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Santrauka
 Vaikų vėžio diagnozė ir gydymas šeimoms kelia itin di-
delį stresą ir gąsdina tiek pačią šeimą, tiek vaiką. Vaikui 
susirgus onkologine liga, visa šeima susiduria su įvai-
riais sunkumais: fiziniais, psichoemociniais, socialiniais, 
materialiniais, kurie stipriai pakeičia socialinį gyvenimą. 
Vėžiu sergančių vaikų šeimos nariai išgyvena krizę, kuri 
sutrikdo šeimos pusiausvyrą ir gali kelti pavojų ne tik 
šeimos, bet ir sergančio vaiko sveikatai, nes vaiko šeimos 
nariai bijo ir nežino kas laukia jų vaiko, kuris serga vėžiu. 
Dėl to sergančiojo šeimos nariai dažnai būna pikti, irzlūs, 
pasimetę, nemokantys valdyti emocijų. Tyrimo dalyviai 
patvirtino, kad onkologinė liga paveikia vaiko ir šeimos 
socialinį gyvenimą, todėl neretai sumažėja socialinis 
bendravimas: noras atsiriboti nuo visų, užsisklendžia ir 
nebendrauja su artimaisiais, draugais, bendradarbiais, 
sutrinka šeimos vaidmenys ir įprastinis šeimos gyveni-
mas. Tyrimo dalyviai patvirtino ir tai, kad šeimos, kurioje 
vaikas serga onkologine liga, patiria krizinius išgyveni-
mus, dėl kurių sutrinka vaiko ir jo šeimos pusiausvyra.

Įvadas
Analizuojant Pasaulinės vėžio observatorijos duomenis 

(angl. Global Cancer Observatory, GCO) [1] abiejų lyčių 
naujų vėžio atvejų skaičius 2020 m. įvairaus amžiaus gru-
pėse Europoje siekė per 4 mln., Lietuvoje per 17 tūkst., iš 
kurių dalis yra vaikai iki 18 metų. Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) duomenimis (2021), kasmet vėžiu suserga 
400 000 vaikų ir paauglių nuo 0 iki 18 metų [2]. Bendroje 
onkologinių ligų struktūroje vaikų vėžys sudaro mažiau nei 
1 proc. visų onkologinių ligų, tačiau apžvelgiant Lietuvos 
vaikų vėžio sergamumo atvejus, matoma, kad tai yra aktuali 
problema. Higienos instituto leidinio „Vaikų sveikata 2020“ 
duomenimis, 2020 metais 7 – 17 metų amžiaus grupės vaikų 
ligotumas navikais siekė 17,26 atvejų 1000 gyventojų. Ge-

rybinių navikų ligotumo atvejų 7 – 17 metų amžiaus grupėje 
rodiklis 15,8 atv. 1000 gyventojų [3]. Oficialiosios statistikos 
portale (OSP) [4], kurį administruoja Lietuvos statistika, 
išskiriamas vaikų, pirmą kartą susirgusių piktybiniais navi-
kais, skaičius, kuris 2020 metais siekė 68 atvejus. Higienos 
instituto „Vaikų sveikata 2019“ [5] duomenimis, 2019 me-
tais 7 – 17 metų amžiaus grupės vaikų susirgimų navikais 
skaičius siekė 18,47 atvejų 1000 gyventojų; „Vaikų sveikata 
2018“ [6] nurodo, kad tais metais navikų 7–17 m. amžiaus 
vaikų grupėje buvo 17,61 ligotumo atvejis 1000 gyventojų. 
„Vaikų sveikata 2017“ [7] pateikiama statistika, kad 7–17 m. 
vaikų grupėje 2017 m. buvo diagnozuota 13,66 atvejo 1000 
gyventojų. Palyginti su suaugusių sergamumu onkologinėmis 
ligomis, vaikų vėžys yra reta liga. J. Rascon ir kt. [8] teigia, 
kad „per pastaruosius 30-40 metų kai kurios vaikų vėžio 
formos tapo visiškai išgydomos, bet yra ir tokių, kuriomis 
susirgus išgyvenamumas siekia 30-40 proc.“. Nors teigiama, 
kad apie 80-90 proc. vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, 
pasveiksta, bet sergančių vaikų, kuriems reikalinga sociali-
nio darbuotojo pagalba - padėti vaikui ir jo šeimai namuose 
atpažinti ir plėtoti savo stipriąsias savybes, gauti reikalingas 
socialines paslaugas ir reikiamus išteklius. 

Vaikui susirgus onkologine liga, šeima susiduria su 
įvairiais sunkumais. Bene svarbiausi yra finansiniai, darbo, 
socialinių garantijų klausimai. B. Jones ir kt. [9], analizuo-
dami šeimos finansinį aspektą, pažymi, kad šeimoje, kurioje 
vėžiu serga vaikas, jo priežiūrai dažnai reikia daug laiko 
praleisti ligoninėje, o ne namuose ar darbe. A. Gori ir kt. 
[10] pastebi, kad žmonės, sužinoję, kad serga vėžiu, išgy-
vena krizę. M. Pishkuhi ir kt. [11] atskleidė, kad rūpinimasis 
vaiku yra natūralus tėvų bruožas, tačiau, vaikui diagnozavus 
onkologinę ligą, kuri kelia grėsmę jo gyvybei, tėvų globos 
vaidmuo teikiant priežiūrą tampa platesnis. Paprastai vėžiu 
sergančių vaikų šeimos nariai išgyvena daugiau krizių nei 
kiti tėvai. N. Žemaitienė ir kt. [12] pažymi, kad onkologinė 
liga, jos ilgas gydymas, labai paveikia sergančio žmogaus 
ir šeimos socialinį gyvenimą, todėl neretai sumažėja soci-
alinis bendravimas. Tokius pokyčius dažniausiai nulemia 
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sergančiojo noras atsiriboti nuo visų, vengimas bendrauti. C. 
Erker ir kt. [13] vaikų ligoninėje tyrinėjo vaikų vėžio įtaką 
šeimos santykiams ir atskleidė, kad vėžiu gydomų vaikų 
brolių ir (ar) seserų santykiai greičiau pablogėja su šeimos 
nariais, negu sergančio vaiko santykiai su šeimos nariais. G. 
Skubiejūtė ir D. Petružytė [14] pastebėjo, kad onkologine 
liga sergantys asmenys ir jų šeimos nariai yra jautrūs, turi 
daug baimių, išgyvena neigiamas emocijas ir patiria trau-
mas. Dėl to jie dažnai nori pasipasakoti apie savo sunkumus, 
gauti pagalbos. F. Hlubocky ir kt. [15] nustatė, kad asmenys, 
sergantys onkologine liga ir šeimos nariai yra ypač pažei-
džiami dėl dviejų dalykų: baimės ir nerimo, kurie susiję su 
ligos diagnoze, ir dėl įvairių paslaugų poreikio, kad būtų 
suteikta visapusė priežiūra. M. Tippy [16], nagrinėjusi psi-
chosocialinius vėžio aspektus vaikams ir jų šeimoms pažymi, 
kad kaip ir bet kuri gyvybei pavojinga liga, vaikų vėžys 
trukdo normalios vaikystės ir paauglystės raidos etapams ir 
šeimų gebėjimui efektyviai veikti. Socialinis darbuotojas, 
dirbantis vaikų onkologijos srityje, turi daug pareigų: teikti 
pagalbą, mokymus, atstovavimą, konsultavimą [17], todėl 
vaikų onkologijoje socialinis darbuotojas padeda vaikams, 
jų šeimoms įveikti stresą ir liūdesį, suteikia vilties, rūpinasi 
sergančių vėžiu vaikų socialinių santykių palaikymu ir naujų 
užmezgimu,  yra artimas, patikimas specialistas vaikams 
ir jų šeimų nariams [18], padeda šeimoms spręsti kasdie-
nius iššūkius, susijusius su vėžio diagnoze ir jo gydymu 
[19], mato šeimos narius ir kartu įvertina gydytojų teiginius 
[20].  Tyrimai rodo, kad onkologinių problemų turintiems 
vaikams reikia psichosocialinės paramos, nes jiems tenka 
įveikti tokius iššūkius, kaip socialinių santykių kūrimas, 
išsilavinimas, profesinio tobulėjimo problemos ir polinkis 
į depresiją. Socialinių darbuotojų teikiama psichosocialinė 
pagalba sergančiam vėžiu vaikui ir jo šeimos nariams yra 
aktuali ne tik sveikatos priežiūros įstaigoje, bet ir besigy-
dantiems namuose. 

Tyrimo tikslas – nustatyti, su kokiais sunkumais susi-
duria šeima, vaikui susirgus onkologine liga. 

Tyrimo medžiaga ir metodai  
Tyrimui atlikti naudojama mokslinės literatūros analizė 

ir kokybinis tyrimo metodas, struktūruotas interviu. Dėl 
COVID-19 pandemijos atvejo tyrimo dalyviams patogiau 
atsakyti raštu į struktūruoto interviu paruoštus klausimus. 
Tyrimo priemonę sudarė 14 atviro tipo klausimų. Duomenų 
apdorojimui buvo pasirinkta kokybinė turinio (content) ana-
lizė. Duomenų apdorojimo būdas - MAXQDA programa. 
Tyrime dalyvavo 12 socialinių darbuotojų, dirbančių X so-
cialinių paslaugų centruose su onkologine liga sergančiais 
vaikais ir jų šeimomis. Tyrimas atliktas remiantis netikimybi-
nės patogiosios atrankos metodu. Tyrime įgyvendinti etikos 

principai: geranoriškumo, nusiteikimo nekenkti tiriamam 
asmeniui principas, laikomasi konfidencialumo ir anonimiš-
kumo principo. Buvo naudojama tyrimo dalyvių kodavimo 
sistema vardo pirmosios raidės inicialais.  

Tyrimo rezultatai 
Vaikui susirgus onkologine liga, šeima patiria įvairių 

sunkumų. Analizuojant tyrimo dalyvių pasisakymus apie 
šeimos patiriamus sunkumus, buvo išskirtos trys kategorijos: 

• socialinių ryšių silpnumas, 
• šeimos ir vaiko psichoemocinė būsena, 
• šeimos santykių krizė.  
Kiekviena kategorija darbe analizuojama išsamiai. Gi-

lesnei analizei kategorijos suskirstytos į subkategorijas, pa-
grindžiamas tyrimo dalyvių teiginiais. 

Socialinių ryšių silpnumo kategorija buvo analizuo-
jama jai priskiriant tris subkategorijas: bendravimo vengi-
mas, skyrybos ir finansinis nestabilumas. Tyrimo dalyvių 
teiginiai apie bendravimo vengimo sunkumus atsiskleidė tai, 
kad vaiko liga dažniausiai nulemia sergančiojo ir jo šeimos 
norą atsiriboti nuo visų „<...> būna dienų, kada nesinori 
nieko matyti, tiesiog užsidaryti, kad niekas nieko neklau-
sinėtų <...>“ (V) ir vengimas bendrauti „<...> atsiribojimas 
nuo aplinkos <...>“ (J). Šeimoje kyla bendravimo sunkumų: 
„įtampa kyla bendraujant tarpusavyje, atsiranda kaltės ir 
nusivylimo jausmai, bejėgystė“ (K), „sumažėjo kokybiš-
kas bendravimas šeimoje. Didžiausias dėmesys skiriamas 
sergančiam vaikui“ (R). Sergantys vėžiu vaikai patiria daug 
bendravimo sunkumų ir jiems labai reikia socialinių darbuo-
tojų pagalbos, nes „<...> vaikus, ypač paauglius, labai slegia 
įprastinės aplinkos praradimas, išvaizdos pasikeitimas, ma-
žėja socialinis bendravimas“ (G). „Dėl ligos neretai sumažėja 
vaiko socialinis tinklas, bendravimas. Tokius pokyčius gali 
lemti ir visos šeimos noras atsiriboti, vengimas bendrauti“ 
(D). M. Weaver [21] teigia, kad vėžiu sergančių vaikų ir jų 
šeimos narių gyvenimo kokybė gali būti geresnė, palengvi-
nant vaikų ir šeimos kančias, taikant gailestingo ir sąžiningo 
bendravimo praktiką. Vėžiu sergančio vaiko priežiūra trunka 
ne vieną mėnesį, o dažnu atveju ir ne vienerius metus, to-
dėl dažnai „<...> dėl ilgo gydymosi laiko ir izoliacijos jie 
praranda socialinius ryšius, sutrinka šeimos vaidmenys ir 
įprastinis šeimos gyvenimas, kas daro įtaką tėvų tarpusa-
vio santykiams“ (I), o tai sunkina bendravimą šeimoje, nes 
„<...> tokios šeimos labiau užsisklendžia, nebendrauja su 
artimaisiais, draugais, bendradarbiais, o tai gali neigiamai 
paveikti vaiko gydymo procesą, <..> aplinkinių žmonių pati-
riamas nerimas bei nežinojimas, kaip bendrauti su sergančiu 
onkologine liga vaiku ir jo artimaisiais <...>“ (D). Dėl šių 
priežasčių tik dar labiau padidėja socialinis atstumas tarp 
visų socialinių grupių ir sumažėja socialinis bendravimas. 
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Apibendrinant galima išskirti šiuos bendravimo sunkumus 
sergančio vėžiu vaiko šeimoje: noras atsiriboti nuo visų, 
užsisklendžia ir nebendrauja su artimaisiais, draugais, ben-
dradarbiais, sutrinka šeimos vaidmenys ir įprastinis šeimos 
gyvenimas.

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie tėvų santy-
kių sunkumus, kurie turi įtakos skyryboms, pastebėta, kad 
visos šeimos, kuriose vaikas serga onkologine liga, patiria 
krizinius išgyvenimus, dėl kurių sutrinka vaiko ir jo šeimos 
pusiausvyra. D. Vitkauskaitė [22] teigia, kad onkologinė liga 
sugriauna ligonio ir šeimos ne tik dabarties, bet ir ateities 
planus, keičia darbinę veiklą ir kasdienybę, žmonių požiūrį 
į gyvenimo trapumą ir laikinumą, todėl „Dėl šių priežasčių 
kyla tarpusavio konfliktai, pasitaiko ir skyrybų atvejų“ (I), 
„<...> neretos skyrybos <..>“ (J). Tyrimo dalyvės patebi, kad 
vyrai dažniau palieka šeimą dėl sunkumų „šeima iširo, nes 
tėvas neišlaikė įtampos <...>“ (N), „kartais vyrai pagalvoja 
apie skyrybas, jiems atrodo, kad taip būtų lengviau išgy-
venti tokioje situacijoje <...>“ (V). Galima daryti prielaidą, 
kad susirgus vaikui sunkia liga, šeimose įvyksta sudėtingi 
pokyčiai ir skyrybos yra dažnesnė vyrų reakcija, galima net 
pradiniame ligos etape. Tyrimo dalyvės akcentuoja, kad so-
cialiniai darbuotojai ir kiti specialistai tam tikromis aplinky-
bėmis gali laikinai stabilizuoti šeimos santykių krizę: „Jei 
šeima „byra“, būtina pagalba iš šalies (psichologas, socialinis 
darbuotojas, dvasininkas, visuomeninės organizacijos)“ (J). 
Apibendrinant, galima pastebėti, kad vienos šeimos lieka 
stiprios, kitos išsiskiria, tačiau visas jas daugiau ar mažiau 
paliečia šeimos santykių krizė. 

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie finansinio 
nestabilumo sunkumus, atsiskleidė tai, kad žinia apie vaiko 
onkologinę ligą apverčia nusistovėjusį šeimos gyvenimą: 
„Susirgus vaikui šeima susiduria su įvairiomis socialinėmis 
ir psichologinėmis problemomis (socialiniai santykiai, darbo 
praradimas, finansiniai sunkumai, namuose likusių vaikų 
priežiūra ir auklėjimas ir kt.)“ (A). Tyrimo dalyvės pastebi, 
kad pradėjus vaiko gydymo etapą ligoninėje šeima praleidžia 
ilgus mėnesius, dėl ko prarandamas darbas „<...> dėl vaiko 
diagnozės ir pradėto intensyvaus gydymo vaiko mama, kurį 
laiką, negalėjo dirbti, teko daug laiko, kartu su vaiku, gulėti 
ligoninėje“ (A), „<...> dažniausia, vienam šeimos nariui 
tenka išeiti iš darbo, nes nuolatiniai atsiprašymai kenkia 
darbo kokybei, darbdaviai negali ilgu laikotarpiu sudaryti 
tokias darbo sąlygas“ (V), todėl šeima patiria finansinių 
sunkumų: „Daugelis tėvų susiduria ir su finansinėmis pro-
blemomis susirgus vaikui onkologine liga, kadangi dažnos 
kelionės į ligoninę, papildomos išlaidos medikamentams 
ir kt.“ (G), „<...> mamai trūko finansų, dirbti išėjo pusei 
etato, nes daug laiko reikėjo praleisti su vaiku“ (N). Tyrimo 
dalyvės pastebėjo, kad dėl finansinių sunkumų mažėja savęs 

realizavimo poreikiai: „Sumažėjo šeimos pajamos, todėl 
sumažėjo galimybės pramogauti, atsipalaiduoti, o kartais 
tiesiog pasirūpinti būtiniausiais dalykais“ (R), „Vienas iš 
tėvų nebegali dalyvauti darbinėje veikloje, taip pasikeičia ne 
tik šeimos finansai, bet ir savęs realizavimo galimybė“ (I), 
„Vienam iš vaiko tėvų teko laikinai nutraukti darbo sutartį 
(nepatenkinamas savirealizacijos poreikis), kadangi reikėjo 
slaugyti sergantį vaiką“ (A). Galima pastebėti, kad labai 
svarbu atkreipti dėmesį į šeimos finansinę padėtį ir reikia 
galvoti apie būtiną paramą šeimai: „Finansinė parama taip 
pat būtų labai vertinga <...>“ (R), „<...> ši liga be visų pa-
galbos rūšių reikalauja finansinio palaikymo“ (V).

Apibendrinant galima teigti, kad dėl vaiko onkologinės 
ligos keičiasi visos šeimos nusistovėjęs gyvenimo ritmas, 
persiskirsto pareigos ir atsakomybės, susiduriama su dažnai 
nepakeliamais finansiniais sunkumais. Socialinio darbuotojo 
savalaikė pagalba gali padėti šeimai įveikti kilusius finan-
sinius sunkumus.

Šeimos ir vaiko psichoemocinės būsenos kategorija 
buvo analizuojama jai priskiriant šias subkategorijas: in-
formacijos trūkumas, psichologinės problemos, sveikatos 
sutrikimai.

Nuo vaiko onkologinės ligos priklauso galimybė pa-
sveikti, todėl ligos stadijos nustatymo laukimas turi didelę 
įtaką tiek vaiko, tiek jo šeimos narių psichoemocinei savi-
jautai. Onkologinės ligos diagnozavimas kelia šeimai psi-
chologinį stresą ir turi glaudų ryšį tarp vaiko ligos ir emoci-
nės kančios: „Kai šeima sužino apie vaiko onkologinę liga, 
pasijaučia viena šiame pasaulyje. Nežino nei ką daryti, nei 
kur eiti, nei nuo ko pradėti. Nežino ką daryti su jausmais 
ir emocijomis, kurie nuolat keičiasi ir trukdo susitelkti ties 
svarbiausiu – vaiko liga“ (V). Nekyla abejonių, kad vaiko 
onkologinė liga keičia šeimos emocinę būklę, todėl keičiasi 
vaiko ir jo šeimos gyvenimo kokybė.

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie informacijos 
trūkumą, atsiskleidė šio trūkumo keliami sunkumai. Žinia 
apie sunkią vaiko ligą sujaukia jausmus, verčia pasijusti 
vienišu ir bejėgiu, todėl labai svarbus socialinių darbuo-
tojų dėmesys, komunikavimas su kitais specialistais, tei-
kiant šeimai kuo daugiau informacijos, nes: „Dažnai šeima 
stokoja informacijos apie gydymo ir ligos eigą, tada ieško 
informacijos internetinėse erdvėse. Čia dažnai informacija 
būna klaidinanti ir neatitinkanti realios šeimos situacijos, 
taip šeima patiria dar daugiau baimių ir nerimo“ (A). Kita 
tyrimo dalyvė teigia, kad „<...> labiausiai trūkta paprasto 
supratimo apie ligą, nes tėvai patys sėdi prie kompiuterio 
ir ieško informacijos apie susirgimą. Gal jiems ir gydytojai 
aiškina, sako, bet esant tuo metu šokinei būsenai, jie arba 
nesupranta, arba neprisimena, arba negirdi“ (D). Tyrimo 
dalyvės pastebi, kad informacijos trūksta apie socialinių 
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darbuotojų veiklą „<...> tokios šeimos tiesiog neturi infor-
macijos apie galimą socialinių darbuotojų pagalbą <...>“ (V). 
Dar viena tyrimo dalyvė atskleidė, kad informacijos trūksta 
ir šeimos artimiesiems, draugams, kaimynams, nes „Neretai 
nežinodami, kaip elgtis, ką sakyti, kuo padėti, žmonės ima 
vengti šios šeimos, jai neskambina, nebeateina aplankyti. 
Kas labiausiai pasimatė, kad šeima ir sergantis vaikas šiuos 
pokyčius dažniausiai akylai stebi, vertina ir skaudžiai rea-
guoja“ (D). Apibendrinant galima teigti, kad informacijos 
neaiškumas, nesuprantami gydytojo sakomi žodžiai, visos 
situacijos nežinia tėvams sukelia dar daugiau baimių ir emo-
cinių svyravimų, todėl tokiomis akimirkomis ypač svarbu 
tinkamai informuoti šeimą ir padėti jai priimti vaiko ligą.

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie psichologines 
problemas, atsiskleidė tai, kad vaiko onkologinė liga viena-
reikšmiškai paveikia kiekvieną šeimos narį. Ji sudrumsčia 
ne tik vaiko, bet ir šeimos narių gyvenimą: „Šeimos na-
riai neretai būna kupini pykčio, neteisingumo jausmo, kyla 
klausimai „Kodėl mums? Kodėl mūsų vaikui? Kodėl tokia 
didelė nelaimė? Ką aš padariau negero? Ko nepadariau?“ 
(R), sukelia neaiškumo, dviprasmiškumo jausmus: nežinia 
kaip elgtis, ką sakyti, kuo padėti. Kaip teigia dauguma tyrimo 
dalyvių, „<...> šeima sužinojusi apie vaiko onkologinę ligą 
išsigąsta, pradeda bijoti dėl ateities ir vaiko <...>“ (K), „Vai-
kui susirgus onkologine liga, kartu su juo „suserga“ ir visa 
šeima“ (I), „Šeima labiausiai patiria baimę dėl nežinomybės, 
nerimą, o ypač nevilties jausmą. Po to ateina liūdesys, kal-
tina save, kad kažką praleido, pražiūrėjo, todėl taip atsitiko“ 
(D). Tyrimo dalyviai labai išryškina nuotaikos pokyčius: 
„Nuotaikos keičiasi ne dienomis, o kelis kartus per dieną: tai 
ašaros iš nevilties ir skausmo, tai pyktis <...>“ (V), „Stebima 
dažna nuotaikų kaita, vaiko mama kartais būdavo neįpras-
tai pakilios nuotaikos, staiga nuotaika kisdavo, ji tapdavo 
pikta, nerimastinga, įtari“ (A). Tyrimo rezultatai atskleidė ir 
jausmų problemas: „Tėvai jaučia pyktį, liūdesį, bejėgiškumą 
ar neviltį“ (I), „Šeimos nariai patiria visą puokštę jausmų, 
kurie nuolat keičiasi: daug pykčio, graudulio, pasimetimo, 
nevilties, bejėgiškumo ir nežinomybės“ (V), „<...> stresas, 
baimė, neviltis, nerimas <...>“ (G). Tyrimo dalyviai pastebi, 
kad onkologinė liga, kaip naujas, nepažįstamas pavojus, 
sukelia nežinomybės jausmą: „<...> nežinomybė, baimė 
<...>“ (J), „Šeima labiausiai patiria baimę dėl nežinomy-
bės, nerimą, o ypač nevilties jausmą. Po to ateina liūdesys, 
kaltina save, kad kažką praleido, pražiūrėjo, todėl taip atsi-
tiko“ (D), „Patiriama pirmiausiai tai nežinomybė, atsiranda 
ir baimė, atsiribojimas <...>“ (M). Analizuojant tyrimo da-
lyvių teiginius, tai gali atrodyti kaip aklavietė – socialiniam 
darbuotojui sunku ir neaišku kaip elgtis tokiose situacijoje: 
„Sunkiausia buvo stebėti, kaip šeima sunkiai išgyveno vaiko 
diagnozę bei matyti pasimetimą, nežinomybę dėl vaiko di-

agnozės“ (A) arba „<...> sunkiausia buvo padėti išgyventi 
susitaikymo su liga periodą, nes šeima buvo neviltyje, jautė 
stiprų nusivylimą“ (K). Analizuojant išsakytus teiginius apie 
socialinių darbuotojų teikiamą psichosocialinę pagalbą šei-
mai mažinant psichologines problemas, pažymėtina, kad 
„<...> onkologinių problemų turinčiam vaikui ir jo šeimai 
psichosocialinė parama yra būtina, kadangi dažnas atvejis 
kaip šeimoje įsivyrauja profesinio tobulėjimo problemos bei 
polinkis į depresiją“ (G), „Onkologinė liga niekur nedingo 
ir reikalingas tolimesnis palaikymas, kuris siaubingai išvar-
gino vaiką, o kartu ir visą šeimą“ (R). Viena tyrimo dalyvė 
pastebėjo ir konfliktų grėsmes šeimoje: „Vaiko liga reika-
lauja daug dėmesio, nuotaikos keičiasi, šeimoje prasideda 
pykčiai dėl asmeninių santykių“ (V) ir „<...> šeimoje vyksta 
emocijų nesusipratimas, įsivyrauja tarpusavio konfliktas, 
emocijų išsekimas, neišsikalbėjimas“ (G). Dar viena tyrimo 
dalyvė išskyrė ir savižudybes galimybes „<...> susipažinau 
su mergaitės motina, kuri save žalojo, kad išgyventų dvasines 
kančias <...>“ (J). Apibendrinant galima pastebėti, kad šeima 
turi labai daug psichologinių problemų dėl vaiko onkologinės 
ligos: jaučiasi šeimoje nerimas, baimė, šokas, šeima išgyvena 
visas gedėjimo stadijas, nes žinia apie vaiko onkologinę ligą 
išgyvenama kaip netektis, kuri sutrikdo šeimos nepažeidžia-
mumo jausmą, tėvams atsiranda vaiko praradimo baimė. 

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie sveikatos su-
trikimus, atsiskleidė tai, kad vaiko susirgimas onkologine 
liga sutrikdo visos šeimos pusiausvyrą ir gali kelti pavojų 
šeimos sveikatai, nes „Šeimos nariai sunkiai susitvarko su 
nerimu ir dėl to pradeda prastai miegoti“ (K), „<...> dėl 
nuolatinės įtampos didėja nuovargis <...>“ (K). Vėžiu ser-
gančių vaikų fizinė, emocinė ir socialinė sveikata susijusi su 
gyvenimo kokybe: „Ypač stiprios emocijos daro žalingą įtaką 
pačių tėvų sveikatai, dėl šių priežasčių sutrinka miegas, ka-
muoja nuovargis, nuotaikų kaita, pasitaiko depresijos atvejų“ 
(I), „<...> naktimis nepavyksta užmigti - sutrinka miegas 
<...>“ (V). Viena tiriamoji pastebėjo, kad vyrai sunkiau pri-
ima vaiko ligą, todėl jų sveikata greičiau pablogėja. „Vyrai, 
kaip taisyklė, išgyvena sunkiau nei moterys: nieko nenori, 
nekalba, naktimis nemiega, stipriai pablogėja sveikata, atsi-
randa pojūtis, kad greitai pavargsta, tempai sulėtėja, sunku 
sukaupti dėmesį“ (V). Apibendrinant galima teigti, kad vėžiu 
sergančio vaiko šeimos prastas sveikatos funkcionavimas 
neigiamai veikia vaiko sveikatą, o labiausiai blogina šeimos 
gebėjimą tinkamai prisitaikyti prie vaiko ligos. 

Šeimos santykių krizės kategorija analizuota jai pri-
skiriant šias subkategorijas: šeimos santykių kaita, šeimos 
pastangos ir kasdienės veiklos pokyčiai. Šeima, sužinojusi 
kad vaikas serga vėžiu, išgyvena krizę. Visa šeima patiria 
negatyvių emocijų. Tai pyktis, baimė, šokas, išgąstis, neri-
mas, mirties baimė. Vaiko liga sugriauna ateities ir dabarties 
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planus, turi įtakos šeimos narių darbui ir kasdienybei. Vaiko 
gyvenimo trapumo ir laikinumo suvokimas kardinaliai keičia 
šeimos gyvenimą. Visi tyrimo dalyviai ypač akcentavo besi-
keičiančius šeimos santykius ir jų pastangas mažinti įtampą.

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie šeimos san-
tykių kaitą, atsiskleidė tai, kad susirgus vaikui onkologine 
liga, pasikeičia šeiminiai santykiai, dažnai šeima puola į 
neviltį, nebetiki savo jėgomis. Tyrimo dalyviai išryškino 
šeimos santykių problemas: „Buvo sunku stebėti vaiko tėvų 
tarpusavio santykių pablogėjimą, nes padažnėjo pykčiai, atsi-
ribojimas vienas nuo kito“ (K), „<...> vaiko onkologinė liga 
taip pat nemažas iššūkis ir santykiams šeimoje <...>“ (G), 
„Po nustatytos diagnozės stipriai pasikeitė šeimos gyvenimo 
ritmas: tėvų dėmesys sutelktas ir nukreiptas į sergantį vaiką 
ir gydymo procesą“ (A). Keičiasi šeimos narių santykiai 
su darbdaviu, didėja socialinė atskirtis su draugais, mažėja 
savivertės jausmas tarp artimųjų: „Vienas iš tėvų praranda 
socialinius ryšius su kolegomis, draugais ir net artimaisiais“ 
(I). Tyrėjai labiausiai išryškino kitų vaikų santykius šeimoje. 
C. Erker ir kt. [13] teigė, kad vėžiu sergančių vaikų brolių 
ir (ar) seserų santykiai su šeimos nariais pablogėja greičiau, 
negu paties sergančiojo. Tas pasitvirtino ir tyrimo dalyvių tei-
giniuose: „<...> kiti vaikai pasidaro nebe tokie svarbūs, daž-
niau jie pradeda leisti laiką pas senelius, kurie jais pradeda 
rūpintis intensyviau <...>“ (K), „Ypač sunku, kai šeimoje 
su sergančiu vaiku yra ir sveikas vaikas, kuriam tenka atsa-
komybė augti savarankišku, kad ir koks jis dar mažas būtų, 
nes visas dėmesys yra skiriamas ligoniukui“ (R). Galima 
pastebėti, kad vaiko vėžio gydymo metu kai kurie broliai ir 
seserys jaučiasi vieniši ir praneša apie sumažėjusį dėmesį, 
dėl kurio gali būti „<...> stebimas kito šeimoje augančio 
vaiko pasikeitęs elgesys <...>“ (A). Viena tyrimo dalyvė 
teigė, kad tėvai skirstosi pareigas prižiūrėti visus vaikus - 
„<...> tėvams teko perskirstyti savo pareigas, vienas slaugė 
sergantį vaiką, kitas dirbo ir rūpinosi namuose likusiu vaiku, 
buitimi ir kt.“ (A). Apibendrinant galima daryti prielaidą, 
kad, susirgus vaikui onkologine liga, dažnai pasikeičia šei-
miniai santykiai, nuo šeimos nutolsta draugai, bendradarbiai. 
Tikėtina, kad šeima jaučiasi našta savo artimiesiems ar net 
darbdaviui. Santykiai šeimoje su kitais broliais ir seserimis 
prastėja dėl nerimo, depresijos. Vaiko vėžio gydymo metu kai 
kurie broliai ir seserys jaučiasi vieniši, sutrinka jų socialinė 
ir emocinė pusiausvyra. 

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie šeimos pa-
stangas, atsiskleidė šeimos pastangų galimybės pagerinti 
šeimos santykius. Tyrimo dalyvių teiginiai išryškino šei-
mos tvirtumą priimti sprendimus: „Dirbant su tokiomis 
šeimomis pastebėjau, kad labiausiai šeimai padeda vienas 
kito palaikymas, jų susitelkimas“ (D). Tai sustiprina šei-
mos santykių kokybę: „Vaikui sėkmingai buvo tęsiamas 

gydymas. Šeima buvo susitelkusi į pagalbos procesą jai bei 
naudojosi jai prieinamais bendruomeniniais ištekliais“ (A). 
Kita tyrimo dalyvė pastebėjo, kad šeimos pagalbos reikš-
mingumą užtikrina atvirumu, pasitikėjimu grįsti santykiai: 
„Jei šeima stipri, tai vienas kitą remdami ištveria viską <...>“ 
(J), „<...> pavyko šeimoms suderinti jiems teikiamą pagalbą 
mieste, kuriame gyvena <...>“ (A). Atsiskleidė ir specialistų 
komandos nauda, didinant šeimos pastangas stiprinti savo 
santykius: „Padeda tėvų palaikymas, pagalba prižiūrint kitus 
vaikus augančius šeimoje, taip pat specialistų palaikymas, 
informacijos suteikimas, psichologo konsultacijos“ (K). Dar 
viena tyrimo dalyvė pažymėjo, kad išgyventi krizę šeimoje 
padeda religingumas ir dvasingumas „<...> pradėjo dažniau 
eiti į bažnyčią ir melstis, kad vaikas pagytų <...>“ (N). Api-
bendrinant galima teigti, kad onkologine liga sergančių vaikų 
šeimos deda daug pastangų įveikti tarpusavio santykių krizę, 
todėl joms reikia psichosocialinės pagalbos įveikti tokius 
sunkumus, kaip socialinių santykių kūrimas.

Analizuojant tyrimo dalyvių teiginius apie kasdienės 
veiklos pokyčius, paaiškėjo, kad vaiko onkologinė liga kei-
čia visos šeimos darbinę veiklą ir kasdienybę. Dauguma 
tyrimo dalyvių akcentavo, kad: „<...> keičiasi dienos struk-
tūra <...>“ (J), „<...> visi šeimos nariai jaučiasi pavargę, nes 
reikia prisiimti daug naujų atsakomybių, pasikeičia dienos 
rutina <...>“ (R). Viena tyrimo dalyvė pastebėjo, kad netgi 
„<...> pasikeičia visos šeimos maisto racionas <...>“ (V). 
Keli tyrimo dalyviai atsakė, kad keičiasi šeimos socialinis 
gyvenimas, didėja socialinė atskirtis: „<...> laisvalaikis ir 
kasdieninė veikla šeimoje planuojama atsižvelgiant į sergan-
čio vaiko poreikius <...>“ (K), „<...> tenka atsisakyti įprastų 
pomėgių – sporto bei kitų užsiėmimų, nes jiems tiesiog ne-
buvo laiko <...>“ (V), „<...> nebegalėjo išeiti į teatrą, kiną, 
pas draugus <...>“ (N). Iš tyrimo dalyvių atsakymų galima 
suprasti, kad labiausiai šeimos kasdienė veiklą keičiasi dėl 
vėžiu sergančio vaiko: „Visas gyvenimas turi taikytis prie 
vaiko gydymo plano“ (J), „<...> šeimos nariai (mama, tė-
vas) taip įsijaučia į vaiko priežiūrą, susikoncentruoja tik į 
sergantį vaiką <...>“ (K), „Labiausiai pasimatė tai, kad visas 
dėmesys skirtas sergančiam vaikui, šeimos nariai nebeturi 
savo asmeninio gyvenimo, pamiršta savo poreikius“ (D). 
Viena tyrimo dalyvė teigė, kad šeimai „<...> tenka prisi-
taikyti prie vaiko, atsisakyti tam tikrų mėgstamų produktų 
<...>“ (V). Kita tyrimo dalyvė pastebėjo, kad nuo kasdienės 
rutinos šeimos nariai pavargsta, „<...> stebima apatija, be-
viltiškumas, nenoras atlikti kasdienių darbų. Mama teigė, 
kad bet kokie atliekami darbai jai yra be galo sunkūs <...>“ 
(A). Apibendrinant tyrimo dalyvių teiginius apie kasdienės 
veiklos pokyčius, galima teigti, kad šiame etape šeimai tenka 
priimti naujus sprendimus, įgyti naujų įgūdžių ir pertvarkyti 
savo kasdienę veiklą taip, kad galėtų būti su vaiku jo gydymo 
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metu. Šeimai prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių, suvokti 
realybę, nekaltinti gyvenimo ar likimo ir dalyvauti kasdienėje 
veikloje yra nelengva.

Išvados
1. Onkologine liga sergantys vaikai ir jų šeimos nariai 

yra jautrūs, turi įvairių baimių, išgyvena neigiamas emocijas 
ir patiria traumų. Onkologinė liga paveikia vaiko ir šeimos 
socialinį gyvenimą, todėl neretai sumažėja socialinis ben-
dravimas. Vaikui susirgus onkologine liga, šeima patiria 
įvairių sunkumų: socialinių ryšių silpnumas, šeimos ir vaiko 
psichoemocinė būsena ir šeimos santykių krizė. Šie sunkumai 
sutrikdo sergančio vaiko ir šeimos individualias funkcijas 
ir socialines galimybes, turi įtakos visų šeimos narių gyve-
nimo kokybei. Dėmesingas bendravimas su vaiku ir šeima 
yra socialinio darbuotojo veiklos prioritetas, užtikrinant ir 
padedant kuo labiau pagerinti jų gyvenimo kokybę namuose, 
teigiamai veikti tėvų ilgalaikio sielvarto lygį paliatyviosios 
fazės metu, sustiprinti socialinius ryšius su artimaisiais, drau-
gais, bendradarbiais ir bendramoksliais. 

2. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad socialiniai 
darbuotojai turi padėti šeimai namuose atpažinti ir plėtoti 
savo stipriąsias savybes, gauti reikalingą psichosocialinę 
pagalbą krizinėse situacijose. Socialinis darbuotojas turi ma-
žinti su liga susijusį psichologinį stresą, neigiamą psichologi-
nių veiksnių, susijusių su liga ir jos gydymu, įtaką, tinkamai 
ir laiku teikti psichosocialinę pagalbą, atitinkančią vaiko ir 
jo šeimos narių poreikius. Įvairiose situacijose šeimai labai 
padeda draugai ir artimieji, kurie dalijasi patarimais ir siūlo 
pagalbą. Sunkiuoju laikotarpiu labai svarbu turėti artimųjų, į 
kuriuos šeima galėtų kreiptis, pagalbos tinklą. Tyrimo daly-
vių teiginiai atskleidė ir žmogiškosios paramos svarbą – tai 
bendradarbių ir nepažįstamų žmonių pagalba šeimai.
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DIFFICULTIES EXPERIENCED IN A FAMILY IN 
WHICH A CHILD HAS AN ONCOLOGICAL DISEASE

V. Kondratavičienė, V. Demidenko
Keywords: childhood cancer, family, difficulties, social wor-

kers, psychosocial support. 

Summary
Childhood cancer diagnosis and treatment is extremely stressful 

for families and frightens both the family and the child. When a 
child develops an oncological disease, the whole family faces va-
rious difficulties: physical, psycho-emotional, social, financial 
difficulties, which greatly change social life. Family members of 
children with cancer go through a crisis that disturbs the balance 
of the whole family and can endanger not only the health of the 
whole family, but also the health of the sick child. Family mem-
bers are afraid and do not know what awaits a child with cancer. 
As a result, family members are often angry, irritable, lost, and of-
ten do not know how to control their emotions. Research partici-
pants confirmed that oncological disease affects the social life of 
the sick child and his family. It is not uncommon for social com-
munication to weaken: the desire to distance oneself from every-
one, withdraw and not communicate with relatives, friends, col-
leagues which disrupts family roles and normal family life. The 
research participants confirmed that families in which a child is 
suffering from an oncological disease experience a crisis that dis-
rupts the balance of the child and his family.
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