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ADOLESCENŢA CA O FURTUNĂ

DEZVOLTAREA PSIHICĂ A ADOLESCENTULUI SĂNĂTOS

Adolescenţa este o călătorie de 
descoperire, cu provocări, neliniști 
și experimentări; un timp încărcat 
de contradicţii - altruism și egoism, 
încredere și îndoială de sine. Peste toate, 
adolescenţa este un timp al desfășurării 
schimbărilor emoţionale, sexuale, fizice, 
intelectuale și filosofice. A face faţă bolii 
terminale suprapuse cu procesul dinamic 
al schimbării este o sarcină covârșitoare 
pentru adolescent. Spre deosebire de 

Adolescentul este confruntat cu schimbări 
multiple legate de maturitatea
sexuală, iar dezvoltarea 
comportamentului său se face și sub 
semnul evoluţiei erotismului. Deși tânărul 
este matur și viril, conduita sexuală 
este nestatornică, neorganizată și 
ezitantă, sau ar putea să fie reprimată.
Adolescentul devine conștient de 
farmecul personal, cu un fel de admiraţie, 

copilul mic, adolescentul percepe moartea 
ca universală și ireversibilă. Datorită 
abilităţii sale de a gândi abstract, el are 
capacitatea să se întrebe despre sensul 
vieţii sale. Acceptarea propriei morţi este 
dificilă în mod special datorită faptului că 
tânărul este orientat spre viitor. Tocmai 
când începe să pună stăpânire pe viața 
sa și s-o modeleze în felul său, tânărul 
este nevoit să privească drept în față 
moartea și, firește, se simte înșelat.

ceea ce dă o notă ușoară de narcisism. 
La fel de bine, se poate să aibă și 
momente când este chinuit de complexe 
de inferioritate, exagerându-și unele 
defecte de la natură, nesemnificative 
pentru noi, adulţii din jurul său. Acesta 
este doar unul din aspectele ambivalente 
ale personalităţii adolescentului. Dorinţa 
profundă de informare e un scop precis, 
citește mult, discută cu colegii săi 

Psihologii români afirmă că 
în ţara noastră, date fiind 

condiţiile socio-economice, 
adolescenţa poate fi 

împărţită în 3 sub-perioade:

Preadolescenţa 
(14-16 ani)

Adolescenţa propriu-zisă 
(16- 18 ani)

Adolescenţa prelungită 
(18-20 până la 25 ani)

polemic, caută societatea persoanelor 
culte pentru că are nevoie de modele, își 
face idoli. Acum este perioada când se 
clădește fundaţia pentru viitoarea lansare 
în profesie și în viaţa socială. La celălalt 
pol este adolescentul care nu prea 
iubește școala, dar și el este mânat de 
dorinţa de a aparţine unui grup, de care 
este mândru și unde își petrece mult timp.



ADOLESCENŢII SUFERINZI DE BOLI FOARTE GRAVE

Pentru tinerii care suferă de cancer, 
preocupările legate de dezvoltarea 
către maturitate, independenţa și 
identitatea sexuală au o importanţă la 
fel de mare ca și pentru ceilalţi tineri 
de aceeași vârstă. Când se pune un 
astfel de diagnostic apare ameninţarea 
care duce la întreruperea procesului 
de dezvoltare psiho-emoţională către 
faza de adult. Efectele secundare ale 
tratamentului ar putea să producă 
modificări ale imaginii corporale, care la 
rândul lor vor provoca apariţia unor noi 
elemente de stres. O astfel de modificare 
este de exemplu pierderea părului. 
Pentru o fată asta poate să însemne 
pierderea feminităţii sale, iar pentru 
un băiat poate să însemne pierderea 
virilităţii. Acest efect asupra sexualităţii, 
care se produce într-un moment atât 

de sensibil al vieţii, poate să ducă la o 
pierdere profundă a respectului de sine. 
Cicatricile care rămân după operaţii 
ar putea reduce posibilitatea acestor 
adolescenţi de a-și alege îmbrăcămintea 
într-un moment în care a fi la modă este 
foarte important pentru ei. Astfel unii 
se pot autoizola social sau, dimpotrivă, 
pot adopta un comportament care să 
atragă atenţia, numai și numai pentru a 
fi băgaţi în seamă. Unii psihologi care 
au studiat atitudinea adolescenţilor faţă 
de boala lor, au constatat că pentru 
ei afectarea capacităţilor atletice și 
pierderea atractivităţii fizice pot fi mult 
mai alarmante decât ameninţarea 
morţii. La adolescentul care suferă de o 
boală cronică foarte gravă, răzvrătirea 
nu este ceva neobișnuit, dar dacă i se 
vor oferi timpul, încrederea și libertatea 

de a încerca, aceștia vor reuși de cele 
mai multe ori să se adapteze situaţiei 
și să-și stabilească propriul lor set de 
obiective realiste. Modul în care sunt 
trataţi tinerii de către familia lor, de către 
prieteni, de către personalul medical 
este crucial pentru a li se putea oferi 
acestora încurajările și puterea de care ei 
au atâta nevoie pentru a înfrunta teribilul 
diagnostic. Încrederea adolescentului 
este câștigată doar atunci când i se vor 
oferi informații corecte și cinstite despre 
boală și chiar despre prognostic (uneori 
el/ea vrea să afle dacă există speranţă 
de vindecare sau nu). Punctele forte 
ale pacientului trebuiesc cultivate pe 
toată durata evoluţiei bolii. (de exemplu: 
umorul, generozitatea, anumite înclinații 
și talente).



MOARTEA LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI
La vârsta răzvrătirilor de tot felul, când 
adolescentul îi provoacă pe părinţii săi, 
chiar dacă asta se întâmplă în limite 
normale și sănătoase de emancipare, 
acesta resimte totuși, într-o anumită 
măsură un sentiment de vină și are 
tendinţa să se aștepte ca, într-un fel 
sau altul să fie pedepsit până la urmă. 
Este posibil ca tânărul adolescent care 
se stinge din viaţă să fie cuprins de 
amărăciune și să fie foarte furios pe 
această “pedeapsă” cu moartea care 
este în curs de a fi înfăptuită. Furia 
pe care tânărul o simte faţă de părinţii 
săi, familie, colegi, prieteni, poate să îl 
facă să se simtă și mai păcătos, și mai 
vinovat. Ca părinţi, nu vă învinovăţiţi 
pentru lucruri nefăcute care ar fi putut 
fi făcute sau invers. Psihologii afirmă 
că furia este unul din stadiile pe care le 
traversează orice om în suferinţa lui către 
moarte. Adeseori prietenii adolescentului 
bolnav se distanțează de acesta atunci 
când află că va muri curând. Acești 
tineri depun ei înșiși eforturi deosebite 
pentru a-și dobândi propria autonomie 

și independenţă. Ei își dezvoltă propriile 
opinii și propria morală de viață. Moartea, 
și în special moartea unui prieten sau 
cea a unei persoane de aceeași vârstă, îi 
face pe aceștia să își conștientizeze într-
un mod prea brutal propria vulnerabilitate 
și fragilitate, să se confrunte cu 
eventualitatea propriei morţi. Ei se simt, 
de obicei, foarte stingheriţi în prezenţa 
celor care sunt mutilaţi sau desfiguraţi de 
boală și atunci când trebuie să privească 
în faţă pe cineva despre care ei știu că 
va muri.
Se poate întâmpla ca prietenii, vecinii 
să își rărească vizitele pentru că pur 
și simplu nu știu ce ar trebui să facă 
sau să spună pentru a vă încuraja sau 
consola. Ca adulți sunt conștienţi că 
frazele de genul “nu-ţi pierde credinţa / 
speranţa”, “nu te mai gândi la boală, îţi 
va fi mai ușor”, “Dumnezeu Atotputernicul 
știe mai bine ce face”, etc. iși pierd din 
semnificație când este vorba de un copil 
sau de un tânăr bolnav și ar putea face 
chiar mai rău, creând furie, confuzie, 
depresie.

Necunoscând explicaţia și mecanismul 
acestor procese subtile, adolescentul 
și chiar familia lui pot fi chinuiţi de 
resentimente la adresa celor apropiați.
Părinţii rareori reușesc să poarte discuţii 
sincere, deschise cu copilul lor grav 
bolnav. Prea protectivi, de obicei înclină 
balanţa spre îngrijirea fizică, ignorând 
uneori cu bună știinţă comunicarea 
de la suflet la suflet și ascunzându-și 
durerea sub carapacea tăcerii. Întrebări 
ca: “De ce îmi face Dumnezeu una ca 
asta?”, “Ce se va întâmpla cu mine după 
ce mor?”, “Ce rost a avut viaţa mea pe 
acest Pământ?”, “Am fost păcătos, o 
să merg în iad?” întristează părinții iar 
adolescentul se va simți abandonat dacă 
nu primește răspunsuri. Pe de o parte el 
poate aprecia această independență însă 
boala îi impune situația de dependență. 
Fiind tânăr el nu își poate privi trecutul 
cu detașarea unei persoane care a avut 
timpul să împliniească multe la viața 
sa. Dacă la întrebările pe care le pune 
acesta i se dau răspunsuri evazive sau 
lipsite de realism, adolescentul își va da 



seama imediat că este păcălit. El este 
foarte receptiv la comunicarea non-
verbală (gesturi, mimică, aluzii) care 
vine din partea personalului medical 
și din partea familiei. De aceea va 
percepe lipsa de sinceritate și se va 
simți nerespectat și redus la condiția de 
persoană dependentă, care trebuie să 
se mulțumească cu ceea ce primește. 
Bineînţeles că tânărului nu-i va fi ușor 
aflând adevărul, dar la întrebările capitale 
trebuie să i se răspundă întotdeauna 
cinstit și cu blândeţe. Atunci când simte 
că este iubit, dar mai ales respectat, 

adolescentul bolnav va reacţiona cu mai 
mult autocontrol și va fi mai cooperant.
Pentru a-și putea păstra aprecierea de 
sine și pentru a putea nega propriul său 
sentiment de inferioritate, este posibil 
ca el să-i ridiculizeze pe ceilalţi pacienţi 
foarte bolnavi sau cu handicap.
Cei mai mulţi părinţi mărturisesc 
faptul că se simt incapabili să poarte 
o asemenea discuţie. Este de înţeles, 
și tocmai de aceea personalul medical 
de la HOSPICE Casa Speranţei o va 
face în locul lor. Totuși, va exista și 
contribuţia dumneavoastră atunci când 

fiul / fiica dumneavoastră vă va pune 
acele întrebări despre boală și moarte. În 
“faza de negociere”, când tânărul caută 
“portiţe” de scăpare, ar putea întreba 
pe toată lumea despre boala lui, direct 
sau făcând aluzii, doar-doar va găsi 
un răspuns optimist, iar dacă primește 
răspunsuri contradictorii va fi foarte 
confuz, anxios, derutat și ar putea să-și 
piardă încrederea în toată lumea.

Fiți alături de copilul dumneavoastră în 
fiecare moment și nu ezitați să solicitați 
sprijinul echipei HOSPICE.





HOSPICE Casa Speranţei
Str. Sitei Nr. 17A
500074 - Brașov
T. +40 268 474 405 / +40 372 730 114
F. +40 268 474 467
hospice@hospice.ro
www.hospice.ro

Centrul de Studii “Prinţesa Diana”
Str. Piatra Mare Nr. 101
500133 - Brașov
T. +40 268 472 455 / +40 268 513 598
F. +40 268 474 467
cshospice@hospice.ro

Centrul de Îngrijiri Paliative
Str. Fetiţelor nr. 26
Sector 3 - București - 030687
T. +40 372 706 210
F. +40 21 326 3771
ciphospice@hospice.ro

Centrul de Resurse “Nicholas Edeleanu”
Calea Călărași Nr. 109
Sector 3 - București - 030613
T. +40 372 706 208
F. +40 21 326 3771
crhospice@hospice.ro www.infopaliatie.ro

Această publicație este parte a proiectului
“Towards a Palliative Care Strategy -  Bridging Civil Society with Public Authorities”

Program finanțat de:


