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Ģimene saņem sliktas ziņas
Kad kāds no tuviniekiem nopietni saslimst, visa ģimene piedzīvo krīzi. Veids, kā ģimenes 
locekļi uzņem nepatīkamos jaunumus, ir ļoti dažāds. Ziņa par slimību var pārņemt cilvēku 
domas un izraisīt spēcīgas emocijas, savukārt bērns var turpināt dzīvot tā, it kā nekas 
nebūtu noticis. Atšķirīgās reakcijas var būt mulsinošas, bet parasti tās ir pilnīgi normālas un 
atbilstošas, kad prāts mēģina tikt galā ar šokējošu informāciju.

Slimība kliedē visiem tik dabisko ilūziju par mūsu vai mūsu tuvinieku dzīves nepārtrauktību 
un kontrolējamību un pārāk pietuvina domu par nāvi. Pat ja nopietnā slimība nav dzīvībai 
bīstama, tā vienmēr nes pārmaiņas un pēc tās diagnosticēšanas nekas vairs nav tāpat, 
kā iepriekš. Papildu slogu un nedrošības sajūtu var radīt raizes un bailes par to, kā slimība 
ietekmēs bērnus.

Neatkarīgi no vecuma slimības radītā nedrošība un stress mazina spēju visu pārdomāt 
un saskatīt kopainu. Īpaši tad, ja ir saslimis kāds no vecākiem, viņiem, iespējams, pašiem 
vispirms būs nepieciešams laiks pielāgoties jaunajai situācijai, un tādā gadījumā trūks 
resursu, lai parūpētos par bērniem vai apmierinātu viņu vajadzības, kā ierasts. Savas 
situācijas izpratne un sava veida drošības atjaunošana ir pamats tam, lai arī citi ģimenes 
locekļi varētu izprast situāciju.

Ir labi, ja pēc pirmā šoka pieaugušie sāk runāt par notiekošo tieši, iezīmējot dažādu 
ģimenes locekļu perspektīvu un pakāpeniski risinot situācijas nestās pārmaiņas. Lai 
kā gribētos norobežoties un paslēpties mierā un klusumā, atklāta saruna un ģimenes 
pieaugušo savstarpējais atbalsts ir būtiski nepieciešams, lai tiktu galā ar ikdienas dzīvi un 
redzētu situāciju arī no bērnu skatpunkta.

Par ceļvedi
Nopietna slimība parasti skar visus ģimenes locekļus un 
tuviniekus. Īpaši jūtīgi to uztver ģimenes nepilngadīgie 
locekļi, jo viņu spēja tikt galā ar negaidītām un nepatīkamām 
pārmaiņām vēl tikai veidojas.

Dzīvē mēdz būt daudz dažādu situāciju un pārmaiņu, un 
viss ne vienmēr notiek tā, kā cerēts. Kad ģimene sastopas ar 
slimību, bērnam nepieciešams gan atbalsts grūtajā situācijā, 
gan miers augšanai un attīstībai. Šis ceļvedis izveidots ar 
mērķi palīdzēt rūpēties par bērnu situācijā, kad kāds tuvinieks 
(pieaugušais vai bērns) ir smagi saslimis.
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Īpaši mazi bērni savas domas un viedokļus parasti uzskata par faktiem, jo bērna spēja 
izprast atšķirību starp saviem pieņēmumiem un realitāti aizvien ir ierobežota. Visu vecuma 
grupu bērniem ir tendence vainot sevi apkārt notiekošajās negatīvajās pārmaiņās, kas bieži 
vērojams, piemēram, vecākiem šķiroties, ja situācija nav pietiekami izskaidrota bērnam.

Vilcināšanās risināt grūtus jautājumus konkrētā situācijā saglabās bērnam stresu. Ja bērns 
nejūtas droši un ir apjucis, viņš var uzvesties citādi nekā parasti. Atkarībā no vecuma un 
rakstura bērns var mainīties: censties nelaist pieaugušo vaļā, pieprasīt uzmanību vai arī 
censties nemaisīties pa kājām. Sliktākajā gadījumā šīs uzvedības izmaiņas var palielināt 
slogu ģimenei. Tādēļ nevajadzētu pārāk ilgi atlikt grūtu jautājumu risināšanu. 

Rādiet bērnam paraugu, kā tikt galā ar situāciju

Nepatīkami notikumi un sajūtas ir dzīves daļa, un bērniem nepieciešama pieredze, kā tikt 
galā arī ar šādām situācijām. Visu dzīvi bērns mācīsies un gūs zināšanas par to, kas no viņa 
tiek gaidīts, kā tiek apmierinātas viņa vajadzības un kā ģimenē tiek ņemtas vērā viņa kā 
ģimenes locekļa intereses. Krīzes situācijas ir svarīgas, jo bērnam ir iespēja mācīties, kā tikt 
galā ar grūtībām. Ja situācija netiek pareizi risināta, tas var izraisīt bērnam vientulības un 
atstumtības sajūtu. Ģimenes krīzes un pieaugušo rīcība šādās situācijās ietekmē arī bērna 
spēju vēlāk dzīvē tikt galā ar grūtībām.

Dažreiz ir nepieciešams ārējs atbalsts 

Nopietna slimība bieži rada grūtības ikdienas dzīvē, pildot vecāku pienākumus un risinot ar 
bērnu saistītos jautājumus. Slimības simptomi un ārstēšana var likt pieaugušajiem justies 
bezspēcīgiem un būt prom no mājām, līdz ar to mierīgi ar bērnu kopā pavadītais laiks 
samazinās vai tāda nav vispār. Dažas ar slimību saistītās problēmas var šķist tik sarežģītas, 
ka ar tām nav iespējams tikt galā saviem spēkiem, kur nu vēl atklāti pārrunāt ar citiem 
cilvēkiem. Dažkārt tieši laiks, kā arī paša slimnieka pielāgošanās dabiskā veidā atvieglo 
situāciju.

Taču dažreiz izmaņas dzīvē un tikšana galā ar ikdienas pienākumiem paņems visus jūsu 
spēkus, līdz ar to varbūt nespēsiet padomāt  par bērnu tādā mērā, kā jums gribētos. 
Šādās situācijās ir vērts apsvērt domu par palīdzību no ārpuses, piemēram, radiniekiem, 
draugiem vai veselības aprūpes speciālistiem, lai saņemtu atbalstu un varētu apmierināt 
bērna vajadzības.

Bieži vien bērnam ir vieglāk, ja situācija ģimenē tiek izskaidrota bērnam nozīmīgiem 
pieaugušajiem, piemēram, skolotājam, brīvā laika nodarbību vadītājam vai bērna draugu 
vecākiem. Tādējādi bērnam nevajadzēs neko slēpt un viņš arī saņems lielāku atbalstu.
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Rūpes par bērnu,
tuviniekam saslimstot

Kādēļ jāņem vērā arī bērns?

Pasargāt vai norobežot?

Parasti vecāki vēlas pasargāt savus bērnus no visa nepatīkamā. Tādēļ nav viegli iesaistīt 
mazos ģimenes locekļus slimības izraisīto pārmaiņu un situācijas pieņemšanā.

Tas, kādā mērā bērnu iespējams pasargāt, izolējot viņu no slimības, ir atkarīgs no slimības 
radītās ietekmes un no tā, cik uzskatāmas un nenovēršamas ir pārmaiņas. Ja ietekme 
ir acīm redzama vai slimība ir uzskatāmi izpaudusies ģimenes emocionālajā atmosfērā, 
bērna izolēšana nav labs risinājums. Bērna vecumam pielāgota informācija un tās 
iztirzāšana drošā emocionālā atmosfērā rada piederības sajūtu un mazina bailes – kopīga 
izpratne un iespēja runāt par notiekošo neļauj bērnam justies vientuļi.

Bērns sajūt noskaņojuma izmaiņas 

Bērns viegli sajūt, kad pieaugušā uzvedība un emocionālais stāvoklis nopietnas slimības 
dēļ mainās. Ja bērns nezina, kādēļ tā notiek, viņš ātri vien var sajusties vientuļš, apjucis un 
nobijies. Jebkurā gadījumā bērns izveidos savu skaidrojumu.
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paturēt prātā, ka regulāri jāvēro bērns un jāpajautā, kā viņam klājas un par ko viņš domā. 
Pieaugušajiem ieteicams bērnam atgādināt, ka pieaugušie par viņu rūpējas un arī 
saslimušais saņem palīdzību no pieaugušajiem. 

Bērna nesagatavotības pieņemšana

Bērns vienmēr ir mazāk sagatavots nekā pieaugušais. Grūtā situācijā bērns var uzvesties 
nevēlamā veidā, pat ja viņa vajadzības ir ņemtas vērā. Tas var izraisīt gan apjukumu un 
pieaugušā vainas sajūtu, gan aizkaitināmību. 

Ir dabiski, ja bērns smagā situācijā uzvedas nenobriedušā veidā, piemēram, tīšām darot 
aizliegtas lietas vai atsakoties sadarboties. Svarīgi atcerēties, ka skumjas un raizes bieži vien 
var izskatīties kā aizkaitināmība vai dusmas. Skumjas rada bezpalīdzības un ievainojamības 
sajūtu, bet dusmas uz brīdi dod spēku un kontroles sajūtu. Vecākiem nevajadzētu reaģēt 
uz bērna dusmām tādā pašā veidā, bet censties atrast piemērotus vārdus pārrunāt domas 
un pieredzes, kas rada dusmu izvirdumus. Pieļaujamas ir visas sajūtas, bet ne visa veida 
uzvedība ir pieņemama. Vissvarīgākais ir uzturēt drošas robežas: nav atļauts nodarīt 
kaitējumu sev vai citiem.

Īpaši sāpīgi var būt tad, ja bērns izvairās no grūtās situācijas un, piemēram, atsakās nākt 
līdzi uz slimnīcu, lai apmeklētu slimo ģimenes locekli. Šādā gadījumā nevajadzētu bērnu 
piespiest, vienkārši mēģiniet mierīgi aprunāties! Vērts ņemt vērā, ka bērns var nezināt vai 
arī var nebūt spējīgs pateikt, kādēļ viņš nevēlas iesaistīties, taču pieaugušajam ir jāpalīdz 
viņam to saprast.

Arī bērna regress var būt pārbaudījums vecāku pacietībai. Piemēram, pirmsskolas 
vecuma bērns var sākt pieprasīt, lai viņu baro, jau nedaudz vecāks skolas vecuma bērns 
var atkal izvilkt un gulētiešanas laikā izmantot savas mīkstās rotaļlietas, savukārt jaunietis 
var vēlēties, lai viņu uz skolu ved, nevis doties turp pats. Bērns šādā veidā var vairot savu 
drošības sajūtu, un, ja iespējams, jums jāļauj bērnam uzvesties tā, kā viņš vēlas. Tai pat 
laikā ir svarīgi, lai pieaugušais pamanītu un iespēju robežās censtos apmierināt palielināto 
vajadzību pēc drošības, piemēram, izrādot tuvību un rūpes.

Turpmāk mēs no praktiskā viedokļa iztirzāsim jautājumu, kā tikt galā ar slimību ģimenē, 
kurā aug dažāda vecuma bērni.
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Kā mēs varam
parūpēties par bērnu?

Atklātība un informācijas kopīgošana

Ģimenei nav nepieciešami un nevar būt zināmi perfekti veidi, kā stāties pretim problēmām un 
tikt ar tām galā. Pietiek ar to, ka situācija tiek atklāti risināta, neizvairoties no tās. Svarīgi saprast, 
ka bērns vienmēr ir iesaistīts ģimenes grūtajā situācijā. Ja pieaugušie nepalīdzēs bērnam 
izprast notiekošo, bērns izdarīs pats savus secinājumus par gaisotnes pasliktināšanos vai 
saspringumu un to, kā mainījušies tuvinieki. Ja bērns ir nobijies vai noraizējies, viņam šķiet, ka 
ar viņu notiks kaut kas slikts.

Bērni parasti saprot daudz vairāk, nekā pieaugušie domā vai pieņem, tādēļ ir vērts mēģināt 
pārrunāt pat smagas tēmas. Nav iemesla satraukumam, pat ja brīdī, kas pieaugušajiem šķiet 
piemērots pārrunām, bērnam trūkst enerģijas garai runāšanai vai tās nav vispār. Vēlams dot 
bērnam laiku izprast teikto un palikt atvērtam, jo bērns savas domas var izteikt vēlāk, pat 
neierastās situācijās.

Tādēļ ir vērts bērnam pastāstīt zināmos faktus: kas ir noticis, ar kuru cilvēku tas ir noticis un 
kāda veida sajūtas tas var būt radījis saslimušajam, kā arī citiem ģimenes locekļiem. Bērna 
attīstības līmenis, piemēram, lingvistiskās spējas, nosaka to, cik precīzi jautājumu ir iespējams 
izskaidrot. Izmisuma pilnā situācijā vēlams atstāt vietu cerībai, taču nepamatoti solījumi, 
piemēram, par obligātu atveseļošanos, ilgtermiņā nodara vairāk ļaunuma nekā labuma. Ja 
saruna ir atklāta, bērns var viegli dalīties savā izpratnē par notikumiem, ko nepieciešamības 
gadījumā var apstrādāt vai koriģēt. Vēlams koncentrēties uz sarunu par lietām, kuras ietekmē 
bērna dzīvi uzskatāmā veidā, vai par tēmām, kuras bērns aktualizēs pats.

Bērna tiesības uz drošību un aprūpi

Viena no kļūdām ir censties bērnu pasargāt, neiesaistot viņu ģimenes krīzē, savukārt 
otra galējība ir iesaistīt bērnu notiekošajā pārāk daudz. Piemēram, bērna atbildība 
krīzes situācijā nevar būt lielāka kā pieaugušajam. Ja nepieciešams, ikdienas dzīves 
nodrošināšanai ģimenei jāpieņem palīdzība no ārpuses. Arī pieaugušajiem nevajadzētu 
uzkraut visas raizes un rūpes uz bērna pleciem, jāspēj novērtēt, kas ir nepieciešams 
un kā bērns savā vecumā un šajā situācijā to spēj uztvert. Pat ja bērns cenšas mierināt 
noskumušo vecāku, bērna uzdevums nav atbalstīt pieaugušo. Pieaugušajiem ir vērts 



7
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arī var nebūt spējīgs pateikt, kādēļ viņš nevēlas iesaistīties, taču pieaugušajam ir jāpalīdz 
viņam to saprast.

Arī bērna regress var būt pārbaudījums vecāku pacietībai. Piemēram, pirmsskolas 
vecuma bērns var sākt pieprasīt, lai viņu baro, jau nedaudz vecāks skolas vecuma bērns 
var atkal izvilkt un gulētiešanas laikā izmantot savas mīkstās rotaļlietas, savukārt jaunietis 
var vēlēties, lai viņu uz skolu ved, nevis doties turp pats. Bērns šādā veidā var vairot savu 
drošības sajūtu, un, ja iespējams, jums jāļauj bērnam uzvesties tā, kā viņš vēlas. Tai pat 
laikā ir svarīgi, lai pieaugušais pamanītu un iespēju robežās censtos apmierināt palielināto 
vajadzību pēc drošības, piemēram, izrādot tuvību un rūpes.

Turpmāk mēs no praktiskā viedokļa iztirzāsim jautājumu, kā tikt galā ar slimību ģimenē, 
kurā aug dažāda vecuma bērni.
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Padomi, kā tikt galā ar nepanesamo situāciju

Saslimušā cilvēka krīze

Slimības diagnosticēšana bieži ir pārsteigums, un tā dabiskas sekas ir šoks. Nopietna 
slimība ir pielīdzināma pēkšņai traumai, piemēram, dzīvībai bīstamam negadījumam. 
Tā var izraisīt dažādus stresa simptomus, kas dažiem cilvēkiem saglabājas ilgstoši un 
palielina garīgu traucējumu iespējamību. Krīzes ilgums ir atkarīgs gan no indivīda, gan no 
situācijas, bet parasti tas ir ilgstošs process, kas laika gaitā mainās.

Slimība var ietekmēt cilvēka funkcionālās spējas un izskatu. Dažreiz tās ārstēšana var 
ietvert trauksmi izraisošas procedūras. Tas, kā saslimušais uztver savu slimību, ir atkarīgs no 
indivīda vecuma, personības, iepriekšējās dzīves pieredzes un pašreizējās dzīves situācijas.

Ir svarīgi, lai apkārt būtu atbalstoši cilvēki. Pēc sākotnējās nenoteiktības diagnozes 
noteikšana var būt atvieglojums, taču tā bieži rada daudz dažādu jautājumu, domu un 
sajūtu. Ir svarīgi identifi cēt šīs pieredzes un strādāt ar tām, lai līdzsvarotu situāciju atbilstoši 
saviem resursiem.

Palīdzība un informācija par 
to, kā tikt galā ar savu vai 
pieauguša tuvinieka krīzi, ir 
atrodama iepriekš publicētajā 
ceļvedī, kuru bez maksas 
iespējams lejupielādēt vietnē
www.sanofi .lv

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā saņemta atļauja no sanofi -aventis Latvia, SIA ir obligāta
www.sanofi .lv

GZLV.GZ.19.01.0003

KĀ ES SADZĪVOŠU 
AR SLIMĪBU?
Johanna Stenberg un Jan-Henry Stenberg

Pacientiem
Nodaļa, kas adresēta tuviniekiem, 
atrodas Pašpalīdzības grāmatas beigās. 

Attēls: ©
 H

annele Salonen-K
varnström

Pacientiem
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ZĪDAINIS (aptuveni 0–1 g. v.)
Līdz gada vecumam bērns nespēj saprast, kas notiek ģimenē, kad kāds saslimst. 
Zīdainim krīze šķiet tik pat normāla kā viss apkārt notiekošais. Taču zīdainim ir vajadzības, 
kas jāapmierina jebkurā situācijā.

Tūlītējas vajadzības

Mazam bērnam ir vajadzības, kas jāapmierina tūlīt, – uzturs, miers un drošība. To 
apmierināšana parasti nesagādā problēmas pat krīzes situācijā, jo ārkārtas situācijās 
vecāku instinkti bieži darbojas normāli. Taču laiks tūlīt pēc bērna dzimšanas bieži vien ir 
pietiekami grūts arī vecākiem bez papildu sloga, tādēļ var būt vērts laikus meklēt palīdzību 
ārpus ģimenes, lai ar visu varētu tikt galā.

Emocionālās vajadzības

Zīdainis līdz 6 mēnešu vecumam nespēj atšķirt sevi un savu emocionālo pieredzi no 
citu cilvēku pieredzes. Tādēļ viņa pieredze ir tiešā veidā atkarīga no apkārt esošo cilvēku 
pieredzes, ko bērns var dabiskā veidā sajust un tai pielāgoties. Zīdainim ir nepieciešams 
arī mierīgs vecāks, kas palīdzētu atjaunot līdzsvaru, kad viņš kāda iemelsa dēļ ir noskumis. 
Zīdainis ir tiešā veidā iesaistīts visā, kas notiek ar viņu aprūpējošo pieaugušo.

Vērojot citus cilvēkus, zīdainis mācīsies, kā rīkoties jaunajā situācijā. Kad bērns būs apjucis, 
viņš vēros viņu aprūpējošā pieaugušā izpausmes un secinās, kāds ir situācijas radīto 
briesmu līmenis. Ja vecāki laikus pietiekamā mērā spēj pamanīt, izjust un līdzsvarot zīdaiņa 
emocionālo stāvokli, arī zīdainis iegūst spēju pats nomierināties un regulēt savas izjūtas. Jo 
tuvāk nāk gada vecums, jo izteiktāka ir atdalītības sajūta un pašregulācijas spēja.

Sociālās vajadzības

Bērnam nepieciešama mijiedarbība jau no pirmajiem dzīves mēnešiem. Laimīgi vecāki 
bez lielām pūlēm rotaļājas ar savi zīdaini, izrāda pieķeršanos, atdarina zīdaini un izrāda savu 
maigumu. Ja kāds no vecākiem vai cits ģimenes loceklis nopietni saslimst, apstākļi var 
mainīties. Iespējams, kāds no vecākiem nav klāt, bieži raud un ir mazāk atsaucīgs zīdaiņa 
primitīvajiem aicinājumiem rotaļāties.

Ja situācija ieilgst un pozitīva mijiedarbība ar pieaugušo, smaidīga seja vai zīdaiņa 
emocionālā stāvokļa atspoguļošana vērojama aizvien retāk, var tikt traucēta bērna garīgā 
attīstība. Tādēļ svarīgi nodrošināt, lai tuvumā būtu pieaugušie, kuri rūpējas par zīdaini, un 
lai viņiem būtu pietiekami resursu parūpēties par zīdaini visaptverošā veidā.

Zīdainis vēl nav iemācījies runāt, līdz ar to spēja pārrunāt slimību un notikumus ģimenē 
dabiski ir ļoti vāja. Taču zīdainis spēj izprast un paust savu attieksmi pret mulsinošām 
situācijām. Tādējādi tiek uzturēta saikne starp zīdaini un pieaugušo un zīdainim tiek 
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Slimības pārrunāšana ar
dažāda vecuma ģimenes locekļiem 
Bērni ir atšķirīgi. Bērna reakcija uz situācijas izmaiņām ģimenē ir ļoti individuāla. Arī 
situācijas risināšanas veidi konkrētā vecuma bērnam ir ļoti individuāli. Dažādu sajūtu 
atzīšana, pieņemšana un izteikšana, balstoties uz savu pieredzi, mazina apjukumu un 
trauksmi ikvienam neatkarīgi no vecuma. Taču svarīgākais aspekts, kas ietekmē aprūpes 
vajadzības un veidus, ir bērna vecums vai, drīzāk, bērna attīstības līmenis.

Jo labāk attīstītas ir bērna  lingvistiskās prasmes, spēja domāt un uzņemt informāciju, jo 
labāka ir viņa spēja saprast slimību un tās sekas. Emocijas iespējams pārstrādāt daudz 
dažādos veidos – ne tikai runājot, bet arī, piemēram, rotaļājoties, stāstot stāstus, ar mākslas, 
mūzikas un fi zisko aktivitāšu palīdzību. Šajā nodaļā orientējošā veidā ir aprakstītas prasības 
un vajadzības, kādas noteikta vecuma bērniem ir raksturīgas krīzes laikā.  Daži padomi ir 
ļoti noderīgi visu vecumu bērniem.
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nodots vēstījums, ka viņam tiek pievērsta uzmanība. Ja situācija ir piesātināta ar spēcīgām 
emocijām, to izteikšana vārdos bieži ļauj vecākiem justies labāk un nomierina.

Kā jūs izsakāt mulsinošas situācijas ar vārdiem? 

Svarīgākais šajā situācijā ir identifi cēt, nosaukt un izteikt situācijas īslaicīgo 
raksturu. Tas bieži nomierina gan bērnu, gan vecākus.

Situācija Iespējamās 
pieaugušā emocijas Ko teikt?

Esot divatā ar zīdaini, 
kāds no vecākiem izplūst 
asarās.

bēdas, bailes, izmisums

- Mamma/tētis raud, 
jo ir noskumusi(-is). 
- Mamma/tētis pašlaik 
nejūtas labi, taču tas 
drīz pāries. Tev nav 
jāraizējas.

Vecāki un bērns redz, ka 
saslimušais tuvinieks cieš 
sāpes.

raizes, empātija, vēlme 
palīdzēt, dusmas

- X tagad jūtas slikti, 
mamma/tētis palīdzēs 
X. 

- Tas ir ļoti bēdīgi, 
mamma/tētis ir 
dusmīga(-s). Drīz viss 
kļūs labāk.

Ģimenes vecākais bērns 
vaino vecākus un aizcērt 
durvis.

aizkaitināmība, 
bezspēcība, vilšanās 

- Ak, X šobrīd ir ļoti 
sarūgtināts. Mamma/
tētis nezina, ko darīt. 
Ar tevi viss būs kārtībā.

Bērns raud un ir ar visu 
neapmierināts.

izmisums, bezspēcība, 
bezpalīdzība

- Tev šobrīd ir grūti. Arī 
man šobrīd ir grūti. 
Tā tas nebūs mūžīgi. 
Tagad vissvarīgākais ir 
tikt galā ar šo brīdi.
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Cik vien iespējams, saglabājiet rutīnu

 • Izsakiet vārdos dienas norisi un bērna piedzīvotās situācijas, īpaši tad, ja nav 
iespējams saglabāt ierasto dienaskārtību.

 • Būtu labi, ja bērns katru dienu ēstu un gulētu aptuveni vienā un tajā pašā 
laikā. Tas palīdz izvairīties no pārguruma, kas ikdienā rada nevajadzīgu slogu.

 • Ja iespējams, turieties pie iepriekšējiem ieradumiem (pazīstamas rīta un 
vakara aktivitātes, atpūtas brīži, došanās ārā, citi rutīnas notikumi, kas vēsta 
par stabilitāti). 

 • Ja bērns pavada laiku jaunā vai mainīgā vidē, iespējams izveidot jaunus 
atkārtotus dienas notikumus (piemēram, lasot konkrētu grāmatu vai dziedot 
noteiktā brīdī). Drošības sajūtu sniedz arī pazīstami cilvēki un rotaļlietas.

 • Ja no ikdienas rutīnas pēkšņi pazūd nozīmīga persona, svarīgi, lai to regulāri 
varētu aizvietot cits cilvēks. Vai nedēļu iespējams sadalīt un plānot pēc 
noteikta grafi ka?

 • Vienojieties un pierakstiet, kas tiks saglabāts obligāti: piemēram, miega un 
ēšanas kārtība. Ne visiem aprūpētājiem viss ir jādara tieši tāpat kā iepriekš, 
taču būtiskas darbības veida un noteikumu izmaiņas bērnam ir īpaši 
apgrūtinošas, un tas savukārt ietekmē arī vispārējo situācijas norisi.
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MAZULIS (aptuveni 1–2 g. v.) 

Atbalsts plašajā pasaulē

Mazulis izdarīs specifi skākus novērojumus par apkārt notiekošo un ikdienas izmaiņām. Šajā 
vecumā bērns sāk savas darbības izteikt ar vārdiem. Bieži bērns daudz vairāk spēs saprast 
nekā izteikt.

Tā kā bērns ir kļuvis kustīgāks, viņš var situāciju vieglāk regulēt, pienākot tuvāk un aizejot 
prom. Patīkamas lietas piesaista bērna uzmanību, bet no nepatīkamām viņš izvairās. Vecāki 
ir drošības garants, pie kā bērns vēršas, ja notiek kaut kas satraucošs vai biedējošs. 

Papildus savam slogam, vecākiem jāspēj sniegt atbalstu un drošības sajūtu bērnam. Kad 
bērns meklē pie vecākiem drošības sajūtu, ir svarīgi, lai viņa bažas tiktu pamanītas un 
pieņemtas. Tas ir daudz svarīgāk nekā atbrīvošanās no negatīvām sajūtām. Tas arī prasa no 
vecākiem daudz mazāk piepūles nekā, piemēram, priecīgas atmosfēras radīšana, cenšoties 
darīt kaut ko tādu, kam vecākiem reti pietiek enerģijas krīzes laikā.

Rutīna rada paredzamības sajūtu 

Līdztekus vecāku sniegtajām rūpēm bērns gūst mierinājumu no pazīstamām un 
atkārtotām situācijām. Rutīnas izjaukšana un neparedzami notikumi bieži izraisīs 
apjukumu un bailes. Nopietna slimība parasti izmaina ģimenes ikdienas dzīvi un ikdienas 
programmu. Līdztekus mājām un rotaļu laukumam dzīve pēkšņi norisinās arī slimnīcas 
vidē, kura no bērna skatpunkta, visticamāk, ir dīvaina un kurā bērna aktivitātes un stimuli 
bieži ir ļoti ierobežoti.
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Cik vien iespējams, saglabājiet rutīnu

 • Izsakiet vārdos dienas norisi un bērna piedzīvotās situācijas, īpaši tad, ja nav 
iespējams saglabāt ierasto dienaskārtību.

 • Būtu labi, ja bērns katru dienu ēstu un gulētu aptuveni vienā un tajā pašā 
laikā. Tas palīdz izvairīties no pārguruma, kas ikdienā rada nevajadzīgu slogu.

 • Ja iespējams, turieties pie iepriekšējiem ieradumiem (pazīstamas rīta un 
vakara aktivitātes, atpūtas brīži, došanās ārā, citi rutīnas notikumi, kas vēsta 
par stabilitāti). 

 • Ja bērns pavada laiku jaunā vai mainīgā vidē, iespējams izveidot jaunus 
atkārtotus dienas notikumus (piemēram, lasot konkrētu grāmatu vai dziedot 
noteiktā brīdī). Drošības sajūtu sniedz arī pazīstami cilvēki un rotaļlietas.

 • Ja no ikdienas rutīnas pēkšņi pazūd nozīmīga persona, svarīgi, lai to regulāri 
varētu aizvietot cits cilvēks. Vai nedēļu iespējams sadalīt un plānot pēc 
noteikta grafi ka?

 • Vienojieties un pierakstiet, kas tiks saglabāts obligāti: piemēram, miega un 
ēšanas kārtība. Ne visiem aprūpētājiem viss ir jādara tieši tāpat kā iepriekš, 
taču būtiskas darbības veida un noteikumu izmaiņas bērnam ir īpaši 
apgrūtinošas, un tas savukārt ietekmē arī vispārējo situācijas norisi.
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Pievērsiet uzmanību bērna bažām

Kā jūs varat rīkoties, ja mazulis apjucis vēršas pie jums?

 • Neatraidiet un neignorējiet bērnu, kad viņš meklē tuvību, pat ja nespējat 
to tūlīt sniegt.

 • Izskaidrojiet bērnam, kas notiek, atbilstoši katrai konkrētai situācijai.
 – Ja jūtaties pilnīgi izsmelts, jūs varat kopā paklusēt.
 – Paņemiet bērnu klēpī un vienkārši stāstiet viņam visu, ko redzat.

 » “X atnāca pie mammas, X izskatās noraizējies. Mamma ir šeit. 
Man šķiet, tu dzirdēji skaļu troksni, ko radīja ierīce."

 » “X atnāca apskatīties, ko tētis dara. Tētis pieskata mammu.
Mamma šeit gultā mazliet atpūšas. Mamma nejūtas labi."

Parādiet, ka jums interesē, ko bērns domā un kā jūtas

Noskaidrojiet bērna iespējamo emocionālo stāvokli, aprunājoties ar bērnu.

 • “Iespējams, tu esi apjucis, kad mamma raud. Mamma nejūtas labi, taču drīz 
jau būs labāk.”

 • “Vai tu nobijies, kad tētis runāja tik skaļi?”

 • “Atvaino, es nepamanīju, ka tu centies pievērst manu uzmanību. Es droši vien 
jutos slikti."
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Paredziet bērna vajadzības 

 • Raugieties, lai starplaiki starp maltītēm nebūtu pārāk ilgi. Turiet mājās 
un nēsājiet līdzi viegli uzglabājamas un ērti apēdamas uzkodas, piemēram, 
rīsu galetes, augļus, biezeņu paciņas u.c. Samaziniet katru dienu ēdiena 
gatavošanai veltāmo laiku. Piepildiet mājsaimniecības pārtikas rezerves 
vienā reizē ar lielāku daudzumu sausās pārtikas un pagatavojiet ēdienu, 
ko iespējams sasaldēt. Neparedzamās situācijās un noguruma brīžos jābūt 
iespējai viegli pagatavot maltīti visai ģimenei. Ja jūsu ģimenes locekļi un 
draugi vaicā, kā viņi varētu palīdzēt, bieži vien liels atbalsts ir palīdzība tieši 
ēdiena sagatavošanā.

 • Salieciet somā visu nepieciešamo, rezerves drēbes bērnam, aprūpes 
piederumus, uzkodas, iemīļotās rotaļlietas un citas lietas. Pat ja steidzaties, 
somu ir iespējams viegli paņemt līdzi uz slimnīcu vai terapijas norises vietu. 
Pazīstami priekšmeti radīs bērnam komfortu nepazīstamos apstākļos.

 • Ieplānojiet, kā un kur jūsu bērns gulēs diendusu. Kas jums pirms tam ir 
jāizdara? Ko jūs varat viegli izdarīt laikā, kamēr jūsu bērns guļ? Vai šodien bērns 
var gulēt automašīnā vai ratiņos, nevis savā gultiņā? 
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Bērns ir savas pasaules centrs

Bērns izdzīvo savu lomu apkārt notiekošajā, un šajā gadījumā viņš var domāt, ka ir izraisījis 
slimību, piemēram, ar savu uzvedību vai domām, vai arī ar dusmu lēkmes laikā izteiktajām 
vēlmēm.

Bērns vēl neizprot nāves jēdzienu, tādēļ viņš var mēģināt ietekmēt nāves draudus vai tās 
nenovēršamību no pieaugušā skatpunkta pārsteidzošos veidos. Piemēram, sirdi plosošu 
mēģinājumu izpatikt vai atkārtotas kompulsīvas uzvedības patiesais mērķis var būt vēlme 
izmainīt notiekošo. Ir īpaši svarīgi identifi cēt un novērst pārpratumus, kas izraisa šādu 
uzvedību.

Zināšanas sniedz drošības sajūtu

Pāris gadu vecs bērns spēj uztvert un pārstrādāt informāciju par situāciju ģimenē. Jūs varat 
viņam pastāstīt, kas notiks rīt vai jaunnedēļ, un šāda situācija mainīgajos apstākļos bērnu 
nomierinās.

Lai gan bērna valoda jau ir diezgan attīstīta, viņš vēl nesaprot metaforas un zemtekstus. 
Tādēļ, runājot par slimību vai nāvi, jums jābūt ļoti reālistiskam un uzmanīgam, jo bērns 
bieži lietas uztver ļoti burtiski. Piemēram, jums vajadzētu piesardzīgi runāt par "aiziešanu" 
vai "dzīvošanu uz mākoņa maliņas". Bērnu literatūrā ir aprakstītas ar emocijām, slimību un 
nāvi saistītas tēmas, un tā var atvieglot šo tēmu pārrunāšanu.
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PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNS (APTUVENI 2–5 g. v.)

Attīstās prāts un valoda

Otrajā un trešajā dzīves gadā būtiski attīstīsies bērna spēja domāt un iztēloties. Tādējādi 
bērns lietas var uztvert pa jaunam, piemēram, ar rotaļu un grāmatu palīdzību. Piedzīvojot 
nepatīkamas emocijas, bērnam mierinājumu spēj sniegt dažādi iztēlē radīti attēli vai 
priekšmeti, piemēram, mīkstās rotaļlietas. Turklāt iztēles dēļ bērns var izjust bailes no citām 
lietām, kā arī sapņos iespējamas biedējošas ainas.

Palielinās bērna vārdu krājums, paplašinās jēdzienu izpratne un spēja iesaistīties dialogā, 
kas viņam palīdz regulēt emocijas. Bērni pakāpeniski sāk saprast, ka dažādiem cilvēkiem ir 
dažādas domas un emocijas, kas no ārpuses var nebūt skaidri redzamas.

Drošības sajūta

Pirmsskolas vecuma bērns parasti ir sasniedzis pamata drošības sajūtu, kas viņam palīdz 
paļauties uz sevi, viņu aprūpējošiem pieaugušajiem un pasauli. Šī drošības sajūta ļauj 
bērnam iemācīties jaunas lietas, iepazīt vidi, un tā atspoguļojas arī nākotnē attiecību 
veidošanas laikā.

Slimības radītie nāves draudi, īpaši kāda ģimenes locekļa iespējama zaudēšana, mazina 
pamata drošības sajūtu. Pazīstama pieaugušā klātbūtne var būt īpaši svarīga pat tad, ja 
iepriekš bērns ir labi juties arī viens pats.
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Neaizmirstiet par sevi 
Parūpēties par sevi nav viegli, īpaši krīzes laikā. Kā pieaugušajam jums bieži nākas 
rast kompromisu starp savām vajadzībām un vēlmēm. Taču atbilstošas rūpes par 
sevi ir obligāti nepieciešamas, lai varētu parūpēties par citiem. Tā bērns mācās, ka 
arī paša indivīda vajadzības ir svarīgas.

Centieties atrast dienā pāris brīžu, lai sajustu sevi, atvēliet laiku vismaz dažām 
mierīgām ieelpām. Kādēļ tas jums nepieciešams? Ja pamanāt, ka jūs pārņem 
negatīvās sajūtas, paņemiet pārtraukumu.

Ne vienmēr ir iespējams izmainīt apstākļus, taču līdzcietīga attieksme pret savām 
grūtībām var palīdzēt mazināt sāpes.

Līdzcietība pret sevi var šķist dīvaina un grūti īstenojama, taču to ir iespējams un 
vajag praktizēt – tas būs ieguvums visai ģimenei. Iesākumā padomājiet, kā jūs 
attiektos pret draugu līdzīgā situācijā.
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Kopīgas rotaļas

Izrādiet interesi par slimības tēmu, ja bērns to aktualizē, piemēram, zīmējot, 
darbojoties ar plastilīnu vai lomu spēlē. Ļaujiet bērnam saturu veidot brīvi un bez 
ierobežojumiem. Ja ir kādi pārpratumi, kas radušies saistībā ar nāves vai slimības 
iemesliem, varat mēģināt tos maigi koriģēt.

Padomi

Padomājiet par slimības izraisītajām
emocijām kopā ar bērnu

 • Ja jūs kopā piedzīvojat ļoti satraucošu situāciju, piemēram, laikā, kad ir 
saslimis kāds tuvinieks, pasakiet to skaļi (piemēram, “Tas ir briesmīgi mums 
visiem, ka X ir slims. Mēs visi jūtamies slikti un ceram, ka situācija drīz kļūs 
vieglāka.").

 • Tiklīdz ikdienas dzīve kļūst mazliet vieglāka, pasakiet to ar vārdiem 
(piemēram, “Šodien mēs esam saņēmuši labas ziņas, es par to ļoti priecājos 
un esmu pārliecināts, ka arī jūs priecājaties!”).

 • Ja bērns rotaļājoties izspēlē slimības tēmu, pajautājiet bērnam, kā varētu 
justies dažādas iesaistītās personas un kādēļ tieši tā.

 • Dažkārt pajautājiet, kā bērns jūtas, un centieties parādīt, ka jūs saprotat viņa 
sajūtas. Ja, neraugoties uz pūliņiem, jūs nezināt, kādēļ bērns rīkojas tieši tā, 
centieties to vienkārši pieņemt.
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Centieties uzturēt mierīgu atmosfēru

Pieaugušajam ir jāatrod laiks ieklausīties bērna domās un atbildēt uz viņa 
jautājumiem. Ja nespējat atbildēt tūlīt, pasakiet bērnam, kad būsiet spējīgs 
atbildēt. Ja bērns nerunā pēc savas iniciatīvas un norobežojas, pastāstiet viņam 
savas domas un sajūtas par situāciju un mudiniet bērnu runāt, pamatojoties uz 
šo piemēru. Neesiet aizkaitināts, pat ja bērns nerunā, taču ieklausieties, ja bērns 
vēlāk vēlas izklāstīt savas domas. 

Centieties saglabāt mieru, taču neslāpējiet savas sajūtas

Pat negatīvas sajūtas ir svarīga un nenovēršama dzīves daļa, lai cik nepatīkamas 
tās arī būtu. Parādiet, ka drīkst raudāt un ka tas ir normāls bēdāšanās veids. Tā 
kā situācija, kad kāds no vecākiem bēdājas un raud, ir neparasta, arī tā var bērnu 
biedēt. Ir vērts atklāti izrunāties par bēdāšanos un izskaidrot, kādēļ vecāki tā jūtas 
un ka tas nav bīstami.

Neraugoties uz vecāku prasmīgajiem centieniem bērnam tuvoties, bērns, iespējams, 
mēģinās norobežoties un izvairīties no tēmām, kas saistītas ar slimību. Tā būtu jāuztver arī 
kā zīme, ka bērns nav gatavs sastapties ar situāciju tādu, kāda tā ir. Bērns var pat atteikties 
tikties ar saslimušo tuvinieku. Ar bērnu ieteicams sarunāties mierīgi un bez nosodījuma.
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SKOLAS VECUMA BĒRNS (aptuveni 6–9 g. v.)

Attīstās pašregulācijas prasmes

Sociālie kontakti un izpratne par notiekošo skolas vecuma bērniem ir diezgan plaša. Skolā ir 
svarīgi labāk regulēt savu uzvedību, kā arī rūpīgāk kontrolēt savas emocionālās izpausmes. 
Spēja saprast citu domas un sajūtas ir uzlabojusies. Valoda ir bagātāka, un bērni spēj 
formulēt sakāmo atkarībā no sarunu biedra un sagaidāmās reakcijas. Sāk pieaugt draugu 
loka nozīme bērna viedokļa veidošanā un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Sāk interesēt lietu kārtība pasaulē

Šajā vecumā bērni parasti ir ļoti zinātkāri un interesējas par būtiskiem jautājumiem. Viņi 
spēj saprast nāves neatgriezeniskumu un līdz ar to paredzēt zaudējumus un baidīties no 
tiem atšķirīgā veidā. Viņi var uzdot vecākiem jautājumus, kas ir mulsinoši specifi ski, pat par 
nepatīkamām tēmām. 

Lai izvairītos no tabu veidošanās, pat smagi jautājumi ir jāpieņem bez vērtēšanas. Svarīgs ir 
godīgums, un jūs drīkstat atbildēt: "Es nezinu." Svarīga ir pozitīva un saprotoša attieksme pret 
informācijas pieprasījumiem.

Rūpes par drošības sajūtu

Tomēr godīguma vārdā nav iemesla vairot bailes. Pat tad, ja bērns jau ir ļoti pašpietiekams 
un šķietami tiek galā, viņš ir jāpasargā no nevajadzīgām raizēm un pastāvīga stresa un 
sliktākos iespējamos iznākumus nevajadzētu izskatīt pārāk ātri. Jādara viss iespējamais, lai 
bērnam stiprinātu drošības sajūtu, piemēram, atgādinot viņam, ka viņš, saskaroties ar šīm 
problēmām, nav viens.

Tieši pieaugušā uzvedība bērnam signalizē par situācijas smagumu un draudīgumu. 
Bērns jūtas droši, ja viņa vecāki ir mierīgi. Atmosfēra ir svarīgāka par izteiktajiem vārdiem. 
Vērts atcerēties, ka tuvi pieaugušie ir galvenais modelis, kas parāda, kā risināmas grūtas 
situācijas. Taču jums nav jāslēpj vai jānomāc savas emocijas, jo bērnam jāredz paraugs, kā 
tikt galā ar nepatīkamām emocijām un tās konstruktīvi izmantot.
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mēģinās norobežoties un izvairīties no tēmām, kas saistītas ar slimību. Tā būtu jāuztver arī 
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Esiet iecietīgs pret bērna 
emocionālajām reakcijām

Savu emociju karstumā bērna negatīvās sajūtas var būt grūti izturamas. Tomēr 
centieties sniegt bērnam jaunāko informāciju pat par vissliktākajiem notikumiem 
un dodiet viņam iespēju reaģēt uz faktiem dabiskā veidā. Aizvien ir nepieciešamas 
robežas: neviens nedrīkst nodarīt otram pāri.

Padoms

Ja jūsu bērns atsakās tikties ar slimo ģimenes locekli, 
centieties noskaidrot iemeslu

Iedrošiniet, piedāvājiet savu atbalstu un centieties izteikt savas ar situāciju saistītās 
sajūtas. Ja aizvien šķiet neiespējami tikties ar slimo cilvēku, padomājiet par citiem 
veidiem, kā uzturēt saskari: var uzrakstīt vēstuli, piezvanīt pa tālruni, uzzīmēt 
zīmējumu vai uzrakstīt kartīti, var kopā spēlēt spēli tiešsaistē. Tas var būt jebkas, ko 
spējat iedomāties. Piemēram, sarunājieties šādi: 

 • “Vai tu vēlētos tikties ar X, taču tu baidies no situācijas / šī  cilvēka sliktā 
veselības stāvokļa / izmainītā izskata / slimnīcas aprīkojuma u.c.?”

 • “X ir tev svarīgs(-a) un tu viņu labprāt satiktu, taču es saprotu, ka tu nevēlies 
nākt uz slimnīcu, jo tā tevi biedē. Vai tas palīdzētu, ja es visu laiku turētu tavu 
roku / ja tu tikai paskatītos pa durvīm / pagaidītu gaitenī un ienāktu, ja būtu 
pārdomājis, u.c.?”

Palīdziet tiem, kas naktī pamostas murgainu sapņu dēļ. Nakts 
vidū bērniem ir nepieciešams apstiprinājums, ka viņi ir drošībā, – nomieriniet viņus 
ar savu balsi un apskāvienu. Slikto sapņu saturu jums vajadzētu ļaut pārrunāt 
dienas laikā. Lai nerādītos murgi, svarīgs ir pietiekams miega ilgums.

Turiet bērnu fi ziskā tuvumā. Apskaujiet, glāstiet un paturiet klēpī.

Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību. Krīzes situācijā jums vajadzētu 
paļauties nevis uz savu bērnu, bet gan uz pieaugušajiem, galvenokārt uz draugiem 
vai ģimenes locekļiem. Esot vecākiem, svarīgi ir atpazīt situācijas, kad jūsu pašu resursi 
nav pietiekami. Ja nepieciešams, konsultējieties ar atbalsta grupām vai veselības 
aprūpes speciālistiem. Atbalstu iespējams saņemt arī pacientu organizācijās.
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Droša atmosfēra 

Laikā, kad bērns kļūst neatkarīgāks, drošības sajūtu dažreiz ir grūti uzturēt, taču tā aizvien ir 
svarīga. Lai gan runāšana ne vienmēr ir vieglākais veids, kā tikt galā ar problēmām, ir vērts 
mēģināt saglabāt iespējas sarunai. Bērniem tā ir nepieciešama vairāk, nekā par to liecina 
viņu ārējā uzvedība.

No līdzsvarotas mājas dzīves ir vieglāk attālināties. Bailes un šaubas var neļaut bērniem 
ieturēt vecumam atbilstošu distanci no vecākiem un ģimenes. Ja mājās ar slimību ir 
iespējams droši tikt galā, šāds konfl ikts mazinās. 

Sarunas citu uzdevumu starpā

Ir svarīgi, lai būtu vieta un laiks kopā būšanai ar pirmspubertātes vecuma bērnu pat grūtos 
laikos. Vērtējot slimnieka funkcionālās spējas, jāņem vērā dažādi aspekti, kā arī pieaugušo 
rīcībā esošais laiks un enerģija.

Izrunāties ar pirmspubertātes vecuma bērnu parasti ir visvieglāk, darbojoties kopā. Daudzi 
vecāki saka, ka vislabākā vieta sarunām ar jaunieti ir automašīna, kur pievērsties citām 
darbībām ir salīdzinoši grūti un kur ikdienā var nākties pavadīt daudz laika.

Kad ar paša spēkiem nepietiek

Ja saslimis ir kāds no vecākiem, viņa spējas darboties slimības dēļ var būt tik ierobežotas, 
ka kopā nav iespējams darīt gandrīz neko. Tad bērna interesēs ir kopīgas nodarbes laikā 
rast iespēju iztirzāt un izpaust savas sajūtas otram vecākam vai kādam citam uzticamam 
pieaugušajam ārpus mājas. Šajā gadījumā saslimušajam (vai otram vecākam, kurš ir 
situācijas pārņemts) jāpasaka jaunietim, ka viņš arī vēlētos pavadīt laiku kopā ar bērnu, bet 
priecājas, ka bērnam tagad ir vēl kāds, ar kuru kopā darboties.
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PIRMSPUBERTĀTES VECUMA BĒRNS (10–13 g. v.)

Šajā vecumā bērni zina daudz

Pirmspubertātes vecuma bērna dzīve jau ir diezgan plaša. Skolā pavadītie gadi ir 
devuši izpratni par apkārtējo pasauli un faktu, ka pasaulē valda noteikti likumi, pat ja 
mēs vēlētos, lai tie būtu citādi. Šajā vecumā bērni jau saprot to, kas ir slimība, un nāves 
neatgriezeniskumu. Iespējams, viņi ir domājuši par savu mirstīgumu, īpaši tad, ja uz to 
mudina notikumi viņa paša dzīvē. Turklāt bērni šajā vecumā patstāvīgi izmanto internetu, 
un tas kļūst par informācijas ieguves avotu. Tai pat laikā viņi saņem informāciju, kuru ir vai 
nav spējīgi pārstrādāt.

Orientēšanās uz dzīvi ārpus mājām un ģimenes

Tāpat kā skolas vecuma bērniem, pirmspubertātes vecuma bērniem ir svarīgi būt 
piederīgiem draugu kopienai. Lai gan pirmās lielākās ardievas bērnībai, t.i., pusaudža gadi, vēl 
ir priekšā, jau šobrīd ģimenes un draugu interešu līdzsvarošana var radīt konfl iktsituācijas – 
gan ģimenei, gan bērnam.

Kad kāds no tuviniekiem saslimst, bērna vecumam atbilstošā un drošā atdalīšanās no 
mājām kļūst vēl grūtāka nekā parasti. Tas var izpausties kā norobežošanās un normāliem 
vaļaspriekiem veltītā laika samazināšanās vai arī kā izteiktāka bēgšana no mājām. 

Rotaļāšanās mazinās, lielāka uzmanība tiek pievērsta rīcībai

Pirmspubertātes vecumā bērni no rotaļāšanās un pasaku pasaules virzās jaunības 
virzienā. Aizvien svarīgāka kļūst pasaules iepazīšana, vaļasprieki un citas aktivitātes kopā ar 
vienaudžiem. Mēdz teikt, ka bērns rotaļājas, jaunietis rīkojas un tikai pieaugušais runā un 
pārvar grūtības. Tādēļ pirmspubertātes vecumā un vēlāk pusaudža gados grūtības parasti 
vispirms izpaužas rīcībā, bet izteikt notiekošo tieši un sarunājoties ir grūtāk. Arī šajā vecumā 
atšķirība no vienaudžiem un viņu situācijas var tikt uztverta saasināti.
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Atcerieties kopā pavadīto laiku un ierosiniet pašreizējā 
situācijā iespējamas aktivitātes. Piemēram, 

 • “Es vēlos, kaut mēs varētu doties uz kino noskatīties labu fi lmu un ēst 
popkornu. Varbūt mēs varam skatīties fi lmu Netfl ix kanālā un ēst popkornu?”

 • “Es vienkārši atcerējos mūsu ceļojumu pagājušajā vasarā, cik jauki mums 
kopā bija. Vai tu vēlētos kopā paskatīties fotogrāfi jas un atcerēties mūsu 
piedzīvojumus?”

 • Kad situācija ļauj, ir labi plānot nākotnē kopā darāmas lietas. “Bet, kad es 
atkal būšu stiprāks, mēs dosimies vēl kādā ceļojumā.”
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Padomi

Rūpējieties, lai būtu apmierināta
bērna vajadzība pēc uzticama pieaugušā atbalsta
Šajā vecumā bērni var nevēlēties runāt par savām sajūtām, taču piemērotā 
situācijā var ar prieku pārrunāt jaunākos notikumus. Tas veicinās drošības un 
kontroles sajūtu mulsinošā situācijā.

Pievērsiet uzmanību kopīgām nodarbēm. Tuvojoties pusaudža 
gadiem, bērni lēnām pārtrauc rotaļāties, taču vēl nav spējīgi tikt galā ar 
teorētiskajām problēmām, kas viņus nodarbina tāpat kā pieaugušos. Kopīgu 
aktivitāšu laikā iespējams sajust bērna noskaņojumu un domas, kā arī uzdot 
jautājumus. Vai jūsu bērnam ir nepieciešama palīdzība ar mājasdarbiem? Vai jūs 
vēlētos kopā gatavot ēdienu? Varbūt varat aiziet uz kino? 

Pieņemiet, ka dažas aktivitātes nav iespējamas. Atzīstiet 
un arī atklāti pārrunājiet bērna iespējamo aizkaitinājumu par izmaiņām, kas 
negatīvi ietekmē viņa ikdienas dzīvi. Ja bērnam trūkst iepriekšējo vaļasprieku vai 
viņam nozīmīgu brīvā laika nodarbju, kopīgi padomājiet par jaunām potenciāli 
interesantām aktivitātēm. 

 • Ja bērns pašlaik nevar nodoties savam vaļaspriekam, vai viņš var doties pie 
drauga?

 • Ja nevarat doties makšķerēt, varbūt varat doties pastaigā uz mežu?

 • Ko jūs varētu kopā darīt mājās?
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Kad jaunietis kļūst neatkarīgāks, ir svarīgi atcerēties, ka pat šajā vecumā jaunietim ir 
nepieciešama drošība un robežas. Lai gan jaunietis pats arvien labāk un labāk tiek galā 
ar ikdienas situācijām, ir labi ievērot konkrētus noteikumus un veidot rutīnu. Krīzes 
laikā var būt liela vēlme nodrošināt jaunietim kādus izņēmumus attiecībā uz dažādiem 
pienākumiem, piemēram, uz laiku, kad jāpārrodas mājās, vai darbiem. Jaunietis var arī 
izdomāt, kā izmantot ārkārtas situāciju, lai īstenotu pēkšņas kaprīzes vai draugu lokā 
radušās idejas, kas var kaitēt viņam pašam vai citiem cilvēkiem. Tādēļ apzināti var būt 
jāpievērš uzmanība jaunieša dzīvei. Krīzes laikā ikdienas noteikumi un pienākumi var šķist 
nenozīmīgi vai traucējoši, bet īpaši ilgtermiņā tie ir ļoti svarīgi jaunietim, kurš vēl tikai mācās 
būt par pieaugušo un uzņemties atbildību.
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PUSAUDZIS (aptuveni 14–18 g. v.)

Emocionālās dzīves pārejas posms

Pusaudža gados notiekošās fi zioloģiskās izmaiņas apgrūtina spēju regulēt emocijas. 
Jaunieši sevi daudz vēro un ir ļoti jūtīgi pret vienaudžu ietekmi. Pat nelieli kairinātāji var 
ierosināt spēcīgas reakcijas, kas izpaužas bez aiztures. Šajā vecumā bērnam ir grūti novērot 
situācijas un izprast sarunu biedra sajūtas. Šķiet, pusaudža paša emocionālās reakcijas 
neļauj ņemt vērā citu cilvēku vajadzības un redzējumu.

Tuvinieka slimošanas izraisītās emocijas var būt īpaši spēcīgas, jo šis notikums rada daudz 
negatīvu izjūtu, piemēram, skumjas, bailes un sarūgtinājumu. Krīzes situācijā jaunieša 
reakcija var būt naidīga un viņa piedzīvotā netaisnības sajūta var būt neizturami stipra. 

Kopainas izpratne

Lai gan jaunietis šajā vecumā aizvien ir uz rīcību vērstajā posmā, viņam jau piemīt arī vērā 
ņemamas kognitīvās spējas risināt situāciju, to pārrunājot. Īpaši mierīgos brīžos jaunietis ar 
daudz nobriedušāka cilvēka redzējumu nekā līdz šim risina sarežģītas teorētiskas problēmas 
un tās izprot. Notikumu iespaidā jaunieši var arī sākt pārdomāt savu dzīvi un tās nozīmību, 
kas var palīdzēt stiprināt vecumam atbilstošu izpratni par identitāti. Šajā vecumā jaunieša 
uzdevums ir pakāpeniski saprast, kas viņš ir un ko viņš vēlas no dzīves.

Pusaudža vecumā uzlabojas spēja izprast metaforas, tādēļ šajā vecumā tikt galā ar tuvinieka 
slimību un tās izraisītajām emocijām īpaši palīdz dažādas grāmatas un fi lmas. Pusaudža 
vecumā par notikumiem ir iespējams runāt diezgan tieši, un tagad ir laiks saukt lietas īstajos 
vārdos.

Līdzsvars starp personīgo telpu un atbalsta nepieciešamību

Tā kā jaunība ir emocionāls laiks un arī intensīvas darbošanās periods, ir svarīgi dot 
jaunietim vietu un laiku tikt galā ar notikumiem savā tempā. Izprast tuvinieka slimību var 
būt tik grūti, ka jaunietis visu laiku nodarbina sevi un cenšas izvairīties no sarežģītajām 
sajūtām. Iespējamas būtiskas individuālas atšķirības, un būtu svarīgi, lai jaunietis jūt, ka tiek 
pieņemts tāds, kāds viņš ir. Šajā gadījumā jaunietis var vērsties pie viņa aprindās esošajiem 
pieaugušajiem un saņemt viņu atbalstu.
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Kad situācija progresē

Slimība mainās

Dažādas slimības progresē atšķirīgi. Dažas kļūst vieglākas, dažām norise saglabājas 
nemainīga, bet dažām – pasliktinās. Dažas slimības izraisa nāvi. Slimības norises izmaiņas 
un bailes no tām apgrūtina visu ģimeni.

Lai gan par bailēm no veselības pasliktināšanās ne vienmēr tiek runāts, tās skar visus 
ģimenes locekļus. Bērniem šīs bailes un bažas izpaudīsies dažādos veidos, kā aprakstīts 
iepriekš šajā ceļvedī. Bailes var izpausties kā slimā tuvinieka sargāšana, turēšanās pie kāda 
no vecākiem vai, piemēram, kā bailes palikt vienam. Bērna piedzīvotās bailes rada trauksmi, 
kas atkarībā no vecuma var izpausties ne tikai kā raudāšana, bet arī kā naidīga uzvedība, 
grūtības bērnudārzā vai īslaicīga sekmju pasliktināšanās skolā. Iespējams arī bērna regress 
un vecumam neatbilstoša uzvedība.

Adaptācija slimībai ir nevis vienkāršs un vienreizējs notikums, bet gan ilgstošs, pakāpenisks 
process. Iespējams, ģimenes ikdiena un lomu sadalījums jau ir normalizējies, kad slimība 
no jauna liek par sevi manīt. Slimības progresēšana, bailes no tās un baiļu apzināšanās atkal 
izraisa jaunas krīzes, kurām jāpielāgojas un kuras jāpārvar.

Bērns aug un attīstās

Bērns aug, un tuvinieka slimības fakts atkal var likt par sevi manīt, kad bērns pāriet jaunā 
attīstības fāzē un sāk izpaust bažas jaunā veidā. Mainoties bērna vai jaunieša slimības 
uztverei un paša attiecībām ar saslimušo tuvinieku, viņš jau atkal sastopas ar slimības 
radītajiem zaudējumiem un pielāgojas notikumiem, veidojot plašāku izpratni par pasauli.

Tuvinieka slimība un, iespējams, nāve rada būtisku ietekmi uz bērnu, un atbalsts var būt 
nepieciešams pat tad, ja situācija no ārpuses izskatās mierīga. Šajā gadījumā pie bērna var 
vērsties, izmantojot iepriekš šajā ceļvedī aprakstītu vecumam atbilstošu pieeju, sniedzot 
bērnam laiku un telpu. Pat grūtā situācijā bērns aug un attīstās, un dažreiz viņam ir 
nepieciešams pārtraukums, lai varētu aizmirst par grūtajām problēmām un mierīgi augt. 
Ja, neraugoties uz doto iespēju, bērns nevēlas risināt ar slimību saistītās problēmas, tas 
jārespektē.
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nepieciešams pārtraukums, lai varētu aizmirst par grūtajām problēmām un mierīgi augt. 
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Gatavošanās nākotnei

Bieži vien nav iespējams skaidri zināt, kā slimība progresēs. Taču, kad grūtākais slimības 
izraisītās krīzes posms ir pārvarēts, slimajam vai veselajam vecākam vai citam aizbildnim, ja 
iespējams, jāizvērtē situācija ilgtermiņā no bērna skatpunkta.

Kāda ir slimības un izmaiņu, kuras tā var radīt, ietekme uz bērna ikdienas dzīvi? Vai tā 
ietekmē situāciju ģimenē, sadzīves apstākļus vai citus nozīmīgus apstākļus bērna ikdienas 
dzīvē? Vai bērnam ir nepieciešama jauna informācija par situāciju, tai mainoties?

Kad jums vajadzētu uztraukties? 

Vecāki parasti bērnam ir galvenais drošības avots. Tuvinieka slimība bērnam ir biedējoša, 
jo īpaši tad, ja ir slims kāds no vecākiem, tādējādi bērna drošā vide tiek nopietni iedragāta. 
Dažreiz, neraugoties uz tikšanu galā ar grūtībām, bērnam situāciju ir grūti izturēt. Tas 
var apdraudēt bērna vecumam atbilstošo normālo attīstību. Šādas situācijas iespējamās 
pazīmes var būt

 • izolēšanās un/vai atkārtoti sarežģījumi ar draugiem un ģimenes locekļiem;

 • saasināti vai atkārtoti miega un ēšanas traucējumi, negatīva ietekme uz ikdienu 
bērnudārzā/skolā, rotaļāšanos/vaļaspriekiem;

 • raizes vai bailes , kas ierobežo dzīvi;

 • grūtības atšķirt, kas ir patiesība un kas nav;

 • murgi, fragmentācija vai runas traucējumi;

 • plāni nodarīt kaitējumu sev vai citiem un atbilstoša rīcība;

 • sajūta kādam no vecākiem, ka ar bērnu nav iespējams tikt galā.
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Pieņemiet veidu, kādā bērns tiek galā ar notikumiem

Neraugoties uz ģimenes grūto situāciju, bērns ir ceļā uz pieaugušā vecumu un viņa 
uzdevums ir augt un attīstīties. Bērnam ir nepieciešams gan atbalsts un palīdzība, lai tiktu 
galā ar tuvinieka slimības radītajām sajūtām, gan telpa augšanai, neraugoties uz notiekošo. 

Tuvinieka slimības un, iespējams, zaudējuma laikā bērnam nepieciešama iejūtīga un 
maiga uzmanība un lielāka drošības sajūta. Svarīgi ir būt tuvumā, veltīt laiku, ieklausīties 
bērna domās un jautājumos, runāt atklāti un darboties kopā.

 • Noskaidrojiet un ņemiet vērā bērna vēlmes un vajadzības. Nav jābūt spējīgam 
piepildīt visas vēlmes, taču tās var būt pieņemamas. Ja vajadzības un vēlmes ir 
apmierināmas, bet ne uzreiz, pastāstiet bērnam, kad tās būs iespējams īstenot.

 • Respektējiet bērna tiesības uz augšanu un attīstību, neraugoties uz grūto situāciju. 
Bērna dzīvei ir jāļauj turpināties un tai ir jāturpinās, neraugoties uz sarežģītajiem 
apstākļiem.

 • Pievērsiet uzmanību arī citām lietām bērna vai ģimenes dzīvē, ne tikai slimībai. Īpaši 
pozitīvajām lietām!

 • Ņemiet vērā bērna attīstības fāzei raksturīgās spējas un resursus.

 • Stipriniet nepārtrauktības un drošības sajūtu ikdienas dzīvē, uzturot sarunām atvērtu 
atmosfēru, pievēršot uzmanību visām iespējamām sajūtām un tās pieņemot.

Vērts atcerēties, ka papildus līdzjūtībai un pieņemšanai bērnam ir nepieciešamas 
robežas. Iespējams, slimības izraisītās krīzes sākumā elastīga pieeja bērnam izvirzītajām 
prasībām un noteikumiem un sliktās pieredzes kompensēšana ar dažādām dāvanām vai 
ieguvumiem šķita piemērota. Taču, kad situācija ir līdzsvarojusies, vēlams atgriezties pie 
normālām robežām un dienaskārtības, kas ir paša bērna interesēs un priekšnosacījums 
viņa drošai attīstībai un adaptācijai pasaulē.
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Noslēgums
Slimība ir nepatīkams notikums, bet laika gaitā tā kļūst par saslimušā cilvēka un viņa 
tuvinieku dzīves daļu. Krīzes ilgums ir ierobežots, un dzīvē neizbēgami iestāsies līdzsvars. 
Vērts atcerēties, ka bērniem bieži piemīt iedzimta spēja pielāgoties mainīgām situācijām.

Turklāt daudzi, kas ir pārvarējuši slimības radīto krīzi, mēdz teikt, ka slimībai piemīt arī 
pozitīva ietekme. Dzīves prioritātes kļūst skaidrākas, un ir vieglāk veltīt savus resursus 
būtiskākajam. Nereti tiek uzsvērta ciešu attiecību nozīme, un lietas, kas iepriekš radīja 
nevajadzīgu slogu, tiek izskaustas no ikdienas dzīves.

Daudzas ģimenes, kuras pārvarējušas slimības radīto krīzi, atzīmē, ka būtiski ir 
palielinājusies ģimenes locekļu spēja uzņemties atbildību, ņemt vērā savas un citu 
vajadzības un par tām parūpēties. Vēlāk dzīvē šīs spējas jebkura vecuma bērniem, kas 
auguši slimības radītās krīzes laikā, var sniegt nozīmīgu  ieguvumu.
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Jans Henri Stēnbergs (Jan-Henry Stenberg)
ir fi lozofi jas doktors, psihologs un psihoterapijas pasniedzējs, kurš kā psihologs un 
psihoterapeits ir palīdzējis cilvēkiem mainīties un pielāgoties. Viņš ir strādājis HYKS 
(Helsingin yliopistollinen keskussairaala [Helsinku Universitātes slimnīcas]) Psihiatrijas 
klīnikā un pašlaik ir Psihiatrijas nodaļas vadītājs cilvēku mainošo psihosociālo terapiju jomā. 
Viņš māca klīnisko psiholoģiju Helsinku Universitātē un ir vairāku psiholoģijas grāmatu un 
rakstu līdzautors.

Johanna Stēnberga (Johanna Stenberg)
ir psiholoģe, kura ir specializējusies neiropsiholoģijā un strādā ar pacientiem, kam ir 
neiroloģiski traucējumi, un ar rehabilitācijas klientiem, kuri pārveido savu dzīvi. Vērojot, kā 
cilvēki pielāgojas un pārveido savu dzīvi pēc akūtas saslimšanas un nelaimes gadījumiem, 
viņa ir guvusi ieskatu par lieliem dzīvi mainošiem notikumiem. 

Aino Platonena (Aino Plattonen)
ir psiholoģe un bērnu un pusaudžu psihoterapijas studente, kura ir strādājusi ar bērniem 
un viņu ģimenes locekļiem bērnu slimnīcā, sniedzot psihiatrisku palīdzību īpašās aprūpes 
situācijās.

Un vēl viņa adaptāciju veicinošu izaugsmes vadības kursu veidā
ir nodrošinājusi atbalstu pieaugušajiem
ar hroniskām slimībām.

AUTORI

38

Papildu informācija

"Kā es sadzīvošu ar slimību?"

Ieteikumi kā pielāgoties un sadzīvot ar slimību –
atbalsts pacientiem un viņu tuviniekiem.

"Esat satraukts?"

Paņēmieni trauksmes mazināšanai un pašsajūtas uzlabošanai.
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