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DEDIKACIJA
Šią knygą skiriu Keitei, nes jos kova buvo ne mažiau sunki nei Natano.
Vaikas, kuris įtraukiamas į sergančio brolio ar sesers priežiūrą, išmoksta labai daug dalykų, kurie tikrai pravers jam gyvenime. Meilė sergančiajam broliui ar sesei gali būti svarbiausias iš jų.
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PADĖKA
Dėkoju savo dukrai Keitei už tai, kad ji mano gyvenimui padarė tokią
didelę ir stiprią įtaką, ir už tai, kad buvo šalia, kol rašiau knygą.
Dėkoju savo vyrui Skotui už tai, kad parėmė Keitę ir mane.
Dėkoju savo pusseserei Džiulei, kuri vieną dieną man pranešė serganti
lėtine mielogenine leukemija ir pasakė, kad, nepaisant to, viskas bus
gerai, ir tai tebus tik dar vienas gyvenimo pokytis. O tada dar pasakė,
kad ketina stengtis, jog jos trijų sūnų gyvenimai išliktų „normalūs“ viso
gydymo proceso metu. Būtent tą akimirką pajutau, kad atėjo laikas „pajudinti“ šią temą. Ačiū jai už tai, jog tolerantiškai išklausė mano tiradą
apie tai, kad nekartotų mano padarytų klaidų.
Dėkoju gydytojai Sonatai Jodelei už tai, kad visuomet stengiasi padėti
šiomis ligomis sergančiųjų šeimoms ir skatina mane rašyti knygas.
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2013 m. gegužę kartu su vyru savo lėšomis išleidome knygą „...Mokantis šokti lietuje. Vadovas tėvams apie neuroblastomos diagnozę, gydy
mą ir dar daugiau“ (angl. Learning to Dance in the Rain: A Parent’s
Guide to Neuroblastoma Diagnosis, Treatment and Beyond). Knygos
apie mūsų sūnaus kovą su vėžiu rašymas buvo sunkus, širdį draskantis
darbas; niekada nemaniau, kad jo imsiuosi. Jį įveikti man padėjo vyras,
Natano gydytojas, draugai ir Dievas. Tai, ką parašiau, yra ne mūsų memuarai, bet praktinis vadovas tėvams, kurie ką tik įžengė į vėžiu sergančių vaikų pasaulį. Jame aprašiau viską, ko išmokome apie gydymo
procedūras, skenavimą ir paprasčiausią išlikimą. Tie 16 mėnesių, kurių
prireikė knygai parašyti, man tapo katarsiu, tačiau dar sunkiau buvo vėl
iš naujo prisiminti tuos ilgus kovos su vėžiu metus. Visgi privalėjau tai
padaryti, nes jaučiau, kad Natano labui padarėme absoliučiai viską, ką
galėjome padaryti, ir to įrodymas – mūsų sūnus, kuris vis dar su mumis.
O dabar atėjo laikas pakalbėti apie kitą mūsų vaiką – Keitę.
Jau kelerius metus puoselėjau mintį parašyti šią knygą. Tie patarimai ir
išmoktos pamokos, apie kurias kalbėsiu, gali pasirodyti akivaizdūs, tačiau įvardijimas to, kas akivaizdu, kartais duoda geriausių rezultatų. Per
tuos kovos su sūnaus vėžiu metus supratome, kad rūpintis sveikuoju
vaiku yra ne mažiau svarbu nei rūpintis sergančiuoju.
Kai Natanui diagnozavo IV stadijos neuroblastomą, mes su Skotu iškart
ėmėme veikti. Mes ieškojome informacijos, ką turime daryti. Kalbėjome su gydytojais, slaugytojais, domėjomės ligoninėmis. Susisiekėme
su kitomis šeimomis, kad sužinotumėm, kaip geriausiai padėti sūnui ir
įveikti šią ligą. Mums net į galvą neatėjo, kad lygiai taip pat kruopščiai
turėtumėm ieškoti būdų, kaip Natano ligą geriausiai padėti išgyventi
savo dukrai. Elgėmės su ja taip, lyg jai visiškai nieko nebūtų nutikę. Nežinau kodėl, bet vadovavomės keistu požiūriu, jog jai gyventi geriausia
bus Natano ligos užribyje. Buvome įsitikinę, kad taip jai geriau. Dabar
manau, toks požiūris buvo klaidingas.
Tuomet mano argumentai atrodė labai racionalūs ir logiški: „Noriu, kad
ji gyventų normalų gyvenimą“; „Nenoriu, kad ji trintųsi ligoninėje“; „Jai
| 9
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ligoninėje bus nuobodu“; „Tiesiog neturiu jėgų prižiūrėti dar ir ją“ ir t. t.
Svarbiausias ir pats žalingiausias argumentas buvo toks: „Dabar visą
dėmesį turiu skirti sūnui, o dėl nuoskaudų ar sunkumų, kurių sukėlėme
dukrai, išsiaiškinsime vėliau.“ Dabar jau žinau, kad VISI tie pasiteisinimai yra neteisingi ir pavojingi.
Mūsų šeimos filosofija buvo laikyti dukrą kuo toliau nuo vėžio ir ligoninių. Stengėmės ir darėme viską, kad taip ir būtų, o dabar, praėjus dešimčiai metų, mūsų dukrai iš naujo tenka perprasti kai kuriuos dalykus.
Ø

Pirma, ji mano, kad ligoninė yra „išties nuostabi“ ir smagi vieta, nes
jos brolis su mama ten praleido daug laiko vieni, be jos. Kai mama
būdavo namie, ligoninėje budėdavo tėtis.

Ø

Antra, ji puikiai suvokia, kad jos gyvenimas nebuvo normalus. Tačiau jis toks ir negalėjo būti. Kai tik mūsų šeimoje pasirodė vėžys,
pasikeitė mūsų VISŲ gyvenimai, taip pat ir jos. Mūsų netinkamas
noras laikyti ją atokiau nuo vėžio jos vaikystę padarė dar mažiau
normalią. Mes neleidome jai būti mūsų naujojo gyvenimo dalimi ir,
patys to nenorėdami, privertėme ją jaustis pašaline.

Ø

Trečia, rūpinimasis dukterimi nebūtų iš mūsų pareikalavęs daugiau
jėgų. Veikiau atvirkščiai: jos buvimas būtų suteikęs daugiau energijos nei atėmęs. Mūsų gyvenimo centre galėjo būti šokiai ir pats
gyvenimas, o ne sunkumai, mirtis ir vėžys. Juk Keitė savo energija
užkrėsdavo visus, kad ir kur ji pasirodydavo.

Ø

Galiausiai, neįmanoma sugrąžinti tokio gyvenimo, koks jis buvo iki
vėžio. Manome, kad dabar, jausdama begalinę savo šeimos meilę,
neišsenkančią kantrybę, supratimą ir dėmesį, Keitė suvokia, kokia ji mums yra svarbi. Ji skinasi kelią per gyvenimą, turėdama su
Natano liga susijusių nuoskaudų, bet tuo pat metu jausdama tvirtą
šeimos, kuri ją dievina ir visuomet dievino, paramą.

Skatiname dukrą kitaip pažiūrėti į gyvenimą ir tai darome kalbėdamiesi su ja labai jautriai, saugiai ir atvirai. Bandome užgydyti mūsų pačių
padarytas žaizdas parodydami ir pasakydami jai, ką ji mums reiškia ir
kaip ji reikalinga mūsų šeimai. Bėgant metams suradome pagalbos: supažindinome Keitę su pačiais nuostabiausiais bibliniais konsultantais.
10 |
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Tikime, kad jei ji įsileis Kristų į savo gyvenimą, ji visuomet turės tą, kuris
ją besąlygiškai mylės. Šie konsultantai taip pat padėjo mums pamatyti
kai kuriuos dalykus Keitės akimis; jie padėjo mums suprasti, ką turime
daryti, kad atlygintumėm skriaudas ir padėtumėm atsikratyti bent dalimi
tos nuoskaudų naštos, kurią ji nešasi. Aš sąmoningiau kasdien sakau
Keitei, kaip aš ją dievinu ir kodėl. Keitės savigarbai padaryta žala yra didelė ir nepelnyta. O kad būčiau žinojusi, jog reikia elgtis kitaip! Kad būtų
man kas nors pačioje pradžioje, prieš mums visiškai pasineriant į kovą
su vėžiu, pasakęs, kad mano prielaidos ir sprendimai nėra teisingi!
Šioje knygoje pasidalinsiu tuo, ką pati būčiau norėjusi žinoti nuo pat pradžių. Nagrinėsiu kiekvieną mūsų klaidingą argumentą atskirai, pateikdama pavyzdžių, kaip būtume galėję elgtis su dukra, kad padėtumėm
jai tapti stipresne, labiau mylinčia, empatiška ir rūpestinga asmenybe.
Ruošdamasi rašyti šią knygą, apie tai užsiminiau keletui draugų. Iš jų
sulaukiau nuostabių ir labai palaikančių reakcijų. Tai, ką iš jų komentarų
suvokiau geriausiai, buvo, jog nebuvau vienintelė taip mąstanti. Daug
šeimų, susidūrusių su panašiais sunkumais (nebūtinai vėžiu, bet pareikalavusiais ne mažiau pastangų), vadovavosi tokiu pat požiūriu kaip ir
mes. Pavyzdžiui, mano draugė Pem parašė štai ką:
„Daug kartų galvojau šia tema. Vaikystėje labai sirgo mano
sesuo (nors ir ne vėžiu). Aš prisitaikiau. Supratau, kad nesu
tokia svarbi, ir viskas buvo gerai. Mano draugų sūnus mirė
nuo smegenų vėžio, tačiau jie labai mylėjo vienas kitą ir savo
dukrą. Kitos draugės sūnus mirė nuo vėžio pernai, ir buvo liūdna stebėti, kaip byra jų šeima: ji išsiskyrė su vyru, o kiti du
sūnūs nutolo ir skausmą malšina narkotikais.“
Net jos elektroninio pašto paraše esanti eilutė iš Biblijos puikiai tinka
šiai temai:
„Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš
esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine.“ Iz 41:10
Prisiminusi, kaip kovojome su vėžiu, aš suvokiu, kad Dievas mums
padovanojo pačią brangiausią dovaną, duodamas dukrą prieš suser| 11
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gant sūnui. Jis pasiuntė mums žmogų, kuris palengvino mūsų naštą
savo juoku ir linksmumu, kuris teikė mums prieglobstį nuo vėžio. Tačiau
užuot priėmę tą dovaną, mes bandėme apsaugoti Keitę. Užkėlėme ją
ant pjedestalo, kad galėtumėm mylėti ir garbinti, bet neleidome jai būti
pilnaverčiu šeimos nariu. Dabar esame kartu, bandydami užglaistyti
skriaudas ir gyventi toliau. Ji tapo visiškai neatsiejama mūsų beprotiškai užimto gyvenimo dalimi ir, atrodo, kad ji mėgaujasi kiekviena to
gyvenimo sekunde. Štai neseniai, kai Natanas buvo hospitalizuotas dėl
subliuškusio plaučio, Keitė su juo ligoninėje praleido ne vieną valandą.
Jos reakcija daug ką pasakė apie jos požiūrį: „Mama, tu taip gyvenai 10
metų? Kaip nuobodu!“.
Šios knygos skyriuose pabandysiu papasakoti, ko išmokome savo
nuostabios dukros Keitės dėka. Ji žino, kad rašau šią knygą, ir yra pati
geriausia mano pagalbininkė. Labai tikiuosi, kad šios knygos puslapiai
padės ir kitiems vaikams būti suprastiems bei mylimiems.
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1 SKYRIUS. IŠGYVENUSIŲJŲ ISTORIJOS
Kiekvieną vasarą mūsų šeima dalyvauja Vaikų neuroblastomos fondo
(angl. Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation, CNCF) organizuojamoje tėvų konferencijoje Čikagoje. Konferencijos sumanytoja yra
mama, kurios sūnus Nikas mirė nuo neuroblastomos. Fondą ji įkūrė
siekdama dviejų tikslų: surinkti lėšų neuroblastomos gydymui finansuoti
ir šviesti sergančių vaikų tėvus apie galimus gydymo būdus. Ji kasmet
sukviečia medicinos ekspertus papasakoti apie naujausius ligos tyrimų
rezultatus. Kiekvieną popietę ji kviečia išgyvenusiuosius neuroblastomą papasakoti susirinkusiems savo istorijas. Šie išgyvenusieji yra tik
ros tos konferencijos žvaigždės.
Išgyvenusiųjų istorijos paprastai yra panašios. Jie pasakoja, kaip jiems,
dar visai mažiems, buvo diagnozuota liga. Kartais tokiems mažiems,
kad jie to net nepamena, todėl pasakoja susirinkusiems tai, ką išgirdo iš
kartu su jais ligą išgyvenusių tėvų ir draugų. Tada jie pasakoja apie tuos
pirmuosius įspūdžius, kuriuos jau prisimena. Jie kalba apie skausmą.
Pasakoja apie keistą šalutinį poveikį arba „pavėluotą poveikį“, su kuriuo
tenka gyventi. Pasakoja, kaip sunku jiems buvo mokykloje dėl „chemoterapinės miglos“ – plačiai aprašyto chemoterapijos šalutinio poveikio,
kada galva yra nuolatinėje „miglos“ būsenoje, ir sunku sutelkti dėmesį į
detales. Pasakoja apie fizinius apribojimus, pavyzdžiui, kurtumą, mažą
ūgį ir skausmą. Jie rodo nuostabiausių ir siaubingiausių savo gyvenimo
akimirkų nuotraukas.
Tėvai įdėmiai klauso kiekvieno išgyvenusiųjų ištariamo žodžio. Jie meldžiasi, kad ir jų vaikas vieną dieną galėtų papasakoti savo išgyvenimo
istoriją, nors puikiai suvokia ir jaučia, kad jų su neuroblastoma kovojantis vaikas teturi 50 procentų tikimybę išgyventi. Klausydamasi šių
istorijų jaučiu, kad kalbantieji neturėjo jokių galimybių įveikti ligą, bet jie
vis tiek ją įveikė. Šios išgyvenusiųjų istorijos pripildo viltimi salę, kurioje
daugybė tėvų mano, kad jų vaikai neišgyvens. Šios istorijos yra tarsi
vilties perlai gąsdinančių faktų ir ribotos mokslinių tyrimų pažangos jūroje tą savaitgalį.
Ir štai prieš kelerius metus kalbėjo toks vienas išgyvenusysis. Gaila,
nepamenu jo vardo ar kitos jį apibūdinančios informacijos, kad padė| 13
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kočiau už tą esminę mano gyvenimui padarytą įtaką. Į ketvirtą dešimtį
įkopęs vyras atsistojo ir papasakojo istoriją, vildamasis, kad ji padės
kitiems. Jo istorija nebuvo panaši į tas, kurias mes tiek daug kartų girdėjome. Jis norėjo įspėti tėvus. Pradėjo savo pasakojimą pabrėždamas,
kad jo šeimos atveju buvo visiškai nesvarbu, ar jis išgyvens, ar mirs nuo
neuroblastomos. Jo šeima abiem atvejais buvo pasmerkta subyrėti. Ir
štai dabar jis čia, jis išgyveno, o jo šeimos nebeliko. Tėvai išsiskyrė, o
seserys patyrė daug sunkumų. Vienai išsivystė potrauminis streso sindromas, o kita sesuo yra stipriausias jo sutiktas žmogus. Tas išgyvenęs
vyras pasakojo išsekusiems tėvams, kad būna ir baisesnių dalykų nei
netekti vaiko. Jis sakė jiems, kad jie gali netekti vėžiu sirgusio vaiko, bet
jie taip pat gali prarasti ir visa kita, ką jie turi savo gyvenime.
Jo pasakojimo pradžia buvo panaši į daugelio kitų. Neuroblastoma jam
buvo diagnozuota vos kelerių metukų. Nuo antinksčių liga išplito į kaulus. Liga apėmė visą kūną; jo išgyvenimo tikimybė buvo 5 procentai.
Jo mama ir tėtis dėl jo „darė viską, ką galėjo“. Jis pabrėžė, jog tėvai
labai juo rūpinosi, bet pamiršo pasirūpinti savimi ir seserimis. Kaip ir
daugeliui į mane panašių mamų ir šeimų, jo mamai kartais tekdavo priimti sunkius sprendimus. Jai reikėjo rinktis tarp vėžiu sergančio vaiko ir
kitų vaikų, kurie matė savo sergančio brolio kančias. Iš pradžių tokius
sprendimus priimti atrodo lengva, bet ilgainiui jie sunkėja ir kaupiasi.
Manyti, kad „sprendimai dėl vėžio“ yra atskira, šeimos gyvenimui nepriklausanti, kategorija, yra klaidinga. Šią klaidą savo šeimos atžvilgiu
padariau ir aš.
Klausantis jo pasakojimo, atrodė, kad jis pasakoja apie mane ir mano
šeimą. Jis paminėjo savo seserį, kuri yra geriausiai prie situacijos prisitaikyti sugebanti moteris iš visų jam pažįstamų. Tada papasakojo apie
kitą seserį, kuri ant visko pyksta. Ji negali pakęsti, kai kas nors klostosi
ne taip, kaip jai norėtųsi. Visas nesėkmes ji priima asmeniškai, o visi jos
pasiekimai jai atrodo nereikšmingi. Jis pasakojo, kad sesuo kiekvieną
pastabą, kiekvieną įvykį priima kaip asmeninį įžeidimą, o visus komplimentus laiko nenuoširdžiais. Turbūt tai yra pasekmė tokių, atrodytų, nereikšmingų pastabų kaip „reikėtų laikytis švaros, kad nesusirgtų
brolis“ arba „prisidenk burną prieš kosėdama, juk nenori, kad brolis vėl
atsidurtų ligoninėje“ vaikystėje.
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Juk mes pasakome tiek daug kasdieniškų dalykų, galinčių iki širdies
gelmių įskaudinti žmogų, kuris yra per mažas, kad suprastų. Ar galite įsivaizduoti, kaip jaučiasi mažas vaikas žinodamas, kad kažkokie jo
veiksmai gali į kapus nuvaryti brolį? Kai kurie vaikai tai priima kaip iššūkį aukštai iškeltomis galvomis, bet kiti negali to padaryti ir nedaro. Jie
suvokia tą informaciją tiesiogiai ir labai skaudžiai reaguoja į tai, kad jie
gali kažkam taip stipriai pakenkti.
Šio vyro išlikimo istorija pasėjo manyje mintį, kad turiu išspręsti problemas su savo pačios dukra. Kartu su vyru pabandėme pažvelgti į viską,
ką darėme sūnaus gydymo metu, savo dukters akimis. Ji viską priima giliai ir asmeniškai. To išgyvenusio vyro perspektyva leido pamatyti
mūsų klaidas, suklydimus ir sprendimus, kurie galėjo būti kitokie. Mes
prisiminėme visas sutiktas šeimas. Pradėjome suvokti, kad galėjome
pasirinkti ir kitą kelią savo tikslui pasiekti, ne vien tą, kurį pasirinkome.
Po to vyro pasisakymo kalbėjo daktarė Dr. Hillary Van Horn-Glatin. Ji
yra elgesio medicinos psichologė iš „Kaiser Permanente“ sveikatos
paslaugų konsorciumo, įsikūrusio Sakramente (Kalifornijos valstija).
Jos pranešimo tema buvo „Vėžiu sergančių vaikų emocinė įtampa“
(angl. The Emotional Strains of Childhood Cancer). Ji kalbėjo apie brolius ir seseris, kitus šeimos narius, kuriems artimųjų gydymo metu išsivysto potrauminis stresto sindromas. Jos pranešimą galima rasti internete adresu https://www.youtube.com/watch?v=boGmVhYM0Yk.
Abu šie pranešimai man padėjo suprasti kai kuriuos dalykus. Tuos du
pranešimus galėjau susieti su savo šeima, su mūsų patirtimi, su tuo,
kaip mes elgėmės su dukra. Mūsų ketinimai jos atžvilgiu buvo patys
geriausi, stengėmės ja rūpintis, tačiau iš tiesų mes jai suteikėme tai, ką
patys norėjome suteikti, o ne tai, kas jai buvo geriausia. Sukūrėme jai
gyvenimą be vėžio, nors įsitraukimas į gyvenimą su vėžiu būtų buvęs
jai naudingesnis.
Tol, kol rūpinomės sergančio sūnaus gydymu, mūsų dukra turėjo savų
sunkumų. Ji surado būdą, kaip atkreipti mūsų dėmesį, ir tai nebuvo
pats geriausias būdas. Ji adaptavosi prie savo gyvenimo, bet ne taip,
kaip mes norėjome. Sūnaus gydymo metu mes vis kartodavome, kad
gydymui pasibaigus, mes visą dėmesį galėsime skirti dukrai. Gydymas
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užtruko 10 metų. Tai yra per ilgas laikotarpis, kad būtų galima kito vaiko
poreikius nustumti į šalį.
Tikime, kad yra būdų užauginti sveiką vaiką ar vaikus, kol yra gydomas
kitas vėžiu sergantis jūsų vaikas. Nereikia rūpinimosi vienu vaiku aukoti
vardan rūpinimosi kitu vaiku. Mūsų šeimai pasisekė, nes mes pastebėjome, kad kažkas ne taip, ir ėmėmės priemonių situacijai ištaisyti. Esame palaiminti dar ir todėl, kad sūnus nugalėjo vėžį ir vis dar turi pilną
šeimą, kurioje gali gyventi.
Štai dabar Dievas tapšnoja man per petį sakydamas, kad jau laikas
pasidalinti tuo, ko išmokome, su kitomis šeimomis. Kad jos, kovodamos su bet kokia jas ištikusia ilgalaike neganda, galėtų pasirinkti kitokj
veiksmų planą ir pasirūpinti visa savo šeima bei savimi.

PASTABOS
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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2 SKYRIUS. NEGRĮŽTAMAI
PASIKEITĘS MŪSŲ GYVENIMAS
Leiskite pradėti savo pasakojimą trumpa istorija. Mano vyras Skotas ir
aš visuomet norėjome turėti daug vaikų. Abu turėjome po keletą brolių
ir seserų, ir tai, ko išmokome augdami ir bendraudami su jais, išugdė
mus tokius, kokie esame šiandien. Norėjome, kad mūsų vaikai kartu
įveiktų išbandymus ir sunkumus, su kuriais susiduri, kai esi vienas iš
daugelio vaikų šeimoje. Su Skotu nusprendėme vaikus gimdyti praėjus keletui metų nuo mūsų vedybų, kai būsime stabilesni ir galėsime
skirti savo vaikams tiek dėmesio, kiek norėsime. Tačiau susilaukti vaikų mums nebuvo lengva ir paprasta. Mūsų sūnus Natanas gimė po
septynerių metų. Nėštumas buvo komplikuotas, o gimdydama aš pati
vos likau gyva. Mano gydytojas, mūsų tėvai, Skotas ir aš sutarėme,
kad man nereikėtų gimdyti antro vaiko. Gimdyti vaiką būnant 37 metų
buvo sunku, o antrojo gimdymas dar vyresniame amžiuje galėjo būti
pavojingas. Ieškojome kitų būdų, kad turėtumėm tokią šeimą, kokios
norėjome. Pirmajam vaikui gimti mums prireikė septynerių metų, o dar
pustrečių – kad atsirastų mūsų antrasis. Keitė atėjo į mūsų gyvenimus,
į Skoto ir Natano mylinčias rankas, kai jai tebuvo vos 20 minučių.

[1 pav. Keitė ir jos berniukai, Tėtis ir Natanas]
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Netrukus Keitė tapo mūsų pasaulio centru. Kai ji dar buvo kūdikis, jie su
Natanu miegojo tame pačiame kambaryje. Natanas sėdėdavo savo lovytėje tiesiog žiūrėdamas į ją. Jis kalbėdavo su ja ir pasakodavo, kaip jis,
vyresnis brolis, rūpinsis ja. Keitės pirmieji metai mūsų šeimai buvo tikra
idilė. Skoto karjera karinėse oro pajėgose klostėsi puikiai, ir mūsų šeima
buvo dislokuota Wright Patterson karinių oro pajėgų bazėje. Aš, inžinierė,
pasiėmiau vienerių metų atostogas ir ketinau grįžti į darbą nepilnai darbo dienai, kai Keitei sukaks pusantrų metų. Tada ji būtų lankiusi vietinės
krikščioniškosios mokyklėlės vaikų darželį kartu su savo broliu. Natanas
augo ir stiprėjo, rūpindamasis savo sesute. Skotas ir aš svarstėme galimybę įsivaikinti trečią vaiką, bet nusprendėme palaukti, kol Keitė paūgės.
Mūsų dukra Keitė tiesiog spinduliavo. Ji valdė mūsų šeimą, tai puikiai pati
žinojo ir jai tai patiko. Stebėjome, kaip ji mokėsi naujų dalykų tuo pat metu
kontroliuodama savo auditoriją. Natanas ir Keitė beveik visuomet buvo
kartu. Natanas beprotiškai ją mylėjo. Jis galėjo nueiti ir paduoti Keitei viską, ko ji užsigeisdavo. Keitė stengėsi būti su Natanu dar ir todėl, kad jis
buvo jos vertėjas. Keitė kalbėti pradėjo gana vėlai, o visur laipioti – gana
anksti. Skotui ir man buvo sunku ją suprasti, bet Natanui – ne. Kai Keitei
trūkdavo kantrybė bandant priversti mus suprasti, ką ji nori pasakyti, ji
atsivesdavo Nataną ir pasakydavo jam, ką reikia. Tada jis persakydavo
viską mums. Paklausdavome Keitės, ar jis teisingai viską pasakė, ir visada gaudavome teigiamą atsakymą. Natanas ir Keitė buvo neišskiriami.
Liepą, iš karto po pirmojo Keitės gimtadienio, Natanui pradėjo skaudėti
dešinės kojos blauzdą. Mažiau nei prieš mėnesį buvome ištyrę jo blauz
dą ir koją, bet nei gydytojas, nei rentgeno nuotraukos nieko neaptiko.
Kai Natanas pradėjo karščiuoti, pirmiausia ieškojome informacijos Lauros W. Nathanson knygoje „Kišeninis pediatras“ (”The Portable Pediatrician“), kurioje visuomet rasdavome atsakymus, ką daryti susirgus
vaikui. Knygoje buvo rašoma, kad jei nepaaiškinamas karščiavimas
nepraeina per tris dienas, reikia kreiptis į gydytoją. Tuo metu aš dar
nesijaudinau, nors Skotas buvo išvykęs, ir su vaikais buvau likusi viena.
Buvau beveik įsitikinusi, kad vaikams tiesiog ausų uždegimas, nes ir
Keitė karščiavo, vis liesdama savo ausytes. Maniau, greitai nueisime
pas gydytoją, jis išrašys antibiotikų ausies uždegimui gydyti, ir gyvensime toliau lyg niekur nieko.
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Kai prisimenu tas dienas iki Natano diagnozės, galiu įvardyti kelis dalykus, kuriais Dievas parodė savo rūpestį mumis. Štai pirmasis. Oro pajėgų
bazės vaikų klinika negalėjo mūsų priimti, nes nebuvo vietų, tačiau jie
jautėsi nesmagiai palikdami Nataną karščiuoti dar vieną dieną. Jie rekomendavo mums vykti į suaugusiųjų ligoninės priėmimo skyrių. Vaikų klinikos gydytojai kitą dieną, atsiradus laisvai vietai, būtų mus priėmę. Štai
tokio atsitiktinumo dėka mes atsidūrėme ligoninės priėmimo skyriuje, kur
mums iškart tapo prieinami visi ligoninės ištekliai ir specialistai.
Karinių oro pajėgų ligoninės personalas buvo puikus. Keitei iš karto
diagnozavo ausies uždegimą, paskyrė antibiotikų ir sutelkė dėmesį į
Nataną. Natano ausys buvo sveikos. Jie ėmė teirautis kitų simptomų.
Paminėjau tą nepaaiškinamą kojos skausmą, bet tai ir buvo visi simptomai: kojos skausmas ir aukšta temperatūra. Keitei greitai nusibodo
ligoninė, gydytojai ir visos taisyklės. Jai patiko slaugytojos, kurios su ja
užsiiminėjo, kol aš buvau su gydytojais ir Natanu. Gydytojai vienas po
kito ėjo apžiūrėti Natano, kol galiausiai atėjo ortopedas. Vienerių metų
Keitė buvo pasirengusi eiti namo gerokai anksčiau, nei gydytojai buvo
pasiruošę mus išleisti.
Gydytojas ortopedas ėjo tiesiai prie reikalo: „Turite vykti į vaikų ligoninę,
jie adata paims mėginį Natanui iš dešiniojo klubo uždegimui nustatyti.
Tada sužinosime, kokia infekcija sukelia karščiavimą ir dešiniojo klubo tinimą“. Gydytojas paaiškino, kad skausmas blauzdoje gali būti dėl
klubo uždegimo. Jis taip pat rekomendavo susirasti, kur Keitė galėtų
pernakvoti. Tuo metu pirmąkart pajutau šiokį tokį nerimą. Niekas nenori
nakvoti ligoninėse. Trumpas vizitas pas gydytoją gąsdina mažiau nei
naktis ligoninėje. Paprašiau draugų paimti Keitę nakčiai, kol aš ir Natanas būsime vaikų ligoninėje.
Kitos kelios dienos buvo neramios. Natanas ir aš keletą kartų lankėmės
ir vaikų, ir oro bazės ligoninėje. Keitė kaskart nakvodavo pas draugus.
Kai naujienos pablogėjo, iš savo mėnesio trukmės komandiruotės grįžo
Skotas, nes kitas oro pajėgų pilotas pasisiūlė jį pakeisti. Galiausiai Nataną paguldė į vaikų ligoninę neprognozuojamam laikotarpiui ir su nenustatyta diagnoze. Po 10 dienų, atlikus tyrimus ir skenografijas, 2006 metų
rugpjūčio 8 dieną, Natanui buvo diagnozuota IV stadijos neuroblastoma.
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[2 pav. Keitė maždaug tuo metu, kai Natanui
buvo diagnozuota IV stadijos neuroblastoma]
Kol Natanas gulėjo ligoninėje kęsdamas nežmoniškus skausmus, Keitei reikėjo tvarkytis su savo skausmu ir sielvartu, nes ji buvo perduodama iš vienų draugų kitiems. Paprašėme giminaičių ja pasirūpinti ir
mylėti, kol jos pačios tėvai ir Natanas ištisas dienas leido ligoninėje. Iš
šeimos centro Keitė buvo išstumta į užribį, nes dabar šeimos dėmesio
centre buvo vėžys.
Atsiradus šiam naujam dėmesio centrui turėjome nuspręsti, ką daryti
su abiem mūsų vaikais. Dėl Natano turėjome spręsti kartu su ligoninės
gydytojais, slaugytojais, padėjėjais ir vaikų psichologais. Dėl Keitės turėjome spręsti patys, pasikliaudami giminaičių ir draugų pagalba prižiūrint ją.
Skotas ir aš nusprendėme, kad Keitei reikia normalaus gyvenimo, kuriame nereikėtų galvoti apie vėžio keliamus sunkumus. Jos dienotvarkė
turėtų išlikti tokia, kokia buvo iki tol. Paprašėmė giminaičių padėti. „Kiek
gi tai gali užtrukti?“ – svarstėme. Pačioje kovos su neuroblastoma pra20 |
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džioje naiviai galvojome, kad viskas užtruks apie porą mėnesių, ir tada
gyvenimas vėl bus toks, koks buvo anksčiau. Po poros mėnesių chemoterapijos, tyrimų, ligoninių ir panašių dalykų, Skotas pasiūlė Keitę vesti į
oro bazės vaikų darželį. Aš iškart neigiamai sureagavau į šitą jo pasiūlymą, o tai parodo mano visišką atsisakymą tikėti tuo, kas iš tiesų vyko.
Skotas greičiau nei aš suprato, kad kova bus ilga. Jei nenorėjome įtraukti
Keitės į tą kovą, mums reikėjo surasti jai saugią vietą ir užtikrinti bent šiek
tiek nuoseklumo gyvenime. Mums dar reikėjo palaukti keletą mėnesių,
kol galėtumėm ją leisti į krikščioniškosios mokyklėlės vaikų grupę, tad
paprastas dieninis darželis buvo kaip tik tai, ko tuo metu reikėjo.
Per kitus porą metų mes iš visų jėgų stengėmės apsaugoti Keitę nuo
ligoninių ir vėžio pasaulio. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai buvo
puikus rūpinimosi Keitės ir Natano gerove pavyzdys. Kai ateidavo laikas, užsiimdavome ligoninių ir vėžio reikalais, o šiaip visi gyvenome
visiškai normalų gyvenimą, tokį, koks jis buvo prieš vėžį.
Didžiausia tokio veiksmų plano bėda yra ta, kad jis paprasčiausiai neveikia. Nėra tokio dalyko, kaip „atėjus laikui užsiimti ligoninių ir vėžio
reikalais“. Kovojant su tokia baisia liga, kovoje dalyvauja visi šeimos
nariai ir visą laiką. „Visiškai normalus gyvenimas, koks jis buvo iki vėžio“ nebeegzistuoja.
Laikas yra įdomus dalykas – jis juda tik viena kryptimi. Visi turime tik
vieną galimybę išgyventi kiekvieną savo gyvenimo momentą. Neįmanoma pristabdyti kažkieno gyvenimo tol, kol bus išspręstas vėžio klausimas. Kiekvienam šeimos nariui tenka gyventi naujame pasaulyje su
vėžiu. Neįmanoma kažko neįleisti į tą pasaulį ar apsaugoti nuo jo. Jei
bandysite tai padaryti, sulauksite sunkių neigiamų pasekmių, kaip atsitiko mums su Keite.
Kai Natanui nustatė vėžį, mes turėjome dvi galimybes: galėjome arba
įtraukti Keitę į mūsų kovą, arba neleisti jai toje kovoje dalyvauti. Trečios
galimybės iš tiesų net nėra. Mūsų šeimoje buvo keturi šeimos nariai.
Šeimai reikėjo įveikti neuroblastomą. Kai tikslas toks svarbus, nebegali
skirstyti dėmesio tarp dviejų visiškai skirtingų pasaulių – pasaulio su vėžiu ir pasaulio be jo. Taigi mes galėjome arba įtraukti Keitę į savo kovą,
arba neleisti jai dalyvauti viename svarbiausių šeimos įvykių.
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Mums buvo susidaręs klaidingas įspūdis, kad Keitės gyvenimas gali
būti normalus, t. y. toks, koks buvo iki vėžio. Būtų idealu, jei Keitei nereikėtų kentėti dėl vėžio, kaip likusiems šeimos nariams. Tobulame pasaulyje turėtumėm sugebėti Keitei leisti gyventi nejaučiant vėžio pasekmių
šeimoje, kol aš ir Skotas padėtumėm Natanui kovoti su liga. Tačiau mes
nepastebėjome fakto, kad ir Keitės gyvenimas pasikeitė. Nei vienas iš
mūsų neturėjome galimybės grįžti prie ankstesnio normalaus gyvenimo. Mes, kaip šeima, nuo šiol turėjome gyventi kitokį gyvenimą. Mes,
tėvai, šio fakto nesupratome.
Aišku, tuo metu Keitė buvo dar labai maža. Pamenu, kaip ji reagavo
į tokį dažną mūsų nebuvimą, ir dabar galiu net pamatyti, kaip keitėsi jos elgesys. Neįleisdami jos į vėžio pasaulį mes išmokėme ją kitų
būdų mūsų dėmesiui patraukti. Keitė visuomet buvo jautri asmenybė.
Ji puikiai jausdavo kitus šeimos narius ir žinojo, kaip iš jų gauti tai, ko ji
nori. Per pirmuosius gyvenimo metus ji mus puikiai ištreniravo. Tačiau
vėliau Keitė, kuri skubėdavo pas brolį pagalbos kai tik jai to reikėdavo,
pradėjo nebemėgti būti su juo. Kai netoliese būdavo Natanas, su juo
kartu visuomet būdavo ir jo liga. Natanas nuolat kovojo su sunkia liga,
todėl esant visiems drauge būdavo sunku atskirti tuos du gyvenimus –
gyvenimą su vėžiu ir be jo. Gydytojai prognozavo, kad po diagnozės
Natanas teišgyvens dar 6 mėnesius, todėl tai ir turėjo būti mūsų šeimos
gyvenimo centras.
Keitės gyvenimas buvo pilnas laukimo. Ji laukė tėvų, kad ją pasiimtų. Ji
laukė grįžtančio namo brolio. Laukė savo šeimos, grįžtančios iš kažkur,
kad ir kur jie bebūtų. Žiūrint į tuos metus Keitės akimis galima suprasti,
kad jos gyvenimas ją trikdė. Anksčiau buvau namie vaikus auginanti
mama ir ištisas dienas leisdavau su Keite, užsiimdama mamos ir duk
ros reikalais. Natanas lankė mūsų bažnyčios krikščioniškąją mokyklėlę
ir jam ten patiko. Ir staiga atsirado rūpesčių, kuriems prireikė viso mano
dėmesio. Keitė sulaukė daug dėmesio ir meilės iš mūsų draugų, tetų,
dėdžių ir senelių, kurie visą laiką ją lepino kiek galėjo. Ją dievino, ja
rūpinosi ir ją mylėjo labiau nei bet kokį kitą normalų vaiką. Bet ne jos
mama, tėtis ar brolis ją lepino. Jai trūko savos šeimos. Jos mama ir
brolis jau nebebuvo su ja, nebežaidė ir nebesijuokė su ja ištisas dienas
kaip anksčiau.
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[3 pav. Keitė namie su mama ir broliu]
Keitės elgesys pasikeitė anksti, kai Natanui dar buvo taikomas pirminis gydymas. Ji visuomet buvo prisirišusi prie mamos, bet išsiskyrimo
nerimas vis intensyvėjo. Kai palikdavau ją darželyje, klyksmas ir įniršis tęsdavosi dar keletą valandų man išėjus. Savo neviltį ji išliedavo
ant kitų vaikų – įkandimai ir įbrėžimai buvo gana dažnas reiškinys.
Priklausomai nuo nerimo stiprumo, ji tapdavo ir fiziškai agresyvi. Keitė vėlai pradėjo kalbėti, tad negalėdama savo emocijų išreikšti žodžiais, griebėsi veiksmų. Krikščioniškosios mokyklėlės darbuotojai su
ja elgėsi tikrai puikiai. Jie visi suprato, kas vyksta Keitės gyvenime,
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rūpinosi ja. Jie stengdavosi įtraukti Keitę į visus užsiėmimus, o kai
reikėdavo – leisdavo jai ir pasislėpti nuo visų kitų. Mokyklėlėje buvo
tokia vieta, kur ji galėjo nueiti ir nusiraminti, nepatirdama dėl to jokių
neigiamų pasekmių.
Keitė nusprendė, kad geriausia protesto forma prieš viską, kas vyko jos
gyvenime, yra atsisakyti pietų miego. Keitei pietų miegas buvo, tikriausiai, reikalingesnis nei daugeliui kitų vaikų, bet ji tiesiog atsisakydavo
eiti numigti. Aišku, dėl to jos nuotaika ir elgesys tik blogėdavo. Paprastai ji elgėsi gerai, tačiau šeimoje patiriamos įtampos lygį lengvai buvo
galima nustatyti iš Keitės pykčio lygio.
Kai būdavau namie, vakarais pasodindavau Keitę į sportinį vežimėlį ir
išsiveždavau pasivaikščioti. Draugiški kaimynai stabteldavo prie mūsų
pasišnekėti. Keitė nusprendė, kad ji neketina taikstytis su žmonėmis,
kurie neleidžia jai vienai mėgautis mamos dėmesiu, todėl ji KLYKDAVO
tol, kol draugiški kaimynai nueidavo šalin. Kai tik kaimynai nueidavo,
triukšmas liaudavosi. Grįžusi namo iškeldavau ją iš vežimėlio ir pasodindavau ant grindų žaisti. Ji atsisukdavo į mane nugara ir patenkinta
žaisdavo. Jei bandydavau įsitraukti į jos žaidimą, ji pradėdavo rėkti, atsukdavo man nugarą ir toliau ramiai žaisdavo. Tuo metu nusprendžiau
su ja nesiginčyti. Atsiguldavau ir užmigdavau. Štai taip paprastai užmigdama, užuot žaisdama su ja, leidau Keitei perimti situacijos kontrolę į
savo rankas. Labai panašiai šita kova dėl autoriteto tęsiąsi ir šiandien,
vis bandant ir stengiantis praplėsti ribas.
Keitės pyktis ant tėvų ir kova dėl autoriteto nebuvo susiję vien tik su
mūsų buvimu ar nebuvimu drauge. Kai būdavau kartu su ja, ji tikėdavosi, kad viskas, ko ji panorėdavo, bus nedelsiant įvykdyta. Ji buvo tikra,
kad visas mano dėmesys bus sutelktas į ją, net jei jai to ir nesinorėtų.
Ji ignoruodavo mano bandymus ją apkabinti ir su ja pažaisti. Kai galiausiai liaudavausi bandžiusi ir bandydavau užsiimti kažkuo kitu, ji dar
labiau supykdavo. Ji elgėsi taip, lyg mano laikas yra jos nuosavybė, su
kuria ji galėjo daryti ką nori, net jei tai būdavo paprasčiausias manęs
ignoravimas. Kai kas nors vykdavo ne taip, kaip ji norėjo, Keitė labai
susierzindavo ir pyktis užvaldydavo ją taip, kad ji nebegalėdavo kontroliuoti nei savo veiksmų, nei žodžių.
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Suprantu, kad daugeliui vaikų nepatinka žodis „ne“. Vaikai labai puikiai
įvaldę šio žodžio vartojimą patys, bet nelabai kam patinka išgirsti tą
žodį sakomą jiems, kai jie klausia: „Galiu paimti sausainį?“ arba „Ar
galime eiti į karuseles?“. Jeigu tėvai sako „ne“, labai dažnai vaikai lieka
nepatenkinti, bet po kelių minučių tai pamiršta ir užsiima kuo kitu. Paprastai vaikai supranta, kai prašo tokių sunkiai įmanomų dalykų, kad
jiems neišvengiamai teks išgirsti žodį „ne“ ir su tuo susitaikyti. Keitė
to nesuprato. Jai viskas buvo įmanoma, ir viskas turėjo būti įvykdyta
iškart. Galiausiai priėjome prie to, kad kiekvienas pokalbis su ja, kuris
klostėsi ne taip, kaip ji tikėjosi ar norėjo, baigdavosi labai triukšmingu
barniu. Visiškai nesvarbu, ko ji prašydavo. Įprastas klausimas buvo „Ar
važiuosim į vandens parką šį savaitgalį?“. Jeigu atsakymas nebūdavo
„taip“, jos neigiamos reakcijos su šauksmais, spardymusi ir triukšmu
ilgai laukti nereikėdavo. Net keletą metų kievienas mano pokalbis su
Keite baigdavosi kokia nors forma išreikštu pykčio priepuoliu.
Kiekvieną pokalbį Keitė pasistengdavo išstumti už pagrįstų lūkesčių ribų.
Nežinau, ar tai mes ją išmokėme, kad ji neprivalo susitaikyti, jei tėvai
kartais atsako neigiamai. Dar ir dabar ne visiškai suprantu, kaip mes pasiekiemė tokį lygį. Tenka daryti prielaidą, kad jai tai buvo savotiškas matas. Paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Pagal jam taikomo režimo griežtumą
Natanas visada galėjo nuspėti, kokio sunkumo yra jo būklė tuo konkrečiu
metu. Šaudymas į mamą „Nerf“ strėlių šautuvu nebuvo toleruojamas. Kai
mamą kliudydavo strėle, mama visada bardavosi. Keletą kartų Natano
būklė buvo beviltiškai pablogėjusi. Jis pataikė į mane su „Nerf“ strėlyte ir
nesulaukė jokių pasekmių. Natanas iškart grįžo į lovą, pamanęs, kad jam
tikriausiai yra baisiai blogai, jeigu nėra baudžiamas už tai, kad pataikė
į mamą. Galbūt toks Keitės elgesys buvo panašus pasitikrinimas. Juk
Natanas neturėjo jokios priežasties šaudyti į mane strėlytėmis, tačiau retkarčiais jis visgi šaudydavo. Lygiai taip pat nebuvo jokių priežasčių Keitei
tikėtis, kad kiekvieną savaitgalį važiuosime į prašmatnųjį vandens parką,
bet ji vis tiek prašydavo, o išgirdusi „ne“ – nusimindavo.
Klausėme savęs: kaip taip išėjo, kad išmokėme Keitę taip elgtis? Kai
Natanui diagnozavo vėžį, Keitei buvo vieneri. Ji džiugindavo visus aplinkinius. Natanas ją dievino ir plačiai šypsodavosi, kai ji būdavo kambaryje. Kai mūsų gyvenimą užvaldė vėžys, beveik viskas pradingo, liko
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tik vėžys. Normalų gyvenimą iš mūsų dėmesio centro išstūmė nuolatinė
krizės būsena. Krizės metu Keitė nustodavo būti mūsų dėmesio centre.
Prisimindama tuos laikus klausiu savęs, kodėl ji nebebuvo centre? Ji
buvo didžiulis energijos ir gyvybingumo šaltinis. Kodėl ji nekovojo kartu su mumis? Kai Keitė būdavo šalia Natano, jis jausdavosi geriau. Kai
būdavo su mama ir tėčiu, ji dažniau šypsodavosi. Kuo daugiau laiko ji
praleisdavo tame vėžio pasaulyje, tuo mažiau ožiavosi. Ar tikrai reikėjo
tai nuostabiai mažai asmenybei kovoti kartu su mumis? Ar tikrai turėjome
įtraukti visus šeimos narius į tą savo naująją realybę? Manau, kad taip.
Tad kodėl mes neįtraukėme jos labiau, jei viskas buvo taip akivaizdu?
Tuo metu manėme, kad būtų nesąžininga Keitės atžvilgiu įtraukti ją į
ligoninės nuobodybę ir monotoniją. Ką gi mažai mergaitei veikti ligoninėje, kur tiek daug mikrobų ir sergančių žmonių? Argi ji būtų pasirinkusi
tą sumaištį, kurioje atsidūrėme mes patys? Argi ji būtų norėjusi gražias
saulėtas vasaros dienas leisti uždarose patalpose, o ne lauke? Dabar
atrodo, kad atsakymai į šiuos klausimus yra aiškūs ir lengvi. Ji būtų
dariusi visa tai, nes toje ligoninėje, kur pilna mikrobų, buvo jos šeima,
todėl ji irgi būtų norėjusi būti ten. Manėme, kad mes ją visiškai atskyrėme nuo vėžio, nors iš tiesų atskyrėme ją nuo savęs, ne nuo vėžio.
Vėžys visuomet užims dalelę jos pasaulio, nes būtent vėžys jos pasaulį
apvertė aukštyn kojomis.
Mūsų, mažos mergaitės tėvų, ketinimai jos atžvilgiu skambėjo visai logiškai. Norėjome, kad jos gyvenimas būtų toks, kokio nebegalėjo gyventi likę šeimos nariai. Norėjome, kad jos vaikystėje nebūtų įtampos ir
vėžio, kad ji prisimintų žaidimus draugų namuose, o ne ligoninės žaidimų kambaryje. Norėjome, kad ji gyventų gyvenimą, kurio mes netekome. Tačiau jai visa tai buvo nesvarbu. Ji norėjo būti pilnaverte šeimos
nare be jokių apribojimų. Tai, ko ji norėjo – tai būti su mumis apkasuose.
Vienerių ar dvejų metų mergaitė negali pasisodinti savo stipriai stresuojančių tėvų ir pasakyti: „Mama, tėti, nepalikite manęs nuošalyje. Aš
sugebėsiu susitvarkyti su sunkumais.“ Tačiau tokios mažos mergaitės
apie savo ketinimus ir norus gali pranešti kitais būdais. Kai Keitei leisdavome įsitraukti ir būti su mumis, ji būdavo paslaugi, laiminga ir sukalbama. Kai neleisdavome, ji būdavo nepaklusni, pikta ir kaprizinga.
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Galiausiai supratome, kad neteisingai elgiamės su Keite, ir pakeitėme
požiūrį. Labiau įtraukėme ją į Natano slaugymą. Ji būdavo su mumis
per vizitus pas gydytojus – jai tie vizitai nepatiko. Leisdavome jai dalyvauti, kai keisdavome Natano centrinio kateterio tvarstį – jai tai atrodė bjauru. Leisdavome klausytis pokalbių, kai planuodavome savaitės
tvarkaraštį – ji manė tai esant nuobodu. Nuvedėme ją pas psichologą,
kad išsišnekėtų – ji ten spalvino knygutes, o ne kalbėjo. Tačiau kaskart,
kai reikėdavo visa tai daryti kitą kartą, ji nesispyriodavo ir eidavo. Susiraukusi, bet eidavo.
Šios knygos tikslas – papasakoti apie tai, ką darėme gerai, o ką – blogai tvarkydami savo šeimos gyvenimą tol, kol kovojome su vėžiu. Buvo
keletas dalykų, kuriuos padarėme teisingai, bet taip pat yra keletas,
kuriuos daryčiau kitaip. Svarbiausias iš jų – tai didesnis abiejų vaikų
įtraukimas. Tai būtų buvę naudinga visai šeimai.
Tolesniuose knygos skyriuose aprašysiu tai, ką mes darėme, ir ką būtumėm turėję daryti, kad Keitė būtų laimingesnė. Kiekvienu atveju detaliai
paaiškinsiu, kodėl, mano manymu, mūsų veiksmai buvo teisingi, arba
kodėl jie turėjo būti kitokie.
Knygos struktūra yra tokia:
Pirma, apžvelgsiu esminius dalykus, kurių išmokome slaugydami sergantį ir augindami sveiką vaikus. Tarp jų – kaip rutina ir žurnalo rašymas
palengvino mūsų gyvenimą. Papasakosiu, kokią teigiamą įtaką nuolatinėje sumaištyje gyvenančiai šeimai gali padaryti atviras bendravimas.
Antra, aptarsime kiekvieną iš teiginių, kuriais bandėme pateisinti savo
elgesį, ir ką reikėjo daryti kitaip:
Ø

„Noriu, kad jos gyvenimas būtų normalus.“

Ø

„Nenoriu, kad ji trintųsi ligoninėje.“

Ø

„Nebeturiu jėgų prižiūrėti dar ir ją.“

Ø

„Dabar svarbiausias yra sūnus. Visas nuoskaudas dukrai atlyginsiu vėliau.“
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Trečia, knygoje „...Mokantis šokti lietuje. [...]“ rašiau apie Skotą ir mūsų
santuoką, apie tai, kaip vėžys atsiliepė mūsų santykiams. Tas tekstas
puikiai tinka šiai temai, todėl buvo įtrauktas į šią knygą tik su nedideliais
pakeitimais.
Ketvirta, įtraukiau ir Natano istorijos santrauką. Jis yra svarbi Keitės
istorijos dalis. Jo gydymo apžvalga paaiškins, kodėl taip ilgai gyvenome
sumaištyje.
Galiausiai, penkta: pridedu sąrašą organizacijų ir fondų, kurie mums
labai padėjo kovojant su vėžiu. [...] (lietuviškame knygos variante šios
dalies nėra, nes originale pateikiamas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams prieinamų organizacijų sąrašas – red. past.).
Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra palikta vietos jūsų pastaboms. Užsirašykite mintis, kurias taip lengva pamiršti, kai tiek daug visko vyksta
rūpesčių pilname gyvenime.
Nesu vaikų elgesio specialistė. Esu tik mama, kuri būtų norėjusi savo
elgesį su dukterimi apgalvoti taip kruopščiai, kaip apgalvojo savo elgesį
su sūnumi. Meldžiuosi, kad kiekviena šeima šios knygos puslapiuose
surastų patarimą, kuris tiktų jų šeimai ir padėtų jai toliau stiprėti ir augti
kartu, o ne subyrėti.

PASTABOS
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3 SKYRIUS. GYVENIMAS SU VĖŽIU
Tą savaitę, kai Natanui diagnozavo vėžį, mes su Skotu susėdome su
Natano gydytoju pasišnekėti apie kursą „Vėžys 101“ (angl. Cancer 101),
kad bent kažkiek suprastumėm, kas mūsų laukia. To pokalbio metu sužinojome, kodėl sirgti vėžiu yra blogai ir kad organizmas nekovojo su juo,
nes kūnas nelaikė jo svetimkūniu. Sužinojome, kad remisija būna, kai
organizme lieka mažiau nei tam tikras skaičius vėžinių ląstelių, ir kad tai
netaikoma šios formos vėžiui. Neuroblastoma yra tokia pikta, kad tėra
dvi išeitys: arba visiškai ją sunaikinti, arba bandyti iki paskutinės minutės.
Sužinojome apie skirtingų tipų kraujo ląsteles – kurios iš jų mums turėtų
rūpėti labiausiai ir kada. Sužinojome apie chemoterapijos kursą – kada
Natanas turėtų jaustis gerai, o kada reikėtų būti ypač atsargiems.
Kažkurio pokalbio su slaugytojais ir socialiniais darbuotojais metu mums
pasakė, kad ligoninėje laukiami ir kiti šeimos vaikai. Kad ir kokio amžiaus
bebūtų, broliai ir seserys galėjo prisidėti prie savo sergančiojo brolio ar
sesers slaugymo. Dauguma šeimų, ypač jaunos šeimos arba vieniši tėvai, neturi kur palikti kitų savo vaikų, kaip darėme mes. Matėme šeimų,
kurios visuomet atsivesdavo kitus vaikus į ligoninę ir būdavo ten su jais;
buvo ir tokių šeimų, kurios palikdavo vaikus senelių globai. Kiekviena
šeima pati sprendė, kaip elgtis, o ligoninės darbuotojai prisitaikydavo.
Pamenu, galvojau, jog nei vienas iš tų sprendimų man nėra tinkamas.
Jeigu būtumėm išsiuntę Keitę pas senelius, nebūčiau galėjusi su ja matytis. Nenorėjau, kad ji išvažiuotų. Taip pat pamenu, kaip nenorėjau jos
vestis į ligoninę, kur jai tektų matyti visą tą įtampą ir nuobodžiauti. Mano
logika buvo gana paprasta: norėjau, kad Keitė gyventų savo namuose,
matytųsi su savo tėvais ir augtų kaip normalus vaikas.
Kalbėdamiesi apie „Cancer 101“, mes nesuvokėme keleto dalykų. Pirmiausia to, kad per kitus dvejus metus aš ir Natanas daugiau laiko praleisime ligoninėje, o ne namie. Antra, kai būsiu namie, o Skotas bus
pakeitęs mane ligoninėje, aš būsiu pavargusi. Trečia, mes nesuvokėme, kad dukrai savo elgesiu parodysiu, jog ji nėra mano svarbiausias
prioritetas, o tiksliau – kad mano prioritetų sąraše jos visai nėra. Ne
kartą kartojau sau, kad vieną dieną gyvenimas grįš į savas vėžes, ir
aš atsilyginsiu Keitei už viską, kas su ja tada vyko. Vien tai rodo, kad
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giliai širdyje žinojau, jog toks elgesys su Keite buvo nesąžiningas ir
nebūtinas jos atžvilgiu, tačiau nežinodamos geresnio sprendimo, mano
pavargusios smegenys pasirinko lengvesnį kelią.
Slaugytojai jau žinojo visus „už“ ir „prieš“ apie sveiko vaiko auginimą
tuo pat metu slaugant sergantįjį. Jie matė, kokius sprendimus pasirinkdavo kitos šeimos. Taigi sveiki vaikai gali:
Ø

Būti prižiūrimi giminaičių namuose.

Ø

Kartu vykti į ligoninę.

Ø

Ypač sunkiu gydymo laikotarpiu pasilikti savo namuose prižiūrimi
giminaičių.

Pačiu sunkiausiu gydymo laikotarpiu būtumėm galėję išsiųsti Keitę pas
senelius ar giminaičius. Taip būtumėm visiškai ją atriboję nuo vėžio ir
pavargusių tėvų. Greičiausiai, ji būtų buvusi dėmesio centre, sukeldama
daug džiaugsmo savo seneliams, tetoms ir dėdėms. Būtų buvę idealu
išsiųsti ją pagyventi su giminaičiais kaulų čiulpų persodinimo metu, kai
vieną ar du mėnesius mums buvo ypač sunku. Jeigu būtumėm turėję laiko paruošti Keitę ir giminaičius, tai būtų buvęs geriausias sprendimas visiems. Kaulų čiulpų persodinimo metu mes, tėvai, visą laiką leisdavome
ligoninėje arba miegodavome. Brolių ir seserų į kaulų čiulpų persodinimo
skyrių, o ypač į palatas, neįleisdavo. Tuo ir kai kuriais kitais gydymo laikotarpiais Keitei būtų buvę geriausia pabūti su giminaičiais. Būtų buvęs
išlaikytas stabilumas ir dienotvarkė tarsi per atostogas. Ji buvo dar maža,
tad nereikėjo papildomai jaudintis dar ir dėl pamokų mokykloje.
Kita galimybė, kuria galėjome naudotis didžiąją įprastinio gydymo proceso dalį, buvo temptis Keitę į visus vizitus pas gydytoją ir lankymus ligoninėje. Kai tik būtume galėję, mes būtume tiesiog pasiėmę ją drauge. Mačiau ne vieną šeimą, kuri būtent taip ir darė. Galvodavau, kad jie išprotėjo.
Kaip galima paskirstyti dėmesį tarp vėžiu sergančio vaiko IR kitų vaikų?
Šis klausimas ir buvo esminis dalykas, kurio aš nesupratau. Savo kitam
vaikui aš visiškai neskyriau dėmesio, o kitos šeimos tai darė. Jūs galite ir
privalote skirti dėmesio visiems savo vaikams! Tikriausiai, geriausias
dalykas visų susijusių šeimos narių atžvilgiu yra praplėsti tą dėmesio lauką įtraukiant į jį, kai įmanoma, visą šeimą, ne vien tik sergantįjį.
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Nesakau, kad sveiki vaikai turėtų visą laiką leisti ligoninėje kartu su
sergančiu broliu ar seserimi. Viso labo tenoriu pasakyti, kad jūsų dėmesio turi gauti visi vaikai. Pagalvokite ir sąmoningai nuspręskite, kada
vesitės vaikus į ligoninę. Suplanuokite, kada jie viešės pas giminaičius.
Susitaikykite su faktu, kad vėžio pasaulis dabar yra jūsų normalus gyvenimas. Suplanuokite veiklų, kuriose galėtų dalyvauti ir sveiki vaikai, ir
sergantysis, ir taip parodykite, kad jie visi jums rūpi.
Šiuolaikinėje visuomenėje renkame informaciją ir suplanuojame beveik visą savo vaikų gyvenimą. Mes išrenkame jiems mokyklas, nusprendžiame, ką jie veiks ir kur jie žais. Sudarome žaidimų su draugais
tvarkaraščius, planuojame kitas veiklas. Siūlau ir šioje situacijoje taikyti
tą patį metodą. Nuspręskite pasiimti vaiką į ligoninę, nes žinoti, kas
ten vyksta, naudinga visai šeimai. Informacija yra geriausias vaistas
nuo netinkamo požiūrio ir klaidingo įsivaizdavimo apie tai, kas iš tiesų
vyksta ligoninėje. Jeigu manote, kad ligoninėje vaikas praleido jau pakankamai daug laiko, lygiai taip pat imkite ir nuspręskite palikti vaikus
su draugais ar giminaičiais. Rūpindamiesi savo vaikais įtraukite juos
ir viską apgalvokite, o ne atstumkite ir leiskitės plaukti pasroviui. Buvo
keletas kartų, kai mes įtraukėme Keitę į Natano gydymo procesą, ir
būtent tais kartais viskas klostėsi sklandžiausiai: Keitė būdavo laiminga ir be galo patenkinta. Ji būdavo paslaugi ir džiaugdavosi susitikusi
su Natanu. Jos blogos nuotaikos nebūdavo tokios blogos, ją būdavo
lengviau nuraminti. Buvo ir tokių akimirkų, kai visas dėmesys būdavo
skiriamas tik Keitei: ji lankė šokių pamokas ir dalyvavo pasirodymuose;
ji lankė gimnastiką ir turėjo treniruotis. Štai tokiomis akimirkomis būtent
ji būdavo dėmesio centre, ir kai Natanas pakankamai gerai jausdavosi,
mes jį tempdavomės drauge.
Galiausiai mes pasirinkome trečią galimybę. Pačiu sunkiausiu Natano
gydymo laikotarpiu, kai jam persodino kaulų čiulpus, mes pakvietėme
pas mus atvažiuoti močiutę. Skoto mama nusprendė pasinaudoti teise pasiimti nemokamų atostogų šeimos nario slaugai1 ir atvažiavo pas
mus padėti prižiūrėti Nataną ir Keitę. Močiutė atsikraustė pas mus likus
maždaug mėnesiui iki numatyto kaulų čiulpų persodinimo Natanui. Per
1

Ši galimybė numatyta JAV atostogų šeimos nario slaugai įstatyme (angl. Family and
Medical Leave Act, FMLA).
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tą laiką supažindinome ją su mūsų tvarkaraščiu ir Keitės priežiūra. Be
to, ir Keitė turėjo laiko tam, kad priprastų prie močiutės buvimo ir išsiaiškintų, kokia yra jos vieta šeimos hierarchijoje.

[4 pav. Laiko šokių pasirodymams atsiranda
net tada, kai namie yra sergančių vėžiu]
Toks planas mūsų šeimai buvo naudingas keliais aspektais. Nuolatinis
vieno suaugusiojo buvimas su Keite suteikė jai šiek tiek stabilumo. Močiutė galėjo nuvesti Keitę į darželį, kuris dabar buvo bažnyčioje, nebe oro
pajėgų bazėje. Ji galėjo ją ir pasiimti iš darželio, ir pasirūpinti, kad būtų
laikomasi nors kažkokios dienotvarkės. Močiutės buvimas pas mus taip
pat reiškė, kad turėjome dar vieną pagalbininką prižiūrint Nataną. Kaulų
čiulpų persodinimo laikotarpiu buvo akimirkų, kada ir aš, ir Skotas tiesiog
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nebetekdavome jėgų. Mūsų energija išsekdavo ir reikėdavo bent vieną
naktį pamiegoti namie. Suderinus mūsų veiksmus su medicinos personalu ir Natano poreikiais, močiutė galėdavo perimti vieną kitą budėjimą.
Buvo ir neigiamų tokio plano pusių. Kai buvo atliekamas vertinimas, ar
Natanui galima persodinti kaulų čiulpus, jis neatitiko kriterijų. Likusių
vėžinių ląstelių buvo per daug ir gydytojai bijojo, kad jos išsekins organizmą nepalikdamos jokios apsaugos, kurios reikia persodinimui. Jeigu persodinimas nepadės išnaikinti pakankamai didelio vėžinių ląstelių
kiekio, gali būti, kad jo imuninė sistema bus nepajėgi kovoti su vėžiu.
Tai būtų blogiausias scenarijus, kur neliktų jokios vilties išgyventi. Kai
apie tai sužinojome, močiutė jau buvo atvažiavusi. Taigi, kol svarstėme,
kaip geriau organizuoti Natano priežiūrą, ji buvo su mumis. Keitei tai
nebuvo gerai, ji buvo sumišusi: namie buvo Skotas ir aš, be to, buvo ir
močiutė. Mūsų vaidmenys ir atsakomybė Keitės akyse buvo neaiškūs,
ir tai jai nebuvo į gera. Lyg to būtų maža, Skotas ir aš nesugebėjome
tinkamai išaiškinti savo lūkesčių nei močiutei, nei Keitei.
Tačiau kai atėjo laikas kaulų čiulpų transplantacijai, močiutė buvo mūsų
namuose ir labai noriai viskuo padėjo. Natanui buvo paskirtas gydymas didelių dozių meta-jodobenzilguanidinu (MIBG) Filadelfijoje, po to
atlikta kaulų čiulpų transplantacija Cincinatyje. Kol visa tai buvo atliekama, Skoto, Natano ir manęs namie nebuvo kelias savaites. Mūsų
nebuvimas sumažino sumaištį ir močiutė sugebėjo pasirūpinti dvimete
Keite. Jiedvi per tą laiką susidraugavo. Gydymas truko porą mėnesių,
tad močiutė galėjo lepinti ir mylėti ją, nors ir nebūdama vienu iš tėvų. Ji
galėjo likti močiute. Kai Natano kaulų čiulpų transplantacija buvo atlikta, močiutė grįžo į savo namus, ir mūsų ketveriukė – Skotas, Natanas,
Keitė ir aš – pradėjome kurti savo naują normalų gyvenimą.
Šiame skyriuje išvardijau tik tris galimybes, kurių pavyzdžius matėme. Esu
tikra, kad yra ir daug kitų galimybių, galimi ir šių trijų įvairūs deriniai. Kad
ir kaip nuspręstumėte rūpintis savo sveikaisiais vaikais, kol vienas kovoja
su vėžiu, remdamasi savo patirtimi norėčiau pateikti keletą rekomendacijų:
Ø

Prašykite pagalbos ir priimkite ją, kai siūlo. Greičiausiai iš savo
giminaičių ir draugų sulauksite klausimo „Ką galiu dėl tavęs padaryti?“ arba „Pasakyk, kaip galiu tau padėti?“. Dauguma jų iš tiesų
| 33

3 SKYRIUS. Gyvenimas su vėžiu

tikėsis jūsų atsakymo. Jie nesuvokia, kokie sunkūs tie klausimai
gali Jums būti. Tad pagalvokite, ko jums gali reikėti ir paruoškite
keletą standartinių atsakymų. Prašykite dalykų, kurie tikrai jums
padėtų, bet neįspraustų į laiko rėmus. Pavyzdžiui, „Jei turėtumėte
laiko, Keitei patiktų pažaisti kur nors kitur, ne namie“ arba „Keitei
patiktų pažaisti pas draugus, jeigu turite laisvo laiko“. Pasirinkite
dalykus, kuriuos lengva įvykdyti, ir kurie tuo pat metu padėtų ir
jums, ir vaikams. Kai Keitė žaidžia pas draugus, jūs galite pamiegoti. Arba atsikvėpti. Arba išgerti dar vieną puodelį kavos.
Ø

Atvirai pasišnekėkite su savo padėjėjais apie savo lūkesčius ir poreikius. Jeigu nuspręsite, kaip mes, pasikviesti senelius pagyventi pas
jus keletą mėnesių, iš anksto juos informuokite, ko jums iš jų reikės.
Paaiškinkite jiems, kad tol, kol būsite ligoninėje, jiems reikės perimti
dalį tėvų atsakomybės ir pasirūpinti sveikais vaikais. Pasakykite, ar
jie gyvens su jumis, ar norite, kad jie gyventų viešbutyje. Gali būti
sunku visiškai tiksliai paaiškinti visus savo lūkesčius, bet juk giliai
viduje jūs žinote, ko jums reikia ir ko jūs norite, tad pasakykite tai
garsiai. Mums ne visuomet pavykdavo tai padaryti, bet kai pavykdavo, viskas klostydavosi tiesiog puikiai. Dar pačioje mūsų kovos pradžioje kartą paskambino mano sesuo ir paklausė, kada mums jos
reikės. Aš jai atsakiau nuoširdžiai: „Rytoj“. Ir tada paaiškinau smulkiau: „Mums reikia žmogaus, kuris pasirūpintų Keite vieną savaitę.
Jos tėvai paskendę rūpesčiuose, ir jai reikia žmogaus, kuris būtų
visiškai jai atsidavęs ir rūpintųsi ja, kol grįšime.“ Sesuo atvyko po
kelių dienų. Ji žinojo, kad jos vaidmuo – pasirūpinti Keite. Ji išbuvo
pas mus savaitę. Matydavome ją tik vakarais, kai visi grįždavome
namo ir prie vakarienės stalo pasakodavome apie dienos įvykius.

Ø

Tiksliai išdėstykite planus su visomis detalėmis. Nurodykite, kiek ilgai reikės pagalbos, kokie yra jūsų lūkesčiai. „Mama, mums reikės
tavo pagalbos savaitei.“ Arba „Močiute, būtų gerai, jei galėtum pas
mus pagyventi mėnesį.“ Sunkiausia yra nustatyti vizito ar užduoties
pabaigą tada, kai viskas jau prasidėjo. Jeigu išsiunčiate vaikus pas
senelius, pasakykite datą, kada juos pasiimsite. Vienas iš sunkumų,
su kuriuo nuolat susidurdavome, buvo netinkamas mūsų lūkesčių ir
poreikių išaiškinimas kitiems. Nenorėjome elgtis valdingai su žmo-
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nėmis, kurie siūlėsi mums padėti. Supratome, kad kuo konkrečiau
išdėstome savo norus, tuo lengviau pagalbininkui juos sėkmingai
įvykdyti, o mums – tuo lengviau grįžti ir perimti savo vaikų globą
atgal į savo rankas. Šito proceso metu pati išmokau būti geresne
drauge. Dabar nebeklausiu, ar galiu padėti; aš klausiu, ar galiu atnešti pavalgyti. Arba klausiu, ar gali vaikai ateiti į mūsų namus pažaisti. Arba klausiu, gal jie nori ledų (visi visuomet nori ledų). Tai yra
nesunkios ir lengvos paslaugėlės, kurias galiu pasiūlyti, o svarbiausia – į tokius klausimus lengva atsakyti paprastu „taip“ arba „ne“.
Ø

Kai galiausiai vėl galėsite patys rūpintis visa savo šeima, taip ir padarykite. Mūsų padėjėjai pas mus atvykdavo ir rūpinosi visais – Skotu,
manimi, vaikais ir savimi. Tai buvo neįtikėtina palaima ir aš amžinai
liksiu dėkinga mūsų artimiesiems, kurie surėmė pečius ir aukojosi dėl
mūsų. Daug mūsų lankytojų ir pagalbininkų įsitraukė į tą pačią rutiną.
Jie ateidavo mūsų aplankyti ligoninėje. Išeidavo anksti, kad spėtų
pasirūpinti vakariene. Kai kurie gamindavo patys, kiti nupirkdavo, bet
visi pasirūpindavo, kad bet kurio iš mūsų grįžtančio namo tą vakarą
ant stalo lauktų vakarienė. Be galo dėkinga jiems visiems! Tačiau
po daugiau nei pusantrų metų kovos su vėžiu kasdien ištisą parą
ir ištisomis savaitėmis, po pirminės terapijos, po dviejų kaulų čiulpų
persodinimo operacijų, po radiacijos ir MIBG terapijos, įsimintiniausia
tapo ta diena, kai paskelbėme panikos režimo pabaigą. Tą dieną nusprendėme, kad galiausiai galime gyventi naująjį normalų gyvenimą.
Nuo tos dienos namuose likome keturiese ir džiaugėmės lankytojais,
o ne vien tik pagalbininkais, kurių mums prieš tai taip labai reikėdavo.

Žurnalo rašymas
Per visus 10 savo kelionės vaikų vėžio pasaulyje metų mes rašėme žurnalą. Iš viso prirašėme keturis žurnalus. Žurnalus pradėjome rašyti tam,
kad perduotumėm vienas kitam informaciją, kai pakeisdavome vienas
kitą ligoninėje. Tais laikais Facebook’o dar nebuvo, tad mes turėjome ir
internetinį žurnalą CaringBridge.com svetainėje, per kurį pranešdavome naujienas giminaičiams ir draugams, kad nereikėtų to paties kartoti
keletą kartų per dieną.
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Ruošdamasi rašyti abi knygas aš perverčiau žurnalus ir dar kartą išgyvenau
juose aprašytus įvykius. Žurnaluose atsispindi visas mūsų nueitas kelias:
Natano operacijos, chemoterapija, švitinimas, dvi kaulų čiulpų transplantacijos ir antikūnų terapija. O tada vėjaraupiai, plaučių uždegimas, peršalimai, gripas, kaulų lūžiai, kraujavimas iš nosies, vėl vėjaraupiai, porą kartų
H1N1 gripas, nelaimingi atsitikimai ir kitos mus visus ištikusios negandos.
Mūsų pirmasis žurnalas buvo nedidelė tuščia užrašų knygutė, kurią radau
ligoninės dovanų krautuvėlėje. Kai prirašėme ją, kažkas mums davė kitą.
Trečią pradėjome rašyti prieš MIBG ir BMT terapiją ir transplantaciją, kad
po ranka turėtumėm visą tokioms sudėtingoms procedūroms reikalingą informaciją. Sugalvojome sistemą, kuri padėdavo lengviau surasti reikiamą
informaciją. Žurnalo paskutiniuose puslapiuose klijuodavome vizitines korteles. Sudarėme reikiamų laboratorijų sąrašus ir surašėme visus svarbius
tyrimų rezultatus. Kai kuriuos puslapius pripiešė Natanas, yra ir Keitės piešinių. Atvaizduodavau skenavimo procedūras, kad galėčiau parodyti Skotui
tai, ką mačiau. Žurnalai buvo lyg mažas gelbėjimosi ratas, leidžiantis atvirai
išlieti visas emocijas. Kai rašai popieriuje, tą akimirką tarsi paleidi visus susikaupusius jausmus, o tada vėl susiimi ir toliau rūpiniesi savo šeima. Žurnaluose mums įrašus palikdavo ir draugai bei artimieji. Jie rašydavo drąsinančias žinutes ir maldas, kurias mes skaitydavome turėdami laisvą minutę.
Vienas man ypač svarbus dalykas yra tai, kad žurnaluose atsispindi,
kaip mūsų dukra Keitė mums padėjo per visus tuo 10 metų. Skaitant
galima pastebėti, kad kuo labiau ją įtraukdavome, tuo geriau su ja sutardavome. Galima perskaityti, kaip mes jos ilgėdavomės, kai jos nebuvo šalia. Žurnalų įrašuose aiškiausiai matosi, kaip mes mylime tą mažą
mergaitę. Kai bus vyresnė, leisiu jai pačiai viską perskaityti.
Žurnalą rašyti rekomenduojame kiekvienai šeimai, susidūrusiai su ilgalaike neganda. Mūsų užrašytos istorijos yra nepadailintos, bet atviros. Įvykiai, emocijos ir veiklos jose aprašyti žymiai tiksliau, nei aš juos
atmenu. Žurnalai buvo ta vieta, kur norintieji įrašydavo savo maldas
mums paskaityti sunkiomis akimirkomis, kai reikėdavo palaikymo. Žurnaluose palikdavome informaciją apie priežiūrą, kad patys galėtumėm
ramiai miegoti. Žurnalai buvo nepajudinama konstanta, kurios mums
taip reikėjo netikrumo ir sumaišties pilname gyvenime.
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Rutina
Gyvenimas, prie kurio buvo pripratusi šeima, gali būti negrįžtamai pasikeitęs, tačiau tai nereiškia, kad negalima susikurti naujo. Mūsų šeimai
nebuvo lengva prisitaikyti prie naujos realybės. Viskas buvo nauja ir ne
savo vietose. Norėdami atgauti šiek tiek pusiausvyros ir sveiko proto,
pabandėme įvesti kiek nors tvarkos. Reikėjo į dienotvarkę įtraukti Natano keliones į ligoninę gydymui ir papildomus vizitus pas gydytoją jam
sukarščiavus. Turėjome išspręsti ir Skoto darbo bei Keitės priežiūros
klausimus. Jau nebegalėjau visą dieną leisti su ja namie, todėl reikėjo
surasti būdą, kaip užtikrinti jai kasdieninį stabilumą. Be to, manėme,
kad būtų gerai, jei mes, tėvai, kartais ir kur nors galėtumėm numigti.
Mums nepatiko aplink mus tvyrantis chaosas ir negalėjimas kontroliuoti
situacijos. Supratome, kad vėžio gydymas bus sunkus procesas, bet tai
nereiškė, kad turėjome tiesiog palikti viską savieigai ir leisti ligai užgožti
net paprasčiausius būtinus darbus. Labai norėjome išeiti iš „panikos“
režimo ir susitvarkyti savo gyvenimą. Tai apėmė mitybą, miegą ir fizinę
veiklą. Gyvenimas panikos režime iš esmės nustumia kasdieninę veiklą į antrą planą. Kai gyveni nuolatinėje panikoje, nesvarbu, ką valgai,
svarbiausia – pavalgyti. Nesvarbu, kiek ir kur miegi, svarbiausia – pamiegoti. Gyvenant panikos režime nebelieka laiko fizinei veiklai ir rūpinimuisi savimi. Jeigu su vėžiu teks kovoti ne vienerius metus, geriau jau
pakeisti tą panikos režimą tvaria ir lanksčia kasdienybe.
Po kelių bandymų mums su Skotu pavyko susidaryti dienotvarkę, kuri
tiko mums daugumos Natano standartinio gydymo kursų metu. Praėjus
porai Natano gydymo mėnesių, Keitė pradėjo lankyti vaikų darželį, o
Skotas grįžo į darbą. Tuo metu, kai Natanas būdavo ligoninėje, Skotas
po darbo vakare su Keite ateidavo į ligoninę. Minutę ar dvi pašnekėdavome, tada aš su Keite grįždavau namo, o Skotas likdavo budėti prie
Natano visą naktį. Kitą rytą į ligoninę grįždavau aš su Keite, ir mes vėl
pasikeisdavome. Skotas nuvesdavo Keitę į darželį, pats važiuodavo į
darbą, o aš likdavau budėti prie Natano tą dieną ir visą naktį. Dar kitą
naktį kartodavom viską iš naujo. Tokia rutina galėjo tęstis ištisas savaites tol, kol Natanas buvo gydomas arba sveikdavo po infekcijos. Įvedus
tvarką, buvo apibrėžtos mūsų pareigos ir atsirado stabilumo, pavyko
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šiek tiek atsikratyti chaoso pojūčio. Visi kiti klausimai, kurie nebuvo numatyti toje rutinoje, buvo sprendžiami kiekvienas atskirai. Šitaip mes
įveikėme pradinės terapijos ir keletą kitų gydymo kursų.
Sutvarkyta kasdienybė nebūna pritaikyta visiems gyvenimo atvejams.
Net įvedus rutiną, kiekvienam vaikui reikia turiningo laiko praleisto tiesiogiai su tėvais, su broliais ar seserimis. Įvestos tvarkos laikymasis dar
nereiškia, kad tėvystės pareiga vaikų atžvilgiu jau atlikta. Jau rašiau
apie mūsų vakarinius pasivaikščiojimus su Keite vežimėlyje. Keitė pykdavo už menkiausią sutrukdymą. Pripažįstu, kad tikriausiai nesugebėjau suvaldyti situacijos taip, kad sustiprėtų mūsų tarpusavio santykiai.
Aš su ja vaikščiojau, bet nebuvau su ja. Tiksliau, buvau su ja fiziškai,
bet kitais atžvilgiais manęs su ja nebuvo. Po kurio laiko sugalvojau alternatyvų scenarijų, kuris paaiškins, ką turiu galvoje. Kai pasivaikščiojimo metu prie mūsų kas nors prieidavo pakalbėti, būčiau galėjusi iškelti
Keitę iš vežimėlio ir leisti kaimynams ja pasigerėti. Tai būtų nukreipę
kalbą nuo Natano ir vėžio prie Keitės ir vaikiško jos žavesio. Ji būtų
buvusi dėmesio centre, o ne nuolatos tildoma, kai pradėdavo reikšti
nepasitenkinimą. Tai būtų nuraminę mane, nuraminę ją ir pralinksminę
kaimynus. Galbūt tai būtų net išmokę ją, kaip įveikti sunkumus gerumu
ir linksmumu, o ne įniršiu ir pykčiu. Grįžus namo aš pirmiausia būčiau
turėjusi įsitaisyti jos žaidimų erdvėje, užėmusi savo vietą kaip mama
ir geriausia žaidimų draugė. Būčiau turėjusi kalbėti su ja, skirti jai visą
savo dėmesį, nors ir trumpam. Buvau namie tam, kad leisčiau laiką su
ja, bet užuot iškėlusi sau tokį uždavinį aš pasirinkau lengvesnį kelią, kur
buvo mažiau pykčio ir ašarų. Argi ji būtų pykusi ant manęs, jei būčiau
pagriebusi ją į rankas ir apsukusi kelis ratus tik tam, kad ji nusijuoktų?
Ji sako, kad nebūtų pykusi.
Supratome, kad sąmoningas įsitraukimas prižiūrint vaikus viską supaprastina. Kai būnu su Keite, aš susikoncentruoju į ją. Man reikėjo atsikratyti tų išankstinių nuostatų apie auklėjimą, kurias turėjau prieš Natanui
susergant vėžiu, ir sugalvoti naują veiksmų planą savo šeimai. Mūsų
visuomenėje yra daug informacijos apie vaikų auginimą. Yra ir daug
spaudimo elgtis su vaikais tam tikru būdu, kad jie užaugtų stipresni, labiau prisitaikę ir visokie kitokie, kokių reikia masėms. Lengva pakliūti į
šiuos spąstus ir auginti vaikus taip, kad jie tenkintų visuomenės lūkes38 |
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čius. Lengva pasiduoti tam spaudimui, kuris vadinamas „geriausiu“ vaikų
auklėjimo būdu. Tiesa yra ta, kad tokios taisyklės ir pamokymai neveikia
net normaliame gyvenime, ką jau kalbėti apie vėžiu sergančio vaiko šeimos gyvenimą. Man reikėjo plano, kuris tiktų mūsų šeimai ir mūsų situacijai. Rutinos įvedimas buvo pirmas žingsnis siekiant šio tikslo.

Atviras bendravimas
Ši knyga apie tai, kaip įtraukti sveikus vaikus į sergančiojo vaiko priežiūrą. Nepriklausomai nuo amžiaus, vyresnieji ir jaunesnieji sergančiojo
broliai ir sesės gali būti puikūs pagalbininkai rūpinantis ligoniuku. Vaikai
yra linkę ignoruoti visus rimtus reikalus, kiek tik tai įmanoma. Lakstydami koridoriais jie nekreipia dėmesio į vamzdelius ir prie sergančio brolio
ar sesers prijungtus aparatus. Natanui patikdavo savo vaistų pompos
laikiklį R2D2 patikėti seneliui, kad jis kartu su sese ligoninės koridoriais
galėtų lakstyti paskui tamprios masės (angl. Silly Putty) kamuoliuką.
Gydytojams, slaugytojams ir man net kojas pakirsdavo pagalvojus apie
visus tuos mikrobus ant kamuoliuko, bet šypsenos ir juokas nusvėrė mikrobų baimę. Vaikai nuo mikrobų saugojosi plaudami rankas, mikrobais
apkibęs kamuoliukas po žaidimo būdavo išmetamas lauk – ir viskas
taip, kaip buvę.
Viena iš vaikų įtraukimo į gydymo ir priežiūros procesą dalių yra sudaryti progas atviriems pokalbiams. Per 10 intensyvaus neuroblastomos
gydymo metų Keitė iš vienerių metų kūdikio išaugo į 11 metų panelę. Su
vienerių metų kūdikiu negalėjome aptarti dalykų, kuriuos dabar galime
aptarti su žymiai vyresne dukra. Augdama mūsų dukra vis daugiau sužino apie Natano ligą. Kai ji buvo maža, sakydavome, kad Natanas serga ir yra ligoninėje. Aiškinome, kad negalima ištraukti jokių vamzdelių,
kad Natanui reikia leisti miegoti, kai jis blogai jaučiasi. Kalbėjome apie
tai, ką galėjo suprasti maža mergaitė. Jai paaugus galėjome išsamiau
paaiškinti apie Natano būklės rimtumą.
Būtų buvę nesąžininga ir tikriausiai siaubinga pasakyti mažajai Keitei,
kad mes baiminamės, jog jos brolis gali neišgyventi ir nebeiti į vaikų
darželį. Pasakydami jai tokią baisią naujieną nebūtumėm niekam pasitarnavę. Tačiau kai Keitė paaugo, supykusi ji pradėdavo šaipytis iš
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Natano, iš vėžio liekamųjų reiškinių, kuriuos jis dar jautė (silpnumas
kojose ar klausos aparatai). Štai tada mes ir papasakodavome, kodėl
Natanas turi sunkumų, ir kad dėl to iš Natano šaipytis nederėtų. Keitei
buvo dešimt, kai pasakėme, kad Natanas vos nemirė. Mano didelei
nuostabai ji tada nuėjo į savo kambarį ir ilgiau nei valandą verkė. Erzinti brolį yra viena, tą daro visos sesės; tačiau suvokimas, kad nedaug
trūko, jog nebebūtų ko erzinti, tikrai užgavo pačias jautriausias Keitės
sielos stygas.
Tėvai turi patys nuspręsti, kiek ir ką jų vaikai turi žinoti apie sergančiojo
vaiko ligą. Siūlyčiau labai atsargiai elgtis su nemaloniomis detalėmis.
Raskite būdą, kaip pasakyti mažamečiams tiek, kad jie suprastų, bet
neišsigąstų. Stenkitės vengti tokių pasakymų kaip „būk atsargi su Natanu, jei jis susirgs, jam vėl reikės gulti į ligoninę“ arba „nuo mikrobų jis
mirs.“ Geriau sakyti taip: „Eime nusiplauti rankų. Jos gana nešvarios“.
Venkite kraštutinių pasakymų, kuriuos jūsų vaikai gali suprasti pažodžiui ir išsigąsti. Vaikus labai lengva išgąsdinti kokiu nors griežtesniu
komentaru, kuris palieka ilgai neišdildomą įspūdį. Geriausia būtų susivienyti su vaikais į vieną komandą, o ne bartis su jais. Kalbėkite apie
tai, ką galite padaryti kartu kaip komanda: „Išvalykime namus, kad šįkart iš ligoninės grįžęs Natanas namuose galėtų pabūti ilgiau.“ Visiems
šeimos nariams naudingiau vadovautis požiūriu „mes visi prieš vėžį“.
Baksnojimas pirštu rodant, ko negalima daryti, kad sergančiam vaikui
nepablogėtų, yra niekam nenaudingas požiūris. Visiems geriau, kai vaikai žino, kas vyksta su jų sergančiu broliu ar sese, tačiau tą reikia paaiškinti tokiais žodžiais, kuriuos jie supranta ir gali apdoroti. Pasakykite,
kuo jie gali padėti, bet negąsdinkite jų – vėžys ir taip yra bauginantis
dalykas. Jau vien tas žodis – vėžys – gali sukelti mirštančio brolio ar
sesers vaizdinių. Mes stengėmės netarti šito žodžio prie Keitės tol, kol ji
tapo vyresnė. Natano ligą vadinome neuroblastoma, žodžiu, kuris mažam vaikui nėra tas pats kas vėžys.
Atminkite, kad sveikieji vaikai apie brolio ar sesers ligą žino tik tiek, kiek
jiems papasakojate. Jie turi būti pakankamai informuoti, kad galėtų padėti prižiūrėti ligonį, net jei ta pagalba apsiriboja sėdėjimu šalia žiūrint
televizorių. Jiems nereikia perteklinės informacijos, kuri juos išgąsdintų,
ir tada jie nebenorėtų būti su sergančiuoju.
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4 SKYRIUS. „NORIU, KAD JOS
GYVENIMAS BŪTŲ NORMALUS“
Tą dieną, kai Natanui diagnozavo vėžį, visas mūsų šeimos pasaulis apsivertė. Mūsų gerai suplanuotas gyvenimas virto chaosu. Dienas, kurias
leisdavome kartu – mama, tėtis, Natanas ir Keitė – pakeitė greitai išmoktos pamokos apie vaistus, žmogaus anatomiją ir laiko valdymą. Tie
laikai, kai su vaikais vaikščiodavome apylinkėmis, žaidėme su draugais,
braidėmė purvynais ir tiesiog juos auginome, buvo negrįžtamai pradingę. Juos pakeitė panika, kad mikrobai yra visur. Dabar nebegalima šokti
į lapų krūvą – jos reikia vengti. Dabar žinojome, kad lapuose yra grybelis, nuo kurio mūsų sūnus gali mirti. Žinojome, kad Natano gyvenimas
pasikeitė amžiams, bet ar turėjo pasikeisti ir Keitės gyvenimas?
Mūsų pirma instinktyvi reakcija sužinojus apie vėžį buvo pasistengti,
kad Keitės gyvenimas būtų kaip galima „normalesnis“. Natanas, mama
ir tėtis bus įtraukti į kovą su vėžiu, bet gal galima nuo viso to apsaugoti
Keitę? Gal jos gyvenimas dar gali būti normalus, toks, kokį jai suplanavome? Jai tik vieneri. Galėtumėm ją apginti. Galėtumėm ją pasaugoti. Jai nebūtina žinoti apie adatas, bjaurius vaistus, operacijas ir visas
baimes. Gal bent vienas iš mūsų keturių galėtų išgyventi šią kovą be
randų? Gal bent vienas iš mūsų galėtų likti nepaliestas tos baisios ligos – vėžio? Ir tas vienas žmogus turėtų būti Keitė. Argi ši idėja nėra
gera? Po dešimties metų kovos su vėžiu turiu pripažinti, kad toks planas
Keitei būtų nesuveikęs, ir jos atžvilgiu buvo nesąžininga net bandyti jį
įgyvendinti.
Buvome tokie naivūs įsivaizduodami, kaip kova su vėžiu paveiks mūsų
šeimą. Nebuvo jokių galimybių Keitei gyventi mūsų pasaulyje ir nebūti
paveiktai vėžio. Sergantis vaikas ir jo slaugytojas ligoninėje gali praleisti
ir po keletą dienų iš eilės. Kartais tik didžiąją dienos dalį. Kai ligoninės reikalai taip grubiai įsiterpia į kasdienybę, nebelieka jokių galimybių
laikytis įsikibus „normalaus“ gyvenimo, t. y. tokio, koks jis buvo iki vėžio. Turiu pripažinti, kad mes tikrai bandėme. Kviesdavome giminaičius
atvažiuoti pasirūpinti Keite, prašėme draugų ja pasirūpinti, bandėme
viską surikiuoti taip, kad mūsų dienos būtų kiek galima panašesnės į
dienas be vėžio. Žongliravome žmonėmis, manipuliavome situacijomis.
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Darėme viską, kas tik ateidavo į galvą, stengdamiesi išsaugoti jai normalų gyvenimą. Tačiau galiausiai supratome, kad ir Keitės gyvenimas
nebegali būti „normalus“. Nepastebėjome, kad tai, ko ji labiausiai norėjo
iš savo šeimos, buvo galimybė būti su savo šeima. Ji buvo su mumis
pirmuosius savo gyvenimo metus, o dabar mes – jos šeima – dingome.
Tai, ką darėme stengdamiesi „normalizuoti“ jos gyvenimą, tik pabrėžė tą
faktą, kad jos gyvenimas taip pat negrįžtamai pasikeitė.

[5 pav. Normalus Keitės
gyvenimas: pasipuošusi ryškiai
rožiniu megztuku ir mėlynais
bateliais išlydi Nataną į vaikų darželį]
Žvelgiant atgal, visiems būtų buvę geriau, jei mes būtumėm tai supratę
anksčiau ir pripažinę faktą, kad gyvenimas pasikeitė, kad niekas nebebus taip, kaip buvę, niekas nebebus „normalu“. Viskas atrodė kitaip
tame niūriame sunkios ligos fone. Jei būtumėm tai pripažinę anksčiau
ir prisitaikę, mūsų santykiai su Keite būtų klostęsi lengviau. Bandydami
sudaryti jai „normalaus“ gyvenimo sąlygas, mes atitolinome ją nuo savęs ir atskyrėme nuo likusios šeimos. Nenuostabu, kad savo šeimoje ji
augo pikta.
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Kaip jau rašiau, siekdama atkreipti į save dėmesį Keitė naudojo sunkiai
pakeliamas priemones – rėkė, spardėsi, tūžo, kandžiojosi, klykė ir t. t.
Viskas užsisuko lyg užburtame rate. Mes taip stengėmės, kad jos gyvenimas būtų normalus, bet šitaip dar labiau pavargome, išsekome ir
todėl tapome jai dar sunkiau prieinami. O dėl to ji tūžo dar labiau. Keitė
išmoko patraukti į save dėmesį blogu elgesiu. Kai ji elgėsi taip, kaip
elgiasi vienerių metų vaikai, mes savotiškai suminkštėdavome. Ji buvo
sumani panelytė ir greitai suprato, kad jai elgiantis ekstremaliai, vienintelis būdas ją nuraminti buvo visą dėmesį sutelkti į ją. Ji suprato, kad
veiksmingiausias buvo daugiau nei valandą trunkantis klyksmas arba
atsisakymas miegoti per pietus ištisą savaitę, dėl ko jos nuotaika dar
labiau subjurdavo ir ji elgdavosi dar blogiau. Kova panaudojant visas
nepaklusnumo ir iššaukiančio elgesio priemones – geriausias būdas
Keitei išsikovoti savo tėvų visišką ir nedalomą dėmesį.
Greičiausiai Keitė iš prigimties turi polinkį iššaukiančiai elgtis, bet tuo
pat metu ji yra labai rūpestingas vaikas. Jai puikiai sekasi prižiūrėti mažesnius vaikus ir rasti būdų, kaip įtraukti juos į įvairius žaidimus. Po keleto Natano gydymo metų mes pamatėme, kaip jai rūpi kiti žmonės, tad
labiau įtraukėme ją į Natano slaugą. Dėl to jos elgesys iškart nepasikeitė. Iš tiesų prireikė dar ne vienerių sunkaus darbo metų, kol pasiekėme,
kad ji pradėtų bendrauti su šeima ne šaukimu, klykimu, ašaromis, įtūžiu
ir pykčio priepuoliais, bet kitais būdais. Manau, kad dabar mes jau esame pasiekę tą lygį, kai galime bendrauti atvirai, kartu aptarti problemas.
Tačiau išgirdusi neigiamą atsakymą iš tėvų, artimųjų ar draugų, ji užima
gynybinę poziciją: pradeda ginčytis, iš pradžių kaltina blogomis paskatomis, supyksta ir išeina su trenksmu arba pradeda spektaklį. Kai buvo
mažesnė, ji nenusiramindavo ištisas valandas. Dabar ji jau vyresnė –
papyksta akimirką kitą, tada grįžta, apkabina, ir kartais net išsikalbame.
Kadangi Keitė iš prigimties yra labiau linkusi į gynybą ir įžvelgti negatyvų aplinkinių nusiteikimą jos atžvilgiu, neleisdami jai rūpintis Natanu
kartu su mumis, mes tokį elgesį dar labiau paskatinome. Mūsų veiksmus ji traktavo darydama neigiamas prielaidas. Jeigu mes vėluodavome jos pasiimti, ji manydavo, kad mes linksminomės be jos. Jai net į
galvą neateidavo, kad galėjo užtrukti Natano procedūra arba kad, galbūt, mes užmigome. Jeigu viskas klostydavosi ne taip, kaip ji tikėjosi,
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ji iškart prapliupdavo priekaištais, kad tai nesąžininga ir kad mes jos
nemylime. Atkreipkite dėmesį, kad daugeliu tokių atvejų mes net nežinodavome, ko ji tikėjosi. Kartais užtekdavo to, kad pasukdavome ne į tą
pusę vaikščiodami, kartais – kad nepagamindavome jai to, ką ji norėjo
valgyti. Manome, kad dabar, kai ji jau bevek paauglė, mes ją išmokėme
kai kurių dalykų, kurie gali padėti tokį polinkį kontroliuoti. Dabar Keitė
pati pamato, kada jos išankstinis nusistatymas trukdo pamatyti viską
aiškiai, ir tada pati atsitraukia, kad atvėsintų savo pyktį prieš prapliūpdama įtužiu. Keitė išmoko, kaip kalbėti su tėvais nebijant, kad ant jos
rėks arba jai priekaištaus. Dabar po kiekvieno pykčio priepuolio ji atsigauna greičiau, iš savo kambario išeina ramesnė ir pasirengusi aptarti
susiklosčiusią situaciją. Jeigu mes dėl ko nors nesutariame, dabar ji
prieina prie manęs, apsikabina, atsiprašo ir noriai kalba apie bet kokią
ginčą sukėlusią priežastį. Jai vis dar patinka sakyti „Tai nesąžininga!“,
bet dabar, po kelių minučių, per kurias ji nusiramina, mes galime pasiaiškinti, ką reiškia tas „nesąžininga“. Visgi dar pasitaiko atvejų, kada ji
tiesiog negali atsigauti, suvaldyti savo pykčio ar veiksmų.
Dabar, kai po 10 tokio gyvenimo metų jau žinome, kaip viskas vyko,
dažnai užduodame sau klausimą: „Ką būtumėm darę kitaip?“ Jeigu galėtumėm atsukti laiką atgal ir iš naujo priimti sprendimus žinodami tai,
ką žinome dabar, ar ką pakeistumėm? Ar tai ką nors pakeistų? Ar būtų
verta ką nors keisti?
Aš būčiau labiau įtraukusi Keitę ir būčiau leidusi jai atitraukti mūsų dėmesį nuo vėžio bent trumpam, kol esame kartu. Organizuodama Keitės
priežiūrą, sąmoningai leisčiau jai būti su mumis ligoninėje kaip galima
dažniau, bet visgi leisčiau ir pailsėti nuo vėžio lankant artimuosius ir
draugus. Nuoširdžiai manau, kad toks požiūris būtų leidęs jai labiau
suprasti sunkumus, kuriuos patiria vėžiu sergantį ligonį turinti šeima.
Nesvarbu, koks būtų buvęs galutinis viso to rezultatas, esu tikra, kad
kovoje su vėžiu būtų vertėję pabandyti vadovautis labiau į visą šeimą
orientuotu požiūriu.
Natano liga suteikė mums galimybę išmokyti Keitę empatijos kitiems
žmonėms. Leisdami prisidėti prie Natano slaugymo būtumėm leidę
jai būti šeimos dalimi. Ji būtų pamačiusi, su kokia meile žmonės rūpi46 |
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nasi vieni kitais. Keitė būtų daug išmokusi, stebėdama sergantį brolį ir tai, kaip jis kovojo su liga. Globojama savo rūpestingos šeimos,
kuri ją įtrauktų, informuotų ir suteiktų žinių, Keitė būtų išmokusi jausti
empatiją ne tik savo broliui, bet ir kitiems. Manome, kad geriausia,
ką galėjome padaryti Keitei – stipriai asmenybei, linkusiai įžvelgti tik
neigiamus dalykus, – tai suteikti jai galimybę rūpintis broliu ir jį mylėti.
Būtumėm galėję parodyti, kaip reikia pirmiausia pasirūpinti kitu, o ne
savimi. Būtumėm galėję parodyti jai, kaip mylinti šeima elgiasi, kai ją
ištinka nelaimė ar krizė. Būtumėm galėję parodyti, kaip drąsiai įveikti
ištikusias negandas. Dar būdama maža ji būtų galėjusi išmokti, kaip
nuoširdžiai rūpintis kitais, kaip būti mylinčiu ir užjaučiančiu žmogumi.
Jei būtumėm pasirinkę požiūrį „Pasirūpinkime broliu visi kartu“, jai tai
būtų išėję tik į naudą.
Nėra tokio dalyko kaip „normalus gvenimas“. Dievas mums davė tik
vieną gyvenimą. Dėl mums nesuprantamų priežasčių šiame pasaulyje
baisūs dalykai nutinka ir mažiems vaikams. Mūsų pareiga – rasti būdų,
kaip geriausiai įveikti ištikusias negandas, tuo pat metu skleidžiant Dievo meilę aplinkiniams – visiems suaugusiems žmonėms ir vaikams, kuriuos sutinkame savo kelyje. Mūsų vaikai teturi vieną vaikystę. Mūsų,
tėvų, užduotis yra parodyti jiems kelią, kaip užaugti ir tapti Dievą mylinčiais žmonėmis. To nepadarysime, jeigu bandysime pristabdyti jų gyvenimus tol, kol rūpinamės kitu vaiku.
Ruošdamasi rašyti šią knygą varčiau mūsų žurnalus. Suvokiau, kokie
pavargę ir išsekę, priblokšti ir įskaudinti mes visi buvome. Gyvenome
visiškame sąmyšyje, neturėdami supratimo, ką toliau daryti su Natanu,
ką jau bekalbėti apie tai, ką toliau daryti reikėtų su Keite. Aišku, Keitės
mes neignoravome ir nevengėme. Dėl visų anksčiau minėtų priežasčių
buvome nusprendę Keitę pasaugoti. Manėme, kad aukojamės, stengdamiesi suteikti jai geresnį gyvenimą. Jeigu būtumėm sąmoningiau ir
nuo pat pradžių stengęsi įtraukti Keitę į Natano globą, dabar ji jaustųsi
ramiau tiek savo aplinkoje, tiek ją supančiame pasaulyje.
Mūsų rašytuose žurnaluose vis pasikartoja vienas dalykas. Mes vis
rašome, kad Keitė yra mūsų šviesos spindulėlis. Rašome, kad Keitė
pralinksmina visus aplinkinius. Rašome, kaip Keitė padeda mums iš| 47
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saugoti sveiką protą. Rašome, kad ji – mūsų prieglobstis nuo vėžio.
Rašome, kaip su Keite greičiau bėga laikas. Rašome, kad Natanas jaučiasi žymiai geriau, kai Keitė yra šalia. Rašome, kad Natanas, būdamas
su Keite, greičiau atsigauna po gydymo procedūrų, nes nori eiti su ja
žaisti. Rašome, kad Keitė nukreipia mūsų dėmesį nuo to, kas skaudina,
ir nuo vėžio pasaulio.
Štai kodėl mes žinome, kad Keitės įtraukimas būtų buvęs naudingas
mums visiems. Aišku, daugiau laiko skiriant Keitei mažiau dėmesio būtų
likę Natanui, bet niekam nebūtumėm pakenkę, jei užuot nenuleidę akių
nuo savo sergančio sūnaus surastumėm valandėlę kitą pažaisti su savo
mažąja energija trykštančia dukrele. Atvirkščiai – ji būtų padėjusi mums
atsigauti. Keitės įtraukimas būtų pareikalavęs nedaug energijos, bet būtumėm galėję ją apkabinti, ji būtų nustojusi pykti ant manęs, ir dėl viso
to diena būtų atrodžiusi lengvesnė, o ne sunkesnė.
Galiausiai mes su Keite pasiekėme liepto galą: mūsų santykiai buvo
persmelkti konfliktų. Vienas iš dažniausiai pasikartojančių barnių būdavo dėl miego. Pamenu, kaip diena iš dienos bandžiau išnaudoti bet kokią galimybę pamiegoti. Nuolatos ieškojau vietos, kur galėčiau nusnūsti
valandai, pusvalandžiui ar bent penkiolikai minučių, kad atgaučiau jėgas. Numigti nors trumpam. Visuomet ieškojau, kur ir kada galėčiau
nueiti su Keite, kad galėčiau nusnūsti. O Keitė, kaip jau rašiau, atsisakydavo miegoti visur ir visada. Kai bandydavau ją paguldyti į lopšį ar
lovą, ji nuolatos verkdavo. Užmigti klausantis jos rėkimo iš visų plaučių
buvo neįmanoma. Buvau išsekusi, o mano sąžinę graužė vidinė kaltė:
„Turėčiau ją nuraminti“, „Reikėtų padėti jai užmigti.“ Bet mano išvargusios smegenys tiesiog nepasiūlydavo jokio sprendimo.
Vaikų auklėjimo patarimais užverstoje visuomenėje nauja mama nuolatos girdi, kad vaikai patys turi surasti būdų kaip pasiguosti. Turi išmokti
miegoti savo lovelėse. Turi išmokti užmigti patys, be mamos ir tėčio supimo kasnakt. Toks požiūris netinka šeimai, kurioje yra sergančių vėžiu.
Mano miego dilemos sprendimas dabar atrodo toks akivaizdus, nors jo
tada nemačiau: mes turėjome miegoti kartu. Turėjome kartu su Keite
tvarkyti visus kasdieninius reikalus. Turėjome temptis ją į ligoninę ir išmokyti, kaip kartu susidoroti su nuoboduliu ten.
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[6 pav. Keitė zoologijos sode]
Pamenu, tuo metu galvodavau, kad nebeturiu nei lašo energijos, kurią
galėčiau kam nors skirti. Buvau labai pavargusi, nusikamavusi ir neturėjau jokių jėgų. Reikėjo, kad kas nors mane atgaivintų. Kai mano tikėjimas tapo brandesnis ir labiau subrendau kaip asmenybė, suvokiau,
kad geriausias būdas atgimti ir atsigaivinti yra daugiau duoti kitiems.
O kam geriausia duoti, jei ne vienerių metų mergytei, kuri tenori būti
su savo šeima, galbūt retkarčiais nueiti į zoologijos sodą ar parką. O
mūsų dukra Keitė ne tik norėjo būti su šeima – ji norėjo valdyti šeimą
ir priversti ją daryti tai, ką ji sumanydavo. Būtent taip ir turi elgtis visos
vienerių metų mergaitės. Tik būdami kartu su ja galime išmokyti ją kitaip
elgtis ir nugludinti aštriuosius jos asmenybės kampus.
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[7 pav. Keitė sužino, kad ,,privalomų pertraukų” būna ir per atsotogas]
Apskritai, vaikams reikia išmokti, kur yra ribos ir kokios gali būti natūralios pasekmės. Jie turi žinoti, kad už savo veiksmus reikia atsakyti.
Pavyzdžiui, jeigu vaikas blogai elgiasi, kai šeima ruošiasi kokiai nors
įdomiai veiklai (pavyzdžiui, važiuoti į paplūdimį), „privaloma pertrauka“
savo elgesiui apmąstyti yra natūrali jo veiksmų pasekmė. Gerai viską
pasvėrus, tai turi būti taikoma net ir šeimoje, kurioje yra sergančių vėžiu
vaikų. Iš tiesų, laikas pagalvojimui ir savo elgesio apmąstymui, taip pat
šiek tiek supratimo iš tėvų pusės, gali būti naudingas įsiaudrinusiam
vaikui. Tačiau jie vis tiek turi laikytis taisyklių. Tai taikoma ir sergančiajam vaikui.
Kažkuriuo Natano gydymo laikotarpio metu mes suvokėme, kad kai vėžio mūsų gyvenime vienaip ar kitaip nebeliks, turėsime dukrą, kurios
patirtis visiškai skirsi nuo kitų šeimos narių patirties. Ji neprisimins ilgų
budėjimo ligoninėje naktų, nes jos ten nebuvo. Neprisimins tėvų, kurie
verkdavo tol, kol užmigdavo, nes jie neleido jai to matyti. Neprisimins,
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kad vos nepraradome jos brolio, nes ji nedalyvavo jį slaugant ir nežinojo, kaip visa tai rimta. Tai mūsų šeimai nebūtų buvę gerai.
Tada mūsų šeima (įskaitant Keitę) nusprendėme, kad visuose mūšiuose
kausimės kartu. Pradėjome temptis Keitę kartu į ligoninę, kai tik galėdavome ir kai ji neturėjo jokių užsiėmimų mokykloje, orkestre ar sporto būrelyje.
Stengiamės parodyti, kad jos užsiėmimai yra lygiai tokie pat svarbūs, kaip
Natano užsiėmimai ir jo vizitai pas gydytojus. Visi, kartais net Natanas,
einame pažiūrėti Keitės ledo ritulio varžybų. Skanduojame ir Keitės softbolo varžybose, klausomės orkestro koncertų, čiuožiame ant ledo saulėtą
vasaros sekmadienio popietę ir darome daug ką kita. Girdime, kaip Keitė
mokosi groti visais savo instrumentais (kontrabosu, violončele, smuiku,
ukulele, fleita, išilgine fleita, bosine gitara, pianinu – čia tik keletas pavyzdžių). Nebetildome Keitės – mes ją priimame tokią, kokia ji yra, mes ja
džiaugiamės ir ją remiame. Tai ir yra mūsų dabartinis „normalu“.
Net šiandien Natanui netikėtai pasireiškia daug pavėluotų gydymo šalutinių poveikių. Štai prieš keletą savaičių staiga subliūško jo plautis. Kaip
jau buvom įpratę, iškart pradėjome ieškoti, su kuo palikti Keitę, kol mes su
Natanu būsime ligoninėje. Tik šįkart mes laiku tai pastebėjome ir sustojome. Šįkart ji važiavo su mumis. Ir ji pasakė nuostabius žodžius, kuriuos
išgirdę suvokėme, kad Keitės istorijoje mes įžengėme į naują etapą. Tą
vakarą, kai subliūško Natano plautis, Keitė rimtai pasižiūrėjo į mane ir
pasakė: „Žinai, mam, dauguma šeimų, jei jau ketina plaukti baidarėmis
su skautais, tai jos ir plaukia baidarėmis su skautais.“ „...tik mūsų – ne”, –
štai ta dalis, kuri liko nepasakyta. Ji nebuvo pikta ar įširdusi, ji tik pastebėjo, kad tai, kas mūsų šeimai yra „normalu“, labai skiriasi nuo to, kas
kitoms yra „normalu“, tačiau toks jau yra jai skirtas gyvenimas. Atrodo,
kad ji pradeda suprasti, jog mūsų šeimos „normalumas“ jai tinka.
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5 SKYRIUS. „NENORIU, KAD
JI TRINTŲSI LIGONINĖJE“
Kol mūsų sūnus Natanas dar nesirgo vėžiu, maniau, kad ligoninė yra
baisi vieta. Ten pilna piktų mikrobų. Ten atliekami bauginantys tyrimai,
skenavimai ir paslaptingos gydymo procedūros. Gydytojai ir slaugytojai
atrodė tokie svetimi, sunkiai suprantami. Maži vaikai galėjo ten pasipainioti kam nors po kojomis, susižeisti ar užsikrėsti kokia nors liga. Kai
tekdavo apsilankyti ligoninėje, stengdavausi kuo greičiau iš ten dingti.
Taigi nenuostabu, kad Natanui diagnozavus vėžį, nenorėjau vestis duk
ros į ligoninę. Ligoninė – tai vieta, kur ateini, tau atlieka, ką privaloma,
ir tada eini namo. Ligoninėje mažai mergytei nėra ką veikti, nebent ji
sirgtų, sunkiai sirgtų.
Per 10 metų supratau, kad mūsų įsivaizdavimas apie ligoninę ne visada
yra teisingas. Aišku, ligoninė yra vieta, į kurią reikia rimtai žiūrėti. Iš tiesų, joje pilna piktų mikrobų. Iš tiesų, ten atliekami bauginantys tyrimai ir
skenavimai. O va gydytojai ir slaugytojai nei iš tolo nėra tokie grėsmingi, kaip aš įsivaizdavau. Dabar jau galiu su jais bendrauti ta kalba, kurią
abi pusės daugmaž supranta. Onkologijos skyriaus gydytojai ir slaugytojai yra mieli ir rūpestingi. Jie rūpinasi pacientais, jų tėvais ir kitais
šeimos vaikais. Kai paciento broliai ar sesės ateina aplankyti, paciento
nuotaika pagerėja. Pacientas giriasi savo broliais ir sesėmis, pasakoja
ligoninės darbuotojams apie visus tuos nuostabius dalykus, kuriais jie
užsiima. Žinoma, mažyliai kartais pasprunka, bet slaugytojai arba sanitarai greitai juos suranda ir savo glėbyje atneša atgal į palatą.
Keitės buvimas ligoninėje padėjo Natanui sveikti žymiai labiau, nei apsunkino mus. Būdama ligoninėje, Keitė reikalaudavo dėmesio. Reikalaudavo jo iš tėvų, iš Natano ir iš ligoninės personalo. Ji atsisakydavo
vien tik sėdėti ir žiūrėti televizorių. Ji privertė Nataną ir tėvus išeiti iš
palatos – turėdavome eiti į žaidimų kambarį. Turėdavome apžiūrėti kiekvieną ligoninėje esantį akvariumą. Turėdavome eiti į lauką pasisupti
ant supynių. Sergantis brolis taip pat visuomet dalyvaudavo. Kaip kartą
pasakė Natanas, atėjus Keitei į ligoninę, mums teko ištyrinėti ir atrasti
visus dėmesio vertus dalykus, kurie ten buvo. Baigėsi dienos, kai sėdėdavome palatoje gailėdami savęs.
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Kai Keitė būdavo ligoninėje, niekas negalėdavo gailėtis nei savęs, nei
kitų. Niekas negalėdavo sėdėti ir mąstyti apie situaciją. Visi turėjo užsiimti Keite. Ji teikė tiek daug palaimos! Ji reikalaudavo, kad mes peržengtume save. Ji privertė mus suvokti, kad pasaulis nenustoja suktis
net mums esant ligoninėje. Galėjome arba pasiimti iš jo visa, kas geriausia, arba ne. Keitė privertė mus pasiimti visa, kas geriausia. Aišku,
tai reiškė daugiau darbo mamai ir tėčiui, tai reiškė, kad retkarčiais turėdavome pasikliauti kitais žmonėmis. Kartais palikdavome Nataną vieną
miegoti savo palatoje, kol mes su Keite eidavome į dovanų krautuvėlę,
į kavinukę arba vaikščiodavome ieškodamos mažų žuvyčių visuose ligoninės akvariumuose. Tiesa, Keitė kartą susirgo, tačiau visgi naudos
visiems buvo daugiau, ir tai buvo akivaizdu.
Keitė iš šios patirties daug išmoko. Kol nepradėjome jos vedžiotis į ligoninę, ji manė, kad tai yra smagi ir įdomi vieta. Ji manė, kad mes ten tik
žaisdavome, lankydavome draugus ir puikiai leisdavome laiką. Kiek pabuvusi ligoninėje ji pamatė, kad ligoninėje nuobodu. Joje tvyrojo ligoninės
tvaikas, ji dvokė tikrąja to žodžio prasme. Beveik visos ligoninėje atliekamos procedūros kelia skausmą. Ten adatomis leidžia vaistus. Ten visi
ligoniams nurodinėja, ką daryti. Darbuotojai ten dirba ir ne visuomet atranda laiko užsiimti sergančiojo sesute. Keitė ligoninėje išmoko empatijos
ir gerumo. Išmoko valdyti situaciją ir visuomet pasiimti su savimi ką nors,
kas padėtų lengviau pakelti ligoninės nuobodybę. Be to, ji suprato, kad
kartais ji norėdavo tiesiog likti namie arba būti nuvežta pabūti pas draugę.
Keletą kartų Natano ligos metu Keitė pasirodė besanti jam pats geriausias vaistas nuo visų skausmų. Vienas atvejis yra ypač įstrigęs. Tai
buvo kaulų čiulpų transplantacijos (KČT) metu. KČT, arba kamieninių
ląstelių transplantacija, buvo ilgiausia ir sunkiausia Natano gydymo dalis. Paprastai vaikas guli ligoninėje bent 30 dienų. Po to, priklausomai
nuo sveikimo proceso, dar 30-60 dienų jis turi būti netoli KČT ligoninės.
Būtent tuo gydymo ir sveikimo laikotarpiu neturėjome didelio pasirinkimo dėl Keitės. Jai neleido būti ligoninės skyriuje, kur buvo atliekamos
kaulų čiulpų transplantacijos, ir neleido lankyti Natano. Jie galėdavo
pasimatyti per kompiuterio ar vaizdo konferencijas, ir tik tada, kai Natanas pakankamai gerai jausdavosi. Transplantacijos metu į Nataną buvo
baisu žiūrėti. Svarstėme, kaip jam padėti. Keitės buvimas visuomet pa54 |
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gerindavo Natano savijautą ir priversdavo Keitę šypsotis. Mums reikėjo
rasti būdą, kaip jiedu galėtų pasimatyti tiesiogiai.
Kai baigėsi sudėtingiausias transplantacijos etapas ir Natanas pradėjo
sveikti, kažkuriuo metu buvo pasiekta stagnacija – viskas lyg sustojo
tame pačiame taške. Niekas nepriversdavo jo šypsotis; jis nevalgė, negėrė, niekada neišlipdavo iš lovos, buvo mieguistas ir kėlė gailestį. Jis
net nustojo per kompiuterį kalbėti su Keite. Kad pailiustruočiau, kaip
blogai jautėsi Natanas, pacituosiu tuo metu darytą žurnalo įrašą:
Įrašas žurnale: „Iki šiol kaskart man atėjus į ligoninę Natanas paprastai
iškraustydavo mano kuprinę ieškodamas, kokių daiktų ar žaislų aš jam
atnešiau. Jis net nekalbėdavo su manimi tol, kol kelis kartus VISIŠKAI
ištuštindavo ir patikrindavo kuprinę, ir tik tada pratęsdavo pokalbį (jam
patinka ką nors gauti, net ir visišką smulkmeną; juk jam tik ketveri). O
dabar įsivaizduokite: prie Natano lovos yra trys neatidarytos dėžutės,
vienas ryšulėlis ir neatplėštas vokas su atvirute. Kol kas jis nesijaučia
pakankamai gerai, kad jam tai rūpėtų. Žinoma, ir jis, ir mes viską atplėšime ir atidarysime, bet kol kas tam dar neatėjo laikas.“
Pasikalbėjome su Natano pirminės KČT gydytoju apie galimybę Keitei
aplankyti brolį. Tam reikėjo gauti specialų leidimą, nes toje ligoninėje
jaunesni nei 7 metų vaikai į KČT skyrių buvo neįleidžiami, o Keitei tuomet tebuvo dveji. Natano gydytojas nusprendė, kad grėsmės nėra, ir
išrūpino jai specialų leidimą.
Kai Keitė įėjo į Natano palatą, jis tiesiog gulėjo ir nieko nematydamas
spoksojo į televizorių. Keitė atėjo, įlipo į lovą ir įsitaisė šalia jo po antklode. Tada ji pareikalavo įjungti „Mažuosius Einšteinus“ (jos mėgstama
programa vaikams). Natanas įjungė reikiamą kanalą. Keitė pradėjo jam
kažką taukšti. Natanas šyptelėjo. Tada pradėjo šypsotis. Įpusėjus programai, mažieji Einšteinai pasakė: „Plast, plast, plast... Kylame!“. Natano veide tada jau švietė plati šypsena, jis kartu su Keite iškėlė rankas
į viršų ir iš visų plaučių šaukė „KYLAME!“. Tuo metu mūsų laimingas
sūnelis vėl tapo savimi. Kai pasibaigė programa, Keitė pažiūrėjo į krūvą
neatidarytų dėžučių. „Kas čia?” – paklausė. Tada jie abu tai juokdamiesi, tai šypsodamiesi atidarė visas dėžutes ir patikrino dovanas. Tada
supratome, kad savo sesers Keitės dėka Natanas tikrai pasveiks.
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[8 pav. Plast, plast, plast...Kylame!]
Žinau, kad gydant vaikų vėžį būna tokių etapų, kada mažos mergaitės
negali lakstyti aplinkui. Tačiau žymiai daugiau yra tokių etapų, kai aplink
lakstanti maža mergytė yra pats geriausias vaistas ir sergančiam vaikui, ir tėveliams.
Transplantacijos metu mes susipažinome su šeima, kurios dukrai taip
pat buvo atliekama kaulų čiulpų transplantacija. Ji buvo maždaug Natano amžiaus ir paguldyta į ligoninę ji buvo tą pačią dieną kaip ir Natanas. Toji šeima viską darė kitaip nei mes. Šeimoje buvo daug vaikų,
o jauniausias gimė tada, kai jų sesutei atliekama transplantacija artėjo
į pabaigą. Ta šeima ne tik išpažino tikėjimą Jėzumi ir atvirai demons56 |
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travo savo priklausymą Krikščionybei, bet ir įtraukė visus savo vaikus į
sesutės ir dukters slaugymą. Kiekvienoje chemoterapijos procedūroje
visuomet dalyvaudavo vienas ar keli vaikai. Kai gimė naujagimis, visa
šeima rūpinosi ir kūdikiu, ir sergančia sesute. Kalbėdama su vaikais
pastebėjau, kad jie labai realistiškai įsivaizdavo visą situaciją ir buvo
visiškai prisitaikę. Domėjausi, kaip sekasi tai šeimai: jų duktė išgyveno,
o jų visa šeima klesti iki šiol. Dabar jie aktyviai įsitraukė į nacionaliniu
mastu vykdomą agitaciją tapti kaulų čiulpų donorais.
Norėjau, kad mes būtumėm panašūs į tą šeimą. Mano tikėjimas Jėzumi
buvo tvirtas, bet savo tikėjimo aš neišpažindavau visur, kur bebūčiau.
Mylėjau savo vaikus, bet neįtraukiau savo dukters į sūnaus priežiūrą.
Žinoma, tos šeimos mama atrodė lygiai taip pat nuvargusi ir išsekusi
kaip ir aš. Atrodė, kad fizinės jėgos ją baigia apleisti, bet jos dvasios stiprumu rėmėsi visa šeima. Su ja buvo gera būti ir kalbėti. Dabar manau,
kad ši moteris ir šeima man buvo Dievo siųsta žinia apie tai, kad ir aš
taip galėčiau. Dievo pagalba ir tos šeimos pavyzdys atvėrė man akis į
tai, kaip rūpintis visa šeima ir visiems kartu klestėti.
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6 SKYRIUS. „TIESIOG NEBETURIU JĖGŲ“
Tikra tiesa, kad slaugant sergančius artimuosius, nesvarbu, ar tai būtų
vaikai ar tėvai, globėjai nuolatos jaučiasi išsekę. Visą laiką galvoje tesisuka viena mintis – kaip nors trumpam nusnūsti. Pradedi svajoti, kaip
patogu būtų atsisėsti į kėdę, o jei dar galėčiau atremti galvą į sieną, tai
būtų tiesiog nuostabu. Nieko daugiau nenori, tik užmerkti akis ir leisti miegui užvaldyti tavo kūną. Buvau viena iš Natano globėjų, tad tokios mintys buvo mane apsėdusios. Nuolatinis lovoje gulinčio ir sunkiai
sergančio sūnaus stebėjimas išsunkė iš manęs paskutines jėgas. Net
neįsivaizdavau, kad būdama tokios būklės galėčiau rūpintis dar vienu
vaiku ar kūdikiu. Tačiau šioje knygoje teigiu, kad būtent to labiausiai ir
reikia jūsų sveikiesiems vaikams.
Jau minėjau, kad vaikai žino, kaip patraukti mūsų dėmesį. Toks jau jų
darbas. Mūsų darbas – auginti ir mylėti juos. Vaikams reikia ir jie yra
nusipelnę kiekvienos mūsų dėmesio sekundės, kurią galime skirti. Sergančio vaiko stebėjimas iš mūsų pareikalaus daugiau jėgų negu žaidimas su nesergančiu. Išsekimas gali mus suėsti. Kur ir kada reikėtų pamiegoti? Kada reikėtų pažaisti? Kada reikėtų pasimelsti prie sergančio
vaiko lovos? Tarp visų šitų dalykų turi būti rasta pusiausvyra.
Pamenu, buvo tokių dienų, kai pirma nepamiegojusi aš neturėdavau
jėgų atsikelti ir pažaisti. Pamenu, gulėdavau ant grindų ligoninės žaidimų kambaryje, savo kūnu įrėminusi Keitę viename kambario kampe.
Aš nulūždavau. Ji žaisdavo. Kai bandydavo praeiti pro mane, aš pabusdavau. Buvo atvejų, kai visą žaidimo laiką ji man kažką čiauškėdavo.
Nusišypsodavau ir nulūždavau. Ji mane kalbindavo ir baksnodavo. Pabusdavau, nusišypsodavau ir vėl nulūždavau. Tai tęsdavosi apie porą
valandų. Vėliau ji pasakojo, kad toks žaidimas jai buvo žymiai geriau
nei būti darželyje, kur buvo pačių įvairiausių žaislų. Būti kartu su mama,
nors ji nesugebėdavo išbūti atsimerkusi, jai buvo geriau. Labai stengiausi neniurzgėti, kai ji mane pažadindavo. Atsakydavau į jos klausimus mieguistu balsu, pabučiuodavau rankutę ir vėl nulūždavau. Mes
buvome saugioje vietoje. Žinojau, kad net jei Keitė būtų praėjusi pro
mane, vienas iš darbuotojų būtų paėmęs ją į glėbį ir parnešęs atgal.
Kartais Keitei prireikdavo išeiti į žaidimų aikštelę palakstyti. Nataną pa| 59
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sodindavome į ratukus ir veždavomės kartu. Keitė suposi sūpynėse, o
šalia jos – Natanas specialiose sūpynėse vaikams, kurie negali laikytis
patys. Skotas juos abu išsupdavo, ir tada žiūrėdavome sulaikę kvapą. Nenoriu pasakyti, kad tai buvo lengva, bet tikrai rekomenduoju visų
jūsų labui – įtraukite į savo veiklas sveikąjį vaiką (ar vaikus), kada tik
tai įmanoma. Specialiai paskirkite laiką, kurį leisite su jais ligoninėje ar
namie. Parodykite sveikiems savo vaikams, kokie jie svarbūs jums. Komandinis mentalitetas gali padėti. Užuot ieškoję, kas galėtų pabūti su
vaiku, kol tvarkote kasdieninius reikalus, pasiimkite jį kartu. Kasdieninių
reikalų tvarkymas su tėvais, kurių kurį laiką nematė, gali būti ne mažiau
smagus nei žaidimas su draugais.
Labai lengva įsisukti į intensyvų sergančio vaiko globos verpetą ir nebepastebėti ne tiek intensyvaus dėmesio reikalaujančių sveikų vaikų.
Bandykite jų amžiaus vaikams suprantamais žodžiais paaiškinti, kas
vyksta ir kodėl taip dažnai jūsų nebūna namie. Paaiškinkite, kuo jie gali
padėti jums ir sergančiam broliukui ar sesutei, sudarykite progų, kad jie
pabandytų pagelbėti. Pasakykite, kad tuo metu, kai esate dviese (net
ir ligoninėje), jūs galite vienas kitam padėti. Įtraukite juos į sergančiojo
priežiūrą. Abu kartu suvieniję savo jėgas sugebėsite pasirūpinti ligoniuku. Vaikai gali padėti sergančiajam kartu su juo žiūrėdami televizorių,
žaisdami paprastus stalo, o gal net ir video, žaidimus; tai leis jūsų mintims ir jausmams pailsėti. Mūsų mėgstamiausias žaidimas ligoninėje
buvo „Mario Kart“, nes jį tuo pačiu galėdavome žaisti visi keturi. Ką gali
žinoti? Galbūt jums tada pasitaikys proga atremti galvą į sieną ir užsnūsti, o jūsų vaikams – proga užmegzti santykius, kurie tęsis ir padės
jiems visą gyvenimą. Sveiko vaiko įtraukimas į sergančiojo priežiūrą
pareikalaus pastangų, tačiau nustebsite iš savo užaugusio sveiko vaiko
išgirdę, kad tas buvimo kartu akimirkas, nesvarbu, ligoninėje ar namie,
jis prisimena kaip geriausiai praleistą laiką.
Nors pačiu sunkiausiu Natano gydymo laikotarpiu Keitė buvo dar labai
maža, ji pamena kartu praleistą laiką. Ji neprisimena, ką ji veikdavo
darželyje. Ji prisimena tik kelias kartu su giminaičiais ar draugais praleisto laiko akimirkas, tačiau ji gali papasakoti apie KIEKVIENĄ kartą,
kai nusivesdavau ją į ligoninę, išeidavome pasivaikščioti ar į prekybos
centrą. Ji gali man papasakoti apie kiekvieną kartą, kai ji dalyvaudavo
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slaugant Nataną. Ji gali apbūdinti visus ligoninės žaidimų kambarius,
kuriuose padėdavo man numigti. Gali papasakoti apie visus akvariumus ir visas žuvytes, kurios ten plaukiodavo. Ji netgi prisimena, kiek
kuriame akvariume tuo metu buvo mažų žuvelių. Turiu pripažinti, jog tai
reiškia, kad būtent tie kartai jai yra svarbiausi ir brangiausi.
Natanas nuolatos pasakoja istorijas apie save ir Keitę ligoninėje. Jis neprisimena chemoterapijos nei vienoje iš keturių ligoninių, kuriose buvo
gydomas, bet pamena, kaip vaikščiojo su Keite ligoninės koridoriais
ieškodami žuvyčių. Ligoninėje, kur gydomi vėžiu sergantys vaikai, buvo
net keli akvariumai skirtingose vietose. Kad ir kaip jis sirgtų, Natanas
ir Keitė visuomet aplankydavo akvariumus, norėdami įsitikinti, ar žuvytėms viskas gerai.
Natanas neatsimena kaulų čiulpų transplantacijos, tačiau pamena, kaip
kartu su tėčiu ir Keite šaudydavo strėlytėmis į ligoninės personalą. Iškart po transplantacijos, kai atėjo Keitė, Natanui leido išeiti iš palatos.
Natanas, Skotas ir Keitė išsinešė Natano toliašaudį strėlyčių šautuvą
į koridorių. Jie įsitaisė ant antklodės viename koridoriaus gale, ir tada
tėčio padedami Natanas ir Keitė paeiliui šaudė į kitą koridoriaus galą
varžydamiesi, kas toliau nušaus. Į strėlyčių ugnį kartais patekdavo iš
kitų vaikų palatų išėję ligoninės darbuotojai, sukeldami daug juoko Natanui, Keitei ir Skotui (beje, juoktis yra sveika plaučiams).
Natanas neatsimena antikūnų terapijos Niujorke, bet atsimena tuos kartus, kai galėjo Keitei parodyti Amerikos gamtos istorijos muziejų. Natanas
į Niujorką gydytis važiavo kelis kartus. Kai nekarščiuodavo, mes vaikščiodavome su juo tyrinėdami vietovę, kurioje būdavome apsistoję. Jis visuomet ieškodavo dalykų, kuriuos norėtų parodyti Keitei jai atvažiavus.
Amerikos gamtos istorijos muziejus buvo jo mėgstamiausias. Natanui patiko dinozaurai, ir jis norėjo juos parodyti Keitei kiek galima daugiau kartų.
Natanas pamena Keitę, įsirangančią į jo lovą žiūrėti televizoriaus. Natanas pamena Keitę, perimančią valdžią į savo rankas ligoninės žaidimų
kambaryje. Jis taip pat pamena tas mažas žuvytes, kurias jie skaičiuodavo. Jis prisimena dovanų krautuvėles, kur jiedu eidavo „užmušti“ laiko ir kur Keitė vardindavo dalykus, kurių norėtų, jei galėtume jai juos
nupirkti. Šį sąrašą galima tęsti dar ilgai.
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Šie pavyzdžiai parodo, kad leisdami Keitei labiau įsitraukti į Natano
priežiūrą, būtumėm daugiau gero padarę jiems abiems, o nuo savęs
nusiėmę dalį varginančio krūvio. Jei būtumėm labiau įsitraukę augindami abu savo vaikus, o ne pasidavę staiga įsigalėjusiam chaosui, kuris
visuomet lydi sunkias ligas, mes būtumėm galėję pertvarkyti savo normalų gyvenimą taip, kad jame dalyvautų abu vaikai, kad ir kiek jėgų tai
būtų pareikalavę.
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7 SKYRIUS. „NUOSKAUDAS
ATLYGINSIU VĖLIAU“
„Dabar pagrindinis dėmesys – sūnui, vėliau atsilyginsiu už visas skriaudas ir neteisybes dukrai.“ Sakydavau sau tai visada, kai gydymo metu
susidurdavome su sunkumais. Buvo lengviau nustumti į šalį viską, ko
negalėjau suvaldyti, net neįvertinus tokio veiksmo pasekmių. Į sprendimų priėmimą dėl kovojančio su vėžiu Natano ir nekovojančios su vėžiu
Keitės priežiūros įsiterpdavo ir kasdieninė veikla. Žiūrint iš šio taško,
pagrindinis tikslas turėtų būti su vėžiu kovojantis vaikas. Tai teisinga,
kai būtina priimti sprendimus dėl gydymo ir slaugos, bet nebe taip teisinga, kai viskas klostydavosi taip, kaip numatyta. Visiškai sutinku, kad
buvo laikas, kai galvodavau tik apie įvairias Natano gydymo galimybes.
Tačiau labai dažnai tas intensyvus laikas virsta smulkiais kasdieniniais
veiksmais, pavyzdžiui, vaistų girdymo grafiku ir kitais slaugos aspektais. Kai ateina toks etapas, prašau, sutelkite savo dėmesį į sveikųjų
vaikų poreikius.
Mano patirtis sako, kad atsilyginti už BET KOKIAS ir VISAS jūsų sveikiems vaikams padarytas skriaudas yra neįmanoma. Negalite pakeisti vaikų žinojimo, kad jie nebuvo jums svarbūs, kol slaugėte sergantį
vaiką. Nėra tokios terapijos, kuri visiškai ištaisytų jūsų tuomet sukeltą
skausmą. Giliai slypintis jausmas, kad esi nepakankamai geras, nesvarbus, kad tau reikia dėl tėvų dėmesio kovoti iškeliant sceną – tas
jausmas niekur nedingsta. Negalima to tiesiog ištrinti. Gali būti, kad
jūsų vaikai turi būtent tokią vaikystę; vis tik jums reikėtų pasistengti juos
užauginti savimi pasitikinčiais žmonėmis. Galiausiai vėžio jūsų gyvenime nebeliks. Juk nenorite per tą laiką prarasti savo kito vaiko ar vaikų?
Tikrai, tai skamba labai baisiai. Niekas nebūna taip blogai ir taip neatitaisoma. Viską galima ištaisyti – bent jau taip priimta manyti mūsų
kultūroje. Tačiau aš nesutinku.
Vaikai auga per patirtį, kurią jiems suteikiate. Vaikai visuomet žino, ar jie
jums svarbūs, ar ne, net tada, kai rūpinatės sergančiu vaiku. Vaikai yra
labai pastabūs, ir net tada, kai jie sako skaudžius dalykus apie jūsų per
ilgą buvimą ligoninėje, apie nuobodžiavimą, apie jų patiriamą neteisybę,
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jie tai sako žinodami, ar būdami šioje situacijoje padarėte viską, kad jų
vaikystė būtų gera. Jūsų vaikai turės tik tą patirtį, kurią jūs leisite jiems
turėti. Neturėdami iš kur kitur gauti patirties, jie savo pažiūras formuos
pagal tai, ką jie mato, kaip jie jaučiasi, užpildydami trūkstamas detales
kaip tik patys nori. Jiems bus aiškus tik vienas dalykas – jūsų šalia nebuvo. Klausiau Keitės, ką ji prisimena apie Natano ligą. Vienas labiausiai
jai įstrigusių dalykų yra tai, kad jai trūko šeimos, kurios šalia jos nebuvo.
Jau minėjau, kad Keitė Natano gulėjimą ligoninėje įsivaizdavo kitaip nei
mes. Kai palikdavome ją su draugais ar artimaisiais, mes galvodavome,
kad apsaugome ją nuo visų tų baisių ligoninės dalykų. Tačiau neturėdama su kuo palyginti tos patirties, ji manė, kad kaskart, kai su Natanu
ten važiuodavome, mes pramogavome. Kitaip kodėl gi būtumėm palikę
ją, kai ji mus visus taip džiugindavo?
Žmonės mokosi iš savo turimos ir matytos patirties. Jie gali išmokti gilaus supratimo, rūpinimosi, empatijos, tolerancijos ir gebėjimo prisitaikyti prie neįprastos aplinkos. Tai gali tapti jų būties sudėtine dalimi. Tai
įvyksta, kai vaikams visa tai parodo tėvai ir kiti šeimos nariai. Mūsų
šeimoje Natanas viso šito išmoko iš savo sesers. Ji buvo kibirkštis, ji
buvo galimybė pabėgti nuo savo tikrovės. O štai Keitė neišmoko visų tų
dalykų, kol Natanas gulėjo ligoninėje, nes mes jai to neparodėme.
Šios knygos tikslas yra padėti kitiems tėvams išvengti tokių problemų.
Jei būčiau žinojusi, kaip visa tai paveiks Keitę, viską būčiau dariusi kitaip. Norėčiau, kad kas nors man būtų pasakęs visa tai, apie ką rašau
šioje knygoje. Bet niekas man nepasakė, o jei ir sakė – aš nesiklausiau.
Keitė, Skotas, Natanas ir aš pradėjome žaizdų, kurias Keitei padarėme
palikdami ją nuošalyje tiek daug metų, užgydymo procesą. Kalbame
apie viską, kad tik ją prašnekintumėme. Paskelbiame kalbėjimo laisvės
laiką, kada ji gali išsakyti viską, kad ir baisiai skambančius dalykus, ir už
tai nebus nubausta ar sudrausminta. Kasdien kartoju jai, kokia esu laiminga turėdama ją. Net tada, kai ji kelia scenas, kai kalbame pakeltais
balsais, aš jai sakau, kad „geriau jau taip – svarbiausia, turiu tave savo
gyvenime“. Stengiamės visa šeima. Ji reaguoja į tai ir prisitaiko prie to,
kas mūsų šeimai yra normalu. Reikėjo ne vienerių metų ir DAUG sunkaus darbo, kad su Keite pasiektumėme tai, ką dabar turime. Esu tikra,
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kad būtų buvę žymiai lengviau, jei šiuo abiejų vaikų įtraukimo požiūriu
būtumėm vadovavęsi nuo tos dienos, kai Natanui diagnozavo vėžį.
Viskas, ką darėme ir darome, kad padėtume Keitei, vienaip ar kitaip suveikia. Kita vertus, ar galėtų būti kitaip? Ji galiausiai vėl tapo mūsų dėmesio centru. Dabar ji gauna tai, ko visuomet siekė, tačiau į viską žiūri
jau kitaip nei tada, kai buvo mažesnė. Dabar ji ciniškesnė ir ne tokia
atvira. Keitė man prisipažino mananti, kad visa tai darydami mes stengiamės ją pakeisti, nes ji mums nepatinka. Į mūsų veiksmus, skirtus jai
ar jos aplinkai, ji reaguoja labai asmeniškai. Kai pradėjome spręsti jos
pykčio protrūkių problemą, turėjome nuolatos bendrauti su ja ir kreipti į
ją dėmesį, nes jos savivertė buvo labai žema. Pikta – štai tas žodis, kuris ją geriausiai apibūdina. JI PYKO. Ne ant mūsų tiesiogiai, bet ji pyko.
Mūsų šeima išbandė ne vieną būdą, turėjusį padėti sulopyti šeimos
ryšius. Konsultavomės su specialistais, kurie mums labai pasitarnavo,
atkreipdami mūsų dėmesį į kai kuriuos šioje knygoje aprašomus dalykus. Jų patariami pakeitėme aplinką, Keitės mitybą, pradėjome planuoti
daugiau tik Keitei skirtų užsiėmimų. Visuomet stengiamės aiškiai ir atvirai išsakyti savo jausmus ir lūkesčius jos atžvilgiu. Turint omenyje jos
ne itin paprastą asmenybę, suveikia ne viskas, bet nenuleidžiame rankų. Jau žinome, kad nėra gydymo, kuris suveikia iškart. Keitės požiūrį
formavo per ne vienerius metus susikaupusios nuoskaudos, o joms užglaistyti prireiks dar daugiau metų supratimo, pastangų ir meilės.
Noriu pasiūlyti dvi knygas, kuriose radome vienus geriausių patarimų,
kaip parodyti Keitei, kad mes ją mylime:
Grace-Based Parenting – 2005 m. gegužės 15 d., autorius Dr. Tim Kimmel, įžangos autorius – Max Lucado; ir
The Explosive Child: A New Approach for Understanding and Parenting
Easily Frustrated, Chronically Inflexibel Children – 2010 m. sausio 19 d.,
autorius Ross W. Greene, Ph.D.
Šiose knygose remiamasi principu, kad niekuo negalima pakeisti meilės, kantrybės, supratimo ir pastangų kalbėtis. Tėvai turi aktyviai ir nuoširdžiai bei visomis išgalėmis stengtis atkurti tarpusavio santykius, kurie
galėjo būti prarasti kovojant su vėžiu.
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Prieš daugiau nei metus Keitė nustojo vaikščioti pas psichologą. Jai
puikiai sekėsi, psichologas irgi buvo geras, tik jau nebepadėjo tiek, kiek
anksčiau. Mes visi išmokome naujų bendravimo būdų. Paklausiau Keitės, ar ji norėtų dar vienos sesijos su psichologu, kad pakalbėtų apie
Natano vėžį. Ji klausiamai pažvelgė į mane. Paaiškinau, kad kartais
visai neblogai kam nors, kuo pasitiki, pasakyti tik tiek: „Tai buvo neteisinga“. Niekas nebuvo teisinga. Mes abi sutikome, kad negalėjome
užkirsti kelio vėžiui. Sutikome, kad dabar stengiamės susidoroti su pasekmėmis ir jau daug ko pasiekėme, tačiau ji nusipelnė galimybės išlieti pyktį dėl viso to, kas įvyko. Mano nuostabai ji pritarė man, kad tai
puiki mintis, tad mes paskutinį kartą nuvedėme ją pas psichologą, kur
ji galėjo išsakyti viską, ką norėjo. Nedalyvavau tame pokalbyje, bet jam
pasibaigus, Keitės veidelis buvo ramesnis ir taikesnis.
Psichologų konsultacijos padėjo mums suprasti dar vieną dalyką: negalime grįžti atgal ir viską daryti kitaip. Kaip ir kiti žmonės, Keitė turi savo
vaikystės prisiminimus. Tai, kad Natanas susirgo vėžiu, buvo neteisinga visos šeimos atžvilgiu. Kovą su vėžiu laimėjome visi, nors ta kova
paliko žaizdų. Pavyzdžiui, mane, prisiartinus prie bet kokios ligoninės,
pradeda pykinti ir ištinka nerimo priepuolis. Natanas visą gyvenimą turės taikstytis su fiziniais negalavimais, pavyzdžiui, klausos praradimu,
silpnais kaulais ir pan. Skotui teko priimti keletą nelengvų sprendimų
dėl savo karjeros oro pajėgose, kad šeima galėtų likti ten, kur galėtų
prižiūrėti Nataną, nors tai ir neigiamai atsiliepė jo karjerai. Visi nešame
po dalelę tos naštos, kurią mums užkrovė vėžys. Mums reikia visiems
kartu stengtis, kad ta našta palengvėtų.
Mūsų pasiekimus iliustruoja du pastarojo meto įvykiai:
Pirma, aš pradėjau rašyti šią knygą. 2013 metais esu parašiusi knygą
„...Mokantis šokti lietuje. Vadovas tėvams apie neuroblastomos diagnozę, gydymą ir daugelį kitų dalykų“. Joje užrašyta mūsų gyvenimo istorija
per vaikų vėžio prizmę Natano akimis. Vėlesniais metais suvokiau, kad
Keitės istorija yra ne mažiau svarbi. Jos pirmos paklausiau, ar galiu
rašyti šią knygą. Ji pasakė „taip“. Tada ji sutiko prisidėti ir prie knygos
rašymo. Kai kuriose pastraipose ji pataisė dalykus, kuriuos aš pamenu
kitaip nei ji, arba, jos manymu, visiškai ne taip supratau. Ši knyga leido
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[9 pav. Keitė su mama leidžia laiką paplūdimyje 2013 m. sausio 1 d.]
jai išleisti garą. Mes rodome jai, kaip jaučiamės, ko išmokome ir kaip
ketiname padėti kitiems vaikams, kad jiems nereikėtų patirti to paties.
Mes ne tik rodome jai, kaip jaučiamės, bet ir užrašome knygoje ir dalinamės su visais, kurie nori šią knygą perskaityti.
Antras įvykis – praėjusiais metais Natano patirtas pneumotorksas (subliūškęs plautis). Jį nuvežė į pirmosios pagalbos skyrių, po to – į ligoninės priėmimo skyrių. Kol aiškinomės, kas ir kaip, nuvežiau Keitę namo,
nes ji tikrai norėjo grįžti namo ir eiti miegoti. Jau buvo vėlu ir ji nenorėjo
tiesiog sėdėti priėmimo skyriuje ir žiūrėti, kaip tėvai nervingai žingsniuoja pirmyn ir atgal laukdami naujienų apie Nataną. Buvo įtarimų, kad
Natanui bus įdėtas vamzdelis; Keitė ir aš nusprendėme, kad vaizdas
turėtų būti nemalonus.
Kitą dieną išbandėme tai, apie ką rašau šioje knygoje. Nusitempiau
Keitę į ligoninę pabūti su Natanu. Kad greičiau bėgtų laikas, pasiėmėme stalo žaidimų, knygų ir elektroninių žaislų. Laimei, buvo tikrai
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nuobodu (t. y., nebuvo jokių naujų pavojų). Sėdėjome, kalbėjome, kelis
kartus trumpam nuėjome į dovanų krautuvėlę (toje ligoninėje nebuvo
akvariumų) ir daugiausiai žiūrėjome, kaip Natanas miega, kvėpuoja ir
kaip jam skauda. Vieną iš tų keturių dienų važiuojant iš ligoninės namo
Keitė labai rimtai pasižiūrėjo į mane ir tarė: „10 metų! Tu taip gyvenai 10
metų?!“. Pagaliau šiek tiek supratimo! Kitą dieną leidau jai pasirinkti –
kelioms valandoms vienai likti namie ar važiuoti su manimi į nuobodžią
ligoninę. Ne, ji tikrai neliks namie, ji važiuos ten, kur vyksta veiksmas.
Na taip, labai lėtas, nuobodus, mieguistas ir skausmingas veiksmas,
bet tai buvo jos šeimos veiksmas, ir ji neketino likti nuošalyje. Po keturių
dienų, be jokių naujų komplikacijų ir pagydytu plaučiu, Natanas grįžo
namo.
Turiu pripažinti, kad, mano nuomone, dabar mano ir Keitės tarpusavio
santykiai klostosi gerai. Abi turime keistenybių, kurios pasireiškia bendraujant, bet abi žinome, kad dieviname viena kitą ir esame laimingos

[10 pav. Keitė ir tėtis pramogauja šokinėdami iš valties]
68 |

7 SKYRIUS. „Nuoskaudas atlyginsiu vėliau“

[11 pav. Keitė ir Morgan Le Fei,
viena iš jos geriausių draugių]
būdamos tos pačios šeimos narėmis. Dabar ji man netgi leidžia nukreipti jos neigiamas mintis kitur, kai ji nervinasi ar jaučia baimę prieš
orkestro perklausas ir panašiais atvejais.
Keitė yra tėčio dukrelė. Ji tempiasi tėtį visur ir visada. Jos santykiai su
broliu gerėja. Ji niekada to garsiai nepasakys Natanui, bet man yra sakiusi kaip paslaptį, kad Natanas yra gana kietas vaikis.
Kai kalbėjomės apie šios knygos rašymą, aš Keitės paklausiau, kas
jai labiausiai padėjo susidoroti su Natano liga. Ji atsakė: „Morgan Le
Fei, mūsų šuo, ir būtinai įdėk jos nuotrauką į knygą“. Kai Morgan pirmą
kartą pasirodė mūsų namuose, ji nuėjo tiesiai prie Keitės, atsisėdo ant
jos sofutės ir savo žvilgsniu pasakė, kad dabar sofutė ir mano dukra
priklauso jai. Nuo tada jos tapo geriausiomis draugėmis. Tuo metu net
nesuvokiau, kiek gero tas šuo padarys Keitės dvasinės sveikatos labui,
bet dabar esu laiminga, kad Morgan buvo su mumis.
Šiame pasaulyje nėra nieko svarbesnio už mūsų šeimas. Gyventi galime tik kartą. Mūsų vaikai yra verti visų pastangų ir visos energijos, kurią galime jiems skirti, nepriklausomai nuo to, kas mums yra normalus
gyvenimas.
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8 SKYRIUS. JŪSŲ SUTUOKTINIS
Toliau pateikiu ištrauką iš knygos „...Mokantis šokti lietuje. [...]“.
Kai Natanui buvo diagnozuotas vėžys, mes su Skotu buvome išgyvenę
santuokoje keturiolika metų. Mėnesį prieš tai, kai viskas prasidėjo, buvome išvykę savo ilgiausių ir geriausių atostogų. Galvojome, jog buvome gana tvirta pora, kad susitvarkytume su šia liga. Mums padėjo
šeima ir draugai, mus nuolat rėmė Bažnyčios bendruomenė ir Biblijos
studijų grupė bei visas nuostabus medicinos personalas. Ir vis dėlto
dažniausiai mano užduodamas klausimas, susijęs su šiuo išbandymu – „kaip Skotas ir aš per visą tą laiką išlikome kartu?“. Tai labai
sunkus kelias bet kam. Būna sielą draskančių dienų, kai galvoji, kad
tavo vaikas neišgyvens. Būna dar sunkesnių dienų, kai nesinori eiti į
ligoninę rūpintis savo vaiku, nes tai tiesiog per sunku. Nemanau, kad
įmanoma apibūdinti žodžiais, ką žmogus išgyvena matydamas savo
vaiką, sergantį vėžiu ir gaunantį tokį sudėtingą gydymą, kuris galbūt
padės išgyti, o galbūt ir ne.
Išgirdę Natano diagnozę, mes su Skotu įsikibome vienas į kitą. Jis
buvo mano ramstis, vienintelis asmuo, kuris suprato, ką aš išgyvenu.
Jis taip pat visa tai išgyveno. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, visą
laiką. Mes be galo atvirai kalbėdavomės apie tai, kas ką turėtų daryti.
Sudarėme slankųjį tvarkaraštį prižiūrėti vaikus, pagal kurį keisdavomės
naktimis taip, kad abu galėtume pabūti su Keite. Dar keletą mėnesių
mums nereikėjo rinktis kito gydymo, todėl galėjome paremti vienas kitą
ir išspręsti visus kilusius klausimus, kad kasdienis gyvenimas taptų
bent šiek tiek normalesnis. Turėjome savo žurnalą, kad galėtume bendrauti ir perteikti vienas kitam, kaip jaučiamės. Mes įsijungėme autopiloto režimą, kad rūpintumės Natanu ir ne visiškai pamirštume Keitę.
Ypatingomis progomis, kai kas nors galėdavo prižiūrėti vaikus, mes nueidavome papietauti ir pasišnekėti. Tai nėra modelis, kuris galėtų tęstis
metų metus, bet tais mėnesiais jis mums padėjo.
Kai turėdavome galimybę pabūti kartu, nesvarbu ar ligoninėje ar kur
kitur, mes bandydavome vėl bendrauti kaip pora ir neleisti aplinkybėms
stoti skersai kelio. Kartais tai būdavo kavos puodelis kavinėje, kol vaikus kas nors prižiūrėdavo. Kartais būdavo žaismingiau. Kartais berniu| 73
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kai (Natanas ir Skotas) pasislėpdavo nuo manęs. Kai aš priartėdavau,
jie iššokdavo, apipildavo mane „Nerf“ žaislinėmis strėlytėmis ir juokdavosi. Paprastai mes tyliai sėdėdavome, kol Natanas miegodavo, ir
žiūrėdavome į jį tiesiog būdami kartu. Mes buvome geriausi draugai.
Kai tik galėdavome nuveikti ką nors, nesusijusio su vėžiu, tai atgaivindavo mus kaip porą.
Galiausiai laimėjo stresas. Natano gydymas neveikė taip, kaip turėtų.
Turėjome priimti sprendimus, kurie galėjo kelti pavojų Natano gyvybei. Visiškai nebuvome tikri, ką daryti. Nežinojome, kaip išlieti šį
bejėgiškumą ir pyktį, todėl išliejome jį vienas ant kito. Šaukėme vienas
ant kito iš skausmo dėl mūsų vaiko. Tai tapdavo rėkimo varžybomis
bandant nuspręsti, kurią gydymo galimybę turėtume pasirinkti. Vienas
iš tokių atvejų buvo po pokalbio telefonu su Natano gydytoju. Norėjau
daugiau pasikalbėti su Skotu apie šį gydymą ir tiesiog nedaviau jam
ramybės. Galų gale ėmėme šaukti vienas ant kito ne dėl kažko konkretaus, bet tik todėl, kad mūsų padėtis atrodė beviltiška.
Po maždaug tris metus trukusio mūsų santykių žalojimo ir vienas kito
skaudinimo, mes priėmėme sprendimą ištaisyti tai, kas jau padaryta, ir
sustabdyti laisvą kritimą į katastrofą. Vieno Biblijos studijų užsiėmimo
metu, bandydami rasti, ką galėtume savo gyvenime pagerinti, mes pagaliau nusprendėme imtis savo santuokos. Atėjo laikas ne naudotis savo
santykiais, o kasdien juos kuo nors papildyti. Kartais tai būdavo kokia
nors smulkmena, pavyzdžiui, sąmoningas meilus bučinys į skruostą.
„Štai vienas malonus dalykas tau šiandien. Mes tikrai labai užsiėmę.“
Kartais tai būdavo po tinklinio parsineštas mūsų mėgstamas desertas,
kuriuo maitindavome vienas kitą, besiilsėdami ant sofos. Nebuvo svarbu, kas – svarbiausia, kad mes darėme tai sąmoningai, norėdami parodyti kitam, kaip stipriai jį mylime, ir kitas tai žinojo. Mes ir šiandien
stengiamės taip elgtis, tik dabar taip akivaizdžiai to nepabrėžiame. Tai
skamba gana paprastai, – kasdien sąmoningai padaryti vieną gražų
dalyką savo sutuoktiniui, – bet tai tikrai padeda.
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[Fotografavo Brendon Cox, 2017]
Neuroblastomą Natanui diagnozavo 2006 metų rugpjūčio 8 dieną. Kaip
jau rašiau pasakodama Keitės istoriją, iš pradžių mus visus apėmė panika. Susitikome su gydytojais, sudarėme planą. Pirmuosius kelis mėnesius viskas ėjosi taip, kaip suplanavome. Chirurgui pavyko visiškai
pašalinti pagrindinį auglį ir implantuoti intraveninį kateterį. Prasidėjo
chemoterapija. Po dviejų chemoterapijos kursų buvo surinktos Natano
kamieninės ląstelės. Dar keturi chemoterapijos kursai, kaip ir numatyta pirmos eilės gydymo protokole. Gydymas ir šalutinis poveikis buvo
tokie, kaip mus įspėjo. Natanui pavyko įveikti kelis retesnius šalutinius
poveikius, pavyzdžiui, alergiją vienam ar dviem vaistams, infekciją intraveniniame kateteryje, sepsį ir kai kurias kitas komplikacijas, apsunkinusias ir taip nelengvą gydymo procesą.
Viskas vyko pagal planą tol, kol pradėjome ruoštis kaulų čiulpų transplantacijai. Sužinojome, kad pirmos eilės Natano gydymas nebuvo itin
sėkmingas. Gydymas nedavė rezultatų, kurių buvo tikėtasi. Visi gydy| 77
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mo kursai buvo veiksmingi tik iš dalies. Liga vis dar buvo apėmusi jo
kaulus. Medikų komandos padedami, sugalvojome vieną alternatyvų
gydymą, po to dar kitą.
Užbaigus pirmos eilės gydymą, Natano skenografijose matėsi, kad liga
vis dar apėmusi jo kaulus. Ji jau nebebuvo taip išplitusi, kaip pradedant
gydymą, tačiau jos dar buvo per daug kaulų čiulpų transplantacijai pradėti. Blogiausias galimas scenarijus buvo pradėti transplantaciją ligai
esant aktyviai. Tada Natanui vis tiek reikėtų su ja kovoti, bet kovos priemonių jis neturėtų – jo imuninė sistema būtų tam per silpna. Ieškodami
informacijos apie kitas galimybes, aptikome dar vieną chemoterapinių
vaistų derinį, kuris nebuvo panaudotas pirmos linijos gydymo metu. Kol
mes galvojome, ką daryti toliau, jam buvo paskirti keli tos chemoterapijos kursai. Naujoji chemoterapija davė naudos, nes dar labiau sumažino ligos apkrovą organizmui.
Dviejų didžiausią mūsų pasitikėjimą pelniusių gydytojų padedami sugalvojome naują planą. Tuo metu vyko II fazės klinikinis tyrimas, kuriame prieš pat kaulų čiulpų transplantaciją atliekama MIBG terapija. Šie
du procesai buvo išdėstyti taip, kad maždaug tuo pat metu pasiektų
tašką, kai Natano organizmas pats nebegalėtų gaminti kraujo ląstelių.
Mums tai reiškė didžiulę riziką. Jeigu MIBG terapija nesugebėtų sumažinti ligos apkrovos tiek, kad transplantacija galėtų išvalyti ligos likučius,
mes dar kartą susidurtumėm su blogiausiu galimu scenarijumi. Tačiau,
mūsų ir gydytojų nuomone, toks planas suteikė Natanui didžiausią galimybę pasveikti.
Kaip ir visi Natano gydymo kursai, šis planas suveikė, tačiau ne iki galo.
Pirmosios nuotraukos po transplantacijos rodė ligos likučius visuose jo
kauluose, o kaulų čiulpuose buvo vis dar aptinkama neuroblastoma. Po
transplantacijos turėjo prasidėti švitinimo kursas, tačiau ligos dar buvo
per daug, kad būtų galima švitinti. Radiologas aiškiai pasakė, kad jei
bus švitinamos visos likutinės ligos vietos, Natanas radiacijos neišgyvens. Ji būtų per daug toksiška jo nusilpusiam organizmui.
Tuo metu mes jau buvome sutikę ir dirbę su daugybe skirtingų gydytojų.
Mes įvertindavome ir pasverdavome kiekvieno jų nuomonę. Galiausiai
mes vis grįždavome pas du tuos pačius gydytojus. Pastebėjome, kad
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jų nuomonė ir patarimai dažniausiai pasiteisindavo. Mums dirbti su jais
sekėsi geriausiai. Pasitikėjome jais ir jų nuomones vertindavome labiau
nei kitų. Atsidūrę sprendimų kryžkelėse, kaip ir tąkart po transplantacijos, mes rasdavome priežasčių susisiekti su tais dviem gydytojais asmeniškai. Kai taip nutolsti nuo pirmos eilės gydymo eigos, tolesnius
žingsnius reikia rinktis iš daugybės gydymo variantų, ir niekas nežino,
kuris bus geriausias. Kiekvienas gydymo variantas jūsų vaikui gali būti
veiksmingas arba neveiksmingas. Jūsų vaiko vėžys nėra toks pat kaip
kito vaiko vėžys. Kiekvienas pacientas yra unikalus.
Vis dar nepašalinus ligos nei iš Natano organizmo, nei iš kaulų čiulpų
net po transplantacijos ir MIBG terapijos, nebeliko „sunkiosios artilerijos“ ginklų, iš kurių galėtumėm rinktis. Gyvenome pagal blogiausio
atvejo scenarijų. Mums reikėjo visiškai naujo gydymo plano. Reikėjo
gydymo, kuris nebūtų toks agresyvus kaip chemoterapija, bet pažabotų ligą. Gydytojai mums pasiūlė keletą skirtingų gydymo galimybių.
Nei vienas pasiūlytas variantas neatrodė daug žadantis, visi skambėjo
taip, tarsi mes ruoštumėmės pasiduoti. Tačiau buvo vienas, pats rizikingiausias, kurį mes ir pasirinkome. Pasiryžome dar vienam didelių dozių
chemoterapijos kursui ir dar vienai kamieninių ląstelių transplantacijai.
Be to, Natanui turėjo būti atliekama ir radioterapija didžiausiuose, o ne
visuose po gydymo likusiuose, ligos židiniuose. Tada planavome vykti į
kitą ligoninę, kur Natanui būtų atliktas I fazės antikūnų gydymas. Mūsų
pasirinktą gydymo planą galėjo įvykdyti tik viena ligoninė, ir didžiausią
rūpestį kėlė tai, ar po ką tik baigtos transplantacijos Natanas buvo pakankamai stiprus, kad ištvertų dar vieną didelių dozių chemoterapijos
kursą. Jautėme, kad jis gali tai išgyventi, juolab kad iš tiesų tai buvo
vienintelė galimybė. Manėme, kad jei nepasinaudosime ja dabar, tai
antros tokios nebeturėsime. Turėjome pasirinkti – dabar arba niekada.
Liko nuspręsti, kur Natanui bus atliekamos labai rizikingos chemoterapijos ir švitinimo procedūros. Pasilikti savo ligoninėje, kur gydytojas visiškai
pritaria gydymo planui? Mums būtų lengviau, galėtumėm matyti Keitę, bet
du kartus per dieną turėtumėm 45 minutes važiuoti švitinimo procedūrai.
Ar visgi važiuoti į kaulų čiulpų transplantaciją atliekančią ligoninę, kurios
gydytojas galėjo nepritarti mūsų pasirinktam gydymui? Ten, veikiausiai,
būtų saugiausia, tačiau būtumėm dar vieną mėnesį toli nuo namų, o jau
| 79

9 SKYRIUS. Natano istorija

buvome pasirengę į tą ligoninę nebesugrįžti. Ir ne tik todėl: kaip gi reikėtų
įgyvendinti gydymo planą, kurį sudarė toli esančios kitos valstijos gydytojai? Kokių dokumentų reikės, kiek laiko prireiks planui įgyvendinti? Kas
koordinuos visas tas skirtingas procedūras? Kas bus atsakingas, kai net
planą sudaręs gydytojas yra iš kitos ligoninės? Kas pasirūpins draudimu?
Su šiais klausimais atvykau į vieną susitikimą, kuriame buvo aptariamas
Natano gydymas po transplantacijos. Norėjau informuoti, kad pasirinkome likti savo ligoninėje (t. y. nevažiuoti į transplantacijas atliekančią
ligoninę). Norėjome bent šiek tiek stabilumo ir galimybės matyti Keitę.
Nespėjau pranešti apie mūsų galutinį sprendimą, kai jau buvau gavusi
visus atsakymus į mano minėtus klausimus. Mane informavo, kokius
dokumentus reikės paruošti ir kas turės juos pasirašyti. Man papasakojo
apie visus pavojus ir išaiškino koordinavimo klausimus. Man išaiškino
ir daugybę kitų dalykų, apie kuriuos nebuvau net pagalvojusi. Na štai,
dabar klausimų dar daugiau nei maniau. O tada gydytojas įteikė man visus jau pasirašytus dokumentus, kurių reikėtų gydymui transplantacijos
ligoninėje. Planas jau pradėtas vykdyti ir man beliko su juo sutikti, ką aš
ir padariau. Paaiškėjo, kad pasirinkome teisingai. Jau patį pirmą vakarą
po pirmos didelių dozių chemoterapijos procedūros Natano temperatūra
pakilo iki 40 laipsnių. Jis išgulėjo ligoninėje keturias savaites.
Gydymas vyko pagal planą. Natanui buvo atlikta didelių dozių chemoterapija, po to – kamieninių ląstelių terapija. Tada dešimt dienų po du
kartus per dieną jis buvo švitinamas. Jam tai patiko, nes du kartus per
dieną į radioterapijos skyrių jį veždavo greitosios pagalbos automobilis.
Baigus chemoterapijos ir švitinimo procedūras, mes nuvykome į dar
vieną ligoninę antikūnų terapijai. Jam buvo atlikti keturi antikūnų terapijos kursai, kai atsirado gana daug neigiamų reakcijų (toksiškumo), ir
gydymas turėjo būti nutrauktas.
Po šešių mėnesių naujasis gydymo planas buvo įvykdytas. Kaip jau ne
kartą yra buvę, gydymas šiek tiek suveikė, bet ne tiek, kad išgydytų Nataną nuo vėžio. Antikūnų terapija buvo ypač sunki ir atliekama ligoninėje
labai toli nuo namų. Mes visi buvome fiziškai ir psichologiškai pavargę,
o vėžys vis laikėsi įsikibęs Natano kūno. Jis jau buvo sumažėjęs, bet
vis dar čia, ir Natano kaulų čiulpų tyrimai vis dar rodė neuroblastomą.
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Grįžome namo, vėl pradėjome klausinėti ir ieškoti informacijos internete. Šįkart buvo vienas teigiamas dalykas – Natanas, praėjus beveik
metams po KČT, buvo šiek tiek stipresnis. Tačiau atėjo laikas surasti
kitokį gydymą, ne chemoterapiją. Mes jį nuodijom jau beveik dvejus
metus, bet to nepakako vėžio ląstelėms sunaikinti. Išbandėme visus
patikrintus gydymo būdus, bet jis vis dar sirgo vėžiu. Dabar pradėjome
domėtis eksperimentiniais vaistais. Niekas nežino, kuris gydymas pasiteisins, kurie ne, bet Natano gydymo galimybių jau buvo likę mažai. Galiausiai paieška susiaurėjo iki dviejų variantų. Tuo metu buvo vykdomi
du II fazės tyrimai, kurie teikė šiek tiek daugiau optimizmo nei visiškas
Natano gydymo nutraukimas. Mums pasisekė sutikti vieno tyrimo vadovą neuroblastoma sergančių vaikų tėvams skirtoje konferencijoje. Jis
rekomendavo pirmiausia pabandyti dalyvauti antrajame II fazės tyrime,
o jam pasibaigus, galbūt, ir jo vadovaujamas tyrimas jau bus pažengęs
tiek, kad galėtumėm dalyvauti ir mes. Taip ir padarėme.
Natanas pradėjo dalyvauti II fazės klinikiniame tyrime 2008 metų rugpjūtį. Tiriamasis vaistas turėjo stabilizuoti Natano ligą. Jis neturėjo sunaikinti neuroblastomos, tik sulaikyti ją nuo pernelyg greito plitimo. Tikėjomės, kad Natanas galės tais vaistais gydytis bent aštuonis kursus.
Bent jau mes tikėjomės aštuonių, nes tai mums būtų davę šešis mėnesius pagalvoti, ką daryti toliau. Nors rinktis jau beveik nebebuvo iš ko.
Tie šeši mėnesiai slinko labai lėtai. Kiekvienas maudimas, kiekvienas
skausmas, kiekvienas raumenų truktelėjimas, kiekvienas Natano skundas
priversdavo mus išsyk galvoti, kad vėžys progresuoja ir mūsų kova baigta.
Tačiau tie aštuoni gydymo kursai pasibaigė, o Natanas ir toliau buvo stabilus. Tada dar aštuoni kursai – Natanas vis dar stabilus. Po dvejų tokio
gydymo metų tyrimų kompanija užbaigė klinikinį tyrimą – vaistas buvo neveiksmingas. Iš maždaug 95 tyrime dalyvavusių vaikų vaistas padėjo tik
vienam. Natanas buvo vienintelis, kuris, kaip buvo užfiksuota tyrimo protokoluose, reagavo į gydymą. Vaistas ne tik stabilizavo ligą, bet ir sunaikino
daug navikinių židinių. Ketinome gydyti jį šiuo vaistu tol, kol galėsime.
Naujos problemos ilgai laukti nereikėjo. Turėjome vaistą, kuris Natanui
buvo veiksmingas, bet tyrimas artėjo į pabaigą. Ligoninės darbuotojai
tarėsi su vaisto gamintoju ir Amerikos maisto ir vaistų administracija
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(FDA), kad užjausdami padarytų išimtį Natanui. Jie netgi greitai paruošė vienam asmeniui – Natanui – skirtą tyrimą. Jam buvo leista tęsti
gydymą tuo vaistu tol, kol gamintojas nustos jį gaminti. Tai mums davė
dar tris gydymo metus, ir taip išgyvenome iki 2015 metų vasario.
Vaistas vėl buvo išimtas iš rinkos. Jis nepasiteisino nei viename klini
kiniame tyrime. Natanui nuo tų vaistų irgi pasireiškė gana sunkus
šalutinis poveikis. Jo periferinė neuropatija pasiekė tokį laipsnį, kurio
ignoruoti jau nebebuvo galima. Vaikštant jam labai skaudėjo. Mes jau
svarstėme galimybę atsisakyti vaisto dėl dozę ribojančio toksiškumo
(DLT), kai jis buvo išimtas iš rinkos. 2015 metų vasarį Natanas nustojo
gerti šiuos eksperimentinius vaistus ar kitaip gydyti neuroblastomą.
Prieš nuspręsdami visiškai nutraukti bet kokį Natano gydymą, turėjome
įvertinti visus galimus variantus. Pasikonsultavome su neuroblastomos
specialistais. Jie mums pasiūlė kelis pasirinkimus:
Ø

Galima nutraukti gydymą ir žiūrėti, kas iš to bus.

Ø

Galima vėl atlikti chemoterapiją, tačiau mes net nežinome, su kuo
kovojame.

Ø

Galima bandyti padaryti biopsiją paimant mėginį iš jo dešinės kojos
blauzdikaulio, kur MIBG tyrimas vis dar buvo teigiamas. Turėdami
rezultatus, daugiau žinosime ir galėsime įvertinti visas gydymo galimybes.

MIBG nuotraukose ligos apimta vieta Natano dešiniajame blauzdikaulyje švytėjo ryškiausiai. Buvo nutarta atlikti blauzdikaulio kompiuterinę tomografiją, kad būtų aptiktos tos kaulų ertmės, kuriose liga slėpėsi. Tada
toje pačioje vietoje turėjo būti atliktas magnetinio rezonanso tyrimas,
kad atrastų vietą, iš kurios geriausia būtų atlikti biopsiją. Galiausiai turėjo
būti atlikta biopsija – adata ištrauktas audinys neuroblastomos tyrimui.
Kompiuterinės tomografijos tyrimas neparodė jokių ertmių kauluose.
Jos visos buvo sugijusios. Magnetinio rezonanso tyrimas blauzdikaulyje neaptiko jokių audinių, kuriuos reikėtų tirti. Biopsijos nebereikėjo, nes
vėžys pasitraukė. 2015 metų gegužės 27 dieną buvo oficialiai pripažinta, kad Natano oganizme vėžio požymių nebėra.
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9 SKYRIUS. Natano istorija

Po metų, 2016 m. gegužę, Natanui buvo atlikti dar vieni MIBG tyrimai.
Natanas laikomas išgydytu ir buvo įtrauktas į išgyvenusiųjų programą!!!
Dabar mūsų šeima kitaip žiūri į gyvenimą, ligonines ir savo ateitį. Dabar
stengiamės mažinti bet kokių radiologinių ar kitokių gydymų. Natano
kūnas ir siela turi išmokti, kaip augti ir būti normaliems. Odontologai
kreivai į mus žiūri, kai neleidžiame daryti dantų rentgeno nuotraukų. Jis
išgyveno pačius sunkiausius metus, tad dabar mes privalome stropiai
rūpintis juo ir jo lavinimu.
Skausmai ir negandos pasibaigė, bet Natano istorija dar tęsiasi. Jo istorija tęsiasi vidurinėje mokykloje. Natanas peržengė visas jam nubrėžtas
ribas. Jam sakė, kad dėl avaskulinės nekrozės jo dešiniajame klubikaulyje jis niekada taisyklingai nevaikščios ir negalės bėgioti. Natanas turi
tekvondo antro laipsnio juodą diržą. Jis groja tūba mokyklos pučiamųjų
orkestre, mėgsta žaisti tinklinį ir dalyvavo skautų žygyje Filmonte (Naujoji Meksika). Natanui sakė, kad jam bus sunku mokytis ir kad nereikia
turėti didelių lūkesčių. Savo mokyklos pedagogų padedamas, Natanas
mokosi dešimtukais. Jis yra vidurinių mokyklų tiksliųjų mokslų olimpiadinės komandos narys, užėmė trečią vietą valstijoje „Mikrobų pasaulis“
kategorijoje. Turiu patikslinti: visas tas prognozes apie Nataną sakė jo
tėvams. Jam niekada nebuvo leista sužinoti apie gydytojų prognozuojamus neigiamus negalimumus. Jis pats sprendžia, kuo nori užsiimti, o
mes kaip galėdami padedame jam tai padaryti. Iki šiol Natanas tvarko
savo gyvenimą taip, kaip jam atrodo tinkama. Taip, jis neteko klausos,
jam skauda, kartais turi problemų su plaučiais, yra ir kitų šalutinių padarinių; bet jis nusprendė pranokti save jų nepaisydamas.
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10 SKYRIUS. Baigiamosios pastabos

10 SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS
PASTABOS
Vaikų vėžys pakeitė mus visam laikui. Mes visi tapome geresni. Tikrai
jaučiamės palaiminti kaip šeima. Mes patyrėme šią klaikią ligą ir vis
dar tebeturime savo sūnų ir dukrą. Pakankamai anksti pastebėjome,
kad pradedame prarasti savo šeimą ir dukrą, todėl galėjome padaryti
teisingus pakeitimus, kad tai išgelbėtume. Keitė gavo jai reikalingą meilę, dėmesį ir medikų pagalbą. Skotas ir aš savo energiją nukreipėme į
puoselėjimą tvirtos krikščioniškos santuokos, kuri yra mūsų gyvenimo
ir tikėjimo pagrindas. Išmokome abiems savo vaikams pasakyti, kiek
daug jie mums reiškia, ir kodėl mes darome tai, ką darome. Tikiuosi,
kad šioje knygoje pateikiami patarimai padės kitoms šeimoms surasti
tą „kitą vaiką“, kuris lieka lyg ir užmirštas ilgalaikės ligos šeimoje sukelto
chaoso fone. Kiekvienas šeimos vaikas yra be galo brangus ir nusipelnęs mūsų meilės ir dėmesio, tik retkarčiais mums reikia apie tai priminti.
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Apie autorę

Rachelė Ormsby yra žmona, dviejų vaikų mama, aeronautikos inžinierė, kartu su sūnumi Natanu gavusi antro laipsnio tekvondo juodą diržą bei pradėjusi mokytis groti ukulele. Kai neužsiima buitimi, ji plėtoja
mokslinę techniką kosminei programai, įskaitant eksperimentus kosminiame laive ieškant naujų vėžio gydymo būdų, vaistų nuo kurtumo ir
novatoriškų kaulų ligų gydymo metodų. Vienas naujausių jos darbų –
kaulų tankio matuoklis tarptautinei kosminei stočiai. Ji yra daugelio
mokslinių straipsnių autorė ir patento bendrasavininkė. Rachelė yra
Natano ir Keitės mama. Ji yra ir knygos „...Mokantis šokti lietuje. Vadovas tėvams apie neuroblastomos diagnozę, gydymą ir daugelį kitų
dalykų“ autorė. Natanui IV stadijos neuroblastoma buvo diagnozuota
2006 metų rugpjūtį, kai jam tebuvo treji, o Keitei – vieneri. Planuotąsias
vienerių metų motinystės atostogas Rachelė pratęsė dar septyneriems
metams, kad galėtų prižiūrėti Nataną ir Keitę. Ji už savo vyro Skoto yra
ištekėjusi nuo 1992 metų.
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Apie asociaciją „Paguoda“

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ jau daugiau kaip 20 metų
žengia kartu su šeimomis, auginančiomis vėžiu sergančius vaikus, ir
padeda sergantiems vaikams įgyvendinti jų svajonę – Gyventi!
Asociacija „Paguoda“ – tai visuomeninė organizacija, išsilaikanti iš nario
mokesčio ir labdaros lėšų, kuri remiasi savanorišku darbu ir yra įkurta
1993 m. Vilniuje. Nuo 1999 m. ji yra Tarptautinės vaikų vėžio organizacijos ICC narė, 2002 m. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos
(LPOAT) steigėja, o nuo 2015 m. – Pacientų forumo prie LR Sveikatos
apsaugos ministerijos narė.
Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ periodiškai išleidžia švietėjišką literatūrą – knygas, skirtas vėžiu sergančių vaikų tėveliams, globėjams ir patiems vaikams.
Kasmet Lietuvoje vėžiu suserga apie 70-80 vaikų, vidutiniškai apie 80%
sergančiųjų gauna ilgalaikę remisiją.
Vėžys – reta vaikų liga, ją gydantis susiduriama su specifinėmis
problemomis, todėl, norint tobulinti gydymą, reikia dalytis gerąja
gydymo praktika ir gydymo rezultatais. Susibūrę kartu ir šalia savęs
matydami SĖKMĖS atvejus, jaučiamės palaikomi ir viltis GYVENTI
yra tikrai REALI.
Plačiau apie asociaciją „Paguoda“, jos veiklą ir išleistus leidinius bei
gydytojų straipsnius apie ligą galite skaityti internetiniame puslapyje
www.paguoda.lt
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12 pav. Šios knygos viršeliui panaudotos nuotraukos originalas. Keitė
Disneilende „Ypatingų svajonių fondo“ padovanotos kelionės metu.

