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PREFA}|

O apari]ie `ndelung a[teptat\ `n peisajul „ghidurilor” de specialitate, Ghidul ne
atrage aten]ia de la bun `nceput prin curajul autorilor de a remarca condi]iile
specifice de apari]ie, men]inere [i evolu]ie a HIV/SIDA `n România. Este de
remarcat [i sublinierea aspectelor particulare de excluziune social\ care `nso]esc
persoana [i apropia]ii celor purt\tori de HIV sau SIDA. Capitolul `ntâi se `ncheie cu
un excurs asupra impactului psihologic al infec]iei [i afect\rii HIV/SIDA, preg\tind
derularea celorlalte cinci capitole. 

Capitolul al doilea creioneaz\, `n câteva tu[e, caracteristicile programului de asis-
ten]\ psihologic\ realizat la ADV – preg\tirea adul]ilor spre a dezv\lui diagnosticul
copiilor, asisten]a psihologic\ de suport pentru copii, [i interven]ia psihologic\
pentru adul]i. 

Pe parcursul capitolului al treilea se trec `n revist\ aspectele definitorii ale
interven]iei psihologice de specialitate pe patru paliere ac]ionale, evaluarea psiho-
logic\, conceptualizarea, consilierea [i psihoterapia. Parcurgerea materialului
tehnic este u[urat\ [i `nnobilat\ de prezen]a micilor studii de caz `nso]ite de imagini
clarificatoare [i a exemplelor de dialog terapeutic. Subiectele tematice
exemplificate de consiliere [i psihoterapie, f\r\ preten]ia de exhaustivitate, adaug\
substan]\ [i direc]ie – consilierea pre- [i post-testare HIV, consilierea `n
problematica sexualit\]ii [i consilierea de doliu, psihoterapia individual\ [i de grup. 

Autorii subliniaz\ esen]a interven]iei psihologice - fie ea de consiliere sau
psihoterapie - prin plasarea, rela]iei terapeutice ca subiect distinct `n cadrul acestui
capitol. Parcurgându-l se ajunge implicit [i la necesitatea existen]ei unui sistem de
suport profesionalizat al terapeutului, prin formare ini]ial\ [i continu\ [i prin
mecanisme de supervizare clinic\, subiecte care vor fi desigur, dezvoltate `n pu-
blica]ii viitoare. 

Capitolul patru se dovede[te a fi o aplica]ie practic\ cu detalii ilustrative descriind
aspectele esen]iale legate de dezv\luirea diagnosticului. Aici se `ntrez\re[te cu
deosebit\ claritate experien]a echipei de asisten]\ psihologic\ a ADV. 

Finalul ghidului este fericit `nnobilat cu aspecte de etic\ [i deontologie
profesional\, un capitol deschis schimb\rilor care vor ap\rea curând `n peisajul de
specialitate profesional, ca urmare a apari]iei, de curând, a Colegiului Psihologilor
din România.

Ghidul este o excelent\ invita]ie la lectur\ profesional\ f\r\ a fi ermetic [i supra-
specializat. Cu un limbaj accesibil, cu aten]ie pentru inteligibilitatea textului prin
exemple [i explica]ii, ghidul intr\ `n pachetul de instrumente de lucru pentru to]i cei
care se afl\ aproape de persoanele infectate sau afectate de HIV/SIDA.

Lector dr. Ovidiu GAVRILOVICI
Catedra de Psihologie Medical\ [i Psihopedagogie Special\

Facultatea de Psihologie [i {tiin]ele Educa]iei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia[i
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CAPITOLUL 1

HIV/ SIDA - O boal\ pentru totdeauna?!

1.1. Contextul HIV/SIDA `n România

~n prezent România ocup\ un nedorit prim loc `ntre ]\rile europene `n privin]a
num\rului copiilor [i tinerilor infecta]i HIV/SIDA, aflându-se astfel mai aproape de
]\rile occidentale decât de cele din arealul central [i est european.

Dac\ `n perioada 1985-1989 au fost raportate la Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii
doar 43 de cazuri de SIDA `n România, o adevarat\ explozie a acestei cumplite boli
s-a produs `ns\ dup\ anul 1990, afectând `n special copiii n\scu]i `ntre 1988-1991,
efect al degrad\rii generale a sistemului sanitar, având ca principale repere:

• politica dezastruoas\ de negare a existen]ei bolii;
• respingerea ofertelor dezinteresate de asisten]\ [i ajutor calificat ale orga-

niza]iilor [i organismelor interna]ionale specializate;
• lipsa unui program na]ional, unitar coordonat pentru prevenirea [i lupta `m-

potriva SIDA;
• inechitatea `n folosirea [i distribu]ia `ngrijirilor de s\n\tate;
• suportul logistic insuficient [i tehnologia medical\ `nvechit\; 
• nivelul insuficient de preg\tire specific\ al personalului medical;
• utilizarea unui instrumentar  dep\[it, incorect sterilizat;
• efectuarea transfuziilor cu sânge netestat (obligativitatea test\rii donatorilor

a fost introdus\ abia dup\ 1990);
• lipsa materialelor educa]ionale, informativ-preventive despre HIV/SIDA;
• inexisten]a unor strategii de orientare ini]ial\ [i de instruire continu\ a lucr\-

torilor sanitari `n privin]a prevenirii infec]iei cu HIV.

Pentru p\rin]ii acestor copii, dar [i pentru noi to]i, valul epidemic aparent imposibil
de oprit poate constitui dovada e[ecului institu]iilor care potrivit constitu]iei, aveau
obliga]ia de a proteja via]a [i s\n\tatea viitorului ]\rii, copii: institu]iile guverna-
mentale [i un sistem sanitar centralizat, arbitrar manageriat.

Pe baza statisticilor epidemiologice exper]ii `n domeniu sus]in `n consens ipoteza
vinov\]iei sistemului sanitar românesc `n privin]a transmiterii infec]iei la copii ([i nu
numai !). 
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Motto:
„Cât soarele va fi pe cer,
Cât va fi luna [i p\mântul,
Voi face tot ce-mi cere gândul,
Voi continua mereu s\ sper!”
(„Dorin]a”, autor: Sero - Suceava)



Sunt `n
dez-
batere
dou\

`ntreb\ri fundamentale:
R\spunsuri sigure la aceste `ntreb\ri nu exist\. Exist\ doar supozi]ii, ipoteze. Pân\
la demonstrarea [tiin]ific\ a cauzalit\]ii, sub rezerva probabilit\]ii se pot nominaliza
doar ca vectori poten]iali:
a) unele proceduri medicale [i b) factorii favorizan]i din sistemul sanitar.

a) proceduri medicale ca vectori poten]iali:                         

• transfuziile cu sânge neverificat contaminat, tratament aplicat `n  malnutri]ie
(distrofie) [i anemie;

• utilizarea seringilor de multipl\ folosin]\, sterilizate incorect [i superficial; 
• utilizarea aceluia[i instrumentar, ac sau sering\, la mai mult de un singur

pacient, f\r\ sterilizare;
• utilizarea repetat\ a instrumentarului de unic\ folosin]\;
• reutilizarea tubulaturilor pentru perfuzii.

b)  factori favorizan]i:

• condi]iile igienice improprii din mediul spitalicesc cu aglomer\ri sau supraa-
glomer\ri de pacien]i;

• dezinteresul `n identificarea [i cuantificarea exact\ a poten]ialului infec]ios;
• adoptarea [i utilizarea unor proceduri de investiga]ie [i tratament cu risc de

infec]ie;
• comportamentul igienic inconstant al personalului sanitar;
• inconsecven]a aplic\rii tehnicilor aseptice [i a m\surilor de antisepsie; 
• nesterilizarea instrumentarului ori nerespectarea normelor tehnice [i in-

struc]iunilor de sterilizare;
• eludarea obligativit\]ii testelor de control ale steriliz\rii, men]inerii sterilit\]ii

materialelor sanitare [i a solu]iilor injectabile sau superficialitatea test\rilor;
• transmiterea de la un pacient la altul `n mediile sanitare.

La mai bine de un deceniu de la recunoa[terea existen]ei caracteristicilor epide-
miologice de flagel ale bolii `n România, copii [i p\rin]i laolalt\ au continuat s\ se
confrunte cu insensibilitatea [i superficialitatea, uneori chiar cu dezinteresul ace-
lora[i institu]ii care le-au provocat cea mai mare dram\ a vie]ii, de data aceasta
pentru dreptul fundamental al fiec\ruia la tratament antiretroviral ne`ntrerupt [i
sprijin social minim. Acest fapt s-a petrecut cu prec\dere `n perioada 1999 – 2000,
când au existat probleme `n asigurarea continuit\]ii tratamentului medicamentos
pentru persoanele infectate HIV/SIDA.

Unii p\rin]i cunosc cu exactitate momentul infect\rii copilului, modalitatea, pro-
cedura, `mprejur\rile `n care s-a produs. Cu toate acestea, din datele cunoscute,
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1. Ce raport de cauzalitate se poate stabili `ntre procedurile medicale
[i transmiterea accidental\ a  virusului?

2. Care proceduri medicale ar putea fi incriminate ca responsabile
de r\spândirea acestuia?

Sunt `n dezbatere dou\ `ntreb\ri fundamentale:



p`n\ `n prezent  nu s-a efectuat nici o anchet\ `n scopul tragerii la r\spundere a
vinova]ilor. De[i din statisticile oficiale rezult\ c\ a fost practic eliminat\
transmiterea nozocomial\ a HIV/SIDA, `n fiecare an se `nregistreaz\ la nivel
na]ional noi cazuri de copii seropozitivi, care au fost infecta]i `n acea perioad\.

~ngrijor\toare este [i cre[terea num\rului de cazuri de transmitere vertical\ a
virusului (antepartum, intrapartum [i postpartum - de la mam\ la copil) datorit\
inciden]ei ridicate a infec]iei HIV la femeile tinere cu un sc\zut nivel educa]ional, a
lipsei no]iunilor elementare de preven]ie a infec]iei, dar [i sporirii alarmante a
num\rului utilizatorilor de droguri injectabile.

~n ultimii 2-3 ani se remarc\ afectarea tot mai frecvent\ a adul]ilor, principalul
vector HIV fiind contactul sexual infectant, prin raporturi sexuale neprotejate. Se
estimeaz\ c\ num\rul cazurilor de infectare HIV este foarte mare, dar sunt `nc\
nemanifeste [i/ori neconfirmate clinic pentru a putea fi evaluate corespunz\tor.

1.2. HIV/SIDA – Implica]ii psihosociale 

SIDA sau infec]ia cu HIV nu reprezint\ doar probleme medicale, a[a cum eronat
mai sunt `nc\ percepute. ~n interiorul microgrupurilor afectate se manifest\ inter-
rela]ii certe de determinism `ntre aspectele medicale, socio-economice, psiho-
emo]ionale [i cultural-educa]ionale.

Infec]ia HIV `ndepline[te criteriile de `ncadrare `n rândul bolilor cronice. Ca `n orice
boal\ cronic\, suferin]a persoanei infectate interfereaz\ via]a propriei familii, cu
importante consecin]e extrafamiliale. Insidios, sindromul perfid distruge progresiv
atât sistemul imunitar, cât [i imunitatea psihologic\ a persoanei infectate [i a
familiei sale. Persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA sunt nevoite s\ fac\ fa]\
unor situa]ii greu de suportat cu grad ridicat de stres emo]ional, care determin\
apari]ia [i amplificarea unor devastatoare tr\iri negative cu efect distructiv asupra
st\rii de s\n\tate psihic\, dintre care amintim:

• discriminarea;
• stigmatizarea ori frica de a fi stigmatizat;
• absen]a confiden]ialit\]ii;
• culpabilizarea [i autoculpabilizarea;
• incertitudinea;
• izolarea fizic\ [i psihic\;
• excluderea ori/[i marginalizarea comunitar\ sau familial\;
• slaba integrare social\, [colar\ [i profesional\;
• diminuarea pân\ la dispari]ia rela]iilor interpersonale;
• teama pentru ziua de mâine; 
• procedurile medicale dureroase [i tratamentul medicamentos continuu etc.

Con[tientizând impactul psihosocial, adultul reu[e[te, `n cele mai multe situa]ii, s\
`n]eleag\ [i s\ accepte `n extremis atât boala cât [i durerea. Niciodat\ `ns\,
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suficient! Cu o `n]elegere limitat\ asupra vie]ii, bolii [i a mor]ii, copilul se va
manifesta diferit, va accepta cu dificultate detemin\rile psihologice ale statutului
s\u social, suportând greu atitudinea celor din jur.

Iat\ de ce sunt justificat necesare continuarea [i amplificarea demersurilor
psihosociale destinate ajutor\rii acestor persoane, ca un semn al adeziunii fa]\ de
ele, al `ncrederii `n posibilitatea amelior\rii st\rii lor, ca expresie a `ncrederii `n
[ansa  vie]ii. 

Putem afirma f\r\ teama de a gre[i, c\ implica]iile psihosociale `n cazul infec]iei cu
HIV sunt la fel de cople[itoare ca [i aspectele medicale. Pentru cel infectat, dar [i
pentru persoanele care `ngrijesc o persoan\ seropozitiv\, incertitudinea `nconjoar\
prognozele medicale. Toate efectele care apar sunt fondate: pierderea `ncrederii,
stigmatizarea, izolarea, abandonarea de c\tre familie, prieteni, vecini [i colegi de
[coal\/serviciu.

Copilul mic infectat HIV nu realizeaz\ dimensiunea dramei, dar pe m\sur\ ce
escaladeaz\ treptele dezvolt\rii cognitive, din multiplele mesaje directe sau in-
directe va intui c\ sufer\ de o boal\ care-i va limita posibilit\]ile de afirmare [colar\
[i social\ `ntr-un viitor mai mult sau mai pu]in `ndep\rtat. El poate constata
limitarea propriilor rela]ii psihosociale, chiar dac\ pentru o bun\ perioad\ de timp
nu se deosebe[te prin nimic de colegii [i prietenii s\i.

Aceast\ frustrare cronic\ determin\ apari]ia unor sentimente negative: auto-
culpabilizarea, incertitudinea, disperarea, furia, ru[inea, dezvoltând tulbur\ri de
comportament, emo]ionale [i func]ionale, complexe de inferioritate, inadaptare
social\, anxietate, sc\derea stimei de sine, chiar conduit\ suicidar\ [i tentativ\ de
suicid.

Impactul cu boala, reac]iile la dezv\luirea diagnosticului sunt similare celor
exprimate `n oricare alt\ stare terminal\, dar exist\ [i anumite caracteristici unice
care fac din recep]ionarea diagnosticului o dificultate particular\.

Descoperirea seropozitivit\]ii la un copil constituie o situa]ie stresant\ care
conduce implicit la o stare de criz\. Cel mai frecvent, climatul socio-psiho-afectiv al
acestuia este afectat de starea de s\n\tate care influen]eaz\ [i modific\ stilul de
via]\ [i activit\]ile lui viitoare.

Investigarea aspectelor psihosociale ale copiilor [i adul]ilor care au supravie]uit pe
termen lung infec]iei cu HIV au eviden]iat unele caracteristici comune cu bolile
cronice (cancerul, anemiile celulare sau fibromul chistic):

• necesitatea `ngrijirii de specialitate;
• deteriorarea treptat\ a s\n\t\]ii;
• durerea [i disconfortul;
• spitalizarea `ndelungat\;
• impactul psihologic [i emo]ional asupra familiei [i copilului;
• cheltuieli financiare mari;
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• perturbarea activit\]ilor obi[nuite ([coal\, serviciu);
• izolarea social\;
• interac]iunea cu problemele familiale anterioare (s\r\cia, consumul de alcool

[i dependen]a de droguri).

Datorit\ modului `n care este privit\ boala `n societate, confiden]ialitatea este
considerat\ o condi]ie necesar\ `n abordarea cazurilor HIV/SIDA. Dac\ `n cazul
profesioni[tilor care lucreaz\ cu astfel de persoane confiden]ialitatea este
obligatorie, `n situa]ia persoanei infectate [i a familiei sale exist\ atât avantaje, cât
[i dezavantaje `n ruperea confiden]ialit\]ii. Apar `ntreb\ri privind comunicarea
acestui diagnostic persoanelor apropiate. Acest lucru declan[eaz\ o stare de
tensiune care are reac]ii diferite. S\ declari altora c\ tu e[ti infectat, ori c\ ai un
copil infectat cu HIV sau c\ cineva apropiat are SIDA este dificil. 

Avantajele ruperii confiden]ialit\]ii pot fi legate de un mai mare sprijin din partea
familiei, ob]inerea unor drepturi legale din partea statului sau a unor persoane
specializate, profesioniste care pot oferi sprijin `n acest sens.

Dezavantajele sunt de regul\, mai mari. Statusul de seropozitivitate presupune [i
o serie de adapt\ri emo]ional-afective, solicit\ri la care rudele [i persoana infectat\
„trebuie” s\ fac\ fa]\. Cuprin[i de anxietate, apare tenta]ia de a `mp\rt\[i aceste
sentimente [i tr\iri tocmai dintr-o nevoie imperioas\ de a fi `n]ele[i, sprijini]i, pro-
teja]i [i ajuta]i s\ fac\ fa]\ presiunilor bolii. Numai c\ `n foarte multe situa]ii, dup\
o prim\ reac]ie de acceptare, `n]elegere [i chiar compasiune fa]\ de persoana
infectat\, se instaleaz\ (treptat sau cu brutalitate) o atitudine de retragere, asociat\
cu diminuarea rela]iilor interumane, de izolare [i stigmatizare a persoanei sero-
pozitive [i a familiei acesteia. Se poate ajunge la respingerea persoanei infectate
din rândul familiei l\rgite de c\tre prieteni, vecini, rejec]ia din comunitate, [coal\,
gr\dini]\.

Izolarea social\ a celor infecta]i cu HIV [i a familiilor lor este un fapt des `ntâlnit,
constituind o caracteristic\ particular\ a bolii. Persoana seropozitiv\ este tratat\ de
multe ori de cei din preajma ca fiind ,,altfel” (atât `n sens pozitiv, prin grija
manifestat\ fa]\ de cel bolnav, dar mai ales `n sens negativ, de cei care cu u[urin]\
`l eticheteaz\: „persoan\ cu SIDA” ). Sunt cazuri frecvente de familii care `[i
abandoneaz\ copilul infectat cu HIV `n spitale sau `n centre de plasament `n ideea
protej\rii celorlal]i membri ai familiei de transmiterea virusului. Alimentat\ de fric\ [i
prejudec\]i, imaginea copilului HIV `ntr-o colectivitate este mult modificat\. Ceilal]i
consider\ c\ acesta nu mai poate face anumite lucruri la fel ca o persoan\
s\n\toas\ [i atunci apare nevoia unui tratament special: este plasat ̀ n ultima banc\,
`n pauz\ nu este l\sat s\ se joace cu ceilal]i copii de frica lovirii [i sânger\rii, nu mai
este solicitat la lec]ii, p\rin]ii `l supraprotejeaz\ prin retragerea de la [coal\ sau prin
neimplicarea `n treburile casnice. Frecvent, apar [i reac]iile exagerate: folosirea
unor tacâmuri [i vesel\ separate, fierte [i dezinfectate dup\ fiecare utilizare.

R\spunsul vârstei tinere ([i nu numai) la o boal\ cronic\ sau terminal\ `nseamn\:
mânie, ostilitate, confuzie, angoas\. Aceste sentimente pot fi `nso]ite de dezn\dejde
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[i resemnare legate de rapiditatea regresului c\tre SIDA [i iminenta moarte.
Anun]area diagnosticului  de HIV/SIDA genereaz\ reac]ii diverse, de la st\ri de [oc
la refuzul de a-l crede [i mai ales de a-l accepta. 

V-a]i `ntrebat vreodat\ ce este `n sufletul unui copil/adolescent bolnav? Dac\ nu,
atunci vom `ncerca s\ v\ descriem o parte din via]a ,,normal\” a unui copil infectat
cu HIV, care este pres\rat\ cu multe vizite la spital, cu multe intern\ri, ace, seringi,
perfuzii, mult\ durere… [i multe `ntreb\ri chinuitoare, de genul:

• „Sunt sau nu bolnav?”
• „De ce eu? ”
• „De ce nu m\ pot juca precum al]i copiii?”
• „De ce se feresc copiii de mine?”
• „Voi muri? De ce voi muri? Când voi muri?”
• „M\ va durea?” 
• „De ce Dumnezeu m\ face s\ trec prin asta?”
• „Dac\ nu pot fi vindecat, nu ar fi mai bine s\ renun]?”

Dezvoltarea armonioas\ a personalit\]ii copilului/adolescentului apare atunci când
el beneficiaz\ de dragoste [i securitate, de experien]e noi, de apreciere [i stim\,
de responsabilitate [i autonomie. Pentru a se dezvolta normal copiii au nevoie de
siguran]\, idealuri ferme la care s\ aspire, linii directoare care s\ le conduc\ via]a.
Componentele st\rii de bine sunt:

• acceptarea de sine, realizat\ printr-o atitudine pozitiv\ fa]\ de propria persoan\;
• acceptarea calit\]ilor [i defectelor personale;
• percep]ia pozitiv\ a experien]elor trecute;
• con[tientizarea sensului vie]ii, direc]ionat de scopuri pe durat\ medie [i

lung\; 
• convingerea c\ merit\ s\ te implici.

Trebuie ad\ugat c\ pentru a se accepta, copilului `i sunt necesare gândire pozitiv\
[i stim\ de sine crescut\. ~ns\ existen]a ca atare ne arat\ c\ lumea este `nc\rcat\
de incertitudine iar datorit\ bolii, totul se poate modifica `n orice clip\.

Din nefericire situa]iile limit\ prin care trec cei infecta]i cu HIV au adesea efecte
negative [i traumatizante asupra psihicului, modificarea imaginii de sine fiind un
astfel de efect.

Este cunoscut faptul c\ `n dezvoltarea personalit\]ii [i `n procesul adapt\rii [i
integr\rii psihosociale, un element esen]ial este imaginea de sine. Aceasta `ncepe
s\ se formeze `n primul an de via]a, odat\ cu debutul primelor interese perceptive
referitoare la p\r]ile propriului corp. Prin imaginea de sine `n]elegem un
„autoportret”, atât fizic cât [i psihosocial, concretizat `n totalitatea p\rerilor fiec\ruia
despre sine, adic\ o apreciere complex\ [i intim\. Pe parcursul vie]ii imaginea de
sine se schimb\, „se ajusteaz\” [i e normal s\ se petreac\ astfel, atâta vreme cât
omul `nsu[i se schimb\. Ea corespunde `ntr-o m\sur\ mai mare sau mai mic\ cu
realitatea. Modific\rile imaginii de sine sunt generate de evenimente pozitive sau
negative ce intervin la orice vârst\ `n via]a oric\rei persoane.
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~n cazul persoanei seropozitive HIV, imaginea de sine cap\t\ o serie de tr\s\turi
accentuate de rela]iile sale speciale cu lumea `nconjur\toare, generate de starea
[i statutul s\u de persoan\ infectat\. La aceasta contribuie esen]ial „imaginea
comun\”, r\spândit\ `n societate, asupra categoriei de persoane infectate cu HIV
[i asupra celor apropia]i acestora.

Exist\ câteva particularit\]i ale imaginii de sine la copilul seropozitiv. Rela]iile
acestuia cu lumea `n care tr\ie[te determin\ modific\ri ale acesteia `n func]ie de
dou\ situa]ii distincte:

1) copilul cunoa[te diagnosticul bolii de care sufer\;
2) copilul nu cunoa[te natura infec]iei, dar unii dintre cei apro-
pia]i lui o [tiu.

1) ~n prima situa]ie, modificarea imaginii de sine `ncepe de la perce-
perea noului s\u statut social: infectat HIV, deci bolnav incurabil.
Reac]iile psihocomportamentale, uneori impulsive [i periculoase ale
copilului seropozitiv se datoreaz\ modific\rii rapide [i radicale a
imaginii de sine, care este deseori distorsionat\. ~n virtutea unei imagini
de sine „catastrofale”, apar tulbur\rile suflete[ti, crizele de disperare,
de „debusolare”. Copilul devine mai inactiv, lipsit de ini]iativ\, retras,
trist sau anxios. Interven]ia psihologului, a asistentului social, con-
comitent cu participarea la un grup de suport `i pot ameliora sufe-
rin]ele suflete[ti, `mbun\t\]indu-i imaginea despre sine. 

2) ~n a doua situa]ie, imaginea de sine va suferi modific\ri deter-
minate de comportamentul celor din jur (hiperprotectiv, neglijent etc.).
Se [tie c\ `n fa]a bolii oamenii reac]ioneaz\ diferit, pot gândi pozitiv
sau dimpotriv\, negativ. A gândi pozitiv `nseamn\ ca p\rin]ii s\ poat\
spune: „Asta e situa]ia. S\ vedem ce se poate face”. Cei care gândesc
negativ se lamenteaz\, `n loc s\ `ncerce s\ caute solu]ii: „Orice a[
`ncerca nu are rost”. P\rin]ii sunt adesea ̀ ncorda]i, tensiona]i, nelini[ti]i,
se tem de viitor, fapt observat mai devreme sau mai târziu de c\tre
copil [i care are repercursiuni [i asupra imaginii de sine a acestuia.

O alt\ consecin]\ psihologic\ a faptului c\ sufer\ de o boal\ incurabil\ este
manifestarea frustr\rii. Aceasta poate `mbr\ca aspectele cronice ale stresului
psihic [i aspectele acute ale crizei. 

• Stresul psihic – este rezultanta confrunt\rii persoanei cu o situa]ie care `i
amenin]\ integritatea. Subiectiv sau obiectiv, aceasta `l solicit\ pân\ la sau
dincolo de limitele posibilit\]ii de a-i face fa]\. Izolate sau grupate, formele
de manifestare ale stresului vizeaz\ de regul\: tulbur\rile comportamentale
(fuga de acas\/de la [coal\, furtul, vagabondajul, actele de violen]\ etc.),
izolarea [i `ndep\rtarea de oameni, lipsa de interes pentru activit\]ile zil-
nice, izbucnirile nea[teptate de furie, iritabilitatea, ostilitatea etc.

• Criza - se concretizeaz\ `n manifest\ri violente [i agresive cu frecven]\ [i
intensitate crescute, `ndreptate atât spre propria persoan\ cât [i spre
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ceilal]i; complexele de inferioritate [i frica de societate pot determina
automarginalizare social\, chiar autoexcludere. Copiilor seropozitivi le sunt
caracteristice st\rile afective acute (crizele de afect sau de mânie). Astfel
`ntr-o situa]ie acut frustrant\, copilul ]ip\, love[te, bate din picioare, se
arunc\ pe jos, `ntr-o agita]ie dezordonat\ urmat\ de obicei, de epuizare.
Crizele de mânie sunt `ntâlnite la copii cu caren]e educa]ionale sau când
persoanele care `i `ngrijesc nu consimt la `ndeplinirea instantanee a
dorin]elor lor. 

Imposibilitatea de a se vindeca, stresul, anxietatea, stima de sine sc\zut\,
marginalizarea social\, sentimentul neputin]ei `n fa]a bolii pot determina apari]ia
depresiei. Refuzul alimenta]iei [i al medica]iei, sc\derea tonusului general,
sentimentele de inferioritate, tulbur\rile de comportament, rezisten]a sc\zut\ la
frustrare sunt tot atâtea semne care prevestesc depresia. Se asociaz\ cu o
simptome somatice, comportamentale, cu dureri abdominale inexplicabile, cefalee,
pierderea interesului [i a capacita]ii de concentrare. 

De asemenea, intern\rile prelungite, efectele secundare ale tratamentului cu
antiretrovirale [i  instalarea fazei simptomatice a bolii contribuie `n multe cazuri [i
la  apari]ia unor manifest\ri agresive.

Agresivitatea poate fi dirijat\ spre ceilal]i (heteroagresivitate) sau spre propria
persoan\ (autoagresivitate). Este cunoscut faptul c\ depresia se constituie `ntr-un
un risc autoagresiv major. Chiar dac\ la copilul mic (pâna la vârsta de 7–8 ani)
con[tiin]a mor]ii, cuno[tin]ele [i percep]iile asupra acestui fenomen sunt par]iale [i
confuze, suicidul având o slab\ inciden]\, pe m\sura apropierii de pubertate [i
adolescen]\ riscul de a avea o tentativ\ de suicid cre[te. Atunci suicidul este privit
ca o cale de a evita durerea, disconfortul fizic [i psihic, devenind argumentul ultim
de dep\[ire a situa]iei prin care trece. Cu toate acestea riscul suicidar la copii [i
adolescen]ii seropozitivi este sc\zut, crescând `ns\ pe m\sur\ ce individul se
apropie de maturitate.

Combaterea stresului persoanei infectate, evitarea apari]iei situa]iilor de criz\
solicit\ apropiere sufleteasc\, `n]elegerea gândurilor sale, `nl\turarea tendin]elor
de subestimare, sprijin `n selectarea [i stabilirea unor scopuri exclusiv realiste. 

Specialistul poate contribui substan]ial la atingerea acestor obiective, prin crearea
unei rela]ii de `ncredere, `ncurajând exprimarea liber\, deschis\ a emo]iilor [i
sentimentelor.

Interac]iunea cu problemele sociale este o particularitate specific\ infec]iei
HIV/SIDA. S\r\cia, [omajul, consumul de alcool, dependen]a de droguri sunt
aspecte sociale care pot agrava situa]ia de criz\ `n care se afl\ persoanele
infectate [i afectate de HIV/SIDA. Infec]ia are, de asemenea, consecin]e majore
asupra `ntregii societ\]i. 

Dac\ pân\ acum rata mare a infec]iilor HIV/SIDA s-a `nregistrat `n rândul copiilor
n\scu]i `n perioada 1989-1992 `n prezent, a[a cum am specificat anterior, num\rul
infec]iilor `ncepe s\ creasc\ `n rândul tinerilor, principala cale de transmitere fiind
cea sexual\. Astfel se `nregistreaz\ o cre[tere global\ a num\rului persoanelor
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HIV pozitive care solicit\ `ngrijire medical\ [i tratament, servicii costisitoare pentru
a acoperi toate nevoile. Nu este de neglijat nici suma care se cheltuie lunar pentru
o persoan\ care se afl\ `n tratament (aproximativ 700$). Dac\ ad\ug\m celelalte
drepturi cuvenite conform legisla]iei `n vigoare, statul român cheltuie aproape
900$/lun\ pentru `ngrijirea unei persoane seropozitive HIV. Apreciem c\ evolu]ia
galopant\ a inciden]ei cazurilor noi poate determina `n anumite limite [i o posibil\
stare general\ de s\r\cie `n extindere la nivelul `ntregii popula]ii (crescând peste
un nivel maxim acceptat, propor]ia membrilor suferinzi de anumite boli cronice
influen]eaz\ nivelul de trai). Dac\ num\rul infec]iilor cu HIV va cre[te `n rândul
popula]iei active, atunci for]a de munc\ existent\ va `nregistra tendin]e de sc\dere.
De aceea prevenirea apari]iei noilor cazuri de infec]ie HIV/SIDA trebuie s\ devin\
strategie na]ional\, speciali[tii din domeniul psihosocial situându-se, prin specificul
profesiunii, `n primele rânduri ale b\t\liei. 
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CAPITOLUL 2

Asisten]a psihologic\ - un demers eficient cu solu]ii concrete

Datorit\ caracteristicilor [i implica]iilor bolii, este evident faptul c\ persoana
seropozitiv\ HIV nu are nevoie doar de o atent\ supraveghere [i `ngrijire medical\
pentru a-[i `mbun\t\]i calitatea vie]ii. Ea are nevoie [i de sprijin `n rezolvarea
problemelor sociale cu care se poate confrunta la un moment dat. {i acesta nu e
totul. Ea are nevoie de mult mai mult. 

Pornind de la identificarea nevoilor persoanelor seropozitive, Funda]ia „Al\turi de
Voi” România a ini]iat programul de asisten]\ psihologic\ profesionist\ adresat
exclusiv persoanelor infectate [i afectate HIV/SIDA. Programul a debutat `n luna
aprilie 2003 ca r\spuns pe de o parte, la solicitarea unor categorii largi de persoane
care au `n responsabilitate copii seropozitivi (p\rin]i, bunici, asisten]i maternali,
personal de `ngrijire) de a fi sprijini]i pentru realizarea [i `mbun\t\]irea comunic\rii
cu copilul seropozitiv, iar pe de alt\ parte, ca urmare a faptului c\ asisten]ii sociali
ai funda]iei au semnalat manifestarea  unor comportamente atitudinale situate la
polul opus, de respingere a comunic\rii `ntre anumite categorii de p\rin]i [i copiii
acestora pe tema HIV/SIDA.

Studiile `ntreprinse `n mediile existen]iale ale cazurilor aflate `n eviden]a sau grija
institu]iilor de profil, a familiilor [i altor categorii de persoane abilitate, au confirmat
existen]a situa]iilor `n care se manifest\ re]inere [i chiar refuz `n a le vorbi copiilor
despre seropozitivitatea lor. Majoritatea p\rin]ilor spre exemplu, considera justi-
ficat\ p\strarea t\cerii asupra diagnosticului, invocând fie vârsta prea fraged\
pentru a `n]elege ADEV|RUL, fie dorin]a de protec]ie a copilului, care nu ar  putea
suporta  duritatea impactului cu realitatea.

Investiga]iile au pus `n eviden]\ faptul c\ aceste atitudini sunt determinate de un
complex evantai motiva]ional, construit pe urm\toarele  elemente comune:

• contextul particular al bolii, [ocul psihologic cauzat de `n]elegerea  gravit\]ii
acesteia;

• gradul insuficient de informare asupra specificit\]ii HIV/SIDA;
• receptarea incorect\/incomplet\ a efectelor;
• diferen]ele culturale, nivelul educa]ional redus;
• pierderea `ncrederii, gradul redus de con[tientizare a resurselor interioare

[i exterioare;
• sentimentul autoculpabiliz\rii, dorin]a de supraprotejare;
• lipsa coeziunii familiale, alterarea rolului parental, destructurarea familiei.

Dup\ opinia noastr\, copilul, `n concordan]\ cu nivelul [i posibilit\]ile sale de
`n]elegere (de regul\ `ncepând cu stadiul gândirii formale, corespunz\toare vârstei
de 6-11 ani), are dreptul elementar la informare, pentru a cunoa[te situa]ia `n care
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se afl\, pentru a con[tientiza cauzele durerii [i diferen]ele dintre el [i ceilal]i copii
apar]inând grupului de referin]\ din care face parte.

Doar astfel poate fi cooptat `n cuno[tin]\ de cauz\ la efortul comun pe care `l
presupune programul de asisten]\ psihologic\, garantând prin participare eficien]a
acestuia, deschizându-[i voluntar canalele de comunicare destinate recept\rii
mesajului terapeutic, aceptându-l [i supunându-se influen]elor lui benefice.

Toate aceste motive, precum [i faptul c\ punerea copilului `n fa]a unei realit\]i
dureroase nu se poate face oricum [i de c\tre oricine, au determinat centrarea
programului de asisten]\ psihologic\ pe trei paliere ac]ionale principale:

Ca urmare a implic\rii `n program, p\rin]ii au con[tientizat importan]a comunic\rii
pe tema bolii cu copilul seropozitiv HIV, ca etap\ fundamental\ `n acceptarea
voluntar\ de c\tre acesta a statutului de subiect activ `n cadrul unui program
terapeutic. Au `nv\]at c\ hot\rârea de a dezv\lui diagnosticul asigur\ controlul
circumstan]elor `n care copilul `nva]\ despre boala sa [i c\ este important s\ poat\
decide ca p\rinte când s\-i spun\, ce s\-i spun\ [i cum s\ o fac\, ]inând seama
de fragila construc]ie afectiv - emo]ional\ a acestuia.

Pe m\sura nivelului specific de dezvoltare cognitiv\, receptând informa]iile despre
HIV/SIDA, copilul con[tientizeaz\ boala, dezvolt\ pas cu pas un proces adaptativ
continuu, accept\ situa]ia existent\, devine parte activ\ interesat\ `n secven]ele
terapeutice de grup sau individuale, contribuie la activit\]ile comune ̀ n grupuri de suport.

Procesualitatea natural - evolutiv\ a trecerii de la statutul de copil, prin adolescen]\,
spre statutul de adult, aduce `n planul preocup\rilor fire[ti, inclusiv al copiilor
seropozitivi HIV, interesul pentru sexul opus. Din aceast\ perspectiv\, având `n
vedere [i cre[terea alarmant\ a num\rului adul]ilor infecta]i cu HIV, am considerat
necesar\ extinderea serviciilor psihologice [i la nivelul acestora.

~n ceea ce prive[te modalitatea de recrutare a cazurilor, aceasta se face prin:

• referin]e directe de la:
- personalul din serviciile publice de s\n\tate specializate (medici infec-

]ioni[ti, asistente medicale);
- asisten]ii sociali ai Funda]iei „Al\turi de Voi” România;
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1) ~ncurajarea [i preg\tirea p\rin]ilor [i persoanelor care au `n `ngrijire copii
seropozitivi `n vederea dezv\luirii diagnosticului, a consecin]elor [i impli-
ca]iilor ce decurg din aceasta.

2) Asigurarea suportului psihologic copilului seropozitiv `n vederea dimi-
nu\rii efectelor impactului cu adev\rul despre boala sa [i controlului
reac]iilor emo]ionale.

3) Interven]ia psihologic\ adresat\ adul]ilor; includerea acestora `n
programe de psihoterapie.



- personalul asocia]iilor persoanelor afectate [i infectate HIV/SIDA, care
`[i desf\[oar\ activitatea pe raza celor 3 jude]e `n care exist\ centre ale
funda]iei, dar [i de la alte asocia]ii din ]ar\.

• autoreferin]e.

{i pentru ca efortul psihologilor implica]i `n acest program s\ fie `ncununat de
succes, el este completat [i de munca echipei de asisten]i sociali pe care o are
Funda]ia „Al\turi de Voi”. ~n acest context, devine evident\ necesitatea unei echipe
pluridisciplinare care s\ acopere nevoile biopsihosociale ale persoanelor
infectate/afectate HIV/SIDA. O astfel  de echip\ este format\ de obicei din medicul
infec]ionist, asistentul social, psihologul, medicul de familie (`n  unele cazuri). Poate
fi necesar\ [i colaborarea cu al]i medici: kinetoterapeu]i, nutri]ioni[ti, stomatologi,
dermatologi, etc. O bun\ colaborare `ntre speciali[ti [i un mesaj omogen din punct
de vedere informa]ional vor avea un impact pozitiv asupra calit\]ii vie]ii persoanei
HIV+, vor `ncuraja aderen]a la tratament [i o vor ajuta s\ recapete controlul asupra
propriei vie]i. ~n caz contrar, persoana infectat\ HIV se va sim]i derutat\, iar `ncre-
derea sa `n speciali[tii cu care colaboreaz\ va avea de suferit, aceast\ situa]ie,
având `n ultim\ instan]\ consecin]e negative asupra complian]ei la tratament [i
altor comportamente adaptative legate de boal\.

Având `n vedere c\ un mijloc foarte bun de explicare a comportamentelor umane
[i de identificare a factorilor care le determin\ este considerat a fi chestionarul,
rezultatele programului de asisten]\ psihologic\ derulat de Funda]ia „Al\turi de
Voi” România au fost evaluate printr-o investiga]ie sociologic\, care a avut drept
baz\ chestionarul de opinie, administrat la 2 grupuri de subiec]i: 

• Primul grup a fost constituit din subiec]i (copii [i persoane de `ngrijire) care
au fost inclu[i `n programul de asisten]\ psihologic\ [i care au benefici-
at de introducerea unor factori de progres `n vederea schimb\rii compor-
tamentului;

• Al doilea grup a fost format copii infecta]i HIV [i persoane de `ngrijire
(p\rin]i, bunici, [.a.m.d.) care nu au beneficiat de interven]ia psihologului. 

Investiga]ia sociologic\ a pornit de la formularea urm\toarelor ipoteze de lucru:

11.. Atunci când copiii particip\ `n mod activ [i constant la programul de
asisten]\ psihologic\, atunci:

• accept\ cu mai mult\ u[urin]\ diagnosticul bolii;
• ob]in mai multe informa]ii despre boal\;
• comunic\ cu p\rintele mai eficient pe tema bolii;
• se integreaz\ mai u[or `n mediul social.

2. Atunci când persoanele de `ngrijire ale copiilor seropozitivi HIV, bene-
ficiare ale programului de asisten]\ psihologic\, particip\ `n mod activ
[i constant la program, atunci:

• comunic\ cu mai mult\ u[urin]\ diagnosticul bolii copilului;
• comunic\ mai eficient cu copilul despre boal\ dup\ aflarea diagnosticului;
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• ob]in mai multe informa]ii despre boal\;
• fac fa]\ cu mai mult\ u[urin]\ stresului provocat de implica]iile bolii.

Astfel, au fost concepute 4 tipuri de chestionare adresate: 

• copiilor care beneficiaz\ de program;
• copiilor care nu beneficiaz\ de program;
• persoanelor de `ngrijire – beneficiare ale programului;
• persoanelor de `ngrijire care nu beneficiaz\ de program.

S-a `ncercat omogenizarea grupurilor atât din punctul de vedere al vârstei, cât [i
din punctul de vedere al condi]iilor externe (nivel de preg\tire, posibilit\]i ma-
teriale): selec]ia copiilor investiga]i a ]inut seama de vârsta, sexul, [colarizarea,
precum [i de perioada integr\rii lor `n programul de asisten]\ psihologic\, iar la
nivelul persoanelor de `ngrijire s-a inventariat vârsta, sexul, nivelul de educa]ie [i
data intr\rii `n program. 

1. Prima parte a investiga]iei a urm\rit studierea impactului unui demers psiho-
terapeutic complex asupra copiilor seropozitivi HIV [i persoanelor de `ngrijire a
acestora care au beneficiat de programul de asisten]\ psihologic\. 

• Astfel, 53,3% dintre copiii chestiona]i au con[tientizat c\ participarea la
activit\]ile desf\[urate pe programul de asisten]\ psihologic\ le-a `mbu-
n\t\]it rela]iile intrafamiliale. Acest lucru ne indic\ faptul c\ discu]iile purtate
`n cadrul programului de asisten]\ psihologic\ [i-au atins scopul `n ceea ce
prive[te comunicarea dintre p\rin]i [i copii despre boal\.

• Pe de alt\ parte, 100% dintre persoanele de `ngrijire chestionate au recu-
noscut [i apreciat importan]a acestui program, argumentele aduse `n
favoarea acestuia referindu-se la faptul c\ le ajut\ s\ accepte boala [i s\
gândeasc\ pozitiv, s\ comunice mai bine cu copilul [i s\ ob]in\ informa]ii
corecte despre boal\.

• Pentru 96,7% dintre persoanele care au `n `ngrijire copii infecta]i cu HIV
cuprinse `n cercetare, comunicarea pe tema bolii s-a `mbun\t\]it vizibil [i
doar pentru 3,3% rela]ia cu copilul a r\mas la fel ca `nainte de participarea
la activit\]ile programului. Procentul ridicat al persoanelor care au r\spuns
c\ rela]ia cu copilul s-a `mbun\t\]it pe tema bolii ne indic\ faptul c\ progra-
mul [i-a atins scopul pentru care a fost ini]iat.

• Nevoia de comunicare [i deschidere fa]\ de ceilal]i membri ai grupului a
creat, ca [i `n cazul copiilor, cadrul optim de interac]iuni [i schimburi inter-
personale complexe pentru un procent de 100% dintre persoanele de `ngri-
jire. Oferirea de suport reciproc [i permanent `n cadrul `ntâlnirilor de grup a
fost perceput\ ca o necesitate pentru cei care au `n `ngrijire un copil
seropozitiv HIV. Cu atât mai mult cu cât, constituirea unor astfel de grupuri
`n cadrul programului de asisten]\ psihologic\ a reprezentat o modalitate
eficient\ de a discuta despre ceea ce simte fiecare, de a exprima emo]iile
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[i sentimentele despre cei bolnavi, de a `mp\rt\[i unul altuia realiz\rile [i
insatisfac]iile, bucuriile [i nemul]umirile legate de via]a personal\.

2. A doua parte a investiga]iei a urm\rit s\ eviden]ieze necesitatea derul\rii unui
astfel de  program pentru copiii seropozitivi HIV [i persoanele de `ngrijire care nu
au beneficiat de servicii de asisten]\ psiho-social\. 

Aspecte semnificative ale evalu\rii copiilor seropozitivi HIV cuprin[i `n cercetare:

• 90% dintre copiii chestiona]i [i-au manifestat inten]ia de a se implica `n
activit\]i de grup `mpreun\ cu al]i copii `ntâlni]i la spital; 

• Teme de discu]ie `n cadrul `ntâlnirilor de grup: 40% dintre copii au indicat
ca principal\ tem\ de discu]ie cu ceilal]i copii boala [i aspectele legate de
aceasta. Corelativ cu tematica bolii exist\ dorin]a de a afla mai multe lucruri
despre modul de reac]ie al celorlal]i copii la aflarea diagnosticului. {coala
reprezint\ o alt\ tem\ de discu]ie având `n vedere faptul c\ cei mai mul]i
copii au `ntrerupt cursurile din motive medicale sau au renun]at de teama
de a nu fi marginaliza]i [i exclu[i. ~n cazul copiilor care `[i cunosc diagnos-
ticul [i implica]iile pe termen lung ale bolii, viitorul reprezint\ un subiect de
discu]ie pe care ar dori s\-l abordeze, fiind perceput ca o situa]ie de incer-
titudine [i nesiguran]\. Timpul liber [i familia reprezint\ alte subiecte de
interes pentru copii, acestea fiind de altfel specifice vârstei. Ultimele dou\
teme au fost desemnate drept subiecte de discu]ie mai ales de c\tre copiii
care nu `[i cunosc diagnosticul.

• Dintre problemele care `i preocup\ pe copii, 22% dintre ei situeaz\ pe
primul loc boala, urmând reac]ia colegilor de clas\ la aflarea diagnosticului,
dorin]a de a merge la [coal\ `n cazul celor care au `ntrerupt cursurile pe
motive de s\n\tate sau au renun]at datorit\ comportamentelor discrimina-
torii ale profesorilor sau colegilor de clas\, prietenia cu sexul opus, posi-
bilit\]ile de vindecare a bolii [i, nu `n ultimul rând, problema viitorului.

La nivelul persoanelor de `ngrijire s-au eviden]iat urm\toarele aspecte semnificative:

• 66% dintre ace[tia nu au discutat cu un psiholog despre problemele ine-
rente bolii;

• 81% [i-au exprimat dorin]a de a discuta cu un psiholog despre aceste probleme;

• Din totalitatea p\rin]ilor investiga]i, 27% au recunoscut c\ propriul copil nu
`[i cunoa[te diagnosticul, restul persoanelor considerând c\ de[i copilul lor
[tie diagnosticul, informa]iile despre boal\ fie sunt minime [i deformate, fie
nu cunoa[te implica]iile pe termen lung ale acesteia; 

• ~n cazul p\rin]ilor care nu au comunicat diagnosticul copilului, motivele prin-
cipale au fost: teama de reac]ia la diagnostic a copilului `n procent de 67%
[i teama de reac]ia comunit\]ii (33%).

• 75% dintre persoanele de `ngrijire investigate sunt de p\rere c\ este bine
pentru copil ca acesta s\-[i cunoasc\ diagnosticul;
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• 78% dintre responden]i ar dori s\ se `ntâlneasc\ cu alte persoane aflate `n
aceea[i situa]ie, indicând ca teme de discu]ie: boala, tratament, alimenta]ie,
probleme specifice vârstei copiilor, drepturi, marginalizare.

Concluzii ale investiga]iei:

• Dac\ `n cazul copiilor care au beneficiat de programul de asisten]\ psiho-
logic\, golul informa]ional privind infec]ia HIV/SIDA a fost acoperit `n cadrul
`ntâlnirilor individuale [i de grup, copiii care nu au fost inclu[i `n program
de]in informa]ii incomplete [i incorecte despre aceasta. ~n aceast\ ultim\
situa]ie, copiii nu vor acorda importan]a cuvenit\ nici tratamentului [i nici
protec]iei;

• Dac\ `n prima situa]ie rela]iile [i comunicarea intrafamilial\ s-au `mbun\t\]it
`n urma includerii `n program, `n cea de-a doua situa]ie exist\ o acut\
nevoie a copiilor de a discuta cu p\rin]ii despre boal\ [i o nejustificat\
team\ a p\rin]ilor de a aborda acest subiect;

• Reunirea copiilor seropozitivi [i a persoanelor de `ngrijire `n grupuri de te-
rapie [i suport a condus la formarea unei coeziuni puternice `ntre ei, dorin]a
de interac]iune fiind resim]it\ [i de copiii, respectiv familiile care nu au avut
posibilitatea s\ participe la astfel de ac]iuni;

• Atât persoanele de `ngrijire care au fost incluse `n activit\]ile individuale [i
de grup, cât [i cele care nu au beneficiat de un astfel de program, consider\
interven]ia psihologului ca un suport necesar [i permanent `n `mbun\t\]irea
calit\]ii vie]ii celor afecta]i de HIV/SIDA.
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CAPITOLUL 3

Interven]ia psihologic\ `n cazul persoanelor 
infectate [i afectate HIV/SIDA

3.1. Evaluarea psihologic\. Specificitatea definirii [i inciden]e asupra
practicii

Interven]ia psihologic\ este definit\ `n general drept ac]iunea profesional\ fun-
damentat\ din punct de vedere [tiin]ific [i evaluat\ empiric care opereaz\ cu
mijloace [i metode psihologice la nivelul experien]ei tr\ite [i a comportamentului,
având ca scop dezvoltarea sau reabilitarea unei persoane, prevenirea sau
tratamentul tulbur\rilor de natur\ psihic\.

Este important s\ subliniem c\ tr\s\tura esen]ial\ a interven]iei psihologice `n
cazurile persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA nu este aplicarea sa la carac-
teristici sau procese psihice, ci mai curând utilizarea mijloacelor psihologice care
pot fi folosite, de altfel, `n acea[i m\sur\ [i pentru a modifica fenomene [i st\ri
somatice.

Tipul de interven]ie instrumentat `n comportamentele psiho-clinice adoptat `n
corela]ia cu pacientul seropozitiv, se distinge de altele prin plaja op]ional\ redus\
a scopurilor pe care [i le poate propune, determinate de capacitatea binomului
psihoterapeut - entitate uman\ seropozitiv\ de a le atinge efectiv [i  probabilitatea
respect\rii promisiunilor.

Din aceast\ perspectiv\ [ansele de reu[it\ atribuite interven]iei psihologice `n
cazul particular HIV/SIDA sunt direct propor]ionale cu nivelul de optimism al
scopurilor  propuse.

Tipologia general\ a scopurilor re]ine `n principiu urm\toarea clasificare: 

• pe termen scurt sau metodice;
• pe termen mediu;
• pe termen lung;

Pentru realizarea optimului interven]iei psihologice `n cazurile persoanelor
infectate/afectate de HIV/SIDA obiectivele vizeaz\ ca sfere de aplicare, diferite
niveluri de complexitate psihic\.

Astfel, `n sistemul intrapersonal ne preocup\ doar nivelul configura]iilor de func]ii
(care cuprinde personalitatea ca sistem de func]ii [i sindroamele psihopatologice
clasice). Interven]iile la acest nivel au ca target opera]ional diferitele aspecte,
acoperind experien]a personal\ tr\it\, controlul stresului, terapia depresiilor [i
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diminuarea tensiunii interne, proceduri intensive dirijate spre acceptarea [i `n]e-
legerea situa]iei, `nv\]area unor comportamente noi, `n compensa]ie, restructu-
rarea competen]elor de tratare psiho-clinice a bolilor incurabile.

Necesitatea operativit\]ii [i eficacit\]ii demersului psihologic, reclam\ o construc]ie
procedural\ sistematizat\ pe urm\toarele paliere ac]ionale:

• etapa I – evaluarea (ini]ial\, periodic\, final\);
• etapa II - conceptualizarea;  
• etapa III - consilierea;
• etapa IV – psihoterapia.

Reu[ita interven]iei psihologice se fundamenteaz\ decisiv pe calitatea contactelor
cu subiectul, `n mod deosebit a primei `ntrevederi, cheia fiind stabilirea unei rela]ii
eficiente. Foarte pu]ini oameni vor accepta `ncercarea cuiva de a-i schimba, dac\
nu simt c\ acel cineva `i `n]elege [i accept\ a[a cum sunt.

Opera]ional, evaluarea ini]ial\ subsumeaz\ de regul\ urm\toarele componente:

1 ) Interviul clinic de evaluare
2 ) Psihodiagnosticul

1 ) Interviul clinic de evaluare

a) Din punctul de vedere al obiectivelor, `n cadrul acestei prime `ntâlniri
explorative cu copilul/adultul seropozitiv sau persoana de `ngrijire, se
urm\re[te:

• diagnosticarea - identificarea, clarificarea [i analiza problemei;
• orientarea strategiei terapeutice - stabilirea sistemului corela]ional cu

pacientul, fundamentarea punctului de plecare, selec]ia [i fixarea repe-
relor principale ale parcursului psihoterapeutic ulterior, prin elementele
diagnostice primare pe care le ofer\.

b) Din punctul de vedere al con]inutului metodologic, interviul clinic cu un
copil seropozitiv are urm\toarea structur\:

• Interviul cu p\rin]ii

Prima `ntrevedere cu familia copilului are o importan]\ deosebit\, scopul fiind
ini]ierea comunic\rii [i a unei rela]ii eficiente. Sentimentele exprimate pot fi intense
[i invadatoare, de aceea `n aceast\ faz\ discu]ia este concentrat\ asupra
aspectelor concrete de anamnez\, iar `n func]ie de nivelul cuno[tintelor despre
HIV/SIDA, despre modul cum s-a descoperit diagnosticul, când b\nuiesc p\rin]ii c\
s-a produs infectarea, despre nivelul de cuno[tin]e al copilului despre boal\,
despre statutul serologic al celorlal]i membri ai familiei. Uneori convorbirea
continu\ cu repetarea unor informa]ii asupra igienei, preven]iei, tratamentului, pe
care p\rin]ii simt nevoia s\ le aud\ din nou. Dac\ p\rin]ii exprim\ team\ `n a ini]ia
o discu]ie cu copilul despre boal\, psihologul aduce argumente `n favoarea
dezv\luirii diagnosticului.
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• Interviul cu copilul

Este ini]iat printr-o convorbire `n care i se ofer\ copilului un context, o atmosfer\
securizant\ pentru o bun\ comunicare.

Sunt copii care se `nhib\ atunci când ajung pentru prima oar\ `n cabinetul
psihologului. S-a constatat c\ `n astfel de circumstan]e se stabile[te mult mai u[or
o rela]ie de comunicare cu ace[tia dac\ psihologul apeleaz\ la tehnici expresive
de lucru. ~n acest sens, desenul este foarte util `n lucrul cu copiii, care de regul\
mai au `nc\ probleme privind utilizarea limbajului vorbit, `l st\pânesc greu [i rela]ia
psiholog – client, care este fundamentul psihoterapiei, nu ar putea s\ se
stabileasc\. ~n schimb, desenul (un limbaj prin el `nsu[i) devine astfel o tehnic\ de
comunicare foarte util\. Copilul nareaz\ grafic ceea ce nu poate exprima prin
cuvinte [i prime[te cel mai adesea cu bucurie sarcina de a desena. Evident, un
desen are o valoare informativ\ redus\, dac\ nu este completat de o discu]ie pe
marginea celor desenate. Pentru a `nt\ri aceste afirma]ii, prezent\m `n continuare
cazul Ioanei:

Are 15 ani [i a fost diagnosticat\ ca seropozitiv\ HIV `n 1998.  Fiind spitalizat\
pentru investiga]ii medicale de rutin\ periodice, Ioana a acuzat dureri abdominale
frecvente. A fost supus\ unui control ecografic [i s-a descoperit drept cauz\ a
acestora o sarcin\ `n luna a III-a. Cu acordul tat\lui, s-au efectuat `ntrerupere de
sarcin\. Acesta a fost momentul `n care medicii au solicitat interven]ia psihologului,
deoarece b\nuiau c\ ar fi vorba despre un incest.

~n urma evalu\rii psihologice a reie[it c\ Ioana are deficien]\ mintal\ u[oar\,
hipomnezie, tulbur\ri de limbaj (dislexie), instabilitate afectiv\, labilitate a aten]iei,
adaptare sc\zut\ la mediu, prezint\ o percep]ie eronat\ a timpului, [i o stim\ de
sine sc\zut\.

Deoarece medicii nu i-au explicat ce `nseamn\ o `ntrerupere de sarcin\, Ioana nu
a realizat faptul c\ `n urma chiuretajului nu mai este gravid\ [i, de[i cuno[tea c\
este seropozitiv\ HIV, nu avea nici o informa]ie despre modalit\]ile de transmitere
a infec]iei. ~n consecin]\, nu [tia c\, prin intermediul rela]iilor sexuale neprotejate
se poate transmite infec]ia.

Pentru a ob]ine informa]ii rele-
vante de la Ioana cu privire la
sarcin\ [i ]inând cont de ca-
racteristicile psihice ale a-
cesteia, psihologul a `ncercat
s\ g\seasc\ o modalitate po-
trivit\ de comunicare, astfel ̀ ncât
copilul s\ nu opun\ rezisten]\.
Prin intermediul desenului, Ioana
a furnizat câteva repere despre
via]a ei intim\: a desenat ceea
ce este reprezentat `n figura
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al\turat\, iar apoi a povestit c\ are doi  prieteni (George [i Mihai). A identificat dou\
loca]ii `n care au avut loc raporturile sexuale. Prima `ntâlnire s-a petrecut `ntr-o
magazie de lâng\ casa Ioanei, `ntr-o roab\, George fiind primul b\iat cu care a avut
rela]ii sexuale (fig. 2). Dup\ ce a plecat George, a venit tat\l Ioanei (fig. 1) care a
`ntrebat-o ce caut\ `n magazie. Avea un b\] `n mân\, a[a cum este reprezentat `n
desen. Al doilea contact sexual l-a avut cu Mihai `ntr-o camer\ din casa `n care
locuie[te (fig. 3).

• Interviul cu familia reunit\

Psihologul exploreaz\ procesele de interac]iune familial\, prin observarea modului
`n care membrii familiei rela]ioneaz\ [i comunic\:

• la nivel nonverbal – reparti]ia persoanelor `n spa]iu, spre cine se `ndreapt\
copilul, ordinea `n care se ia cuvântul, gesturile, mimica;

•  la nivel verbal – calit\]ile formale ale discursului, con]inut, ruptura de stil
sau logic\.

Not\:

Evaluarea periodic\ este determinat\ de caracteristicile pacien]ilor care apeleaz\
la serviciile funda]iei, respectiv:

• sufer\ de o boal\ cronic\ sau sunt afecta]i indirect de aceast\ boal\;
• pot trece cu u[urin]\ de la faza de acceptare a bolii la cea de negare sau

depresie [i invers;
• pot manifesta o serie de tulbur\ri psihice generate de agravarea bolii;
• se pot lovi adesea de marginalizarea [i respingerea social\ etc. 

Not

2 ) Psihodiagnosticul - component\ opera]ional\ secund\ a evalu\rii, implic\: 

• aplicarea mai multor metode de psihodiagnostic (singularitatea metodei nu
asigur\ suficien]a [i relevan]a informa]ional\); 
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~n cazul adultului infectat HIV, interviul clinic comport\ o alt\ structur\,
dat fiind faptul c\, spre deosebire de copilul seropozitiv (situa]ie `n care
diagnosticul este comunicat p\rin]ilor, urmând ca ace[tia s\ decid\ care
este momentul potrivit pentru a-[i informa copilul), adultul `[i cunoa[te
statutul de seropozitivitate. De aceea, decizia de a discuta [i cu ceilal]i
membri ai familiei este determinat\ de aspectele identificate `n cadrul
procesului de evaluare.

Not\:

Fiind vorba despre cazuri care sunt `n aten]ia Funda]iei „Al\turi de Voi”
pentru mai mult timp, este necesar ca periodic beneficiarii programului
s\ fie din nou evalua]i.

Not\:



• selec]ia optimului psihoterapeutic, organizarea procedural\ (`n vederea
particulariz\rii  tipului de terapie - individual\ sau de grup); desemnarea
partenerilor de dialog – numai copilul; copilul [i p\rin]ii; familia reunit\,
p\rintele/adultul singur, adultul `mpreun\ cu partenerul de via]\ etc.;

• administrarea, cotarea [i interpretarea instrumentelor psihologice de evalu-
are diagnostic\ (a structurii, dinamicii [i tr\s\turilor de personalitate, a pro-
ceselor cognitive, afectivit\]ii, a gradului de integrare psihosocial\ etc.);

• realizarea profilului psihologic al subiectului.

Prezent\m `n continuare studiul de caz al unui copil seropozitiv HIV care se afl\ `n
prezent plasat `n regim de asisten]\ maternal\:

Scurt
istoric:

Caracteristici psihologice:
Rezultatele evalu\rii psihologice au pus `n eviden]\ urmatoarele: 

a. Procesele de cunoa[tere
Intelect de limit\ (Q.I.#80), aten]ie instabil\, hipomnezie (nu face asocieri, `nva]\
mai mult mecanic), tulbur\ri `n formularea limbajului abstract, dislexie-disgrafie.

b. Dezvoltarea afectiv emo]ional\
- V. este un copil imatur din punct de vedere afectiv [i instabil emo]ional, caren]e

dezvoltate pe fondul lipsei de afectivitate [i a institu]ionaliz\rii;
- frecvent apar manifestari ale sindromu-
lui de institutionalizare (negativism, re-
zisten]a sc\zut\ la frustrare);
- complexe de inferioritate, stima de sine
sc\zut\ (subestimarea este determinat\
preponderent de autodeprecierea com-
peten]elor sociale, de ne`ncrederea `n ap-
titudinile [colare [i `n capacitatea de con-
trol a emo]iilor) performan]e [colare
slabe, reac]ii de demisie ̀ n fa]a eforturilor;
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- V. este b\iat [i s-a n\scut `n 1990;
- imediat dup\ na[tere a fost abandonat de c\tre p\rin]i `ntr-un spital de

pediatrie;
- `n 1993 a fost diagnosticat ca fiind seropozitiv, iar `n 1994 a fost

institu]ionalizat `ntr-un centru de plasament;
- `n septembrie 2003 a fost plasat la un asistent maternal al Funda]iei

„Al\turi de Voi”;
- din punctul de vedere al st\rii de s\n\tate se afl\ `n stadiul de boal\

SIDA (stadiul C3), cu TBC pulmonar;
- informa]iile despre boal\ sunt minime [i deformate, reducându-se la

denumire [i la faptul c\ este letal\; 
- recomandarea pentru includerea `n programul de asisten]\ psiho-

logic\ a fost f\cut\ de asistentul social care instrumenteaz\ cazul.

Scurt istoric:



- copil frustrat, mai ales `n prima copil\rie, de rela]ia cu mama, fapt ce se observ\
[i `n reprezentarea prin schema casei: apari]ia unor case multiple, a unor drumuri
frecvente, ferestre dispropor]ionate lipite de margini.

Observa]ii f\cute `n timpul [edin]elor de evaluare:

Absen]a modelelor, insecuritatea psihic\, abuzurile verbale [i fizice la care a fost
supus `n centrul de plasament au determinat o diminuare a `ncrederii in sine, a
stimei de sine, o percep]ie gre[it\ a propriei imagini, a informa]iilor despre boal\,
performan]e [colare slabe, complexe de inferioritate legate de performan]ele sale
intelectuale. 

Una dintre [edin]e a urm\rit identificarea sentimentelor tr\ite de copil `n noul mediu
psihosocial (familia de asisten]\ maternal\, [coal\, comunitate) [i modul `n care se
raporteaz\ la viitor.

Tehnicile utilizate: desenul [i povestea – ca mijloace provocative.

Descrierea tehnicii:
„Deseneaz\ cum crezi tu c\ va fi ziua de mâine [i peste 3 ani, dup\ care `ncearc\
s\ construie[ti o poveste.”
Interpretarea de c\tre subiect a primului desen, care reprezint\ viitorul apropiat:
„Este primavar\ [i este cald, soarele str\luce[te, `ncerc s\ ajung la un copac care
este pe vârful unui deal. Eu sunt `ntr-o vale [i trebuie s\ urc ca s\ ajung la el”.

Copilul a desenat un cer luminat de soare, iar cerul este simbolul aspira]iilor, al
ascensiunii. Soarele pe care V. l-a
reprezentat `n desen semnific\ influen]a
patern\ [i faptul c\ are rela]ii bune cu
so]ul asistentei maternale, c\ruia copilul
`i spune „tat\”.
Dar personajul V. este mic, plasat `n
col]ul din dreapta jos al foii, ca [i cum ar
vrea „s\ intre sub p\mânt”, ceea ce
pune `n eviden]\ `nc\ o dat\ complexele
de inferioritate ale copilului. ~n plus, V.
se afl\ `ntr-o vale [i trebuie s\ urce un
deal pentru a ajunge la copac, semn c\
`nc\ nu este adaptat total la noul mediu
([colar [i familial).

Tema celui de-al 2-lea desen este „Eu
peste 3 ani”, deci viitorul `ndep\rtat a[a
cum [i-l imagineaz\ copilul. 
V. nu poate spune prea multe despre
semnifica]ia desenului: „Afar\ plou\ [i e
frig. Eu sunt `n cas\.”

24
GG

HH
IIDD

 DD
EE 

AA
SSII

SSTT
EENN

}}
||
 PP

SSII
HH

OO
LLOO

GG
IICC

||



IInn
ttee

rrvv
eenn

]]iiaa
 pp

ssii
hhoo

lloo
ggii

cc\\
 `̀
nn 

ccaa
zzuu

ll 
pp
eerr

ssoo
aann

eell
oorr

iinn
ffee

cctt
aatt

ee 
[[ii

 aa
ffee

cctt
aatt

ee 
HH

IIVV
//SS

IIDD
AA

Evident, proiec]ia lui V. este negativ\, copilul nu [tie exact ce se va `ntâmpla cu el
`n viitor.

Este nesigur atât cu privire la situa]ia lui familial\ (casa este mic\, a[ezat\ `n col]ul
foii, conturul casei este negru [i tradeaz\ angoasa copilului), cât [i cu privire la
starea de s\n\tate (ideea mor]ii poate fi legat\ de cer [i poate s\ `i traduc\
angoasa – „afar\ plou\” – reprezentarea ploii este [i un semn al anxiet\]ii
copilului).

3.2. Conceptualizarea. Caracteristici de baz\ [i tipologii

~n urma evalu\rii ini]iale, desf\[urate pe parcursul primelor `ntâlniri cu beneficiarul,
este necesar ca psihologul s\ `[i construiasc\ o „teorie” a cazului pe baza c\reia
s\ poat\ concepe un plan de interven]ie ini]ial. La baza unei astfel de „teorii” st\ o
`n]elegere profund\ a structurii psihice a subiectului [i a elementelor exterioare ce
ac]ioneaz\ asupra lui. Odat\ construit\, aceast\ „teorie” de pornire va trebui
explicitat\ subiectului `n termeni corespunz\tori, astfel `ncât acesta s\ o `n]eleag\
[i, lucru foarte important, s\ o accepte. Aceast\ provocare reprezint\ un pas
extrem de important pentru succesul interven]iei. Pentru c\:

• Transform\ incomprehensibilul `n comprehensibil
Cu alte cuvinte, psihologul trebuie s\ umple spa]iile goale din „povestea”
cazului, s\ traduc\ [i explice acele aspecte care sunt neclare, s\ exploreze
pattern-ul cognitiv al persoanei printr-o procedur\ ce aminte[te de cea con-
struirii unui puzzle. La finalul acestui procedeu st\ o `n]elegerea complex\
[i complet\ a CAZULUI. 

• Faciliteaz\ acceptul subiectului la prezentarea cazului
O formulare complet\ [i corect\ a cazului nu este suficient\. Ea poate chiar
deveni inutil\ `n cazul `n care subiectul nu o va accepta. Acest lucru
depinde de abilitatea specialistului `n a-l determina pe subiect s\ accepte
interpretarea sa [i poate fi evitat respectând caracteristicile legate de
nivelul de `n]elegere, vârst\, sex, educa]ie, convingeri religioase, etc. ale
subiectului, precum [i g\sind o modalitate de expunere care s\ nu
declan[eze defense puternice din partea acestuia.

Un exemplu grosier: modul `n care vom explicita conceptualizarea cazului
unui copil de 7 ani va fi diferit de modul `n care vom discuta cu un adoles-
cent. ~n cazul copilului - vom da o aten]ie deosebit\ utiliz\rii unui limbaj cât
mai u[or inteligibil [i eventual vom uza de desene, poze sau alte modalit\]i
de prezentare intuitive. ~n cazul adolescentului - vom sublinia aspectele for-
male. A[a cum ne demonstreaz\ atât teoria cât [i practica, adolescentul
este „o fiin]\ dubl\”. ~n el se duce o lupt\ continu\ `ntre copil [i adult. Pe
copil dore[te s\ `l lase `n urm\ pentru a putea atinge maturitatea. „Cea mai
bun\ comunicare cu el este de a viza, cum ar spune V`gotski, zona pro-
ximei dezvolt\ri, adic\ de a discuta cu adultul, nu cu copilul din el.” 
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Interpretarea nu trebuie niciodat\ impus\, ci sugerat\ de pe pozi]ia specia-
listului la modul: „din ceea ce am discutat pân\ `n prezent, mie mi se pare
c\ …/ p\rerea mea este c\…; …d-voastr\ ce p\rere ave]i despre aceast\
ipotez\?…”

• Sugereaz\ o schem\ de tratament   
Categoriile psihologice [i etichetele lingvistice pe care le utiliz\m `n limbajul
curent, precum [i categoriile psihodiagnostice, reprezint\ „descriptori cu
valoare predictiv\”1 ce ne sunt suficien]i pentru nevoile vie]ii sociale cotidiene.

Din p\cate `ns\, aceste etichete devin insuficiente atunci când ne confrunt\m cu
necesitatea de a explica un comportament sau de a schi]a un plan de interven]ie
`n terapie sau consiliere. Iat\ principalele lor caren]e:

• Ambiguitatea – „descriptorii psihologici naturali (etichete verbale referi-
toare la fenomene psihice, a[a cum se g\sesc ele `n limbajul natural) au o
dubl\ ambiguitate: se utilizeaz\ cu `n]elesuri diferite [i nu precizeaz\ con-
textele `n care sunt valide/invalide.”1 Cea mai bun\ modalitate de a dezam-
biguiza descriptorii este cea de a-i transforma `n comportamente obser-
vabile [i m\surabile.

• Circularitatea explica]iei – Exemplu: T., 16 ani, `njur\ frecvent, adreseaz\
cuvinte ofensatoare, agreseaz\ fizic persoanele cu care intr\ `n conflict
pentru c\ „este agresiv ”. Agresivitatea `ns\, la rândul ei, se define[te prin
aceste simptome. Ca urmare, explica]ia devine fals\ - o explica]ie circular\:
T. are anumite simptome pentru c\ este agresiv, iar agresiviatea `nseamn\
exact acele simptome. „~n mod eronat comportamentele sunt v\zute ca
efecte ale unei cauze care, de fapt, e simpla lor etichet\ verbal\ […] A expli-
ca un comportament `nseamn\ a stabili factorii care `l fac s\ varieze, adic\
rela]iile func]ionale dintre varia]ia comportamentului respectiv [i al]i factori
care produc varia]ia.”2

• Utilitatea – descriptorii psihologici naturali nu pot s\ ne spun\ nimic despre
factorii care determin\ anumite simptome sau comportament [i prin
urmare, nu ne pot ajuta `n schi]area unui plan de inteven]ie. „}inta unei
interven]ii psihologice eficace este un comportament – sau o clas\ de com-
portamente corelate – nu o categorie nosologic\.”2

Prin urmare, interven]ia presupune: 

- transformarea unei categorii `n comportamente observabile [i m\surabile;
- evaluarea acestor comportamente din punctul de vedere al frecven]ei,

intensit\]ii, duratei, laten]ei, etc.;
- eviden]ierea factorilor care influen]eaz\ aceste comportamente.
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1 Miclea, M., Note de Curs, Cluj-Napoca, 2002.
2 Miclea, M., Note de Curs, Cluj-Napoca, 2002.



Din acest moment putem s\ determin\m CE anume trebuie schimbat  (compor-
tamente deficitare sau excesive) [i CUM putem s\ schimb\m (care sunt factorii ce
trebuie schimba]i).

Iat\ de ce, pentru formularea cazului `n termeni corespunz\tori, este necesar s\
dep\[im carcasa lingvistic\ [i s\ ac]ion\m asupra procesului psihologic real. 

Dar dac\ „]inta unei interven]ii eficace este comportamentul ”, atunci se pune
`ntrebarea „ce este comportamentul? ”. Pentru a r\spunde la aceast\ `ntrebare
putem face referire la dou\ defini]ii: una vizând comportamentul `n sens larg (a), iar
cealalt\ `n sens restrâns (b):

(a) Comportament este orice activitate intern\ sau extern\, pe care o
efectueaz\ un organism, care este observabil\ [i m\surabil\. E ceea ce
FACE un organism. ~n acest sens larg, chiar [i o bun\ parte din cogni]ie –
cea observabil\ [i m\surabil\ – este un comportament (intern, privat). 

(b) Comportament reprezint\ o ac]iune, o activitate extern\, m\surabil\ [i
observabil\, care are impact direct asupra mediului fizic sau social.

De[i `n general conceptualizarea are la baz\ acelea[i caracteristici, se cuvine s\
amintim faptul c\ modalitatea `n care ea se realizeaz\ difer\ `n func]ie de orien-
tarea psihologului. Spre exemplu, efortul dep\[irii carcasei lingvistice [i accentul
pus pe opera]ionalizarea [i evaluarea comportamentelor sunt elemente carac-
teristice `n primul rând orient\rii cognitiv – comportamentale. ~n continuare, vom
prezenta succint câteva repere legate de acest aspect.

a) Conceptualizarea cognitiv – comportamental\

}inând cont de tipurile ei (nosologic\ [i func]ional\), prezent\m un studiu de
caz:

Daniel, 17 ani, diagnosticat HIV+ cu 5 ani `n urm\, s-a prezentat la cabinetul
psihologului acuzând st\ri de triste]e [i deprimare care au `nceput s\ fie din ce `n
ce mai intense `n ultimul timp. Lucrul care `l `ngrijora cel mai mult era deteriorarea
rela]iilor cu apropia]ii [i faptul c\ situa]ia sa [colar\ se `nr\ut\]ea accelerat. „Simt
c\ m-am schimbat [i nu [tiu ce se `ntâmpl\ cu mine.”

a) Lista de probleme a lui Daniel:

1. st\ri de triste]e/deprimare;
2. amânarea sarcinilor;
3. insomnii frecvente;
4. situa]ie de corijen]\ la dou\ materii;
5. rela]ii conflictuale cu p\rin]ii;
6. izolare social\;
7. apetit alimentar diminuat.

27

IInn
ttee

rrvv
eenn

]]iiaa
 pp

ssii
hhoo

lloo
ggii

cc\\
 `̀
nn 

ccaa
zzuu

ll 
pp
eerr

ssoo
aann

eell
oorr

iinn
ffee

cctt
aatt

ee 
[[ii

 aa
ffee

cctt
aatt

ee 
HH

IIVV
//SS

IIDD
AA



b) Factori etiologici ai problemei/problemelor

Daniel s-a implicat sentimental extrem de puternic `ntr-o rela]ie cu o adolescent\
s\n\toas\. Aceasta a cunoscut `nc\ de la `nceputul rela]iei statutul serologic al lui
Daniel, iar `ntre cei doi nu au existat rela]ii sexuale. Dup\ aproximativ 3 luni, fata a
rupt rela]ia f\r\ explica]ii, iar Daniel nu a avut curajul s\ i le cear\. Pe acest fond,
a `nceput s\ neglijeze [coala [i s\ aib\ rezultate din ce `n ce mai slabe la
`nv\]\tur\ (factori precipitan]i).

Dificultatea de a discuta despre propriile sentimente, diagnosticul HIV+,  precum [i
faptul c\ Daniel se afla `n stadiul de negociere a bolii, au constituit factori
predispozan]i pentru reac]iile sale la evenimentele descrise mai sus, iar suportul
social insuficient [i comunicarea defectuoas\ cu familia au ac]ionat ca factori
favorizan]i. Momentele `n care `[i amintea c\ fosta prieten\ l-a p\r\sit [i `ntâlnirile
`ntâmpl\toare cu aceasta erau factori activatori pentru st\rile de triste]e.

Evaluarea cogni]iilor [i comportamentelor actuale

~n urma unei evalu\ri am\nun]ite a cogni]iilor [i comportamentelor actuale s-a
ajuns la concluzia c\ asump]iile ira]ionale ale lui Daniel erau de tipul:

„Dac\ nu am pe cineva care s\ m\ iubeasc\, nu am nici o valoare”.
„Dac\ fac totul pentru ceilal]i [i `i mul]umesc m\ vor iubi”.
„Dac\ fac totul perfect, `nseamn\ c\ sunt valoros”.

Credin]ele lui centrale (schemele cognitive - de adâncime) erau „Nu pot fi iubit” [i
„Sunt un ratat [i nu am nici o valoare”. Acestea erau evaluate absolutist: „Trebuie
s\ fiu iubit, altfel e groaznic” [i „Trebuie s\ reu[esc `n ceea ce fac” (credin]e
evaluative de adâncime). 

Solicitându-i lui Daniel s\ descrie câteva incidente din cadrul unor experien]e
timpurii, psihologul a putut urm\ri dezvoltarea schemelor [i a evalu\rilor deza-
daptative. Valorile promovate `n mod implicit de c\tre membii familiei au repre-
zentat punctele de origine ale acestor scheme [i evalu\ri.

Ipoteza de lucru

Desp\r]irea de prieten\ a activat credin]ele lui Daniel referitoare la valoarea
acestuia ca persoan\. Acest eveniment i-a declan[at st\rile de triste]e [i
comportamente de evitare a interac]iunilor cu ceilal]i. Pe acest fond, a `nceput s\
neglijeze [coala [i s\ aib\ rezultate slabe la `nv\]\ur\. Acumularea notelor proaste
[i faptul c\ nu se putea preg\ti suficient au activat credin]ele referitoare la
performan]\, ducând la amânarea sarcinilor [i la accentuarea st\rilor de depri-
mare. Astfel, s-a creat un cerc vicios. Modificarea acestor credin]e `l poate ajuta pe
Daniel s\-[i reduc\ st\rile de deprimare, s\-[i corecteze situa]ia [colar\, s\-[i
accepte diagnosticul  [i chiar s\ `nceap\ o nou\ rela]ie.

Resurse personale

Resursele pozitive de adaptare ale lui Daniel au fost utilizate `n mod activ pe tot
parcursul procesului interven]iei psihologice. ~n cazul acestuia, resursele personale
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au fost: nivelul de inteligen]\ ridicat, starea foarte bun\ de s\n\tate, popularitatea
`n rândul colegilor [i prietenilor, motiva]ia crescut\ pentru schimbare.

Odat\ finalizat\ conceptualizarea, s-a putut prefigura cu o mai mare claritate [i
u[urin]\ un plan de interven]ie. ~n acela[i timp, discutarea ipotezei de lucru cu
clientul, i-a putut oferi acestuia o imagine de ansamblu [i un sentiment de control
asupra problemelor cu care se confrunta [i a modalit\]ilor `n care le poate dep\[i,
consolidând `n acela[i timp rela]ia client – terapeut.

b) Conceptualizarea dinamic-psihanalitic\

Are la baz\ „triunghiul conflictului” compus din pulsiune, anxietate [i defens\.
Acestea se declan[az\ `n mod similar `n cele trei contexte: trecut, situa]ie prezent\
[i rela]ie terapeutic\. ~n acest context apare nevroza de transfer, moment `n care
terapeutul ini]iaz\ confruntarea: corelarea dintre reac]iile ce au ap\rut `n rela]ia
terapeutic\ [i trecut, dup\ ce fiecare dintre acestea au fost explicate. Dup\
recunoa[terea analogiei se realizeaz\ `ntoarcerea la situa]ia prezent\, care este
explicat\ prin conflictul din trecut. Clientul este ajutat s\ ra]ionalizeze singur faptul
c\, `n prezent, comportamentul s\u nu mai este justificat. 

c) Conceptualizarea umanist-experien]ial\

Ceea ce caracterizeaz\ `n primul rând acest tip de conceptualizare, este faptul c\
terapeutul este mai nondirectiv. Cazul este formulat `n termeni de manifest\ri
cognitive [i manifest\ri comportamentale [i toate conexiunile pe care terapeutul le
efectueaz\, trebuie realizate prin reflect\ri empatice. Conceptualizarea este una
indirect\, sugerat\, iar accentul se pune pe latura afectiv\.

Ca o concluzie, putem afirma c\, indiferent de orientarea psihologului sau de
problema subiectului, conceptualizarea reprezint\ o etap\ important\ a oric\rui
demers psihoterapeutic. Desigur, ea este aplicabil\ [i `n cazul persoanei sero-
pozitive cu condi]ia s\ se ]in\ cont de toate variabilele legate de situa]ie (proble-
mele cu care subiectul se confrunt\) [i individ (nivelul de `n]elegere, vârst\, sex,
educa]ie, convingeri religioase).

3.3. Consilierea ca suport emo]ional     

3.3.1. Elemente specifice [i componente structurale

Cererea de consiliere este `ntotdeauna o cerere de ajutor. ~ntre consilier [i client se
stabile[te o rela]ie (cognitiv\, moral\, afectiv\) concentrat\ pe aspecte precum:

• solu]ionarea unei probleme, traversarea/controlul unei situa]ii de criz\;
• luarea unei decizii;
• aport de informa]ii;
• sus]inere psihoafectiv\;
• autocunoa[terea si dezvoltarea optim\ a resurselor persoanei consiliate.
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Metoda consilierii face parte din acela[i cadru de tehnici terapeutice ca [i
psihoterapia, motiv pentru care, de regul\, sunt studiate `mpreun\. Aceasta
pentru c\ nu se poate trasa o linie de demarca]ie clar\ `ntre consiliere [i
psihoterapie, ci doar un punct `n care acestea se `ntâlnesc. Astfel, ambele tehnici
au la baz\ un dialog dinamic [i continuu `ntre client [i psiholog. Dar consilierea
presupune un num\r mai redus de [edin]e fa]\ de psihoterapie [i abordeaz\
tulbur\ri mai pu]in severe. Se consider\ c\ `n procesul consilierii psihologul
intervine pentru a ajuta clientul s\ dep\[easc\ anumite dificult\]i de ordin
situa]ional ale vie]ii curente, care sunt de intensitate medie [i nu au caracter
patologic. 

Consilierea este:

• un proces structurat planificat [i limitat `n timp;
• cu componente de interven]ie strategic\ [i cu componente 

de evaluare;
• cu scopul unei adapt\ri superioare la situa]ia de via]\ tr\it\.

Ea se poate ini]ia [i dezvolta:

• `naintea efectu\rii testului HIV [i dup\ primirea rezultatului;
• `n toate etapele pe care le parcurge individul pân\ la acceptarea

diagnosticului;
• `n confruntarea cu agravarea bolii sau cu respingerea social\;
• când survine decesul persoanei seropozitive HIV (consilierea persoanelor

de `ngrijire). 

Dup\ L. M. Brammer [i E. L. Shostrom, `n procesul consilierii exist\ câteva etape
care trebuie parcurse:

• reflec]ia – presupune  explicarea de c\tre client a  problemelor pentru care a
solicitat consiliere; aten]ia ambilor este circumscris\ asupra acestei teme;
• clarificarea – psihologul stimuleaz\ con[tiin]a clientului, orientându-l c\tre
solu]ionarea problemei;
• reflectarea –  ghidarea clientului `n direc]ia c\ut\rii active a unei solu]ii posibile
`n concordan]\ cu nevoile sale [i circumstan]ele externe, pentru a-l ajuta `n  con-
fruntarea cu problema [i s\ nu o evite;
• confruntarea – solu]ia acceptat\ ca fiind cea mai potrivit\ circumstan]elor [i
favorabil\ clientului este admis\.

Principii ale consilierii:

• identificarea [i activarea resurselor clientului ⇔ restructurarea modului de per-
cepere a realit\]ii;

• oferirea unui mediu de acceptare neconditionat\, suport [i ascultare;
• con[tientizarea (de c\tre consilier) a dificult\]ilor legate de explorarea unor su-

biecte cu mare `nc\rc\tur\ afectiv\ (perspectiva mor]ii, lipsa de siguran]\ legat\
de viitor, vinova]ie). 
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3.3.2. Tehnici [i abilit\]i de consiliere

Pentru ca aceste etape s\ se deruleze conform schemei de mai sus, psihologul
trebuie s\ utilizeze o serie de tehnici [i s\ de]in\ unele abilit\]i, f\r\ de care nici o
interven]ie psihologic\ nu-[i poate atinge scopul.  

• ascultarea activ\ - acordarea temporar\ a punctului de vedere al psihologului la
cel al clientului;

Exemplificarea unui caz de ascultare activ\: 

• adaptarea comportamentului psihologului la limbajul verbal [i nonverbal al
clientului - copierea pozi]iei acestuia, adaptarea tonului vocii [i ritmului vorbirii la
cele ale clientului, ponderarea contactului vizual. Un lucru important de re]inut aici
este c\ „mintea se exprim\ prin cuvinte, dar sufletul folose[te limbajul trupului”.

• generalizarea - aceast\ tehnic\ de comunicare eficient\ poate fi folosit\ pentru a
normaliza sentimentele exprimate de client. Exemplu: „Uneori oamenii nu sunt
siguri dac\ vor s\-[i fac\ testul HIV. E greu pentru noi s\ vorbim despre lucruri
personale cu o persoan\ pe care nu o cunoa[tem prea bine.”
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Consilierul: Ei, cum `]i mai merge?
Clientul: P\i, nu prea bine.
Consilierul: Se pare c\ ai ceva probleme. E ceva fizic sau emo]ional?
Clientul: {i una [i alta.
Consilierul: ~mi pare r\u s\ aud asta. Ce s-a `ntâmplat?
Clientul: M\ dor foarte tare `ncheieturile [i `mi simt mâinile [i degetele foarte
amor]ite.
Consilierul: Hm, asta nu sun\ a bine. Poate ar trebui s\ discu]i cu medicul
despre asta. Dac\ vrei putem stabili chiar acum o `ntâlnire cu el.
Clientul: Da, am putea face asta.
Consilierul: {i cu partea emo]ional\ ce e? Ce se `ntâmpl\?
Clientul: Simt c\ nimeni nu m\ `n]elege. Mama nu-mi spune decât c\ ar trebui
s\ fiu mai vesel.
Consilierul: Aha...
Clientul: {i prietenii mei s\n\to[i vor mereu s\ ies cu ei, dar sunt a[a de
obosit, c\ nu pot.
Consilierul: Trebuie s\-]i fie tare greu. ~mi dau seama c\ ]i-ar pl\cea s\ ie[i
dac\ ai putea.
Clientul: Da, mi-ar pl\cea.
Consilierul: Putem face ceva azi s\ te ajut\m?
Clientul: M\ gândeam c\ poate ar fi bine s\ vorbesc [i cu alte persoane care
au HIV.
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• formularea `ntreb\rilor deschise - asigur\ explorarea con]inutului sentimentelor [i
a emo]iilor relevante manifestate de client, `i permit s\ vorbeasc\ despre lucrurile
cu adev\rat importante pentru el, nu cele importante pentru consilier. Totu[i o
`ntrebare care `ncepe cu „de ce” este de cele mai multe ori neproductiv\, pentru
c\ poate genera atitudini defensive dac\ este pus\ `ntr-o manier\ negativ\
(exemplu: „De ce nu folose[ti corect prezervativul ?”). Acest lucru poate fi totu[i
`ndreptat prin folosirea lui „de ce” `ntr-un mod pozitiv, ca de exemplu: „De ce crezi
c\ ai reu[it a[a de bine s\ te fere[ti de HIV ? ”

• parafrazarea - le d\ de `n]eles clien]ilor c\ au fost asculta]i [i `n]ele[i de c\tre
consilier. Parafrazarea nu `nseamn\ repetarea mecanic\ a vorbelor clientului, ci
mai ales folosirea unei exprim\ri diferite pentru a `nt\ri spusele acestuia. Pentru
a parafraza `n mod eficient, trebuie mai `ntâi s\ AUZIM [i s\ ne d\m seama
despre ce e vorba. Dac\ atunci când clientul vorbe[te ne gândim la r\spunsurile
pe care urmeaz\ s\ le d\m, `nseamn\ c\ nu ascult\m ce ne spune. Un alt
avantaj al parafraz\rii este acela c\ `i permite clientului s\ ne corecteze dac\ l-
am `n]eles gre[it. Parafrazarea eficient\ poate facilita comunicarea cu clien]ii mai
bine decât `ntreb\rile deschise.

• sumarizarea - rezumarea [i `ncheierea sesiunii de lucru cu clientul descrie pe
scurt ce a discutat consilierul cu acea persoan\. Acest lucru `i aminte[te
clientului pe viitor de promisiunea de a-[i schimba comportamentul. ~n aceast\
situa]ie e cel mai bine s\ se foloseasc\ `ntreb\ri `nchise, la care se poate
r\spunde prin „da” sau „nu”. Re]ine]i totu[i c\ dac\ r\spunsul clientului e „nu”,
s-ar putea s\ fie nevoie s\ relua]i lucrurile discutate. De exemplu: „Acum e[ti de
acord cu folosirea prezervativului ?”.

Prezent\m `n continuare o exemplificare a unor tehnici folosite `n procesul de
ascultare activ\: parafrazarea, reflectarea sentimentelor, folosirea `ncuraj\rii,
sumarizarea.

Client: A[a este. Mi-e team\ c\ dac\ vor afla ce boal\ am, m\ vor respinge f
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I.F., recent diagnosticat cu HIV, se prezint\ la cabinetul de consiliere,
spunând c\ este disperat, c\ via]a lui nu mai are sens, c\ nu mai vrea s\ [tie
de nimeni [i de nimic, pentru c\ va muri `n curând.

Client: Nici nu [tiu de ce am venit. Oricum, acum nimeni nu m\ mai poate
ajuta. Via]a mea s-a sfâr[it.
Terapeut: S\ `n]eleg c\ sunte]i foarte sup\rat, datorit\ faptului c\ a]i aflat c\
sunte]i infectat cu HIV. A[a este?
Client: Sunt sup\rat, dar [i furios. Nu cred c\ merit asta. Sunt un om obi[nuit.
De ce s\ mi se `ntâmple tocmai mie asta? Ce voi face eu acum? Ce se va
`ntâmpla cu familia mea, cu locul de munc\? Cum le voi spune c\ am
aceast\ boal\?
Terapeut: ~n]eleg ce spune]i. Sunte]i foarte ̀ ngrijorat pentru viitorul dumneavostr\.



Dup\ câteva zile sau chiar s\pt\mâni de la aflarea diagnosticului, când clientul a
dep\[it faza de [oc, consilierul `l va informa cu privire la toate aspectele infec]iei
HIV/SIDA:

• Diferen]a dintre HIV [i SIDA
• Modalit\]i de transmitere a infectiei
• Modalit\]i prin care nu se transmite HIV
• Necesitatea tratamentului antiretroviral
• Implica]iile psihosociale ale infec]iei HIV etc.

Este necesar s\ se insiste pe educarea clientului `n scopul reducerii riscului de
transmitere a infec]iei, responsabilizarea acestuia fa]\ de acest lucru. Aceast\
etap\ va clarifica nedumeririle de orice fel ale persoanei infectate, iar [edintele vor
permite exprimarea tuturor emo]iilor [i angoaselor.

Dup\ ce clientul a `n]eles ce `nseamn\ HIV [i SIDA [i se simte mai confortabil, va
fi ajutat s\ reia contactele interpersonale [i s\ `nve]e treptat s\ tr\iasc\ cu boala. 

3.3.3. Consilierea pre [i post-testare HIV

Consilierea pre [i post-testare HIV reprezint\ o etap\ important\ [i necesar\ ca
interven]ie psihosocial\ ajutând persoana care se testeaz\ la clarificarea
problemelor [i luarea unor decizii de viitor. Prin consilierea pre [i post-testare se
face preg\tirea psihic\ pentru ceea ce va urma, respectiv ceea ce `nseamn\
efectuarea testului HIV [i rezultatul testului ce poate genera efecte `n plan social,
emo]ional [i comportamental.

Serviciul de consiliere se acord\ `n loca]ii corespunz\toare, care confer\ un anumit
grad de intimitate [i confort psihic pentru a veni `n `ntâmpinarea nevoilor de
exprimare a emo]iilor celor consilia]i precum [i pentru a le câ[tiga `ncrederea
referitor la confiden]ialitatea informa]iilor transmise. ~n unele spitale exist\ cabinete
de consiliere `n care `[i desf\[oar\ activitatea psihologi, asisten]i sociali sau
asisten]i medicali consilieri.

Consilierii Funda]iei „Al\turi de Voi” din toate cele 3 centre (asisten]i sociali [i
psihologi) `[i desf\[oar\ activitatea `n cadrul unor cabinete special amenjate `n
clinicile de boli infec]ioase, acolo unde persoanele seropozitive HIV se adreseaz\
pentru tratament [i investiga]ii medicale de specialitate. Tot `n cadrul acestor clinici
sunt `ndrumate persoanele ce doresc s\-[i efectueze un test HIV sau persoanele
care deja au fost testate [i sunt `n a[teptatrea unui rezultat. ~n astfel de situa]ii, atât
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Client: A[a este. Mi-e team\ c\ dac\ vor afla ce boal\ am, m\ vor respinge
[i vor sim]i repulsie fa]\ de mine.
Terapeut: Repulsie?
Client: ~n cazul `n care le spun...
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pentru consilierea pre testare HIV, cât [i pentru comunicarea diagnosticului, medicii
`ndrum\ pacien]ii c\tre Funda]ia „Al\turi de Voi” pentru [edin]ele de consiliere. V\
prezent\m `n cele ce urmeaz\ caracteristicile consilerii pre [i post testare HIV [i
pa[ii ce trebuie urma]i `n cadrul unei [edin]e de consiliere.

Consilierea pre-testare

Scopul principal al consilierii pre-testare este de a oferi [i clarifica informa]iile
despre infec]ia cu HIV [i boala SIDA, prevenirea infect\rii [i reducerea riscului de
infectare, implica]iile psihologice, sociale, medicale [i chiar juridice pe care le
presupune noul statut de persoan\ seropozitiv\ HIV. Persoanele care solicit\
interven]ia consilierului sunt `ndrumate `n majoritatea cazurilor de medicii
speciali[ti la care ajung pentru diagnosticarea unei probleme de s\n\tate. ~n
general, acestea sunt foarte `ngrijorate de starea lor de s\n\tate, mai ales atunci
când momentul `n care `n urma investiga]iilor repetate nu se identific\ cauzele
alter\rii st\rii generale [i de sc\dere a imunit\]ii organismului la unele afec]iuni
intercurente.

Având la baz\ un astfel de istoric, sus]inut [i de antecedentele unui comportament
la risc, medicul de familie sau specialistul poate recomanda [i efectuarea testului
HIV. Aceast\ recomandare trebuie f\cut\ cu tact [i delicate]e `n a[a fel `ncât
pacientul suspect de infec]ie HIV s\ `n]eleag\ c\ este doar o procedur\ de rutin\
`n `ngrijirea medical\ [i `n educa]ia pentru s\n\tate, scopul urm\rit fiind reducerea
riscurilor de contaminare [i prevenirea transmiterii acestei infec]ii. La femeile
gravide cunoa[terea statusului serologic HIV are o mare importan]\ `n reducerea
riscului de transmitere a acestei infec]ii la copil prin administrarea unui tratament
specific `nc\ din perioada sarcinii. Prin respectarea recomand\rilor de specialitate,
copilul n\scut din mam\ infectat\ are mari [anse ca `n primul an de via]\ s\ devin\
negativ.

Etapele consilierii pre-testare HIV

Legalmente, orice persoan\ care solicit\ efectuarea unui test HIV trebuie s\ fie `n
prealabil consiliat\ [i s\ i se furnizeze informa]iile necesare privind infec]ia cu HIV.
Personalul medical nu poate recolta probe biologice `n vederea efectu\rii testului
HIV dac\, `n prelabil persoana nu a fost informat\ [i consiliat\ `n vederea acestui
lucru. Nimeni nu poate fi obligat s\ efectueze testul HIV!

Prezent\m `n cele ce urmeaz\ etapele pe care trebuie s\ le parcurg\ consilierul `n
discu]iile cu clien]ii care solicit\ efectuarea unui test HIV.

• Prezentarea la cabinetul consilierului

Ajuns la cabinetul consilierului, se deschide [edin]a printr-o discu]ie despre impor-
tan]a s\n\t\]ii, despre faptul c\ `n general se abordeaz\ cu to]i clien]ii subiectul
despre infec]ia cu HIV [i SIDA [i avantajele descoperirii cât mai timpurie a acestei
infec]ii (existen]a tratamentelor terapeutice). De asemenea, se explic\ c\ aceast\
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discu]ie [i toate informa]iile transmise vor r\mâne strict confiden]iale. Precizarea
faciliteaz\ `n urm\toarele etape o rela]ionare optim\ [i avantajeaz\ construc]ia
`ncrederii, `ncurajând clientul s\ dezv\luie problemele neclare `n leg\tur\ cu
infec]ia cu HIV [i SIDA.

• Informarea clientului despre transmiterea [i prevenirea infec]iei cu HIV

Se continu\ [edin]a `ncercând ob]inerea unor informa]ii privind nivelul de
cuno[tin]e al clien]ilor despre HIV [i despre SIDA. ~n func]ie de acest aspect se
dirijeaz\ consilierea oferind informa]ii `n mod diferit, nuan]area lor adaptându-se
nivelului de `n]elegere [i percep]ie al celor consilia]i. Se explic\ foarte clar [i concis
pornind de la denumirea termenilor, care este diferen]a dintre HIV (Virusul Imuno-
deficien]ei Umane) [i SIDA (Sindromul Imunodeficien]ei Dobândite), cum ac]ioneaz\
`n organism (atac\ sistemul imunitar), care sunt complica]iile ce pot ap\rea `n
momentul instal\rii bolii (complex de afec]iuni oportuniste), importan]a test\rii HIV
[i eficacitatea tratamentului specific cu antiretrovirale (ARV) existent `n prezent (la
persoanele cu infec]ie HIV aceste posibilit\]i terapeutice conduc la prelungirea
vie]ii [i men]inerea organismului `n condi]ii acceptabile de s\n\tate).

Pornind de la c\ile de transmitere (parenteral\ = sânge infectat, vertical\ = de la
mam\ la f\t, contact sexual neprotejat cu o persoan\ infectat\) se abordeaz\ `n
detaliu cu exemple concrete condi]iile `n care HIV se transmite [i condi]iile prin care
virusul nu se transmite.

Este extrem de important s\ convingem clientul de necesitatea respect\rii
condi]iilor pentru evitarea contact\rii virusului [i a altor infec]ii cu trasmitere
sexual\, obligativitatea adopt\rii unui comportament sexual stabil cu un partener,
evitarea rela]iilor sexuale neprotejate cu parteneri multipli. 

• Preg\tirea clientului pentru efectuarea testului HIV

Urm\torul pas `n consiliere `l reprezint\ preg\tirea clientului pentru actul medical
de recoltare a probei de sânge necesar\ efectu\rii testului HIV. Prin acest test se
determin\ anticorpii anti-HIV din ser. Se informeaz\ despre cele dou\ tipuri de
teste (Elisa [i Western Blot) [i importan]a efectu\rii testului `n etape pentru
confirmarea rezultatului (se va ]ine cont [i de perioada de „fereastr\ imunologic\”
situat\ `ntre 3 [i 6 luni). Un rezultat pozitiv descoperit `n stadiul de infec]ie HIV ajut\
organismul s\-[i recapete rezisten]a cu ajutorul medicamentelor antiretrovirale [i
asisten]ei medicale periodice (lunare) pentru prevenirea suprapunerii infec]iilor
oportuniste. ~n cazul gravidelor cu un rezultat pozitiv HIV `n primele luni de sarcin\,
prin instituirea unui tratament specific [i continuarea lui dup\ na[terea copilului, se
scade riscul transmiterii infec]iei HIV la copil pân\ la 5%.

Se explic\ clientului `n detaliu care este diferen]a dintre testarea `n condi]ii de
confiden]ialitate [i cea `n condi]ii de anonimat, eviden]iindu-se avantajele celei
dintâi. 

Dup\ clarificarea informa]iilor de baz\ privind infec]ia HIV/SIDA [i convingerea
persoanei consiliate de necesitatea efectu\rii testului, `nainte de a fi testat, este
nevoie [i de consim]\mântul scris al acesteia. 

35

IInn
ttee

rrvv
eenn

]]iiaa
 pp

ssii
hhoo

lloo
ggii

cc\\
 `̀
nn 

ccaa
zzuu

ll 
pp
eerr

ssoo
aann

eell
oorr

iinn
ffee

cctt
aatt

ee 
[[ii

 aa
ffee

cctt
aatt

ee 
HH

IIVV
//SS

IIDD
AA



~n situa]ia minorilor sau a persoanelor cu afec]iuni psihice consilierea va fi f\cut\ [i
tutorelui, care va [i semna, `n cuno[tin]\ de cauz\, consim]\mântul. 

Se vor oferi informa]ii despre persoanele ce urmeaz\ s\ aib\ acces la acest
formular, ce `nseamn\ un rezultat pozitiv, respectiv un rezultat negativ [i importan]a
lor `n re]eaua sanitar\. De asemenea, se va preciza faptul c\ persoanele ce au
acces la aceste informa]ii sunt autorizate [i instruite `n ceea ce prive[te res-
pectarea confiden]ialit\]ii.

• ~ncheierea consilierii

~n finalul consilierii se puncteaz\ informa]iile de baz\ privind modalit\]ile de
transmitere a infec]iei cu HIV [i m\surile de reducere a riscului de infectare,
avantajele cunoa[terii statusului HIV. Se recomand\ programarea unei `ntâlniri
pentru a afla rezultatul testului (consilierea post-testare), [i concomitent pentru
evaluarea `n vederea instituirii unor servicii medicale speciale inclusiv de asisten]\
psihologic\ [i social\ gratuit\ (dac\ este nevoie). De asemenea, clientul poate
primi din partea consilierului informa]ii utile privind `ngrijirea [i alimenta]ia, r\s-
punsuri calificate la `ntreb\rile pe care [i le-ar putea pune.

~n final se va eviden]ia faptul c\ starea de `ngrijorare [i team\ sunt normale pentru
orice persoan\ care a[teapt\ rezultatul testului HIV. ~n acela[i timp se va evalua
capacitatea persoanei consiliate de a face fa]\ solicit\rilor emo]ionale [i dac\ a mai
`ncercat sentimente de fric\, depresie, etc. Se `ncearc\ s\ se identifice o persoan\
apropiat\ `n care poate avea `ncredere [i cu care ar fi posibil s\ discute informa]iile
pe care le prime[te.

Clientul va fi `ncurajat s\ dezvolte informa]iile pe care le-a primit pe parcursul
consilierii [i `n acela[i timp s\ l\mureasc\ no]iunile mai pu]in clare, la care s\-i
r\spund\ consilierul. Sfaturile acestuia vor fi pozitive, de `ncurajare `n leg\tur\ cu
posibilit\]ile de consiliere [i testare a partenerilor [i de a beneficia de sprijin
medical, psihologic [i social. De asemenea, `i vor fi oferite materiale informative
referitoare la reducerea riscului de transmitere a infec]iei cu HIV.

~n situa]ia `n care persoana consiliat\ refuz\ testarea se reamintesc modalit\]ile de
transmitere a infec]iei cu HIV [i m\surile ce se pot lua pentru a preveni infectarea.
La gravide se aten]ioneaz\ c\ evaluarea nou-n\scutului este foarte util\ `n
determinarea evolu]iei intrauterine [i reducerea riscului de transmitere vertical\.
Se ofer\ materiale de informare cu numere de telefon accesibile pentru consiliere,
locurile unde se poate efectua testarea [i importan]a ei.

Consilierea post-testare

~n func]ie de rezultatul test\rii, consilierea post-testare are ca scop:

• `nt\rirea informa]iilor care s\-i permit\ persoanei testate adoptarea unor compor-
tamente cât mai pu]in riscante [i motivarea acestora pentru schimbarea modului
de via]\ (`n cazul unui rezultat negativ);
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• acceptarea noului status serologic, con[tientizarea implica]iilor infec]iei [i evo-
lu]iei bolii, precum [i informarea cu privire la c\ile de prevenire a transmiterii
infec]iei cu HIV (`n cazul unui rezultat pozitiv).

Consilierea post testare subsumeaz\ dou\ tipuri: 

a. Consilierea post-testare la seronegativi 
b. Consilierea post-testare la seropozitivi

a.

- Rezultatul testului

Rezultatul testului se comunic\ personal celui testat, `n cabinetul consilierului `n
timp ce prime[te [i buletinul medical (propriu-zis). Este l\sat câteva clipe s\
`n]eleag\ [i s\ reac]ioneze. Va fi `ncurajat s\-[i exprime gândurile.

- Semnifica]ia testului 

Un test negativ certific\ faptul c\ persoana testat\ nu este infectat\. Se
reaminte[te c\ acest rezultat poate fi luat `n considerare ca fiind corect `n condi]iile
`n care, `n istoricul persoanei consiliate nu exist\ `n ultima perioad\ de 3-6 luni,
expuneri la comportamente cu risc de infectare. La cei cu un istoric cu risc se va
propune retestarea pentru confirmarea rezultatului. Este important de precizat c\
un rezultat negativ la testarea HIV nu confer\ imunitate la aceast\ infec]ie. De
aceea, trebuie s\ se protejeze evitând `ntotdeauna comportamente la risc.

- Reducerea riscului de contaminare cu HIV

Consilierul se asigur\ c\ persoana consiliat\ a `n]eles ce reprezint\ rezultatul
negativ al testului, `n conformitate cu riscul personal de infectare. ~n situa]ia `n care
este posibil, se poate include `n consiliere [i partenerul celui consiliat.

- Recomand\ri 

Antecedentele `n comportamentul sexual sau utilizarea de droguri, conduc la
recomand\ri privind utilizarea prezervativului. Se recomand\ testarea ambilor
parteneri pentru a fi siguri c\ nici unul nu este infectat [i evitarea `n continuare
a expunerilor la riscul de infectare, printr-un comportament sexual corect,
protejat.

Persoana care are ca misiune comunicarea unui rezultat pozitiv  trebuie s\  aib\ o
preg\tire special\ experien]\ `n domeniu [i `n consiliere, pentru a face fa]\ unor
situa]ii de criz\. Comunicarea unui rezultat pozitiv este o etap\ extrem de dificil\,
stresant\ [i dureroas\ atât pentru consilier cât [i pentru cel consiliat. Consilierea
trebuie s\ aib\ un caracter privat, confiden]ial [i s\ ofere timp celui `n cauz\ pentru
a realiza [i a reac]iona la aflarea rezultatului. 
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b.

- Rezultatul testului

Rezultatul test\rii trebuie `nmânat [i comunicat personal. Reac]iile pot fi diferite de
la st\ri de a „nu auzi” [i `n]elege semnifica]iile acestui rezultat pân\ la a r\spunde
prin reac]ii fire[ti [i foarte variate de incertitudine, team\, regret, vinov\]ie,
depresie, mânie, negare, etc.  ~nc\ din prima faz\ a acestei consilieri clientului
trebuie s\ i se r\spund\ cu empatie [i respect, ajutându-l s\ accepte realitatea,
determinându-l s\ coopereze [i s\ negocieze cu aceast\ schimbare. 

- Semnifica]ia testului

I se explic\ clientului c\ un buletin medical cu rezultatul testului pozitiv confirm\
prezen]a anticorpilor anti-HIV `n organism [i c\ aceast\ persoan\ poate transmite
infec]ia prin c\ile specifice.

- Sprijin moral [i psiho-emo]ional `n acceptarea realit\]ii

Nu este deloc  u[or s\ prime[ti vestea c\ e[ti infectat cu HIV, de aceea cel `n cauz\
are mare nevoie de mult sprijin din partea consilierului pentru a putea face fa]\
reac]iilor emo]ionale fire[ti afl\rii diagnosticului. Pentru a-i veni `n ajutor trebuie
adoptat un ton `ncurajator, pozitiv, `n vederea normaliz\rii sentimentelor [i atitudinii
negative care se instaleaz\ `nc\ din momentul afl\rii diagnosticului. 

Clientul va fi `ncurajat s\-[i exprime f\r\ re]ineri emo]iile [i s\ abordeze o
comunicare direct\, sincer\ referitor la viitorul apropiat. I se aduce la cuno[tin]\
posibilitatea de a apela [i la alte persoane (asistent social, medic de familie,
membrii ai familiei, etc) pentru a beneficia de sprijin [i de suport. ~n acela[i timp,
trebuie s\ atragem aten]ia clientului cui nu este indicat s\ i se dest\inuie, pentru a
nu atrage o serie de discrimin\ri, cum ar fi: pierderea locului de munc\, a locuin]ei
cu chirie la un proprietar privat (`n cazul adul]ilor HIV+), excluderea din [coal\, din
grupul de prieteni (`n cazul copiilor sau adolescen]ilor HIV+), etc.

De asemenea, p\rin]ii copiilor infecta]i cu HIV au nevoie de echilibrare emo]ional-
afectiv\, pentru a nu permite ca aceast\ nou\ situa]ie s\ le dezorganizeze complet
via]a. Ei sunt `ncuraja]i s\-[i respecte obiceiurile [i rutina cotidian\, s\ se ocupe `n
egal\ m\sur\ [i de problemele celorlal]i membri ai familiei. 

~n cazul femeilor gravide diagnosticate cu infec]ie HIV, se va accentua pe
implica]iile asupra sarcinii [i deciziei ce trebuie luate, ]inând cont de faptul c\ exist\
riscul de transmitere [i la copil. De asemenea, se va aborda problema `ngrijirii
speciale a nou-n\scutului [i dac\ aceast\ situa]ie are influen]\ asupra vie]ii de
familie. Nu se neglijeaz\ subiectul despre dezv\luirea diagnosticului partenerului [i
despre necesitatea test\rii acestuia. Este important ca decizia final\ s\ fie luat\ `n
cuplu [i s\ con[tientizeze dac\ au resursele necesare pentru a dep\[i perioadele
de criz\ [i incertitudine cu privire la ceea ce se va putea `ntâmpla `ntr-un viitor pe
care nu [tiu cât de departe  s\ `l plaseze.

~n cazul mamelor singure, este important de stabilit pe cine dintre persoanele
apropiate se va putea sprijini (prieteni, membrii familiei: p\rin]i, fra]i, etc), pentru a
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prelua `ngrijirea copilului [i toate celelalte responsabilit\]i `n momentele de spita-
lizare `ndelungat\ a mamei sau `n caz de deces.

- Recomand\ri privind supravegherea medical\

Consilierul va explica clientului importan]a lu\rii `n eviden]\ de c\tre medicii
speciali[ti, cât mai curând posibil. Investiga]iile de laborator permanente pot oferi
informa]ii despre gradul de afectare al sistemului imunitar, [i prezen]a unor
afec]iuni opotuniste. ~n func]ie de acestea se va stabili o schem\ de tratament
corect\, care poate vindeca sau preveni infec]ii, poate rezolva o serie de alte
manifest\ri. 

Se subliniaz\ importan]a colabor\rii permanente cu medicul specialist `n vederea
asigur\rii asisten]ei medicale gratuite [i a tratamentului antiretroviral (ARV)
ne`ntrerupt, necesar pentru men]inerea unei st\ri generale de s\n\tate `n limitele
normalului. {i nu `n ultimul rând se eviden]iaz\ necesitatea test\rii partenerului
(chiar a tuturor membrilor familiei) pentru a fi lua]i `n eviden]\ [i supraveghere
medical\, dac\ sunt depista]i seropozitivi, `n stadiul ini]ial al bolii. 

- Recomand\ri privind serviciile psiho-sociale

~n func]ie de nevoile identificate se recomand\ speciali[ti (asisten]i sociali, medici,
psihologi, etc) care `[i desf\[oar\ activitatea `n unit\]i specializate din localitatea
de domiciliu sau din cele vecine, apelarea la serviciile psiho-sociale oferite de
organiza]iile neguvernamentale cu programe `n acest sens, numere de telefon
pentru informa]ii [i suport psihologic `n regim confiden]ial. Pentru utilizatorii de
droguri se recomand\ speciali[ti cu experien]\ `n domeniu pentru tratament sau
programe speciale pentru renun]area la acestea.

- Reducerea riscului de a transmite infec]ia cu HIV

Se informeaz\ clientul de posibilitatea transmiterii infec]iei cu HIV, chiar dac\ nu
sunt prezente semnele de boal\, c\ poate transmite infec]ia prin contact sexual
neprotejat sau utilizare incorect\ a prezervativului, acelor sau seringilor `n comun
pentru injectarea de droguri sau `n cazul femeilor gravide, `n timpul sarcinii, na[terii
sau al\pt\rii.

Pentru a reduce riscul transmiterii infec]iei HIV prin contact sexual se recomand\
abstinen]a sau utilizarea corect\ [i schimbarea la fiecare contact sexual a
prezervativului.

~n cazul utilizatorilor de droguri se recomand\ renun]area la aceast\ practic\ [i
apelarea la tratamente specializate `n acest sens, sau folosirea seringilor de unic\
folosin]\ de c\tre o singur\ persoan\.

Dac\ se identific\ clien]i donatori de sânge, sperm\ sau cu astfel de inten]ii se
recomand\ renun]area la aceste practici. De asemenea, va fi sf\tuit clientul s\ nu
`mprumute obiecte de uz intim (periu]e de din]i, lama de b\rbierit sau de epilat,
instrumente de manichiur\, pedichiur\, etc). I se recomand\ [i studierea lite-
raturii de specialitate, pliantelor, bro[urilor cu privire la tot ceea ce presupune
infec]ia cu HIV. 
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- Recomand\ri privind adoptarea unui stil de via]\ s\n\tos (atât pentru el cât [i
pentru familie)

Infec]ia cu HIV impune atât persoanelor infectate cât [i celor afectate noi moduri
de a face fa]\ situa]iei [i, `n general, o lung\ perioad\ de adaptare. De aceea, au
mare nevoie de `ndrumare, `ncurajare [i suport pentru ca s\ se realizeze
adaptarea cu eforturi emo]ional-afective minime pentru a con[tientiza [i construi un
comportament de via]\ cu riscuri reduse pentru s\n\tatea persoanei infectate [i a
familiei sale.  Aceste schimb\ri imperios necesare se produc eficient `n momentul
accept\rii unei colabor\ri permanente cu speciali[tii (asisten]i sociali, psihologi,
medici, etc.) care vin `n `ntâmpinarea nevoilor psiho-socio-emo]ionale [i previn
instalarea unei st\ri de criz\.

Din punctul nostru de vedere, consilierea HIV ar trebui s\ `nsemne mai mult decât
furnizarea unor informa]ii de rutin\. Ea ar trebui s\ aib\ ca rezultat un plan perso-
nalizat [i negociat cu clientul, pentru reducerea riscului de transmitere/infec]ie HIV.

Acest plan ar trebui s\ se bazeze pe abilit\]ile, necesit\]ile [i situa]ia particular\ a
fiec\rui client [i ar trebui s\ corespund\ inten]iilor implicite sau explicite ale
clientului de a-[i schimba comportamentul. Consilierea HIV nu trebuie s\ se
transforme `ntr-o [edin]\ `n care consilierul `i spune clientului ce trebuie s\ fac\
pentru a preveni infec]ia/transmiterea HIV, ci ar trebui s\ ofere o varietate de
op]iuni specifice disponibile clientului pentru a reduce riscul propriu de
infec]ie/transmitere HIV. Consilierul trebuie s\ aib\ [i s\ ofere confirmarea faptului
c\ planul de reducere a riscului este realist [i realizabil, altfel e posibil s\ e[ueze.
Când negociaz\ un plan personal de reducere a riscurilor, consilierul trebuie s\ fie
foarte atent la informa]iile oferite de client, mai ales informa]iile despre `ncerc\ri
nereu[ite de comportament preventiv din trecut. (de ex: inten]ii nerealizate de a
folosi prezervativul), cât [i despre `ncerc\rile `ncununate de succes. Identificarea [i
discutarea e[ecurilor anterioare `n materie de prevenire ajut\ la asigurarea faptului
c\ planul de reducere a riscurilor conceput `n perioada de consiliere dinaintea
testului le ofer\ clien]ilor informa]ii adecvate despre prevenire chiar `nainte de a afla
rezultatele testelor. Consilierul poate folosi a[tept\rile clientului `n ceea ce prive[te
rezultatele testului pentru a facilita dezvoltarea unui plan personalizat de reducere a
riscurilor. (de ex. „Ce rezultate te a[tep]i s\ prime[ti? Ce vei face dac\ e[ti depistat
seropozitiv HIV?  Vei face vreun lucru altfel dac\ e[ti seronegativ? ”). 

3.3.4. Consilierea `n problematica sexualit\]ii 

a)  Scop

Un element important `n consilierea persoanei seropozitive `l constituie educa]ia
sexual\. Pe de o parte, diagnosticul seropozitivit\]ii induce modific\ri profunde `n
via]a sexual\ a persoanei [i `n ceea ce prive[te valorile [i concep]iile acesteia
despre sexualitate. Pe de alt\ parte, un comportament sexual la risc din partea
celui infectat constituie un pericol pentru s\n\tatea celorlal]i. Cu toate acestea,
]inem s\ subliniem convingerea noastr\ c\ realizarea unei educa]ii sexuale cores-
punz\toare `n rândurile `ntregii popula]ii este indispensabil\ prevenirii infec]iei cu
HIV, a infec]iilor cu transmitere sexual\, a sarcinilor nedorite, a abuzului sexual, etc.
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Dac\ acum câ]iva ani, România era considerat\ ]ara cu cei mai mul]i copii infecta]i
HIV din Europa, `n prezent lucrurile s-au schimbat. A[a cum era de a[teptat, odat\
cu trecerea timpului, medicamentele au devenit din ce `n ce mai eficiente, crescând
durata [i calitatea vie]ii persoanelor seropozitive, iar copiii au devenit acum ado-
lescen]i, aproape de vârsta `nceperii vie]ii sexuale. Prin urmare se `n]elege de ce
acum mai mult ca oricând, educa]ia sexual\ joac\ un rol important `n prevenirea
unui nou val de infect\ri HIV.

b) Obiective

~n acest capitol vom trata tema educa]iei sexuale la persoana seropozitiv\, punând
accentul `n special pe particularit\]ile acesteia `n cazul adolescen]ilor. ~ns\ atunci
când avem ca obieciv educa]ia sexual\ a adultului seropozitiv, trebuie s\ ]inem
cont de câteva diferen]e `n compara]ie cu cea a adolescentului. 

De[i este important s\ atingem aproximativ aceea[i tematic\, modul de abordare
trebuie s\ fie diferen]iat. Este bine s\ se aib\ `n vedere faptul c\ personalitatea
adultului [i sistemul s\u de valori au fost deja formate, iar a `ncerca s\ le modific\m
`ntr-un timp scurt este ineficient [i contraproductiv. Se recomand\, `n schimb, s\
punem mai mare accent pe furnizarea de informa]ii clare [i s\ prezent\m situa]ia
`n termeni de costuri – beneficii, ac]iuni [i consecin]e. 

Sexualitatea uman\ este un proces complex care `nsumeaz\ numeroase aspecte
psihologice, biologice [i sociale. Rolul ei `n conturarea identit\]ii de sine [i sociale
a individului nu trebuie neglijat. A pune semnul egal `ntre rela]iile sexuale [i
sexualitate este gre[it. Ceea ce este relevant `n dezvoltarea unei sexualit\]i
armonioase este modul `n care copilul sau adolescentul `n]elege valorile de baz\
legate de prietenie, afec]iune, iubire, intimitate [i nu `n ultimul rând capacitatea
acestuia de a lua decizii responsabile legate propria persoan\.

Scopul primordial al educa]iei sexuale este acela de a promova s\n\tatea sexual\
[i implicit s\n\tatea individului la toate nivelurile: fizic, psihic, emo]ional [i social.
A[a cum se [tie, `n trecut educa]ia sexual\ se focaliza pe furnizarea unor informa]ii
primare despre reproducerea uman\, se adresa adolescen]ilor de vârst\ mare [i
avea ca scop evitarea unor situa]ii nefericite, cum ar fi sarcina nedorit\, infec]iile cu
transmitere sexual\, violul, etc., prin men]inerea unor sentimente de culpabilitate [i
team\ fa]\ de acest subiect. Se evita discutarea temelor considerate jenante
(masturbare, homosexualitate, etc.), iar aspectele pozitive ale sexualit\]ii erau
desconsiderate. Astfel de demersuri s-au dovedit a fi ineficiente, a[a `ncât ast\zi
tema sexualit\]ii este tratat\ c\ o realitate fireasc\ [i natural\ a vie]ii oric\rui individ. 

Interven]iile trebuie integrate `ntr-un proces de dezvoltare armonioas\ a `ntregii
personalit\]i a individului, cu toate aspectele sale, proces ce se deruleaz\ pe toat\
perioada existen]ei sale, cu anumite caracteristici legate de vârst\ [i de particu-
larit\]ile intelectuale [i emo]ionale. 

Atunci când consilierea are ca scop educa]ia sexual\, unul din obiectivele prin-
cipale este acela de a preveni sau a schimba unele comportamente la risc. 
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Ca `n orice alt\ problem\ de ordin practic [i `n privin]a comportamentelor sexuale
la risc este mai u[or [i mai pu]in costisitor s\ previi (nu numai din punct de vedere
financiar, dar [i din perspectiva num\rului de vie]i puse `n pericol). ~n ceea ce
prive[te preven]ia, un rol extrem de important `l joac\ familia [i modul `n care
aceasta reu[e[te s\ transmit\ copilului sau adolescentului anumite valori. De aceea
este recomandabil ca, ori de câte ori aveam ocazia, s\ lucr\m `n paralel atât cu
p\rintele, cât [i cu copilul. P\rintele va fi `ncurajat ca, oricât de greu i s-ar p\rea
la `nceput, s\ discute deschis cu tân\rul despre sexualitate. Cantitatea de
informa]ii pe care acesta le prime[te de la p\rin]i are mai pu]in\ importan]\. Ceea
ce este relevant este mesajul c\ familia este [i trebuie s\ fie un loc `n care copilul
poate vorbi deschis [i f\r\ team\ `mpreun\ cu p\rintele, despre una din compo-
nentele personalit\]ii sale. ~n acest mod sexualitatea nu va mai fi echivalat\ cu un
subiect tabu, care nu poate fi discutat `mpreun\ cu adul]ii. „Elementul esen]ial `n
procesul de educa]ie pentru s\n\tatea sexual\ este promovarea unor valori
adecvate privind sexualitatea proprie [i a celorlal]i.”1 Iat\ câteva dintre aceste valori:

• Sexualitatea este o component\ natural\ [i s\n\toas\ a vie]ii oric\rei persoane.
• Sexualitatea include aspecte fizice, psihologice, emo]ionale, etice [i spirituale.
• Toate persoanele au dreptul, dar [i obliga]ia de a lua decizii responsabile `n ceea

ce prive[te sexualitatea.
• Toate deciziile legate de sexualitate au consecin]e emo]ionale, comportamentale

sau de s\n\tate.
• Indivizii [i comunitatea câ[tig\ când copiii discut\ despre sexualitate ca despre

un proces natural `n atingerea maturit\]ii psihice.
• Implicarea precoce `n comportamente sexuale este `nso]it\ de riscuri.
• Acei tineri care s-au implicat `ntr-o rela]ie sexual\ sau au decis s\ fac\ acest

lucru, au nevoie de acces la informa]ii despre planing-ul familial [i `ngrijirea
medical\.

• Indivizi diferi]i `[i exprim\ sexualitatea `n mod diferit.
• Oamenii ar trebui s\ respecte [i s\ accepte diversitatea valorilor [i credin]elor

despre sexualitate existente `n comunitate.
• Abstinen]a sexual\ este cea mai eficient\ metod\ de a preveni sarcina nedorit\,

infec]ia cu HIV [i alte ITS-uri (infec]ii cu transmitere sexual\).

c) Implicarea p\rin]ilor

{tim din experien]\ c\ majoritatea p\rin]ilor ar vrea s\ discute deschis despre
sexualitate cu copiii lor `ns\ de cele mai multe ori se simt nepreg\ti]i s\ `nceap\ o
astfel de discu]ie. Diagnosticul seropozitivit\]ii copilului face cu atât mai dificil\
discu]ia [i mai delicat\ abordarea subiectului. Uneori, mecanismele defensive ale
p\rintelui sunt atât de puternice `ncât acesta refuz\ s\ cread\ c\ cel ce nu demult
era doar un copil, ast\zi a ajuns la vârsta pubert\]ii, când abordarea subiectelor
„delicate” devine inevitabil\. „Când s\ `ncep?”, „Ce s\ spun?”, „Cum s\ exprim mai
bine valorile familiale pe care doresc s\ le discut cu copiii mei?”. Acestea sunt doar
o parte din problemele discu]iei despre sexualitate `n familie...
P\rintele trebuie s\ `n]eleag\ c\ de[i educa]ia sexual\ a copilului poate fi o sarcin\
dificil\, el este persoana ideal\ pentru asta, singura care exprim\ cel mai bine
valorile familiale.
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Iat\ câteva sfaturi pe care consilierul i le poate oferi p\rintelui:

• Vorbi]i unul cu altul despre mesajele pe care dori]i s\ le transmite]i copilului; 
• Anticipa]i `ntreb\rile [i comportamentul legat de sexualitate. Planifica]i [i exersa]i

r\spunsurile;
• R\spunde]i la `ntreb\ri pe m\sur\ ce sunt formulate. R\spunsuri ca „Nu acum”

sau „Nu trebuie s\ [tii tu asta” `nva]\ copiii c\ este gre[it s\ v\ mai `ntrebe. Pute]i
amâna discu]iile spunând „Acum nu e momentul potrivit. Hai s\ vorbim dup\
cin\”. {i apoi ]ine]i-v\ de cuvânt!

• Spune]i-i copilului dac\ sunte]i jenat. Un r\spuns simplu precum „Mi-e greu s\-]i
vorbesc despre asta, dar vreau s\ `ncerc” va fi foarte apreciat!

• R\spunde]i simplu [i sincer, l\sând u[a deschis\ unor discu]ii viitoare;
• Ini]ia]i discu]ia despre sex. ~ntreba]i „Te-ai `ntrebat vreodat\ cum te-ai n\scut?”;

folosi]i c\r]ile cu poze, vizita]i o prieten\ `ns\rcinat\;
• Folosi]i-v\ de evenimentele de zi cu zi ca „ocazii potrivite” pentru a v\ transmite

mesajele.

Cu siguran]\ anii adolescen]ei sunt cei mai grei… pentru to]i. Este timpul când
conversa]iile de orice fel dintre copii [i p\rin]i sunt din ce `n ce mai dificile… iar
conversa]iile despre sex… imposibile! 

Pentru p\rin]i exist\ tenta]ia de a fugi de subiect. Revin temerile din trecut, „Poate
discu]ia despre sex cu copiii nu este foarte bun\. Nu vreau s\-i `ncurajez, s\ le dau
idei”. Sau: „Este gre[it s\ vorbim atât de deschis cu copiii. De ce s\ nu-i l\s\m a[a
inocen]i cum sunt? Au timp s\ afle despre toate problemele adul]ilor.”
P\rin]ii sunt sf\tui]i s\ nu se `ngrijoreze de „ideile” pe care le dau copiilor. Rea-
litatea e c\ la pubertate copilul este expus la o „avalan[\” de mesaje sexuale, de
la prieteni [i mass media. Mesajele sunt de cele mai multe ori inadecvate,
iresponsabile [i exploatative. Ca p\rin]i ei au ocazia s\ clarifice situa]ia. „Ideile” pe
care le vor da copiilor vor fi despre valorile familiale legate de sexualitate, informa]ii
corecte, atitudine pozitiv\, respectuas\ fa]\ de sexualitate [i despre dragoste,
`ncredere [i sprijin.

Dar frica c\ aceste cuno[tin]e echivaleaz\ cu activitatea – c\ dându-le copiilor
aceste informa]ii `i `ncurajaz\ la experimentarea sexual\?

Cercet\rile ne arat\ c\ nu este cazul s\ ne alarm\m. De fapt adolescen]ii au
tendin]a de a experimenta ceea ce nu cunosc, sau nu au avut ocazia s\ discute cu
adul]ii [i mai ales dac\ educa]ia lor sexual\ a fost l\sat\ `n seama mass mediei.

Sigur c\ nimeni nu dore[te s\ lase la voia `ntâmpl\rii educa]ia sexual\ a copilului.
Rezultatele unei astfel de educa]ii nu pot fi decât dezastruoase, de multe ori
devastatoare: activitate sexual\ prematur\, sarcin\ prematur\, infec]ii transmise
sexual. Iat\ doar câteva consecin]e.

Atunci când p\rintele nu [tie ce s\ spun\ este `ncurajat s\ fie sincer: „{tii, `mi este
foarte greu s\ vorbesc despre sex. {i `mi imaginez c\ e greu [i pentru tine. Dar
cred c\ e important s\ vorbim, a[a c\ ne putem ajuta unul pe altul, da?”
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P\rintele poate u[ura trecerea copilului seropozitiv prin pubertate furnizându-i infor-
ma]iile de care are nevoie, sprijinul [i oportunitatea de a-[i `mp\rt\[i gândurile,
sentimentele [i `ntreb\rile. T\cerea copiilor nu `nseamn\ c\ nu doresc s\ vor-
beasc\. Câteodat\ confuzia lor e atât de mare, `ncât nici nu [tiu ce s\ `ntrebe sau
cum s\ `nceap\. P\rin]ii pot clarifica multe din temerile copiilor dându-le infor-
ma]iile de care au nevoie.

Din p\cate oricât de mult ne-am dori, nu `ntotdeauna este posibil s\ prevenim
comportamentele sexuale la risc. Atunci când se pune problema s\ modific\m
unele comportamente dezadaptative legate de sexualitate, este important s\ avem
o imagine cât mai clar\ cu privire la factorii ce pot influen]a `ntr-un fel sau altul
schimbarea. Cunoa[terea acestor factori ne poate ajuta `n ghidarea unei interven]ii
cât mai eficiente. 

d) Modelul concep]iilor despre s\n\tate

A fost dezvoltat `n SUA ca urmare a insuccesului evident pe care majoritatea
programelor de preven]ie `l aveau pân\ `n anii ’50. Mai târziu modelul a fost extins
pentru a explica comportamentul indivizilor cu privire la diagnosticul medical [i mai
ales complian]a terapeutic\. ~n prezent acesta este unul dintre cele mai utilizate
modele pentru explicarea comportamentelor de s\n\tate. 

Iat\ asump]iile ce stau la baza modelului concep]iilor despre s\n\tate [i
concretizarea fiec\rui element al modelului, având ca punct de plecare exemplul
`ncuraj\rii sexului protejat `n rândul adolescen]ilor seropozitivi HIV:

• Gravitatea problemei – un individ va ac]iona `n problemele legate de s\n\tate,
dac\ va considera c\ acestea sunt suficient de grave (riscul reinfect\rii sau a
contact\rii unor ITS – infec]ii cu transmitere sexual\ - care pot accelera evolu]ia
bolii, având consecin]e letale).

• Percep]ia subiectiv\ a riscului – dac\ un individ are convingerea c\ se afl\ `ntr-o
situa]ie cu risc [i c\ este vizat de boal\, atunci el `[i va schimba comportamentul
(orice persoan\ seropozitiv\ activ\ sexual poate contacta ITS sau se poate
reinfecta HIV, [i, având `n vedere contextul actual din România, tinerii sunt cu atât
mai expu[i).

• Percep]ia beneficiilor ac]iunii – dac\ un individ are convingerea c\ poate s\
ob]in\ unele avantaje, atunci e mai probabil ca el s\-[i schimbe comportamentul
(avantaje `n ceea ce prive[te protec]ia, s\n\tatea, libertatea, bun\starea per-
sonal\, cre[terea stimei de sine [i chiar lini[tea sufleteasc\, evitarea senti-
mentului de culpabilitate).

• Percep]ia obstacolelor – percep]ia subiectiv\ a costurilor ca fiind mai mari decât
beneficiile poate func]iona ca un obstacol `n calea modific\rii comportamentului
(sexul protejat prezint\ anumite costuri de ordin social, financiar, fizic [i
psihologic).

• Autoeficacitatea (self – efficacy) – este mai probabil ca un individ s\ adopte un
nou comportament dac\ el consider\ c\ este capabil, c\ are puterea s\ fac\
acest lucru (chiar dac\ este seropozitiv, un tân\r are capaciatea de a lua decizii
responsabile [i poate dobândi competen]e pentru a realiza [i men]ine alegerea sa).

44
GG

HH
IIDD

 DD
EE 

AA
SSII

SSTT
EENN

}}
||
 PP

SSII
HH

OO
LLOO

GG
IICC

||



Pentru a modifica un comportament este necesar s\ `l `n]elegem, iar pentru a-l
`n]elege trebuie s\ identific\m func]iile pe care le `ndepline[te. Ne `ntreb\m, deci,
care este rolul comportamentului sexual la risc pentru tân\rul seropozitiv? Pentru
a r\spunde la aceast\ `ntrebare trebuie s\ ]inem cont de faptul c\, atunci când
vorbim despre adolescentul seropozitiv, vorbim `n primul rând despre…
adolescent! Care sunt deci, func]iile comportamentelor sexuale la risc pentru tineri
`n general? Iat\ câteva r\spunsuri:

• exprimare a rezisten]ei fa]\ de autoritatea adultului [i normele sociale;
• modalitate de a fi acceptat de grup;
• dovad\ a maturit\]ii prin adoptarea unor comportamente adulte;
• mecanism de coping, de adaptare la situa]ii de stres, frustrare, e[ec sau

anticipare a e[ecului;
• func]ie de recreere, distrac]ie, satisfacere a curiozit\]ii.

~n plus, comportamentul sexual la risc reprezint\ o modalitate de negare a bolii sau
de concretizare a furiei, a resentimentelor fa]\ de lume [i via]\ (prin infectarea unor
persoane s\n\toase). 

}inând cont de faptul c\ orice comportament dezadaptativ are o func]ie pentru
individ, este important ca ori de câte ori dorim s\ elimin\m un astfel de compor-
tament s\ oferim alternativa cu care el poate fi `nlocuit. Iat\ un exemplu: 

O tân\r\ infectat\ cu HIV se angajaz\ `n rela]ii sexuale nu `ntotdeauna protejate
cu diver[i necunoscu]i ori de câte ori simte nevoia s\-[i afirme independen]a fa]\
de familia hiperprotectoare. Pentru a descuraja acest tip de comportament este
bine ca, printre altele, s\ o `ncuraj\m s\-[i exprime `n alt mod frustrarea: discutând
deschis cu familia, angajându-se `n diferite activit\]i pozitive pe cont propriu, etc.

e) Educa]ia sexual\  individual\ [i `n grup

~n situa]ii diferite se recomand\ abord\ri diferite. Ca recomandare general\, este
bine ca accentul s\ se pun\ pe activit\]ile `n grup. Prin dinamica sa, grupul
faciliteaz\ comunicarea, schimbul de idei, formarea de noi atitudini,  eliberarea de
inhibi]ii, iar subiec]ii asimileaz\ mai u[or ideea c\ abordarea `n mod deschis a
subiectelor despre sexualitate este un lucru s\n\tos [i normal. Exist\ `ns\ [i situa]ii
`n care este recomandabil s\ alegem `ntâlnirile individuale: 

• `n cazul lucrului cu adul]ii, atunci când accentul se pune pe informare [i
confiden]ialitate; 

• `n cazul tinerilor excesiv de introverti]i – `n acest caz primele `ntâlniri vor fi
individuale apoi vom `ncerca s\ integr\m persoana `ntr-un grup; 

• atunci când persoana refuz\ s\ participe la `ntâlnirile de grup din diverse
motive.

~n grup, activit\]ile interactive ajut\ tinerii s\ `n]eleag\ mai bine [i s\ personalizeze
consecin]ele [i faciliteaz\ conectarea la resursele comunitare. Când prezent\m
informa]ii despre sexualitate nu este neap\rat necesar s\ furniz\m prea multe
detalii. Tinerii au nevoie s\ [tie despre metodele contraceptive pe care le au la
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dispozi]ie, cum func]ioneaz\ acestea, cât de eficiente sunt, cum pot face rost de
ele [i câteva avantaje [i dezavantaje de baz\. Desigur c\, atunci când i se cer mai
multe detalii, consilierul trebuie s\ fie `n m\sur\ s\ le furnizeze. ~n nici un caz nu
este acceptabil refuzul de a discuta o anumit\ tem\ pe motive de pudoare sau
jen\. Exist\ modalit\]i simpliste de a explica orice lucru unei persoane, indiferent
ce vârst\ ar avea ea.

Informa]iile despre riscuri [i despre cum s\ la minimiz\m trebuie prezentate `ntr-o
manier\ care s\-i ajute pe tineri s\ ia decizii responsabile [i s\n\toase. Rolul
nostru este acela de a furniza aceste informa]ii, de a ajuta tinerii s\ se gândeasc\
mai mult la valorile [i atitudinile lor [i s\ ia `n considerare unde aceste atitudini [i
valori pot s\-i conduc\. Eforturile noastre trebuie s\ se concentreze asupra
declan[\rii unui proces de gândire [i nu asupra oferirii de sfaturi. 

Este bine s\ le amintim clien]ilor no[tri faptul c\ mul]i tineri, chiar s\n\to[i fiind, au
ales ca, pentru moment, s\ nu aib\ rela]ii sexuale. Mul]i adolescen]i au sentimentul
ca a fi inactivi sexual `nseamn\ s\ faci parte dintr-o minoritate, s\ fii anormal.
Trebuie s\ `i ajut\m s\ `n]eleag\ faptul c\ este normal [i s\ nu faci sex, f\r\ a-i
`ndep\rta pe aceea care deja sunt activi din punct de vedere sexual. Uneori, `n
eforturile noastre de a furniza informa]ii despre sexul (mai) sigur, transmitem `n
mod neinten]ionat mesajul c\ ne a[tept\m ca to]i tinerii s\ fie deja activi sexual.
~ncerca]i s\ utiliza]i un limbaj care s\-i fac\ pe to]i s\ se simt\ „normali” [i inclu[i
`n discu]ie. De exemplu: „…pentru tinerii care au decis s\ aib\ rela]ii sexuale, este
important s\…”.

~n ceea ce prive[te activit\]ile care se pot organiza [i desf\[ura cu grupul, acestea
sunt limitate doar de imagina]ia organizatorului [i trebuie s\ respecte câteva
principii de baz\: 

• nu vorbesc dou\ sau mai multe persoane `n acela[i timp;
• fiecare ascult\ ce spun ceilal]i;
• nimeni nu este obligat s\ participe;
• participan]ii nu trebuie s\ se simt\ judeca]i.

~n general, tehnicile de lucru se `ncadreaz\ `n rândul celor utilizate la grupurile de
alte tipuri: lucrul `n cerc, discu]iile pe perechi, brainstorming, etc. Modul `n care ele
sunt utilizate constituie o provocare pentru creativitatea specialistului.

Tematica [edin]elor de educa]ie sexual\ este extrem de vast\.

Iat\ o list\ cu principalele subiecte ce trebuie discutate:

• Pubertatea – cunoa[tere de sine; stare de bine; schimb\ri fizice [i emo]ionale;
rela]ia cu p\rin]ii; s\n\tate fizic\, psihic\, social\, emo]ional\, spiritual\, sexual\.

• Anatomia, fiziologia aparatului reproduc\tor; contactul sexual; sarcina [i
na[terea.

• Plannin-gul familial – contracep]ie, sarcin\, avort; comportamente sexuale la risc.
• Infec]iile cu transmitere sexual\ (ITS).
• HIV/SIDA
• Dragoste, prietenie, valori, mituri – comunicare [i rela]ii interumane; valori [i

modele; presiunea grupului, mass–mediei, partenerului; `ncredere `n sine [i
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asertivitate; decizie [i responsabilitate; dragoste [i `ncredere; negociere [i
stabilire de limite; mituri sexuale (ex: „prezervativele diminueaz\ spontaneitatea
[i pl\cerea actului sexual”, „dup\ ce un b\iat se excit\, el nu se mai poate
controla”, „contactul fizic trebuie s\ duc\ `ntotdeauna la sex”, etc.); manipulare [i
influen]are; abuz; orientare sexual\; planuri de viitor.

• Familia [i via]a sexual\ a persoanelor infectate cu HIV. Drepturi, responsabilit\]i,
prevederi legale.

3.3.5. Consilierea de doliu

~n prezent, SIDA este considerat\ o boal\ cronic\, deoarece speran]a de via]\ a
persoanelor atinse de aceasta a crescut sim]itor `n ultimii ani. Dar, cu toate c\
exist\ un tratament pentru a-i `ncetini evolu]ia, `nc\ nu s-a descoperit modul de
vindecare. Astfel c\, prin evolu]ia ei [i apari]ia unor infec]ii oportuniste, SIDA
r\mâne `nc\ o boal\ incurabil\, iar decesul persoanei bolnave – previzibil. Infec]ia
cu HIV reprezint\ `nc\ echivalentul unei condamn\ri la moarte. Cuvântul „doliu”
vine din latin\ [i `nseamn\ „dolere=durere”, fiind o suferin]\ ce descrie profunda
ran\ sufleteasc\  pe care o `ncearc\ orice om la pierderea unei fiin]e dragi.
Statisticile despre inciden]a factorilor de stres situeaz\ moartea partenerului de
via]\ pe primul loc, iar moartea unui p\rinte sau a unei persoane apropiate pe locul
cinci1. 

Consilierea de doliu este parte a procesului de sus]inere emo]ional\ a persoanelor
care au suferit pierderea unui copil infectat cu HIV, a unui membru al familiei sau a
unei persoane apropiate.

Exist\ concep]ia, gre[it\ spunem noi, c\ cineva care are `n familie o persoan\
seropozitiv\ [i [tie de mult timp acest lucru este preg\tit\ pentru pierdere.
Niciodat\ cineva nu este cu adev\rat preg\tit pentru asta, nici chiar când st\ `n
spital al\turi de persoana bolnav\ pentru lungi perioade de timp, nici chiar când
`n]elege de la medici [i din rezultatul analizelor c\ nu mai exist\ nici o speran]\
pentru vindecare.

Uneori decesul se poate produce destul de repede, prin apari]ia unei boli cu
evolu]ie galopant\, l\sându-i pe ceilal]i `ntr-o stare de [oc. Alteori, poate surveni
dup\ o suferin]\ mai `ndelungat\, timp `n care li se comunic\ p\rin]ilor sau
partenerului vestea unui deces iminent, care poate surveni oricând.

Indiferent de situa]ie, pierderea este `nso]it\ de suferin]\ profund\. Atunci când
moartea se produce, vechile suferin]e ale unor pierderi trecute sunt reactivate,
reapar `n prezent, suprapunându-se durerii actuale. Membrii familiei [i prietenii
`ncep s\ se `ntrebe de ce nimeni nu i-a `nv\]at cum s\ fac\ fa]\ pierderii. Ace[tia
pot experimenta sentimente de anxietate, furie, disperare. Starea de doliu care se
instaleaz\ este deci agravat\, iar interven]ia terapeutic\ trebuie s\ aib\ `n vedere
[i evenimentele din trecut, care nu au fost dep\[ite. De aceea, `n perioada
premerg\toare decesului, este important ca persoanele afectate de aceast\ boal\
s\ vorbeasc\ despre ceea ce simt cu privire la desp\r]ire, de a-[i desc\rca
sentimentele pe care le experimenteaz\ `n fa]a inevitabilei pierderi.
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Orice individ care se confrunt\ cu decesul unei persoane apropiate trece prin mai
multe faze ce se constituie `n a[a numitul „travaliu de doliu”:

1. Faza de recunoa[tere efectiv\ a mor]ii 
• este o realitate care are nevoie s\ fie concretizat\ pentru a se putea trece

la alte etape;
• este de fapt o faz\ de [oc [i negare, ce presupune:

- refuzul de a recunoa[te realitatea;
- anestezia emo]iilor;
- nevoia de a vedea pentru a crede;
- agita]ia care precede lini[tea;
- prima confruntare cu absen]a;
- episoade de desc\rcare emo]ional\ .

2. Faza de c\utare, care presupune:
• fuga;
• c\utarea;
• reac]iile anturajului;
• perioada c\ut\rii;
• percep]ia defunctului.

3. Faza de recunoa[tere [i acceptare deplin\ a durerii
• durerea nu poate fi evitat\;
• cea mai eficient\  modalitate de a dep\[i durerea este chiar tr\irea ei;
• recunoa[terea, validarea [i exprimarea tuturor emo]iilor.

4. Faza de restructurare
• redefinirea rela]iei cu cel\lalt [i cu lumea;
• redefinirea rela]iei cu defunctul;
• redefinirea rela]iei cu sine `nsu[i.

Infec]ia cu HIV nu este apanajul vârstei adulte sau doar a unor categorii de
persoane cu comportament la risc. Aceast\ maladie nu ]ine cont de vârst\, ras\,
religie, etnie, etc. Sunt deopotriv\ copii [i adul]i infecta]i. Drept urmare [i decesul
poate s\ apar\ la orice vârst\.

Atunci când `n procesul de doliu sunt implica]i [i copii (fie c\ trebuie s\ accepte
decesul unui p\rinte, fie c\ este vorba s\ accepte propria soart\) persoanele care-i
au `n `ngrijire trebuie s\ de]in\ informa]ii despre evolu]ia conceptului de moarte
la copii. 

Un aspect comun `n studiile asupra pierderii este acela c\ mul]i p\rin]i nu sunt
con[tien]i de gândurile [i sentimentele copilului `n momentele ce preced desp\r]irea.
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Sunt persoane care tr\iesc aceast\ etap\ de negare pentru mult timp. {i
asta pentru c\ au plasat momentul desp\r]irii `ntr-un viitor `ndep\rtat (orice
speran]\ a unei terapii eficiente, orice semn c\ starea de s\n\tate a
bolnavului ar fi bun\ i-a ajutat pân\ `n acel moment s\ se `ndep\rteze de
realitate).



Nu numai c\ subestimeaz\ nevoia copilului de a fi informat, dar ei subestimeaz\
intensitatea, `ntinderea [i adâncimea reac]iilor copilului. Astfel c\, se poate ajunge
la retragerea emo]ional\ a copilului `n fa]a durerii p\rin]ilor, a disper\rii exprimate
verbal [i nonverbal. Copilul se poate sim]i confuz `n fa]a reac]iilor intense ale
p\rin]ilor, reac]ii pe care nu este capabil s\ le prelucreze.

Am mai spus, copilul mic infectat cu HIV nu realizeaz\ dimensiunea dramei, `ncepe
prin a nu [ti ce este moartea, apoi – pentru c\ nu o `n]elege – o neag\. ~n a doua
etap\, moartea este asimilat\ cu o boal\ lung\, cu o dispari]ie provizorie. Astfel,
`ntre 3 [i 5 ani moartea este v\zut\ de c\tre copil ca temporar\ [i reversibil\.
Copilul la aceast\ vârst\ consider\ moartea ca o continuare a vie]ii. El crede c\
persoana moart\ aude, gânde[te, m\nânc\. Pân\ la vârsta de aproximativ 9 ani
copilul personific\ moartea, [i-o imagineaz\ ca o fiin]\ `ntunecat\, `nfrico[\toare [i
scheletic\, dar nu se vede pe el mort. Copilul la aceast\ vârst\ se poate gândi la
moarte ca la un trup mort, f\r\ s\ fac\ distinc]ie `ntre cele dou\ concepte. El nu
poate `n]elege conceptul, pentru c\ moartea nu exist\ `n propriile lor gânduri.
Putem spune, deci, c\ `n copil\rie problema mor]ii este ignorat\ [i, când are loc,
moartea nu este `n]eleas\. ~ncetul cu `ncetul, survine `n]elegerea procesului
biologic, reprezentarea bazat\ pe fapte sociale, ultimul element achizi]ionat – dup\
vârsta de 9 ani - fiind tocmai caracterul ireversibil [i universal. F\r\ o experien]\
personal\, copilul nu poate `n]elege moartea. ~n adolescen]\ ideea mor]ii se
contureaz\ ca o anomalie pe seama c\reia se constituie marea team\ [i marile
ilumin\ri l\untrice. Adolescentul nu are cum s\-[i dezvolte atitudini mature despre
moarte, nu are `n vedere pericolul, de[i `n]elege c\ moartea este un fenomen prin
care trece orice individ.

1) Decesul partenerului de via]\ 

O modalitate eficient\ de interven]ie este reprezentat\ de grupurile de suport de tip
`nchis, cu un num\r mic de participan]i.

Deoarece `n condi]iile de doliu, persoana care a suferit pierderea are tendin]a de
izolare [i reducere a contactelor interpersonale, aceste grupuri `i ofer\ sentimentul
de securizare, cadrul propice pentru a-[i exprima emo]iile [i sentimentele. Etapa
de durere [i depresie este inevitabil\, dar pentru a fi dep\[it\, trebuie tr\it\.

Prin participarea la [edin]ele de grup, fiecare `nva]\ s\ tr\iasc\ cu acest lucru, s\
fac\ fa]\ zi de zi acestei situa]ii, s\-[i fixeze repere personale pentru dep\[irea
momentului de criz\.

Leg\turile cu defunctul sunt rupte una câte una, persoana trebuie s\ `nve]e s\ se
desprind\ de cel care a decedat [i s\ `n]eleag\ c\ acest lucru nu are semnifica]ia
de a-l fi uitat. Amintirile legate de persoana decedat\ nu trebuie refulate, ele trebuie
retr\ite, fiind adus\ `n prim plan emo]ia aferent\ acelui eveniment, fie ea negativ\
sau pozitiv\. Acest exerci]iu determin\ eliberarea treptat\ de defunct, urmând ca
evocarea sa ulterioar\ s\ nu mai fie surs\ de durere.

Exist\ persoane care refuz\ s\-[i tr\iasc\ durerea `n public, ca [i când aceast\
dezgolire de emo]ii [i sentimente ar aduce `n prim plan sl\biciunea sa. Ace[tia
trebuie con[tientiza]i de importan]a exprim\rii durerii, pentru a evita viitoare
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depresii sau angoase. Chiar dac\ nu doresc s\ participe la [edin]ele de grup,
consilierea se poate face individual. Este posibil ca, odat\ rela]ia terapeutic\
stabilit\, pacientul s\ se deschid\ spre comunicare. ~n caz contrar, este `ncurajat\
exprimarea a ceea ce simte prin forme alternative: desen, pictur\, modelaj etc.

Ceea ce simte persoana `n situa]ia de doliu se poate traduce prin: anxietate, de-
presie, furie, neputin]\, pierderea interesului pentru via]\, vinov\]ie. Toate acestea,
persoana `n stare de doliu trebuie s\ `nve]e s\ le recunoasc\, s\ [i le explice [i
trebuie l\sat\ s\ [i le tr\iasc\, pentru a nu lua forme ascunse, mai greu de depistat
[i de  tratat.

2) Decesul unui p\rinte seropozitiv

De multe ori aceast\ pierdere este `nso]it\ de manifest\ri puternice de plâns,
dublate de sentimentul vinov\]iei. Copilul de vârst\ mic\ se simte vinovat de
pierderea unui p\rinte, deoarece pentru el moartea este asimilat\ unei plec\ri, pe
care o percepe incon[tient ca o ruptur\ a c\rei cauz\ a fost el.

Alteori, durerea este mascat\ de nep\sare, ca [i când copilul nu realizeaz\ ce s-a
`ntâmplat sau nu `i pas\.

Oricum, durerea exist\ [i copilul trebuie `ncurajat s\ o exprime, la fel ca `n cazul
adultului, accentuându-se faptul c\ nu este `n nici un fel vinovat, nici de boala
p\rintelui, nici de decesul acestuia. ~n cazul copilului, acest lucru se face mai pu]in
prin comunicare verbal\, mai ales `n cazul copiilor mai mici, [i mai mult prin
proiec]iile acestuia, `n desen, pictur\, joc, dramatizarea conflictelor interioare etc.

Pierderea copilului este diferit\ de pierderea pe care o resimte adultul. El este mai
pu]in preg\tit din punct de vedere al dezvolt\rii personalit\]ii; experien]a [i
deprinderile sale cognitive sunt limitate.

Wolfelt (1992) descrie câteva mituri comune referitoare la durere:

• Durerea unui copil este de scurt\ durat\;
• Experien]a durerii [i a jelirii este predictibil\;
• Scopul ajutorului acordat copiilor este dep\[irea durerii [i a jelirii.

~n cazul copiilor, durerea poate fi `nso]it\ de regresie, care poate dura chiar [i luni
de zile, cu poten]ialul apari]iei chiar [i dup\ mul]i ani, când durerea poate fi activat\
de anumite evenimente stresante `n via]a subiectului. Trebuie `n]eles c\ regresia
poate fi parte a procesului de vindecare [i tratat\ ca atare.

O alt\ manifestare care poate s\ apar\ este furia. Odat\ exprimat\, copilul `[i
poate „permite” s\ revin\ la normal. Atunci când furia nu este exprimat\, ea este
interiorizat\ [i poate duce la apari]ia unor disfunc]ionalita]i: incapacitate de con-
centrare a aten]iei, comportament antisocial, rezultate [colare sub nivelul subiectului.

Teama este o alt\ reac]ie care poate ap\rea la copii, având ca obiect pierderea
celuilalt p\rinte.
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Deoarece pierderea unei persoane iubite este asimilat\ unui risc fizic, copilul poate
reac]iona ca `n cazul unei amenin]\ri la propria via]\, cu manifest\ri somatice,
`nso]ite de anxietate.

Exist\ cazuri când copilul `[i aplic\ tratamente autopunitive, pentru faptul c\ se
simte vinovat. Alteori, el `i pedepse[te pe cei din jur pentru decesul p\rintelui,
situa]ie `n care refuz\ dialogul cu ace[tia, este agresiv verbal sau comportamental,
nu se alimenteaz\.

Nu exist\ un tipar pentru tr\irea st\rii de doliu. Copilului trebuie s\ i se explice c\
toate aceste manifest\ri, care uneori `l sperie [i pe el, sau pe care uneori nu le
con[tientizeaz\, sunt normale, c\ durerea [i formele pe care le poate lua sunt
normale, c\ procesul refacerii `n urma unei astfel de pierderi este dureros, dar c\
acestea vor trece!

Familia va fi consiliat\ pentru a sprijini acest proces, prin `ncurajarea copilului de
a-[i exprima orice fel de sentiment: team\, revolt\, furie, sup\rare etc.

3) Decesul unui copil seropozitiv

~n cazul decesului unui copil seropozitiv, odat\ cu pierdera celui drag,  p\rin]ii
resimt [i pierderea idealurilor, dorin]elor, speran]elor proprii, pe care incon[tient le-
au proiectat asupra copilului [i care nu vor mai putea fi realizate. Astfel pierderea
pe care o sufer\ este dubl\: a copilului [i a unei p\r]i din propria persoan\. Fiecare
persoan\ `[i tr\ie[te `n felul s\u unic durerea, conform nivelului de dezvoltare, a
temperamentului, a experien]ei de via]\, a rela]iei pe care a avut-o cu defunctul. Cu
cât rela]ia cu defunctul a fost mai apropiat\, cu atât pierderea este resim]it\ mai mult. 

De exemplu, un p\rinte a contactat telefonic psihologul, solicitându-i acestuia o
`ntrevedere `ntr-un parc din apropierea spitalului de boli infec]ioase unde psihologul
avea cabinetul. Explica]ia a fost c\, de[i vrea s\ mul]umeasc\ personalului medical
pentru modul `n care i-a `ngrijit feti]a bolnav\ de SIDA, nu mai poate intra acel spital
`n care copilul s\u a petrecut o lung\ perioad\ de timp `nainte de a deceda. 

Atunci când `n familie exist\ [i al]i copii, comportamentul p\rin]ilor fa]\ de ace[tia
poate lua dou\ forme nedorite, care sunt nefavorabile, atât pentru copii, cât [i
pentru familie:

• supraprotec]ia - determinat\ de frica de a nu `i pierde [i pe ace[tia;
• neglijarea, ca [i când decesul copilului seropozitiv ar fi eliberat p\rintele de orice

fel de `ndatorire parental\. Acest lucru este foarte d\un\tor pentru cei r\ma[i `n
via]\, care [i-au pierdut fratele [i simt c\ `[i pierd [i p\rintele sau p\rin]ii.

Exemplu: 

I.S., 15 ani, a decedat `n urma unei intern\ri prelungite (3 luni) prin agravarea st\rii
de s\n\tate [i apari]ia unor complica]ii severe. Bunica era cea care `ngrijise copilul,
avându-l `n `ncredin]are, `mpreun\ cu al]i 2 fra]i mai mici. Dup\ decesul lui I.S.,
bunica l-a c\utat zile `n [ir prin cas\, vorbind cu el ca [i când acesta ar fi fost `n
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via]\. Cei doi fra]i mai mici au fost du[i la o rud\, f\r\ a primi foarte multe explica]ii,
`n afar\ de aceea c\ I.S. a decedat [i c\ ei trebuie s\ stea acum la acele rude.
Bunica afirma c\ ea nu mai poate avea grij\ de ceilal]i copii, deoarece S. a fost
sufletul s\u [i nu mai poate sim]i nimic pentru ceilal]i. Ea era atât de focalizat\
asupra propriei dureri, `ncât a pierdut din vedere suferin]a celorlal]i.
~n [edin]ele de consiliere, ea a fost `ncurajat\ s\ povesteasc\ despre `nmor-
mântarea copilului, din dou\ motive:
- pentru a con[tientiza decesul copilului;
- pentru a-[i exprima emo]iile [i sentimentele legate de acel eveniment.

Dac\ la `nceput bunica nu f\cea decât s\ se autocomp\timeasc\, spunând c\
via]a ei nu mai are rost, neglijând existen]a celorlal]i doi copii care aveau nevoie de
ea, `n scurt timp a `nceput s\-[i aminteasc\ momente petrecute `mpreun\ cu S. [i
emo]iile aferente respectivelor evenimente. S-a produs [i catharsisul, la una din
[edin]e plângând foarte mult, m\rturisind c\ se simte eliberat\.

Treptat, momentul de criz\ a fost dep\[it. ~n prim plan a ap\rut necesitatea de
adaptare la noua situa]ie. Sentimentul acut al durerii [i inutilit\]ii a fost convertit `n
con[tientizarea c\ cei doi copii au nevoie de ea. Bunica a luat hot\rârea de a
merge s\ locuiasc\ un timp cu rudele la care dusese copiii, pân\ când se va sim]i
`n stare s\ mearg\ s\ locuiasc\ din nou to]i, `n casa unde a locuit [i S. 

Doliul este un proces normal. El este tr\it individual [i are ca efect cicatrizarea
r\nilor suflete[ti produse de dispari]ia unei persoane dragi [i mobilizarea resurselor
interne, `n scop adaptativ. Persoana va `nv\]a s\ tr\iasc\ f\r\ cel\lalt, iar energia
emo]ional\ dezinvestit\ din rela]ia cu defunctul va fi reinvestit\ pentru reor-
ganizarea vie]ii. Concluzionând, pentru a dep\[i acest\ situa]ie dramatic\, clien]ii
sunt `ndruma]i:

1. S\ accepte reculul.
Ceea ce ace[tia tr\iesc este deosebit de dramatic [i este normal, omenesc s\ se
cramponeze de ceea ce `i provoac\ amintiri despre persoana pierdut\. Treptat, va
putea s\ se deta[eze [i s\ revin\ la via]a normal\.

2. S\-[i exprime emo]iile.
Nu e bine ca emo]iile s\ fie refulate! Plânsul, de exemplu, este un mijloc sigur de
a diminua durerea.

3. S\ comunice cu ceilal]i.
A vorbi despre ceea ce simte sau a evoca amintirea celui disp\rut permite o mai
bun\ adaptare la situa]ie

4. Timpul vindec\.
Via]a `[i urmeaz\ cursul, rana are nevoie de timp pentru a se vindeca.

5. S\ manifeste grij\ fa]\ de propria persoan\.
Stresul, `n astfel de situa]ii, consum\ mult\ energie. Este normal s\ se caute
solitudinea [i izolarea sistematic\, cum este la fel de firesc ca persoana afectat\
s\ vorbeasc\ despre ceea ce simte cu cei apropia]i. Totu[i, nu de pu]ine ori,
ace[tia sunt debusola]i: ei se tem s\ nu fie indiscre]i [i nu [tiu ce s\ spun\. De
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aceea, este util\ reluarea activit\]ilor obi[nuite [i participarea la [edin]e de con-
siliere sau psihoterapie.

6. S\-[i reorganizeze via]a.
~n func]ie de ceea ce s-a schimbat, persoana afectat\ HIV `nva]\ s\ tr\iasc\ `n
noile condi]ii, s\-[i asume noi responsabilit`]i `n munca [i `n via]a cotidian\.

3.4. Psihoterapia. Repere teoretice [i practice

3.4.1. Definire, rol [i scop

Psihoterapia este o form\ de tratament psihologic `n cadrul c\reia terapeutul
intervine `n vederea modific\rii pozitive a comportamentului, emo]iilor, modului de
a gândi al unui client sau unui grup de clien]i. Sarcina de baz\ a terapeutului este
aceea de a stabili un cadru terapeutic adecvat care s\ permit\ g\sirea solu]iei
optime la problema/problemele cu care se confrunt\ clientul/clien]ii. Psihoterapia
este util\ nu doar `n situa]iile critice, ci [i atunci când se urm\re[te dobândirea unei
mai profunde `n]elegeri cu privire la anumite aspecte legate de personalitatea
clientului. Psihoterapia folose[te metode [i tehnici specifice clar precizate [i nu se
poate confunda cu discu]iile calde [i amicale pe care le realizeaz\ la nivel empiric
o rud\, un prieten, un profesor sau un preot.

De[i exist\ multe sisteme terapeutice care se deosebesc atât `n ceea ce prive[te
baza teoretic\, cât [i prin modul `n care func]ioneaz\ rela]ia [i comunicarea dintre
terapeut [i client, `n toate tipurile de psihoterapie este important\ `n]elegerea
semnifica]iei unui anumit tip de comportament [i `nv\]area pacientului s\ fac\ mai
bine fa]\ problemelor sale de natur\ psihic\.

Psihoterapia se bazeaz\ pe colaborarea voluntar\ dintre psihoterapeut [i pacient.
Ea se asociaz\ uneori cu tratamentul farmaceutic [i/sau cu m\suri de asisten]\
social\ [i pedagogic\. ~n aceste situa]ii psihoterapeutul `[i desf\[oar\ activitatea
`n colaborare cu medicul specialist [i cu persoane implicate `n asisten]a social\ [i
pedagogic\. 

Ca demers [tiin]ific, psihoterapia trebuie s\ aib\ la baz\ ni[te ipoteze, derivate din
concep]ia teoretic\ a [colii psihoterapeutice respective asupra personalit\]ii umane
[i a tulbur\rilor psihopatologice din sfera acesteia.

Psihoterapeutul trebuie s\ cunoasc\ legile func]ion\rii subsistemelor personalit\]ii,
s\-[i formeze clar obiectivele [i treptele necesare atingerii acestora, cât [i
metodele de ac]iune adecvate ale fiec\rui pacient `n parte. ~n general, sunt vizate
urm\toarele aspecte (Holdevici [i Vasilescu, 1993):

• scoaterea pacientului din criza existen]ial\;
• reducerea sau eliminarea simptomelor;
• `nt\rirea eu-lui [i a capacit\]ilor integrative ale personalit\]ii;
• rezolvarea sau restructurarea conflictelor intrapsihice;
• modificarea structurii personalit\]ii `n vederea ob]inerii unei func]ion\ri mai

mature, cu o capacitate de adaptare eficient\ la mediu;
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• reducerea (sau `nl\turarea dac\ este posibil) a acelor condi]ii de mediu
care produc sau men]in comportamentele de tip dezadaptiv;

• modificarea opiniilor eronate ale subiec]ilor despre ei `n[i[i [i despre lumea
`nconjur\toare;

• dezvoltarea unui sentiment clar al identit\]ii personale.

3.4.2. Situa]ii `n care este necesar\ interven]ia psihoterapeutic\

Suferin]a psihic\ se poate manifesta sub forma unor atitudini, sentimente, st\ri,
comportamente sau simptome care creeaz\ tulbur\ri pacientului [i de care acesta
dore[te s\ se elibereze. Obiectivul major al psihoterapiei const\ `n a produce
modific\ri `n sfera personalit\]ii pacientului, modific\ri care `l vor ajuta s\ realizeze
o adaptare mai eficient\, mai putin dezgreabil\ [i mai stabil\ la mediu. De[i
psihoterapia vizeaz\ `n primul rând simptomele, dificult\]ile, tulbur\rile [i deza-
dapt\rile pacientului, ea nu trebuie redus\ doar la procesul psihologic de vindecare,
ci trebuie s\ vizeze, pe cât posibil, o restructurare de profunzime a personalit\]ii,
precum [i o mai eficient\ reglare [i autoreglare a st\rilor psihice ale acesteia, s\
fie preventiv\ [i autoformativ\, s\ urm\reasc\ evolu]ia omului, actualizarea dispo-
nibilit\]ilor sale latente [i a poten]ialului sau maximal, atât pe plan fizic, cât [i spiritual.

Psihoterapia `[i g\se[te aplicare `n tratamentul majorit\]ii bolilor psihice, `n cazul
unor boli somatice cu o important\ component\ psihic\, precum [i `n situa]iile de
normalitate `n vederea optimiz\rii proceselor volitive, afective, comportamentale,
ca [i performan]elor fizice, psihice sau intelectuale.

~n cazul persoanei seropozitive, se contureaz\ dou\ situa]ii:

• Clientul tocmai a aflat c\ este seropozitiv;
• Diagnosticul este cunoscut de mult timp, dar clientul solicit\ interven]ia psi-

hoterapeutic\ deoarece se confrunt\ cu situa]ii sau probleme de natur\ psi-
hopatologic\ pe care nu le poate rezolva singur.

• Clientul tocmai a aflat c\ este seropozitiv

Primirea ve[tii de infec]ie cu HIV este un [oc. Adeseori, persoanele c\rora li s-a
comunicat acest diagnostic intr\ `n criz\, au sentimente exacerbate de team\,
mânie, vinov\]ie [i ru[ine. De asemenea, manifest\ tendin]e de izolare [i de
reducere sau renun]are la contactele interpersonale. 

De aceea psihologul joac\ `n aceast\ perioad\ un rol foarte important, `ndeplinind
`n prima faza func]ia de suport emo]ional. El ajut\ clientul s\-[i accepte problema
[i s\ se adapteze la noua situa]ie, toate acestea desf\[urându-se gradual, `n
func]ie de etapele prin care trece persoana recent diagnosticat\ cu HIV (a se
vedea cap. „Reac]ii la aflarea diagnosticului”). Urm\toarea sarcin\ este de
informare cât mai detaliat\ asupra problematicii HIV/SIDA, `n vederea reducerii
riscului de transmitere a infec]iei. Oferirea acestor informa]ii nu trebuie s\ se fac\
la scurt timp dup\ aflarea rezultatului pozitiv la testul HIV, deoarece starea
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emo]ional\ a persoanei nu permite asimilarea lor. De[i clientul pune adesea
`ntreb\ri despre boal\ [i pare capabil s\ re]in\ informa]iile, am constatat c\ de fapt,
la sfâr[itul discu]iei, persoana respectiv\ nu [tie aproape nimic din ceea ce am
dorit s\ `i transmitem. De aceea terapeutul poate doar s\ asiste clientul `n iden-
tificarea resurselor proprii [i a persoanelor de `ncredere, care `i pot fi al\turi `n
aceast\ perioad\. 

~n ceea ce prive[te asitarea clientului `n identificarea unor persoane care s\-l ajute
s\ dep\[easc\ starea de criz\, Coleman [i Miller (1999) au afirmat c\ cea mai `n
m\sur\ s\ fac\ acest lucru este un alt seropozitiv, care a dep\[it aceast\ faz\,
care are cuno[tin]ele necesare despre boal\ [i [tie ce simte o persoan\ `n
momentul `n care afl\ c\ este infectat\ cu HIV. Autorii afirm\ c\ rudele, prietenii
sau alte persoane apropiate care nu au informa]iile necesare despre aceast\ boal\
[i nu au intrat pân\ `n acel moment niciodat\ `n contact cu un seropozitiv, se pot
speria [i intra `n panic\, nefiind de nici un ajutor celui infectat. Dac\ cel `n cauz\
nu se simte comfortabil (de exemplu, din dorin]a de a p\stra confiden]ialitatea
asupra bolii), persoana apropiat\, care ar putea fi sprijinul celui infectat poate s\
fie introdus\ [i ea `n procesul de consiliere, pentru a reu[i s\ `ndeplineasc\ rolul
de suport. 

• Diagnosticul este cunoscut de mult timp, dar clientul solicit\ interven]ia psihologu-
lui deoarece se confrunt\ cu situa]ii sau probleme de natur\ psihopatologic\ pe
care nu le poate rezolva singur. 

La prima `ntâlnire terapeutul prezint\ regulile impuse de cadrul psihoterapeutic.
Astfel vor fi clarificate aspecte legate de confiden]ialitatea `n psihoterapie, tehnicile
[i metodele utilizate, natura rela]iei terapeutice, durata [edin]elor, frecven]a lor.
Clientul nu este obligat s\ continue terapia dup\ prima [edin]\ introductiv\ [i poate
`ntrerupe programul `n orice moment. ~n mod obi[nuit, terapeutul [i clientul
lucreaz\ din timp asupra etapei de `ncheiere a terapiei. Acest moment se stabile[te
`n func]ie de gradul `n care au fost atinse obiectivele terapeutice fixate anterior. {i
pentru c\ majoritatea persoanelor seropozitive HIV sufer\ o alterare accentuat\ a
st\rii fizice pe m\sur\ ce boala avanseaz\, se impun folosirea unor tehnici de
management al durerii. Copiilor, de exemplu, li se pot adresa `ntreb\ri de genul: Ce
te doare? Ce faci când te doare? Spui cuiva? Ce vrei s\ fac\ altcineva pentru tine
când te doare ceva? Ce nu vrei s\ fac\? etc.

3.4.3. Particulariz\ri psihoterapeutice

Abordarea psihoterapeutic\ a persoanelor infectate sau afectate HIV/SIDA poate fi:
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1. a persoanelor infectate HIV/SIDA (copii [i adul]i); 
2. a persoanelor afectate de HIV/SIDA (rude, prieteni).

A. Individual\:
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Este cea mai important\ [i este indicat\ mai ales când avem de-a face cu o tulbu-
rare emo]ional\ datorat\ conflictelor interioare pe care le are clientul sau a stresului
psihic determinat de boal\ [i despre care clientul simte c\ nu le poate face fa]\. ~n
func]ie de vârsta clientului, terapia se structureaz\ pe dou\ componente diferite:

• psihoterapia individual\ a copiilor infecta]i HIV/SIDA; 
• psihoterapia individual\ a adul]ilor infecta]i HIV/SIDA.

Dat fiind contextul din România, unde pân\ nu demult principala metod\ de infec-
tare cu  HIV a fost nozocomial\, cei mai mul]i dintre clien]ii no[trii la terapie au fost
copiii, care acum au devenit adolescen]i. ~n psihoterapia adolescentului seropozitiv,
scopul principal este acela de a promova formarea [i dezvoltarea unei personalit\]i
armonioase prin sprijinirea maturiz\rii, `ncurajarea gândirii pozitive [i sus]inerea
capacit\]ii de a da sens propriei persoane. 

Adolescen]a reprezint\ o perioad\ a dezvolt\rii personalit\]ii caracterizat\ prin
schimb\ri dramatice. Integrarea corespunz\toare a acestor schimb\ri are la baz\
facilitarea dialogului dintre adolescen]i [i celelalte persoane implicate, `n contextul
`n care ei se dezvolt\. Adul]ii sunt `ntotdeauna `n exteriorul dezvolt\rii copilului.
Totu[i, `n acest stadiu, a fi `n exterior poate duce la multe ne`n]elegeri, distorsiuni,
interpret\ri eronate, [i poate chiar ajunge la ignorarea total\ a ceea ce tân\rul
`ncearc\ s\ `n]eleag\, s\ fac\, s\ simt\, s\ fie. O abordare eficient\ a psihoterapiei
adolescentului seropozitiv presupune explorarea [i `n]elegerea contextului
personal [i social al vie]ii persoanelor infectate, a leg\turilor pe care indivizii le au
cu re]elele lor de suport social, precum [i a constrângerilor care pot inhiba adap-
tarea persoanei [i a re]elei sale de suport la factorii de stres existen]i. Conse-
cin]ele unei astfel de abord\ri orientate spre patternurile de interac]iune social\
rezid\ `ntr-un accent mai redus asupra interpret\rilor, insight-ului, transferului [i
contratransferului `ntre terapeut [i client. ~n schimb, accentul se mut\ asupra
aspectelor mai pragmatice, prin care clien]ii sunt ajuta]i s\-[i identifice [i s\-[i
rezolve problemele. 

Asemeni terapiei adul]ilor seropozitivi, `n munca cu copiii sau adolescen]ii infecta]i
cu HIV o prim\ etap\ foarte important\, este formarea rela]iei terapeutice, care
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1. cu persoanele infectate HIV/SIDA; 
2. cu persoanele afectate HIV/SIDA.

B. De grup:

A. 1. Psihoterapia individual\ a persoanelor infectate HIV/SIDA:



trebuie s\ fie una de `ncredere, flexibil\ [i permisiv\. Rezultatele pozitive ale re-
la]iei terapeut-copil vor fi interiorizate de acesta din urm\ [i apoi proiectate asupra
rela]iei cu ceilal]i. Rutter (1990) afirm\ c\ terapeu]ii reci, distan]i [i care nu sunt
deschi[i pot s\-i fac\ pe pacien]ii copii/adolescen]i s\ se simt\ mai r\u decât `nainte.

Chiar dac\ este vorba despre copii sau adul]i, o problem\ des `ntâlnit\ la
persoanele infectate HIV/SIDA este reprezentat\ de deprecierea valorii personale.
De aceea, cre[terea stimei de sine este un obiectiv important [i comun al terapiei
copilului/adultului seropozitiv, deoarece adesea, dup\ aflarea diagnosticului, acesta
se confrunt\ cu frecvente complexe de inferioritate. Diagnosticul de infec]ie HIV
sau boal\ SIDA `l situeaz\ brusc `ntr-o alt\ categorie decât cea din care f\cea parte
`nainte.

La aceast\ stare concur\ mai mul]i factori:

• supraprotec]ie din partea anturajului;
• medica]ia antiretroviral\, care `n unele cazuri const\ `ntr-un num\r mare de

medicamente `n fiecare zi, fapt care conduce la con[tientizarea st\rii de
boal\;

• recomandarea de a evita unele activit\]i care implic\ efort fizic sus]inut;
• spitalizare frecvent\ [i `ndelungat\;
• comp\timire din partea celorlal]i;
• autocomp\timire;
• marginalizare social\.

Toate acestea duc la o depreciere a valorii personale. Din aceast\ cauz\, este
important\ men]inerea unei rela]ii normale cu seropozitivul. El trebuie s\ simt\ c\
este la fel cu ceilal]i, c\ poate duce o via]\ normal\, dac\ respect\ unele precau]ii.
Terapeutul trebuie s\ minimalizeze aspectele negative, aducându-le `n prim plan
pe cele pozitive: ceea ce poate face, nu ceea ce nu poate s\ fac\, `ndemnându-l
s\ vad\ jum\tatea plin\ a paharului [i nu pe cea goal\. O persoan\ cu un puternic
sim] al valorii de sine este mai probabil s\ `ndr\zneasc\ s\ dezvolte noi
mecanisme de copyng, s\ fac\ ajust\ri pozitive de schimbare [i mai capabil s\
fac\ fa]\ stresului. ~n final, sentimentul competen]ei personale este realizat când
clientul crede c\ este `n m\sur\ s\ fac\ fa]\ problemelor sau s\-[i `ndeplineasc\
]elurile. Sentimentul competen]ei personale se dezvolt\ prin experien]e de succes.
Putem asista clien]ii ajutându-i s\ aleag\ `ntre op]iunile disponibile, sus]inându-i
prin `ncurajare [i suport [i oferindu-le feedback cu privire la progresele lor. 

Este normal ca orice persoan\, fie ea copil sau adult, care afl\ c\ are o boal\
grav\ care-i amenin]\ via]a s\ se simt\ speriat\ [i dezorientat\. Persoanele
infectate cu HIV/IDA sufer\ foarte des de depresie, de diferite grade. Sentimente
ca: triste]ea, mânia, `ngrijorarea `nso]esc adesea aceast\ boal\. Exacerbate,
acestea nu fac decât s\ accelereze evolu]ia bolii. Ele pot lua o form\ foarte grav\,
`n care riscul major este suicidul. Identificate, gândurile suicidare sunt primele care
trebuie rezolvate, fiind prioritare tuturor problemelor care se afl\ pe lista de
probleme. De multe ori, psihoterapia depresiei este `nso]it\ de medica]ie
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antidepresiv\. ~n aceste cazuri, psihologul va colabora cu medicul, pentru a
cunoa[te exact efectele medica]iei [i a nu confunda efectele psihoterapiei cu
efectele pe care le pot avea medicamentele care `i sunt administrate clientului.
Altfel putem c\dea `n capcana de a aprecia evolu]ia clientului ca fiind pozitiv\ `n
urma psihoterapiei, când de fapt problemele sale nu sunt rezolvate, ci doar
„adormite” de medicamente.

De aceea, un aspect important este cel de diagnostic diferen]ial `ntre depresia
ap\rut\ la persoanele infectate cu HIV `n procesul de acceptare a bolii, `n care
predomin\ triste]ea, izolarea, pierderea interesului pentru via]\, incertitudinea,
`ngrijorarea [i depresia clinic\, `n care apare o pierdere semnificativ\ `n greutate,
insomnie, fatigabilitate, pierderea major\ a capacit\]ii de concentrare [i de gândire,
u[or observabil\ de c\tre ceilal]i, diminuarea interesului pentru majoritatea
lucrurilor1.

~n diagnosticul diferen]ial, trebuie s\ avem `n vedere c\ unele aspecte somatice [i
biologice caracteristice depresiei pot fi doar efectele medica]iei antiretrovirale sau
a celei indicate `n bolile oportuniste (de exemplu, inapeten]\, pierderea `n
greutate, fatigabilitate, energie redus\). De aceea, terapeutul care lucreaz\ cu
persoanele seropozitive trebuie s\ se informeze despre efectele acestor medi-
camente. Ca tehnici terapeutice utiliz\m modele terapeutice combinate, tehnici de
autoreglare a st\rilor psihice [i de cre[tere a rezisten]ei la stres prin intermediul
antrenamentului autogen Schultz, tehnici cognitiv-comportamentale, de relaxare [i
hipnoz\, psihoterapii experen]iale etc.

Prezent\m, `n continuare studiul de caz al unei adulte seropozitive, care a
beneficiat de psihoterapie:

C.A. 39 de ani, infectat\ HIV probabil pe cale nozocomial\ (instrumentar medical
nesterilizat). Diagnosticat\ HIV+ `n 1998 [i pensionat\ pe caz de boal\. Este
c\s\torit\ [i are un b\iat `n vâst\ de 14 ani. So]ul [i copilul sunt seronegativi. ~n
prezent, este `n ultimul stadiu al bolii. Prima `ntrevedere s-a consumat la solicitarea
medicului infec]ionist, care medicul considera c\ pacienta manifesta un compor-
tament depresiv accentuat. 

Dup\ interviul  de evaluare s-au eviden]iat urm\toarele aspecte semnificative:

1. ~n domeniul comunic\rii interpersonale
- dificult\]i `n ini]ierea unei conversa]ii pe tema problemelor sale [i de adaptare social\.

2. ~n privin]a rela]iilor interpersonale
- este foarte exigent\ [i moralizatoare `n rela]iile cu so]ul [i copilul s\u, rela]ionarea

intrafamilial\ este defectuoas\, sexualitatea este restrâns\ `n cuplu; afirm\ c\ de
când este bolnav\ este mai nervoas\, so]ul [i copilul repro[ându-i adesea c\ este rea;

- diminuare marcant\ a interesului pentru majoritatea activit\]ilor [i rela]iilor
interpersonale.
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3. ~n domeniul  obiectivelor existen]iale
- este lipsit\ de scopuri [i sens ale existen]ei, se gânde[te deseori la moarte, având o

dispozi]ie  depresiv\ `n cea mai mare parte a zilei.

4. ~n plan  profesional
- cariera clientei a fost `ntrerupt\ brusc `n 2002, când a trebuit s\ se pensioneze pe

caz de boal\; acela a fost [i momentul `n care colegii de serviciu au aflat despre
boal\, reac]ia lor imediat\ fiind `ntreruperea rela]ion\rii cu clienta; a[a c\ –
spunea ea – „din pu]inii prieteni pe care-i aveam, am r\mas f\r\ niciunul”. 

~n urma evalu\rii cazului, terapeutul a considerat c\ este vorba despre o tulburare
afectiv\ cu elemente depresive, determinat\ de boala infec]ioas\ de care
sufer\. S-a utilizat o psihoterapie de scurt\ durat\ (14 `ntâlniri), frecven]a fiind o
[edin]\ pe s\pt\mân\.

Obiectivele psihoterapiei:
- `mbun\t\]irea comunic\rii intrafamiliale;
- reabilitarea imaginii de sine [i `nt\rirea eu-lui;
- valorizarea evenimentelor pozitive din via]a sa (care s-au `ntâmplat [i care se pot

`ntâmpla).

Problemele identificate de client\ la `nceputul terapiei:
- consider\ c\ este lipsit\ de valoare, ignor\ aspectele pozitive ale vie]ii [i

exagereaz\ detaliile negative (fenomenul de abstragere selectiv\);
-  ar dori s\ comunice mai u[or [i mai deschis, atât `n familie cât [i `n afara ei

(vrea s\ fie mai `n]eleg\toare), pentru c\, spune ea, „`i dezam\gesc pe to]i”
(suprageneralizarea);

- clienta vrea s\ fie mai pasiv\, s\-[i schimbe modul de a se comporta (mai
natural\, mai vesel\, mai pasiv\);

Principiile care au stat la baza  interven]iei psihoterapeutice:
- schimb\rile din via]a psihic\ a clientei se produc permanent, iar schimb\rile

minore aduc `n cele din urm\ schimb\ri majore.

Deoarece clienta a identificat drept calitate faptul c\ este o bun\ gospodin\,
psihologul a ales pentru `nceput o activitate de rutin\, abandonat\ de mult timp
(de a g\ti o pr\jitur\ pentru familie). Sarcina clientei a fost de a-[i monitoriza
activitatea [i de a nota, de la 1 la 10, gradul de satisfac]ie. Nota pe care [i-a
acordat-o a fost 4.

La urm\toarea `ntâlnire sarcina s-a complicat: a trebuit s\ organizeze un pick-nic
pentru familie [i s\ creeze un cadru pentru comunicarea intrafamilial\, acordând
aten]ie [i calit\]ii discursului. De[i ini]ial a spus c\ nu are nici un rost aceast\
sarcin\, clienta a fost de acord s\ o realizeze.

~n [edin]a ulterioar\ a povestit c\, fiind doar ei trei, a `ncercat s\ discute mai mult
decât de obicei [i a fost mul]umit\ de ceea ce s-a `ntâmplat (a discutat cu b\iatul
despre inten]ia lui de a-[i petrece ziua de na[tere [i i-a promis c\ `i va face un tort,
iar cu so]ul despre problemele pe care acesta le avea la serviciu). A fost mul]umit\
[i de faptul c\ a reu[it s\ se controleze, astfel c\ a fost „mai pu]in cic\litoare decât
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de obicei”. Terapeutul a subliniat aspectele pozitive din comportamentul ei.
Observând c\ derularea cu succes a acestei sarcini a func]ionat, terapeutul a
`ncurajat clienta s\ continue [i s\ organizeze [i `n viitor astfel de evenimente.

A urmat, `ntr-o alt\ [edin]\, prezentarea tehnicii antrenamentului autogen [i
realizarea unor exerci]ii preg\titoare pentru practicarea acestuia. Clienta a reac-
]ionat foarte bine la trainingul autogen, acesta favorizând apari]ia senza]iei de
relaxare. Pentru a continua reabilitatrea imaginii de sine, terapeutul a utilizat `n
[edin]a urm\toare hipnoza. ~n timpul transei hipnotice s-a utilizat povestea tera-
peutic\ a stejarului, pentru a stimula speran]a `ntr-un viitor mai bun. {edin]a de
hipnoz\ s-a `ncheiat cu sugestii directe privind imaginea de sine [i capacitatea de
autocontrol. Acestea au ini]iat un ciclu al schimb\rii, care a condus atât la schimb\ri
de ordin psihic, cât [i la ameliorarea st\rii de s\n\tate.

Din nefericire, persoanele seropozitive sunt expuse [i unei anxiet\]i crescute, la
acest lucru concurând multiplii factori: discriminarea, stigmatizarea, teama de a nu
`i infecta pe al]ii, `ngrijorarea privind rezultatele analizelor periodice, grijile privind
infec]iile oportuniste, teama de a avea rela]ii sexuale, de a avea un copil,
incertitudini legate de viitor, anticiparea finalului etc. Psihologul va asista persoana
seropozitiv\ `n descoperirea factorilor cauzatori de anxietate. Simpla ascultare
activ\ a ceea ce spune clientul, `nso]it\ de acceptarea persoanei a[a cum este ea,
este suficient\ pentru ca `n scurt timp s\ se produc\ „insight-ul”, când clientul
identific\ ce anume `i produce anxietate. Dup\ ce factorii etiologici sunt depista]i,
se va interveni prin diferite tehnici terapeutice care reduc anxietatea [i ajut\ la
`mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii persoanelor seropozitive, cum ar fi: terapii compor-
tamentale de scurt\ durat\ `n tratamentul atacurilor de panic\ [i a anxiet\]ii
generalizate, a tulbur\rilor fobice prin intermediul desensibiliz\rii sistematice [i a
tehnicii expunerii; tehnici de autoreglare a st\rilor psihice [i de cre[tere a
rezisten]ei la stres prin intermediul antrenamentului autogen Schultz, hipnoza,
terapii de natur\ experien]ial\ etc.

Având `n vedere c\ lipsa asertivit\]ii este o problem\ cu care se confrunt\ mul]i
clien]i [i c\ aceasta este considerat\ a fi una dintre cele mai importante surse de
inadecvare social\, fiind de fapt un set de comportamente [i atitudini `nv\]ate,
putem spune c\ achizi]ionarea unor abilit\]i de comunicare asertive poate
ameliora sim]itor rela]iile sociale ale clientului seropozitiv, poate dezvolta
`ncrederea `n sine a acestuia, poate `mbun\t\]i abilit\]ile de luare a unor decizii
responsabile [i, `n concluzie, poate `mbun\t\]i calitatea vie]ii acestuia.

Principiile dezvolt\rii comunic\rii asertive, dup\ Adriana B\ban1, sunt:
• Spune NU atunci când este `nc\lcat un drept sau o valoare personal\.
• Motiveaz\-]i afirma]ia, `ns\ f\r\ s\ te justifici – nu te scuza!
• Exprim\-]i opiniile personale specific [i clar – evit\ formul\rile generale.
• Accept\ [i ofer\ complimente.
• Fii direct!
• Cere feed-back – pentru prevenirea gre[elilor de interpretare.
• Schimb\ discu]ia sau evit\ persoana atunci când nu po]i comunica asertiv.
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• F\ referiri la comportamentul neadecvat al unei persoane cu o remarc\
pozitiv\.

• Focalizez\-te pe comportament [i nu pe persoan\ atunci când vrei s\ faci
o remarc\.

• Scoate `n eviden]\ consecin]ele negative ale comportamentului interlocu-
torului asupra ta.

• Precizeaz\ comportamentul dorit, ofer\ alternative comportamentului pe
care dore[ti s\-l schimbi.

• Analizeaz\ costurile [i beneficiile comportamentului.

Dup\ aceea[i autoare, exist\ [i câteva drepturi asertive,  pe care orice persoan\
este bine s\  le con[tientizeze, s\ le cunoasc\ [i s\ ]in\ cont de ele:

• Dreptul de a decide care sunt scopurile [i priorit\]ile personale.
• Dreptul de a avea valori, convingeri, opinii proprii.
• Nu te justifica [i a nu da explica]ii privind via]a ta.
• Dreptul de a spune celorlal]i cum ai dori s\ se comporte cu tine.
• Dreptul de a te exprima f\r\, `ns\, s\-l r\ne[ti pe cel\lalt.
• Dreptul de a spune „nu”, „nu [tiu”, „nu `n]eleg” sau „nu m\ intereseaz\”.
• Dreptul de a cere informa]ii [i ajutor.
• Dreptul de a face gre[eli, de a te r\zgândi.
• Dreptul de a fi acceptat ca imperfect.
• Dreptul de a avea uneori performan]e mai sc\zute decât poten]ialul t\u.
• Dreptul de a avea rela]ii de prietenie cu persoane cu care te sim]i confortabil.
• Dreptul de a schimba prietenii.
• Dreptul de a dezvolta via]a ta a[a cum dore[ti. 

Se adreseaz\ (doar `n cazul copilului seropozitiv) celor care `l `ngrijesc: p\rin]i,
bunici, so]i/so]ii, alte rude sau prieteni, asisten]i maternali. De asemenea, be-
neficiari pot fi [i rudele adul]ilor infecta]i HIV. 

Persoanele afectate de boal\ (mai ales p\rin]ii copiilor seropozitivi) a[teapt\ o
rezolvare miraculoas\ pentru problemele psihologice ale copiilor. Problemele unui
copil [i nu numai, nu ]in `n totalitate de el, ci [i de persoanele de contact. Mul]i
p\rinti vin la psiholog [i arat\ spre copil, spunând: „Noi suntem o familie normal\,
dar copilul nostru are o problem\”. Acest gen de enun] este paradoxal. Cum se
poate ca o familie s\ fie „normal\” [i doar copilul s\ aib\ o problem\? P\rin]ii
doresc, cel mai adesea, s\ schimbe modul de comportare a copilului. „Nu [tiu ce
s\ m\ mai fac cu el.... Este irascibil [i vorbe[te urât, asta dac\ `mi vorbe[te... Nu
pot comunica cu el. ~l voi aduce la dvs. pentru a rezolva aceast\ problem\.”
spunea un p\rinte psihologului. {i acesta nu este un caz singular. La intrarea `n
cabinetul psihologului p\rin]ii doresc mai curând s\-i schimbe pe ceilal]i decât pe
sine, ceea ce reprezint\ o cerin]\ nerealist\. Dac\ p\rin]ii nu con[tientizeaz\ c\
o parte din problem\ poate s\ le apar]in\ [i lor, aceasta nu se va putea rezolva
niciodat\. De aceea este esen]ial ca toti membrii familiei s\ fie invita]i la un dialog
cât mai autentic posibil. Pentru a-[i g\si r\spunsurile, este necesar\ identificarea
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`ntregii constela]ii familiale, toate rela]iile dintre membrii ei, valorile, atmosfera din
familie. Nu putem considera copilul [i nici omul de sine st\t\tor, neinfluen]at de
restul lumii.

~n ciuda tendin]ei naturale a majorit\]ii p\rin]ilor cu copii seropozitivi de a se
focaliza doar pe probleme [i pe ceea ce le cauzeaz\, consider\m c\ o terapie de
succes se bazeaz\ pe punctele tari ale familiei [i nu pe sl\biciunile ei. De aceea
redirec]ion\m p\rin]ii astfel `ncât ace[tia s\ descopere c\ au mai multe resurse
decât credeau.

Persoanele afectate de HIV/SIDA, pe lâng\ controlul propriei con[tiin]e, trebuie s\-[i
controleze [i propria situa]ie, `ncercând schimbarea circumstan]elor care le
determin\ comportamentul. Astfel vor deveni responsabile activ pentru a-[i putea
`n]elege nevoile, defini problemele [i a g\si solu]iile optime pentru rezolvarea
acestora, demonstrând c\ sunt capabile s\-[i determine propriile destine, s\
identifice solu]ii [i s\-[i organizeze propriile vie]i.

Studiu de caz:

D.C., 45 de ani, sex feminin, a solicitat interven]ia psihologului pentru rezolvarea
st\rii depresive prin care trecea, stare determinat\, dup\ spusele clientei, de boala
b\iatului s\u.

B\iatul femeii, C.C., `n vârst\ de 16 ani, a fost diagnosticat `n urm\ cu 5 ani ca fiind
infectat cu HIV. Acesta urmeaz\ cursurile unei [coli normale, repetând un an din
cauza spitaliz\rilor frecvente. ~n prezent, starea lui de s\n\tate este stabil\,
urmând tratamentul antiretroviral.

Primele faze ale demersului terapeutic au fost evaluarea [i diagnoza. ~n urma acestora,
s-a constatat c\ este vorba despre o tulburare de adaptare cu dispozi]ie depresiv\.

Problemele identificate de client\ `n cadrul interviului preliminar:

D.C. spune c\ b\iatul s\u nu `[i cunoa[te diagnosticul, de[i a fost de mai multe ori
internat `n Clinica de Boli Infec]ioase, unde ar fi putut discuta cu al]i copii infecta]i
HIV.  Doamnei C. `i este foarte team\ ca b\iatul s\ nu afle care este adev\rata sa
boal\ [i s\ refuze aceast\ situa]ie sau s\ comit\ acte necugetate, de[i, dup\ cum
singur\ recunoa[te, este echilibrat [i nu a manifestat niciodat\ comportamente
extreme. ~n plus, a observat c\ b\iatul a devenit foarte interesat de sexul opus. Prin
toate acestea, clienta a con[tientizat necesitatea dezv\luirii diagnosticului copilului,
fapt `nso]it de st\ri depresive: st\ri de plâns, lipsa speran]ei pentru viitor,
inapeten]\, insomnie.

Psihoterapia a cuprins mai multe [edin]e. ~n prima [edin]\, s-au f\cut exerci]ii de
relaxare [i de respira]ie. Doamnei C. i s-a indus o stare de relaxare cu sugestionare
pozitiv\.
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Doamna C. a fost `nv\]at\ s\ respire corect, folosind respira]ia abdominal\, nu pe
cea superficial\, toracic\ [i `ndrumat\ s\ foloseasc\ aceste tehnici `n via]a
cotidian\ ori de câte ori se simte obosit\ sau deprimat\.

~n urm\toarea [edin]\, doamna C. a confirmat folosirea acestor tehnici. S-a indus
starea de relaxare, iar pe acest fond, s-a urm\rit proiectarea pe ecranul mental a
unor imagini pozitive. I s-a sugerat s\-[i vizualizeze propria imagine depresiv\ pe
tot acest ecran, apoi s\ o mic[oreze [i s\ o mute `ntr-un col], iar `n locul acesteia,
s\ proiecteze o imagine pozitiv\ a propriei persoane, vesel\ [i fericit\. 

Doamna C.  a primit pentru acas\ exerci]ii de auto`ngrijire: zilnic, s\ fac\ un lucru
pl\cut doar pentru ea (a fost la coafor, a vizionat un film, a f\cut o baie fierbinte,
[i-a f\cut gogo[i).

Pentru cre[terea stimei de sine, a trebuit s\ se gândeasc\ la 10 lucruri care `i plac
la propria persoan\, sarcin\ pe care a `ndeplinit-o destul de greu, dar care a
amuzat-o .

~n continuare, s-a lucrat pe necesitatea dezv\luirii diagnosticului, discutând despre
posibilele reac]ii ale copilului, despre urm\rile dezv\luirii. Doamna C. a fost rugat\
s\ fac\ o list\ cu efectele pozitive [i negative, care ar putea urma dezv\luirii
diagnosticului.

Efectele pozitive au fost mai numeroase decât celelalte: comunicare eficient\ cu
copilul, con[tientizare asupra necesit\]ii tratamentului  antiretroviral [i necesit\]ii
protec]iei, informare adecvat\ a copilului despre boal\, preg\tire pentru viitor,
redobândirea `ncrederii `n p\rin]ii s\i. Concentrând aten]ia clientei asupra as-
pectelor pozitive, psihoterapeutul a facilitat demersul schimb\rii acesteia `n direc]ia
dorit\.

A fost `ndrumat\ cum s\ g\seasc\ momentul oportun pentru discu]ia cu b\iatul s\u.

Curând, aceast\ ocazie s-a ivit, odat\ cu `ntreb\rile copilului despre boal\ [i
despre perioada de timp `n care va mai trebui s\ i-a medicamente. Doamna C. a
reu[it s\-i comunice copilului faptul c\ este infectat HIV. 

Doamna C. a venit la urm\toarea [edin]\ mai bine dispus\, eliberat\ de angoase,
deoarece b\iatul a primit vestea cu maturitate, mul]umindu-i c\ a avut `ncredere `n
el. Rela]ia b\iatului cu p\rin]ii s\i s-a `mbun\t\]it, iar mama [i-a rezolvat pentru
moment dispozi]ia depresiv\. 

Doamna C. a fost inclus\ `n grupul de suport al p\rin]ilor cu copii seropozitivi, iar
b\iatul particip\ la [edin]ele de terapie de grup pentru copii, informându-se despre
implica]iile infec]iei HIV/SIDA.

Urm\re[te o mare varietate de aspecte [i dispune de mecanisme terapeutice
multiple. De aceea se impune armonizarea cu necesit\]ile practice, respectiv
problemele specifice fiec\rei categorii de clien]i. Se recomand\ psihoterapia de
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grup unui client mai ales atunci când problema principal\ a acestuia este
inadaptarea psihosocial\, refuzul medicamenta]iei, anxietatea sau depresia. ~ntâl-
nirile de grup promoveaz\ discu]ia, exprimarea liber\ [i deschis\, contactul social,
reducând astfel alienarea [i izolarea. Este o ocazie pentru interac]iuni [i schimburi
interpersonale complexe, `n sensul c\ membrii grupului pot schimba informa]ii, pot
lua contact cu atitudini [i credin]e diferite fa]\ de aceea[i situatie, pot constata c\
nu sunt singuri `n fa]a durerii.

Pentru ca interac]iunea dintre membrii grupului s\ fie cât mai eficient\, ace[tia
trebuie s\-[i arate disponibilitatea de a-i asculta pe ceilal]i, de a-[i exprima sincer
[i deschis sentimentele, dorin]a de a `mp\rt\[i celorlal]i problemele personale,
capacitatea de a-i ajuta pe ceilal]i la nevoie.

~n general grupurile se constituie din membri egali, ceea ce `nseamn\ c\ fiecare
membru are drepturi egale asupra sentimentelor lui proprii. Ca num\r, grupul este
format `n general din 5 - 8 membri.

Ei sunt selecta]i `n func]ie de:

• problema cu care se confrunt\;
• vârst\;
• disponibilitatea de a participa la `ntâlnirile de grup;
• nivelul intelectual [i de preg\tire cultural\;
• m\sura `n care vor fi capabili s\ ob]in\ beneficii persoanale ca urmare a

particip\rii la grup;
• aprecierea gradului `n care grupul va beneficia de prezen]a lor.

Dup\ faza de organizare a grupului, se stabilesc obiectivele, se ini]iaz\ interven]ia,
care utilizeaz\ tehnici terapeutice precise. La prima `ntâlnire a membrilor grupului,
se fac prezent\rile, se stabilesc regulile de grup, se concepe un contract terapeutic,
se prezint\ a[tept\rile grupului. Pentru a contabiliza efectele terapiei asupra grupului,
`n primele [edin]e de psihoterapie, respectiv `n ultimele, psihologul studiaz\ rela-
]iile simpatetice dintre membri, utilizând sociomatricile. Felul `n care ac]ioneaz\
participan]ii la activit\]ile de grup [i modul de interrela]ionare este analizat de
terapeut [i consemnat `ntr-o fi[\ de observare a dinamicii de grup. Aceasta cu-
prinde informa]ii despre atmosfera general\ (cine a preluat ini]iativa, detensionat,
dominat, retras), gradul de implicare al membrilor, experien]a individual\ (cine a
p\rut confortabil, jenat, cine a contribuit mai mult/mai pu]in), incidente (de exemplu:
autodezv\luirea, insight-ul unui membru, o reac]ie mai important\ etc.). 

Dac\ `n faza ini]ial\ participan]ii pot sim]i nelini[te, tensiune, anxietate determinate
de evocarea problemelor personale, rolul terapeutului fiind de a explica ceea ce se
`ntâmpl\ [i de a facilita acceptarea pozitiv\ a membrilor, treptat grupul se struc-
tureaz\. Astfel, participan]ii adopt\ atitudini de ascultare, comprehensiune, ac-
ceptare, se manifest\ confrunt\ri/conflicte. Tensiunea interioar\ scade, participan]ii
se simt liberi s\ se exprime. Insigh-ul este propice descoperirii de sine, modificând
[i perspectivele personale, dar nu este suficient pentru a produce schimbarea.
Pentru ca aceasta s\ se produc\ este necesar\ trecerea la ac]iune. Ca metode,
utiliz\m: jocul de rol, psihodrama, dramaterapia, relaxarea, hipnoza, imageria
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dirijat\, pove[tile [i scenariile metaforice, tehnici din psihoterapia cognitiv-
comportamental\ sau/[i experen]ial\ etc. ~n etapa terminal\, terapeutul `ncura-
jeaz\ participan]ii spre experimente `n afara grupului [i consolidarea achizi]iilor.
Astfel, aptitudinea de a vorbi despre sine, `ncrederea `n sine, posibilitatea de a lua
decizii, acceptarea bolii, `nt\rirea eu-lui sunt tot atâ]ia indicatori ai faptului c\
psihoterapia se poate `ncheia cu succes.

Un alt aspect important este generat de faptul c\ oferirea suportului reciproc [i
permanent reprezint\ o necesitate pentru copiii seropozitivi [i pentru cei care au `n
`ngrijire o persoan\ seropozitiv\. Acesta este motivul pentru care dup\ finalizarea
terapiei, copilul/p\rintele/adultul este inclus `ntr-un grup de suport, care rezult\
din reuniunea mai multor grupuri de terapie (`n general se reunesc 3 grupuri). ~n
cadrul unui astfel de grup, `n func]ie de nevoi, se dezbat subiecte de interes comun,
cu accent pe `mp\rt\[irea emo]iilor [i tr\irilor personale, a realiz\rilor [i insatis-
fac]iilor. Deoarece cei care au `n `ngrijire un copil sau o persoan\ seropozitiv\ se
confrunt\ cu acela[i tip de probleme inerente bolii, grupul de suport reprezint\ o
surs\ de reasigurare emo]ional\ pentru membrii s\i. ~n interiorul grupului fiecare
simte c\ problema lui este `n]eleas\, acceptat\ [i `mp\rt\[it\ de ceilal]i parteneri
de grup. 

Totodat\, aceste `ntâlniri au constituit cadrul de dezbatere pentru rezolvarei unor
probleme comune legate de: 

• respectarea drepturilor legale de care beneficiaz\ persoana seropozitiv\ [i
asistentul personal al acestuia;

• asigurarea tratamentului cu antiretrovirale;
• excluderea copiilor din unit\]ile [colare ca urmare a afl\rii diagnosticului de

c\tre profesori;
• marginalizarea persoanei infectate [i a familiei acestuia din comunitate;
• apari]ia bolilor oportuniste;
• experien]a rejec]iei;
• decesul unei persoane apropiate, infectate cu HIV;
• spitalizarea;
• faza final\ a bolii.

3.4.4. Tehnici  de interven]ie psihoterapeutic\ specifice

~n interven]ia terapeutic\, un rol foarte important `l are rela]ia psihoterapeut - client,
formarea acesteia fiind primul obiectiv urm\rit. Terapeutul trebuie s\ câ[tige
`ncrederea persoanei seropozitive, s\ manifeste acceptare [i toleran]\, grij\ [i
preocupare pentru problemele clientului, s\ creeze un mediu securizant pentru
pacient, `n care s\ se simt\ bine.

La prima [edin]\, clientul este informat cu privire la structura interven]iei: durata,
loca]ia [edin]elor etc. precizându-i-se [i faptul c\ psihoterapia necesit\ munc\ [i
efort sus]inut atât din partea terapeutului, cât [i din partea clientului. ~n afara
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efortului comun depus de ambele p\r]i implicate `n timpul [edin]elor, terapeutul
stabile[te sarcini precise [i clare (a[a-numitele „teme pentru acas\”) pe care
clientul trebuie s\ le `ndeplineasc\ `ntre [edin]e. ~n m\sura `n care aceste sarcini
sunt `ndeplinite, progresele `n terapie pot fi accelerate. Stephen Lakton (1990) a
constatat c\ orice ac]iune (cât de ne`nsemnat\) pe care clientul o realizeaz\ `ntre
[edin]ele de terapie [i care reprezint\ un mic pas `n direc]ia schimb\rii, amplific\
rezultatul [edin]ei urm\toare.

~n ceea ce prive[te alegerea tehnicii terapeutice, aceasta depinde de:

• problema clientului;
• particularit\]ile clientului (vârst\, inteligen]\, nivel de dezvoltare, stadiul bolii);
• formarea teoretic\  [i experien]a psihoterapeutului. (~n legatur\ cu aceasta

M. Erickson ne-a `nv\]at c\ este important s\ nu fim prizonierii unei grile
de lectur\, `n mod prealabil determinat\. Dac\ aderam prea mult la o teorie
nu vom vedea decât prin acea teorie. Practica ne arat\ c\ trebuie s\
observ\m tot ceea ce poate fi util schimb\rii). 

• alte variabile situa]ionale.

Psihoterapia sugestiv\ [i hipnoterapia 

„Sugestibilitatea reprezint\ capacitatea subiectului de a reac]iona la sugestii. Este
acea manifestare particular\ a influen]abilit\]ii care asigur\ transformarea situa]iei
sugestive `ntr-un comportament sugerat” 1. Dac\ `n via]a de zi ci zi utiliz\m sugestia
pentru a influen]a reac]iile altora, `n hipnoterapie ea devine, dup\ Bernheim,
principalul principiu explicativ al induc]iei hipnotice (`n hipnoz\, al\turi de sugestie,
exist\ [i al]i mediatori implica]i: expecta]iile, procesele imaginative, credin]a, diso-
cierea etc.). 

Hipnoterapia are o utilizare relativ recent\. Nu se [tie cu exactitate când a fost
`ntrebuin]at\ pentru prima dat\, dar a fost mentionat\ `n publica]iile americane
dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial. P\rerea lui J.A. Malarewicz este c\ „hipnoza
`ns\[i nu este o terapie. Ea este unul dintre instrumentele pe care terapeutul `l
poate utiliza `n fa]a unei situa]ii anume, `n func]ie de experien]a, de specificitatea
situa]iei [i `n func]ie de dorin]a pacientului”.

Este cunoscut faptul c\ sugestiile pozitive [i hipnoza au multiple aplica]ii practice.
Mult timp au fost utilizate cu predilec]ie `n afec]iunile nevrotice, considerându-se c\
`n cazul unor boli cronice succesul lor este limitat de evolu]ia imprevizibil\ a bolii.
Dar, a[a cum au dovedit doi speciali[ti germani la Congresul European de Hipnoz\
din 1990, exist\ date clinice [i experimentale `ncurajatoare la pacien]ii bolnavi de
cancer [i SIDA (I. Holdevici). Beneficiile psihologice ale relax\rii, autohipnozei,
dezvoltarea abilit\]ii de disociere sunt esen]iale `n `mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii unui
pacient seropozitiv `n faz\ terminal\. Scopul terapiei, `n cazul unor astfel de
pacien]i, nu poate fi, de exemplu, „M\ voi vindeca total”, ci se poate concretiza `n
`nv\]area pacien]ilor de a-[i rezolva problemele de via]\, de a-[i men]ine echilibrul
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sufletesc, de a-[i modifica gândurile negative, de a cre[te stima de sine,
`ncurajarea exprim\rii emo]iilor, `mbun\t\]irea aptitudinilor de comunicare,
reducerea consecin]elor bolii (atât cele din planul dezvolt\rii psihice cât [i a
simptomatologiei bolii - de ex. durerea), preg\tirea psihic\ pentru confruntarea cu
moartea - terapia de doliu.

Este necesar ca aceste scopuri s\ fie realiste. Dac\ nu sunt suficient de importante
pentru client, atunci el nu va reu[i s\-[i mobilizeze for]ele pentru a le atinge [i, deci,
pentru a se schimba.

Cu copiii seropozitivi succes poate avea [i abordarea metaforic\ a bolii. Utilizarea
metaforelor este o cale util\ de a-i furniza copilului noi `n]elesuri, care, la rândul lor,
produc noi schimb\ri ale atitudinii [i comportamentului. ~ntr-un cadru la fel de
natural unui copil ca desenele animate, metafora terapeutic\ `[i poate `ndeplini
scopul sub forma unei pove[ti. Copilul este con[tient numai de ac]iunile [i
evenimentele care `i sunt descrise. El nu caut\ `n]elesuri ascunse, chiar dac\
acestea sunt comunicate. Iat\ `n continuare o astfel de poveste:

„Arborele atât de dorit”

„A fost odat\ ca niciodat\, `ntr-un sat foarte `ndep\rtat, numit Hibiscus, un obicei
foarte special: tradi]ia spune c\ atunci c`nd cineva dore[te s\ planteze un arbore,
s\ `nceap\ cu s\direa s\mân]ei. Doi tineri `ndr\gosti]i s-au hot\rât s\ planteze [i
ei un cop\cel `n fa]a casei lor. Au preg\tit cu aten]ie [i dragoste terenul `nainte, iar
`n ziua  stabilit\ au mers la `n]eleptul satului, care le-a dat pre]ioasa garan]ie a
dragostei lor, s\mân]a. 

Tinerii au avut mare grij\ de s\mân]a s\dit\, stropind periodic locul [i vizitându-l cu
regularitate.

Dar iat\ c\, `n momentul `n care cop\celul trebuia s\ str\pung\ p\mântul, a `ntâlnit
un obstacol... Prins sub o movil\ de p\mânt, arborele nu mai reu[ea s\ ias\.
~ngrijora]i, tinerii au chemat un specialist `n horticultur\ care, cu mult\ grij\, a ridicat
movila de p\mânt [i a desprins cop\celul. Specialistul le-a spus tinerilor c\,
de-acum `nainte, arborele va avea nevoie de mult\ aten]ie [i dragoste.

Timpul trecea, cop\celul cre[tea, dar avea mai multe probleme decât al]i cop\cei
de vârsta lui. A fost examinat de mul]i speciali[ti, dar ace[tia nu puteau s\ fac\
decât s\-i `ncurajeze pe prietenii no[tri. Pentru a-l ajuta s\ creasc\ frumos [i drept,
i-au pus araci de toate felurile, dar nici unul nu s-a potrivit. {i atunci cop\celul a
r\mas strâmb definitiv.

Curând prietenii no[tri au observat c\ la un vecin exist\, de asemenea, un arbore
strâmb care p\rea fericit. Ei s-au hot\rât s\ vorbeasc\ cu vecinii lor, pentru a afla
care este „re]eta”.
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Vecinii au spus c\ la `nceput s-au ocupat foarte mult de cop\cel, au depus mult
efort, [i-au f\cut multe griji... Apoi, s-au decis c\ cel mai bine este s\-l lase s\
creasc\ singur, dar f\r\ s\-l abandoneze. Au continuat s\ aib\ grij\ de el, dar l-au
l\sat [i partea lui de autonomie.

Prietenii no[tri a decis s\ ]in\ cont de sfaturile vecinilor [i, `n scurt timp, cop\celul
lor a `nceput s\ creasc\ [i s\ `nfloreasc\.

Doi ani mai târziu, s-a organizat un concurs la care au participat mai mul]i arbori
din satul Hibiscus, iar copacul prietenilor no[tri a luat premiul pentru cele mai
frumoase frunze. P\rin]ii au fost foarte mândri de el...” 1

Milton Erickson afirma c\ fiecare om are `n el informa]ia necesar\ [i suficient\
pentru schimbare, iar psihoterapeutul nu face decât s\ faciliteze aceast\ schim-
bare. Iar tehnicile sugestive [i hipnoterapeutice nu sunt altceva decât modalit\]i de
schimbare ale sistemului de referin]\ prin prisma c\ruia pacientul prive[te problema.
Hipnoterapia este un loc de `ntâlnire `ntre pacient [i terapeut, unde acesta din urma,
prin sugestiile pe care i le induce pacientului, `i permite s\ se vindece singur. ~n
aceast\ rela]ie nu exist\ dominant/dominat, rela]ia este de colaborare. Hipnoza este
o stare natural\ de spirit. Nu este vorba despre nimic artificial sau supranatural.
Fiecare posed\ o capacitate natural\ de a r\spunde la hipnoza.

Metoda de induc]ie depinde de: stilul terapeutului, creativitatea [i vârsta clientului,
precum [i de dezvoltarea, interesele [i talentul hipnotic al acestuia.

}inând cont de particularit\]ile de vârst\ ale persoanelor cu care lucr\m, cei mai
mul]i fiind copiii, dar [i de caracteristicile bolii de care sufer\, putem afirma c\
tehnicile bazate pe sugestie sunt bine primite [i au rezultate favorabile. ~n sprijinul
acestei afirma]ii st\ [i faptul c\, `n general, copiii reprezint\ categoria de vârsta cu
cel mai ridicat grad de sugestibilitate, ei sunt cei mai buni subiec]i pentru hipnoz\,
pentru c\ abilit\]ile lor imaginative sunt mai repede accesate decât la adul]i. La
aceasta se adaug\ faptul c\ boala creeaz\ o stare de disconfort, sl\biciune,
incertitudine, fapt care cre[te sensibilitatea la sugestie. Zeltzer [i Le Baron (1986)
consider\ c\: 

• La vârsta pre[colar\ copii nu sunt capabili s\ internalizeze implicarea ima-
ginativ\ - r\spund la hipnoz\ `ntr-o manier\ activ\; 

• Copiii mai mari pot experimenta hipnoza `ntr-un mod mai internalizat, con-
cetrându-[i aten]ia pe fantezii [i imagini. 

Copiii se bucur\ de induc]iile fanteziste ce le capteaz\ aten]ia [i imagina]ia,
aceast\ implicare facilitând degajarea de unele aspecte ale bolii (fizice, psihologice
[i sociale). Fantezia este lumea interioar\ a copilului, un proces natural prin care
el `nva]\ s\ dea sens lumii din afar\. Erickson face o diferen]iere interesant\ [i
folositoare `ntre fanteziile con[tiente [i cele incon[tiente. Fantezia con[tient\ este
o simpl\ form\ de `ndeplinire a dorin]elor: ne vedem ob]inând performan]e care sunt
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irealizabile. Fanteziile incon[tiente sunt comunic\ri ale poten]ialului actual despre
incon[tient, ceea ce s-ar putea realiza dac\ ar permite con[tientul. „Fanteziile
incon[tiente sunt constructe psihologice cu grade variate de formulare, pentru care
incon[tientul este preg\tit sau a[teapt\ pur [i simplu o oportunitate s\ le fac\ o parte
a realit\]ii.” (Erickson, 1954)

Metodele autoritare nu sunt indicate cu copiii. Doar induc]iile permisive `i `ncu-
rajeaz\ copilul s\ se implice activ. Trebuie utilizat sim]ul aventurii, curiozitatea,
pl\cerea schimb\rii. Astfel, hipnoterapia este utilizat\ cu succes `n: afec]iunile
dermatologice, lipsa apetitului alimentar, refuzul medicamenta]iei, controlul [i com-
baterea durerii, reducerea anxiet\]ii,  controlul st\rilor [i dispozi]iilor depresive etc.

Metodele de induc]ie `n cazul copilului sunt diferite de cele utilizate `n cazul adul-
tului. De exemplu, se pot utiliza fanteziile televizate: terapeutul `ndeamn\ copilul s\
`nchid\ ochii [i s\-[i imagineze un televizor uria[, care are culori foarte vii [i o
telecomand\ prin care poate alege programul preferat. Vocea terapeutului poate fi
vocea mamei când copilul este foarte preocupat cu privitul la emisiunea favorit\ [i
când nu vrea s\ fie deranjat.

~nt\rirea eu-lui poate fi realizat\ cerând copilului s\-[i imagineze fabricarea unui
sortiment foarte special de biscui]i: ingredientele sunt aspecte pozitive din via]a
copilului, cum ar fi amintirile pl\cute sau rela]ion\rile bune. I se spune copilului c\
amestecul trebuie s\ con]in\ ceea ce fiecare are nevoie pentru a se sim]i
`ncrez\tor, calm, relaxat, fericit sau pentru a rezolva o problem\. Dup\ ce
amestecul a fost realizat, copilul are voie s\ „m\nânce„ biscu]ii. Pe m\sur\ ce-i
m\nânc\, el devine mai `ncrez\tor, mai bun, mai curajos, etc.

Alegoria – metod\ de terapie

Este o tehnic\ indirect\, bazat\ pe mecanismul analogiei [i proiec]iei, care permite
con[tientizarea unor particularit\]i psihofizice [i const\ `n „exprimarea unei idei
printr-o figura `nzestrat\ cu `nsu[iri sau printr-o metafor\ dezvoltat\” (conform
„Petit Larousse”).

Utilizarea metaforelor este o cale util\ pentru furnizarea a noi `n]elesuri care, la
rândul lor, produc noi schimb\ri ale atitudinii [i comportamentului. Metafora poate
fi definit\ ca un procedeu prin care se atribuie unei persoane sau unui lucru o
denumire care se potrive[te cu o compara]ie sub`n]eleas\, o analogie. Astfel, când
spunem despre cineva ca „arde de dorin]\”, de fapt `nseamn\ c\ dorin]a lui este
intens\ [i nu c\ a luat foc.

Scopul alegoriei [i al metaforei este s\ informeze, s\ educe, s\ vindece [i s\
favorizeze dezvoltarea. Obiectivul alegoriei este s\ atrag\ aten]ia con[tient\ a
individului [i s\-i obtureze mecanismele de ap\rare favorizând `n final contactul cu
resursele incon[tientului, bogate `n alternative [i solu]ii. 

Prin intermediul imaginarului, copilul [i adultul creeaz\ leg\turi cu lumea simbolic\,
iar apoi interiorizeaz\ semnifica]iile acestora. Dup\ opinia mai multor psihologi,
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copii au nevoie de basme cu zâne, de metafore [i alegorii pentru a compensa
explica]iile logice oferite de lumea [colii. Este deci important s\ continu\m s\
hr\nim imagina]ia copilului din noi, s\-l uimim, s\-l surprindem.

Jeffrey Zeig rezum\ avantajele alegoriilor dup\ cum urmeaz\: 

• Nu sunt amenin]\toare;
• Sunt atractive;
• Favorizeaz\ independen]a;
• Pot fi folosite pentru a `ndep\rta rezisten]a natural\ la schimbare;
• Pot servi ca mijloc de control al rela]iei;
• Modeleaz\ flexibilitatea;
• Pot sensibiliza.

 Antrenamentul asertiv (dup\ David D., 1997)

1. Atunci când, `n urma evalu\rii, constat\m c\ antrenamentul asertiv este necesar,
`ncepem prin a `ncuraja clientul s\ examineze mai atent modul `n care in-
terac]ioneaz\ cu ceilal]i. Este foarte util ca el s\ `nceap\ s\ p\streze un jurnal `n
care s\ noteze toate situa]iile `n care s-a comportat timid, pasiv, cele `n care a
reac]ionat agresiv [i cele `n care consider\ c\ a avut un comportament asertiv. 

2. ~n urm\toarea etap\ vom ajuta clientul s\ aleag\ un singur incident din trecut de
acest fel. Cu ochii `nchi[i, el `[i va imagina cât mai viu aceast\ situa]ie, cu toate
detaliile legate de sentimentele experien]iale, ac]iunile `ntreprinse [i discu]ia
purtat\ cu cealalt\ persoan\.

3. Se examineaz\ [i se noteaz\ caracteristicile comportamentului clientului `n ceea
ce  prive[te:

• Con]inutul mesajului (dac\ a fost pasiv, asertiv sau agresiv);
• Credibilitatea mesajului (pentru a fi credibil, printre altele, mesajul trebuie

s\ con]in\ cât mai multe detalii [i s\ denote o implicare emo]ional\ a vor-
bitorului);

• Volumul [i tonul vocii (volum normal, dar ton hot\rât);
• Fluen]a vorbirii (mesajul trebuie s\ fie exprimat cât mai clar);
• Contactul vizual (direct, f\r\ a fi evitant sau fix);
• Gestica (s\ sus]in\ `n mod eficient mesajul, f\r\ a exprima nervozitate);
• Postura (este recomandat\ pozi]ia frontal\, cu o distan]\ potrivit\ fa]\ de

interlocutor);
• Timpul scurs `ntre incident [i reac]ie (cu unele excep]ii, exprim\rile spon-

tane sunt cel mai indicate).

4. ~n continuare clientul va selecta una sau mai multe persoane pe care le
consider\ modele de asertivitate. El va studia comportamentul verbal [i non-verbal
al acestora `n situa]ii relevante. Consecin]ele comportamentului acestora vor fi
comparate cu consecin]ele comportamentului nonasertiv al clientului. Atunci când
este posibil, acesta din urm\ va `ncerca s\ discute cu modelele alese despre
comportamentul asertiv [i consecin]ele acestuia.
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5. ~ntocmirea unei liste cu mai multe variante de comportament asertiv, utile `n
diverse situa]ii.

6. Efectuarea unor exerci]ii de imagerie dirijat\ `n care clientul `[i imagineaz\
modul `n care utilizeaz\ fiecare din variantele de mai sus, `n situa]ii specifice. El va
selecta acele alternative care i se par eficiente pentru propria persoan\ [i le va
exersa `n imaginar. 

7. ~mpreun\ cu clientul, vom practica jocul de rol pentru alternativa aleas\ de
acesta, cu cât mai multe feed-back–uri. Secven]ele considerate necorespun-
z\toare vor fi modificate astfel `ncât clientul s\ se simt\ confortabil cu ele. Acest
rezultat va fi comparat cu caracteristicile generale ale unui comportament asertiv
(punctul 3).

8. Pa[ii 6 [i 7 se repet\ pân\ `n momentul `n care clientul [i-a format o manier\ de
comunicare asertiv\ cu ceilal]i.

9. Alternativa aleas\ va fi utilizat\ `ntr-o situa]ie din via]a real\ (dac\ intervine
anxietatea [i clientul nu reu[e[te s\ pun\ `n practic\ ceea ce a `nv\]at, se repet\
pa[ii 4 [i 7). 

10. Analiz\m `mpreun\ cu clientul modul `n care a reu[it s\ aplice `n practic\ ceea
ce a `nv\]at, urm\rind elementele sugerate la punctul 3, precum [i consecin]ele
noului comportament [i tr\irile experien]iate de subiect. Dup\ primele eforturi, ne
putem a[tepta ca persoana `n cauz\ s\ aib\ un anumit succes, dar nu o satisfac]ie
personal\ complet\. Exersând, cu timpul, rezultatele vor fi din ce `n ce mai bune
deoarece interac]iunea eficient\ reprezint\ un proces de `nv\]are continu\.

Art-terapia

Este cunoscut faptul c\ desenul, construc]ia, modelajul sunt mijloace de exprimare
tot atât de bogate ca [i limbajul verbal, permi]ând clientului s\ creeze `n realitate
ceea ce a v\zut, tr\it, sim]it sau imaginat. 

Art-terapia este o metod\ de tratament prin intermediul crea]iei artistice. Ea
folose[te limba expresiei vizuale [i plastice. Acest lucru o face s\ fie un instrument
de ne`nlocuit pentru cercetarea [i armonizarea acelor laturi ale lumii interioare a
clientului pentru exprimarea c\rora cuvintele nu sunt potrivite. Art-terapia apeleaz\
la func]ia simbolic\ a artei pentru c\ acesta este unul dintre factorii procesului
psihoterapeutic, ajutând clientul s\ con[tientizeze [i s\ integreze materialul
subcon[tientului, iar art-terapeutului s\ vorbeasc\ despre dinamica acestui proces
[i despre modific\rile care au loc `n psihicul clientului.

Art-terapia este utilizat\ cu succes atât `n terapia individual\, cât [i `n cea de grup,
cu predilec]ie `n cazul copiilor. Ea realizeaz\ detensionarea emo]ional\ prin
exerci]ii sau activit\]i de expresie grafic\ (ex: desen liber/tematic, pictura
individual\/colectiv\, rota]ia desenelor, decupaj, colaj, modelaj etc.). Acestea devin
modalit\]i de cunoa[tere a personalit\]ii clientului, a contextului socio-cultural de
provenien]\, al gradului lui de maturizare psihic\, al intereselor [i preocup\rilor
sale. Clientul se simte mult mai relaxat dup\ o astfel de activitate, mai ales dac\
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ea este `ntregit\ de discu]iile ce se poart\ pe marginea con]inutului. De asemenea,
art-terapia dezvolt\ sim]ul realiz\rii [i cre[te `ncrederea `n sine, dezvolt\ diferite
deprinderi manuale practice [i sim]ul estetic etc. 

~n cazul activit\]ilor de grup, art-terapia are [i rolul de a cre[te coeziunea [i
colaborarea. Participan]ii la o sarcin\ comun\ trebuie s\ pun\ deoparte toate
celelate tr\iri, rela]ii [i sentimente care `i pot `mpiedica s\ ating\ scopul. Astfel,
putem vorbi deja despre efectul grupului. Copilul prive[te ce fac ceilal]i, cum se
comport\ ace[tia. ~n grup este foarte important s\ se studieze capacitatea copiilor
de a se concentra, care sunt posibilit\]ile [i interesele lor.

Pictur\ colectiv\

~n art-terapie exist\ unele teme care p\trund adânc `n subcon[tientul uman.
Omenirea a zugr\vit pe parcursul existen]ei sale omul, casa, copacul, animalele,
m\rile, p\mântul, focul, cerul, ziua, noaptea. Copiii reac]ioneaz\ de regul\ la aceste
teme. Acest lucru nu este `ntâmpl\tor, pentru c\ desenele cu aceste teme se fac [i
cu sufletul, vindeca `ntr-o oarecare m\sur\, restabilesc echilibrul, dau putere. O
tema din aceast\ enumerare `i poate fi mai apropiat\ de suflet copilului. Este bine
ca art-terapeutul s\ `i dea posibilitatea copilului de a alege dintr-o `n[iruire de teme.
~n cazul copiilor seropozitivi, este util s\-i `ncuraj\m s\ verbalizeze ceea ce simt cu
privire la boal\. De exemplu, i se pot da copilului urm\toarele indica]ii: 

Realizeaz\ un desen despre:

• când erai copil;
• despre durerea ta de copil;
• despre mânia ta;
• despre ce te `ngrijoreaz\ pe tine;
• locul unde ai dori s\ fii dac\ ai fi vr\jit;
• visurile tale;
• co[marurile tale.

~n general, o tem\ liber\ este destul de greu de ales. {i persoanele adulte au
uneori dificult\]i `n alegerea unei astfel de teme. ~n acest context sunt foarte
importante vârsta [i sexul copilului. B\ie]ilor de obicei le plac temele despre ma[ini,
armat\, transport, televizor, computer. Fetele prefer\ florile, bijuteriile, obiectele
decorative.
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Terapia suportiv\

Terapia suportiv\ (de sus]inere) este o psihoterapie necodificat\, f\r\ o referin]\
terapeutic\ precis\ [i f\r\ o tehnic\ special\. Nu vizeaz\ ob]inerea unor schimb\ri
psihologice profunde, ci mai mult o `nt\rire a capacit\]ilor adaptative ale unui client
prin punerea `n ac]iune a mijloacelor de ap\rare ale acestuia. Ia `n calcul concretul,
realul, prezentul [i mai pu]in tipul de personalitate, etiologia bolii etc. 

Scopul acestui tip de terapie este de a ajuta clientul s\-[i dezvolte mecanisme
adaptative `n momentele dificile sau de criz\ (momentul afl\rii diagnosticului de
infec]ie HIV, apari]ia unor boli oportuniste, durere, deteriorarea st\rii de s\n\tate,
fenomenul de respingere social\, stadiul final al bolii). 

Clientul este ascultat [i `ncurajat, terapeutul având grij\ s\ nu deterioreze imaginea
de sine [i `ncrederea `n propria persoan\. Dac\ terapeutul se impune prea tare,
conducând clientul spre realizarea unor sarcini pe care acesta nu le poate face,
acesta poate fi cople[it de sentimentul neputin]ei, lucru care duce la sc\derea
stimei de sine. ~n cazul `n care clientul pune `ntreb\ri referitoare la prognosticul
bolii, la viitorul s\u r\spunsurile trebuie s\ fie oneste. Terapeutul nu trebuie s\ fac\
aprecieri false privind `ngrijor\rile clientului, dar trebuie s\ men]in\ speran]a (de
exemplu, insist\ pe importan]a tratamentului antiretroviral, informeaz\ copilul despre
nout\]ile `n domeniu etc.).

Terapia cognitiv comportamental\

Anxietatea, fobia, depresia pot fi punctul de plecare pentru o terapie de lung\
durat\ care dezv\luie pu]in câte pu]in partea ascuns\ a emo]iilor contrare care
declan[eaz\ starea de r\u. Terapia cognitiv comportamental\ nu se aplic\ decât
pentru partea vizibil\ [i actual\ a aisbergului, cea care cauzeaz\ disconfortul psihic
[i suferin]a. Clientul este `nv\]at c\ psihicul omului este constituit sub forma unui
aisberg, partea nevazut\ sau scufundat\ a acestuia fiind afectivitatea, ea este cea
mai important\ pentru c\ este baza, iar dac\ ceva nu este `n regul\ `n aceast\
parte atunci [i partea de sus se clatin\. 

Principiul de baz\ al terapiei cognitiv comportamentale postuleaz\ c\ modurile `n
care individul se comport\ sunt determinate de situa]iile imediate [i de felul `n care
subiectul le interpreteaz\1. Pornind de aici, ea este indicat\ atunci când, ne pro-
punem modificarea r\spunsurilor comportamentale [i transformarea convingerilor
ira]ionale `n convingeri ra]ionale, cu rol adaptativ. ~n terapia cognitiv comporta-
mental\ clientul este ajutat s\ `nve]e noi comportamente, plecând de la elaborarea
unor noi gânduri, idei, dup\ constatarea c\ cele vechi nu duc la nimic bun: este
vorba de a reu[i mâine ceea ce credem c\ suntem incapabili s\ facem ast\zi, fapt
pe care l-am ratat ieri tocmai din aceasta cauz\.

Principalele etape `n restructurarea cognitiv\ sunt:

1. Educarea clientului privind rela]ia dintre gânduri, emo]ii [i comportamente;
2. Identificarea [i modificarea gândurilor dezadaptative;
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3. Formularea unor gânduri adaptative alternative;
4. Aplicarea lor `n situa]iile de via]\.

~n exemplul de mai jos, este reliefat modul `n care mama unui copil seropozitiv a fost
ajutat\ s\ fac\ o restructurare cognitiv\, folosind disputa logic\ [i tehnica decatastrof\rii.
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F.F.I. a aflat de un an c\ fiica sa, `n vârst\ de 15 ani, este seropozitiv\. Din
discu]iile pe care le-a  avut cu psihologul, a reie[it necesitatea dezv\luirii
diagnosticului fiicei sale, deoarece aceasta este adolescent\ [i are un
prieten. De asemenea, fiica sa pare s\ `[i b\nuiasc\ boala [i `ncearc\ s\
ini]ieze discu]ia pe aceast\ tem\ cu mama sa. Dar mama are un
comportament evitant; de câte ori fata manifest\ dorin]a de a vorbi despre
acest lucru, mamei `i vine s\ plâng\, g\se[te un pretext s\ plece. I se pare
c\ situa]ia este groaznic\, c\ fiica sa poate s\ moar\ oricând [i este
depresiv\, plânge foarte des.

Gândurile: Fiica mea va muri, sunt `ntr-o situa]ie f\r\ ie[ire.
Dac\ vor afla vecinii, vor rupe rela]iile cu noi.

St\ri emo]ionale: Triste]e, anxietate, depresie, accese de plâns.

Ca modalitate de interven]ie, psihologul a utilizat disputa logic\:

Consilier: Din câte `mi spune]i, sunte]i speriat\ c\ fiica dumneavoastr\ va
muri [i la acest gând, sunte]i foarte trist\ [i v\ vine mereu s\ plânge]i.
Client: Da… plâng tot timpul. {tiu c\ ar trebui s\ [tie ce boal\ are, dar m\ uit
la ea [i nu pot s\ v\d decât c\ via]a ei s-a sfâr[it… (plânge)
Consilier: Cunoa[te]i [i alte persoane infectate cu HIV?
Client: Da, de când am aflat c\ este infectat\, am cunoscut foarte mul]i copii cu HIV.
Consilier: Ace[ti copii au murit?
Client: O singur\ fat\ a murit, dar avea tumoare cerebral\ Acum [tiu c\ via]a
copilului meu nu mai are nici un sens.
Consilier: Spune]i c\ via]a fiicei dvs. nu mai are nici un sens. Din câte am
`n]eles de la dvs., ea merge `n continuare la [coal\, are un prieten, merge la
petreceri...
Client: Da, este adev\rat. Se simte destul de bine de când ia medicamentele
antiretrovirale.
Consilier:  Ce crede]i c\ s-ar putea `ntâmpla dac\ i-a]i spune c\ este infectat\ ?
Client: Cred c\ ar plânge.
Consilier: Crede]i c\ dac\ i-a]i explica ce este infec]ia HIV [i faptul c\ poate
face `n continuare aproape orice, ar `n]elege?
Client: Da, este o fat\ inteligent\. {i ea `[i dore[te s\ povestim despre boala
ei, `ns\, pân\ acum, eu am fost cea reticent\.
Consilier: Starea ei de s\n\tate nu este grav\. Se simte bine, dezvoltarea ei
este bun\, tratamentul are rezultatele scontate. ~[i b\nuie[te diagnosticul [i
totu[i nu este deprimat\. Mai mult, dore[te s\ discute despre asta, având
chiar ea ini]iativa. Crede]i c\ situa]ia ei este chiar atât de disperat\ [i c\ este
`ntr-adev\r `n pericol de a muri?
Client: De fapt, nu chiar. Sunt mul]i al]ii care au rezultatele analizelor mult mai
rele [i totu[i, se simt destul de bine... ~nseamn\ c\ nici fiica mea nu este chiar
`n pericol.



~n continuare, vom prezenta o schem\ orientativ\ a tehnicilor cognitiv comporta-
mentale ce pot fi utilizate, a[a cum sunt ele descrise `n literatura de specialitate:

- Metode de cre[tere a comportamentului: `nt\rirea pozitiv\, `nt\rirea negativ\,
`nt\rirea diferen]ial\, expunerea la modele potrivite, `ndep\rtarea condi]iilor care
interfereaz\ cu comportamentul dezirabil, controlul stimulilor.
- Metode de reducere, stingere a comportamentului: stingerea, sa]ietatea,
schimbarea stimulilor, pedeapsa, time-out, costul r\spunsului, supracorec]ia, `nt\rirea
pozitiv\: promovarea unui comportament alternativ, `nt\rirea unui comportament
incompatibil, `nt\rirea diferen]ial\ a altor comportamente, antrenarea abilit\]ilor, eli-
minarea emo]iilor disfunc]ionale, modelarea, jocul de rol.
- ~nv\]are cognitiv\ [i controlul: restructurare cognitiv\, stoparea gândurilor,
rezolvarea de probleme.
- Trainingul autocontrolului: automanagement - stabilirea standardelor, auto-
monitorizare, autoevaluare, auto`nt\rire, autocontrolul condi]iilor antecedente.

Psihoterapia prin joc dramatic

Are la baz\ tehnica jocului dramatic, care este:

• metod\ de psihodiagnostic – ofer\ informa]ii cu privire la natura [i extensi-
unea problemei copilului;

• modalitate de instruire – urm\rindu-i pe ceilal]i cum joac\ roluri, copilul
`nva]\ cum s\ abordeze diferite situa]ii;

• modalitate de antrenament – angajându-se `n jocul de rol, copilul poate
ob]ine un insight cu privire la el `nsu[i, poate `nv\]a s\-[i controleze mai
bine sentimentele [i s\ dezvolte noi abilit\]i de a face fa]\ existen]ei.

Aceasta tehnic\ este util\ atât `n psihodram\ cât [i `n dramaterapie. Dar, ce
deosebiri exist\ `ntre psihodram\ [i dramaterapie? Psihodrama faciliteaz\ tr\irea
de c\tre o persoan\ a unei experien]e veridice, solicitând-o s\ se joace pe sine `n
diferite situa]ii cu caracter dramatic, deci `nc\rc\tura emo]ional\ la retr\irea situ-
a]iei se amplific\. Dramaterapia, `ns\ presupune retr\irea aceleia[i situa]ii dintr-o
alt\ perspectiv\. Ea `ncurajeaz\ exprimarea [i explorarea conflictelor [i dificul-
t\]ilor unei persoane `ntr-o modalitate mai creativ\ [i deta[at\.

Implicarea terapeutului poate s\ difere `n func]ie de scopurile propuse: mul]i
teoreticieni, cum sunt Anna Freud, Melanie Klein recomand\ ca terapeutul s\ nu
devin\ implicat activ `n jocul copilului, ci s\ r\mân\ un observator. Al]ii, `ns\, v\d
terapeutul ca un participant activ. Dac\ un copilul poate s\ men]in\ activit\]ile de joc
care duc la experien]e cathartice [i la insight cognitiv [i emo]ional f\r\ implicarea
terapeutului, atunci acesta poate adopta un rol mai pasiv. Dintre acestea, amintim:
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Consilier: Crede]i c\ dac\ a]i privi situa]ia astfel: „are analize bune, medicii
mi-au spus s\ nu m\ `ngrijorez, sunt mai multe lucruri pe care le poate face,
fa]\ de câte lucruri nu poate s\ fac\”, v-ar putea ajuta s\ gândi]i pozitiv [i a]i
putea vorbi deschis cu ea?
Client: Da, cred c\ voi `ncerca s\ gândesc astfel.
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rolul de „deputat/consilier” (observ\, nu ia decizii), „absent” (terapeutul desemneaz\
pentru conducerea grupului un membru al acestuia, transformându-se `n observator).
De regul\, un copil este mai activ [i mai interesat de activitatea de joc atunci când
se implic\ [i adultul. Pe de alt\ parte, participarea activ\ la joc a terapeutului are
[i avantajul ghid\rii jocului, acesta putând concentra jocul astfel `ncât s\ reflecte
probleme emo]ionale relevante. Dintre rolurile active pe care le poate juca tera-
peutul amintim: rolul de autoritate, rolul „unul din grup”, „neajutoratul” etc.

3.5. Rela]ia terapeutic\                                                                             

Pentru a fi eficient\ [i profesionist\, orice interven]ie psihoterapeutic\ trebuie s\
respecte un anumit tipar, s\ parcurg\ anumite etape: evaluarea ini]ial\, con-
ceptualizarea (interpretarea), interven]ia propriu-zis\, evaluarea periodic\ [i final\.
~ns\, de la debut [i pân\ de la final, acest demers se sprijin\ pe un element
fundamental de a c\rui calitate depinde succesul s\u: rela]ia terapeutic\.

A[a cum se va vedea `n continuare, importan]a ei este recunoscut\ [i subliniat\ de
c\tre to]i speciali[tii `n domeniu. Rela]ia terapeutic\ poate fi considerat\ temelia
acelei construc]ii complexe, controversate [i provocatoare care este interven]ia
psihoterapeutic\. Acest element din umbr\ de]ine o putere capabil\ pe de-o parte
s\ uimeasc\ un novice [i pe de alt\ parte s\ devin\ aliatul unui expert. Ea va
solicita `n mare m\sur\ un set variat de abilit\]i [i cuno[tin]e ale terapeutului [i
poate fi definit\ ca o interac]iune dinamic\ autentic\ `ntre terapeut [i client, cu
valen]e curative, capabil\ s\ faciliteze autodezv\luirea, autocunoa[terea,
dezvoltarea personal\ [i schimbarea `n ceea ce-l prive[te pe acesta din urm\.

O caracteristic\ de baz\ a rela]iei terapeutice este aceea c\ func]ioneaz\ dup\ un
set de reguli care difer\ de cele ale altor rela]ii sociale. De exemplu, `n psihanaliz\
principala regul\ care se refer\ la pacient este cea a asocia]iei libere. Conform
acesteia, pacientul trebuie s\ verbalizeze tot ce gânde[te. Aceast\ regul\ se
bazeaz\ pe afirma]ia lui Freud c\ incon[tientul con]ine tendin]e spre exprimare `n
plan con[tient prin `ncercarea de a dep\[i barierele eu-lui. Dac\ `n majoritatea
interac]iunilor noastre cotidiene suntem nevoi]i s\ avem un comportament care s\
respecte regulile sociale chiar cu pre]ul de a nu fi sinceri uneori, `n cabinetul
terapeutului acest lucru nu mai este valabil: clientul are dreptul, [i chiar obliga]ia,
s\ fie cât mai deschis, s\-[i exploreze propriile tr\iri, s\-[i „pun\ sufletul pe tav\”.
Aici el nu se va sim]i judecat, criticat, tratat cu dezinteres, etc. 

Dar [i comportamentul terapeutului trebuie s\ ]in\ cont de unele reguli: ne-
utralitatea, aten]ia flotant\, interpretarea etc. Unele manifest\ri acceptate din punct
de vedere social `n multe alte contexte, aici sunt complet interzise: manifest\rile de
afec]iune, cadourile, vizitele la domiciliul terapeutului, [i multe altele... Anumite
tabu-uri sunt d\râmate, dar intervin [i unele interdic]ii. Prin aceste coduri diferite,
rela]ia terapeutic\ este izolat\ de celelalte tipuri de rela]ii sociale. Aceste diferen]e
sunt atât de profunde `ncât pun sub semnul `ntreb\rii fundamentul social care st\ la
baza echilibrului psihologic al persoanei. Terapeutul intervine tocmai pe acest fond
de insecuritate. Rolurile celor dou\ personaje ale interven]iei sunt bine de-
terminate: unul de persoan\ care `ngrije[te [i cel\lalt de persoan\ `ngrijit\. Iat\ de
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ce este total contraindicat\ suprapunerea rela]iei terapeutice cu alt tip de rela]ie (de
prietenie, de rudenie, etc.). 

~n ceea ce prive[te importan]a rela]iei terapeutice, studiile `n domeniu, dar [i
experien]a practic\, ne demonstreaz\ c\ raportul client-terapeut nu trebuie
niciodat\ neglijat. Iat\ câteva date privind schimbarea terapeutic\ prezentate de
Lambert, `n cartea sa, „The Heart and Soul of Change” :

30% din schimbare se datoreaz\ unor evenimente din afara terapiei;
15% se datoreaz\ speran]ei, expectan]elor, efectului placebo;
15% se datoreaz\ tehnicilor [i
40% se datoreaz\ factorilor de rela]ie terapeutic\.

Pe de alt\ parte, unele studii indic\ faptul c\ aproximativ 55% dintre cei care renun]\
la terapie invoc\ drept motiv convingerea c\ terapeutul nu-i ascut\ (Crane, 1996).
Dincolo de experien]a practic\ a fiec\rui specialist, aceste date vin s\ ne confirme
necesitatea trat\rii cu mare aten]ie [i seriozitate a problematicii rela]iei terapeutice.

~n stabilirea unei rela]ii terapeutice corespunz\toare, o importan]\ deosebit\ o au
atitudinile fundamentale ale psihologului. ~n absen]a acestora, procesul terapeutic
nu `[i atinge scopul curativ [i formativ. Iat\ câteva repere `n acest sens:

••  Acceptarea necondi]ionat\ – se concretizeaz\ prin recunoa[terea persoanei
a[a cum este ea, cu defecte [i calit\]i, f\r\ a o judeca [i f\r\ a condi]iona
aprecierea. Ea nu trebuie confundat\ nici cu acceptarea oric\rui compor-
tament, nici cu indiferen]a. Ceea ce individul ESTE nu trebuie s\ fie umbrit
de ceea ce FACE. Treptat el va ajunge s\ se accepte necondi]ionat prin
faptul c\ terapeutul `l accept\ necondi]ionat. 

••  Empatia – aceasta reprezint\ o no]iune des utilizat\, `ns\ rareori este
`n]eleas\ corect. „Empatia este abilitatea de a `n]elege modul `n care gân-
de[te, simte [i se comport\ alt\ persoan\. Este atitudinea de a fi CU
persoana [i nu CA persoana cealalt\.”1 Aten]ie, `ns\! ~n special `n cazul
persoanei seropozitive, dar [i `n general, empatia nu trebuie confundat\ cu
mila sau compasiunea. Empatia are rolul de a `ncuraja comunicarea [i
exprimarea emo]ional\. Dezvoltarea abilit\]ilor de comunicare verbal\ [i
nonverbal\ este extrem de util\ pentru stabilirea unei rela]ii empatice
(`ntreb\ri deschise, evitarea DE CE?-urilor, moraliz\rilor [i `ntreruperilor). 

••  Congruen]a – se refer\ la sinceritatea, autenticitatea terapeutului. Ceea ce
comunic\m trebuie s\ coincid\ cu ceea ce sim]im. Discordan]ele transpar
cu u[urin]\ din comportament [i reprezint\ piedici `n stabilirea unei rela]ii
de `ncredere. Congruen]a reprezint\ „acordul dintre convingere, tr\irea
emo]ional\ [i exprimarea verbal\ [i nonverbal\.”1

••  Colaborarea – `n principiu, reprezint\ o atitudine specific\ orient\rii cognitiv
– comportamentale [i se traduce prin func]ia de ghidare mai pronun]at\ a
terapeutului, o implicare mai activ\ [i o responsabilizare a clientului. Terapeutul
„joac\ cu c\r]ile pe fa]\”, explic\, educ\, `ntr-o rela]ie de parteneriat, bazat\
pe respect, cu clientul.
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1 B\ban, A., Consiliere educa]ional\, Ed. Ardealul, Cluj-Napoca, 2001.
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Acceptarea necondi]ionat\, empatia, congruen]a [i colaborarea nu sunt, `ns\,
singurele elemente ce influen]eaz\ rela]ia terapeutic\. Aceasta reprezint\ o inter-
ac]iune complex\, sensibil\ la numero[i factori dintre care amintim: priceperea,
competen]a [i interesul terapeutului `n a-[i ajuta clin]ii, coeziunea, feed-back-ul,
autodezv\luirea, interpret\rile rela]ionale, rezisten]a, stilul de coping al terapeu-
tului, recunoa[terea stadiilor schimb\rii, dependen]a sau independen]a, religia sau
valorile spirituale [i chiar s\n\tatea teapeutului (de exemplu, rezultatul terapeutic
poate fi influen]at de problemele emo]ionale ale terapeutului). 

De asemenea, `n managementul rela]iei terapeutice, un rol important `l joac\
adaptarea abord\rii terapeutului la particularit\]ile de sex, educa]ie [i vârst\. {tim
c\ `n România exist\ un mare num\r de adolescen]i infecta]i HIV. Ei reprezint\ o
categorie aparte de beneficiari ai asisten]ei psihologice [i, ca urmare, se cuvine s\
ne oprim un moment asupra particularit\]ilor `n rela]ia terapeutic\ cu ace[tia. 

Ca orice alt\ persoan\ de vârsta sa, adolescentul seropozitiv dore[te s\ fie
independent, s\ i se acorde aten]ie, dar [i libertate, afec]iune, dar [i dreptul la
emancipare. O atitudine moralizatoare [i infantilizant\ a specialistului poate avea
deci un efect dezastruos asupra rela]iei terapeutice. „Teoretiz\rile [tiin]ifice `l
dezam\gesc pe adolescent, iar retorica [i hiperverbalismul terapeutic `l fac s\
zâmbeasc\ decent sau s\ ca[te ostentativ” 1.  Iat\ de ce psihologul trebuie s\ fac\
fa]\ sarcinii extrem de dificile de a fi apropiat, f\r\ a deveni complice [i de a educa
sau a interveni, f\r\ a deveni obositor.

Un alt aspect important `n stabilirea rela]iei terapeutice este reprezentat de limbajul
nonverbal al terapeutului. Pentru a comunica eficient este nevoie ca acesta s\-[i
descopere un stil propriu [i natural. Postura de baz\ `n ascultarea atent\, de
exemplu, este cea relaxat\, u[or aplecat\ `n fa]\. Mimica [i vocea sunt [i ele im-
portante. A[a cum se [tie, ele pot exprima interes sau dezinteres, aprobare sau
dezaprobare, `n general o gam\ infinit\ de nuan]e emo]ionale. De aceea este bine
s\ fim aten]i la mesajele pe care le transmitem `n acest fel. ~n plus, un contact
vizual corespunz\tor (nici fix, dar nici evitant) are o influen]\ deosebit\ `ntr-o comu-
nicare eficient\. 
Conform teoriei psihanalitice, `n orice interac]iune aducem cu noi `n mod in-
con[tient o parte din trecutul nostru. Astfel, `ntr-o anumit\ m\sur\, experien]a ante-
rioar\ este transferat\ `n situa]ia prezent\. Transferul desemneaz\ acele reac]ii
afective pe care pacientul le are fa]\ de terapeut [i care `[i au originea `n
tr\irile afective ale pacientului fa]\ de o persoan\ semnificativ\ din trecutul
s\u. No]iunea de transfer a c\p\tat, pentru numero[i autori, o extensie foarte
mare, mergând pân\ la a desemna ansamblul reac]iilor afective pe care pacientul
le are fa]\ de terapeut.

Fenomenele transferen]iale nu se manifest\, `ns\, `ntr-o singur\ direc]ie. Trans-
ferul se realizeaz\ [i la nivelul terapeutului [i, `n acest caz, se poate vorbi de
contratransfer [i definirea contratransferului se poate face tot la dou\ niveluri. ~n
sens larg, acesta desemneaz\ ansamblul reac]iilor afective pe care terapeutul
le are fa]\ de pacient. ~n sens restrâns, contratransferul se refer\ la acele
reac]ii afective pe care terapeutul le are fa]\ de pacient [i ca expresie a unor
conflicte emo]ionale.
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Manifest\rile contratransferen]iale pot fi numeroase, `ns\ cel mai frecvent `ntâlnite
se refer\ la:

••  Reac]iile de anxietate ca r\spuns la problematica pacientului. Pentru rezol-
varea problemelor sale, clientul are nevoie de o atitudine neutr\ [i securizant\ din
partea specialistului. Pentru a evita apari]ia sentimentelor de anxietate este
important ca terapeutul s\ `nve]e s\ p\streze o anumit\ distan]\ psihologic\ care
`i va oferi luciditate [i putere `n coordonarea interven]iei.

••  Compasiune [i atitudinea hiperprotectoare. Pe termen lung, o astfel de atitu-
dine poate `ncuraja dependen]a afectiv\ a subiectului.

••  Agresivitatea. Contratransferul (dar [i transferul) implic\ nu numai reac]ii afective
pozitive, ci [i negative. Astfel pot exista situa]ii `n care comportamentul clientului
induce terapeutului sentimente de respingere [i iritare. Aceste tr\iri trebuie recu-
noscute [i acceptate. ~n acest fel [i pacientul va `nv\]a s\ realizeze manage-
mentul eficient al propriilor manifest\ri agresive.

••  Prejudec\]ile. ~[i au originea `n valorile ideologice, culturale [i spirituale ale
psihologului [i, `n general, persoana seropozitiv\ este extrem de sensibil\ la
astfel de atitudini pe care este capabil\ s\ le detecteze cu u[urin]\.

Dar ce `nseamn\, `n fond, rela]ia terapeutic\ cu o persoan\ seropozitiv\? Dincolo
de toate reperele teoretice, `nseamn\ respect autentic pentru individ, capacitatea
de a te al\tura acestuia `n sentimentele sale de pierdere [i suferin]\ [i, la acest
nivel, abilitatea de a-i da instrumentele de care are nevoie pentru a supravie]ui
emo]ional [i social... Nu `n ultimul rând, `nseamn\ puterea de a nu te l\sa prins `n
capcana durerii sau furiei [i de a rezista `n fa]a epuiz\rii resurselor propriei „energii
suflete[ti”.

Pentru a putea realiza toate acestea, pentru `nceput specialistul trebuie s\ `[i
clarifice propria atitudine fa]\ de ideea de suferin]\, boal\ [i moarte. Pe acest teren
delicat se `ntind multe capcane, capabile nu numai s\ compromit\ succesul psiho-
terapiei, ci [i s\ amenin]e echilibrul emo]ional al terapeutului. Transferul [i con-
tratransferul pot ajunge extrem de puternice, iar managementul acestora devine
nea[teptat de dificil, `n special pentru un novice.

Atunci când (a[a cum de multe ori se `ntâmpl\), clientul vede `n terapeut singura
persoan\ care `l `n]elege [i fa]\ de care poate renun]a la o minciun\ `n care a tr\it
uneori peste 10 ani, `nc\rc\tura afectiv\ de ambele p\r]i poate deveni extrem de
puternic\, iar cabinetul psihologului poate deveni un refugiu din realitate. Dup\ ani
de izolare social\ [i autoculpabilizare, o atitudine nondiscriminatorie [i acceptarea
necondi]ionat\ din partea terapeutului pot uneori c\p\ta o valoare neb\nuit\ care `l
va ridica pe acesta pe un piedestal [i `l va face ]inta unei valoriz\ri [i a unei depen-
den]e afective exagerate. Când toate acestea coincid [i cu o motiva]ie crescut\ a
terapeutului de a alina suferin]a, `nso]it\ de cea mai fin\ vulnerabilitate emo]ional\,
e u[or de `n]eles c\ apari]ia unui puternic contratransfer este greu de evitat.
Rela]iile transferen]iale pot fi utilizate `n avantajul psihoterapiei – pentru a cunoa[te
mai bine subiectul, pentru a diminua nivelul de anxietate al acestuia, pentru a `ncuraja
schimbarea, pentru a aduce la suprafa]\, `n sfera Eului, conflicte incon[tiente, etc..
Exist\, `ns\, situa]ii `n care reac]iile transferen]iale sunt atât de puternice `ncât mana-
gementul acestora nu poate fi realizat. ~n astfel de situa]ii se recomand\ recunoa[-
terea propriilor limite, `n beneficiul clientului, [i `ncredin]area cazului unui alt specialist.
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CAPITOLUL 4

Dezv\luirea diagnosticului persoanei infectate HIV / SIDA

4.1. Particularit\]i `n dezv\luirea diagnosticului 

Diagnosticul de infec]ie cu HIV creaz\ o criz\ de via]\ semnificativ\ pentru
persoana care `l prime[te [i pentru cei apropia]i ei. De cele mai multe ori,
nepreg\ti]i pentru schimb\rile pe care le presupune boala, oscileaz\ `ntre perioade
de stabilitate, criz\ sau incertitudine. 

Pentru protejarea persoanei infectate modalitatea `n care afl\ diagnosticul este de
importan]\ major\: ea poate afla `ntâmpl\tor, sau ca r\spuns la `ntreb\rile pe care
le pune, ori i se poate comunica (`n acest caz este important de c\tre cine, când,
unde [i cum). Astfel, dac\ adultului seropozitiv HIV diagnosticul `i este comunicat
direct de c\tre medic, `n cazul unui copil diagnosticat HIV + vestea o prime[te
p\rintele. Iar decizia cu privire la momentul cel mai potrivit de a comunica
diagnosticul copilului `i apar]ine. 

Datorit\ contextului particular al acestei boli, sunt `nc\ destule cazuri `n care p\rin]ii
manifest\ re]inere [i chiar refuz\ s\-i vorbeasc\ copilului despre seropozitivitatea
sa. Uneori, ei g\sesc explica]ii atât de plauzibile referitoare la vizitele dese la
medic, la medica]ia zilnic\, la regimul de via]\ al copilului, `ncât acesta crede ce i
s-a spus [i nu ini]iaz\ un dialog pe aceast\ tem\. De cele mai multe ori, copilului i
se spune c\ sufer\ de o alt\ afec]iune, de regul\ asociat\ infec]iei HIV:  „ai hepatit\
cronic\”, „este vorba de o boal\ a sângelui”, „este o problem\ cu trombocitele”, „ai
tuberculoz\” , „ai imunitatea sc\zut\” etc. De obicei, copilul chiar sufer\ de aceste
afec]iuni, a[a c\ este convins de realitatea diagnosticului.

Odat\ cu aceast\ omisiune, familia recurge [i la alte minciuni a[a-zis „protectoare”,
care nu numai c\ amân\ momentul dezv\luirii diagnosticului, ci `l [i `ngreuneaz\.
Se intr\ astfel `ntr-un „cerc vicios”, `ntr-un „h\]i[ de minciuni” din care nu mai se
poate ie[i. Nici un p\rinte nu este atât de abil `n arta minciunii, `ncât s\ le
potriveasc\ pe toate perfect. Putem spune c\ mai abil este copilul, care `[i poate
da seama c\ este min]it.

Indiferent de argumentele p\rin]ilor `mpotriva deciziei de a comunica diagnosticul,
consider\m c\ este indispensabil s\-i i se ofere copilului explica]ii despre boala sa
[i c\, la un moment dat, este bine s\ fie denumit\. Alegerea de a dezv\lui copilului
diagnosticul permite familiei ce-l are `n `ngrijire s\ de]in\ controlul circumstan]elor
`n care copilul `nva]\ despre boala sa. Sarcina psihologului este de a con[tientiza
p\rintele care refuz\ s\ ini]ieze o discu]ie sincer\ cu propriul copil despre
diagnostic [i boal\, c\ este important s\-i spun\ acestuia despre diagnostic [i cum
s\ prezinte informa]iile `n modul cel mai sigur. 
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DE CE?

Modul cel mai dureros `n care copilul poate afla despre faptul c\ este infectat HIV
`l constituie `ntâmplarea. Din bonuri sau fi[e medicale, dar mai ales din discu]iile
colaterale sau de la unele persoane sup\rate pe copil sau pe familia sa care „`i
arunc\ `n fa]\ adev\rul”, descoperirea `l traumatizeaz\.

Copilul trebuie s\ [tie despre starea sa pentru a fi preg\tit s\ reziste remarcilor
discriminatorii, fricii, `n fa]a procedurilor medicale [i a efectelor dureroase. Discu]iile
sincere despre boal\ vor duce la con[tientizarea gravit\]ii acesteia, vor permite
copilului s\-[i exprime frica, s\ pun\ `ntreb\ri [i s\ v\ spun\  când `i este r\u [i are
nevoie de ajutor. 

Copilul poate deveni victim\ [i pentru c\ este lipsit de informa]ii esen]iale pentru
el, iar aceast\ necunoa[tere poate determina puternice st\ri de stres. El `[i vede
p\rin]ii tri[ti, aude discu]ii, `n cas\, la spital, la [coal\. Ce poate gândi `n asemenea
situa]ii un copil? „P\rin]ii mei sufer\ foarte tare din cauza mea”, [i se `nvinov\]e[te
singur –  nu [tie de ce, nu [tie cum s\ se poarte cu tata [i mama, cu fra]ii s\i, s\
nu fie tri[ti [i s\ nu mai plâng\. {i apoi, mai devreme sau mai târziu copilul va
sesiza existen]a unei conspira]ii, c\reia `i va da probabil o interpretare gre[it\. El
vede, dar mai ales simte c\ ceva nu este `n regul\: vizite dese la medic, analize
repetate, tratamentul continuu pe care este obligat s\-l ia, spitalizarea `ndelungat\,
ochii `ngrijora]i [i deseori foarte tri[ti ai p\rin]ilor, faptul c\ `ntr-o zi se simte foarte
obosit [i nu mai poate alerga a[a cum o f\cea pân\ nu demult. Din toate acestea
apar `ntreb\ri, mir\ri, `ngrijor\ri, care rar se traduc `n cuvinte, pentru c\ `n `ntâm-
pinarea lor nu vin decât priviri jenate, `nfrico[ate sau evitante. De aici – ne`ncredere,
team\, anxietate. Chiar [i copiii foarte mici rezoneaz\ afectiv cu p\rin]ii lor. Func]io-
neaz\ aici principiul absorbirii prin contaminare, copilul preluând starea afectiv\ a
p\rintelui [i internalizând-o. Ulterior, va externaliza aceasta stare preluat\ nu numai
de la p\rinte, ci [i de la alte persoane semnificative pentru el.

Aflarea diagnosticului dup\ o perioad\ mai `ndelungat\ de timp produce un [oc
brutal copilului, care va crede c\ a fost `n[elat [i nu va mai avea `ncredere `n
p\rin]i. Secretul este nefast. Mai mult, dac\ nu [tie care este boala sa, copilul nu
va acorda importan]a cuvenit\ nici tratamentului [i nici protec]iei.

CÂND?

Primul criteriu de care trebuie s\ se ]in\ seama `n dezv\luirea diagnosticului [i
explicarea bolii de care sufer\ copilul se refer\ la particulari\]ile de vârst\. Sunt
p\rin]i care p\streaz\ secretul asupra diagnosticului copilului infectat HIV, invo-
când ca argumente fie vârsta („este prea mic pentru a afla” ), fie teama de efectul
asupra st\rii psihice („l-ar afecta foarte mult”).  

Luând ca punct de plecare stadialitatea propusa de Piaget, consider\m ca `n
primele dou\ stadii ale dezvolt\rii, cel senzorio-motor (0-2 ani) [i stadiul preope-
ra]ional (2-7 ani), comunicarea informa]iilor privitoare la boal\ este limitat\ de
nivelul de `n]elegere al copilului:

a) Copiii cu vârste mai mici de 7 ani nu pot `n]elege conceptul de boal\ ireversibil\. 
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b) ~n perioada [colar\ mic\ stadiul gândirii este concret, iar informa]iile co-
municate trebuie s\ fie `n concordan]\ cu nivelul de `n]elegere al copilului.
El poate `ntelege c\ boala este localizat\ `n interiorul corpului, iar cauza
este exterioar\ acestuia. La aceast\ vârst\ copiii asimileaz\ foarte multe
informa]ii prin desen. De aceea, este util s\-i cere]i copilului infectat HIV s\
desena]i `mpreun\ imagini despre microbi (cum p\trund `n organism, cum
ne apar\m `mpotriva lor etc.)

c) ~ncepând cu vârsta de 12 ani (perioada 12 -15/18 ani este considerat\ a fi
stadiul opera]iilor formale) copilul este capabil s\ `n]eleag\ mecanismul
infect\rii [i coexisten]a mai multor cauze responsabile. El are nevoie de
informa]ii complete: numele bolii, elementele istoricului s\u. {tiind s\ citeasc\,
`n spital va vedea scris deseori cuvântul „SIDA”. Va discuta oricum cu al]i copii
care [tiu de boal\ sau va afla de la un coleg de [coal\ „binevoitor”. Sunt [i
situa]ii `n care copilul [tie c\ are SIDA, chiar dac\, de fapt, este doar infectat
cu HIV. Pe de alt\ parte, la aceasta vârsta este cu atât mai necesar\ in-
formarea cu privire la boal\ cu cât exist\ posibilitatea ca virusul s\ fie transmis
[i pe cale sexual\, `n cazul `n care persoana seropozitiva [i-a `nceput via]a
sexual\. Preadolescentul [i adolescentul vor avea `ntreb\ri legate de dez-
voltarea corpului [i de via]a sexual\. Discutând cu el despre sexualitate nu
`nseamn\ c\ p\rintele trebuie s\-l sperie sau s\-l determine s\ `nceap\
prea devreme via]a sexual\. El este `ndrumat s\ discute cu copilul despre
sexualitate `n momentul `n care observ\ c\ acesta este preocupat de
subiectele cu caracter sexual. Este absolut necesar s\ i se  spun\ copilului
c\ un raport sexual complet [i neprotejat poate infecta partenerul cu HIV [i
c\ este important ca persoana seropozitiv\, dac\ `[i respect\ partenerul,
s\-l informeze despre faptul c\ este infectat cu HIV.

Un doilea criteriu care determin\ dezv\luirea este [i momentul infect\rii: 

a) copilul s-a n\scut infectat;
Copilul n\scut cu infec]ia HIV va `n]elege multe lucruri privind starea lui de
s\n\tate de la o vârst\ foarte fraged\, deoarece observ\ c\ merge la vizite
medicale mai des decât al]i copii de aceea[i vârst\ [i c\ face tratamente
despre care al]i copii nu [tiu nimic. Poate c\ nu cunoa[te denumirea bolii,
dar [tie, `nainte de a-i spune p\rintele, c\ este bolnav.

b) copilul a fost infectat la vârsta de sugar; 
Cu cât vârsta copilului este mai mic\, cu atât informa]iile despre boal\
trebuie s\ fie mai simple [i adecvate nivelului de `n]elegere al copilului.

c) infec]ia a survenit la o vârst\ mai mare.
}inând cont de aceste aspecte, `n dezv\luirea diagnosticului, este util s\ ne
conducem dup\ principiul „mai bine mai devreme decât prea târziu”. Studiile
realizate `n domeniu arat\ c\ acei copii care au suferit de boli grave [i care
au [tiut din vreme diagnosticul s-au adaptat mai bine decât copiii care au
aflat adev\rul despre ei cu mult mai târziu.

CINE?

Copiii se simt cel mai bine `n prezen]a celor cu care au o rela]ie continu\ bazat\
pe afec]iune [i care ofer\ siguran]\ [i protec]ie. Dac\ afl\ diagnosticul de la o
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persoan\ `n care are `ncredere [i dac\ `n]elege clar despre ce este vorba ei pot
accepta mai u[or situa]ia. De obicei, dar nu `n toate cazurile, aceast\ persoan\
este un p\rinte. 

Mul]i p\rin]i consider\ c\ nu pot s\ `nceap\ o discu]ie cu copilul. {i asta pentru c\ [i
ei sunt afecta]i `ntr-un fel sau altul de boal\. ~n astfel de cazuri este nevoie de ajutorul
unui profesionist cu experien]\ care s\-l sprijine `n astfel de situa]ii [i s\-l `ndrume. 

~n func]ie de persoana care ini]iaz\ dezv\luirea, cunoa[terea diagnosticului poate
s\ fie f\cut\ din ini]iativa copilului (dezv\luire reactiv\) sau din ini]iativa p\rintelui
(dezv\luire proactiv\):

a) dezv\luirea reactiv\: cei mai mul]i speciali[ti sunt de acord c\ atunci când
copilul b\nuie[te diagnosticul iar `ntreb\rile pe care le pune sunt directe,
atunci el este preg\tit s\ afle adev\rul. Chiar dac\ dezv\luirea este un
r\spuns la preocup\rile copilului, diagnosticul trebuie totu[i comunicat cu
precau]ie, nefiind excluse reac]ii „imprevizibile”;

b) dezv\luire proactiv\: dezv\luirea va fi facut\ gradual [i progresiv, prin pa[i
m\run]i, fiecare pas ar\tând pu]in câte pu]in din con]inutul informa]iilor pe
care p\rintele i le va da copilului. Este important\ asigurarea sprijinului
emo]ional verbal [i nonverbal (gesturi, mimic\, postura corpului etc.).

UNDE?

~n cazul `n care comunicarea diagnosticului este planificat\ [i ini]iat\ de c\tre adult
(deci, este proactiv\), dezv\luirea este preferabil s\ fie `nceput\ `ntr-un mediu
securizant, familiar copilului (cel mai bine ar fi acas\), `n care el s\ aib\ multe
lucruri personale la `ndemân\ (juc\rii, c\r]i etc.). Astfel, locul unde va `ncepe
dezv\luirea nu va inhiba copilul `n exprimarea sentimentelor, a nelini[tilor [i `n
problematizarea situa]iei, contribuind la confortul emo]ional al acestuia. 

Un alt motiv pentru care copilul este bine s\ se afle `ntr-un mediu familiar la aflarea
diagnosticului este c\ cei implica]i (familia) sunt capabili s\ stea `mpreun\, cel
pu]in `n perioada imediat\, f\r\ sa fie perturba]i `n nici un fel. Prezen]a familiei este
un suport `n sine, de[i unii copii mai mari ar putea s\ fie l\sa]i singuri `n camera lor
sau s\ mearg\ la plimbare. 

CUM?

Procesul dezv\luirii diagnosticului  poate fi structurat `n mai multe etape:

Etapa 1: descoperirea a ceea ce copilul [tie sau suspecteaz\

Atunci când exist\ indicii c\ diagnosticul este b\nuit sau cunoscut de c\tre copil,
psihologul recomand\ p\rintelului s\ recunoasc\ [i s\-l invite la o discu]ie: „~n
ultimul timp am remarcat c\ ai pus multe `ntreb\ri despre vizitele tale la spital. Este
bine c\ te intereseaz\ acest lucru....”

Alinierea la dorin]ele [i nevoile copilului este necesar\ la `nceputul unei dezv\luiri
reactive (ini]iate de c\tre copil), adultului revenindu-i sarcina de a r\spunde [i
comenta `ntreb\rile acestuia.

83

DD
eezz

vv\\
lluu

iirr
eeaa

 dd
iiaa

ggnn
ooss

ttiicc
uull

uuii
 pp

eerr
ssoo

aann
eeii

 ii
nnff

eecc
ttaa

ttee
 HH

IIVV
//SS

IIDD
AA



~n cazul `n care copilul nu [tie nimic despre ceea ce urmeaz\ s\ fie spus,
dezv\luirea poate `ncepe cu urmatoarea etap\.

Etapa 2: povestind copilului despre boala pe care o are 

Se dau informa]ii factuale despre: ce s-a `ntâmplat, ce se `ntâmpl\, ce este de
f\cut, ce se va `ntâmpla. Pentru copil este imperios necesar s\ ob]in\ un sens al
situa]iei `n care se g\se[te [i s\ `nceap\ s\ fac\ fa]\ acestei situa]ii.

Informa]ia trebuie comunicat\ `ntr-un mod cât mai simplu [i mai delicat, folosind
abordarea narativ\. Se dau informa]ii scurte [i simple, pas cu pas, cronologic. Se
poate `ncepe de la experien]a personal\ a copilului, de la ceea ce un copil [tie,
vede, aude [i simte: „~n ultimul timp ai fost destul de bolnav [i medicii ]i-au f\cut
unele analize…” {tiind ce s-a `ntâmplat [i ce urmeaz\ s\ se `ntâmple, copilul este
preg\tit s\ mediteze la aceste evenimente [i la felul `n care s-ar putea sim]i: poate
avea loc o suferin]\ anticipatorie.

~n aceast\ etap\ apare o problem\: cât de mult din ceea ce urmeaz\ s\ se
`ntâmple ar trebuie dezv\luit la un moment dat?

• Explica]iile se vor formula `n concordan]\ cu vocabularul [i capacitatea sa cog-
nitiv\. Unii termeni (cei medicali `n special) au nevoie de explica]ii mult mai
prudente, [tiut fiind c\ stresul poate determina distorsiuni, neclarit\]i, `ntelegerea
eronat\ a mesajului. De aceea, adultul trebuie s\ r\mân\ receptiv la expresi-
vitatea verbal\ [i nonverbala a copilului.

• Informa]ia par]ial\ este un nivel intermediar de comunicare foarte utilizat de c\tre
p\rin]i pentru a `ncepe s\ vorbeasc\ unui copil despre infec]ia sa. ~n acest mod
se realizeaz\ un compromis `ntre necesitatea copilului de a avea un mimimum de
repere asupra a ceea ce se `ntâmpl\ cu organismul s\u [i preocuparea p\rin]ilor
de a menaja copilul. Este, de asemenea, un mijloc comod de a amorsa dialogul
cu pruden]\, pentru a evalua mai `ntâi reprezent\rile copilului despre boal\.

Etapa 3: Explicând copilului orice altceva ar vrea s\ [tie

Copilul trebuie `ntrebat dac\ exist\ orice altceva ce ar vrea s\ [tie [i s\ i se dea
posibilitatea de a vorbi despre gândurile [i sentimentele sale. Pentru aceasta, el
trebuie s\ dispun\ de timp suficient pentru a medita la vestea pe care tocmai a
aflat-o [i apoi pentru a vorbi cu adultul.

Etapa 4: Venind `n `ntâmpinarea nevoilor [i dorin]elor copilului 

Toate informa]iile [i explica]iile date unui copil infectat HIV trebuie s\ fie r\spunsuri
la nevoile [i dorin]ele lui. To]i copiii se simt vulnerabili, dar cu atât mai mult copilul
care tocmai a aflat c\ este seropozitiv. De aceea, prezen]a p\rintelului reprezint\
o asigurare a apartenen]ei [i securit\]ii emo]ionale. Aten]ia, mângâierile sunt extrem
de confortabile, dar nu pot deveni un substitut al discu]iei.

A povesti copilului despre al]i copii care s-au descurcat bine `ntr-o situa]ie similar\
poate fi de ajutor, determinându-l s\ gândeasc\ la ceea ce ar trebui s\ fac\ el
`nsu[i, dar poate de asemenea cre[te stresul. Mul]i p\rin]i sunt tenta]i s\ insufle un
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optimism exagerat copilului sau manifest\ tendin]a de a discuta doar aspectele mai
bune ale situa]iei. Acestea trebuie evitate. De asemenea, strategia de a r\spunde
copilului cu unele speran]e nerealiste sau cu anumite p\r]i din adev\r este de cele
mai multe ori ineficient\, pentru c\ poate deveni o surs\ de stres [i motiv de
`ndoial\ [i de ne`ncredere `n oameni. Copilul nu trebuie s\ primeasc\ asigur\ri
false! Remarcile pe care le face nu trebuie ignorate!

Este de preferat ca `n convorbirea cu copilul p\rintele s\ nu aleag\ termeni
emo]ionan]i sau sup\r\tori, ]inând cont [i de faptul c\ ambiguit\]ile [i subtilit\]ile
produc confuzie. De exemplu, atunci când un p\rinte se simte incapabil s\
r\spund\ cu onestitate la `ntreb\rile copilului s\u d\ r\spunsuri de genul: „~]i voi
spune `ntr-o zi…” sau „E[ti prea mic pentru a `ntelege…”, r\spunsuri care trebuie
evitate. Mult mai util este s\-i spun\ copilului: „V\d c\ e[ti foarte `ngrijorat, dar cred
c\ este dificil s\ vorbim despre asta acum” sau „Este extrem de important ceea ce
m\ `ntrebi, dar nu [tiu r\spunsul acum”. ~n astfel de circumstan]e este recoman-
dabil s\ fie reasigurat copilul c\ problema nu va fi amânat\ sau evitat\.

Atunci când copilul s-a obi[nuit cu ideea de boal\, p\rintele `l poate provoaca la o
nou\ discu]ie: „{tii, am vorbit acum câtva timp despre boala ta. Dore[ti s\ afli mai
multe despre ea? Dac\ nu vrei s\ discut\m acum, putem face asta atunci când vei
sim]i nevoia.”  ~n acest mod, este l\sat\ o poart\ deschis\ comunic\rii `ntre p\rinte
[i copil, iar atunci când acesta dore[te s\ cunoasc\ mai mult sau când se simte
preg\tit s\ mearg\ mai departe cu `ntreb\rile, nu va avea re]ineri s\ o fac\.

4.2. Reac]ii la aflarea diagnosticului

~n literatura de specialitate sunt descrise câteva etape ale procesului de acceptare
a unei boli cronice [i incurabile. Aceste etape pot dura uneori timp `ndelungat, nu
au grani]e fixe, iar trecerea nu este liniar\. Ele se concretizeaz\ `n:

1. {ocul ini]ial

Mergând de la surpriz\ la tulburare profund\, infec]ia HIV este receptat\ ca o
amenin]are de catastrof\. {ocul psihic este un r\spuns normal atunci când
a[tept\rile realiste despre via]\ [i viitor sunt sf\rmate. Pentru `nceput, persoana
este zdruncinat\ de nea[teptata veste. Confruntarea cu diagnosticul [i [ocul afl\rii
adev\rului sunt atât de intense, `ncât pacientul nu poate accepta cognitiv [i
emo]ional aceast\ situa]ie. Un pericol ne[tiut care nu a putut fi eliminat, iat\-l
produs acum. Pacientul infectat cu HIV se simte confuz. Dac\ unii par pu]in afec-
ta]i, acest lucru se datoreaz\ faptului c\, pentru o anumit\ perioad\ de timp, nu
realizeaz\ dramatismul ve[tii. ~n fapt, toate aceste expresii emo]ionale corespund
unor mecanisme de ap\rare ele eu-lui [i sunt destinate atenu\rii durerii resim]ite la
aflarea ve[tii. Aceast\ faz\ este de scurt\ durat\, pentru c\ spitalizarea,
investiga]iile [i analizele medicale, rigorile privind tratamentul se impun ca o
realitate inevitabil\. 
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2. Negarea

„Nu, asta nu mi se `ntâmpl\ mie!” este una dintre cele mai frecvente prime reac]ii
[i apari]ia ei este inevitabil\. Negarea a fost ini]ial descris\ de Sigmund Freud care
a considerat negarea drept un mecanism de ap\rare al Eu-lui (mecanismul de
ap\rare al Eu-lui este un procedeu incon[tient pe care Eul individului `l utilizeaz\
`n func]ie de circumstan]e pentru a diminua anxietatea produs\ de un conflict
interior).

Negarea (sau denegarea, cum o nume[te Freud) este un procedeu prin care
individul se ap\r\ de sentimentele [i gândurile care-l apas\, negând c\ i-ar apar]ine.
De fapt, reprezint\ negarea incon[tient\ a adev\rului: „Nu poate fi adev\rat, m\
simt atât de bine…”, „Medicul trebuie s\ fi gre[it…”. Vestea `l dezorienteaz\. Ea
anun]\ o schimbare brusc\ [i dramatic\ a `ntregii vie]i, a[a cum nu a fost cunos-
cut\ pân\ `n momentul afl\rii ve[tii.  Negând existen]a bolii bolnavul crede c\ astfel
va avea o via]\ normal\ [i f\r\ probleme. Practic, el pretinde c\ problema sa pur [i
simplu nu exist\ [i se comport\ `ntr-o manier\ deta[at\, banalizeaz\ boala, declarând
de cele mai multe ori c\ nu-i ridic\ probleme. De regul\, va neglija controalele medicale,
mai ales atunci când lipsesc simptomele. Ceilal]i se las\ deseori `n[ela]i, pentru c\ pot
considera atitudinea individului drept nep\sare [i se str\duiesc s\-l determine s\ fie
con[tient de ceea ce se ̀ ntâmpl\ cu el. ~ns\, nu fac decât s\ prelungeasc\ negarea bolii,
care risc\ s\ se instaleze pentru o durat\ mai lung\ de timp. 

Ini]ial, negarea are un efect pozitiv, atenuând [ocul dezv\luirii diagnosticului, dar,
`ntr-un timp foarte scurt, `ntreaga realitate a individului [i planurile sale de viitor
sunt spulberate. Prin intemediul acestui mecanism, persoana `n cauz\ are timpul
necesar s\ se recompun\ [i s\-[i adune resursele pentru a putea lupta eficient mai
târziu. Aceast\ evitare poate fi considerat\ pozitiv\ atâta timp cât este doar o form\
de scurt\ durat\ de adaptare la situa]ia de criz\. Dac\ persist\, poate avea ca
efect refuzul diagnosticului, tratamentului [i implica]iilor bolii, conducând, astfel,
spre consecin]e letale. ~n acest caz, psihologul trebuie s\ lucreze `n vederea
modific\rii modelelor comportamentale. Exemplu: Nu este neobi[nuit ca un p\rinte
s\ accepte boala [i s\ `nceap\ s\-i fac\ loc `n via]a lui, iar cel\lalt s\ considere
aceast\ acceptare ca o tr\dare.
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~n faza reac]iei ini]iale este inutil s\ i se ofere persoanei prea multe informa]ii
pe care nu este `n m\sur\, la momentul respectiv, s\ le `nregistreze. Este
mai convenabil ca bolnavul s\ fie ajutat s\ se reg\seasc\ `n noua situa]ie,
sus]inându-l [i `ncurajându-l. ~n ceea ce prive[te furnizarea de informa]ii –
acestea trebuie s\ fie cât mai succinte (pentru a nu `nc\rca prea mult
pacientul) [i adaptate fiec\rei persoane `n parte, ]inând cont de nivelul de
`n]elegere [i evitând atât banaliz\rile, cât [i punerea `n gard\ autoritar\. Din
motive u[or de `n]eles `n acest stadiu, este total contraindicat\ luarea
oric\ror decizii, de ordin personal, medical, profesional, etc.

Cum poate psihologul s\ ajute persoana infectat\ HIV `n aceast\ etap\?



La unii pacien]i, negarea se poate manifesta `n ciuda eviden]elor prin solicitarea
de noi investiga]ii, schimbarea clinicii, medicilor sau laboratoarelor cu certitudinea
unor erori de diagnostic. Aceast\ atitudine are ca efect `ntârzierea stabilirii unei
scheme de tratament [i a administr\rii acestuia. O alt\ consecin]\ a blocajului `n
stadiul negarii este adoptarea unui comportament care poate pune [i s\n\tatea
celorlal]i `n pericol (este vorba `n special de comportamentul sexual). O form\ mai
subtil\ de negare o reprezint\ [i evitarea cuvintelor „HIV” sau „SIDA”, ca [i cum
aceste cuvinte ar putea face r\u prin ele `nsele. 

De re]inut !

Reac]iile de negarea bolii sau a tratamentului pot s\ apar\ oricând, dar mai ales `n
situa]iile de criz\. 

3. Revolta (furia)

„De ce eu?”. Situat\ `ntre [ocul ini]ial, negare [i târzia acceptare a realit\]ii, aceast\
faz\ `ncepe pentru mul]i printr-un sentiment de total\ neajutorare [i nefericire.

De cele mai multe ori, atunci când negarea nu mai poate fi men]inut\, iese la
suprafa]\ indignarea, revolta. Persoana care tocmai a aflat c\ este seropozitiv\
este invadat\ de anxietate [i caut\ un vinovat pentru situa]ia sa. ~ns\ nu exist\ o
cale pentru a afla de ce unii se `mboln\vesc [i mor, iar al]ii tr\iesc – exist\ doar o
mul]ime de presupuneri. Destr\marea brusc\ a a[tept\rilor produce team\,
pesimism, disperare, senza]ie de insecuritate sau culpabilizare. 

Furia este un mecanism de ap\rare mai elaborat, fiind dovada unui `nceput de
integrare (persoana `ncepe s\ `n]eleag\ c\ are o boal\ incurabil\). Boala este
perceput\ ca o pedeaps\ nedreapt\ [i nemeritat\, iar pacien]ii devin iritabili,
preten]io[i [i excesiv de critici; furia poate fi canalizat\ spre propria persoan\, spre
speciali[ti, familie, prieteni sau Dumnezeu [i poate determina un comportament
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~n fa]a neg\rii, psihologul trebuie s\ fie circumspect [i s\ `ncerce s\
instaureze un climat de `ncredere, pe fondul c\ruia s\ poat\ discuta deschis
despre motivele pentru care individul se simte amenin]at. Abordarea neg\rii
nu se face niciodat\ brutal. A[a cum sus]in speciali[tii `n psihologia cognitiv-
comportamental\, modificarea nu `ncepe `ntotdeauna din interior. Demersul
schimb\rii merge `n multe cazuri de la comportamental, la cognitiv. Prin
urmare, se poate `ncepe prin discu]ii despre boal\ [i s\n\tate [i mai apoi
despre HIV/SIDA la modul foarte general. Atingerea punctului `n care pacientul
reu[e[te s\ pronun]e cuvintele HIV [i SIDA, chiar dac\ nu `n contextul
propriei boli, poate fi considerat\ un important pas `nainte. La fel poate fi [i
acceptarea de a lua tratamentul prescris, ini]ial la insisten]ele medicului sau
familiei [i apoi din obi[nuin]\. ~n continuare, informa]iile pozitive, `ncu-
rajatoare, `nt\rite de o comunicare empatic\, pot avea un efect favorabil.
Aceste demersuri nu sunt prescriptive, ele având valoare de sugestii [i
reprezent\ doar primele mici victorii `n dep\[irea stadiului de negare. 

Cum poate psihologul s\ ajute persoana infectat\ HIV `n aceast\ etap\?
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non-compliant fa]\ de tratament [i de indica]iile medicale cu privire la renun]area
la unele comportamente de risc (ex.: fumat, consum de b\uturi alcoolice, etc.).
Dac\ se manifest\ agresiv este pentru c\ au `nceput o lupt\, f\r\ `ndemânare,
`mpotriva anxiet\]ii cu sentimentul c\ au fost pe nedrept atin[i de boal\, unii dorind
chiar ca infec]ia s\-i ating\ [i pe al]ii. Sunt adolescen]i care cedeaz\ impulsului de
a dezv\lui diagnosticul [i altora afla]i `n aceea[i situa]ie cu ei (copii [i tineri infecta]i
HIV pe care i-au cunoscut `n spital, dar c\rora p\rin]ii `nc\ nu le-au dezv\luit
adev\rul despre boala lor).

Copilul [i adolescentul seropozitiv HIV resimte constrângerile tratamentului ca pe
o pedeaps\ [i refuz\ mai ales discursurile de tipul: „Dac\ i]i spun s\ faci asta, este
pentru binele t\u…”. De multe ori, când pacientul traverseaz\ aceast\ faz\, perso-
nalul medical consider\ c\ acesta are un comportament arogant [i inresponsabil,
de pacient „incomod”, [i mai mult sau mai pu]in con[tient, calitatea `ngrijirii care i
se acorda va sc\dea. 

{i incertitudinea medicilor adesea alimenteaz\ furia pacien]ilor, deoarece ei pot
crede `n mod corect sau gre[it c\ nu se face chiar tot ce este posibil pentru ei.
Deseori, este prezent sentimentul de furie refulat\ referitor la persoana care i-a
infectat sau fa]\ de unii membrii ai familiei care au reap\rut `n via]a lor. Mânia mai
poate fi `ndreptat\ spre guvern, `n special la pacien]ii care au fost infecta]i HIV prin
instrumentar medical nesterilizat.  

De re]inut!

Psihologul nu trebuie s\ fie combativ `n cazul `n care furia este `ndreptat\ spre el
[i s\-i de-a pacientului posibilitatea de a-[i exprima revolta.

4. Negocierea

Aceast\ faz\ apare la copiii mai mari [i la adul]i. Este o `ncercare de a amâna
moartea [i este generatoare de speran]\. 

Atunci când persoana infectat\ HIV `[i d\ seama c\ revolta [i furia nu `i pot aduce
`napoi s\n\tatea, negocierea, `nvoiala, devin reac]iile tipice de adaptare la boal\.
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R\spunsul poate fi: „prin recunoa[tere [i acceptare”. ~n m\sura `n care
familia realizeaz\ c\ manifest\rile agresive se adreseaz\ de fapt bolii, va
`ncerca, `mpreun\ cu psihologul, s\ stimuleze individul [i `l va `ncuraja s\-[i
dezvolte capacitatea de a c\uta [i g\si solu]ii acceptabile. Cel mai important,
`n aceast\ faz\, este ca furia s\ fie acceptat\ [i s\ se `ncurajeze exprimarea
ei `ntr-un mod cât mai pu]in distructiv pentru persoana `n cauz\ [i pentru
ceilal]i. Faza de revolt\ reprezint\ totu[i o evolu]ie necesar\, pentru c\
persoana infectat\ arat\ astfel c\ boala devine pentru ea o realitate. Este o
etap\ care poate fi considerat\ drept un semn c\ bolnavul [i familia se
mobilizeaz\ pentru a ie[i din neputin]\.

Cum poate psihologul s\ ajute persoana infectat\ HIV `n aceast\ etap\?



Asemeni copilului care promite un comportament bun pentru a ob]ine o favoare [i
bolnavul sper\ astfel amânarea deznod\mântului nefericit. Pacien]ii ar dori s\ li se
spun\ c\ dac\ vor face un anumit lucru – alimenta]ie corespunz\toare, compor-
tament exemplar, renun]are la fumat, etc. – atunci boala se va vindeca. Negocierea
se face adesea `n tain\, cu Dumnezeu, recunoscut ca autor al vie]ii [i este o etap\
`n care persoana reinveste[te `n diverse proiecte de viitor. ~n aceast\ etap\ are loc
acceptarea ideii de moarte, dar [i negocierea pentru a mai tr\i.

Aceast\ faz\ are atât elemente negative cât [i pozitive. Negocierea poate fi o
modalitate de a evita situa]ia [i nevoia de a lua o decizie realist\. Unii copii [i
adolescen]i se manifest\ adesea prin tentative de manipulare fa]\ de exigen]ele
tratamentului. Mai pu]in „zgomotoas\„ decât revolta, aceast\ manier\ de a face
fa]\ bolii corespunde dorin]ei de a „ie[i mai ieftin”, c\utând posibilit\]i de
acomodare. Bolnavul porne[te o strategie prin care exploateaz\ diferen]ele care
apar `ntre opiniile membrilor familiei [i speciali[tilor. Mul]i pacien]i `ntorc spatele
neputin]ei pe care o citesc `n ochii medicilor [i se `ndreapt\ spre tratamentele
experimentale sau medicina alternativ\, care le sec\tuiesc repede resursele
financiare. Pe de alt\ parte negocierea poate lua forma luptei `mpotriva bolii.
Persoana infectat\ HIV `[i mobilizeaz\ resursele pentru a-i putea face fa]\. Ea
devine cooperant\ [i plin\ de speran]\ `n recuperare.

5. Depresia cu speran]\

~n aceast\ faz\ pacientul `n]elege `n totalitate ceea ce i se `ntâmpl\. Sub amenin-
]area pierderii vie]ii, se poate instala un sentimentul triste]ii profunde. Este o
decompensare reactiv\ a mecanismelor de ap\rare ale Eu-lui [i `n acela[i timp o
reac]ie obi[nuit\ [i de `n]eles. Persoanele devin adesea retrase, izolate, cuprinse
de sentimente de dezn\dejde, se simt inutile, f\r\ viitor, f\r\ dorin]e. ~n contextul
ajust\rii la boal\, depresia poate fi v\zut\ [i ca o epuizare temporar\ a resurselor.
Depresia survine atunci când persoana con[tientizeaz\ pierderile pe care le aduce
aceast\ boal\: ceea ce deja a pierdut (s\n\tate, independen]\, capacitatea de a
face fa]\ responsabilit\]ilor, munc\ neterminat\ - tot ceea ce face parte din via]\)
[i ceea ce urmeaz\ s\ piard\ (familia, prietenii,viitorul).

Aceasta este o etap\ important\, al c\rei pericol const\ `n faptul c\ poate trece
neobservat\. Fiind o etap\ a procesului de acceptare, aceast\ depresie are de
obicei un prognostic bun. Este momentul `n care persoana infectat\ `[i adun\
for]ele pentru a `nfrunta viitorul. 

Aten]ie `ns\, aceast\ faz\ nu trebuie confundat\ cu depresia clinic\, `n care
individul este atins de un fel de c\dere interioar\, descurajare, insomnie, cu
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Pentru a contracara efectele negative ale acestui stadiu, speciali[tii implica]i
[i familia trebuie s\ manifeste tact [i s\ descurajeze comportamentele deza-
daptative. Din punct de vedere psihologic, aceasta poate fi considerat\ una
dintre cele mai potrivite etape pentru a ̀ ncuraja optimismul [i gândirea pozitiv\.

Cum poate psihologul s\ ajute persoana infectat\ HIV `n aceast\ etap\?
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incapacitatea de a face fa]\ problemelor. Acesta poate fi [i o ocazie pentru apari]ia
unor idei suicidare, determinate de faptul c\ persoana se simte inutil\, f\r\ viitor [i
f\r\ dorin]e. 

6. Acceptarea

Unele persoane infectate HIV evolueaz\ pân\ la stadiul accept\rii [i sunt capabile
s\ func]ioneze, men]inându-[i un foarte bun echilibru psihic. ~ncep treptat s\-[i
reg\seasc\ echilibrul [i chiar au puterea s\ evoce ceea ce li s-a `ntâmplat. De
multe ori, adopt\ un stil de via]\ mai s\n\tos, evit\ comportamentele la risc [i `[i
recap\t\ un tonus psihic normal, gra]ie c\ruia sunt `n m\sur\ s\ se canalizeze
spre implicarea `n activit\]i [i ac]iuni personale [i sociale. Alte persoane ajung s\-[i
refac\ rela]iile cu p\rin]ii, familia sau prietenii. ~n ciuda faptului c\ unii `ncearc\ s\-[i
abat\ gândurile supra`nc\rcându-se cu activit\]i sau s\ se apere cu `ndemnuri de
genul: „Trebuie s\ m\ st\pânesc... plânsul nu m\ ajut\ la nimic”, durerea nu poate
fi anulat\, este inevitabil\, doar c\ poate varia ca intensitate [i ca durat\.

Realizarea faptului c\ boala nu mai poate fi stopat\ sau eliminat\ reprezint\ cel
mai mare avantaj al acestui stadiu. Persoana infectat\ HIV ajuns\ `n aceast\ faz\
`[i permite s\-[i exprime deschis furia [i temerile, sentimentul de neputin]\
`mpotriva bolii de care sufer\ [i `mpotriva societ\]ii care discrimineaz\. Accept\ s\
tr\iasc\ cu HIV [i dore[te s\ profite de fiecare clip\ a vie]ii: „Ce lucruri bune a[ putea
face?”, „Ce medicamente m-ar putea ajuta mai mult?”. Una dintre caracteristicile
accept\rii este recunoa[terea c\ boala implic\ constrângeri, c\ implic\ riscuri de
care trebuie s\ fie totdeauna con[tient, f\r\ `ns\ a deveni obsedat de ele. 

De re]inut!

Aceast\ faz\ nu este `ntotdeauna definitiv\. Apari]ia complica]iilor poate `nsemna
o nou\ pierdere a `ncrederii, procesul accept\rii trebuind reluat. 
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~n fa]a depresiei cu speran]\ trebuie acordat interes mai ales identific\rii [i
discut\rii momentelor depresive. De asemenea, in aceast\ perioad\,
individul are nevoie de mult interes [i suport din partea celor apropia]i. S-a
dovedit a fi foarte util\ participarea persoanei infectate HIV [i a familiei la
grupuri de suport formate din persoane care se confrunt\ cu acela[i tip de
probleme. ~n cadrul grupului ei afl\ c\ nu sunt singuri. 

~n cazul diagnostic\rii unei depresii clinice, s-a dovedit a fi util\ atât
terapia caracteristic\ acestei tulbur\ri, cât [i farmacoterapia. Unii speciali[ti
presupun, `n mod incorect, c\ demoralizarea global\, sentimentul profund de
lips\ de speran]\ [i scop ce se `ntind pe lungi perioade de timp (toate –
simptome ale depresiei clinice) sunt r\spunsuri emo]ionale normale la
problemele pe care le ridic\ diagnosticul seropozitivit\]ii HIV [i deci, nu
necesit\ tratament. Av`nd `n vedere faptul c\ aceast\ convingere eronat\
este destul de des `ntâlnit\, ]inem s\ subliniem faptul c\ depresia cronic\ nu
poate fi niciodat\ considerat\ normal\.

Cum poate psihologul s\ ajute persoana infectat\ HIV `n aceast\ etap\?



Nu toate persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA ating toate aceste stadii. Sunt
pu]ini cei care ajung la acceptarea real\. Un pacient poate prezenta aspecte ale
tuturor stadiilor pe parcursul unui singur interviu, sau poate fluctua `ntre stadii. Mai
mult, la unii pacienti pot fi prezente alte metode de coping – cum ar fi umorul sau
compasiunea – pentru a contrabalansa fiecare stadiu. La alte persoane se poate
observa o tensiune dinamic\ `ntre acceptare [i negare. ~n acest caz, tr\irile
emo]ionale sunt extrem de variate [i de puternice. ~ns\, `n majoritatea cazurilor,
pacien]ii au nevoie s\ se redefineasc\ `n ceea ce prive[te munca, familia, religia,
situa]ia financiar\, stima de sine, incapacitatea [i vulerabilitatea. Iluzia supra-
vie]uirii [i frica de moarte pot s\ fluctueze, ajungându-se la diferite grade ale
neg\rii [i accept\rii. 

Speciali[tii recunosc `n unanimitate importan]a men]inerii unei forme de speran]\
care s\ nu evite adev\rul legat de diagnostic, [ansele de supravie]uire sau stadiul
bolii. Speran]a de `ns\n\to[ire se poate transforma `n speran]a de a-[i p\stra
curajul [i de a `ntâmpina moartea (atunci când va fi cazul) cu demnitate [i lini[te
sufleteasc\.

~n lucrarea „Let’s talk about AIDS – a book of stories”, editat\ de World Health
Organization, sunt prezentate câteva povestiri referitoare la HIV/SIDA. Iat\ una
dintre acestea, care reflect\ foarte clar etapele accept\rii diagnosticului:

D\inuirea lupt\torului

„… Sumarno a murit noaptea trecut\. Eu sunt Utama. Am fost prietenul lui, colegul
de echip\ [i tovar\[ul lui pentru mul]i ani. Chiar de când eram pân\ la genunchi de
`nal]i [i b\team mingea pe peticul verde din fa]a caselor noastre. Eram amândoi
nebuni dup\ joc [i `mi aduc aminte cum eram certa]i pentru c\ ajungeam târziu
acas\ sau pentru c\ nu ne f\ceam tema… cumva fotbalul a f\cut ca toate acestea
s\ merite! ~mi amintesc cum st\team pân\ noaptea târziu pentru a ne uita la
meciurile pe TV, câteodat\ chiar `n timpul examenelor – a fost o nebuneal\!

Sumarno a fost selectat pentru echipa Statelor, pe când era la colegiu. Eu a trebuit
s\ m\ mul]umesc ca fiind unul din ap\r\tori `n echipa colegiului. Pentru o vreme,
lumile noastre au fost foarte diferite [i ne-am `ndep\rtat. Dar scrisorile lui, de[i rare,
erau pline de energie [i pasiune. ~n mod ciudat, sau poate c\ nu, o scrisoare p\rea
`ntotdeauna s\ `nsemne c\ era `ntr-o `ncurc\tur\ sau avea nevoie s\ se dest\i-
nuie, dar niciodat\ nu s-a l\sat doborât.

~mi amintesc c\ [i-a r\nit genunchiul foarte r\u [i, pentru a `nr\ut\]i lucrurile, s-a
`mboln\vit [i de malarie. Aceasta s-a `ntâmplat chiar `nainte de meciul ligii. Colegii
s\i de echip\ erau speria]i – Sumarno era „coloana vertebral\” a echipei. Mi-a
scris: „Doar a[teapt\ [i ai s\ vezi – voi fi `n acel meci – nu exist\ dubii cu privire la
asta!” {i surprinz\tor, a[a a fost! Avea acea incredibil\ energie, curaj, putere
interioar\, determinare, toate adunate `ntr-o form\ uman\! O persoan\ minunat\!

Cea mai mare schimbare din via]a lui a venit atunci când s-a testat pentru HIV.
Rezultatul a fost pozitiv. Aceasta i-a zdruncit credin]a c\ era rezistent, puternic [i
imun la boli [i infec]ii. Brusc, a `nceput s\ se `ngrijoreze cu privire la propriul s\u
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stil de via]\. Dup\ ce s-a gândit o vreme, s-a hot\rât s\ mearg\ din nou s\ se
testeze pentru infec]ia HIV. A fost consiliat de medici, dup\ care a decis s\ fac\
testul. Spre ne`ncrederea lui total\, testul a ie[it din nou HIV Pozitiv. Era ca [i cum
ceva i-a spart `ntreaga lume `n buc\]i. Refuza s\ accepte acest diagnostic. Colegii
s\i de echip\ au spus c\ [i-a f\cut testul de trei ori. Continua s\ spun\: „Medicii
sunt nebuni, ei nu [tiu nimic despre aceasta…m\ simt atât de puternic.” Nu voia s\
accepte. „Sunt atât de rezistent… atât de puternic. M\ simt `n vârful lumii… nu
poate fi adev\rat!” Era furios, credea c\ era o gre[eal\. Undeva `n adâncul s\u, se
credea  invincibil, iar aceast\ veste era prea mult pentru el de suportat... ~n acela[i
timp, continua s\ se gândeasc\ la câteva leg\turi amoroase pe care le-a avut cu
femeile pe care le `ntâlnea `n c\l\toriile sale. Poate atunci a luat virusul.

~ncetase s\ mai joace fotbal când m-am dus la el s\-l v\d. Am fost chiar [ocat. L-am
g\sit speriat. Continua s\ `ncerce s\ se `n]eleag\ cu Dumnezeu. A `nceput s\
mearg\ regulat pentru rug\ciuni la biseric\. Mi-a spus c\ `i era fric\ c\-[i va pierde
to]i prietenii. „Nu vei crede asta”, mi-a spus el, aproape `ntr-o [oapt\, „mi-e fric\ de
moarte”. Ciudat, el se gândea c\ acum m\ va pierde [i pe mine. Era `ngrijorat c\
nu m\ voi duce s\-l v\d.

M-am sim]it foarte vinovat când mi-a spus asta, pentru c\ gândul mi-a trecut de fapt
prin minte [i am fost mai degrab\ nervos c\-l voi `ntâlni. ~mi amintesc c\ m\
sim]eam foarte nesigur. Nimeni din familia mea nu a [tiut c\ am plecat s\-l
`ntâlnesc. Un sentiment interior `mi spunea c\ nu pot s\-l p\r\sesc `ntr-un moment
când el avea cu adev\rat nevoie de mine. L-am g\sit pierdut, singur [i d\râmat.
P\rin]ii lui ar\tau atât de speria]i.... Mi-au spus c\ era extenuat [i c\ nu se sim]ea
`n stare s\ se `ntâlneasc\ cu nimeni. Era obosit s\ se uite la fe]ele anxioase ale
p\rin]ilor s\i. Mi-era greu s\ cred c\ acesta era acela[i b\iat puternic pe care-l
cuno[team… iat\-l pr\bu[indu-se ca o cas\ de c\r]i! Eram tulburat [i nu eram
sigur ce trebuie s\ fac… dar, pe nea[teptate, totul s-a schimbat!

M-am trezit `n diminea]a urm\toare [i l-am g\sit b\rbierit, `mbr\cat, p\rând preg\tit
s\ accepte lumea. „Hei, ce se `ntâmpl\?” l-am `ntrebat eu, era prea frumos s\ fie
adev\rat! Nu-mi venea s\ cred transformarea! „Este doar pentru c\ ai venit tu,
Utama”, mi-a spus el. „M-am trezit noaptea trecut\ [i mi-am spus c\ nu este
sfâr[itul lumii. Nici m\car nu [tiu ce este cu aceast\ boal\ [i am l\sat-o s\ m\
doboare. Va fi o nou\ provocare pentru mine [i am de gând s-o accept precum
sportivul care am fost mereu!” A[a mi-l amintesc, preg\tit s\ lupte, s\ accepte noile
provoc\ri din via]a sa [i s\ `nceap\ din nou s\ joace fotbal. 

A `nceput s\ caute sprijin profesional din partea medicilor [i consilierilor [i s\ afle
mai multe despre SIDA. Ei i-au spus c\, atunci când o persoan\ devine infectat\
cu HIV, virusul `ncepe s\ tr\iasc\ [i s\ se reproduc\ `n celulele albe ale corpului.
Aceste celule `ncep s\ produc\ anticorpi `mpotriva infec]iei HIV, care poate fi g\sit
`n sânge de la 6 s\pt\mâni la trei luni de la infec]ie. Când un test de sânge
detecteaz\ ace[ti anticorpi, se spune c\ persoana este HIV Pozitiv. Din nefericire,
ace[ti anticorpi nu pot ucide virusul. Virusul distruge gradual celulele albe ale
corpului astfel `ncât, `n 8-10 ani, ele nu mai pot proteja corpul de infec]ii, pe care `n
mod normal, oamenii s\n\to[i le respinge f\r\ probleme. Când aceste infec]ii se
manifest\, SIDA se instaleaz\. 
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Din aceste [edinte, Sumarno a realizat c\, de cele mai ori, oamenii infecta]i cu HIV
sunt s\n\to[i [i de obicei nu [tiu c\ este ceva `n neregul\ cu ei. Medicii i-au spus
c\ nu era neobi[nuit c\ oamenii s\ tr\iasc\ pân\ la 10 ani sau chiar mai mult dup\
ce au fost infecta]i. Aceasta i-a dat atât de mult\ speran]\! ~n acela[i timp, [i-a dat
seama de importan]a educ\rii celorlal]i [i protej\rii lor de SIDA. 

„Se va g\si un leac mai devreme sau mai târziu, sunt convins de aceasta”, obi[nuia
el s\ le spun\ p\rin]ilor s\i. „Ce pot s\ fac pentru ca restul vie]ii mele s\ fie cel mai
bun?” sau „Ce mâncare ar trebui s\ m\nânc pentru a m\ ajuta s\ r\mân s\n\tos?
Ce ar trebui s\ fac `n cazul `n care m\ `mboln\vesc? Ce ar trebui s\ fac pentru a
preveni infectarea celorlal]i? Ce planuri ar trebui s\ fac pentru ca p\rin]ii mei s\ fie
asigura]i?”

Am descoperit c\ `ncepuse s\ se schimbe `n multe privin]e. Fotbalul a fost singura
pasiune `n via]a lui. Mânca, dormea, visa fotbal. C\uta constant tehnici noi, abilit\]i
noi ale lucrului cu piciorul, care f\ceau jocul aproape o form\ de art\. De[i continua
s\ joace, lumea lui devenise mai sensibil\. Prietenii lui au spus c\ `ncepuse s\
spun\ lucruri precum „L\sa]i-m\ s\ fiu recunosc\tor pentru fiecare zi” sau „L\sa]i-m\
s\ apreciez familia [i prietenii mei [i s\ le ar\t cât de mult ]in la ei.”

A redevenit aceea[i persoan\ plin\ de energie, `ncercând s\ se preg\teasc\ el
`nsu[i `n cel mai bun posibil pentru noile provoc\ri din via]a sa. Dorea s\ ajute [i
al]i oameni ca el [i s\ `ncerce s\ le dea putere prin `mp\rt\[irea propriei sale
experien]e. Dorea ca oamenii s\ `n]eleag\ ce este SIDA. Obi[nuia s\-mi spun\:
„Sunt atât de norocos c\ am persoane care m\ `n]eleg [i m\ sprijin\, iat\ de unde
vine puterea mea.”

A format un grup de suport antiSIDA, deoarece sim]ea c\ `mp\rt\[irea de
experien]e pozitive era o surs\ substan]ial\ de t\rie psihologic\ [i suport social.
Obi[nuia s\ spun\: „Deseori ajutorul necesar pentru a `ngriji pe cineva cu SIDA [i
a-i `ngriji pe cei care `i iubesc este foarte simplu. Oferind ajutor la treburi casnice,
cântând, g\tind, jucând, citind `mpreun\ sau doar ascultând – acestea sunt simple
ac]iuni cu mesaje puternice de speran]\ [i sentimentul c\ e[ti de folos.”

Petrecea mult timp cu comunitatea format\ din grupuri care au creat mesajul
antiSIDA. ~ncet, fotbalul a trecut pe planul al doilea, iar pasiunea lui pentru a educa
oamenii cu privire la SIDA a devenit ]elul s\u `n via]\. „Vreau s\ le spun oamenilor
c\ dac\ ai HIV sau SIDA, este vital s\ `ncerci s\ te p\strezi puternic.”

L-am observat ca fiind foarte precaut. ~ntotdeauna f\cea eforturi mari pentru a evita
orice fel de infec]ie. {tia c\ aceasta `l putea ucide. De asemenea, era foarte
minu]ios pentru a nu transmite infec]ia la al]ii. A decis s\ nu se `nsoare, chiar dac\
iubita sa a `ncercat din greu s\-l conving\ c\ pot avea o via]\ plin\ `mpreun\. Doar
trebuiau s\ fie precau]i. El a r\mas foarte apropiat de ea, dar nu s-au c\s\torit.

Ultimii doi ani au fost foarte obositori pentru Sumarno. Corpul s\u `ncepea - `ncet
s\ cedeze, pe m\sur\ ce boala avansa. Obosea u[or [i ar\ta semne de iritabili-
tate. A pierdut mult din greutate. Energia parc\ i se scurgea din corp. Deseori `l
duceam pe verand\… `i pl\cea foarte mult s\ se uite la cer [i la lumea de afar\.
M-am mutat la el [i am petrecut mult timp `mpreun\.
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Mintea lui era foarte alert\ [i [ahul devenise distrac]ia favorit\. Dar via]a i se
retr\gea `ncet. Contacta infec]iile u[or [i ele `l epuizau. ~l lini[teau doar medica-
mentele [i calmantele, a[teptând leacul miraculous. Dar acesta nu a venit niciodat\.

Nu [i-a revenit niciodat\ din febra viral\ pe care a luat-o. A plecat `n pace...

Sumarno m-a `nv\]at atât de multe! Am `nv\]at cât de important este s\ nu renun]i
la speran]\ [i s\-]i p\strezi spiritul viu. „Via]a este atât de nesigur\„, obi[nuia el s\
spun\. „Uit\-te la Noor, ucis doar `ntr-o clip\, `ntr-un accident de ma[in\; iar eu m\
simt puternic [i s\n\tos.”

Sumarno m-a `nv\]at c\ trebuie s\ ne preg\tim atât pentru moarte, cât [i pentru
via]\. Trebuie s\ apreciem frumuse]ea vie]ii [i s\ tr\im fiecare zi care vine. Voi sim]i
`ntotdeauna for]a sa. Voi continua s\ g\sesc alte persoane [i s\ duc mai departe
mesajul antiSIDA pe care l-a `nceput. Sunt foarte convins c\ asemenea eforturi
trebuie s\ `nceap\ `n [coli. ~mi voi da silin]a s\ v\d c\ aceasta se `ntâmpl\.

Desigur, `mi va lipsi mult, dar `n cel mai bun mod posibil, pentru c\, [tiind c\
Sumarno a murit `n pace sufleteasc\, aceasta `mi va da inspira]ia de a-i ajuta pe
al]ii s\ `nfrunte astfel de pierderi….”

~n continuare, prezent\m cazul unei adolescente de 15 ani, care s-a caracterizat
prin traversarea tuturor fazelor specifice procesului de acceptare a diagnosticului:

M. L. este elev\ `n clasa a IX la un liceu teoretic [i a fost diagnosticat\ HIV+ `n mai
2002. A fost adus\ la psiholog de c\tre mama sa, acuzând st\ri de triste]e [i
deprimare care au `nceput s\ fie din ce `n ce mai intense `n ultimul timp. „M\
gândesc tot timpul c\ voi muri [i nu mai am putere s\ lupt...”. 

~n urma celor discutate `n cadrul [edin]elor la care M. L. a participat, a devenit
evident faptul c\ tr\irile adolescentei erau o reac]ie la diagnosticul s\u, iar
psihologul a stabilit c\ se afla `n stadiul de depresie. Investigând traseul emo]ional
urmat de M. L. din momentul dezv\luirii diagnosticului [i pân\ `n prezent, psi-
hologul a putut izola modul `n care clientul a traversat fiecare faz\ a procesului de
acceptare a diagnosticului astfel:

• {ocul ini]ial

~n urma unei r\celi puternice, care refuza s\ r\spund\ la tratament, medicii i-au
f\cut lui M. L. testul HIV. ~n momentul `n care diagnosticul seropozitivit\]ii s-a
confirmat, atât M. L. cât [i mama acesteia au fost chemate `n cabinetul medicului
unde li s-a explicat despre ce este vorba. Prima reac]ie a fost aceea de [oc.
„Auzeam tot ce-mi spunea domnul doctor, dar parc\ totul trecea pe lâng\ mine,
parc\ nu mai `n]elegeam nimic,... parc\ m-ar fi lovit cineva cu ceva `n cap...”. „Nici
nu [tiu cum am ajuns acas\,... `mi aduc aminte doar de lacrimile mamei...”

• Negarea

La pu]in timp dup\ aflarea diagnosticului, M. L. a trecut `n faza de negare. „Cum s\
am eu HIV, e o gre[al\!!!  Medicii au gre[it! Nici m\car nu mi-am `nceput via]a
sexual\!” ~n mod incon[tient, M. L. a respins explica]iile date de medic, legate de
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calea de transmitere nozocomial\, uitând aproape `n `ntregime informa]iile primite.
Ea refuza s\ discute cu oricine despre boal\, iar p\rin]ii nu au avut curajul s\ mai
deschid\ subiectul. De asemenea, M. L., de[i convins\ c\ este o gre[al\ a me-
dicilor, nu [i-a pus niciodat\ problema s\ verifice diagnosticul efectuând `nc\ un test.

Odat\ cu trecerea timpului, adolescentei i s-a prescris un tratament antiretroviral.
Din p\cate, `ns\, toate explica]iile medicilor [i insisten]ele familiei treceau pe lâng\
ea f\r\ s\ o ating\: M. L. a refuzat tratamentul pentru o perioad\ de aproximativ
un an. „M\ gândeam c\ ce nevoie am eu de medicamente? Eu nu sunt bolnav\!!!
Oricum, pastilele astea au prea multe efecte secundare!” Iat\, deci, cum prin filtrul
neg\rii treceau doar anumite informa]ii, acelea care erau compatibile cu meca-
nismul de ap\rare la care M. L. apela `n mod incon[tient `n acel moment. 

Treptat, la insisten]ele familiei, M. L. a `nceput s\ ia tratamentul, iar dup\ un timp
f\cea acest lucru de bun\ voie, f\r\ s\ mai fie cazul s\ i se atrag\ aten]ia, sau s\
fie `nso]it\ la controlul lunar la medicul specialist.

• Revolta (furie)

Aproape consecutiv cu acceptarea tratamentului, [i pe fondul vârstei dificile pe
care o traversa, comportamentul lui M. L. s-a schimbat dramatic: rezultatele [colare
au `nceput s\ scad\, a `nceput s\ asculte muzic\ rock, se declara a fi satanist\,
utiliz\nd simbolurile [i `mbr\c\mintea caracteristic\, dar f\r\ a cunoa[te prea
multe lucruri despre acest domeniu, avea o atitudine sfid\toare fa]\ de membrii
familiei [i autoritate, etc. „Pe atunci sim]eam c\ nimeni nu m\ `n]elege! {i vroiam
s\ le ar\t c\ nu-mi pas\!”. 

• Negocierea

~n paralel cu aceste manifest\ri, M. L. a `nceput s\ participe la din ce `n ce mai
multe activit\]i organizate de diverse ONG-uri, special pentru adolescen]ii
seropozitivi. Astfel, ea [i-a f\cut un cerc de prieteni printre cei ce-i `mp\rt\[eau
problemele. Formarea acestei alian]e a declan[at stadiul negocierii. M. L. [i-a
atribuit rolul de sprijin pentru ceilal]i, f\când tot posibilul s\-i `ncurajeze [i s\-i ajute
pe to]i adolescen]ii sau copiii infecta]i HIV pe care `i cuno[tea. F\când acest lucru,
`ns\, ea `ntotdeauna evita s\ vorbeasc\ despre propria persoan\. ~n scurt timp [i
rela]iile cu familia s-au ameliorat, la fel ca [i manifest\rile de revolt\. ~n mod
incon[tient, M. L. negocia cu Dumnezeu: „Poate dac\ `i voi ajuta pe al]ii [i m\ voi
comporta bine, voi r\mâne s\n\toas\ pân\ `n momentul `n care se va g\si un leac
pentru boala mea!”...

• Depresia

M. L. `ncepuse s\ acuze dureri ale abdomenului [i, `n urma controlului medical, s-a
concluzionat c\ are nevoie de o opera]ie de apendice, opera]ie pe care ado-
lescenta o refuza. Teama de interven]ia chirurgical\ a declan[at stadiul depresiei,
când M. L. a fost adus\ la psiholog. ~n urma consilierii individuale, a `ntâlnirilor cu
un grup de suport, precum [i a suportului emo]ional furnizat de familie, M. L. a
acceptat interven]ia chirurgical\, care a decurs f\r\ probleme. 
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Atât pe perioada recuper\rii cât [i dup\ aceasta, M. L. a continuat s\ beneficieze
de asisten]\ psihologic\ [i s\ participe la `ntâlnirile cu grupul de suport, fiind ajutat\
s\ ajung\ `n faza de acceptare a diagnosticului.

4.3. Rezisten]a la dezv\luirea diagnosticului

Problema dezv\luirii diagnosticului, `n mai multe sensuri: p\rinte–copil seropozitiv,
adult infectat-familie, poate fi subiectul unei controverse, deoarece motivul invocat
`n sus]inerea ideii de nedezv\luire a diagnosticului este protec]ia celorlal]i. ~n
primul caz, p\rintele dore[te s\ `[i protejeze copilul, pentru ca aflarea diag-
nosticului de infec]ie HIV/SIDA s\ nu aib\ repercusiuni asupra psihicului acestuia,
a dezvolt\rii ulterioare, a continu\rii [colii etc. ~n cel de-al doilea caz, adultul poate
s\ ascund\ diagnosticul pentru a nu afecta dinamica rela]iilor familiale, pentru a
aduce o `nc\rc\tur\ negativ\ `n via]a de familie, pentru a-[i p\stra normalitatea
vie]ii, f\r\ supraprotec]ie.

Rezisten]a p\rin]ilor:

Este o reac]ie destul de des `ntâlnit\, `n special `nainte ca ace[tia s\ beneficieze
de consilere `n acest sens. Lucrând pe un proiect de dezv\luire  a diagnosticului,
ne-am `ntâlnit cu persoane foarte diferite: p\rin]i care au discutat cu copilul imediat
dup\ depistarea bolii, p\rin]i care au abordat aceast\ problem\ atunci când copilul
a ini]iat o conversa]ie pe aceast\ tem\, p\rin]i ai c\ror copii `[i b\nuiau  diagnos-
ticul, dar ei au  avut un comportament evitant fa]\ de aceast\ problem\ etc.

P\rin]ii sunt cei care afl\ primii despre diagnosticul copilului, suferind `n prima faz\
o reac]ie de [oc. Dup\ un timp, ace[tia cad `n depresie, care uneori este foarte
greu dep\[it\, iar alteori, p\rin]ii r\mân ancora]i `n aceast\ stare. De aceea, le este
atât de greu s-i vorbeasc\ copilului, pentru c\ anticipeaz\ reac]iile copilului la
aflarea diagnosticului ca fiind acelea[i pe care le-au suferit [i ei.

~n consilierea (terapia) individual\, p\rin]ii sunt preg\ti]i pentru diferitele moduri `n
care pot reac]iona copiii, care sunt consecin]ele pe termen scurt [i pe termen lung,
care sunt atitudinile cele mai potrivite pentru abordarea situa]iilor respective.

Deoarece este foarte clar\ teama p\rin]ilor de a avea o discu]ie deschis\ cu
copilul, `n care s\ `l informeze pe acesta despre adev\rata sa stare de s\n\tate,
una dintre `ntreb\rile cheie la care ace[tia trebuie s\ r\spund\ este: „Care este cea
mai mare temere pe care o ave]i `n a-i spune copilului c\ este infectat HIV?”, iar
gama de r\spunsuri este destul de larg\:

• teama ca respectivul copil s\ nu s\vâr[eas\ un act necugetat [i incontro-
labil (act suicidar);

• acuzele pe care copilul le va aduce p\rin]ilor, pierdera `ncrederii `n ace[tia;
• lipsa de `ncredere a p\rin]ilor `n capacitatea de a face acest lucru, ace[tia

declarând „eu nu pot s\ ̀ i spun, pur [i simplu nu am puterea s\ fac acest lucru”;
• informarea altor persoane despre diagnostic, având ca rezultat stigmati-

zarea copilului;
• sc\derea stimei de sine a copilului;
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• depresia [i anxietatea copilului, pierderea interesului pentru via]\;
• afectarea situa]iei [colare, a viitoarelor examene(adesea, este vorba de

copii afla]i `n fa]a examenului de capacitate, care are un rol foarte important
`n viitorul profesional al copiilor), afectarea rela]iilor interpersonale ale copilului.

~n consilierea (terapia) de grup [i `n grupurile de suport, p\rin]ii care au discutat cu
copiii lor despre diagnosticul de HIV/SIDA au `mp\rt\[it din experien]a lor celorlal]i,
punând accent pe schimbarea `n sens pozitiv din via]a lor:

• comunicarea deschis\ cu copilul;
• responsabilizarea copilului `n leg\tur\ cu medica]ia antiretroviral\;
• diminuarea nesiguran]ei copilului, rezultat\ `n urma r\spunsurilor ambigue

pe care le-a primit când a formulat `ntreb\ri despre starea sa, despre dez-
voltarea fizic\ deficitar\ etc;

• sc\derea autoculpabiliz\rii copilului, care era martorul lacrimilor p\rin]ilor,
f\r\ a-[i da seama ce se `ntâmpl\;

• eliminarea situa]iei `n care copilul `[i cunoa[te diagnosticul, dar nu discut\
despre acest lucru, din dorin]a de a-[i proteja p\rin]ii!

• `mbun\t\]irea rela]iilor intrafamiliale.

Atunci când p\rintele a fost educat pentru a cunoa[te toate acestea, când [tie `n
ce fel ar putea reac]iona copilul, ce atitudine este potrivit\ momentului, cum s\-[i
adapteze propriul comportament la cel al copilului, rezisten]a sa este `nvins\, iar cu
sprijinul consilierului/terapeutului, poate lua decizia de a dezv\lui diagnosticul.

Dac\ rezisten]a nu a fost `nvins\ `n totalitate, ea sufer\ oricum un proces de
transformare, `n care p\rin]ii sunt convin[i de necesitatea de a face acest pas, ca
un lucru firesc `n rela]ia cu copilul [i de beneficiile acestei situa]ii, dar amân\ mo-
mentul, din diferite motive: copilul are o infec]ie oportunist\, care `i afecteaz\ starea
de s\n\tate [i nu este cel mai bun moment pentru a afla acum despre infec]ia HIV;
copilul se afl\ `n fa]a unui eveniment de o importan]\ major\, cum ar fi un examen;
nu cu mult timp `n urm\, a trecut printr-o traum\ sau alte situa]ii, care odat\
dep\[ite, se va g\si momentul oportun pentru a se discuta cu copilul.

De[i cea mai `n m\sur\ de a discuta cu copilul este persoana cea mai apropiat\
de acesta (adesea, p\rintele), uneori p\rintele simte nevoia de a fi sprijinit nu doar
`n mod indirect, ci prin prezen]a la discu]iile cu copilul. ~n acest caz, psihologul vine
`n `ntâmpinarea acestei dorin]e, pentru c\ exist\ [ansa ca `n caz contrar,
dezv\luirea s\ fie amânat\ pentru o perioad\ foarte lung\ de timp, efect negativ
asupra copilului fiind evidente. 

Exemplu: cazul copilului B.C., `n vârst\ de 15 ani, mama având probleme cu
alcoolul, instabilitate emo]ional\, teama exagerat\ privind viitoarea reac]ie a co-
pilului, `n condi]iile `n care era aproape sigur\ c\ acesta `[i cuno[tea diagnosticul -
lucru care s-a dovedit adev\rat. Mama a dorit ca psihologul s\ discute primul cu
copilul `n lipsa ei, iar dup\ discu]ie a venit [i ea `n aceea[i `nc\pere, m\rturisind
c\ dac\ ar fi trebuit ea s\ `i comunice diagnosticul, nu ar fi f\cut niciodat\ acest
lucru.

Uneori, psihologul identific\ [i al]i factori care pot sprijini familia `n procesul de
dezv\luire a diagnosticului. Unul dintre ace[tia este credin]a religioas\, sau chiar
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un preot, care este apropiat de familie [i care le este al\turi când copilul pune
inevitabila `ntrebare: „Voi muri?”. Ace[ti factori trebuie identifica]i [i valorifica]i, fiind
de un real folos pentru p\rin]i.

Exemplu: Cazul D.{., 14 ani: atât copilul, cât [i p\rin]ii fac parte dintr-un cult religios,
a c\rui membrii au fost foarte suportivi cu familia [i i-au ajutat s\ treac\ cu bine
peste momentele de criz\.

Rezisten]a adul]ilor: 

Atunci când un adult este depistat seropozitiv, el este cel c\ruia i se comunic\
acest lucru, spre deosebire de copii, când cei care afl\ despre acest lucru sunt
p\rin]ii. Beneficiind de consilierea pre [i post testare HIV, adultul afl\ care sunt
consecin]ele statusului s\u de presoan\ seropozitiv\.

Dac\ `n cazul copiilor, infectarea s-a produs de cele mai multe ori pe cale
nozocomial\, la adult, c\ile prin care acesta ar fi putut s\ se infecteze sunt variate.
Adesea, adultul se simte vinovat [i responsabil de starea sa. Uneori, el poate avea
un stil de via]\, un comportament sau atitudini care contravin convingerilor familiei
sale (exemplu: libertinaj, homosexualitate etc). ~n aceast\ situa]ie, consilierea va
merge `n dou\ direc]ii:

• consilierea persoanei seropozitive, pentru a-[i accepta identitatea [i pentru
a reu[i s\ dep\[easc\ barierele de comunicare cu familia.

• consilierea familiei, pentru acceptarea persoanei seropozitive, cu propria
identitate [i cu noul status, de persoan\ infectat\ HIV.

Persoanele c\s\torite sunt con[tiente de cele mai multe ori de necesitatea dez-
v\luirii diagnosticului partenerului, deoarece acesta poate fi contaminat [i trebuie
luat\ `n considerare testarea acestuia. Partenerul va beneficia `n acest caz de
consiliere pre [i post testare, deoarece `n aceste situa]ii, de obicei [i el este
depistat seropozitiv. Rezisten]a poate ap\rea fa]\ de dezv\luirea diagnosticului
copilului sau copiilor, dac\ ace[tia exist\. ~ntr-adev\r, procesul de dezv\luire a
diagnosticului nu este neap\rat necesar, deoarece copilul nu trebuie s\ poarte
aceast\ povar\, atunci când acest lucru poate fi evitat.

De[i exist\ speciali[ti care afirm\ c\ este mai bine copilul s\ nu `[i cunoasc\
diagnosticul, din diverse motive, pozi]ia noastr\, a[a cum am mai afirmat anterior,
se afl\ la polul opus: copilul are dreptul s\ cunoasc\ situa]ia `n care se afl\. De
aceea, activitatea noastr\ de consiliere aprofundat\ cu persoanele seropozitive are
ca obiectiv dezv\luirea diagnosticului, `n func]ie de particularit\]ile de vârst\ [i de
personalitate. Atunci când anticip\m necesitatea acestui lucru, pentru preg\tirea
copilului pentru viitor, `ndeplinim [i o alt\ func]ie: aceea de a reda `ncrederea `n
faptul c\ acea persoan\ va tr\i, c\ HIV/SIDA nu `nseamn\ sfâr[itul!
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CAPITOLUL 5

Etic\ [i deontologie profesional\

Ca  `n orice meserie, `n asisten]a psihologic\ a persoanelor infectate [i afectate
HIV/SIDA exist\ un cod deontologic, care urm\re[te prescrip]iile generale ale eticii
[i deontologiei profesionale, dar are [i componente specifice pentru munca cu
aceast\ categorie de persoane.

Luând `n considerare principiile generale, vom ]ine cont de urm\toarele aspecte:

1. Confiden]ialitatea – ca nevoie de a p\stra secretul referitor la datele culese de
psiholog pentru a-[i planifica interven]ia;

2. Respectul confiden]ialit\]ii - fiecare beneficiar este o persoan\ care are dreptul
la respect [i `n]elegere, la acceptarea sa a[a cum este [i este `ndrept\]it s\ se
a[tepte ca rela]ia client – psiholog/terapeut s\ fie `n concordan]\ cu legile,
politicile [i standardele etice referitoare la confiden]ialitate;

3. Sinceritatea – cere o imagine cât mai clar\ [i mai limpede a problemelor `n-
tâmpinate, abordarea cât mai realist\ a situa]iilor;

4. Recunoa[terea propriilor limite – este tot o form\ de sinceritate [i cere ca pro-
fesionistul s\ apeleze la al]i speciali[ti, atunci când cazul nu este de competen]a
sa, sau când aceasta `i este dep\[it\;

5. Negocierea solu]iilor [i respectarea deciziilor beneficiarului – se refer\ la nevoia
de a face persoana asistat\ s\ `n]eleag\ deciziile [i s\ le accepte, s\-[i dea
acordul de a aborda acele probleme [i s\-[i rezerve dreptul de a refuza anumite
solu]ii, care contravin convingerilor personale;

6. Nediscriminarea – se refer\ la respectul identit\]ii etnice, culturale, sociale,
religioase sau de orice alt\ natur\ a beneficiarului consilierii (`n cazul nostru,
statusul de seropozitivitate).

Dintre principiile enun]ate mai sus rezult\ o serie de responsabilit\]i ale psihologului:

I. Responsabilit\]i fa]\ de client:

1. Prima responsabilitate este de a trata clientul cu respect, ca individualitate;
2. Psihologul trebuie s\ fie preocupat de nevoile de orice fel ale clientului,

`ncurajându-l s\-[i dezvolte poten]ialul;
3. Nu trebuie `ncurajat\ ralierea `n mod con[tient a clientului la convingerile, stilul

de via]\, op]iunile, valorile psihologului;
4. ~n construirea rela]iei de ajutor, clientul va fi asigurat de confiden]ialitatea a tot

ceea ce se `ntâmpl\ `n timpul [edintelor de consiliere/terapie;
5. Psihologul p\streaz\ confiden]ialitatea informa]iilor, cu excep]ia cazurilor `n care

comunicarea lor unei ter]e persoane este necesar\ pentru a preveni un pericol
clar [i iminent sau când reglement\rile legale o cer. ~n acest caz, psihologul se
va sf\tui [i cu al]i speciali[ti, atunci când nu `i este clar\ excep]ia de la clauza
confiden]ialit\]ii;
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6. Psihologul trebuie s\ cear\ instan]ei s\ nu `i fie impus\ dezv\luirea informa]iilor
confiden]iale, când aceste informa]ii f\cute publice f\r\ acordul clientului pot
afecta pozi]ia acestuia;

7. ~n cazul terapiei (consilierii) de grup [i a grupurilor de suport, stabile[te norme
clare de confiden]ialitate, dar nu poate garanta p\strarea confiden]ialit\]ii.

II. Responsabilit\]i privind colaborarea cu al]i speciali[ti:

1. Psihologul trebuie s\ cunoasc\ [i alte resurse disponibile (speciali[ti, institu]ii)
care `l pot ajuta `n ob]inerea informa]iilor specifice sau care pot prelua cazul
atunci când nu are competen]a necesar\ rezolv\rii acestuia sau când este
necesar ca persoana consiliat\ s\ fie `ndreptat\ c\tre  al]i speciali[ti (ex: rela]ie
terapeutic\ deficitar\, cazuri `n care rela]iile duale cu beneficiarul pot afecta
obiectivitatea [i implicit eficien]a consilierii, etc);

2. Psihologul lucreaz\ `n cadrul unei echipe pluridisciplinare, ob]inând informa]ii
utile consilierii/terapiei, fie generale, fie specifice cazului, `n limitele p\str\rii
confiden]ialit\]ii;

3. Persoana consiliat\ are dreptul de a rupe rela]ia de ajutor `n orice moment.

III. Responsabilit\]i privind comunitatea:

1. Psihologul informeaz\ comunitatea despre anumite riscuri, urm\rind prevenirea
r\spândirii unor fenomene, p\strând confiden]ialitatea; 

Exemplu specific: cre[tera riscului transmiterii infec]iei HIV la adolescen]i,
prin infectarea pe cale sexual\; r\spândirea infec]iei HIV/SIDA pe cale
vertical\, de la mam\ la f\t.

2. Promoveaz\ rolul [i func]ia psihologului ̀ n asistarea nevoilor persoanelor consiliate; 

Exemplu: asistarea p\rin]ilor copiilor seropozitivi `n dezv\luirea diagnos-
ticului de HIV/SIDA copiilor, cu scopul de a preg\ti p\rin]ii pentru reac]iile
copilului [i a le oferi sugestii `n dep\[irea momentului critic;

3. Psihologul utilizeaz\ evalu\rile activit\]ii desf\[urate pentru a propune auto-
rit\]ilor o strategie care s\ vin\ `n `ntâmpinarea nevoilor persoanelor consiliate. 

Exemplu: lipsa informa]iilor `n domeniul HIV/SIDA poate duce la nerespec-
tarea drepturilor persoanelor infectate. Un copil seropozitiv este marginalizat
sau respins la [coal\, `n timp ce un copil cu hepatita C, care este un virus
mult mai u[or transmisibil decât HIV, nu `ntâmpin\ astfel de probleme.

IV. Responsabilit\]i fa]\ de propria persoan\:

1. Psihologul activeaz\ `n limitele competen]ei sale profesionale [i `[i asum\ res-
ponsabilitatea pentru consecin]ele interven]iilor sale;

2. Psihologul `[i monitorizeaz\ activitatea [i eficien]a ei;
3. Se dezvolt\ profesional pe toat\ durata carierei, pentru a fi la nivelul standar-

delor de competen]\ profesional\.
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V. Responsabilit\]i fa]\ de profesie:

1. Psihologul particip\ la seminarii, cursuri, `ntâlniri de lucru, pentru a cunoa[te
nout\]ile domeniului `n care lucreaz\, pentru a oferi servicii de cât mai bun\
calitate;

2. Disemineaz\ informa]iile ob]inute `n munca sa, contribuind la dezvoltarea
profesiei;

3. Promoveaz\ principiile etice [i profesia de psiholog;
4. Accept\ politica asocia]iei profesionale referitoare la cazurile de violare a codului etic.

ASPECTE SPECIFICE PRIVIND CONFIDEN}IALITATEA ASUPRA
DIAGNOSTICULUI DE HIV/SIDA

Confiden]ialitatea este dreptul persoanei infectate HIV [i, totodat\, obliga]ia celor
care la un moment dat lucreaz\ cu aceste persoane.

Psihologii au ca obliga]ie primar\ respectarea confiden]ialit\]ii informa]iei ob]inute
de la [i pentru persoanele pentru care lucreaz\. Ei dezv\luie astfel de informa]ii
numai cu consim]\mântul persoanei pentru care lucreaz\ sau al reprezentantului
legal al acesteia, cu excep]ia situa]iilor neobi[nuite, `n care a nu proceda astfel ar
avea ca rezultat un pericol clar la adresa persoanei respective sau a altora. 

~n acest sens, p\strarea confiden]ialit\]ii privind diagnosticul de HIV/SIDA devine [i
mai important\, deoarece de multe ori, persoanele seropozitive HIV sunt supuse
stigmatiz\rii din partea celorlal]i [i discrimin\rii, sub mai multe aspecte. Multe din
aceste consecin]e decurg din lipsa inform\rii [i educ\rii popula]iei despre
HIV/SIDA. Din p\cate, acest deficit de cunoa[tere se `ntâlne[te la toate categoriile
sociale, uneori chiar la persoanele care constituie factori importan]i de decizie.

Confiden]ialitatea, respectiv p\strarea ei, se refer\ la mai multe aspecte:

• Confiden]ialitatea privind testarea HIV:
Testarea pentru infec]ia HIV poate fi anonim\, folosindu-se un cod pentru
persoana respectiv\ [i confiden]ial\, când persoana `[i divulg\ numele,
dar `i este garantat\ p\strarea secretului, atât asupra faptului c\ s-a testat,
cât [i asupra rezultatului la test. Testarea va fi `nso]it\ de consiliere pre si
post testare. Nimeni nu poate fi obligat s\ se testeze pentru HIV!

• ~n urma confirm\rii diagnosticului de HIV+, persoana seropozitiv\ nu este
obligat\ s\ dezv\luie acest lucru nim\nui.Totu[i, atunci când `[i cunoa[te
diagnosticul, ea trebuie s\ informeze medicul curant [i medicul stomatolog.
Medicul nu va informa al]i medici sau  asisten]i medicali despre diagnostic,
decât cu acordul persoanei respective [i atunci când colaborarea `ntre spe-
ciali[ti este necesar\.

• Diferi]i speciali[ti care vin `n contact cu persoana seropozitiv\ nu au dreptul
s\ divulge diagnosticul f\r\ acordul persoanei, deoarece constituie secret
profesional.
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De[i la ora actual\ `n România nu exist\ o lege special\ privind `nc\lcarea
confiden]ialit\]ii persoanelor seropozitive, totu[i Codul Penal vine `n sprijinul
acestora prin mai multe articole, aplicând sanc]iuni persoanelor care ar putea
aduce prejudicii morale:

Art. 196 (privind divulgarea secretului professional): Divulgarea f\r\ drept a unor
date de c\tre cel c\ruia i-au fost `ncredin]ate sau de care a luat la cuno[tin]\ `n
virtutea profesiei sau func]iei, dac\ fapta este de natur\ s\ aduc\ prejudicii unei
persoane, se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\.

Art. 205 (privind insulta): Atingerea onoarei sau reputa]iei unei persoane prin
cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori expunerea la batjocur\, se
pedepse[te cu `nchisoare de la o lun\ la 3 luni sau cu amend\. Aceea[i pedeaps\
se aplic\ [i `n cazul când se atribuie persoanei un defect, o boal\ sau o infirmitate
care, chiar reale de ar fi, nu ar trebui relevate.

Art. 206 (privind calomnia): Afirmarea ori imputarea `n public, prin orice mijloace, a
unor fapte determinate, privitoare la o persoan\, care dac\ ar fi adevarat\ ar
expune acea persoan\ la o sanc]iune penal\, administrativ\ sau disciplinar\ ori
dispre]ului  public, se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amend\.

RUPEREA CONFIDEN}IALIT|}II

a. Uneori, rezultate testului HIV sunt comunicate medicilor de familie `nainte chiar
ca persoana depistat\ seropozitiv\ s\ se prezinte la acesta. Când cadrele
medicale nu cunosc legisla]ia privind confiden]ialitatea, aceasta se poate rupe
u[or la acest nivel. Tot la nivelul autorit\]ilor, se poate `ntâmpla ca angajarea ca
asistent personal, (drept al persoanelor cu gradul I de handicap) care se face de
c\tre prim\rii `n urma unei anchete sociale, s\ determine aflarea diagnosticului
de HIV/SIDA. Din aceast\ cauz\, mul]i renun]\ la acest drept, evitând ruperea
confiden]ialit\]ii, `n special `n comunit\]i mici, unde toat\ lumea se cunoa[te, iar
persoanele seropozitive se tem de rejec]ia social\.

b. Ruperea confiden]ialit\]ii de c\tre consilier este o mare dilem\, `n care inter-
fereaz\ drepturile persoanei cu necesitatea dezv\luirii acestui lucru. ~n unele
situa]ii este necesar\ [i inevitabil\. De exemplu, `n cazul unei persoane cu o
boal\ psihic\, f\r\ discern\mânt sau care nu `[i poate purta singur\ de grij\. De
asemenea, atunci când riscul transmiterii HIV este foarte mare (exemplu: un
agresor sexual) sau când persoana seropozitiv\ infecteaz\ cu bun\ [tiin]\ alte
persoane, lucru pedepsit prin lege.

Alte aspecte:

Ruperea confiden]ialit\]ii poate afecta atât persoana infectat\, cât [i membrii
familiei sale sau persoane apropiate. Uneori, p\rin]i ai copiilor seropozitivi  sau
adul]i seropozitivi `[i pot pierde locul de munc\, de[i conform legii 584, art.3,
starea s\n\ta]ii lor nu poate constitui motiv de concediere.
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Nu `ntotdeauna discriminarea este evident\, expresii precum: „Te rog s\-]i cau]i
un alt loc de munc\” sau „Copilul dumneavoastr\ nu mai poate frecventa cur-
surile acestei [coli” par nevinovate, dar datorit\ deterior\rii rela]iilor interper-
sonale, a izol\rii persoanei `n cauz\, aceasta va ajunge singur\ la decizia de a
p\r\si acel mediu ostil.

Respectarea confiden]ialit\]ii asigur\ confortul celui aflat `n situa]ia de a avea
HIV/SIDA, atât la nivel social, cât [i la nivel personal, prin sentimentul se-
curiz\rii. Garantarea acestui drept reduce riscul transmiterii infec]iei, prin
`ncurajarea cât mai multor persoane s\ se testeze HIV. Siguran]a confiden-
]ialit\]ii, `nso]it\ de consilierea pre [i post testare, conduce la depistarea celor
infecta]i [i la reducerea riscului de transmitere involuntar\.

Persoanele infectate cu HIV+ se confrunt\ cu stigmatizarea, uneori chiar cu
aprobiul comunit\]ii. Eticheta de „persoan\ cu SIDA”, de multe ori primeaz\ `n
stabilirea oric\ror contacte interpersonale. Pentru majoritatea popula]iei, SIDA
`nseamn\ tot r\ul din lume, imagini [i groz\vii terifiante, v\zute sau auzite [i
teama de a nu se infecta. Iat\ motivul pentru care persoanele infectate prefer\
s\ p\streze secretul diagnosticului lor, inventând boli ca leucemia, hepatita cronic\,
TBC, pentru a-[i p\stra demnitatea. S\ respect\m deci decizia lor!
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