повраћање или учестало мокрење које пацијенти могу
имати
током
хемиотерапије.
Промена услова и окружења у коме
дете спава значајно утиче на дотадашњи ритам сна и одмора деце, а
самим тим повећава и ниво замора
код ових пацијената.

Др sc. med. Весна Илић
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Психичке реакције деце и адолесцената након
сазнања о дијагнози болести и у току онколошког
лечења

младих пацијената и њихових породица утиче преплављујући осећај
губитка контроле над сопственим
животом, његовим током и садржајем. У случају да је породица већ
била дисфункционална због других
проблема (брачних проблема, менталних тешкоћа неког другог члана
породице, финансијских проблема и
сл.), дијагноза оболелог детета
представља додатни стресни фактор.
Узраст је веома значајан фактор
који обликује и појаву специфичних
симптома и захтева одређене психолошке интервенције прилагођене
узрасту детета. Деца свих узраста су
свесна промена које се дешавају.
Зависно од узраста, пацијенти треба
да буду укључени у разговор о
дијагнози и лечењу, на начин на
који је то могуће. Информације
треба да буду искрене и прилагођене могућностима разумевања детета. Психолози имају значајну улогу у
припремању родитеља о начинима
како најбоље да подрже дете, као и
како да одговоре на дечије емоционалне реакције. Како деца расту,
њихова способност за разумевање
такође расте. С обзиром на то,
неопходно је да се разговори о
болести са пацијентима наставе
током одрастања, на начин који
прати њихов развојни узраст.
Уколико дете или адолесцент
примети да се од њега сакрива истина о болести, осећа се обмањено и
губи поверење. Покушавајући да
заштити своје родитеље, не показује им колико зна о својој болести.
Тако улази у позицију најусамљенијег детета, јер зна за своју
дијагнозу, али схвата да његови
родитељи не желе да о томе разго-

Сазнање о дијагнози малигне
болести детета представља екстремно стресну животну ситуацију.
Психичке реакције на овај стресор,
у већини случајева се описују као
„нормалне реакције на ненормалне
околности“, међутим понекада могу
бити и потенцијално онеспособљавајуће. Трауматски догађај сазнања
да дете болује од малигне болести,
на који се надовезује захтевно, специфично, онколошко лечење, често
изазива ланчану реакцију догађања
и тешкоћа, што обично ствара
додатну патњу и за дете и за целу
породицу.
Реакција на болест је својствена
сваком пацијенту и зависи од карактеристика његове личности и контекста средине (подршке и сл.), али
на путу лечења постоје периоди
који су код већине пацијената веома
захтевни и тешки.
Трауматско искуство детета или
адолесцента које је онколошки
пацијент, одражава се на функционисање целог породичног система и
стварање затвореног круга циркуларне ретрауматизације. Родитељи
и сами пролазе кроз психичку кризу,
коју покушавају да превладају.
Од индивидуалних разлика самих
родитеља, зависе и њихове реакције на сазнање о болести детета.
Тако, неки родитељи реагују емотивним изливима плача и очајања,
док је за друге карактеристична
немогућност да покажу емоције, као
да су, како многи кажу, „залеђене“.
Уобичајене реакције родитеља, у
овој првој фази емоционалног шока,
су и порицање и неверица. Доживљај бесмисла и бесперспективности су део типичне симптоматологије. На отежано функционисање
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свемогући, способни да реше све
њихове проблеме и заштите их.
Таква дечија очекивања код родитеља често изазивају додатну
патњу, тугу, осећање кривице или
преиспитивање и пребацивање
себи за неке раније поступке, као
и осећање немоћи.
− Деца млађег школског узраста још
се више плаше физичког бола и
телесних повреда. Развијеније
когнитивне способности и емоционални капацитети омогућавају им
да боље разумеју оно што се десило. Осећају озбиљност своје болести, али оклевају да узнемире
родитеље својим сопственим страховима. Страх од напуштања је
израженији, него код деце млађег
узраста. Често сматрају да су се
разболели због сопствене одговорности или по некој казни, јер
су нешто лоше помислили или
урадили. Јављају се и проблеми са
концентрацијом и учењем, поремећаји спавања (ружни снови,
страх да заспи само у соби). Код
одређеног броја пацијената,
јавља се измењено или недоследно понашање, као и соматске
тегобе. Проблеми исхране су учестали (избирљиво, премало или
превише једе). Присутни су и
страхови да ће их преплавити
осећања, која неће моћи да контролишу (нпр. да ће плакати, показати бес). Понашање се нагло
мења, дете постаје или екстремно
агресивно и захтевно (гласно се и
грубо игра, одбојно је, непослушно) или се нагло повлачи и
постаје пасивно (врло послушно,
никада не испољава осећања,
губи интересовања за игру, депресивно, незаинтересовано). Подршка родитеља и стручних лица,
уопштено се своди на пружање
помоћи у разјашњењу њихових
размишљања и претпоставки о
болести и лечењу. Неопходно је

варају. Дете се труди да своје емоције не испољи отворено, па их акумулира у себи, што доводи до
отежане комуникције, лошијег квалитета живота, појачаних страхова
и сл. Све ово повећава могућност за
појаву дугорочнијих психичких
последица код младих пацијената.
Специфичност реакција деце различитог узраста је условљена
дечијим когнитивним капацитетима,
који утичу на субјективну процену
овог трауматског догађаја. Различитост је условљена и другачијим емоционалним и социјалним потребама
које деца одређеног узраста имају, а
које су поремећене услед трауматског искуства.
− Деца млађа од пет година најчешће реагују на болест онако како и
њихови родитељи. Њихова беспомоћност у редовним животним
условима основна је одредница и
њихових реакција на стресогена
искуства. На њихово психичко
стање највише утиче генерализовани страх, беспомоћност и пасивност, као и специфични страхови
од болних интервенција, одвајања, напуштености, беспомоћности
и усамљености. Присутна је и когнитивна конфузија (неразумевање
онога што им се дешава) и тешкоће да идентификују осећања која
их муче. Регресивни облици понашања, као што су поновна потреба да се користе прелазни објекти
(меца, лутка...), враћање на
раније облике дечијег говора или
губитак новостечених вештина, су
такође знаци да је дете погођено
неповољним искуствима. На родитељима и психолозима је да им
обезбеде подршку, помогну и
охрабре, да на адекватан начин
(кроз разговор, игру, цртање,
имитације), испоље своја осећања. Деца у овом узрасту склона су
магијском мишљењу и искрено
верују да су њихови родитељи
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карактеристика је став „мене
оваквог нико не може да разуме“,
што их води ка социјалној изолацији. У нормалном процесу осамостаљивања карактеристичном за
овај узраст, вршњаци им постају
веома важни. Ту траже своје
ослонце и разумевање, али су
истовремено врло осетљиви на
њихов суд, мишљење и разумевање. Често се дешавају нагле, за
родитеље необјашњиве, промене
у односима са људима. Имају
потребу и за радикалним променама животних ставова, које
утичу на развој њихове личности.
Веома је важно да родитељи или
неки други „сигуран“ одрасли (на
пример, психолог) причају са адолесцентом о болести, осећањима
везаним за болест, о томе шта се
реално може учинити. Адолесцентске бриге се често разликују
од брига њихових родитеља.
Адолесценти више размишљају о
свом телу и забринути су за телесне промене. Брину на који ће
начин болест деловати на њихову
сексуалност, како ће их прихватити вршњаци. Разговор о очекиваном утицају трауме (малигне
болести) на социјалне односе,
подстицање да искажу своје планове и жеље, охрабривање конструктивних алтернатива у реаговању које умањују трауматску
реакцију беспомоћности, повезивање трауматског догађаја и промена у ставовима, охрабрење да
се одложи доношење радикалних
одлука како би се временом ублажиле реакције и прошло кроз
процес туговања, уз разумевање
присутних одбрамбених механизама, омогућава им да испоље
своје бриге.
Најчешће психичке реакције младих онколошких пацијената, које
остављају дугорочније последице на
трауматски догађај, су појава симп-

омогућити им стално сигурно
окружење, присуство одраслог
који их разуме, и охрабрење да
искажу емоције, кроз признавање
нормалности њихових осећања и
реакција. Некима је потребна подршка у савладавању сопствених
импулса. Многа деца овог узраста
утеху налазе дружећи се са другом децом оболелом од малигних
болести и то се показао као најделотворнији начин да изразе своје
емоције, а често и повод да конструктивним активностима помогну својим другарима, који пролазе
кроз сличне проблеме. Доживљај
„корисности“ и повратна информација да су успели као помагачи,
враћа им сигурност у себе.
− Адолесценти често крију своја
сазнања и сумње о болести и о
томе не желе да причају са својим
родитељима, трудећи се да их
„сачувају“ од сопствених проблема. На ово утиче присутна свест о
томе да болест угрожава њихов
живот, когнитивна и емотивна
зрелост која им омогућава да
схвате дугорочно значење трауматског догађаја, као и страх од
смрти, који доминира у односу на
друге страхове. Они су свесни
озбиљности своје болести, због
чега њихове основне поставке о
животу могу да буду комплексно
уздрмане. Афективно реаговање
је врло бурно. Тешко им је да
отворено искажу свој бол из страха од губљења своје тек стечене
аутономије. Може се десити да
имају утисак да нису спремни и
способни да се носе са тешкоћама
које живот носи. У комуникацији
са одраслима о болести често
причају резервисано, понекада је
приметно и осећање стида или
кривице. Једна од карактеристика
како себе доживљавају, јесте да
осећају да су обележени тим
трауматским искуством. Друга
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тома реактивне депресије, анксиозности, појачани страхови, соматизациони поремећаји, посттрауматске
стресне реакције. Онколошка болест
снажно утиче на функционалност
младих пацијената и њихових породица. Могу се јавити проблеми у
социјалном и интелектуалном функционисању. Најчешће психолошке

Закључци до којих смо дошли у
овом раду упозоравају да колико год
снажан и стабилан психолошки опоравак био, искуство малигне болести оставља снажне психолошке
последице на децу и адолесценте.
Млади онколошки пацијенти ће
заувек остати свесни колико снажна
осећања беспомоћности, вулнера-

секвеле деце и младих на онколошку болест, са којима се срећемо у
нашем раду, су снажно осећање
пацијента да се променио, да се
његов идентитет променио, губитак
самопоштовања, осећање бесмисла,
отуђења, усамљености, стида и изолованости. Тежак стрес може да
блокира развојне потенцијале.
Савремена истраживања и клиничка
пракса указали су да одређени број
онколошких болесника има и разне
психијатријско коморбидитетне поремећаје који захтевају оптималну
дијагностику и терапију, не само
пацијената, већ и чланова њихових
породица.

билности и страха могу бити, као и
докле сежу границе бола и патње.
Међутим, показало се као исто тако
значајно, да је ово трауматско искуство у најосетљивијем развојном
добу живота наших пацијената,
отворило и открило резервоар
њихових самоисцељујућих снага,
развојних ресурса и подстакло развој здравих капацитета личности,
способности и вештина, неопходних
за опоравак и даљи развој.

Мина Митић-Лазаревић,
маст. психолог
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Социјална подршка и помоћ
породици оболелог детета

Малигна болест намеће специфичне проблеме и детету и његовој
породици. Ови проблеми варирају у
зависности од природе, учесталости, уочљивости и тежине симптома, од степена до кога онеспособљавају или угрожавају дете и од
неопходних мера лечења. Свако
стање намеће специфичне стресове
и посебне захтеве издржљивости
детета и породице. За све њих је
заједничка потреба за физичком,
психичком и социјалном подршком.
Елементи социјалне подршке
породици оболелог детета у Србији
налазе се највећим делом унутар
система здравствене и социјалне
заштите и уопштено обухватају
права на одређене услуге и накнаде.

Особље болнице пружа помоћ и
подршку деци и њиховим родитељима и њихова помоћ је од непроцењиве важности. Пружање такве
подршке је у неким ситуацијама значајније него упућивање ка појединцима или службама за психосоцијалну подршку и може једноставно да
подразумева емпатију, поделу емоција, охрабривање, укључујући и
једноставан физички додир. Истраживања су показала да је степен у
коме породица оболелог детета има
подршку и осећа да та подршка
постоји, важан фактор у њеном прилагођавању болести и очувању квалитета живота. Из тог разлога, професионално особље треба увек да
провери степен постојеће подршке
породици, да препозна када она не

У систему здравствене заштите,
децa oболела од малигних болести и
њихове породице представљају
нарочито издвојену групу, ка којој
се усмерава посебна пажња, с обзиром на специфично и комплексно
лечење.

постоји и у том случају препоручи
додатане изворе и информације, где
и како се она може обезбедити.
Од једне групе родитеља оболеле
деце тражило се да наведу њихове
изворе подршке током дететовог
лечења. Најчешће су се на том списку нашли брачни друг, психолог и
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други родитељи болесне деце.
Највећи извор подршке је партнер
који има разумевања, али с обзиром
да није у свим породицама такав
случај, неки људи се окрену
пријатељима, јер осећају да партнер није у стању да им пружи
неопходну подршку.

Важно је да чланови породице
оболелог детета успоставе контакт
са социјалним радником установе у
којој се дете лечи, како би добили
детаљне информације које се односе на услове и поступак остваривања права из социјалне заштите.
Важан извор подршке породицима су и невладине организације, као

Родитељи болесне деце често
добијају подршку од родитеља
друге деце. Мало ко може у потпуности да осети и схвати кроз шта
пролазе родитељи болесног детета.
То најбоље могу разумети они који
имају то искуство. Та врста разумевања руши све социјалне, економске и расне баријере.
У систему социјалне заштите,
подршка породици оболелог детета
остварује се саветодавним радом у
превазилажењу различитих материјалних, породичних, партнерских
тешкоћа са којима се породице могу
суочити у процесу лечења. Остваривање права из социјалне заштите,
као што су право на новчану
социјалну помоћ, право на новчани
додатак за туђу негу и помоћ, остварује се преко Центра за социјални
рад у месту пребивалишта породице.

што су удружења пацијената која
спроводе различите програме подршке оболелој деци и њиховим
породицама. Taмо где постоје удружења, родитељи се редовно састају
и разговарају. Ти контакти им помажу да се суоче са многим проблемима везаним за дијагнозу, лечење,
породични живот и посао. Подршка
коју пружају удружења пацијената
су допуњујући извор подршке,
поред подршке шире породице и
јавног сектора.

Милијана Маторчевић,
спец. за рехабилитацију и
социотерапије породични
психотерапеут
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Улога психолога у току лечења на Служби
педијатријске онкологије ИОРС-а

По доласку на онколошко одељење, дете или адолесцент улази у
један потпуно непознат свет, окружен непознатим људима и другим
пацијентима у тешком стању и бива
изложено захтевним медицинским
процедурама. Хоспитализација обично укључује ограниченост кретања детета, или угрожава природну
тежњу адолесцената за независношћу, што ствара додатну напетост. Задатак психолога је да припреми децу за све аспекте њиховог
лечења у болници и помогне родитељима да се укључе и буду подршка за различите терапије и догађаје. У овој фази, неопходно је припремити пацијенте за суочавање са
проблемима, као што су одбијање
медицинских процедура, страхови

њима, недозвољене емоције пребацују на родитеље. Отворена комуникација о томе да су посете болницама неопходне због лечења, охрабрује дете да сарађује.
Почетна осећања неверице,
порицања, туге, љутње, очаја, често
се након првих неколико терапија
замењују оптимизмом и надом у
излечење. Ово код болесника олакшава превладавање нежељених
дејстава терапије (повраћања, мучнине, губитак косе) или измену свакодневне рутине и недостатак
активности у којима су до болести
уживали. Исто тако, млади пацијенти у току терапије, показују све већу
потребу за отворенијом подршком,
исказивањем става или већим ангажовањем психолога.

или пасивност. Деца школског узраста која болују од малигне болести
често су љута на родитеље који дозвољавају такво лечење и активно се
буне против терапије. Нека истраживања указују и на то да деца и
адолесценти осећају страх и гнев
према медицинском особљу, али из
немогућности да их испоље на

Завршетак терапије је нови изазов за децу и адолесценте, али и
њихове родитеље. Фокус рада са
психологом се такође мења. Након
завршетка лечења, породица се
суочава са мноштвом нових проблема и стресова. Прилагођавање
животу после лечења захтева неке
значајне промене у породичним
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тешко подносе неизвесност док
чекају резултате контролних прегледа, живе у стрепњи да ће се
болест можда вратити.
Компликовано свођење набројаних психолошких реакција, присутних код онколошких пацијената у
развојном добу и њихових породица, на медицинске моделе, у практичном раду психолога није од велике помоћи. Узимајући у обзир специфичност емоционалних и когнитивних одговора на искуство екстремног стреса, који изазива сазнање о
онколошкој болести, као и одговор
на процедуре лечења, психолошки
рад са младим онколошким пацијентима обележен је бројним изазовима. Првенствено, пред психолозима
је задатак да у свим фазама процене и лечења заузму индивидуализован, систематски приступ сваком
пацијенту, у зависности од узраста,
фазе болести, психичког стања
пацијента, њихових капацитета и
потреба, као и афекције и специфичности породичног окружења.
Репарација врло често подразумева
реорганизацију досадашњег живота
и налажење нове равнотеже, што је
тежак идеал и за пацијенте и за
њихове породице, али и за психологе. Имајући у виду наведена обележија у раду са младим онколошким
пацијентима, ниједан ригидан психотерапијски модел се није показао
потпуно ефикасним, што усложњава
задатке који се постављају пред
психологе и истраживаче у овој
области. Класичан, неутралан приступ психолога је неадекватан степену и природи емоционалних реакција
код
ових
пацијената.
Потешкоће у раду јављају се и јер
тежина малигне болести, хроничност тегоба и дуготрајно лечење
могу утицати на повећану резистентност на психолошку помоћ.
Исто тако, у култури наше земље,
психолог и психотерапеут асоцирају

односима, улогама и промену дотадашње рутине. Организовање свакодневног живота код куће је главни задатак родитеља у свим стадијумима болести. Поновно редовно
похађање школе омогућава детету
да настави нормалан живот после
хоспитализације. Значајан фактор у
нормализацији дететовог живота
после лечења је однос родитеља
према њима. Разумљива потреба
родитеља је да овој деци поклоне
више пажње, да су предусретљиви,
да их претерано заштићују или стварају ограничавајућа правила због
присутних страхова. Такав став
може спутати дете, а родитеље онемогућити да поставе оптималне границе у даљем васпитању.

Страх од поновног враћања
малигних болести, као секвела тешког стреса, може покварити радост и
задовољство болесника због завршетка терапије и враћања активном начину живота. Чак и после
успешно завршеног лечења, породица је под тензијом, сви чланови
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болести. Сваки члан тима, у оквиру
својих радних задужења и сензибилним приступом, улаже много да се
умање несреће наших младих
пацијената. Дирнутост њиховим
траумама представља стални изазов
нашој људскости и професионалности. Зато, не треба заборавити да
ово ипак није само уобичајен посао,
као било који други, чак ни као било
који други у оквиру заштите менталног здравља, и да без аутентичне
жеље да се помогне младим онколошким пацијентима, било каква
сатисфакција, осим опажене добробити нашег рада од стране пацијента, није довољна, и сваки напор
постаје временом исцрпљујући.
Напори запослених далеко превазилазе њихове професионалне задатке, а свакодневна посвећеност
нашим пацијентима служи као
добар пример, али и надахнуће да
се не изгуби вера у неке од основних принципа хуманости.

на многобројне фантазије и негативне стереотипне конструкте, који
по правилу носе неповољно значење по оног који треба њихову
помоћ.
Преживљена траума, због оболевања од малигне болести и дуготрајног лечења, често за собом
оставља психичке последице које
имају тенденцију да се одржавају.
Разумети како и колико ово трауматско искуство утиче на развојни
пут и емоционално стање младих
онколошких пацијената, значи препознати просторе и капацитете и
њиховог психичког опоравка.
Психолог у оквиру Службе педијатријске онкологије, само је један
члан мултидисциплинарног тима
изузетно храбрих и посвећених
запослених, чији је јединствени и
заједнички императив добробит
пацијената. Запослени на педијатријској онкологији су у свакодневном контакту саживљени са децом
која су пропатила незамисливо
много, у односу на сваког другог ко
у свом животу нема трауматско
искуство оболевања од малигне

Мина Митић-Лазаревић,
маст. психолог
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Психоонколошка припрема деце и
младих за радиотерапију

процедуром буду тачне, кратке,
јасне и разумљиве (прилагођене
дететовом узрасту). Апарати за
зрачење су великих димензија и
деци могу изгледати чудно, а производе необичне звукове који могу
бити доживљени као застрашујући.
Најзначајнији део третмана, из психолошког угла, јесте да дете остаје
само, а тиме и раздвојено од родитеља у соби за зрачење. Ова ситуација може провоцирати јављање
страхова и анксиозности различитог
интензитета. Посебну пажњу требало би обратити на децу млађег узраста склону сепарационој анксиозности (страх од одвајања од родитеља) у стресним ситуацијама како би
се на време дете адекватно психолошки припремило за третман и
тиме спречило беспотребно увођење анестезије. Додатни стрес може
бити провоциран захтевом саме
процедуре да дете током третмана
остане фиксирано у једној позицији,
када је доживљај губитка контроле
најснажнији, а ово искуство може
бити и трауматично без адекватне
психоонколошке припреме. Све ово
представља комбинацију врло интензивних извора стреса који могу
имати негативан утицај на ментално
здравље младих пацијената.

Један од важних аспеката лечења
зрачном терапијом подразумева и
адекватну психоонколошку припрему деце и омладине као и њихових
родитеља или старатеља, за третман који их очекује.

Посебну пажњу приликом психоонколошке припреме деце за онколошко лечење треба посветити припреми за радиотерапију јер постоји
неколико значајних разлога због
којих се очекује повишен ниво стреса у овој ситуацији. Радиотерапијски
третман је до тада детету/адолесценту потпуно непознат и потпуно
се разликује од других видова лечења: хемиотерапије и хируршких
интервенција које му често претходе. Адекватном психоонколошком
припремом и упознавањем са до
тада непознатим искуством код деце
и младих смањује се ниво стреса и
повећава доживљај контроле над
ситуацијом. Први и веома значајан
захтев који се поставља одмах на
почетку јесте да се са младим
пацијентима буде у потпуности
отворен и искрен, како би се
спречило да помањкање информација буде попуњено катастрофичним фантазијама и сценаријима.
Неопходно је да објашњења и
информације које се дају у вези са

Узраст од друге до
седме године
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У узрасту од друге до седме године мишљење деце је такво да углавном нису у стању да сагледају свет
из угла другог. Непозната и нова
средина болнице на децу овог узраста делује узнемирујуће, посебно у
контексту медицинских процедура.
Највећи захтев који се пред овако
малим пацијентима поставља јесте

упознати децу са простором где се
зрачна терапија одиграва. Као и у
претходној фази одрастања и у овој
се под утицајем стресних искустава
могу јавити регресивна понашања и
страх од одвајања. Особе блиске
детету могу приметити присутну
патњу због промене телесног изгледа, као и то да им недостаје контакт
са другарима. Тако да би било
корисно за децу овог узраста организовање групне терапије где би
кроз овај вид подршке заједно са
својим вршњацима који пролазе
кроз исти третман лакше прихватали и адаптирали се на промене које
овај вид лечења носи са собом.

одвајање од родитеља за време
третмана, а та ситуација јесте погодан терен за испољавање наглашеног страха од одвајања и јављању
регресивних понашања (понашања
која су била присутна у ранијем
периоду у односу на календарски
узраст детета нпр. сисање палца,
потешкоће са контролом сфинктера,
те и назадовање у погледу контроле
осећања). У непознатим и новим
ситуацијама које изазивају повишен
ниво стреса, страх од непознатог и
појачану потребу за присуством
особе од поверења било би најадекватније да дете може раније да се
упозна са просторијом у којој ће се
спровести зрачна терапија. Услед
јављања страха од одвајања у тренуцима када дете треба да остане
само у просторији за РТ, било би
важно претходно симулирати ситуацију радиотерапијског третмана за
децу млађег узраста уз помоћ
играчака, а затим и кроз играње
улога и након успешно „одиграног“
третмана важно је да следи награда.
Како би млађа деца имала временску оријентацију укупног трајања
радиотерапијског третмана може се
направити табела која ће бити издељена на онолико поља колико ће РТ
сесија бити и да на крају сваке дете
добије стикер, а када се целокупан
третман заврши добије претходно
договорену награду. Приликом психоонколошке припреме било би
важно и показати изглед реалне
маске пре сусрета са истом како би
се страх од непознатог додатно смањио. Маске могу бити креативно
осликане и украшене како би биле
интересантније и мање застрашујуће.

Узраст од дванаесте до
осамнаесте године

Узраст деце од 12 до 18 година је
период када мишљење достиже
ниво апстракције и млади су сада у
могућности да овладају концептуалним појмовима. Вршњачка група
добија важно место и мишљење
групе је високо вредновано и често
се на основу мишљења других гради
слика властитог селфа. Подршка
или изостанак подршке вршњака
нпр. у ситуацији губитка косе услед
радиотерапије, битно утиче на самопоштовање тинејџера. Стигма која
прати онколошке пацијенте посебно
је наглашена у овој групи. За
тинејџере подршка вршњака који
пролазе кроз исти третман је од изузетно великог значаја, јер се на тај
начин смањује доживљај усамљености, изолованости и отвара се
могућност да у сигурном окружењу
поделе своја осећања везана за
стигму која их као младе онколошке
пацијенте прати.

Узраст од седме до
дванаесте године

Деца у овом узрасту могу имати
проблеме са новим и непознатим
окружењем, тако да је такође важно

Рад са
родитељима/старатељима

Сва ова искуства млађа деца
обрађују још увек недовољно зре18

изузетно је великог значаја јер омогућава успешнију сарадњу младих
пацијената са особљем током процедуре лечења зрачном терапијом,
смањење потребе за анестезијом
код деце малог узраста, помаже у
адаптивнијем суочавању са непознатом ситуацијом, са страховима,
као и унапређивање квалитета
живота током лечења.

лим начином размишљања, често уз
физичку или емоционалну недоступност битних особа за емоционално
прилагођавање као што су родитељи пред којима је двоструки задатак: да поред осећања своје деце
морају да се суоче и са сопственим
емоционалним стањима. У том смислу од значаја је и укључивање
родитеља у процес психоонколошке
припреме, како би се однос и сарадња са децом и младима додатно
оснажио. Важно је да родитељи
раде на томе да помогну деци у
изграђивању осећања сигурности,
те да раде на томе да буду у стању
да смирено понуде информације
које им дете тражи. Родитељи су
најзначајнији извор информација о
самом детету и пре успостављања
доброг
контакта
са
дететом
неопходно је направити добар контакт са родитељима у циљу
добијања важних података о карактеристикама детета, његовом развоју, интересовањима, страховима,
ранијем реаговању на медицинске
процедуре. Све ово може бити од
изузетног значаја када се осмишљава начин психоонколошке припреме
и интервенција. Како би се смањио
притисак на саме родитеље важно је
нагласити да не постоји идеалан
родитељ већ довољно добар родитељ, онај који улаже напор да премости препреке, који се труди да
научи пуно тога из интеракције са
дететом и да то знање касније искористи и примени.

Александар Рангелов,
маст. психолог

Прим. др sc. med.
Јелена Бокун

Закључак

Психоонколошка припрема деце и
младих као и њихових родитеља/
старатеља
подразумева
јасно
осмишљен план интервенција а примарни циљ јесте да млади пацијенти
што спремнији уђу у процес припреме за зрачење и саму зрачну терапију. Психооколошка припрема од
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Улога радиотерапијског техничара у
педијатријској онкологији

Пре започињања активности
позиционирања и имобилизације у
примени радиотерапије, неопходна
је психолошка припрема деце уз
сарадњу свих чланова радиотерапијског тима и дететове породице.
Спремност деце за сарадњу, опуштање и поверење је неопходан
услов који мора бити испуњен за
време трајања радиотерапијских
поступака да би се извршило одлично, прецизно позиционирање и
употреба одговарајуће имобилизационе опреме. Особље укључено у
радиотерапијски тим је обучено за
рад са педијатријским пацијентима,
искусно у комуникационим вештинама и односима у раду са децом и
њиховом породицом. Што се тиче
узраста детета, теже је успоставити
комуникацију са млађом децом, те
припрема и извођење захтева много
више времена. Ефикасна комуникација између здравствених радника,
детета и породице пружа темељ за
сарадњу и поверење. Потребно је
да се дете разуме како би се осетило прихваћеним, а разумевање се
постиже разговором. Током разговора са дететом важно је пружање
максималне пажње, успостављање
контакта очи у очи и пажљиво слушање његових мисли и осећања.
Треба прихватати различите реакције (плакање, туговање или испољавање беса, тј. мржње). Важно је
да дете осети да су његова осећања
цењена и прихваћена, на пример
ставити им до знања да и друга деца
која су била у њиховој позицији
имају сличне реакције, па је у реду
да се тако осећају. У одређеним
ситуацијама током комуникације у
што већој мери користимо хумор,
али морамо бити опрезни јер код
поједине деце можемо изазвати
сасвим супротне реакције. Такође,

неопходно је успоставити добар
контакт са родитељима. Све информације о плану и току радиотерапијског третмана морају бити јасно
објашњене родитељима и деци у
складу са њиховим годинама.
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Када смо испунили до сада поменуте захтеве и тиме стекли поверење деце, потврђујемо добро процењену спремност за адекватну сарадњу, постављање и употреба имобилизације одвија се без употребе седатива и опште анестезије. Имобилизациона опрема коју најчешће
користимо у педијатријској радиотерапији су термопластична маска за
главу и врат, vac-lock имобилизација
и термопластичне маске за екстремитете или за тело. Детету морамо
дати информације о следу догађаја
који ће уследити и времену трајања,
као и осећају који може да очекује
да ће доживети. На пример, када
правимо термопластичне маске за
имобилизацију главе, дечацима
говоримо да правимо специјалну
маску за суперхероје, која ће бити
само њихова. Маска је на почетку
влажна и топла и морају бити мирни

мална концентрација и брзина у
раду да би пацијент што краћи временски период био у анестезији, као
и опрезност при праћењу стања
детета чиме обезбеђујемо хитну
реакцију у случају нежељених компликација. Дете се након давања
анестетика успављује, поставља се
у планирани положај и имобилише.
На уста и нос се поставља маска за
доток кисеоника и анестетика, обавља се кардиопулмонални надзор све
време у току третмана. По завршетку зрачног третмана, утврђује се
здравствено стање детета и буђење
из анестезије. Дете се пребацује на
кревет и враћа на одељење у пратњи анестезиолошког тима и медицинских сестара.
Улога и приступ радиотерапијског
техничара кроз припремне процедуре и цео радиотерапијски третман је
од велике важности, као и наша
креативност у случајевима када наиђемо на проблем и сналажљивост да
га решимо употребом широког спектра опреме и прибора за имобилизацију. Ниво посвећености и ангажовања морамо одржавати на високом
нивоу. Константно усавршавање и
едукација, како појединца тако и
целог тима, доприносе повећању
успешности целог процеса радиотерапије. У односу са родитељима,
децом и адолесцентима са онколошког одељења пожељно је показати
разумевање, топлину, блискост,
подршку, толеранцију, емпатију и
отвореност.
Највећим успехом у раду са децом
сматрамo побољшање њиховог
стања и радост на њиховим лицима
у току или након радиотерапијског
третмана. Тада знамо да смо успели
и да је наш циљ остварен!

неколико минута док се маска не
охлади и стегне. Уколико децу не
укључимо у оно што се дешава, могу
се осетити изоловано и препуштено
својим бригама.
Свака радиотерапијска сеанса је
индивидуална и захтева од техничара велику опрезност и прецизност.
Приступ техничара је кључна ствар
и од њега зависи ниво успешности
целог процеса. Приликом зрачног
третмана имамо константну аудио и
визуелну комуникацију са дететом
које остаје само у радиотерапијском
бункеру. Служимо се разним методама, од књига које заједно препричавамо и читамо, играчака
којима се заједно играмо, па и савременијег приступа где им пуштамо
омиљену музику или цртане филмове у току трајања саме терапије. По
завршетку третмана деца увек
добијају похвале за храброст и
сарадњу, а неретко и ми од њих
добијамо разне креативне радове и
цртеже у знак захвалности. На
жалост, у току радиотерапије може
доћи до реакција, компликација и
општег погоршања стања пацијента, које од нас захтевају константну
обазривост и праћење стања, са
фокусом на очекиване реакције.
Радиотерапијски третман
у анестезији

Увођење пацијента у анестезију
представља крајњу опцију и користи
се код деце која не сарађују током
радиотерапијске припреме и третмана. Узраст детета је најзначајнији
фактор јер није исто објаснити сам
ток терапије деци различите животне доби. Техничару остаје да се максимално потруди и покуша да приђе
детету, оствари близак контакт и на
тај начин избегне анестезију као
опцију. Услови који морају бити
испуњени када се ради у околностима анестезије јесу добра комуникација међу члановима тима, макси21
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Улога медицинске сестре у
зрачном третману деце

пацијента, један од главних задатака медицинске сестре је, да заједно
са члановима тима различитих специјалности (педијатар, радиолог,
радиолошки техничар, анестезиолог, анестетичар, психолог, социјални радник...), помогне стабилизацији и бољој адаптацији породице.
На самом пријему, неопходно је
прегледати документацију, отворити историју болести и зрачни картон.
Припрема и планирање зрачне
терапије се одвија у неколико фаза:
1. Израда радиотерапијске маске, у
зависности од дела тела који
улази у зрачно поље,
2. Планирање на CT симулатору,
3. Започињање зрачења.
Медицинска сестра, у сарадњи са
тимом, учествује у припреми детета
за сваку фазу планирања радиотерапијског тратмана. Код деце код
које није могућа сарадња, користи
се седација лековима, анестезија.
Поред медицинских интервенција
и пружања здравствене неге, медицинска сестра је ту да подржи
пацијента и породицу у свим фазама
лечења и тако им помогне да очувају квалитет живота и емоционалну стабилност. На почетку лечења,
породица реагује емоционалним
шоком, који се манифестује осећањем беспомоћности, али и честим
пружањем отпора у виду негација,
порицања, панике, страха, беса,
љутње. Медицинска сестра у овој
фази и у складу са емоционалним
стањем и узрастом детета, објашњава му шта ће се дешавати на апарату, шта значи направити маску, шта
урадити CT, приказује видео записе
и даје брошуре везане за радиотерапијски третман, води децу на сам

Добро едуковане медицинске
сестре су део мултидисциплинарог
тима, који је неопходан да би се
спровела зрачна терапија код деце.
Дугогодишње искуство у раду указује да су карактеристике функционалног тима базиране на поверењу,
поштовању, поштењу и подршци,
што и нама представља значајну
смерницу у раду.
У служби за педијатријску онкологију, лече се деца узраста од 0 до
18 година, али и млади, који су своје
лечење започели у адолесцентном и
тинејџерском добу.
Након доношења конзилијарне
одлуке о потреби примене радиотерапије, дете долази на одељење. Од
тог тренутка, почиње комуникација
сестре са дететом и родитељем/пратиоцем. Принципи планирања и
спровођења медицинских интервенција исти су за све пацијенте, али
приступ мора бити индивидуализован, максимално прилагођен специфичним потребама и личним карактеристикама сваког детета. Неопходно је да комуникација буде примерена узрасту детета. Веома је
важно успоставити однос поверења
и искрености. Док се представљамо,
истовремено
вршимо
процену
спремности и отворености детета за
комуникацију, у смислу да ли хоће
да се упозна са нама, да нам пружи
руку, да каже име, да се одвоји од
мајке и да се упозна са другарима,
или се повлачи и крије иза родитеља. Предуслов у спровођењу зрачног тратмана je придобити дете за
сарадњу (то је посебно битно за
дете млађег узраста). С обзиром да
је дијагнозом малигне болести, због
које је дете упућено на зрачну терапију, погођена цела породица
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ђењу зрачења детета у анестезији.
Сестра пласира браунилу, узима
анализе, координира између педијатра, анестезиолога и радиолошког
техничара, да би транспорт детета
био најсигурнији, безбедан и да
задржавање детета ван одељења
буде минимално. Она је у пратњи
детета до апарата и назад до одељења, заједно са анестезиологом и
анестетичарем.
На завршетку лечења, потребно
је дати савет како даље треба неговати кожу, када су потребне контроле и шта донети од документације.
После завршеног циклуса зрачних
терапија, следи фаза реинтеграције
породице. Лечење детета је завршено и од њега и породице се очекује
да се врате на стари начин живота.
Медицинска сестра са пацијентом
и породицом пролази кроз све фазе
зрачне терапије и пружа им свеобухватну подршку како би смањила
њихову патњу, али и утицала на
превенирање формирања дугорочнијих стресних реакција на медицинске процедуре којима је дете
било изложено. Показало се да је за
ефикасан приступ пацијенту значајан искрен став који медицинска
сестра негује у свом раду и веровање да ово болно искуство носи
шансу за даљи лични развој.

апарат да посматра другу децу, који
су већ у току са зрачним третманом.
Родитељима је такође потребна
подршка, јер због лечења детета
мењају начин живота, брину о другој деци код куће, не умеју често да
избалансирају потребе породице.
Пре започињања зрачења, медицинска сестра даје савет о правилној нези коже зрачне регије, о ритму
зрачења, као и о могућим нежељеним ефектима који се могу јавити у
зависности од локализације зрачног
поља. Свакодневно контролише
интегритет коже, нарочито од 7. до
10. дана од почетка зрачног третмана, када се може јавити први еритоматозни стадијум коже и даје прописану терапију.
Фаза стабилизације је фаза када
лечење иде својим током и у којој се
могу јавити знаци умора и детета и
његове породице. Медицинска
сестра, која је у свакодневном непосредном контакту са пацијентима и
родитељима, има значајну улогу у
оснаживању породице и у овој
фази. Искуство медицинске сестре
је показало да саосећајно вредновање активног учествовања пацијента и његовог напредовања у
лечењу, као и подржавање позитивног става према опоравку, утиче на
развој самопоштовања код пацијената и грађење позитивне слике о
себи.
Посебно је велика улога медицинске сестре у организацији и спрово-

ВМС Драгана Пешић
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Специфицности у комуникацији медицинске
сестре са децом оболелом од малигних болести

,,Дај детету осмех, оно ће теби душу!" Доситеј Обрадовић

Комуникација је саставни део
сваког контакта међу људима и
услов сваке заједничке акције.
Адекватна комуникација са медицинском сестром, која је најчешће у
непосредном контакту са пацијентом током лечења, ствара чврсту и
сигурну базу на коју пацијент може
да се ослони. Стога, она има неоспоран значај и у заштити менталног
здравља
младих
онколошких
пацијената и превенцији настајања
последица од стресних и трауматских искустава током захтевног
лечења.
Одељење педијатријске онкологије је веома специфично, јер се на
овом одељењу лече деца и адолесценти различитог узраста (од беба
од неколико месеци, до адолесцената од 18, 19 година). Управо карактеристике популације младих пацијената и захтевност радних задужења Одељења педијатријске онкологије подразумевају и коришћење
специфичних вештина комуникације
са болесном децом и адолесцентима.
На овом одељењу, медицинска
сестра је нешто више од сестре. Она
је често у улози другарице или ортака, како то деца воле да кажу, некога коме се они поверавају и жале, са
ким деле своје болне, али и лепе
моменте, некога са ким воле да се
играју, друже, од кога очекују нежност, пажњу и топлину.
Сваки протокол онколошког лечења код деце захтева примену болних медицинских интервенција:
лабораторијске анализе крви, пласирање браунила, лумбалну пункцију, аспират коштане сржи...
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Реакције деце на поменуте медицинске интервенције пре свега
зависе од узраста детета. Деца млађег узраста (од 3, 4 до 10 година)
често испољавају различите психолошке реакције, као што су страх,
плач до зацењивања, неповерење,
бежање, паничне реакције, реакције беса и отворена агресија. Деца
старијег узраста (од 11 до 18 година) су способнија да контролишу
различите непријатне реакције.
Међутим, код њих је уочљиво присуство анксиозности и забринутости. Добро обучена сестра је у
могућности да препозна потенцијалне „проблеме“ код деце и да адекватно реагује. Такође треба нагласити да поред стварања атмосфере
поверења и комуникације са децом,
сестре на педијатрији имају још
један озбиљан задатак, а то је успостављање добре комуникације и
сарадње са родитељима детета. Ако
родитељ нема поверења у медицинско особље, тешко да ће га и дете
имати. То је прва и једна од најбитнијих основа која се мора савладати, да би сарадња била успешна.
У току комуникације са децом
оболелом од малигних болести,
важно је да медицинска сестра
обрати пажњу на следеће:
– комуникација са дететом захтева
пажљиво слушање и емпатски
однос;
– постоји разумевање развојних
карактеристика, везаних за одређени узраст детета;
– показује поштовање према детету, искрено уважава његове
потребе, цени осећања;
– говори разумљиво и јасно, језиком прилагођеним дететовим

вој детета. Оваква комуникација и
став медицинске сестре, директно
спречава развој посебних облика
регресивног и одбијајућег понашања код деце (тзв. хоспитализма),
као могуће компликације дуготрајног болничког лечења. Деца
стичу позитивно искуство према
здравственом особљу, што олакшава рад са њима у току целокупног
лечења и утиче на то да адекватније
прихвате исцрпљујуће процедуре
лечења.
Медицинске сестре које се опредељују за рад на педијатрији, треба
да имају посебан смисао за рад са
децом, да воле децу и радо проводе
време са њима. Оне, као носиоци
активности здравствене неге, доприносе унапређењу хуманих односа,
одговарајућег топлог амбијента
здравствене установе, имају велики
значај у успешном савладавању разних стресних ситуација, побољшању
квалитета живота оболеле деце и
обезбеђују најефикаснији пут у
борби против негативних последица
хоспитализације.

узрасним капацитетима, припрема дете за интервенције које га
очекују;
– препознаје дечије потребе у актуелној ситуацији и конструктивно
реагује, што детету даје осећање
сигурности и представља непосредан модел за формирање сопствених стратегија превладавања;
– препознаје и подржава дечије
могућности, капацитете и здраве
снаге које му помажу да се носе
са ситуацијом;
– користи хумор да би се ојачала
релација;
– користи посредне објекте, као
што су познате слике и играчке
детета, да би се дете осећало
слободније и опуштеније;
– користи невербалну комуникацију
(нпр. контакт очима, израз лица
који потврђује разумевање...),
која доприносе примереном квалитету односа.
Добром комуникацијом унапређује се однос медицинске сестре и
детета, али се и олакшава спровођење интервенција без тежих емоционалних реакција, које би могле оставити дугорочније последице на раз-

ВМС Јелена Ивановић
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Симбиотски однос родитеља и деце током лечења
деце од малигних болести и улога удружења

Симбиоза у психолошком смислу
подразумева однос зависности две
особе, где један члан у потпуности
зависи од другог и верује да не
може преживети без њега. Током
лечења детета од малигне болести
улога родитеља је изузетно важна, а
симбиотски однос родитеља и детета је нужан. Деца понекада не могу
да брину самостално о себи, због
честих болова, анестезије, отежаног
кретања, мучнина и сл. У овим
ситуацијама, када је нужна и привремена помоћ, можемо говорити о
„нормалној симбиози”, без обзира на
узраст детета. У таквим ситуацијама, чак и код адолесцената,
пацијенти буду приморани да други
(мајка, отац, рођаци, медицинско
особље) потпуно брину о њима.
Најчешће је мајка уз дете током
лечења, те се она инвестира тако
што негује, теши, збрињава, мази,
пружа заштиту и подршку, даје
информације и решава текуће проблеме.
Најчешће се дешава да, током
читавог периода лечења, родитељи
у огромној мери занемарују своје
потребе и посвете се само нези
детета. Могу се осећати веома
лоше, уколико узму мало времена за
себе, па избегавају такве активности и потпуно се посвећују деци. И
поред огромног труда око деце,
често могу имати доживљај да су
лоше мајке и да не раде довољно за
своју децу. То може узети маха, те у
пракси ово може изгледати тако да
испуњавају деци све прохтеве око
хране, купују им неадекватно скупе
поклоне, раде ствари уместо њих,
чак и у моментима када деца реално
могу да се побрину за себе. Веома је
важно за родитеље да прихвате да
је током лечења деце неопходно да
брину и о себи. Самонега је у овом
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случају у сврси добробити детета,
јер ће родитељи на тај начин моћи
боље и квалитетније да брину о
деци. Изузетно је важно да мајке
буду свесне да су и оне важне и да
је неопходно да се бар у некој мери
побрину и за своје потребе. Овим ће
себи обезбедити неопходну енергију
за дуготрајан и исцрпљујући процес
лечења детета.
У оваквим ситуацијама, када
личне потребе буду дуго игнорисане, родитељи могу бити нервозни,
плачљиви, дезорганизовани, збуњени, или се могу осећати спутано.
Тада им корисно може бити да
учине нешто специјално за себе, тј.
да узму „пет минута паузе”. То може
бити нека активност која их умирује,
освежава или обнавља. За мајке
болесне деце је то најчешће кафа и
цигарета, читање књиге, неки слаткиш, шетња итд. За све то, родитељима је потребно да се створе услови, тј. да њихово дете буде збринуто. У ову сврху, удружење НУРДОР
током
боравка
породица
у
Родитељским кућама, организује
разне садржаје за родитеље: маникир, фризер, јога, креативне радионице и слично. За то време, деца су
збринута и проводе време са волонтерима у дружењу, креативним и
забавним радионицама, тако да
родитељи могу потпуно да се опусте.
Привремена симбиоза је неопходна и корисна током лечења и опоравка деце. Проблем се јавља када
родитељи остану заглављени, када
наставе да раде за дете оно за шта
је оно већ и само способно. Тада
симбиотски однос почне да утиче
спутавајуће на даљи развој детета.
Врло је изазовно пронаћи и направити јасну границу између привремене и фиксиране симбиозе, посеб-

су за то реално способни и да подстичу извршавање обавеза. Основни
циљ здраве симбиозе је управо да
се она временом прекине и да се
деца оспособе за аутономију и самосталан живот.
Како се родитељи надљудски
инвестирају током лечења деце,
често је и њима потребан неко да им
буде ослонац у овако тешким, дуготрајним и исцрпљујућим периодима.
Национално удружење родитеља
деце оболеле од рака НУРДОР је на
располагању породицама пружајући
им подршку на различитим пољима.
Неки од пројеката удружења су:
Родитељске куће (бесплатан смештај у центрима лечења за породице
из унутрашњости), свакодневни
превоз од Родитељских кућа до клиника, информативне радионице са
различитим стручњацима, информативне брошуре са важним темама и
питањима,
константна
психосоцијална подршка и још много
тога. За децу и младе након лечења,
организујемо рехабилитационе кампове. Циљ кампова је да се кроз различите активности утиче на побољшање слике о себи код младих рековалeсцената, у смислу повећања
представе о својим способностима.
Кроз низ радионица се подстиче
развој социјалних и многих других
вештина које су потребне за самосталан живот.
Кроз однос поверења, константну
негу и подршку, удружење породицама пружа осећај да нису сами у
својој борби. Кроз многе активности
и пројекте током и након лечења
деце, удружење брине о различитим
потребама родитеља и младих
пацијената, оснажујући породице,
пружајући им практичну помоћ,
релевантне информације и емотивну подршку.

но у случајевима када се деца лече
и по неколико година и када се константно дешавају ствари које послуже као окидач да се симбиоза
одржи. Наравно, постоје и другачији
примери из праксе и породице које
пронађу оптималну меру симбиотске
везаности.
Како је искуство лечења детета
од малигне болести изузетно интензивно искуство, дешава се да родитељима буде тешко да се отргну и
наставе са животом након завршетка лечења. Својим поступцима могу
ограничавати нормалне активности
деци, јер стално брину да се болест
може вратити. Одржавањем симбиотског односа родитељи скриптирају своју децу у правцима пресоцијализованог, презаштићеног или
размаженог детета. Због тога, нека
деца након лечења имају велике
потешкоће код осамостаљивања,
немају развијене социјалне вештине, немају радне навике, потребна
им је помоћ око учења, уписа у
средње школе, факултете и сл.
Често родитељи немају очекивања
од деце, осим да буду живи и здрави. Не форсирају извршавање обавеза и осамостаљивање. Када се
дете адаптира у оваквом односу оно
може одрасти у особу са дијагнозом
пасивно-зависне личности, те се
може плашити света који га окружује, бити анксиозно и неспремно за
живот, тако да одустаје од било које
активности и отписује своје способности да се носи са проблемима.
Услед лоше контроле испољавања
емоција и мањка социјалних вештина, као и услед дугог угађања целе
породице због болести, дете може
имати изливе беса и нетрпељивости
према најближима, што додатно
оптерећује породицу и продубљује
проблем. Веома је важно за психолошки раст и развој деце, да родитељи охрабрују њихову самосталност, да им препуштају задатке када

Небојша Миљевић,
дипл. психолог
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„Увек са децом“

„Родитељи и деца у тешкој ситуацији
знају да могу рачунати на нас“

Удружење „Увек са децом“ основано је 1991. године, при Институту за
онкологију и радиологију Србије у Београду. Општа ситуација, која је довела до распада СФРЈ, проузроковала је и лошије услове за онколошке
пацијенте. Медицинско особље увидело је да би оснивањем хуманитарне
организације било омогућено набавити лекове и друга средстава која су
недостајала, а и била су неопходна за лечење пацијената педијатријске
онкологије. Тако је основано прво удружење у Србији за помоћ деци која
се лече од рака и добило је име „Увек са децом”. У том тешком времену, баш
овим именом се желело указати да деца не могу и не смеју остати без адекватног лечења и да сви имамо обавезу да увек будемо уз њих.
„Увек са децом” је већ 30 година уз младе онколошке пацијенте. Циљ нам
је да им олакшамо животе и да пружимо њиховим најближима практичну,
социјалну, материјалну и емоционалну подршку. Подржавамо их у свим
фазама лечења и трудимо се да допринесемо да им се обезбеди што боља
дијагностика, третман, али и праћење након завршеног лечења.
Удружење је члан Међународног удружења родитеља деце оболеле од
рака − CCI (Childhood Cancer Int-ernational), које блиско сарађује са Светским
друштвом педијатријске онкологије, SIOP (International Society of Paedriatic
Oncology).
Овом приликом желимо да истакнемо два актуелна пројекта, која су у
психолошком смислу важна, у превладавању стресног искуства са којим се
сусрећу.
„Родитељски кутак”

Процес лечења деце која болују од малигних болести је изузетно тежак и
компликован, те изискује огромну физичку и психичку снагу, али и значајна
материјална средства.
Страх који родитељи осете после добијене дијагнозе је у првом маху
паралишући, али га морају превладати, како би могли адекватно да одговоре свим захтевима дуготрајног и емоционално оптерећујућег лечења њихове деце.
После првог шока, следе многи други проблеми које морају решавати. За
пацијенте и њихове родитеље који нису из Београда, проблем врло често
представља где да бораве док је дете на терапији. Посебно је ово изражено када су деца на радиотерапији, која траје и по два месеца.
Иако у Београду постоје друга места где деца могу да бораве, тзв. родитељске куће, капацитети за смештај нису довољни.
Свесни овог проблема, дуги низ година смо покушавали да омогућимо
простор у коме би били смештени сви којима је то неопходно. Упорним трудом и апеловањем на донаторе у томе смо успели, изнајмили смо стан у близини ИОРС-а, у коме је боравак потпуно бесплатан и сигуран за кориснике.
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„Родитељски кутак” је отворен у јуну 2018. године

Са психолошке тачке гледишта, то је важно јер свакако растерећује
додатних брига породице најмлађих онколошких пацијената и тако родитељима омогућава да се несметано посвете и брину о својој деци.
Искуства из других земаља су показала да одржавање заједништва и
породичне атмосфере за време лечења утиче на лакше суочавање са стресом, бољу породичну организацију, бољи квалитет проведеног времена,
боље прилагођавање на стресну ситуацију, као и повећану блискост међу
члановима породице и адекватније пружање бриге и подршке. Самим тим,
стресне емоционалне реакције, које се јављају код ових пацијената као
последице болести и лечења, су блаже. Мање је нарушена равнотежа целовитог функционисања пацијента и његове породице. Породице лакше проналазе ослонац у позитивним ставовима, мислима, осећањима, упркос болести и лечењу.
Наведене чињенице су у складу са савременим стандардима педијатријске онкологије, који указују на важност тога да деца током лечења што
мање бораве у болници и да терапију примају амбулантно или код куће,
када захтеви лечења то омогућавају. Са циљем да пратимо проверено добре
моделе бриге о породицама „Кутак“ има све детаље једног дома, а највеће
задовољство нам је кад дете каже: „Јој што је овде лепо” или „Идемо кући”,
враћајући се у њега, након дневне терапије. До сада су у Родитељском кутку
боравиле 23 породице.
„Да моја коса буде твоја коса”

Изјава тинејџерке која је била без косе:
Из мог искустава могу да кажем да није лако прихватити губитак косе, јер
кад бих се погледала у огледало, то нисам била ја, то је било неко друго
лице на које сам се морала навикнути и осећала сам губитак идентитета,
самопоуздања, поред болести са којом сам се борила, борила сам се и да
прихватим себе каква јесам.
У пубертету, деца више размишљају о свом телесном изгледу и више су
забринута за телесне промене. Једна од најуочљивијих промена, која је
последица терапије, је губитак косе. То може утицати на пацијенте да се
додатно онеспокоје, постану несигурни, пате због тога и повлаче се из
социјалне средине и од својих вршњака.
Са жељом да помогнемо девојчицама да лакше прихвате своју болест,
да се поново осећају лепо и поврате самопоуздање, донели смо одлуку да
од природне косе у сарадњи са власуљарем правимо перике.
Акцију смо започели у септембру месецу ове године, организованим
шишањем и медијском кампањом. Циљ нам је био да укажемо на овај проблем и мотивишемо људе да се прикључе хуманитарној акцији.
Ово је један је од најхуманијих пројеката и велику подршку пружају добровољни донатори косе, који га чине још хуманијим и већим.
Нисмо очекивали оволико велики одзив наших суграђанки и суграђана.
Акција нема рок трајања, јер је потреба за перикама од природне косе
константна.

Милева Личина, извршни директор
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Kратка прича о великом злочину

Јасеновачког логора смрти, Вјекослав Лубурић звани „Макс“, основао
је радни логор на „Кречанама“.
Радници у овом логору, у коме се
добијао креч, били су логораши из
Јасеновца и Градишке. Обезбеђење
логора вршиле су усташе које су
припадале „Јасеновачком здругу“.
После одређеног времена, када су
логораши завршили свој део посла,
усташе су их све поубијале и побацале у заједничку гробницу поред
реке Уне. Потом би долазила следећа смена у логор, одрадила свој део
радног задатка у производњи креча,
а потом би уследила ликвидација и
ове смене логораша... И тако у недоглед.
У случају појединачних убистава
логораша, лешеви су бацани у реку
Уну. Уколико леш стигне до матице
реке, стиже до ушћа Уне у Саву
(Јасеновац), а Савом стиже чак до
њеног ушћа у Дунав, а Дунав је
носио лешеве према Црном мору.
Становници Смедерева вадили су из
Дунава поред Смедеревске тврђаве
полураспаднуте лешеве и сахрањивали су их у гробље (према казивању министра спољних послова СР
Југославије Владислава Јовановића). Поред логораша-радника, на
Кречанама су убијани и Срби из
околних села (Дубице, Живаје,
Церуљана, Слабиње), чак су стизале
и жртве из Срема, Босанске Дубице
и других удаљених места. „Има
индиција да су у пећима за паљење
креча спаљивали и убијене жртве.
Група усташа Јасеновачког здруга
стационирана на Кречанама, повремено је ишла у акције по околним
српским селима ради покоља и
пљачке. Тако су 17. децембра 1944.
године, код сеоске цркве у селу
Слабињи, убили и поклали 96 жена,
деце и стараца – Срба. Стравичан

„Банијски трокут“ је географско
подручје између река Уне и Саве.
Врх овог троугла јесте ушће Уне у
Саву (код Јасеновца), краци су реке
Уна и Сава, а база је дуж која повезује Суњу уз Саву и Костајницу уз
реку Уну. У доњем делу овог простора смештена је релативно мала
Банијска општина са насељима:
Дубица (административни центар
општине), Церовљани, Живаја,
Слабиња и Баћин. У Дубици и
Церовљанима живели су Срби и
Хрвати, у Живаји и Слабињи Срби, а
у Баћину Хрвати (у овом насељу
живели су Срби који су у време владавине Марије Терезије прешли на
католичку веру и „постали“ Хрвати).
Укупан број становника у овој
општини кретао се пред Други светски рат од 6 до 7 хиљада (око 60%
Срба и 40% Хрвата).
И десила се квислиншка монструм
држава – Независна држава Хрватска (1941–1945) на челу са поглавником Антом Павелићем. Главни
идеолог ове монструм државе,
доглавник др Миле Будак, креирао
је решење за Србе у Хрватској
(„реметилачки накот“ по Старчевићу): 1/3 Срба у Хрватској превести у католичку веру, 1/3 протерати
и последњу трећину побити. И усташе у Хрватској, као и католички
клер, приљежно су приступили
извршењу задатка: покрштавање и
клање Срба.
Јово Бијуковић из Дубице
(Банија) имао је пре Другог светског
рата четири пећи за производњу
креча, звали су их „Кречане“. Налазиле су се три километра удаљене
од Дубице према Костајници, недалеко од реке Уне.
Један од највећих злочинаца
којег је изњедрила Независна држава Хрватска (1941–1945), оснивач
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Никола Брусић – који је ноћу препливао Уну и стигао у Партизански
одред.
Тридесетог маја 1942. године
усташе су све Србе из Дубице и
Церовљана, око 1000 особа, отерали у усташке логоре Јасеновац и
Стару Градишку (један део Срба из
Дубице месец-два раније побегао је
преко Уне на Козару, која је тада
била партизанска територија). На
захтев Немаца („Тријажним“ одељењем руководио је капетан Курт
Валдхајм, будући Генерални секретар УН и председник Аустрије, кога
је одликовао Павелић, Хитлер и
Јосип Броз Тито) усташе су
издвојиле млађе и снажније мушкарце и жене које су интернирали у
Немачку на присилни рад, а остале
– жене, децу, старија и болесна
лица, труднице, побили су на веома
свиреп начин.
У последње време води се велика
полемика око броја жртава у
Јасеновачком логору. Као прилог тој
полемици наводим надахнути говор
Вјекослава Лубурића „Макса“ на
годишњицу Јасеновачког логора
августа 1942. године: „И тако смо
вам ми у овој години, овдје у
Јасеновцу, поклали и више људи
него Османлијско царство за цијело
вријеме Турака у Европи“.
Два месеца после протеривања
Срба из Дубице и Церовљана у логоре Јасеновац и Градишку следила је
Козарачка офанзива (40.000 немачко-усташких војника против 3000
партизанских бораца). На крају су
Козару освојили усташе и Немци.
Том приликом је заробљено око 30
до 40 хиљада избеглица свих узраста и оба пола. Усташе су их депортовале у логоре Јасеновац и
Градишку где су ликвидирани на
најмонструознији начин.
Ниједна нација не може да одговара за злочине појединаца и група
који јој припадају ма колико ти зло-

злочин извршили су у селу
Шеварлије, насупрот Слабињи, на
десној обали реке Уне. Иза њих су
остале само спаљене куће и задах
спаљених људских тела. Тада је
убијено 72 мештанина Шеварлија,
од тога 60-оро их је спаљено, а међу
њима 35-оро деце, и то су жртве
Јасеновачке, које су Усташе на лицу
места ликвидирале да их не би
доводиле у логор“ (Антун Милетић).
У логору „Кречане“, непосредно
после католичког Божића 1942.
године, убијена је и баба Јованка
Чикарић Иванишевић Гогун (1881),
сестра мојег деде Стеве, њезине две
кћерке: Мара (1924) и Милка (1917);
снаја Ката (1911); унуке Марија
(1935), Јованка (1940) и Анка (1928)
и унук Ђуро (1932). Другу снају Ану
(1917) усташе су убиле у Липику.

Водопад реке Уне

Неколико месеци раније у
Judenlager-у на Старом Сајмишту у
Земуну убијен је Јованкин супруг
Стево и два њихова сина, Душан и
Стево. У истом логору убијен је и мој
отац који је заробљен на Козари, за
време Козарачке офанзиве.
Нешто слично се није дешавало
ни у старогрчким трагедијама: 12
чланова породице Гогун усташе су
ликвидиларе само зато што су били
Срби.
Из логора Кречане је успео да
побегне само један логораш –
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чини били монструозни. Али, ни
Исус Христ није био крив, па је ипак
носио свој крст на врх Голготе.
Немци и Хрвати носиће своје крстове, први Хитлера и Аушвиц, а други
Павелића и Јасеновац, док је света
и века. Једино их, на неки начин,
аболира латинска сентенција: Quo
licit Iovi, non licit bovi (Што приличи
Богу (Јупитеру), не приличи волу).

отац и стриц убијени на Дубичком
мосту, на реци Уни и Слободан
Чикарић – отац убијен у Judenlagerу).
Усташки идеолози преко убијања
српске деце покушали су да „очисте“ Хрватску нацију од Срба. Али
повратком из Немачке људи и жена
протераних на присилни рад, као и
оних Срба који су учествовали у
НОБ-и, дошло је до репродукције
српског народа у Дубичкој општини.
Национална структура из пописа
становништва из 1991. године била
је како следи: 50,03% Срба, 40,87%
Хрвата, 3,66% Југословена и 5,47%
осталих.
Десет година касније, 2001. године (после Туђманове „Олује“),
национална структура у Дубичкој
општини (Банија) била је: Срби 6%,
Хрвати 91%, Југословени 0% и
остали 3%.
Из свега наведеног може се
закључити да је над Србима
Дубичке општине извршен геноцид
у другој половини 20. века.

Национална припадност становника
општине Дубица (после „Олује“
Хрватска Дубица)

Тешко је данас одредити број
жртава у Јасеновцу и другим усташким логорима, али на следећем примеру може се уочити размера тога
убијања Срба. У Дубици је 1945.
године уписано у четворогодишњу
основну школу, у први разред, 60
ученика. У мом одељењу (I/a) било
је 30 ученика, а од тога само троје
Срба (Милан Алинчић – отац убијен
у Judenlager-у, Јово Мајсторовић –

Проф. Др Слободан Чикарић,
Универзитетски професор у
пензији
Редовни члан Академије
медицинских наука СЛД
Доживотни почасни
председник Друштва Србије за
борбу против рака
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