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Šis vadovas
Šis vadovas skirtas sergantiems žmonėms ir jų
artimiesiems. Dėl praktikinių priežasčių šis vadovas
yra padalytas į dvi dalis: pirmoje yra informacija
sergantiems žmonėms, antroje – jų artimiesiems.

Abu skyriai sudaro vieną bukletą, antrasis skyrius
prasideda iš karto po pirmojo.

Trumpa informacija apie šoką ir susidorojimą su juo
Kol esame sveiki, manome, kad sveikata yra savaime suprantamas dalykas, o mes esame nepažeidžiami.
Sunkios ligos diagnozė priverčia staigiai pakeisti turėtas prielaidas apie asmeninio pasaulio saugumą
ir patikimumą. Atsiranda suvokimas, kad taip, kaip buvo, jau nebus. Natūralu, kad tokius išgyvenimus
lydi itin stiprios neigiamos emocijos. Žinant apie glaudžius proto, emocijų ir kūno saitus, sunkia liga
sergančiam žmogui stiprūs išgyvenimai tampa itin kenksmingi. Ypač sveikatai pavojingų emocijų sąraše
pirmauja ilgalaikė įtampa, pyktis, nerimas ir depresija. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad depresija tiesiogiai
silpnina ne tik žmogaus imuninę, bet ir trikdo visus jo organizmo procesus reguliuojančią autonominę
nervų sistemą. Streso apimtas ir sunkia liga sergantis organizmas visą savo energiją atiduoda ne kovai su
liga, bet kovai su pačiu stresu. Tačiau, net ir visiškai suprantant stiprių išgyvenimų sveikatai daromą žalą,
neįsakysi sau būti „sveikai optimistišku“.
Kaip kovoti su sunkią ligą lydinčiomis neigiamomis emocijomis? Į tai bandoma atsakyti Johanna′os
ir Jan′o-Henry′io Stenberg′ų vadove, skirtame sunkia liga sergantiems ligoniams. Pirmiausiai reikėtų
pradėti nuo apsisprendimo: ar būti nelaiminga likimo „auka“, nuolat galvojančia tik apie nuo tavęs
nepriklausančius dalykus, ar susiimti ir, realiai įvertinus situaciją, dar kartą mėginti kurti savo laimę. Juk
valdyti susiklosčiusią nepaprastą situaciją, mažinti ar bent jau nekurstyti kenksmingų emocijų galima
išmokti. Įrodyta, kad patiriamų emocijų intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo žmogaus minčių ir požiūrio
į jį jaudinančius įvykius. Šiai minčių ir proto kontrolei itin reikšmingi tampa sergančio turimi psichologiniai,
moraliniai ir dvasiniai resursai, leidžiantys net ir esant sunkiausiomis aplinkybėmis matyti savo gyvenimo
unikalumą, vertę, prasmingumą. Kai kuriuose dvasiniuose mokymuose net siūloma įsigilinti į tai, ką
mums siunčia likimas, kurio pamokos naudos mes gana dažnai nesuvokiame. Neretai atsitinka ir taip,
kad tik praradęs buvusio sveiko gyvenimo galimybes, žmogus, pasitelkęs intuiciją, nesėkmės sustiprintą
introspekciją, turimą išmintį, susivokia visada turėjęs iki šiol neatpažintus talentus, polinkius, pomėgius.
Naujų tikslų atradimas gelbėja nuo daugelio, regis, neišsprendžiamų problemų. Ir nebūtinai tie tikslai
turi būti kažkuo išskirtiniai. Žymus psichologas Paul′as Pearsall′as rašo: „Jei jautiesi nesveikas, kuo skubiau
daryk gerus darbus, gerink santykius su aplinkiniais ir mažiau galvok apie save“. Jam antrina Anthony′is
Gunn′as, kuris ragina „savanaudiškai“ padėti kitiems, nes geri darbai didina endorfino išsiskyrimą ir
tuo pačiu stiprina ligonio dvasinę pusiausvyrą, suteikia jam laimės ir optimizmo. Gydomosios galios
turi ir viltis – artima optimizmo „giminaitė“. Vilties neprarandantys žmonės, kaip ir optimistai, lengviau
susidoroja su rūpesčiais ir sveikatos problemomis. Gausu straipsnių, kuriuose nagrinėjamas teigiamas
vilties poveikis sergančiojo būklei. Izraelio mokslininkė Jeanine Vosburgh, savo darbuose tirianti „vilties
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biologiją“, pažymi, kad daugeliui sunkiai sergančių ligonių viltis buvo svarbesnė net už jiems skiriamus
vaistus. Tačiau, kita vertus, reikia būti ir realistais: nuteikti save optimistiškai, kad viskas bus gerai, galima,
bet realybė dėl to nepasikeis. Blogai tai, kad kurdami gražius planus kitai dienai pamirštame šiandieną, o
atėjus rytdienai jie gali ir sužlugti. Sveikai pesimistiškas žmogus rečiau nusivilia, nes nesitikėdamas gero
rytojaus jis daugiau pasidžiaugia šia diena, o kitą dieną gyvenimas jam gali pateikti gražių staigmenų.
Viltis, jeigu ją lygintume su optimizmu, yra lyg ir natūralesnė. Būdama tiesiog įsišaknijusi sergančio
realybėje, įgaudama jo troškimų, dvasinių siekių atspindį, ji neabejotinai veikia kūno biologinę sistemą
ir gali sukelti neįtikėtinus teigiamus ligos eigos pokyčius. Gaila, bet ne visi moka „pasikrauti“ gyvenimo
suteikiamais kasdieniniais džiaugsmais. Yra žmonių, kuriuos padaryti linksmais ar laimingais, nėra taip
paprasta. Gali būti, kad šią savybę yra įdiegę tėvai. Linkėdami savo vaikams tik gero, jie nuo mažens
skatina lygiuotis tik į sėkmingesnius, pranašesnius, gabesnius, tačiau susirgus sunkia liga ši, kaip įprotis
susiformavusi, orientacija gali stumti į tikrą neviltį. Tokie žmonės nežino, kad yra ir kitas, taip vadinamas
žemyneigis socialinis palyginimas. Pasirodo, kad laimingais save laikantys žmonės dažniau lyginasi su tais,
kurių padėtis yra blogesnė. Susidūrę su įgimtus defektus turinčiais, vėžiu, psichinėmis ligomis sergančiais,
sekdami naujienas apie pasaulyje badaujančius, karus, stichines nelaimes išgyvenančius žmones, susirgę
sunkiomis, bet ne mirtinomis ligomis, jie susivokia, kokie vis dėlto yra laimingi ir skuba pasinaudoti
esamomis, nors ir ligos koreguojamomis gyvenimo galimybėmis. Sumažėjus patiriamų neigiamų
emocijų intensyvumui, padidėja galimybės ne tik stiprinti savo imuninę sistemą, bet ir dėl atsiradusio
pozityvumo lengviau išgyventi galimus ligos paūmėjimus bei pagerinti vartojamų vaistų poveikį.
Kalbant apie sunkius ligonius, reikėtų neužmiršti ir pagalbos jį supantiems artimiesiems. Ne tik dėl to,
kad pagerėtų negandos paveikta bendra šeimyninė psichologinė būklė, bet ir todėl, kad per juos būtų
galima produktyviau padėti ir pačiam sergančiam. Neretai artimieji jaudinasi dėl per didelio sergančio
užsisklendimo, atsiribojimo. Reikia žinoti, kad vienatvė dar nėra izoliacija. Daug didesnį pavojų kelia
subjektyvus jausmas, kad esi vienišas ir neturi artimo žmogaus, į kurį prireikus galėtum kreiptis pagalbos.
Nuo senų laikų žinoma gydomoji emocinės paramos galia. Išsikalbėjimo veiksmingumas yra stulbinantis.
Eksperimentai su savanoriais parodė, kad po tokių „išpažinčių“ jos dalyviai lengviau atgaudavo dvasinę
pusiausvyrą, gerėdavo jų imuninės sistemos, kepenų darbą atspindintys rodikliai. Įdomu, kad geriausi
rezultatai stebėti pas tuos, kurių „išpažintys“ buvo skaudžiausios. Šis būdas leidžia atsikratyti slegiančių
jausmų ir labai primena psichoterapijos metodus. Geri, abipusiu pasitikėjimu ir meile grįsti santykiai yra
vienas iš reikšmingiausių faktorių sunkios ligos suvaldyme ir tolimesnio gyvenimo organizavime.
Prisitaikymas prie pakitusių gyvenimo aplinkybių reikalauja nemažai kantrybės, laiko ir pastangų. Juk
ligoniui tenka koreguoti iki šiol buvusius įprastus mąstymo, emocinio reagavimo, elgesio, bendravimo
stereotipus, išmokti spręsti naujai kylančias problemas, treniruoti optimistiškesnį požiūrį į kasdieninę
aplinką ir gydytis, stengiantis palaikyti viltį. Šiam sunkiam darbui su savimi Johanna′os ir Jan′o-Henry′io
Stenberg′ų išleistas vadovas tampa itin reikšmingu pagalbininku. Naujų įgūdžių formavimas kurį laiką
gali sukelti tam tikrą dvasinį diskomfortą, tačiau, jei nepasiduodama, palaipsniui įdėtos pastangos virsta
įpročiu, suteikiančiu galimybę vėl kurti savo laimę. Kaip rašo Vašingtono universiteto psichologijos mokslų
daktaras Michael′is von Forff′as, reikia prisiminti, kad „Lėtinė liga – didelis išbandymas, prie jos reikia
prisitaikyti. Tik pakili nuotaika, entuziazmas, energija ir savo vertės pajautimas (kurių ir trūksta depresiją
išgyvenantiems žmonėms) padeda ištverti ir puikiai prisitaikyti net prie pačių rimčiausių negalavimų“.
Docentė Regina Satkevičiūtė
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Blogas jausmas
Jūs jau galėjote priprasti prie gyvenimo su simptomais dar prieš nustatant diagnozę ir įvardijant
ligą. Galbūt Jūs nekreipėte dėmesio į nuovargį, maudimą ar kitokius neaiškius simptomus ir
juos laikėte kasdienybės dalimi. „Man kelia stresą visi pokyčiai darbe“ arba „Aš esu pavargęs,
nes pavasarį naktys būna šviesesnės ir aš negaliu užmigti.“ Žmonės kuria puikias istorijas, kad
paaiškintų tokius simptomus.
Kai liga galiausiai yra diagnozuojama, paprastai pasireiškia stiprus šokas, nepaisant ankstesnės
nuojautos ir blogų pojūčių. Kartais liga pasireiškia staiga ir be jokių perspėjimų, kaip griaustinis iš
giedro dangaus; Jus apima šoko ir sukrėtimo pojūtis, ir laiko prisitaikyti psichikai beveik nebūna.
Tokiu atveju adaptacija prasideda vėliau, po greitai pradėto gydymo. Liga turi būti priimta kaip
kažkas tikro – Jūsų didžiausia baimė tapo realybe.

Pats stipriausias šokas
Bet kas, kas atsiranda nekvietus, nėra kontroliuojama ir pasireiškia neįspėjus, nuliūdina. Liga
Jūsų gyvenimą pakeičia visam laikui.
Liga, kuri pasireiškia staiga, yra palyginama su traumą sukeliančių įvykių, tokių kaip gyvybei
pavojingas įvykis, grandine, ir gali sukelti sunkių su stresu susijusių simptomų bei, jei jų išlieka
ilgiau, paskatinti psichikos sutrikimų atsiradimą. Liga gali pakeisti Jūsų funkcines galimybes
ir (arba) išvaizdą. Kartais gydymas gali apimti procedūras, kurios sukelia nerimą. Svarbu, kad
aplinkui būtų žmonių, kurie Jus palaiko. Nors gali būti sunku būti tuo, kuriam reikia pagalbos,
niekas nesusitvarko vienas pats.
Kartais diagnozės ir susijusios informacijos sužinojimas gali palengvinti nežinomybės sukeliamą
pojūtį, tačiau tuo pačiu atsiranda daugiau klausimų, minčių ir emocijų. Kas bus su manimi?
Be to, Jus gali kankinti nerimas dėl šeimos: o kas bus su vaikais? Kaip mes susidorosime su
problemomis kaip šeima? Liga kartu su pokyčiais bei nerimu dėl ateities sutrikdys Jūsų kasdienį
gyvenimą ir taps esmine psichologinės krizės priežastimi.
Kiek laiko trunka krizė, priklauso nuo žmogaus ir situacijos. Bet kokios su liga susijusios kliūtys
ar kitos nesėmės, kurios niekaip nėra susijusios su liga, turės įtakos tam, kaip reaguosite į krizę.
Kaip žmogų paveikia liga, priklauso ir nuo asmenybės, ankstesnės gyvenimo patirties ir esamos
gyvenimo situacijos.
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Jei liga taikant gydymą stabilizuosis ar progresuos lėtai, sumišimas, baimė ir nemalonios
emocijos palaipsniui išnyks. Bet kokiu atveju tokia krizė ją patiriančiam žmogui yra labai sunki
ir daug emocijų sukelianti patirtis. Vis dėlto, praėjus skirtingus etapus, bus pasiektas tam tikras
stabilumas. Žinios apie tokius skirtingus etapus gali padėti suprasti savo ir šalia esančių žmonių
elgesį. Mes panagrinėsime tipinės adaptacijos etapus išsamiau.

Mano liga turi pavadinimą – kas dabar?
Kai liga identifikuojama ir sužinomas jos pavadinimas, prasideda iššūkis. Psichologinė patirtis po
diagnozės sužinojimo gali būti apibūdinama kaip keturios fazės: pirmiausia pasireiškia šokas, po
to būna reakcijos fazė, trečioji fazė − apdorojimas, ketvirtoji − susitaikymo.
Kiek yra žmonių, tiek yra būdų prisitaikyti prie ligos. Skirtingi žmonės fazes patiria skirtingai, be
to, aiškių ribų tarp fazių nėra.

DIAGNOZĖ

reakcija

ŠOKAS

APDOROJIMAS

GRĮŽĘS
STABILUMAS

SUSIDOROJIMAS
Prisitaikymas prie sunkios ligos paprastai pasireiškia keliomis fazėmis: iš pradžių būna šokas,
vėliau pasiekiamas naujo pobūdžio stabilumas.

Pirmiausia būna šokas
Šokas pasireiškia iš karto po krizę sukėlusios situacijos. Šoko fazėje žmogus, norėdamas išlikti
funkcionalus, ieško apsaugos nuo informacijos, su kuria nemano galintis susidoroti, kuria netiki.
Žinia apie sunkią ligą yra naujiena, kuri bet kuriam žmogui sukelia krizę. Yra daug būdų, kaip
reaguoti į šoką sukeliančią naujieną; vieni informaciją priima ramiai, kiti pradeda verkti, dar kiti
atsisako patikėti. Visos šios reakcijos atspindi tam tikrą šoko laipsnį ir bandymą apsisaugoti nuo
jo.
Jei emocinės reakcijos pasireiškia nedelsiant, jos gali būti labai skirtingos: nuo netikėjimo iki
pykčio, nuo baimės iki kaltės. Gali kilti desperatiškų minčių. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar dar bus kas
nors gero? Ar kas nors dar rūpinsis manimi? Ką aš galiu pasiūlyti? Kiekvienu atveju, sunkios ligos
pasireiškimas yra reikšmingas, nelauktas ir bauginantis gyvenimą keičiantis įvykis, paveikiantis ir
pacientą supančius žmones: mylimuosius, pažįstamus ir kolegas.
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Šoko fazės metu naujos situacijos suprasti neįmanoma ir daug žmonių jos iš viso nepriima.
Žmonių pojūčiai gali svyruoti nuo „paralyžiaus“ iki stiprių emocijų. Šios fazės metu yra galimos
bet kokios reakcijos ir jos yra normalios.
Žmogus, kurį ištinka šokas, gali justi, kad jo gyvenimas ir fizinė būklė visam laikui tampa
chaotiškais. Tuo metu gerai žinoti, kad protinio „paralyžiaus“ tikslas yra suteikti papildomai laiko,
kad būtų apdorota svarbi pagrindinė informacija bei priimti nemalonūs faktai.

Kaip suvaldyti šoką
•

Ištikus šokui, nėra gerai likti vienam. Būkite tarp žmonių ir kalbėkite apie tai, kas užvaldė
Jūsų mintis.

•

Skirkite laiko naujai informacijai apgalvoti.

•

Be to, nepamirškite ilsėtis ir valgyti.

•

Šioje situacijoje negalvokite apie kasdienius rūpesčius, papildomos informacijos ieškojimą
ar tai, kaip sekasi kitiems. Tam bus laiko vėliau.

Reakcijos
Po pradinio šoko pradedama suvokti ligos esmę ir jos reikšmę. Tuo metu žmogus būna sumišęs,
jam reikia pasikalbėti ir būti išgirstam. Pokalbiai žmonėms padeda suprasti, kas įvyko, kokia to
reikšmė ir kokios emocijos jiems kyla.
Reakcijos fazės metu emocijos gali sustiprėti, žmogų gali užvaldyti desperacijos pojūtis. Dažnai
pasireiškia nerimas ir baimė, taip pat gali atsirasti kartėlio, gėdos ir kaltės jausmas. Susitaikymas
su liga gali atrodyti negarbingu, žmonės gali savęs gailėtis bei ant savęs pykti. Juos gali užvadyti
su liga susijusios mintys (tiek būdraujant, tiek miegant).
Skirtingi žmonės ligą priima skirtingai. Vieni žmonės kalba, kiti tyli, dar kiti nori likti vieni. Kartais
ligą lengviau priimti, kai patvirtinama diagnozė ir pradedamas gydymas. Tai įvyksta sužinojus,
kokia tai liga ir ko reikia tikėtis. Kartais lengviau susidoroti su sunkumais, nei su nežinomybe.
Gali būti sunku nusiraminti, miegoti ir valgyti. Būna sunku susikaupti, nuolat kankina
nemalonios mintys ir klausimai „kodėl?“. Gali atsirasti skirtingų fizinių pojūčių, tokių kaip
drebulys ar pykinimas.
Šios fazės metu gali būti daug sielvarto ir desperacijos. Vis dėlto verta atsiminti, kad sunkios
emocijos laikui bėgant palengvės. Gali būti naudinga patiriamas emocijas identifikuoti ir
suklasifikuoti.
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Kaip suvaldyti
patiriamas stiprias reakcijas
•

Apie savo pojūčius pakalbėkite su kitais žmonėmis – tai padės apibrėžti situaciją.

•

Gali būti naudinga sužinoti kitų žmonių, kurie yra panašioje situacijoje, istorijas.

•

Kiek įmanoma greičiau pabandykite grįžti prie kasdienių darbų.

•

„Normali“ kasdienė veikla nublokš nerimastingas mintis ir sustiprins kontrolės pojūtį.

•

Prašykite pagalbos susitvarkant su kasdienėmis užduotimis ir ją priimkite.

•

Atsiminkite, kad galimos bet kokios emocijos.

•

Ilgalaikis emocijų slopinimas gali pabloginti tiek psichinę, tiek fizinę būklę.

•

Jūs turite leisti pasireikšti emocijoms. Jas identifikavus ir priėmus - palengvėja.

Žinokite savo emocijas
Tiesiog identifikuodami stiprias emocijas, galite palengvinti emocinę reakciją ir pasijusti geriau.
Toliau pateikiami keli metodai, kaip identifikuoti savo emocijas.

1 metodas: pojūčiai už emocijų
Kartais gali būti sunku pastebėti ir įvardyti emocijas. Emocijas gali padėti identifikuoti su jomis
susiję fiziniai pojūčiai.

•

Viso kūno sunkumo pojūtis gali būti susijęs su nusivylimu ar depresija.

•

Neramumas, arba, pavyzdžiui, stipraus širdies plakimo pojūtis, gali rodyti su laukimu susijusį
nervingumą ar įtampą.

•

Įtampa pečių srityje ar bendroji raumenų įtampa gali rodyti baimę, nerimą ar sudirgimą.

Kokie kūno pokyčiai pasireiškė Jums? Kokių minčių atsiranda tuo pat metu? Ar pastebite, kad
tam tikri pojūčiai kartojasi esant tam tikroms situacijoms, pvz., vykstant į ligoninę, galvojant apie
ateitį ar likus vienam?
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2 metodas: aplinkybės už emocijų
Pabandykite atpažinti tris skirtingas emocijas, kurias patyrėte per vieną dieną. Jei reikia, galite
naudoti pateiktų emocijų sąrašą. Iš sąrašo pasirinkite tris emocijas ir apgalvokite ar užrašykite
situacijas, kada jos pasireiškia.
piktas

sugėdintas

nesaugus

pasipiktinęs

nusiminęs

sudirgęs

nerimastingas

pasibjaurėjęs

nervingas

žavus

suerzintas

įžeistas

prislėgtas

patenkintas

panikuojantis

nusivylęs

laimingas

liūdnas

sutrikęs

pažemintas

išsigandęs

Pavyzdžiui, galite sudaryti lentelę, panašią į parodytą žemiau, ir joje išvardyti emocijas, susijusias
su skirtingomis situacijomis.

Laikas

Situacija

Emocija

08/14 rytas

Buvo sunku sutikti kitus
žmones gimtadienio
šventėje

Nusivylimas, liūdesys
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3 metodas: mintys šalia emocijų
Stiprios emocijos, tokios kaip baimė, nerimas ar sielvartas, gali sukelti nemalonias mintis. Kai
identifikuosite ir priimsite emocijas, susijusias su Jus užvaldžiusiomis mintimis, nemalonūs
pojūčiai gali greitai palengvėti. Nemalonūs faktai gali tapti lengviau toleruojami, kai nebereikia
slopinti ar baimintis susijusių emocijų.

Ar esate susiję su
bet kuria iš šių
minčių, emocijų ir
jausmų, kuriuos jie
iškelia?

„Tai beviltiška, aš
negaliu sustoti
verkti“
SIELVARTAS

„Kaip progresuos
mano liga? Ar
mano gyvenimas
jau baigtas?“
BAIMĖ, NERIMAS

„Aš praradau viską,
ką turėjau vakar“
NUSIVYLIMAS

„Kaip su tuo
įmanoma
susidoroti?“
NETIKRUMAS
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„Man gniaužia
gerklę ir aš negaliu
atsikratyti minčių.
Aš nebegaliu to
iškęsti.“
NERIMAS

„Bjauru sirgti ir
lankytis ligoninėje.
Aš atrodau baisiai.“
PASIBJAURĖJIMAS

„Galbūt aš
susitvarkysiu“
VILTIS

„Aš nekenčiu
savo ligos, vaistų,
pasaulio... Tai
siutina!“
PYKTIS,
SUDIRGIMAS

„Kodėl aš, kodėl
susirgau aš?“
NETEISYBĖS
POJŪTIS

„Nebegaliu būti
beviltišku ir
silpnu. Tikiuosi,
kad nebesutiksiu
nieko, ką pažįstu.“
GĖDA

„Tai nebus lengva.
Galbūt kažkas kitas
šiandien pasirūpins
nešvariais indais.“
UŽUOJAUTA

„Džiaugiuosi,
kad paaiškėjo
mano simptomų
priežastis ir galiu
pradėti gydymą.“
PALENGVĖJIMAS

Suvaldymo procesas
Po tam tikro laikotarpio, kai emocijos kunkuliuoja, po truputį tampame tolerantiškesni, tampa
lengviau suprasti, kas įvyko ir kas bus. Pamažu krizės priežastis yra priimama kaip realus faktas.
Nors iš pradžių tai buvo sunku ir beveik neįmanoma, dauguma žmonių situaciją pradeda priimti
tokią, kokia ji yra.
Nors situaciją galite pradėti vertinti ramiau ir racionaliau, stiprios emocijos, ypač sielvartas,
išlieka. Pamažu atsiranda minčių, kaip liga paveiks gyvenimą. Sunku galvoti apie tai, kaip liga
paveiks funkcines galimybes, darbą ar hobį. Natūralu lyginti ankstesnę ir dabartinę situaciją bei
liūdėti dėl jos pokyčio.
Nors procesas palengvėja, tai, kas įvyko, Jus vis dar gali erzinti ir Jūs galite nemėgti kitų žmonių
kompanijos. Tai verčia žmones būti vienus ir gali laikinai palengvinti pojūčius.
Vis dėlto, ilgalaikėje perspektyvoje, geriau palaikyti santykius, kurie Jums yra svarbūs, kai imatės
sunkių veiksmų, kad adaptuotumėtės.
Pamažu liga taps Jūsų gyvenimo dalimi ir taps įmanoma apie ją galvoti įvairiais aspektais. „Tai
pakeis daug ką, bet bent vienas dalykas išliks nepakitęs“. Liga reiškia perversmą gyvenime,
tačiau pamažu pradės aiškėti platesnė perspektyva, kaip liga paveiks Jūsų ateities planus.
Šioje fazėje paprastai atsiranda noras daugiau sužinoti apie ligą. Daugelis mano, kad tiksli ir
naujausia informacija apie ligą nuramins. Kai kuriomis dienomis Jūs galite jausti, kad norite
visiškai užblokuoti viską, kas susiję su liga. Svarbu nuspręsti, kokios informacijos, kada ir kokia
forma Jūs norite. Galite rinkti informaciją skaitydami, žiūrėdami vaizdo įrašus internete ar
susipažinę su kitais žmonėmis, sergančiais tokia liga. Svarbu pritaikyti požiūrį pagal save ir savo
stipriąsias puses.
Nors daugelis žmonių tuo metu jaučiasi stabilesni nei anksčiau, mintys vis dar gali trukdyti
apdoroti šią informaciją. Dėl šios priežasties laikas nuo laiko gali būti sunku sutelkti dėmesį, o
atmintis gali būti ne tokia gera. Kartais susikaupimo ir atminties problemos susimaišo su galimu
gydymo poveikiu. Kartais būna naudinga skirti laiko ir paanalizuoti, kas sukelia tam tikrą poveikį.
Taip pat rekomenduojama bet kokių su gydymu susijusių instrukcijų ir kitos informacijos prašyti
pateikti raštu, nes išsami informacija, kurią išgirstate, lengvai pasimiršta. Gerai naudoti įvairius
išteklius, kurie padeda apdoroti informaciją, pvz., užrašus ar darbų sąrašus.
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Kas padeda suvaldymo procese?
•

Kalbėkitės su kitais žmonėmis. Dalykai, kuriuos sunku priimti, tampa realesni, kai juos
ištariate garsiai arba užrašote.

•

Dalinkitės savo patirtimi, mintimis ir emocijomis su kitais, nes tai padeda susisteminti Jus
užvaldžiusias problemas, palengvina jų supratimą ir apdorojimą.

•

Apie ligą ir susijusius dalykus kalbėkite atvirai ir tiesiogiai. Faktų priėmimas yra būtinas
adaptacijai.

•

Net jei norite atsiriboti ir būti vieni, krizės laikotarpiu Jums reikia, kad šalia būtų kitų
žmonių.

Toliau pateikiami keli metodai, kaip lengviau susidoroti su nauja situacija.

1 metodas: pagaukite savo mintis
Savo mintis apie ligą ir visas susijusias emocijas rašykite į dienoraštį. Jei niekada nesate bandę
rašyti dienoraščio, galite pasijusti keistai ir net šiek tiek nepatogiai. Pabandykite jį rašyti savaitę,
kol nuspręsite, ar tęsti, ar ne.

Panagrinėkite
dienoraštį ir
pagalvokite apie
toliau išvardytus
dalykus.

Kokios
emocijos Jums
sunkiausios?

Kokios emocijos
kartojasi?

Kokį didžiausią
iššūkį kelia
sunkios
emocijos?

Kokias emocijas
lengvai
toleruojate?

Kokias emocijas
sunku išreikšti?

Kokios mintys
būna susiję su
emocijomis?

2 metodas: būkite informuoti
Skirkite tam tikrą laiką ir sukurkite planą, kaip surinkti informaciją apie savo ligą.

•

Rinkdami informaciją apie savo ligą, naudokite popierių ir rašiklį arba sukurkite elektroninį
sąrašą.

•
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Pirmiausia surašykite kylančius klausimus. Apie ką norėtumėte sužinoti daugiau?
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•

Klausimų pavyzdžiai:
-

Ką iš tikro reiškia sirgti šia liga?

-

Ar ši liga išgydoma? Ar įmanoma sumažinti jos sukeliamą nepageidaujamą poveikį?

-

Koks mano ligos gydymas, kokie yra vaistai?

-

Mano vaistas - koks vaistas, kokia dozė, kaip ilgai aš turėsiu šį vaistą vartoti?

-

Ką daryti, jei pamiršau suvartoti vaistą?

-

Ką turėčiau stebėti vartodamas vaistą?

-

Ar yra alternatyvus nefarmacinis gydymas?

-

Ar alkoholis draudžiamas?

-

Ar galėsiu turėti vaikų?

-

Kur galėčiau rasti patarimų ir pagalbos, jei kiltų klausimų?

-

Apie ką aš noriu pasikalbėti kito susitikimo su gydytoju ar slaugytoja metu?
Sudarykite klausimų sąrašą kitam susitikimui su gydytoju.

-

•

Ko aš norėčiau paklausti kito žmogaus, kuris yra tokioje pačioje situacijoje?

Pagalvokite apie tai, kokios pagalbos Jums prireiks rūpinantis kasdienėmis užduotimis,
keičiant savo gyvenimą ar randant psichinių jėgų viską tęsti. Tokia pagalba gali būti,
pavyzdžiui, panašioje situacijoje esančių žmonių tarpusavio pagalba, adaptacijos mokymai,
profesinė terapija, fizioterapija, fizinis lavinimas, mitybos konsultacijos, psichoterapija, porų
ar šeimos terapija, karjeros orientavimas ar informacija apie socialines išmokas ir finansinis
konsultavimas.

•

Ieškodami atsakymų į savo klausimus, naudokite patikimus šaltinius. Atkreipkite dėmesį,
kiek patikimas yra šaltinis, ir venkite abejotinų tinklalapių. Tokių tinklalapių savininkų
ketinimai gali nebūti patys geriausi.

3 metodas: aš ir mano krizė

Pagalvokite apie
savo gyvenimą ir
tai, kaip išsisukote
iš sunkiausių
situacijų.

Kokiais metodais
Jūs suvaldote
sunkias situacijas?

Kokios Jūsų
savybės būna
naudingos tokiu
atveju?

Ar atpažįstate
šiame vadove
prieš tai aprašytas
krizės fazes?
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Suvaldymas
– kaip aš suvaldysiu situaciją ir gyvensiu toliau?
Net jei prisitaikymas vyksta labai individualiai, kai krizė pasibaigs, Jūsų gyvenimas po tam tikro
laikotarpio vėl taps stabilus. Per krizės etapą turėjote prisitaikyti naujus situacijos suvaldymo
mechanizmus, kad galėtumėte save pasveikinti, sakydami „Aš tai padariau, net jei pradžioje tai
atrodė neįmanoma misija!“.
Nors daugelis dalykų pasikeitė, tas pats asmuo vis dar gyvena tą patį gyvenimą, kuris prasidėjo
gimus ir, deja, vieną dieną baigsis. Nuolatinis ankstesnio „visaverčio“ ir dabartinio „sudaužyto“
gyvenimo lyginimas galiausiai baigsis: gyvenime išlieka tiek gerų, tiek blogų dalykų.
Psichologinis darbas, kuris prasidėjo pasireiškus krizei, galėjo lemti labai skirtingą savęs
suvokimo įvaizdį ir gyvenimo sampratą šiame etape, palyginti su laikotarpiu iki krizės. Sunki
liga dažnai priverčia tam tikrame lygyje pakartotinai įvertinti gyvenimą: kasdienybės akimirkos
atrodo svarbesnės nei anksčiau; karjera ir pasiekimai praranda savo svarbą, todėl gali norėtis
praleisti daugiau laiko su šeima.
Dalykai, prarasti gyvenime dėl ligos, ir dėl to atsirandanti niūresnė perspektyva vis dar gali žeisti,
tačiau juos galima suprasti kaip neišvengiamus faktus. „Štai kaip viskas vyksta dabar ir tai yra
vienintelis būdas judėti į priekį“.
Gali būti, kad dabar Jūsų santykiai yra kitokie: artimi žmonės gali tapti dar artimesni, ir gali
atsirasti gilus dėkingumo jausmas jiems. Sergantis žmogus gali jaustis kaltas dėl to, kad savo
artimiausiems žmonėms sutrikdė kasdienį gyvenimą ir ateities viltis. Kita vertus, porose gali kilti
konfliktai, pavyzdžiui, per daug paremtas globa ar gailesčiu. Svarbu išlaikyti gerą bendravimą ir
nedelsiant išreikšti emocijas, kurias sukelia tam tikras partnerio elgesys.
Jei turite vaikų, dažnai kyla nerimas, kaip jie susitvarkys. Vis dėlto vaikai dažnai prisitaiko prie
naujos gyvenimo situacijos, kurią sukelia liga, ir asmenį, kuris serga, kuriam yra simptomų bei
kurio veikla apribota, pripažįsta tokiu pat svarbiu, kaip ir anksčiau.
Kai kurie draugai dėl ligos ar dėl Jūsų ar savo veiksmų nutols. Kai kurie pažįstami gali elgtis taip,
kad pasijusite sumenkinti, negerbiami ar nepageidaujami, ir tai gali Jus įžeisti. Pribloškiančių ar
menkinančių pastabų arba netaktiškos paramos dažnai sulaukiama iš žmonių, kurie Jums linki
gero ir mano, kad taip Jums padės.
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Gali būti sunku prarastus ryšius pakeisti naujais. Kai kurie žmonės sukuria reikšmingus santykius
su asmenimis, esančiais tokioje pačioje situacijoje, pavyzdžiui, reabilitacijos grupėse ir pacientų
asociacijose.
Apskritai, greitas gyvenimo tempas gali sulėtėti, o kasdienybė − pasikeisti. Dėl galimo
neįgalumo, gydymo tvarkaraščio ir pagalbos, kurią turėsite užsitikrinti, įprastas kasdienes
užduotis teks planuoti kruopščiau. Gali beveik nebelikti vietos spontaniškumui ar laisvumui.
Naudinga užsiimti prasminga veikla ar hobiu, kurie tuo momentu gali padėti pamiršti apie ligą.
Liga gali labai pakeisti kasdienę rutiną. Kai kas nors suserga, šeimos atsakomybės perskirstomos,
ir tokiam asmeniui gali būti sunku priimti jo padėties susilpnėjimą. Dėl šios priežasties gali būti
labai sunku prašyti pagalbos.
Jei priklausomybė nuo kitų ateityje taps Jūsų gyvenimo dalimi, prašyti pagalbos gali būti labai
sunku. Nepriklausomybės jausmas ir savo gyvenimo kontrolė yra labai svarbus gyvenimo
kokybei, ir bet kurio iš jų praradimas gali būti labai skausmingas.
Ateitis gali atrodyti neaiški, o nusivylimo baimė gali trukdyti planuoti ateitį. Kita vertus, daugelis
žmonių nori iš anksto apsvarstyti įvairias galimybes ir iš anksto pasiruošti ateičiai.
Kai gyvenimas vėl tampa stabilesnis, daugelis sunkia liga sergančių žmonių pastebi, kad ligos
sukelti pokyčiai galiausiai pajuda labiau teigiama kryptimi, nepaisant sudėtingos patirties ir
fazių. Jei sergant tenka ilgai gyventi su ligos sukeliamais apribojimais ir prognoze, žmonės
dažnai tam tikra prasme „atsibunda“, yra priverčiami sustoti, paklausyti ir vertinti įvairias
gyvenimo sritis pagal jų svarbą. Tokiu būdu liūdnas įvykis gali būti lūžis ir vertinga galimybė
koreguoti gyvenimo kryptį.
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Kaip galima lengviau
pasiekti stabilumą ir jį išlaikyti?
•

Atkreipkite dėmesį į dalykus, kurių Jūs neapleidote dėl ligos. Jūsų mintys valdo Jūsų
emocijas – sutelkite geras mintis, kad apskritai pagerėtų Jūsų psichinė būklė. (Taip pat žr.
kitą praktiką.)

•

Aiškiai, bet draugiškai pakalbėkite su savo mylimaisiais, ką Jūs jiems jaučiate ir ko iš
jų norite. Nepriklausomybė, gebėjimas veikti ir įtaka Jūsų situacijoje yra labai svarbūs
veiksniai, tačiau šalia Jūsų esantis, padėti norintis ir nerimaujantis žmogus gali lengvai to
nepastebėti.

•

Be to, pastebėsite, kad Jūsų elgesys ir dėmesys sau bei savo ligai daro įtaką kitų santykiams
su Jumis. Jei kitų žmonių požiūris Jums nemalonus, gal galite elgtis ar kalbėti kaip nors
kitaip?

•

Saugokite prasmingus santykius. Tegul kiti sužino, kokius gilius jausmus jiems jaučiate.
Priimkite faktą, kad reikšmingi Jūsų gyvenimo pokyčiai padarys įtaką ir santykiams.

•

Jei jaučiatės vienas, pabandykite pabendrauti su žmonėmis, esančiais tokioje pačioje
situacijoje, kaip ir Jūs, pvz., internetu ar socialiniuose tinkluose.

•

Įsisąmoninkite visus savo poreikius. Žmonėms svarbu, kad kiti jaustųsi gerai. Priklausomybė
didžiausią žalą sukelia ją jaučiančiam žmogui.
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•

Pabandykite užsiimti veikla, kuri neturi nieko bendro su Jūsų liga, galimais apribojimais ar
neįgalumu.

•

Pagalvokite apie naują veiklą, kuri pakeis tą, kurią turėjote nutraukti: ar Jus domina
skaitymas, namų ruoša, filmai, dailė ir amatai? Dalyvavimas veikloje ir aktyvumas padės
lengviau prisitaikyti prie situacijos.

•

Ką manote apie paramą kitiems sergantiems žmonėms? Daugelis žmonių mano, kad labai
naudinga paremti kitus tokioje pačioje situacijoje esančius žmones.

Štai keletas būdų, kuriuos galite naudoti, kad padėtumėte išsiaiškinti pokyčius, kuriuos liga
sukėlė Jums ir Jūsų gyvenimui.

1 metodas: naujasis aš
Garsiai arba raštu pagalvokite apie toliau pateiktus klausimus.

Koks aš visada
buvau?

Aš

Aš
dabar

Kas man
svarbu?

Kokios mano
stipriosios
pusės?

Kokiomis savo
savybėmis
galiu pasitikėti
daugelyje
situacijų?

Kas man visada
buvo svarbu
gyvenime?

Kas man
padeda
sunkiausiais
momentais?

Koks aš esu
dabar?

Kaip aš
pasikeičiau?

Kas išliko
nepaisant ligos?

Ką dabar vertinu
savo gyvenime?

Kas prasmingo
vyksta mano
kasdieniame
gyvenime?

Kaip aš galiu
užsiimti veikla,
kuri man
patinka?

Kokie mano
gyvenimo
aspektai dabar
yra geriausi?

Ką sau turiu
priminti
sunkiose
situacijose?

Ką manote apie šiuos dalykus? Ar pastebėjote ką nors, apie ką nepagalvojote anksčiau?
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2 metodas: vertės žemėlapis
Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10 toliau išvardytų gyvenimo sričių svarbą 1) anksčiau ir 2) dabar.
10 reiškia, kad tai Jums labai svarbu, 1 – kad tai Jums visiškai nesvarbu.

Gyvenimo sritis

1. Anksčiau

2. Dabar

Šeima
Draugai ir pažįstami
Aš
Darbas ar studijos
Laisvalaikis
Hobis
Nepriklausomybė
Santykiai su kitais
Santykiai su savimi
Namai
Ekonomika, pinigai
Fizinė būklė
Mobilumas
Seksualumas
Alkoholis ir kitos
stimuliuojančios medžiagos
Kita
Ar pastebėjote aiškių savo įvertinimo pokyčių? Kokie ligos aspektai lėmė šiuos pokyčius?
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Kur aš gausiu paramos?
Šiame skyriuje pakalbėsime apie paramos formą, kuri paprastai laikoma svarbiausia: artimiausius
šeimos narius, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir bendruomenės teikiamas paslaugas, taip
pat apie pacientų asociacijų veiklą.

Šeima ir draugai
Funkcinis socialinis tinklas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių palengvinti adaptaciją.
Artimi žmonės dalijasi su Jumis kasdienio gyvenimo patirtimi ir dažnai yra labai motyvuoti
padėti. Parama, kurią jie siūlo, gali būti padrąsinimas, pagalba atliekant kasdienes užduotis ir
tiesiog dalyvavimas dalijantis bendromis problemomis.
Vis dėlto prašyti pagalbos iš šeimos ir artimų draugų dažnai gali būti sunku. Iššūkių gali kilti,
jei yra tam tikrų lūkesčių, bet jų nepavyksta išsakyti. Artimiausias žmogus taip pat gali sumišti
ir nežinoti, kaip Jums pasiūlyti pagalbą. Jis gali galvoti: „Ar aš buvau per daug įkyrus? Ar aš
stengiuosi per daug, per mažai, ar aš ką nors darau negerai?“.
Bet kokioje naujoje situacijoje, kai atsiranda naujų funkcijų, konfliktai yra neišvengiami.
Svarbiausias veiksnys yra atviras bendravimas, kai jausmai yra aiškiai išsakomi. Iš pradžių tai gali
būti sunkoka, tačiau po tam tikros praktikos taps lengviau.
Ne šeimos nariai taip pat dažnai siūlo savo pagalbą, kurią, jei įmanoma, verta priimti. Ypač
ankstyvuoju laikotarpiu ligoniui ir kitiems žmonėms gali būti sunku pradėti diskusiją apie ligą.
Tai panašu į kambaryje esantį dramblį, apie kurį niekas nenori kalbėti. Čia pateikiame keletą
naudingų patarimų, kaip pradėti diskusiją ir kaip pateikti tipines mintis apie ligą kaip pokalbio
temą.

Kaip apie ligą kalbėtis su kitais?
• Jūs galbūt jau girdėjote, kad aš sergu X [ligos pavadinimas]. Apie tai verta pasikalbėti, ir aš
nuoširdžiai tikiuosi, kad mes tai aptarsime atvirai.

•

Man trūksta žmogaus, kuris norėtų išklausyti ir tiesiog būti šalia. Man nereikia patarimų ar
sprendimų: man pakaks tiesiog išsakyti savo mintis.

•

Dėl mano ligos tai gali skambėti liūdnai ir netgi piktai, bet užtikrinu, kad mano jausmai nėra
nukreipti į Jus. Aš pastebėjau, kad tokios emocijos sukyla kalbantis su kitais žmonėmis.

•

Aš vis dar tas pats žmogus, koks buvau prieš susergant. Labai vertinu Jūsų pagalbą, bet
nenorėčiau, kad rodytumėte, jog manęs labai gailitės, ar pradėtumėte kaip nors ypatingai elgtis.

•
•

Atrodo, kad aš to negaliu padaryti. Kaip manote, ar galėtumėte man ištiesti pagalbos ranką?

•
•

Man patinka, kai Jūs sakote/darote... Aš nesijaučiu gerai, kai Jūs sakote/darote...

Man svarbu, kad tai, ką sakau, būtų vertinama, ir kad aš pats galėčiau priimti sprendimus.
Norėčiau Jums tinkamai, kaip kalbantis suaugusiesiems, išsakyti savo nuomonę ir išgirsti
Jūsiškę.

Ar aš esu pasakęs ar padaręs ką nors, kas įžeidė Jūsų jausmus ar sukėlė pyktį?
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Socialinis aprūpinimas ir sveikatos priežiūra
Svarbu išsiaiškinti, kokios įstaigos gali teikti konsultacijas ar patarimus apie teikiamas socialines
paslaugas, atitinkančias konkretaus asmens sveikatos būklę ir gyvenimo situaciją.
Geriausiu atveju sveikatos priežiūros specialistas gali pasiūlyti paramą, kurios šeima ir artimi
draugai negali suteikti. Be patikimos medicininės informacijos suteikimo, specialistai geriau nei
nespecialistai supranta sergančio žmogaus poreikį būti išgirstam, jausti, kad kontroliuoja savo
gyvenimą, ir turėti pasirinkimo laisvę.
Sveikatos priežiūros sistemoje priimama daug svarbių su gydymu susijusių sprendimų, kurie
turi įtakos paciento gyvenimui, todėl yra galimybė plėtoti svarbius ir reguliarius santykius su
sveikatos priežiūros personalu ir centru. Be to, kad pagerėtų funkcionalumas, reabilitacijos metu
taip pat siūloma parama vykstant prisitaikymo procesui. Įvairios reabilitacijos formos Jums gali
suteikti naudingą pasisekimo jausmą ir svarbią kitų žmonių, atsidūrusių panašioje situacijoje,
paramą.
Kartais reguliarus gydymas ar reabilitacija nėra įmanomi, ir siūlomos galimybės neatrodo
prasmingos. Netgi tokiu atveju rekomenduojama ieškant informacijos ir pagalbos pasitikėti
patikimais šaltiniais ir moksliniais metodais. Labai dažnai tai, kas atrodo pernelyg gerai, kad būtų
tiesa, ir yra per daug gerai, kad būtų tiesa.

Socialinio aprūpinimo nauda
Daugelyje ligoninių yra socialinių darbuotojų, kurie gali teikti individualias konsultacijas ir
patarimus dėl galimų socialinių išmokų. Jie gali sužinoti apie socialines išmokas ir paslaugas,
atitinkančias konkretaus asmens sveikatos būklę ir gyvenimo situaciją, ir padėti pacientui bei jo
artimiesiems sutvarkyti dokumentus.
Pacientai gauna paramos bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, tokiomis kaip Socialinės
paramos centras, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, draudimo bendrovės,
Užimtumo centrai, mokyklos ir asociacijos.
Sveikatos priežiūros specialistai jums patars, kur kreiptis dėl išmokų ir kaip gauti reabilitaciją bei
kitas jums būtinas paslaugas.
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Pagalba, kurią teikia asociacijos ir organizacijos
Jei sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas nepateikia informacijos tiesiogiai, naudinga paieškoti
pacientų asociacijų, vienijančių Jūsų liga sergančius žmones, ir pažiūrėti, kur jos yra ir kokia jų
veikla.
Pacientų asociacijos pateikia aktualią informaciją apie ligas per tinklalapius, vadovus ir įvairius
renginius. Jie gali pasiūlyti adaptacijos mokymus, įskaitant ekspertų paskaitas, praktinius
užsiėmimus ir edukaciją, kaip suvaldyti su liga susijusias emocijas ir patirtis. Tai gali būti
nuotoliniai dienos kursai, kuriuose galite dalyvauti iš namų, arba kursai reabilitacijos centruose,
trunkantys keletą dienų. Adaptacijos mokymai yra naudingiausi pradinio šoko metu, kai tik
baigėsi emocinis chaosas ir gyvenimas pradeda tapti šiek tiek ramesnis.
Dažniausiai lengviausia susisiekti su kitais žmonėmis, sergančiais ta pačia liga (esančiais tokioje
pačioje situacijoje kaip ir Jūs) per pacientų asociacijas. Gali būti lengviau kalbėtis su žmonėmis,
esančiais tokioje pačioje situacijoje kaip ir Jūs, ir klausti apie nerimą keliančius dalykus, kur
„sveikas“ žmogus gali neturėti atsakymų dėl patirties stokos. Dalijimasis asmenine patirtimi gali
būti puiki pagalba prisitaikant prie naujos situacijos. Galite gauti paramos bendraudami su į
tokią pat situaciją pakliuvusiais žmonėmis, esančiais šalia ir toli, asmeninių susitikimų metu ir
internetu.
Pacientų asociacijos paprastai kovoja dėl pacientų gerovės ir dirba siekdamos tobulinti
socialinius interesus. Kai sunkiausia krizė ir paramos poreikis praeina, galite tapti aktyviu
asociacijos nariu. Tai gali tapti svarbiu hobiu, pakeičiančiu tai, ko netekote. Sergantys žmonės
yra svarbūs asociacijoms kaip atstovai, turintys patirties ir teikiantys vertingą paramą kitiems,
sergantiems tokia pat liga.
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Artimiesiems
Man artimas žmogus sunkiai susirgo
– kokia yra mano funkcija?
Kai kas nors suserga, tai beveik visada paveikia ir kitus žmones: artimuosius, draugus,
bendradarbius. Kuo artimesnis žmogus suserga, tuo stipresni jausmai ir mintys apima. Ypač
artimi žmonės gali patirti panašias emocijas, kokias patiria sergantys žmonės, kai sužino apie
diagnozę. Be to, pasikeičia kasdienis gyvenimas - kartais laikinai, o kartais ir visam laikui.
Šalia susirgusio asmens esantys žmonės, suvaldydami situaciją, praeis savo kelią. Be krizės
sukeltos psichinės naštos, artimiesiems reikės prisiimti didesnę atsakomybę už kasdienę veiklą.
Artimųjų gerovė taip pat yra svarbi, kaip ir gera parama ir ligos gydymas. Šio vadovo tikslas
yra suteikti informacijos ir patarti, kaip artimieji gali pabandyti padėti sau sunkioje gyvenimo
situacijoje. Kai situacija tampa pernelyg sudėtinga, kad susitvarkytumėte, nedelsiant reiktų
kreiptis į kvalifikuotus sveikatos priežiūros specialistus.

Neseniai susirgusio žmogaus artimojo kontrolinis sąrašas
Artimiesiems dažnai tenka išsiaiškinti praktinius klausimus, ypač susirgus ūmiai prasidedančia
liga. Esant persipynusiems jausmams ir padrikoms mintims, artimasis taip pat gali sumišti ir
išsigąsti. Nuliūdus po šoko, rūpinimasis svarbiais klausimais gali tapti sunkia našta, ir gali būti
sunku pasikliauti savo atmintimi ir dėmesiu. Iš pradžių dėmesį geriau sutelkti į svarbiausius
praktinius dalykus. Viskas, kas nėra skubu, gali palaukti.
Čia mes surinkome artimiesiems skirtų patarimų, kuriuos verta prisiminti ir apsvarstyti
pasireiškus krizei.

•

Atminkite, kad daugelis emocijų, tokių kaip baimė ir netikrumas, tipų yra visiškai pagrįsta
reakcijos dalis. Taip pat yra normalu, jei tokių emocijų neatsiranda; kiekvienas asmuo į
kritinę situaciją reaguoja skirtingai.

•

Jei reikia, nebijokite pakartotinai paprašyti sveikatos priežiūros specialisto pateikti
informacijos apie Jūsų mylimo žmogaus situaciją.

•

Jei įmanoma, dalyvaukite žmogaus, kurį mylite, gydyme. Pavyzdžiui, artimieji dažnai gali
lankytis ligoninėje, dalyvauti konsultacijose dėl gydymo ir apsilankymuose pas gydytoją.

•

Jei reikia, kreipkitės į mylimo žmogaus darbdavį dėl nedarbingumo ir jam perduokite bet
kokias sveikatos pažymas.
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•

Jei neseniai diagnozuota liga yra susijusi su sužalojimu ar nelaimingu atsitikimu,
išsiaiškinkite artimo žmogaus draudimo informaciją.

•

Turėkite visus su situacija susijusius dokumentus, pvz., ataskaitas apie sveikatos būklę,
sveikatos priežiūros įstaigų išrašus ir pasirašytą sutartį su draudimo bendrove.

•

Jei sergantis asmuo šiuo metu negali rūpintis savo reikalais, jam artimas žmogus turėtų
paprašyti įgaliojimo, leidžiančio atlikti veiksmus banke bei spręsti klausimus, susijusius su
sveikatos priežiūros įstaiga arba draudimo bendrove. Dėl įgaliojimo reikia kreiptis į notarą
jūsų mieste.

•

Jei sergantis žmogus turi vaikų, įsitikinkite, kad jais bus pasirūpinta ir kad kas nors gali juos
informuoti pagal amžių tinkamu būdu ir suprasti jų emocijas.

•

Rūpinkitės savo gerove. Valgykite, miegokite, sportuokite ir susitikinėkite su kitais
žmonėmis.

•

Jei reikia, kreipkitės pagalbos į savo sveikatos priežiūros įstaigą bei kvalifikuotus specialistus.
Jums bus naudinga pasikalbėti apie jums rūpimus klausimus.

•

Sužinokite kontaktinę informaciją pagalbos linijų, jei tam tikru metu Jums ar kam nors
kitam prireiks išorės pagalbos.

Kaip paremti sergantį žmogų
Daugelis artimųjų jaučia, kad reikia palaikyti sergantį ir šoko būsenoje esantį žmogų, kol jis
prisitaikys prie naujo gyvenimo. Paprastai tai įvyksta natūraliai, bet kartais artimas žmogus gali
jausti, kad padeda netinkamai, arba nebūti tikras, kad padeda „tinkamu“ būdu.
Nėra vieno teisingo kelio. Sergantys žmonės gali paprašyti kartu su jais aptarti situaciją ir
jausmus, kita vertus, jie gali norėti pabūti vieni, kad galėtų viską apgalvoti. Svarbu gerbti jų
prašymus. Naudinga būti, domėtis ir padėti, kai reikia. Kitame puslapyje surinkome informaciją
apie tai, kaip sergantys žmonės paprastai nori, kad su jais būtų bendraujama, ir kokio požiūrio
vertėtų vengti.
Svarbu suprasti, kad parama reiškia ne tik diskusiją apie ligą ir vėlesnę krizę. Būtinos paramos
formos gali būti, pavyzdžiui, pagalba namų ruošoje, dėmesys artimiems žmonėms ar tiesiog
buvimas šalia. Verta tiesiogiai paklausti, ko jie norėtų. Tikėtina, kad ilgiau sergantis asmuo
norės ne tik paramos, bet ir nepriklausomybės bei savo gyvenimo kontrolės pojūčio, norės būti
išklausytas ir gerbiamas atsižvelgiant į jo sprendimus.
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Nepaisant to, kad artimųjų teikiama parama yra neįkainojama, jos ne visada pakanka. Jei
artimas žmogus pastebi, kad sergantis jo mylimas žmogus aiškiai kenčia ir jam nepakanka
paramos, atėjo laikas ieškoti profesionalios pagalbos.
Čia mes surinkome informaciją, kurią verta žinoti palaikant artimą sergantį žmogų.

•

Kiekvienas į krizę reaguoja savaip - pagalba visada turi būti teikiama atsižvelgiant į sergantį
žmogų.

•

Reikia laiko prisitaikyti prie ligos.

•

Dažnai sergantis žmogus tam tikru momentu nori kalbėti. Pakanka klausytis, teisingi
atsakymai nereikalingi ir jam neturėtų būti siūlomi.

•

Sergantis žmogus gali būti priblokštas, ypač iš pradžių, ir gali nesugebėti apibrėžti
pagalbos, kurios jam gali reikėti. Būkite aktyvūs, būkite kartu ir pasiūlykite savo paramą.

•

Vengti rūpestingo elgesio ir palikti žmogų vieną yra blogiau nei bandyti paguosti ne visai
tinkamais žodžiais.

•

Verta būti sąžiningu diskutuojant ir paskatinti jį kalbėti apie daugiau nemalonių dalykų.

•

Sergančiam žmogui turi būti leidžiama pakartoti veiksmus. Jūs neturėtumėte bandyti jam
padėti užsimiršti ir galvoti apie ką nors kita.

•

Taip pat naudinga teikti pagalbą atliekant kasdienes užduotis, pavyzdžiui, perkant maisto
produktus ar gaminant maistą.

•

Ir paramą teikiančiam žmogui reikia sudaryti galimybę kreiptis į ką nors kitą.

•

Naudinga nepamiršti, kad yra galimybė gauti profesionalią pagalbą.

VENKITE...
-

globėjiško požiūrio
nereikalingų apribojimų
gailesčio
vykdyti veiklą kito
žmogaus vardu
- priimti sprendimus už kitą

VERTA...
-

priimti dėmesį
dalintis nerimu
siūlyti praktinę pagalbą
įgauti pasitikėjimą elgtis
nepriklausomai
- pasitikėti savo sprendimais
- būti atviru

Kaip bendrauti su mylimu žmogumi, kuris serga sunkia liga?

27

Liga yra krizės
laikotarpis ir artimajam
Kai suserga kas nors iš šeimos narių ir pasikeičia gyvenimas, tai sukelia šoką ir
artimiesiems. Ir jiems taip pat reikia nuo jo atsigauti. Žmonės dažnai būna nepasiruošę iš karto
aiškiai suvokti liūdną situaciją, ir artimiesiems prie situacijos taip pat reikia prisitaikyti laipsniškai.
Adaptacijos proceso žinojimas gali padėti geriau suprasti savo ir paciento elgesį.
Iš pradžių artimieji ir sergantis žmogus yra šokiruoti ir nusiminę, šiuo laikotarpiu yra įmanomos ir
suprantamos visos emocijos ir reakcijos. Gali būti sunku patikėti, kad tai tiesa.
Net artimi tos pačios šeimos žmonės gali labai skirtingai reaguoti į liūdnas naujienas ir naujoje
situacijoje iš nieko negalima laukti tam tikros reakcijos ar pasirengimo veikti. Pradiniame etape
tiek sergančiam žmogui, tiek jo artimiesiems pirmiausia reikia šiek tiek laiko ir galimybės
pasikalbėti apie tai, kaip jie jaučiasi - kai jie yra pasiruošę.
Šoko būsenoje gali atrodyti, kad gyvenimas visam laikui tapo painus ir nepakeliamas. Tuo metu
yra naudinga suprasti, kad psichikos „paralyžiaus“ paskirtis - suteikti papildomo laiko apdoroti
esminę svarbią informaciją ir priimti liūdnus faktus. Galiausiai situacija ir jausmai tampa aiškesni.
Kai pradinis šokas palengvėja, bendras vaizdas tampa daugialypės formos ir emocijos gali
sustiprėti. Jūsų jausmai ir sugebėjimas veikti staiga gali pablogėti. Artimiesiems dažnai
atsiranda poreikis paaiškinti ir ką nors apkaltinti dėl situacijos. Paprastai jie kaltina save.
Gyvenimas gali atrodyti labai sunkus ir sergančiam žmogui, ir jo artimajam, gali atsirasti įvairių
su stresu susijusių simptomų, tokių kaip košmariški sapnai ir raumenų įtampa.
Pasireiškus emociniam sukrėtimui, naudinga persvarstyti savo jausmus ir mintis, tai taip
pat padės suprasti situaciją. Per šį etapą artimas žmogus dažnai jaučia poreikį kalbėti ir būti
išklausytas. Verta užduoti klausimus ir priimti pagalbą iš kitų. Artimieji taip pat turi teisę gauti
paramą. Pavyzdžiui, gali būti naudinga skaityti panašioje situacijoje esančių žmonių istorijas
internete.
Faktinis ir nuoseklus supratimas, kas nutiko, įvyks lėtai, bet skirtingiems žmonėms tai užtrunka
skirtingą laikotarpį. Laikui bėgant, liga taps pripažintu faktu, ir atsiras noras ją geriau ir
racionaliau valdyti. Dažnai šiame etape (bet ne vėliau) artimas žmogus užsimano gauti visą
informaciją apie ligą; ką ji reiškia, kuo ji baigsis ir kaip su ja elgtis. Informacija apie tai, kaip kiti
galiausiai sugeba gyventi sirgdami ta pačia liga, dažnai yra neįkainojama.
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Vis dėto šiame suvokimo etape liga, atrodo, pradeda užimti didžiausią gyvenimo dalį.
Susidūrimas su faktais dažnai siejamas su liūdesiu dėl ko nors prarasto; sergančio žmogaus
artimieji gali pasikeisti visam laikui arba gali pakisti anksčiau buvusi neatsiejama jų kasdienio
gyvenimo ir laisvalaikio dalis. Susirūpinimas dėl ateities taip pat dažnai užvaldo mintis.
Svarbu, kad artimasis rūpintųsi savo gerove, pavyzdžiui, tęsdamas darbą, turėdamas pomėgių ir,
jei įmanoma, susitikdamas su draugais. Geros sveikatos artimieji yra geriausia pagalba kitiems.
Artimiesiems naudinga žinoti, kad...

•

Kažkieno liga nėra kieno nors kaltė.

•

Sergančiam žmogui reikia paramos, ir tai nereiškia ligos išgydymo ar pašalinimo. Pakanka
būti šalia.

•

Ir sergantis žmogus, ir jo artimasis turi teisę į bet kokias, netgi prieštaringas emocijas ir
mintis.

•

Artimajam taip pat reikia paramos ir su kuo nors pakalbėti.

•

Kiekvieno stiprybė turi ribas. Artimųjų gerovė yra tik jų atsakomybė.

•

Esant sunkiai gyvenimo situacijai, svarbu skirti laiko sau ir užtikrinti, kad būtumėte geros
sveikatos.

•

Jei reikia, galite gauti pagalbos.

Krizė po šoko nesitęs amžinai. Net sudėtingoje situacijoje gyvenimas paprastai stabilizuojasi,
kai emocinėms permainoms ar su ligomis susijusiems klausimams nebeskiriamas pagrindinis
dėmesys. Artimojo liga tampa gyvenimo dalimi, ir dar bus laimingų akimirkų.
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Kaip pasirūpinti savo gerove?
Kad galėtumėte gyventi toliau, turėsite rasti tinkamų metodų ir paramos tinklų. Gyvenimas
turėtų būti ne tik atsakomybė ir artimojo palaikymas; reikalinga ir prasminga veikla, socialiniai
kontaktai, fizinis aktyvumas ir atsipalaidavimas.
Vis dėlto rūpinimasis savo gerove neturėtų tapti papildomu streso veiksniu. Normalu, kad
pradinėje šoko būsenoje tam nėra laiko, tačiau naudinga pagalvoti, kad galėtumėte skirti
daugiau laiko kitiems dalykams.
Kiekvienas žmogus pradinį etapą po diagnozės nustatymo patiria skirtingai. Įvairūs žmonės
atsigauna nuo streso ir atsipalaiduoja skirtingais būdais. Kai kurie žmonės gerai žino save ir
turi gerus streso valdymo įgūdžius, kiti turi rasti ir išbandyti naujus išlaisvinimo nuo psichinės ir
fizinės naštos būdus.
Kai kurie žmonės turi kitų artimų žmonių ir draugų, kurie gali pasiūlyti stiprybės ir paramos.
Tačiau kitiems trūksta natūralaus sugebėjimo perduoti savo emocijas ir mintis. Tokiu atveju yra
galimybė gauti sveikatos priežiūros specialistų arba pacientų asociacijų (panašioje situacijoje
esančių žmonių) paramą.
Fizinė gerovė yra svarbi, kad galėtumėte gyventi toliau. Toliau užsiiminėdami įprastu sportu
ar bandydami ką nors naujo, atgaivinsite kūną ir sielą. Kai jaučiatės pavargę, lengvos ar
atsipalaidavimo treniruotės yra geriau nei sunkus fizinis krūvis. Turėtumėte rasti Jūsų gerovę
palaikančią pusiausvyrą tarp fizinio aktyvumo ir poilsio.
Jūsų psichologinei gerovei naudinga pabandyti susidoroti su savo emocijomis. Be to, neigiamos
emocijos yra gyvenimo dalis ir jos niekam nedaro žalos. Emocijos negali būti slopinamos.
Nekontroliuojamos emocijos gali pasireikšti kaip įtampa, nerimas, pyktis, ciniškumas ar
depresija. Sunkią emocinę būseną dažnai galima sušvelninti nemalonias emocijas įvardijant ir
pavadinant: taip pasijusite geriau.
Svarbu išmokti atpažinti savo emocijas ir jas išreikšti. Jūs negalite pasirinkti ar išjungti emocijų,
bet galite jas tam tikru lygiu kontroliuoti, naudodami mintis ir veiksmus.
Nereikia ir neturite neigti nemalonių problemų, nes beveik visada kiekvienoje neigiamoje
situacijoje galima rasti teigiamą pusę ir jos verta ieškoti. Pozityvios mintys ir prasminga veikla
sukelia teigiamas emocijas, net jei iš pradžių jos yra labai menkos.
Kūnas ir protas yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl atsipalaidavęs kūnas atpalaiduoja mintis.
Kai atsipalaiduojate, Jūsų kūnas atsigauna nuo sukrėtimo, pagerėja kraujotaka, sumažėja
kraujospūdis ir pulsas, neišskiriamas streso hormonas ir išskiriama vis daugiau gerą nuotaiką
sukeliančio endorfino. Atgaunant jėgas, svarbiausias veiksnys yra gebėjimas atsipalaiduoti.
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Patarimai, kaip palaikyti savo gerovę:

•

Ar Jūsų kasdieniniame gyvenime yra kas nors ypatingo, kas padeda įveikti nemalonias
situacijas ir jaustis gerai?Pavyzdžiui, tai galėtų būti kasdienis nėrimas arba tylus rytas
skaitant laikraštį. Užtikrinkite, kad turėtumėte pakankamai laiko tokiai veiklai. Taip pat
pagalvokite, ar yra kas nors, kas Jums nėra gerai, ir nuspręskite palaipsniui to atsisakyti.

•

Be to, užsirašykite, kas Jums kelia nerimą. Informacija, kurią galėsite perskaityti,
niekam nepakenks, bet tai leidžia Jums „paviešinti“ nemalonius faktus ir pamatyti bet
kokią teigiamą jų pusę. Užsirašant tokius dalykus sukuriama savo jausmų struktūra ir
sumažinama našta, kurią sukelia įvairios emocijos, nebaigtos mintys ir neapibrėžtumas

•

Kiekvieną vakarą įvardykite tris teigiamus dalykus, kurie įvyko per dieną. Prisiminkite bet ką
teigiamo, kas įvyko dienos metu, t. y. atskirus įvykius, naujienas ar ką nors, kas vyksta ilgiau.
Užsirašykite šiuos dalykus. Sukurkite sau sąrašą arba jį aptarkite su kitais žmonėmis.

•

Sužinokite apie įvairius atsipalaidavimo būdus, kuriuos galite rasti internete, įskaitant
vaizdo ir garso įrašus. Pavyzdžiui, pabandykite ieškoti terminų „relaksacijos metodai“ arba
„įsisąmoninimo praktikos (mindfulness) metodai“.

•

Ieškokite informacijos apie ligą, su kuria susiduriate. Pirmiausia sudarykite sąrašą klausimų,
atsakymus į kuriuos norite sužinoti. Būtinai naudokite tik patikimus šaltinius. Geriau
naudoti oficialių organizacijų tinklalapius ir brošiūras, pagrįstas moksliniais duomenimis.
Jei reikia, peržiūrėkite informaciją su Jūsų artimąjį gydančiu gydytoju.

•

Sužinokite apie informaciją ir veiklą, kurią siūlo Jūsų artimo žmogaus liga sergančių
pacientų asociacija. Dalyvaukite veikloje, jei kas nors tinka Jums.

31

Paveikslas: © Hannele Salonen-Kvarnström

Artimiesiems

32

Krizės planas
Praėjus pradiniam šokui, kiti nemalonūs siurprizai yra labai nepageidaujami. Gali būti naudinga
parengti krizės planą ateičiai, ypač jei liga progresuoja. Paruošus ir užrašius planą, tampa
įmanoma elgtis logiškai, kai smogia nemalonus siurprizas.
Naudinga paruošti planą laiku ir kartu su žmonėmis, kuriuos ši situacija paveikia iš esmės. Visos
šalys turėtų suprasti, kaip elgtis, jei situacija vėl taps krizine.
Krizės planas gali apimti sergančiojo ir (arba) artimo asmens norus, susijusius su gydymu,
įgaliojimais, kontaktine ir kita informacija, kuri padės suvaldyti grėsmingą situaciją. Planas turėtų
būti saugioje vietoje, kad prireikus jį būtų galima rasti.
Kitiems žmonėms labiau patinka gyventi šia diena be konkrečių ateities planų. Kiekvienas
nusprendžia, kaip elgtis su ateitimi. Sudarant planus arba nusprendžiant jų atsisakyti, turi būti
išgirstas sergantis asmuo.

Kaip suvaldyti situaciją ir gyventi toliau?
Sunki liga pribloškia, net jei tai trunka neilgai. Tai lengvai pakeičia santykius ir funkcijas. Šeimą
valdanti motina ar tėvas staiga gali tapti pacientu, o darboholikas gali būti priverstas dirbti ne
visą darbo dieną. Kartais liga priverčia atsisakyti svarbių dalykų, tokių kaip pomėgiai ir darbas.
Blogiausiu atveju tai gali reikšti „ne“ pačiam gyvenimui. Praradimai ir reorganizavimas padaro
įtaką ir ligoniui, ir jo artimiesiems.
Net esant sudėtingiausioms situacijoms, praėjus pradinei krizei galima pasiekti tam tikrą
stabilumą. Artimi žmonės turėtų pripažinti ligos sukeltus funkcijų pokyčius ir stengtis
išlaikyti ankstesnes funkcijas arba prie jų grįžti, jei tai įmanoma. Verta leisti dabar nuo kitų
priklausančiam artimajam būti atsakingam už tai, kas susiję su juo ar šeimos reikalais, kiek tai
įmanoma. Kartu su rūpestingais santykiais, kurie atsiranda porose, tikslinga palaikyti bendravimo
ir romantikos aspektus.
Sergantiems žmonėms per didelis rūpinimasis dažnai būna nemalonus. Siekiant išlaikyti
savarankiškumą, sergančiam asmeniui turėtų būti suteikta galimybė atlikti nepriklausomus
pasirinkimus ir spręsti savo reikalus, kiek tai įmanoma. Žinoma, tikslas yra ne šalti santykiai, bet
dviejų suaugusių žmonių abipusė pagarba ir supratimas.
Verta aktyviai ieškoti naujų prasmingų veiklų, kurios pakeistų prarastąsias. Reikia išgirsti, gerbti
ir įvykdyti progresuojančia liga sergančio asmens norus ir planus, net jei pastebėsite, kad jie yra
nemalonūs. Dažnai sergantis asmuo nenori detaliai planuoti ateities ir tai turėtų būti priimta.
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Žingsnis link šviesesnio kasdienio gyvenimo
Krizė pakeičia ir ligonio, ir jo mylimo žmogaus gyvenimą. Šiame prisitaikymo etape verta
apmąstyti savo norus ir pagalvoti apie tai, kas gyvenime svarbu. Tai leidžia išreikšti savo poreikius
ir pageidavimus kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, pabandykite atlikti šią užduotį.

Paimkite rašiklį ir
popieriaus lapą
arba užsirašykite
savo mintis
naudodami
skaitmeninę
laikmeną.

1.

2.

Pagalvokite, kaip norėtumėte
gyventi po šešių mėnesių. O
po vienerių metų? Po penkerių
metų?

Sudarykite toliau išvardytų dalykų
sąrašą.
a. Kas gero jau įvyko Jūsų
gyvenime?
b. Kas suteikia malonumo Jums
ir Jūsų mylimam žmogui?
c. Kas Jus apsunkina ar sukelia
stresą?

Koks vienas dalykas yra
svarbiausias Jūsų gerovei?

3.
Ar manote, kad galėtumėte
įgyvendinti savo ateities norus
dabar? Tai galėtų būti gerų
dalykų pridėjimas ir stresinių
veiksnių mažinimas. Net ir
mažiausias žingsnis gali leisti
pasijusti stebėtinai gerai!

PAPILDOMA INFORMACIJA:
• www.facebook.com/retosligos/
• www.sanofi.lt
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Reguliariai
peržiūrėkite savo
užrašus ir juos
atnaujinkite.
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ir yra kelių psichologijos knygų ir straipsnių
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