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PREGĂTIREA DEZVĂLUIRII DIAGNOSTICULUI

1.1.

Dărâmarea miturilor

InfecŃia HIV la copil îndeplineşte criteriile de încadrare în rândul bolilor cronice,
având un prognostic rezervat. Ca în orice boală cronică, suferinŃa copilului influenŃează
viaŃa familiei acestuia şi nu este fără consecinŃe extrafamiliale.
Una dintre problemele care afectează familia copilului infectat HIV este cea a
dezvăluirii diagnosticului. Ea este încă considerată drep controversată, de-a lungul
timpului existând opinii diferite referitoare la justeŃea informării copilul despre boală. Sunt
specialişti care pledează pentru mărturisirea adevărului. AlŃii sunt împotrivă, considerând
că astfel speranŃa este ruinată. O altă categorie de specialişti, mai concilianŃi, consideră că
trebuie să spunem copilului doar atât cât îi face bine.
După opinia noastră, copilul are dreptul elementar de a cunoaşte situaŃia în care se
află, Ńinând cont, evident, de o serie de caracteristici pe care le veŃi descoperi pe măsură ce
parcurgeŃi paginile acestei cărŃi.

Care este motivul pentru care ŃineŃi diagnosticul ascuns?
La această întrebare răspunsurile sunt multiple, situaŃia fiind diferită de la caz la caz.
Dezvăluirea diagnosticului vă sperie. Vă este teamă de reacŃiile pe care le puteŃi avea
dumneavoastră sau copilul.
În decursul timpului am putut constata că unele dintre aceste temeri se repetă destul de
des în multe cazuri. De aceea, vom încerca să le analizăm pe rând, să le clarificăm şi
aducem argumente care să le desfiinŃeze:

Lipsa de încredere în capacitatea proprie de a face faŃă acestui pas: „mă voi bloca, voi
plânge nestăpânit, voi speria copilul.”

Din păcate, foarte mulŃi părinŃi se subapreciază. Aşa cum vom sublinia în repetate
rânduri, este foarte important să păstraŃi o atitudine pozitivă şi să aveŃi încredere în forŃele
dvs. AcceptaŃi desigur ideea că, pentru binele propriului copil, părinŃii dau dovadă de cele
mai multe ori de o forŃă extraordinară. La momentul potrivit cu siguranŃă că şi
dumneavoastră veŃi deveni puternic dacă vă păstraŃi optimismul şi dacă v-aŃi pregătit
corespunzător înainte. Această pregătire presupune să ştiŃi la ce vă puteŃi aştepta şi să fiŃi
cât mai bine informat despre ce şi cum trebuie să-i spuneŃi copilului. VeŃi afla aceste
lucruri parcurgând această broşură şi/sau consultând un specialist (psiholog).

„Pentru că nu i-am spus mai devreme, copilul mă va acuza, iar relaŃia mea cu el va fi
distrusă.”

Cu cât amânaŃi mai mult momentul dezvăluirii, cu atât mai mult creşte posibilitatea
ca acest lucru să se întâmple. De aceea, cu cât îi spuneŃi mai repede adevărul cu atât este
mai bine. Din păcate, însă, pentru mulŃi dintre dumneavoastră secretul este Ńinut ascuns de
mult timp. De aceea, chiar înainte de a-i spune adevărul copilului, este important să vă
consolidaŃi relaŃia cu el, să discutaŃi mult. Este necesar să-i explicaŃi că există situaŃii când
oamenii nu spun adevărul pentru că le este frică sau pentru că încearcă să protejeze pe
cineva care le este drag. Chiar şi părinŃii greşesc uneori. Copilul trebuie să înŃeleagă că
gestul de a-i spune adevărul, deşi mai târziu decât ar fi trebuit, demonstrează că aveŃi
încredere în el şi în capacitatea lui de înŃelegere. Chiar dacă nu va vedea lucrurile astfel
încă de la început, cu timpul lucrurile se vor îmbunătăŃi şi el vă va înŃelege motivele.
Pentru asta, însă, este necesar să încercaŃi să comunicaŃi permanent cu copilul, să-i arătaŃi
că înŃelegeŃi ce simte, să fiŃi sincer şi deschis cu el.
De cele mai multe ori, după ce au aflat diagnosticul, copiii au devenit mai deschişi,
mai comunicativi şi chiar au început să-şi susŃină moral părinŃii, încurajându-i şi dând
dovadă de mult optimism. Ca urmare, relaŃia părinte-copil s-a îmbunătăŃit simŃitor.

„Copilul meu se va sinucide.”

ExperienŃa medicilor, a asistenŃilor sociali, a psihologilor care lucrează în domeniu şi
mai ales a părinŃilor arată că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este aproape nulă,
mai ales dacă fiul (fiica) dumneavoastră este o persoană relativ echilibrată psihic (atât cât
poate fi de echilibrat un adolescent). Deşi la aflarea unui asemenea adevăr este normal ca
orice persoană să treacă printr-o perioadă dificilă, o perioadă de tristeŃe şi chiar disperare,
nu trebuie să subestimaŃi puterea copilului dumneavoastră şi a tinerilor, în general, de a se
adapta la situaŃii dificile. În cele din urmă, dorinŃa de viaŃă iese învingătoare iar copilul
dumneavoastră va începe să-şi ia tratamentul fără proteste, va înŃelege de ce trebuie să
meargă la medic şi va avea mai multă grijă de sănătatea lui.

„Mă tem că va spune vecinilor şi prietenilor despre boala sa şi va sfârşi prin a fi
marginalizat şi izolat.”

Pentru a evita acest lucru este necesar să-i explicaŃi copilului, pe înŃelesul lui, de ce este
mai bine să nu spună oricui despre boală. Trebuie să-i spuneŃi că sunt mulŃi oameni care nu
au informaŃii complete şi conforme cu adevărul cu privire la infecŃia HIV şi din neştiinŃă îl
pot face să sufere. De asemenea, asiguraŃi-l că poate vorbi întotdeauna despre boală cu
dumneavoastră, cu familia, sau cu profesioniştii de la centrul unde este îngrijit.

„Îşi va pierde interesul pentru şcoală, familie, prieteni, viaŃă în general.”

După ce i-aŃi spus adevărul este normal ca, pentru o perioadă, copilul să simtă
nevoia să se retragă, să se izoleze puŃin pentru a avea răgazul să-şi pună ordine în gânduri,
să înŃeleagă toate informaŃiile care i s-au dat, să se adapteze şi să-şi adune puterile pentru a
face faŃă situaŃiei. Nu vă aşteptaŃi ca el să se comporte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
LăsaŃi-i acest răgaz încercând să nu-l spionaŃi. Trebuie să-i daŃi de înŃeles că poate vorbi
oricând cu dumneavoastră şi cu alte persoane de încredere din familie. Nu peste mult timp
copilul va accepta situaŃia şi se va implica din nou în activităŃile obişnuite, deoarece
majoritatea copiilor alege să fie cât mai activă, să se îngrijească şi să trăiască viaŃa din plin.

Deşi foarte variate, temerile părinŃilor cu privire la dezvăluirea diagnosticului
gravitează în jurul subiectelor pe care le-am discutat până acum. Oricare dintre ele ar fi,
este important ca dumneavoastră să ştiŃi că pentru a trece fără probleme peste acest
moment este foarte important să vă construiŃi o relaŃie cât mai apropiată cu copilul, relaŃie
bazată pe o comunicare reală şi încredere. Acest lucru vă va ajuta foarte mult.

De asemenea, este foarte important să menŃineŃi în familie o atmosferă deschisă şi
pozitivă. ReŃineŃi: reacŃia pe care o va avea copilul depinde în mare măsură de dvs., de
atitudinea pe care o aveŃi faŃă de boală şi faŃă de viaŃă în general. De la dumneavoastră el
învaŃă cele mai multe lucruri şi tot dumneavoastră puteŃi fi sursa lui de speranŃa şi gândire
pozitivă. „Fiecare poate decide dacă va duce o viaŃă creativă sau nu, dacă va fi un model
de creştere şi înŃelepciune pentru copil sau unul de disperare şi răzvrătire.”1

1.2.

ParticularităŃi ale dezvăluirii diagnosticului

Primul lucru, şi cel mai important, care este necesar să-l aveŃi în vedere se referă la
faptul că, mai devreme sau mai târziu, copilul va afla care este diagnosticul bolii sale.
Pentru protejarea copilului dumneavoastră, modalitatea în care află diagnosticul este de
importanŃă majoră. Astfel, copilul poate să afle despre boala sa:
- întâmplător;
- prin răspunsuri la întrebările pe care le pune;
- prin comunicarea directă (în acest caz este important de către cine, când, unde şi
cum).
Nu există o singură modalitate corectă de a comunica diagnosticul, deoarece fiecare
situaŃie este unică, iar dumneavoastră, ca părinte, sunteŃi permanent în situaŃia de a
răspunde nevoilor copilului.
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Hotărârea de a dezvălui copilului diagnosticul permite controlul circumstanŃelor în
care acesta învaŃă despre boala sa. Este important să poŃi decide ca părinte când să-i spui,
ce să-i spui şi cum să o faci astfel ca informaŃiile să fie prezentate în modul cel mai sigur şi
ton degajat.
Datorită contextului particular al acestei boli, sunt încă destule cazuri în care părinŃii
manifestă reŃinere şi chiar refuză să-i vorbească copilului despre seropozitivitatea sa.
Uneori, ei găsesc explicaŃii atât de plauzibile referitoare la vizitele dese la medic, la
medicaŃia zilnică, la regimul de viaŃă al copilului, încât acesta crede ce i s-a spus şi nu
iniŃiază un dialog pe această temă. De cele mai multe ori, copilului i se spune că suferă de
o altă afecŃiune, de regulă asociată infecŃiei HIV: „ai hepatită cronică”, „este vorba de o
boală a sângelui”, „este o problemă cu trombocitele”, „ai epilepsie” etc. De obicei,
copilul chiar suferă de aceste afecŃiuni, aşa că este convins de realitatea diagnosticului.
Odată cu această omisiune, familia recurge şi la alte minciuni aşa-zis “protectoare”,
care nu numai că amână momentul dezvăluirii diagnosticului, ci îl şi îngreunează. Se intră
astfel, la într-un “cerc vicios”, într-un “hăŃiş de minciuni” din care nu mai poate reuşeşte
ieşi. Nici un părinte nu este atât de abil în arta minciunilor, încât să le potrivească pe toate
perfect. Putem spune că mai abil este copilul, care îşi poate da seama că este minŃit.
Indiferent de argumentele pe care le-aŃi putea avea împotriva deciziei de a comunica
diagnosticul, considerăm că este indispensabil să-i daŃi copilului explicaŃii despre boala sa
şi că, la un moment dat, este bine să fie denumită.

DE CE?

Copilul trebuie să ştie despre starea sa pentru a fi pregătit pentru a rezista remarcilor
discriminatorii, fricii, în faŃa procedurilor medicale şi a efectelor dureroase. DiscuŃiile
sincere despre boală vor duce la conştientizarea gravităŃii acesteia, vor permite copilului
să-şi exprime frica, să pună întrebări şi să vă spună când îi este rău şi are nevoie de ajutor.
Modul cel mai traumatizant, mai dureros în care copilul poate afla despre faptul că
este infectat HIV îl constituie modul întâmplător, din recepte sau fişe medicale, dar mai

ales din discuŃiile colaterale sau de la unele persoane supărate pe copil sau familia sa care
“îi aruncă în faŃă adevărul”.
Copilul poate deveni victimă şi pentru că este lipsit de informaŃii esenŃiale pentru el,
iar această necunoaştere poate determina puternice stări de stres. Copilul îşi vede părinŃii
trişti, aude discuŃii despre el, în casă, la spital, la şcoală. Ce poate gândi în asemenea
situaŃii un copil? “PărinŃii mei suferă foarte tare din cauza mea”, îşi spune micuŃul
învinovăŃindu-se singur – şi nu ştie de ce, nu ştie cum să se poarte cu tata şi mama, cu
fraŃii săi, să nu fie trişti şi să nu mai plângă. Şi apoi, mai devreme sau mai târziu copilul va
sesiza existenŃa unei conspiraŃii, căreia îi va da probabil o interpretare greşită. El vede, dar
mai ales simte că ceva nu este în regulă: vizite dese la medic, analize repetate, tratamentul
contiuu pe care este obligat să-l ia, spitalizarea îndelungată, ochii îngrijoraŃi şi deseori
foarte trişti ai părinŃilor, faptul că într-o zi se simte foarte obosit şi nu mai poate alerga aşa
cum o făcea până nu demult. Din toate acestea apar întrebări, mirări, îngrijorări, care rar se
traduc în cuvinte, pentru că în întâmpinarea lor nu vin decât priviri jenate, înfricoşate sau
evitante. De aici – neâncredere, teamă, anxietate. Aflarea diagnosticului după o perioadă
mai îndelungată de timp produce un şoc brutal copilului, care va crede că a fost înşelat şi
nu va mai avea încredere în părinŃi. Secretul este nefast. Mai mult, dacă nu ştie care este
boala sa, copilul nu va acorda importanŃa cuvenită nici tratamentului şi nici protecŃiei.
Pentru a ilustra mai bine aspectele afirmate anterior vă prezentăm cazul unei fetiŃe,
pe care o numim Maria, în vârstă de 13 ani:
Maria a fost diagnosticată ca fiind seropozitivă în anul 2000. Această veste a
schimbat relaŃiile, până atunci echilibrate, dintre părinŃi în tensionate şi conflictuale.
FetiŃa a observat această schimbare şi, mai mult, a perceput că ea este motivul de ceartă
dintre părinŃi. Fiind un copil inteligent şi cu un simŃ al observaŃiei foarte bine dezvoltat a
început să pună întrebări mamei despre boala sa. Vizitele dese la medic, îngrijorarea
citită în ochii mamei după discuŃia avută cu medicul şi consilierul au determinat-o pe
Maria să caute singură adevărul. Prima dată a auzit despre SIDA când era internată în
spital, de la un copil din salon. A început să pună mai multe întrebări, însă nimeni nu
putea să-i confirme că are această boală. Când noul an şcolar a început, Maria a observat
atitudinea rezervată a colegilor de clasă. câŃiva colegi au strigat după ea „sidoasa”...

prietenele ei au început să o evite şi să nu-i mai vorbească. Contrariată şi din ce în ce mai
supărată, Maria a înmulŃit numărul de întrebări adresate mamei. Dar şi de această dată
s-a lovit de refuzul ei de a comunica pe această temă. Până într-o zi...
Venise împreună cu mama la spital pentru efectuarea unor noi analize. La plecare,
medicul i-a înmânat mamei două bilete de ieşire din spital: unul era pentru motivarea
absenŃelor de la şcoală, iar celălalt pentru familie. Într-o zi când a rămas singură acasă, a
căutat biletul pe care mama îl Ńinea ascuns. După multe căutări, l-a găsit în spatele unui
tablou agăŃat pe perete. A înŃeles atunci că bănuielile ei erau adevărate, a înŃeles că
lacrimile mamei şi supărarea tatălui sunt justificate, a înŃeles şi acceptat atitudinea
colegilor şi prietenilor săi...
Astfel, Maria a devenit mai stăpână pe situaŃie, iar acum este capabilă să facă faŃă
răutăŃilor celorlalŃi. Şi-a iertat mama pentru că nu i-a spus adevarul.

CÂND?

Primul criteriu pe care trebuie să-l aveŃi în vedere atunci când vă hotărâŃi să-i
dezvăluiŃi copilului dumneavoastră diagnosticul şi să-i explicaŃi în ce constă boala de care
suferă este vârsta sa. Sunt părinŃi care păstrează secretul asupra diagnosticului copilului
infectat HIV, invocând ca argumente fie vârsta (“este prea fraged pentru a afla”), fie teama
de efectul asupra stării psihice (“l-ar afecta foarte mult”).
a) În primii ani de viaŃă comunicarea informaŃiilor privitoare la boală este limitată,
deoarece copiii cu vârste mai mici de 7 ani nu pot înŃelege de ce există boli care nu se pot
vindeca.
b) În perioada şcolară mică stadiul gândirii este concret, iar informaŃiile comunicate
trebuie să fie în concordanŃă cu nivelul de înŃelegere al copilului. El poate întelege că boala
este localizată în interiorul corpului, iar cauza este exterioară acestuia. La această vârstă
copiii asimilează foarte multe informaŃii prin desen. De aceea, este util să-i cereŃi copilului
infectat HIV să desenaŃi împreună imagini despre microbi (cum pătrund în organism, cum
ne aparăm împotriva lor etc.)

c) Începând cu vârsta de 12 ani copilul este capabil să înŃeleagă mecanismul
infectării şi coexistenŃa mai multor cauze responsabile. El are nevoie de informaŃii
complete: numele bolii, elementele istoricului său. Ştiind să citească, în spital va vedea
scris deseori cuvântul “SIDA”. Va discuta oricum cu alŃi copii care ştiu de boală sau va
afla de la un coleg de şcoală “binevoitor”. Sunt şi situaŃii în care copilul ştie că are SIDA,
chiar dacă, de fapt, el este doar infectat cu virusul HIV.
Pe de altă parte, la aceasta vârstă este cu atât mai necesară informarea cu privire la boală
cu cât există posibilitatea ca virusul sa fie transmis şi pe cale sexuală, în cazul în care
persoana seropozitivă şi-a început viaŃa sexuală. Copilul preadolescent şi adolescent va
avea întrebări legate de dezvoltarea corpului său şi de viaŃa sexuală. Discutând cu el despre
sexualitate nu înseamnă că trebuie să-l speriaŃi sau să-l determinaŃi să înceapă prea
devreme viaŃa sexuală. În momentul în care observaŃi că este preocupat de subiectele cu
caracter sexual este absolut necesar să-i spuneŃi copilului dumneavoastră că un raport
sexual complet şi neprotejat poate infecta partenerul cu HIV şi că este important ca
persoana seropozitivă, dacă îşi respectă partenerul, să-l informeze despre faptul că este
infectat cu HIV.

Un doilea criteriu care determină dezvăluirea este şi momentul infectării:
a) copilul s-a născut infectat;
Copilul născut cu infecŃia HIV va înŃelege multe lucruri privind starea lui de
sănătate de la o vârstă foarte fragedă, deoarece observă că merge la vizite medicale mai
des decât alŃi copii de aceeaşi vârstă şi că face tratamente despre care alŃi copii nu ştiu
nimic. Poate că nu cunoaşte denumirea bolii, dar ştie, înainte de a-i spune dumneavoastră,
că este bolnav.
b) copilul a fost infectat la vârsta de sugar;
Cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât informaŃiile pe care i le daŃi despre
boală trebuie să fie mai simple şi adecvate nivelului de înŃelegere al copilului.
c) infecŃia a survenit la o vârstă mai mare.
În dezvăluirea diagnosticului, este util să vă conduceŃi după principiul “mai bine
mai devreme decât prea târziu”. Studiile realizate în domeniu arată că acei copii care au

suferit de boli grave şi care au ştiut din vreme diagnosticul s-au adaptat mai bine decât
copiii care au aflat adevărul despre ei cu mult mai târziu.

În sprijinul afirmaŃiei conform căreia este mai bine să-i spuneŃi din timp copilului
despre boală, vă prezentăm în continuare un caz cu consecinŃe grave, determinate de faptul
că părinŃii nu au oferit la momentul potrivit toate informaŃiile:
Mihai are 18 ani. Este seropozitiv şi nu o ştie. A abandonat şcoala de mult timp şi a
muncit alături de tatăl său pentru a-şi ajuta familia. Aşa a cunoscut-o pe Veronica, o fată
de aceeaşi vârstă cu el şi cu preocupări similare. Nimeni din familia lui Mihai nu a luat în
serios prietenia dintre cei doi, astfel că părinŃii nu au discutat cu el despre boală şi au
minimalizat posibilele consecinŃe. După o perioadă de timp, mama lui Mihai a aflat de la
o vecină că Veronica este însărcinată. Vestea a căzut asupra ei ca un trăsnet. Vedea cu
ochii minŃii viitorul... Ajunsă acasă şi-a întrebat băiatul dacă este adevărat, cu speranŃa
în suflet că Mihai va nega. Însă Mihai nu a negat şi a încercat să-şi liniştească mama,
spunându-i că intenŃionează să recunoască copilul care se va naşte în curând. În sufletul
mamei a început o luptă: “să-i spună sau nu lui Mihai despre diagnostic?”. Se gândea că,
oricum, este târziu acum şi că s-ar putea ca Mihai să aibă o reacŃie negativă, pierzându-şi
încrederea în părinŃi.
După mai multe săptămâni de frământări şi discuŃii între părinŃi, aceştia au hotărât să
discute cu Mihai despre boala sa şi implicaŃiile ei. După discuŃia avută cu părinŃii Mihai a
fugit de acasă…

CINE?

Copiii se simt cel mai bine în prezenŃa celor cu care au o relaŃie continuă bazată pe
afecŃiune şi care oferă siguranŃă şi protecŃie. Dacă află diagnosticul de la o persoană în care
are încredere şi dacă înŃelege clar despre ce este vorba ei pot accepta mai uşor situaŃia. De
obicei, dar nu în toate cazurile, această persoană este un părinte.
Nu este uşor, ca părinte, să începi o discuŃie cu copilul tău, care este infectat. Şi asta
pentru că şi dumneavoastră sunteŃi afectaŃi într-un fel sau altul de boala de care suferă

copilul. De aceea, este nevoie de ajutorul unui profesionist cu experienŃă care vă va sprijini
în astfel de situaŃii. Profesionistul, care de cele mai multe ori este psihologul sau asistentul
social, poate să vă construiască un suport emoŃional şi poate îmbrăca în cuvinte potrivite
orice informaŃie de care copilul are nevoie. El poate încuraja copilul să-şi facă cunoscute
gândurile şi sentimentele, folosind întrebări potrivite. Răspunsurile şi atenŃia acordate
copilului îi vor întări sentimentul că ceea ce simte este luat în serios.
În funcŃie de persoana care iniŃiază dezvăluirea, cunoaşterea diagnosticului poate să fie
făcută din iniŃiativa copilului (dezvăluire reactivă) sau din iniŃiativa părintelui (dezvăluire
proactivă):
a) dezvăluirea reactivă: cei mai mulŃi specialişti sunt de acord că atunci când copilul
bănuieşte diagnosticul iar întrebările pe care le pune sunt directe, atunci el este
pregătit să afle adevărul. Chiar dacă dezvăluirea este un răspuns la preocupările
copilului, diagnosticul trebuie totuşi comunicat cu precauŃie, nefiind excluse reacŃii
“imprevizibile”;
b) dezvăluire proactivă: dezvăluirea va fi facută gradual şi progresiv, prin paşi mărunŃi,
fiecare pas arătând puŃin câte puŃin din conŃinutul informaŃiilor pe care părintele i le
va da copilului. Este importantă asigurarea sprijinului emoŃional verbal şi nonverbal
(gesturi, mimică, postura corpului etc.).
Iată în continuare, un caz în care sprijinul unui profesionist cu experienŃă a făcut mai
uşoară dezvăluirea:
Bogdan, un băieŃel în vârstă de 13 ani, diagnosticat cu HIV pozitiv în urmă cu doi ani a
fost internat în spital pentru o perioadă mai lungă de timp.
Neobişnuit cu mediul spitalicesc, Bogdan a început să se întrebe şi să întrebe ce se
întâmplă cu el. La întrebarea „cât timp va mai trebui să rămân în spital?” pe care o
adresa medicilor, copilul primea răspunsuri evazive şi, uneori, contradictorii. Zilele
treceau, una după alta, iar lui Bogdan i se făcea tot mai dor de casă şi de părinŃi. Îi era şi
mai greu în orele de vizită, observa pe chipul mamei tristeŃe şi neputinŃă. Bogdan începea
să plângă cu lacrimi mari şi-şi implora mama să-l ia acasă.
“De ce trebuie să iau atâtea pastile? De ce medicii nu doresc să-mi dea drumul mai
repede acasă? Ce am? De ce nu vrea nimeni să-mi spună nimic?”

Mamei îi era teamă de reacŃiile copilului şi nu ştia cum să procedeze. Singură...nu
avea tăria să-i spună despre crunta şi nemiloasa boală. Pe de altă parte, ştia că a venit
acel moment de care se temea atât de mult şi care o chinuia zi şi noapte de aproape doi
ani de zile: momentul dezvăluirii diagnosticului. Până în acel moment nu realizase faptul
că Bogdan crescuse suficient de mult pentru a bănui că ceva nu este în ordine. Să-i spună
..... să nu-i spună?
Şi-a luat inima în dinŃi şi a apelat la sfaturile unui consilier din spital. SimŃea nevoia să fie
ajutată în momentul în care îi va comunica copilului despre boală. Nu ştia cum să
înceapă, şi mai mult, se temea de reacŃia pe care o va avea în acele momente...oare se va
pierde cu firea, va începe să plângă, Bogdan va înŃelege?
Şi iată că acea clipă a sosit. L-a luat pe Bogdan de mână şi a intrat în cabinetul de
consiliere. S-au aşezat pe canapea, iar lucrurile s-au petrecut în mod firesc. Consilierul a
început discuŃia cu Bogdan, încurajându-l pe acesta să vorbească depre frământările sale.
Treptat, s-a ajuns şi la discuŃia despre HIV. Mama a fost surprinsă că Bogdan ştia mult
mai multe lucruri decât îşi închipuise: copilul auzise depre această infecŃie de la ceilalŃi
copii, dar nu ştia cu siguranŃă dacă şi el are această boală. În momentul în care a aflat
adevărul...copilul a rămas liniştit, şi-a privit mama în ochi, mulŃumindu-i din priviri
pentru faptul că i s-a spus adevărul.
Din momentul în care a aflat toate informaŃiile despre boala sa, atitudinea lui Bogdan
faŃă de mediul spitalicesc şi faŃă de tratament s-a modificat vizibil... Nu a mai plâns când
medicii i-au spus că trebuie să mai ramână o perioadă de timp în spital… .nu a mai simŃit
acel gol în stomac în momentul în care înghiŃea pastiluŃele... şi-a iertat părinŃii că i-au
ascuns atâta timp adevărul...acum are mai multă încredere în ei;
......acum poate vorbi deschis cu medicii despre boala sa;
.....acum ştie cât de important este tratamentul pentru sănătatea sa;
.....acum... ŞTIE ADEVĂRUL.

UNDE?

În cazul în care comunicarea diagnosticului este planificată şi iniŃiată de către
dumneavoastră (deci, este proactivă), dezvăluirea este preferabil să fie începută într-un
mediu securizant, familiar copilului (cel mai bine ar fi acasă), în care el să aibă multe
lucruri personale la îndemână (jucării, cărŃi etc.). EvitaŃi locurile aglomerate sau cele în
care puteŃi fi deranjaŃi. Astfel, locul unde va începe dezvăluirea nu va inhiba copilul în
exprimarea sentimentelor, a neliniştilor şi în problematizarea situaŃiei, contribuind la
confortul emoŃional al acestuia.
După aflarea diagnosticului, este bine să staŃi împreună, cel puŃin în perioada imediată, în
mediul său familiar, înconjurat de cei dragi, fără să foŃi perturbaŃi. PrezenŃa familiei este un
suport în sine, deşi unii copii mai mari ar putea să fie lăsaŃi singuri în camera lor sau să
meargă la plimbare. În această situaŃie, lăsaŃi-l singur un timp. Nu vă aşteptaŃi să se
comporte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. EvitaŃi să-l urmăriŃi, pentru a vă asigura că
se simte bine, sau făceŃi-o într-o manieră foarte discretă.

CUM?

Procesul dezvăluirii diagnosticului poate fi structurat în mai multe etape:

Etapa 1: Descoperind ceea ce copilul ştie sau suspectează

Atunci când credeŃi că diagnosticul este bănuit sau cunoscut de către copil, cel mai
indicat mod de abordare a subiectului este de a recunoaşte că există o problemă invitându-l
să vorbească: “În ultimul timp am remarcat că ai pus multe întrebări despre vizitele tale la
spital. Este bine că te interesează acest lucru…”
Alinierea la dorinŃele şi nevoile copilului este necesară la începutul unei dezvăluiri
reactive (iniŃiate de către copil), dumneavoastră revenindu-vă sarcina de a răspunde şi
comenta întrebările acestuia.
În cazul în care copilul nu ştie nimic despre ceea ce urmează să fie spus, dezvăluirea
poate începe cu urmatoarea etapă.

Etapa 2: Povestind copilului despre boala pe care o are

Este util să-i daŃi copilului informaŃii despre ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, ce este
de făcut, ce se va întâmpla. Pentru copil este imperios necesar să obŃină un sens al situaŃiei
în care se găseşte şi să înceapă să facă faŃă acestei situaŃii.
InformaŃia trebuie comunicată într-un mod cât mai simplu şi mai delicat, folosind
abordarea narativă. Se dau informaŃii scurte şi simple, pas cu pas, cronologic. Se poate
începe de la experienŃa personală a copilului, de la ceea ce un copil ştie, vede, aude şi
simte: “În ultimul timp ai fost destul de bolnav şi medicii Ńi-au făcut unele analize…”
Ştiind ce s-a întâmplat şi ce urmează să se întâmple, copilul este pregătit să mediteze la
aceste evenimente şi la felul în care s-ar putea simŃi: poate avea loc o suferinŃă
anticipatorie.
În această etapă apare o problemă: cât de mult din ceea ce urmează să se întâmple
ar trebuie dezvăluit la un moment dat?
• ExplicaŃiile se vor formula în concordanŃă cu vocabularul şi capacitatea sa de
înŃelegere. Unii termeni (cei medicali în special) se vor prezenta cu prudenŃă mărită,
ştiut fiind că stresul poate determina distorsiuni, neclarităŃi, întelegerea eronată a
mesajului. De aceea, trebuie să rămâneŃi receptivi la ceea ce spune, dar mai ales la
ceea ce nu spune copilul (gesturi, mimică, postură).
• InformaŃia parŃială este un nivel intermediar de comunicare foarte utilizat de către
părinŃi pentru a începe să vorbească unui copil despre infecŃia sa. În acest mod se
realizează un compromis între necesitatea copilului de a avea un mimimum de
repere asupra a ceea ce se întâmplă cu organismul său şi preocuparea părinŃilor de a
menaja copilul. Este, de asemenea, un mijloc comod de a amorsa dialogul cu
prudenŃă, pentru a evalua mai întâi reprezentările copilului despre boală.

Etapa 3: Explicând copilului orice altceva ar vrea să ştie

Copilul trebuie întrebat dacă există orice altceva ce ar vrea să ştie şi să i se dea
posibilitatea de a vorbi despre gândurile şi sentimentele sale. Pentru aceasta, el trebuie să

dispună de timp suficient pentru a medita la vestea pe care tocmai a aflat-o şi apoi pentru a
vorbi cu adultul.

Etapa 4: Venind în întâmpinarea nevoilor şi dorinŃelor copilului

Toate informaŃiile şi explicaŃiile date unui copil infectat HIV trebuie să fie
răspunsuri la nevoile şi dorinŃele lui. ToŃi copiii se simt vulnerabili, dar cu atât mai mult
copilul care tocmai a aflat că este seropozitiv. De aceea, prezenŃa dumneavostră reprezintă
o asigurare a apartenenŃei şi securităŃii emoŃionale. AtenŃia, mângâierea sunt extrem de
confortabile, dar nu pot deveni un substitut al discuŃiei.
A povesti copilului despre alŃi copii care s-au descurcat bine într-o situaŃie similară
poate fi de ajutor, determinându-l să gândească la ceea ce ar trebui să facă el însuşi, dar
poate de asemenea creşte stresul. TentaŃia de a fi optimist sau tendinŃa de a discuta doar
aspectele mai bune ale situaŃiei trebuie evitate. De asemenea, strategia de a răspunde
copilului cu unele speranŃe nerealiste sau cu anumite părŃi din adevăr este de cele mai
multe ori ineficientă, pentru că poate deveni o sursă de stres şi motiv de îndoială şi de
neâncredere în oameni. Copilul nu trebuie să primească asigurări false! Remarcile pe care
le face nu trebuie ignorate!
Este de preferat ca în convorbirea cu copilul să nu aleageŃi termeni emoŃionanŃi sau
supărători, Ńinând cont şi de faptul că ambiguităŃile şi subtilităŃile produc confuzie. De
exemplu, atunci când un părinte se simte incapabil să răspundă cu onestitate la întrebările
copilului său dă răspunsuri de genul: “ÎŃi voi spune într-o zi…” sau “Eşti prea mic pentru
a întelege…”, răspunsuri care trebuie evitate. Mult mai util este să-i spuneŃi copilului:
“Văd că eşti foarte îngrijorat, dar cred că este dificil să vorbim despre asta acum” sau
“Este extrem de important ceea ce mă întrebi, dar nu ştiu răspunsul acum”. În astfel de
circumstanŃe este recomandabil să reasiguraŃi copilul că problema nu va fi amânată sau
evitată.
Atunci când copilul s-a obişnuit cu ideea de boală, puteŃi fi dumneavoastră cel care
îl provoacă la o nouă discuŃie: “Ştii, am vorbit acum câtva timp despre boala ta. Doreşti să
afli mai multe despre ea? Dacă nu vrei să discutăm acum, putem face asta atunci când vei

simŃi nevoia.” În acest mod, lăsaŃi o poartă deschisă comunicării între dumneavoastră şi
copil, iar atunci când acesta doreşte să cunoască mai mult sau când se simte pregătit să
meargă mai departe cu întrebările, nu va avea reŃineri să o facă.
MenŃineŃi contactul vizual cu copilul, folosiŃi un ton cald al vocii şi încercaŃi să
faceŃi din comunicare un proces reciproc; deşi copilul va fi la început nesigur pe el, treptat
va prinde curaj, iar pe măsură ce va deveni conştient de situaŃie, va emite o serie de
întrebări. PliaŃi-vă pe nevoile şi dorinŃele lui, în funcŃie de percepŃia pe care o are despre
situaŃia existentă.
Cu toate cele pe care le ştiŃi acum, după ce aŃi citit rîndurile de mai sus, vi se pare
totuşi greu să-i explicaŃi?
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în încercarea de a explica ce este şi cum
evoluează virusul HIV după ce pătrunde în organism şi cât de important este tratamentul
cu antiretrovirale, vă vom prezenta în rândurile ce urmează o poveste care poate fi utilizată
în discuŃia cu copilul:

Pentru ca tu să poŃi înŃelege ce este infecŃia HIV trebuie să-Ńi explic mai întâi câteva
lucruri despre organismul omului. Şi tu eşti un omuleŃ, deci un om mai mic.
ToŃi omenii trăiesc încă de la naştere într-un mediu plin de microbi, mici, care nu
pot fi văzuŃi cu ochiul liber: viruşi, bacterii, ciuperci şi paraziŃi, care pot oricând să-i
atace organismul. Organismul omului se apără în cursul vieŃii de aceşti microbi printr-o
armată

(sistemul imunitar) care este formată din mai mulŃi soldăŃei (aşa- numitele

globule albe). Aceştia patrulează permanent în organism, gata de apărare şi de luptă la
apariŃia unor duşmani (substanŃe străine care pătrund în organism; de exemplu, microbii).
SoldăŃeii sunt conduşi de un comandant numit, în limbaj medical, T4.
Odată pătruns în organism, HIV-ul atacă comandantul T4 şi încearcă să-l distrugă.
Dacă T4 capitulează, HIV-ul reuşeşte să paralizeze întreaga armată, deoarece în lipsa
conducătorului, soldăŃeii nu mai reuşesc să-şi organizeze apărarea. Astfel, HIV scoate din
funcŃiune sistemul imunitar şi, ca urmare, organismul nu se mai poate apăra împotriva
microbilor din mediul înconjurător. În acest mod, microbii profită de ocazie şi
îmbolnăvesc organismul.

De multe ori m-ai întrebat de ce trebuie să iei zilnic atâtea pastile. Iată care este
răspunsul: pentru ca HIV să nu-l distrugă pe comandantul T4 şi armata sa, în sprijinul lor
vin forŃele aliate, adică medicamentele şi alimentaŃia, care au rolul de a susŃine armata
organismului în lupta împotriva HIV. ForŃa aliatului depinde de regularitatea cu care îŃi
iei medicamentele şi de felul în care te hrăneşti. Dacă tu uiŃi să-Ńi iei pastiluŃele la timp şi
nu vrei să mănânci, armata va rămâne singură în faŃa inamicului şi, în final, va pierde
bătălia. De aceea, trebuie să respecŃi cu stricteŃe programul prescris de medic şi orele de
masă. Numai de tine depinde dacă vei ieşi ÎNVINGĂTOR!

După ce i-aŃi dat aceste explicaŃii copilului, este bine să vă aşteptaŃi la o serie de
întrebări pe care vi le-ar putea adresa: Comandantul meu este distrus?; Armata mea mai
luptă?; Mă voi face bine?; Am să mor?; HIV este acelaşi lucru cu SIDA?; Cui pot să spun
despre boala mea?; Cine mai ştie?; Cât timp trebuie să iau medicamentele? etc.
Este deosebit de important să-i explicaŃi copilului în ce constă diferenŃa dintre HIV
şi SIDA. O puteŃi face în modul următor:

HIV şi SIDA nu sunt acelaşi lucru. Dacă tu eşti infectat cu HIV, asta nu înseamnă
că ai SIDA.
HIV este un microb. Se numeşte”Virusul ImunodeficienŃei Umane”. Ştii că, odată
pătruns în organism, virusul HIV începe să atace armata (adică sistemul imunitar) şi, mai
ales, pe comandantul ei (adică limfocitele T4). Scopul virusului HIV este de a prelua
comanda armatei, deci, de a-l înlocui pe comandant. SoldăŃeii (adică globulele albe) luptă
şi încearcă să se apere. Dar nu o pot face pentru mult timp. Astfel, comandantul nu mai
rezistă atacurilor repetate. Pe măsură ce armata capitulează (HIV scoate din funcŃiune
sistemul imunitar) se face trecerea de la stadiul de infecŃie la cel de boală.
Acum apare SIDA. Înseamnă Sindromul Imuno-DeficienŃei Dobândite. Printr-o
serie de semne (aşa numitele infecŃii oportuniste, cum sunt boli ale plămânilor, ficatului,
pielii, stomacului etc.) sistemul imunitar arată că este afectat şi incapabil să se mai apere.
Va fi o luptă grea şi lungă, dar eu voi fi mereu alături de tine şi vom trece împreună
peste toate obstacolele.

1.3. Despre situaŃiile surpriză

Ca părinte, cu siguranŃă v-aŃi dorit să vă protejaŃi copilul de adevăr. Poate credeaŃi
că dacă nu va fi nevoie să vorbiŃi despre boală vă va fi mai uşor să uitaŃi de ea. Atât timp
cât copilul nu ştia, era mai uşor să negaŃi existenŃa unei probleme. SimŃeaŃi că dacă nu va
şti, nu va suferi.
Treptat, copilul a crescut. Vremea a trecut atât de repede şi v-aŃi dat seama că nu
peste mult timp el va deveni un adult şi că adevărul nu mai poate fi ascuns. Atunci aŃi
realizat nevoia dezvăluirii, dar aŃi amânat-o de fiecare dată spunându-vă că “nu, acesta nu
este momentul potrivit…”. Astfel că aşteptarea s-a prelungit şi timpul a trecut…
Cu fiecare zi care trece, creşte posibilitatea ca acest copil, care mai ieri învăŃa primii
paşi, să afle adevărul de la altcineva sau să pună totul cap la cap şi să-şi dea seama singur.
Poate că deja a făcut-o… În această situaŃie, majoritatea copiilor îşi vor confrunta părinŃii
în speranŃa că aceştia vorconfirma sau infirma ceea ce ei bănuiesc. SituaŃii de acest fel nu
sunt rar întâlnite aşa că trebuie, pe cât posibil, să fiŃi pregătiŃi…
De aceea, este foarte important să profitaŃi de ocazia pe care v-o dă copilul şi să-i
spuneŃi adevărul. Nu mai este momentul să-l păcăliŃi şi să-i spuneŃi minciuni. El deja ştie
ce se întâmplă şi dacă veŃi ocoli discuŃia, va renunŃa să mai comunice cu dumneavoastră.
Se va crea o ruptură în relaŃia copil – părinte, iar el îşi va căuta răspunsurile în altă parte,
unde informaŃia primită este de cele mai multe ori deformată. Tocmai de aceea, el are
dreptul să afle adevărul de la o persoană apropiată şi să i se explice totul cu răbdare şi
dragoste.
În momentul confruntării, este foarte important să vă păstraŃi calmul. În discuŃia pe
care o veŃi avea, va fi necesar să-i oferiŃi informaŃii clare şi să-i insuflaŃi o atitudine
pozitivă, speranŃă şi dorinŃă de viaŃă.

“Primele informaŃii pe care le daŃi copilului sunt vitale.” De ele depinde în mare
parte modul cum el va accepta boala, dorinŃa lui de a trăi, atitudinea lui faŃă de boală…De
aceea, dacă simŃiŃi că este nevoie, luaŃi o pauză înainte de a discuta cu copilul. SpuneŃi-i că
veŃi discuta despre ceea ce el doreşte, dar că va trebui să aştepte puŃin. MergeŃi într-o altă
cameră şi încercaŃi să vă regăsiŃi calmul şi echilibrul. MenŃineŃi-vă o atitudine pozitivă şi
porniŃi discuŃia cu convingerea că totul va fi bine şi veŃi putea face faŃă cu succes acestui
moment.

Recomandări pentru discuŃia cu copilul:
• FiŃi atenŃi la întrebările pe care el le pune; răspundeŃi la obiect şi cât mai pe înŃelesul
lui;
• Nu oferiŃi prea multe informaŃii dintr-o dată; veŃi avea ocazia pe parcursul timpului să-i
spuneŃi tot ce doriŃi, dar pentru început încercaŃi să vă rezumaŃi la întrebările pe care el
vi le adresează;
• FiŃi sinceri nu numai prin ceea ce spuneŃi, ci şi în reacŃiile pe care le aveŃi; recunoaşteŃi
în faŃa copilului că este o problemă care vă provoacă durere şi teamă; în felul acesta îl
încurajaŃi şi pe el să fie sincer cu dumneavoastră şi să vă spună ce are pe suflet;
• ÎncercaŃi să menŃineŃi un ton pozitiv;
• DaŃi copilului un timp să înŃeleagă ceea ce i-aŃi spus şi reluaŃi discuŃia după o perioadă,
când simŃiŃi că este pregătit;
• O singură discuŃie nu este suficientă; vorbiŃi cu copilul de mai multe ori şi oferiŃi-i
informaŃii exacte; asiguraŃi-vă că le-a înŃeles şi le-a reŃinut;
• Copilul trebuie să rămână cu convingerea că poate discuta cu dumneavoastră despre
boala lui ori de câte ori doreşte.

În cazurile extreme, când în ciuda acestor sfaturi simŃiŃi că sunteŃi incapabili să vorbiŃi
cu copilul, puteŃi să rugaŃi pe altcineva din familie apropiat de copil să discute cu el sau

puteŃi apela la ajutorul unui profesionist cu experienŃă (psiholog, asistent social, medic).
Totuşi, nu uitaŃi:
“Dvs. sunteŃi persoana cea mai în măsură să comunice copilului diagnosticul.”

Capitolul 2

REACłII LA AFAREA DIAGNOSTICULUI

V-aŃi întrebat de multe ori cum va reacŃiona copilul dumneavoastră după ce îi veŃi
comunica diagnosticul. Vă este teamă de consecinŃele negative pe care vestea le-ar putea
avea asupra lui. Cu atât mai mult cu cât vă este încă foarte prospăt în minte modul cum aŃi
reacŃionat dumneavoastră atunci când ati fost anunŃaŃi: lacrimi, furie, revoltă, durere,
frică…
GândiŃi-vă însă că dumneavoastră aŃi fost puşi în faŃa faptului împlinit, iar reacŃiile
pe care l-aŃi avut s-au datorat şi faptului că aŃi fost total luaŃi prin surprindere. Dimpotrivă,
copilul dumneavoastră a avut timp să se ”pregătească”, la această “pregătire” contribuind
vizitele frecvente la spital, analizele medicale şi medicamentaŃia ce trebuie luate, discuŃiile
cu ceilalŃi copii internaŃi (nici nu vă imaginaŃi ce discuŃii au…), faptul că uneori nu se
simte prea bine etc. Astfel că, din multiple mesaje directe sau indirecte, el intuieşte că
suferă de o boală gravă, chiar dacă nu are curajul să vă spună.
Cu siguranŃă şi copilul poate avea aceleaşi trăiri pe care le-aŃi avut dumneavoastră,
aceste reacŃii fiind fireşti şi explicabile, poate doar intensitatea cu care sunt trăite să fie mai
redusă. De aceea, vom analiza îndeaproape atitudinile şi reacŃiile ce pot să apară la aflarea
diagnosticului, sperând că orice părinte aflat în această situaŃie va putea să identifice starea
în care este sau a fost el ori copilul său.
În literatura de specialitate sunt descrise câteva etape ale procesului de acceptare a
unei boli cronice şi incurabile. Aceste etape pot dura uneori timp îndelungat, nu au graniŃe
fixe, iar trecerea nu este liniară. Ele se concretizează în:

1. Şocul iniŃial

Mergând de la surpriză la tulburare profundă,
infecŃia HIV este receptată ca o ameninŃare de catastrofă.
Şocul psihic este un răspuns normal atunci când aşteptările
realiste despre viaŃă şi viitor sunt sfărmate. Pentru început
persoana este zdruncinată de neaşteptata veste. Un pericol
neştiut ce nu a putut fi eliminat, iată-l produs acum. Copilul
infectat cu HIV se simte confuz. Dacă unii

par puŃin

afectaŃi, acest lucru se datorează faptului că, pentru o anumită perioadă de timp nu
realizează dramatismul veştii. Această fază este de scurtă durată, pentru că spitalizarea,
investigaŃiile şi analizele medicale, rigorile privind tratamentul se impun ca o realitate
inevitabilă.
Cum poate fi ajutat copilul infectat HIV în această fază?
În faŃa reacŃiei iniŃiale este inutil să-i daŃi copilului prea multe informaŃii, pentru că
nu este în măsură sa le înregistreze pe toate. Este mai convenabil să-l ajutaŃi să se
regăsească în noua situaŃie, susŃinându-l şi încurajându-l. Datele strict necesare trebuie să
fie adaptate fiecărui copil în parte, Ńinând cont de nivelul de întelegere şi evitând atât
banalizările, cât şi atenŃionarea autoritară cu privire la gradul de gravitate.

2. Negarea

Inevitabilă, această etapă trebuie respectată, dar nu întreŃinută. Este modul în care
individul se apară de sentimentele şi gândurile care-l apasă, negând că i-ar aparŃine.

Realitatea este simŃită ca fiind prea ameninŃătoare şi este
refuzată. De

fapt, reprezintă negarea

inconştientă

adevărului: “Nu poate fi adevărat, mă simt atât de
bine…”, “Medicul trebuie să fi greşit…”. Vestea îl
dezorientează. Ea anunŃă o schimbare bruscă şi dramatică

a

întregii vieŃi, aşa cum nu a fost cunoscută până în
momentul aflării veştii. Negând existenŃa bolii crede că

astfel

va avea o vieŃă normală şi fără probleme. Copilul este
detaşat, banalizează boala, declarând de cele mai multe ori că nu are probleme. De regulă,
va neglija controalele medicale, mai ales atunci când lipsesc simptomele. CeilalŃi se lasă
deseori înşelaŃi, pentru că pot considera atitudinea copilului drept nepăsare şi se străduiesc
să-l determine să fie conştient de ceea ce se întâmplă cu el. Însă, nu fac decât să
prelungească negarea bolii, care riscă să se instaleze pentru o durată mai lungă de timp.
ReacŃiile de negare pot să apară oricând, dar mai ales în situaŃiile de criză.
O formă mai subtilă de negare o reprezintă şi evitarea cuvintelor “HIV” sau
“SIDA”, ca şi cum aceste cuvinte ar putea face rău prin ele însele.
Cum poate fi ajutat copilul infectat HIV în această fază?
În faŃa negării, trebuie să fiŃi circumspecŃi şi să încercaŃi, instaurând un climat de
încredere, să identificaŃi motivele pentru care copilul se simte ameninŃat. InformaŃiile
pozitive, încurajatoare, dar niciodată banalizante pot avea un efect favorabil.
Dacă dumneavoastră înşivă continuaŃi să negaŃi cu tărie boala copilului nu faceŃi
decât să-i grăbiŃi avansarea!

3. Revolta (furia)
Situată între şocul iniŃial, negare şi târzia acceptare
realităŃii, această fază începe pentru mulŃi printr-un
sentiment de totală neajutorare şi nefericire. Copilul care
tocmai a aflat că este seropozitiv este cuprins de spaimă şi
caută un vinovat pentru situaŃia sa. Însă, pentru că nu

a

există cale să afli de ce unii se îmbolnăvesc şi mor, iar alŃii trăiesc vor fi doar o mulŃime de
presupuneri. Îşi va manifesta revolta agresiv, prin sentimente, atitudini, comportamente
variate şi contradictorii, de cele mai multe ori greu acceptate de anturaj. Dacă se manifestă
agresiv este pentru că a început o luptă, fără îndemânare, împotriva anxietăŃii cu
sentimentul că a fost pe nedrept atinsă de boală, unii dorind chiar ca infecŃia să-i atingă şi
pe alŃii. Destrămarea bruscă a aşteptărilor produce teamă, pesimism, disperare, senzaŃie de
insecuritate sau culpabilizare. Copilul infectat HIV poate experimenta trăiri specifice de
vină, frica de stigmatizare, de izolare şi de accea va căuta să-şi ascundă diagnosticul. Furia
va fi dirijată spre exterior, cu căutarea vinovaŃilor sau a Ńapilor ispăşitori sau spre interior,
asupra propriei persoane. Sunt persoane care, la aflarea veştii că sunt seropozitive, doresc
ca infecŃia să-i atingă şi pe alŃii. Copilul care este infectat cu HIV resimte constrângerile
tratamentului ca pe o pedeapsă şi refuză mai ales discursurile de tipul: “Dacă iŃi spun să
faci asta, este pentru binele tău…”. Faza de revoltă reprezintă totuşi o evoluŃie necesară,
pentru că un copil infectat arată astfel că boala devine pentru el o realitate. Este o etapă
care poate fi considerată drept un semn că bolnavul şi familia se mobilizează pentru a ieşi
din neputinŃă.
Cum poate fi ajutat copilul infectat HIV în această fază?
Dacă aŃi citit cu atenŃie aceste rânduri, atunci aŃi înŃeles că manifestările agresive pe
care le poate avea copilul se adresează de fapt bolii. Când apare furia, este important să o
acceptaŃi şi să o lăsaŃi să se exprime, fără a fi distrusă sau rănită!
De aceea, este util să încercaŃi, ajutat de un consilier, să stimulaŃi copilul şi să-l
încurajaŃi să-şi dezvolte capacitatea de a căuta şi găsi soluŃii acceptabile

4. Negocierea
Această fază apare la copiii mai

mari

şi la adulŃi. Se manifestă adesea prin
tentative

de

manipulare

faŃă

de

exigenŃele tratamentului. Mai puŃin
zgomotoasă ca revolta, această maniera

de a face faŃă bolii

corespunde dorinŃei copilului de “a ieşi mai ieftin”, căutând posibilităŃi de acomodare. De
fapt, copilul nu mai suportă informaŃia, dar încearcă să acŃioneze prin ea, prin diferite
modalităŃi.
Cum poate fi ajutat copilul infectat
HIV în această fază?
În faŃa negocierii, copilul porneşte o strategie prin care exploatează diferenŃele care
apar între opiniile membrilor familiei şi ale specialiştilor. De aceea, specialiştii implicaŃi
(medic, asistent social, psiholog), dar şi dumneavoastră trebuie să manifestaŃi tact şi să
conduceŃi negocierile în direcŃia unor subiecte secundare.

5. Depresia cu speranŃă
Este o etapă importantă, al cărei pericol

constă

în faptul că poate trece neobservată. Nu
trebuie confundată cu depresia clinică, în care
individul este atins de un fel de cădere
interioară, cu inapetenŃă, descurajare, insomnie, cu incapacitatea de a face faŃă problemelor
cotidiene. Fiind o etapă a procesului de acceptare, această depresie are prognostic bun.
Dacă vedeŃi tristeŃe în ochii copilului dumneavoastră, înseamnă că el conştientizează ce
riscuri îşi asumă.
Este momentul în care îşi adună forŃele pentru a înfrunta viitorul, dar poate fi şi o
ocazie propice apariŃiei unor idei autoagresive, determinate de faptul că persoana se simte
inutilă, fără viitor şi fără dorinŃe.
Cum poate fi ajutat copilul infectat HIV în această fază?
Importantă este identificarea momentelor depresive şi, ulterior, manifestarea
interesului şi suportului faŃă de copil. Este utilă participarea copilului, dar şi a
dumneavoastră, la un grup de suport format din persoane care se confruntă cu aceleaşi
probleme. În cadrul grupului ei află că nu sunt singurii seropozitivi şi mai ales că nu sunt
singuri în luptă cu boala!

6. Acceptarea
Este momentul în care copilul
seropozitiv realizează că boala nu poate

fi stopată

sau eliminată reprezintă în sine un mare

succes.

Copilul infectat HIV ajuns în această

fază

îşi

permite să-şi exprime furia şi temerile, sentimentul de neputiinŃă împotriva bolii de care
suferă şi împotriva societăŃii care îl discriminează. Acceptînd, recunoaşte că boala implică
constrângeri, riscuri de care trebuie să fie totdeauna conştient, fără însă a deveni obsedat
de ele.
Regăsindu-şi echilibrul emoŃional pierdut, copilul va fi în măsură să se implice în
activităŃi şi acŃiuni personale şi sociale. Acceptând să trăiască cu HIV va dori să profite de
fiecare clipă a vieŃii: “Ce lucruri bune aş putea face?”, “Ce medicamente m-ar putea ajuta
mai mult?”.
Însă, această fază nu este definitivă. Agravarea bolii, apariŃia unor suferinŃe noi, pot
însemna o nouă pierdere de încredere şi atunci procesul acceptării va trebui reluat.
Cum poate fi ajutat copilul infectat HIV în această fază?
Copilul dumneavoastră, ca orice fiinŃă umană şi-a construit proiecte, planuri de
viitor mai mari sau mai mici pe care ar dori să le realizeze. Nu camuflaŃi adevărul, nu lăsaŃi
proiectele copilului dumneavoastră suspendate! ÎncurajaŃi-l şi ajutaŃi-l să le realizeze!

3. ImportanŃa gândirii pozitive

Gândirea pozitivă este o atitudine care ne permite să descoperim mai uşor soluŃiile
sau partea bună a problemelor pe care le avem. Ea nu se referă doar la optimism, ci şi la
orientarea constructivistă, de tipul “să vedem ce se poate face în situaŃia în care ne
aflăm”. Trebuie subliniat faptul că această atitudine porneşte de la “să vedem cum putem
soluŃiona problema” şi nu de la “orice aş face nu există nici o solutie, aşa că nici nu mai
are rost să încerc”.

ToŃi oamenii au probleme, viaŃa însăşi este o problemă! Însă trebuie să fiŃi de acord
cu zicala: “fiecare om are probleme pe măsura lui”. Considerând problemele
dumeavoastră ca fiind foarte grave, asta nu înseamnă că într-adevăr aşa sunt în realitate.
Într-adevăr, viaŃa este grea şi plină de probleme, dar de ce să o faceŃi şi mai grea gândind
negativ?
Dacă întrebăm oamenii ce doresc, ei ne vor spune adesea că doresc ceea ce nu au şi
nu că doresc ceea ce au deja, ignorând astfel ceea ce merge bine şi observând doar ceea ce
merge prost.
Fiecare dintre noi a văzut măcar o dată “jumătatea goală a paharului”. Gândurile
negative apar de regulă pe un fond de sănătate vulnerabilă sau pe fondul unei experienŃe
nefericite. Şi este normal să fie aşa. Până la un punct. Probleme apar atunci când persistă o
perioadă mai mare de timp, deoarece ne pot afecta întreg echilibrul bio-psihic.
În momentul în care dumneavoastră aŃi aflat despre diagnosticul copilului totul s-a
prăbuşit în jur, v-aŃi simŃit vinovat, neputincios în a vă ajuta propriul copil. Este normal să
vă simŃiŃi astfel pentru un timp. Dar dacă aceste trăiri se permanentizează, dacă persistaŃi
în exagerarea detaliilor negative şi puneŃi în umbră aspectele pozitive, dacă aveŃi tendinŃa
de a căuta şi descoperi aspecte negative chiar în situaŃiile pozitive, mai devreme sau mai
târziu, vă veŃi cufunda într-o stare de nelinişte permanentă sau de pesimism şi descurajare.
Şi primul lucru care trebuie să-l faceŃi este să identificaŃi caracterul nerealist al gândurilor
negative prin examinarea concretă a dovezilor.
Cum puteŃi opri cursul gândirii negative atunci când aŃi identificat-o?
• RugaŃi pe cineva apropiat să vă atragă atenŃia ori de câte ori exprimaŃi cu voce tare
gândurile negative;
• Când gândurile negative sunt exprimate în limbaj interior puteŃi să vă spuneŃi în
gând: “opreşte-te!”;
• ÎnlocuiŃi gândurile negative cu gânduri realiste, bazate pe cunoaşterea corectă a
situaŃiei;
• AveŃi încredere în capacitatea dumneavoastră de a vă schimba.

Există în psihologie o teorie care se numeşte ”profeŃia ce se autoîmplineşte” şi care
poate fi adecvată în situaŃia de faŃă. Este vorba despre tendinŃa ca aşteptările să evoce
comportamente care să conducă la confirmarea acestora2. Cu alte cuvinte, dacă sunteŃi
convins că un lucru se va petrece, atunci există foarte multe şanse ca într-adevar el să se
petreacă.
Dacă, spre exemplu, consideraŃi că, în virtutea bolii de care suferă, copilul
dumneavoastră are „dreptul” să se simtă neajutorat, atunci veŃi avea tendinŃa să vă
comportaŃi faŃă de el ca şi cum ar fi într-adevăr neajutorat. Ca răspuns la acest
comportament, copilul se va conforma treptat acestor aşteptări, va deveni neajutorat şi va
avea nevoie de o supraprotecŃie din partea dumneavoastră.
Această teorie poate să vă schimbe modul de a gândi!
Pentru ca această teorie să se constituie într-un punct de plecare în schimbarea
gândurilor negative pe care le aveŃi, trebuie să ŃineŃi cont de câteva recomandări:
• MăsuraŃi-vă corect forŃele, şansele de reuşită;
• Nu acceptaŃi starea de tristeŃe, pentru că va deveni o obişnuinŃă;
• CăutaŃi relaŃiile cu persoanele a căror prezenŃă vă binedispune;
• ImpuneŃi-vă norme de autodisciplină, fiŃi hotărâŃi şi perseverenŃi;
• TrăiŃi prin valorile morale creştine: credinŃă, speranŃă, iubire;
• Nu vă lăsaŃi copleşiŃi de o anumită situaŃie, mai bine este să căutaŃi soluŃia de ieşire
din impas;
• AcordaŃi-vă şi timp doar pentru dumneavoastră înşivă.
Dacă dumneavoastră consideraŃi că schimbarea este posibilă, aceasta înseamnă că
dispuneŃi de resursele necesare pentru a vă schimba. Mai mult, putem afirma că în această
situaŃie schimbarea nu este doar posibilă, ci şi inevitabilă.
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3.1. Încurajarea copilului în exprimarea sentimentelor

Este foarte important să încurajaŃi copilul să exprime ceea ce simte, să-şi manifeste
emoŃiile, sentimentele, furia, supărarea, necazul sau orice altceva, ca reacŃie de răspuns la
aflarea veştii că este seropozitiv.

să pună întrebările care încep să încolŃească. Mai

devreme sau mai târziu el va începe să vă pună întrebările care încep să-i încolŃească în
minte.
Oricare aŃi anticipa că ar fi reacŃia copilului, trebuie să găsiŃi cel mai bun moment
pentru comunicare. Nu transmiteŃi copilului informaŃia că este seropozitiv dacă nu sunteŃi
sigur că puteŃi face faŃă discuŃiei care va urma sau dacă sunteŃi presat de timp.
Este foarte important să vă simtă apropiat în aceste momente, chiar să stea în braŃele
dumneavoastră, dacă are o vârstă mai mică. El trebuie să vadă că boala sa v-a afectat, dar
nu exageraŃi cu acest lucru. Se întâmplă ca părintele să plângă în momentul în care îi spune
copilului că este seropozitiv, sau chiar înainte de a comunica diagnosticul. Nu este o
problemă, exprimaŃi ceea ce simŃiŃi! PuteŃi să plângeŃi împreună cu copilul. Important este
să accentuaŃi asupra faptului că el nu are nici o vină pentru că s-a infectat şi că familia nu îl
percepe ca pe o povară. EliminaŃi astfel din start sentimentul de culpabilizare pe care îl pot
avea copiii, ideea că infecŃia HIV vine ca o pedeapsă pentru o vină anume şi că pentru
părinŃi, aceasta este o grijă în plus.
Este posibil ca şocul emoŃional să fie atât de mare pentru copil, încât acesta să nu
reacŃioneze în nici un fel. El trebuie încurajat prin întrebări simple să vorbească despre ce
simte şi ce gândeste, pentru că în caz contrar, toate trăirile lui se vor consuma în interior,
se va închide în sine şi îşi va dramatiza propria situaŃie. PuteŃi să îl întrebaŃi: ”Ce simŃi
acum, când ai aflat acest lucru?”, “Ce părere ai despre ceea ce am discutat?”. Aceste
întrebări pot fi poarta spre un dialog deschis.
Se poate întâmpla în cazul unui copil care ştie sau bănuieşte diagnosticul, ca acesta
să fie uşurat şi să vă spună: ”Ştiam acest lucru. De ce Ńi-a trebuit atâta timp să vorbim

despre asta?”. Este un caz fericit şi trebuie să profitaŃi de ocazie, pentru a restabili legătura
de încredere cu copilul dumneavoastră.
Nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. De obicei copiii simt furie, supărare,
neajutorare, anxietate, sentimentul nedreptăŃii, neputintă etc. Nu trebuie să fiŃi foarte
insistent în a discuta imediat despre sentimentele copilului. DaŃi-i timp să se obişnuiască
cu ideea, dacă are nevoie. Dacă aŃi încercat să scoateŃi la lumină emoŃiile, gândurile lui, dar
aŃi întâmpinat rezistentă, puteŃi să îi spuneŃi: ”Putem vorbi mai târziu despre ceea ce
simŃi”, acest “mai târziu” însemnând 1-2 ore, o zi, dar nu mai mult. Atunci când copilul nu
vorbeşte despre nenumăratele sentimente care îl încearcă, despre multele întrebări pe care
şi le pune, în mintea lui se crează scenarii cu conŃinut negativ, care pot duce uneori la
gânduri sau manifestări autoagresive, adică îndreptate asupra propriei personae.
ArătaŃi-i tot timpul copilului că poate să vorbească deschis. Nu vă închideŃi în sine şi
nu consideraŃi că după ce aŃi comunicat copilului diagnosticul, problema dumneavoastră
este rezolvată. VeŃi simŃi desigur o mare uşurare, dar trebuie să aveŃi în vedere permanent
copilul.
Este bine să oferiŃi copilului informaŃii medicale despre boala sa, despre diferenŃa
dintre HIV/SIDA, despre necesitatea tratamentului. De asemenea, îi puteŃi oferi pliante sau
să îi spuneŃi că poate vorbi oricând cu medicul, pentru a afla mai multe. Nu trebuie să
epuizaŃi subiectul la această primă discuŃie, nu trebuie neapărat să vorbiti acum despre
modul cum evoluează boala, doar dacă acesta doreşte. S-ar putea să vă şocheze cu o
întrebare: ”Voi muri?”.
De aceea, trebuie să fiŃi pregătit pentru orice gen de întrebare şi să încercaŃi să vă
păstraŃi calmul. Este bine să nu daŃi informaŃii eronate copilului despre infecŃia HIV, dar în
acelaşi timp, să păstraŃi vie speranŃa şi încrederea în efectul medicamentelor şi în dorinŃa
de a lupta cu virusul. Nu uitaŃi că un mod pozitiv de gândire este parte importantă a
tratamentului şi încercaŃi să conştientizaŃi şi copilul despre acest lucru.
ArătaŃi copilului că orice simte în acest moment nu este greşit. Orice emoŃie îl
stăpâneşte, este normal să se simtă aşa. Este normală durerea, este normală frustrarea sau
orice altceva simte. FaceŃi-l să simtă empatia dumneavoastră (îl înŃelegeŃi şi îi sunteŃi

alături): ”Ştiu că eşti supărat acum şi este normal să te simŃi aşa, dar sunt alături de tine
şi te voi ajuta oricând ai nevoie”.
Copiii sunt dispuşi să-şi asume situaŃiile grele şi emoŃiile, dacă văd acelaşi lucru la
persoanele din jur, în special la cei apropiaŃi.
Dacă în perioda imediat următoare aflării diagnosticului, copilul nu este dispus să
vorbească, cu toate eforturile pe care le faceŃi pentru a încuraja acest lucru, încercaŃi să
dirijaŃi copilul spre a exprima ceea ce simte prin alte tehnici: poveşti, desen etc. PuteŃi să-i
spuneŃi: ”Ştiu că te simŃi nedreptăŃit şi ai vrea să pedepseşti pe cineva, dar haide să
încercăm să trecem împreună peste asta. Am simŃit şi eu acelaşi lucru, atunci când am
aflat”.
Doar atunci când copiii sunt luaŃi în serios şi ştiu că orice ar simŃi, este normal să fie
aşa, îşi vor putea împărtăşi durerea. FiŃi alături de ei, exprimaŃi-vă întotdeauna înŃelegerea,
ajutaŃi-i să descopere normalitatea acestor sentimente şi atunci vor simŃi că au găsit acel
mediu în care se pot exprima.
Copiii trebuie încurajaŃi să fie deschişi, să scoată din interiorul lor ceea ce simt în
permanenŃă, nu doar în momentul dezvăluirii diagnosticului. Chiar şi atunci când copilul
şi-a acceptat boala şi a învăŃat să trăiască cu ea, comunicarea trăirilor interioare este foarte
importantă, pentru menŃinerea echilibrului la care copilul a ajuns la un moment dat. Nu
neglijaŃi acest aspect, deoarece copilul poate să treacă la un moment dat printr-o criză, iar
dacă nu comunicaŃi în permanenŃă, îl puteŃi pierde din punct de vedere emoŃional şi al
relaŃionării dintre el şi dumneavoastră.
După ce v-aŃi pregătit, atât dumneavoastră cât şi copilul, pentru dezvăluirea
diagnosticului, urmează, în mod concret, să treceŃi la acŃiune.
Dar cum puteŃi comunica eficient cu copilul? Iată câteva recomandări:
• CoborâŃi până la nivelul ochiului copilului. Cum v-aŃi simŃi dacă cineva de patru ori
mai mare ca dumneavoastră s-ar apleca ameninŃător asupra dumneavoastră când deja
vă este frică?
• VorbiŃi direct copilului sau adolescentului.

• FiŃi cinstit. Ascunderea adevarului faŃă de copii, chiar cu intenŃiile cele mai bune, are
ca rezultat pierderea încrederii copilului.
• IdentificaŃi, permiteŃi şi respectaŃi exprimarea normală a gândurilor şi sentimentelor
copilului. Plânsul este normal, aşa este şi furia. Un copil va simŃi şi va face faŃă mai
bine situaŃiilor dacă îşi poate exprima emoŃiile.
• DaŃi-i copilului posibilitatea să aleagă, dar numai alternativele reale. Dacă copilul
poate să aleagă să ia medicamentul cu apă sau ceai, minunat…, dar nu are încotro în
legătura cu luarea medicamentului, aşa că este bine să nu-i oferiŃi alte alternative.
• VorbiŃi copilului sau adolescentului despre lucruri care îl interesează. ToŃi copiii au
şcoală, prieteni, animale sau hobby-uri despre care le place să povestească.
• Nu vă neglijaŃi copilul. ToŃi copiii, chiar şi adolescenŃii au nevoie de proprii lor
părinŃi, iar părinŃii sunt experŃi în ceea ce îi priveşte pe proprii lor copii.
• StăpâniŃi-vă. Dacă ajungeŃi la o stare în care nu mai rezistaŃi, cereŃi spijinul altcuiva
(o rudă, un specialist).
• RespectaŃi dreptul copilului la singuratate. Toată lumea are nevoie de un spaŃiu
personal, fizic şi emoŃional. AdolescenŃii sunt cei mai sensibili la încălcarea acestui
drept fundamental al omului.

Iată în continuare cum nu trebuie să comunicaŃi cu copilul:
• EvitaŃi compararea copilului cu alŃii. Nimic nu supăra un copil mai mult decât să
audă replici de genul ”Ar trebui să fii în stare să faci asta. IonuŃ este mai mic decât
tine şi el poate face“.
• FiŃi atent când atingeŃi copiii. AtingeŃi copiii numai atunci când există indicii că sunt
dornici de mângâiere. Copiii nu sunt animale favorite.
• Nu compătimiŃi. Oamenii au nevoie de sprijin şi afecŃiune, nu de simpatie exagerată.
• ReŃineŃi-vă de a trata copilul mare ca pe un bebeluş. PurtaŃi-vă cu copiii într-un mod
corespunzator vârstei lor. Chiar dacă un copil nu este major, aceasta nu înseamnă că
trebuie să ridicaŃi vocea cu trei octave.

• ÎncercaŃi să nu spuneŃi “Fii băiat mare“. Copiii vor face atât cât le stă în putinŃă. Mai
multă presiune exercitată asupra copilului sau jenă resimŃită de acesta nu ajută, ci,
dimpotrivă, copilul devine negativ faŃă de el însuşi.
• Nu toŃi copiii sunt crescuŃi la fel. Nu vă aşteptaŃi ca alŃi oameni să folosească aceleaşi
metode de a disciplina sau de a creşte copiii precum cele folosite de dumneavoastră
cu proprii copii.
• OpriŃi-vă înainte de a ameninŃa. A spune “Dacă nu eşti cuminte, mama va trebui să
plece” ar putea avea ca efect momentan, o comportare bună a copilului pentru că
acesta este înspăimântat, ulterior însă, acest fapt ar putea avea consecinŃe psihice
importante.
• Nu fiŃi morocănos. MenŃineŃi o atitudine pozitivă. Umorul este foarte util în relaŃia cu
copiii şi adolescenŃii.

3.2.

Abordarea metaforică a bolii

Atunci când nu ştiŃi cum să vă încurajaŃi copilul, ce cuvinte sunt potrivite pentru ca
el să treacă cu succes peste momentele neplăcute care le presupune boala (fizice, medicale,
psihologice, sociale) vă pot veni în ajutor metaforele şi poveştile. Utilizarea metaforelor
este o cale utilă de a-i furniza copilului noi înŃelesuri, care, la rândul lor, produc noi
schimbări ale atitudinii şi comportamentului. Iată în continuare o astfel de poveste:

„Arborele atât de dorit”

„A fost odată ca niciodată, într-un sat foarte îndepărtat, numit Hibiscus, un obicei
foarte special: tradiŃia spune că atunci cînd cineva doreşte să planteze un arbore, să înceapă
cu sădirea sămânŃei. Doi tineri îndrăgostiŃi s-au hotărât să planteze şi ei un copăcel în faŃa
casei lor. Au pregătit cu atenŃie şi dragoste terenul înainte, iar în ziua stabilită au mers la
înŃeleptul satului, care le-a dat preŃioasa garanŃie a dragostei lor, sămânŃa.

Tinerii au avut mare grijă de sămânŃa sădită, stropind periodic locul şi vizitându-l cu
regularitate.
Dar iată că, în momentul în care copăcelul trebuia să străpungă pământul, a întâlnit
un obstacol... Prins sub o movilă de pământ, arborele nu mai reuşea să iasă. ÎngrijoraŃi,
tinerii au chemat un specialist în horticultură care, cu multă grijă, a ridicat movila de
pământ şi a desprins copăcelul. Specialistul le-a spus tinerilor că, de-acum înainte, arborele
va avea nevoie de multă atenŃie şi dragoste.
Timpul trecea, copăcelul creştea, dar avea mai multe probleme decât alŃi copăcei de
vârsta lui. A fost examinat de mulŃi specialişti, dar aceştia nu puteau să facă decât să-i
încurajeze pe prietenii noştri. Pentru a-l ajuta să crească frumos şi drept, i-au pus araci de
toate felurile, dar nici unul nu s-a potrivit. Şi atunci copăcelul a rămas strâmb definitiv.
Curând prietenii noştri au observat că la un vecin există, de asemenea, un arbore
strâmb care părea fericit. Ei s-au hotărât să vorbească cu vecinii lor, pentru a afla care este
„reŃeta”.
Vecinii au spus că la început s-au ocupat foarte mult de copăcel, au depus mult
efort, şi-au făcut multe griji... Apoi, s-au decis că cel mai bine este să-l lase să crească
singur, dar fără să-l abandoneze. Au continuat să aibă grijă de el, dar l-au lăsat şi partea lui
de autonomie.
Prietenii noştri a decis să Ńină cont de sfaturile vecinilor şi, în scurt timp, copăcelul
lor a început să crească şi să înflorească.
Doi ani mai târziu, s-a organizat un concurs la care au participat mai mulŃi arbori din
satul Hibiscus, iar copacul prietenilor noştri a luat premiul pentru cele mai frumoase
frunze. PărinŃii au fost foarte mândri de el...”3

3.3.
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ImportanŃa gândirii pozitive
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Poate că în momentul în care v-aŃi îndreptat atenŃia asupra acestei broşuri eraŃi deja
hotarâŃi să aveŃi o discuŃie sinceră cu copilul. Sau poate că, în sufletul dumneavoastră,
simŃeaŃi că nu sunteŃi cababil să purtaŃi aceste discuŃii. Este bine să ştiŃi că sunt mulŃi
părinŃi care trăiesc dureros acest semn de întrebare, simŃindu-se prea slabi să facă pasul şi
întrebându-se dacă copilul lor va trece cu bine de o astfel de dezvăluire.
Teama şi îngrjorarea vă fac însă, de cele mai multe ori, să vă pierdeŃi obiectivitatea.
Îngrijorarea nu alungă amărăciunea zilei de mâine, dar răpeşte bucuria zilei de azi. Ea
poate fi comparată cu un balansoar: necesită multă energie şi nu duce nicăieri.
Gândirea pozitivă este o atitudine care ne permite să descoperim mai uşor soluŃiile
sau partea bună a problemelor pe care le avem. Ea nu se referă doar la optimism, ci şi la
orientarea constructivistă, de tipul “să vedem ce se poate face în situaŃia în care ne
aflăm”. Trebuie subliniat faptul că această atitudine porneşte de la “să vedem cum putem
soluŃiona problema” şi nu de la “orice aş face nu există nici o solutie, aşa că nici nu mai
are rost să încerc”4.
ToŃi oamenii au probleme, viaŃa însăşi este o problemă! Însă trebuie să fiŃi de acord
cu zicala: “fiecare om are probleme pe măsura lui”. Considerând problemele
dumeavoastră ca fiind foarte grave, asta nu înseamnă că într-adevăr aşa sunt în realitate.
Într-adevăr, viaŃa este grea şi plină de probleme, dar de ce să o faceŃi şi mai grea gândind
negativ?
Dacă întrebăm oamenii ce doresc, ei ne vor spune adesea că doresc ceea ce nu au şi
nu că doresc ceea ce au deja, ignorând astfel ceea ce merge bine şi observând doar ceea ce
merge prost.
Fiecare dintre noi a văzut măcar o dată “jumătatea goală a paharului”. Gândurile
negative apar de regulă pe un fond de sănătate vulnerabilă sau pe fondul unei experienŃe
nefericite. Şi este normal să fie aşa. Până la un punct. Probleme apar atunci când persistă o
perioadă mai mare de timp, deoarece ne pot afecta întreg echilibrul bio-psihic.
O persoană care gândeşte pozitiv întotdeauna va depune mai mult efort pentru a
preveni problemele sau pentru a le transforma, va face faŃă mai uşor la stres şi la boală şi
va avea mai mult curaj să ia decizii dificile şi să le ducă la bun sfârşit.

Oamenii de ştiinŃă consideră chiar optimismul ca o “trăsătură magică” în menŃinerea
sănătăŃii şi a stării de bine, a emoŃiilor pozitive şi a recuperării din boală. În acest sens, vă
prezentăm în continuare rezultatele unui studiu efectuat de către doi cercetători americani
despre persoanele bolnave de cancer. Ei au descoperit că pacienŃii cu un grad mare de
optimism au avut o recuperare mult mai rapidă după operaŃie şi au avut o rata de
supravieŃuire mult mai mare.
Optimismul nu vă ajută să faceŃi orice. Dar vă ajută să faceŃi totul mai bine decât
dacă aŃi gândi negativ. Gândirea pozitivă vă determină să fiŃi mai eficient în folosirea
capacităŃilor dumneavoastră.
În momentul în care aŃi aflat despre diagnosticul copilului totul s-a prăbuşit în jur, vaŃi simŃit vinovat, neputincios în a vă ajuta propriul copil. Este normal să vă simŃiŃi astfel
pentru un timp. Dar dacă aceste trăiri se permanentizează, dacă persistaŃi în exagerarea
detaliilor negative şi puneŃi în umbră aspectele pozitive, dacă aveŃi tendinŃa de a căuta şi
descoperi aspecte negative chiar în situaŃiile pozitive, mai devreme sau mai târziu, vă veŃi
cufunda într-o stare de nelinişte permanentă sau de pesimism şi descurajare. Şi primul
lucru care trebuie să-l faceŃi este să identificaŃi caracterul nerealist al gândurilor negative
prin examinarea concretă a dovezilor.
Cum puteŃi opri cursul gândirii negative atunci când aŃi identificat-o?
• RugaŃi pe cineva apropiat să vă atragă atenŃia ori de câte ori exprimaŃi cu voce tare
gândurile negative;
• Când gândurile negative sunt exprimate în limbaj interior puteŃi să vă spuneŃi în
gând: “opreşte-te!”;
• ÎnlocuiŃi gândurile negative cu gânduri realiste, bazate pe cunoaşterea corectă a
situaŃiei;
• AveŃi încredere în capacitatea dumneavoastră de a vă schimba.
Există în psihologie o teorie care se numeşte ”profeŃia ce se autoîmplineşte” şi care
poate fi adecvată în situaŃia de faŃă. Este vorba despre tendinŃa ca aşteptările să evoce
4

Holdevici, I., “Gândirea pozitivă”, Ed. ŞtiinŃă şi Tehnică, Bucureşti, 1999

comportamente care să conducă la confirmarea acestora.1 Cu alte cuvinte, dacă sunteŃi
convins că un lucru se va petrece, atunci există foarte multe şanse ca într-adevar el să se
petreacă.
Dacă, spre exemplu, consideraŃi că, în virtutea bolii de care suferă, copilul
dumneavoastră are „dreptul” să se simtă neajutorat, atunci veŃi avea tendinŃa să vă
comportaŃi faŃă de el ca şi cum ar fi într-adevăr neajutorat. Ca răspuns la acest
comportament, copilul se va conforma treptat acestor aşteptări, va deveni neajutorat şi va
avea nevoie de o supraprotecŃie din partea dumneavoastră.
Această teorie poate să vă schimbe modul de a gândi!
Pentru ca această teorie să se constituie într-un punct de plecare în schimbarea
gândurilor negative pe care le aveŃi, trebuie să ŃineŃi cont de câteva recomandări:
• MăsuraŃi-vă corect forŃele, şansele de reuşită;
• Nu acceptaŃi starea de tristeŃe, pentru că va deveni o obişnuinŃă;
• CăutaŃi relaŃiile cu persoanele a căror prezenŃă vă binedispune;
• ImpuneŃi-vă norme de autodisciplină, fiŃi hotărâŃi şi perseverenŃi;
• TrăiŃi prin valorile morale creştine: credinŃă, speranŃă, iubire;
• Nu vă lăsaŃi copleşiŃi de o anumită situaŃie, mai bine este să căutaŃi soluŃia de ieşire
din impas;
• AcordaŃi-vă şi timp doar pentru dumneavoastră înşivă.
Dacă dumneavoastră consideraŃi că schimbarea este posibilă, aceasta înseamnă că
dispuneŃi de resursele necesare pentru a vă schimba. Mai mult, putem afirma că în această
situaŃie “schimbarea nu este doar posibilă, ci şi inevitabilă”1.
Este vital să vă creşteŃi copilul într-o atmosferă optimistă. Aşa că, începând de astăzi,
lăsaŃi îngrijorarea de-o parte cât mai des, ca şi cum ar fi o haină pe care o purtaŃi doar din
când în când, şi gândiŃi pozitiv! Copilul va simti imediat schimbarea şi va deveni mai
deschis. ProfitaŃi de asta şi consolidaŃi-vă relaŃia cu el.
DiscuŃia pe care o veŃi avea mai târziu va fi astfel uşurată. ÎntrebaŃi cum îşi
imaginează această discuŃie cu copilul, mulŃi dintre dumneavoastră au răspuns descriind
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scenarii catastrofice, în care vă imaginaŃi copilul având reacŃii înfioratoare la care nu puteŃi
face faŃa, vă pierdeŃi, tremuraŃi, şi totul se sfârşeşte tragic. Aceste imagini nu fac decât să
creeze o barieră de apărare care vă împiedică de fiecare dată să mergeŃi mai departe. Ele
capată dimensiuni din ce în ce mai catastrofale pe măsură ce le repetaŃi în gând şi ajung
atât de puternice încât sunt capabile să vă paralizeze ori de câte ori vă gândiŃi doar la
posibilitatea dezvăluirii adevărului.
Primul pas pentru a schimba această concepŃie este să învăŃaŃi să vă folosiŃi
imaginaŃia în mod pozitiv. Acest lucru nu va fi uşor însă nu trebuie să uităm că, atâta timp
cât totul se petrece la nivelul imaginaŃiei, nimic rău nu se poate întâmpla.
ÎncepeŃi prin a modifica acel scenariu catastrofal despre care vorbeam mai sus. De
fiecare dată când îl derulaŃi în minte încercaŃi să modificaŃi în bine un element. ImaginaŃivă cum de fiecare dată, în discuŃia cu copilul, începeŃi să vă găsiŃi cuvintele din ce în ce
mai uşor. AveŃi încredere că, atâta timp cât în spatele discuŃiei va sta convingerea că ceea
ce faceŃi este bine, cuvintele vor veni ca de la sine. ÎncercaŃi să vizualizaŃi toate efectele
pozitive ale dezvăluirii dumneavoastră, cum ar fi: se va forma o legătură mult mai
puternică între membrii familiei, povara secretului se va transforma în posibilitatea de
susŃinere reciprocă, toată puterea pe care aŃi investit-o în a ascunde adevarul se va canaliza
asupra luptei cu boala iar în această luptă nu veŃi mai fi singuri.
Copilul va înŃelege în sfârşit necesitatea de a lua tratamentul, de a avea grijă de
sănătatea şi alimentaŃia lui. Pentru prima oară veŃi simŃi ca îşi poartă singur de grijă, că,
din acest motiv, nu mai trebuie să fiŃi atât de îngrijoraŃi când pleacă la joacă sau la şcoală.
De acum veŃi împărtăşi totul şi vă veŃi da putere unul altuia.

Gândind pozitiv toate acestea se vor întâmpla. Ele s-au întâmplat deja pentru mulŃi
părinŃi care au fost în situaŃia dumneavoastră. Ei au acceptat această mare provocare:
sinceritatea, şi au ieşit învingători…
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VIAłA MERGE MAI DEPARTE…

Cum am aflat că sunt seropozitiv:

ModalităŃi negative
“Am aflat din fişa de dispensar.”

“Am văzut la televizor o emisiune despre SIDA. Prezentau un medicament, pe care îl iau
şi eu.”

“Am citit prospectul din cutia cu medicamente.”

“Un băiat de la clinică mi-a spus că toŃi cei care venim aici avem SIDA.”

“Mama unei colege de clasă a venit la şcoală şi a spus tuturor că eu am SIDA.”

“A strigat după mine un copil de la bloc.”

ModalităŃi pozitive
“Mi-a spus mama, când am întrebat-o de ce trebuie să mergem atât de des la medic.”

“PărinŃii mei au decis să-mi spună, să discutăm deschis acest lucru.”

“Tata a venit la mine în cameră, s-a aşezat pe pat şi a spus că vrea să discutăm ceva. Apoi
mi-a spus.”

“Am văzut-o pe mama plângând de mai multe ori şi am întrebat-o dacă eu sunt de vină că
este supărată. Atunci mi-a spus.”

Ce am simŃit când am aflat că sunt infectat cu virusul HIV
“Am plâns, apoi m-am liniştit când am înŃeles că nu am SIDA, doar virusul HIV.”

“Am ştiut că se întâmplă ceva rău. Îi vedeam pe toŃi necăjiŃi. Dar mi-au spus că vom lupta
cu toŃii împotriva bolii. Mă simt şi acum uneori trist, dar părinŃii mă încurajează”

“M-am speriat. Am crezut că voi muri. Dar mama mi-a spus că nu-i chiar aşa.”

“Ştiam că am virusul HIV. Am văzut pe un bilet de externare. M-am bucurat că mama m-a
considerat destul de mare şi mi-a spus.”

“M-am supărat la început. Am pus multe întrebări şi apoi m-am hotărât: bine că nu-i mai
grav.”

“Am fost foarte furios şi am strigat la părinŃii mei că nu este adevărat. La început nu i-am
crezut.”

Cum s-a schimbat viaŃa mea după ce am aflat că sunt infectat cu virusul HIV

“Este mai bine acum. Măcar ştiu cu ce mă lupt.”

“Am învăŃat multe despre boală şi îmi iau medicamentele cu mai multă seriozitate. Nu le
mai ascund prin sertare.”

“Dacă îmi vine să plâng, plâng, iar părinŃii mei plâng şi ei câteodată. Până acum s-au ferit
de mine, dar acum suntem toŃi trei foarte apropiaŃi.”

“Am vorbit cu alŃi copii care au virusul HIV şi ne-am dat seama că suntem la fel cu ceilalŃi
copii. Poate puŃin mai bolnăvicioşi.”

“ Am înŃeles de ce îmi este mai greu uneori la şcoală. Am crezut că nu sunt aşa deştept ca
alŃi copii. Dar acum învăŃ mai mult, mai fac pauze şi mă joc, dar nu mă las.”

MOTTO
„Deschide-Ńi poarta sufletelor. Cheia este comunicarea”

