
SMRT I TEŠKA BOLEST u obitelji 

 KAKO POMOĆI DJETETU? 

 

Teške situacije kao što su smrt i teška bolest u obitelji sastavni su dio života, no kada 

se dogode, na njih je uvijek teško biti „pripremljen“. Cijela obitelj je pogoĎena – 

teško je djetetu, teško je i roditelju. Kako pomoći? 

Najčešće dvojbe koje roditelje muče u ovakvim okolnostima su: 

1. Reći djetetu – da ili ne, što, kako, kada? 

2. Smijem li tugovati/plakati pred djetetom, hoće li mu od toga biti još gore? 

3. Voditi dijete na sprovod ili ne? 

4. Kako uopće organizirati svakodnevni život u razdoblju kada nam je 

teško/kad tugujemo? 

 

1. Djeca uvijek naslućuju i osjećaju da se u obitelji nešto dogaĎa, rekli im mi to ili ne. 

Ako im uskratimo objašnjenje, to u djeteta rezultira osjećajem nesigurnosti i 

isključenosti te samim tim i promjenama u ponašanju (ispadi bijesa, prekomjerna 

neposlušnost, inat, agresivnost, uvredljivost, plačljivost…). Roditelji to ponekad ne 

povezuju s okolnostima u obitelji, već smatraju da se pojavio „još jedan problem“. 

Dakle, svakako je nužno objasniti djetetu što se događa.  

Kada i kako? Čim shvatimo da dogaĎaj značajno utječe i da će, u dogledno vrijeme 

značajno utjecati na nas (naše osjećaje, misli i ponašanje), potrebno je izabrati dobar 

trenutak i objasniti djetetu što se dogaĎa. Kako ćemo to učiniti, ovisi ponajprije o 

dobi tj. mogućnostima djeteta da razumije situaciju. Ipak, najvažnije je znati 

da na djetetovo razumijevanje i prihvaćanje situacije prvenstveno utječe 

ponašanje roditelja (više negoli sam verbalni sadržaj objašnjenja). Dobro je sjesti 

uz dijete, zagrliti ga ili uzeti u krilo i priopćiti mu jednostavnim riječima što se 

dogodilo ili se dogaĎa (npr. baka je umrla, / tata je jako, jako bolestan…) te da smo 

zbog toga tužni i/ili zabrinuti... Na razumljiv način, objasnite da je baka bila jako 

stara ili ljudi se nekad jako, jako razbole, ali to nije isto kao kad smo mi (bili) bolesni, 

od bolesti se najčešće ozdravi, ponekad se bude i jači („dobije se imunitet“). 

Tumačenje dogaĎaja djetetu, često pomaže i roditelju da prihvati dogaĎaj pa tako 

pomažući djetetu pomaže i sebi. Nije dobro koristiti termine poput „zaspao/la je, 

otputovao/la i sl.“ ili povezivati smrt s odlaskom u bolnicu i sl. Tim terminima 

opisujemo česta pa i svakodnevna životna iskustva te bi se dijete moglo početi bojati 

odlaska na spavanje, na put ili u bolnicu. Napokon, važno je reći djetetu da smo mi 



tu za njega, da smo zajedno i, općenito, učiniti sve da se ne osjeća isključeno i 

izolirano jer i ono osjeća, treba pokazati i podijeliti osjećaje, ukratko, treba ono što 

nam je svima najpotrebnije u teškim trenucima – ljubav, pomoć i podršku 

bliskih/drugih ljudi.  

 

2. Postoje trenuci u kojima osjećamo da nas tuga preplavljuje i da ju, naprosto, ne 

možemo suspregnuti. To je, takoĎer, normalan dio tugovanja i normalan dio života. 

Nema ništa loše u tome da nas dijete vidi i kada smo tužni i kad plačemo. 

Dobro je objasniti mu da smo svi ponekad jako tužni, ali da to i prođe. 

TakoĎer, i djetetu treba dozvoliti da bude tužno na svoj način. Djeca ponekad 

jasno pokazuju tugu, nekad ljutnju, nekad izgledaju „kao da im uopće nije stalo“.  

Treba izbjegavati izjave/reakcije poput: „Ne smijemo plakati. Nije to ništa.“ ili 

„Svemu je kraj! Kako ćemo mi sada živjeti?!“ ili „Kako me možeš sada tražiti da 

gledaš crtić!“ i sl. One šalju djetetu poruke da ne prihvaćamo situaciju i da ne 

„vidimo“ dijete. Važno je da u obitelji bude barem jedna, djetetu bliska osoba, 

koja će pomoći djetetu, razumjeti ga i biti TU za njega i uz njega: zagrliti ga, 

držati ga, utješiti, igrati se s njim, brinuti o njegovim potrebama… 

 

3. Odluka o tome hoćemo li voditi dijete na sprovod ovisi o procjeni – smatramo li 

da će prisustvovanje ispraćaju pomoći djetetu da zajedno s drugim članovima 

obitelji prihvati gubitak i „oprosti se“ od drage osobe ili bi ga moglo dodatno 

uznemiriti (jer je premalo da razumije što se zbiva, jer će vidjeti puno tuge i očaja, 

jer će ga tamo dodatno i izravno sažalijevati…). U svakom slučaju, dijete za vrijeme 

sprovoda (bilo prisutno ili ne) mora biti zbrinuto uz njemu dovoljno blisku, toplu 

i emocionalno stabilnu osobu. Djeca do 7 god. nemaju dovoljno razvijene 

emocionalne i kognitivne kapacitete za razumijevanje tako apstraktnog pojma kao 

što je smrt, no djeca starija od 3 god. intuitivno su svjesna gubitka. Neki 

psiholozi smatraju da za djecu starijeg predškolskog uzrasta može biti dobro da 

prisustvuju sprovodu (naravno, treba procijeniti u kojim okolnostima). Djeca tog 

uzrasta često će pitati „Gdje je sada mama, tata, baka, braco…?“ Objašnjenje će, 

osim o dobi djeteta, ovisiti i o dotadašnjem iskustvu djeteta i vjerovanjima u obitelji. 

U dosadašnjoj praksi najčešće smo se susretali s objašnjenjima da je draga osoba 

„na nebu, s anĎelima“ i sl. Takva su se objašnjenja dosad pokazala dovoljnima i 

dovoljno umirujućima za dijete. Definitivno znanstveno potvrĎenim objašnjenjima i 

tako još ne raspolažemo (čak i kad bi bila dovoljno razumljiva za dijete). 

 

4. Provođenje dnevnih rutina tj. svakodnevnih aktivnosti važno je za 

uspostavljanje osjećaja sigurnosti i stabilnosti u djeteta. Sve što može ostati 



uobičajeno, neka tako i ostane – obiteljski obroci, igra, spremanje igračaka, pripreme 

i priča prije spavanja, odlazak u vrtić… Naravno da je cijeloj obitelji potrebno 

vrijeme za prilagodbu na cijelu situaciju, no „život teče dalje“ i treba ga živjeti 

najbolje što znamo i umijemo. Dijete će zasigurno neko vrijeme trebati, a možda i 

tražiti puno više pažnje od strane najbližih odraslih i tu mu pažnju i vrijeme treba 

dati. Pridružimo mu se u igri i drugim aktivnostima, „osluškujmo“ što mu treba, što 

mu je važno, što ga veseli. Unatoč porivu da budemo prepopustljivi, važno je 

zadržati življenje vrijednosti u obitelji – npr. razumjeti agresivno ponašanje nije 

isto što i dozvoliti ga. Granice (i dalje) daju djetetu osjećaj sigurnosti. Boravak u 

vrtiću, takoĎer, može pomoći djetetu. Važno je da odgojiteljice budu upoznate sa 

situacijom u obitelji kako bi razumjele ponašanje i reakcije djeteta te mu posvetile 

dodatnu pažnju i osigurale odgovarajuću podršku.  

 

 

Roditelje koji žele i trebaju znati više upućujemo na web stranice Poliklinike za zaštitu 

djece grada Zagreba (Publikacija – Kako pomoći tugujućem djetetu?) i pozivamo da 

se jave psihologu u vrtićko savjetovalište. Hvala na povjerenju! 


