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Pe parcursul evoluţiei unei boli 
grave care-l poate afecta pe unul din 
părinţi, copilul va reacţiona în funcţie 
de capacitatea sa de a înţelege ceea 
ce se întâmplă. 

Un copil mic poate să pună 
următoarea întrebare: “Când o să se 
facă bine mămica?”. Chiar dacă i se 
răspunde acestuia că “Mama nu o să 
se mai facă bine niciodată.”, copilul 
mic tot nu va putea să asocieze 
acest concept cu faptul că mama sa 
nu va mai fi niciodată alături de el. 

Totuși, el își va da seama că 
părintele său este bolnav, că are 
dureri și că nu mai este așa cum 
fusese până atunci. 

Aceasta poate să determine o 
reacţie foarte intensă, reacţie care 
uneori poate să fie îndreptată chiar 
împotriva părintelui bolnav.

Pentru copiii între 3 și 5 ani moartea este văzută ca temporară 
și reversibilă.

Pentru cei de 5-9 ani, moartea este personificată și imaginată ca o 
fiinţă anume, o figură întunecată, înfricoșătoare, scheletică. 

Copilul poate să se gândească la moarte ca la un trup mort, fără a 
face deosebire între aceste două concepte.

Pentru copiii peste 9 ani moartea este universală și ireversibilă. 

Adolescenţii concep moartea ca universală și ireversibilă datorită 
capacităţii lor de a gândi abstract și vor căuta să afle care este 
sensul vieţii și al morţii și ce se întâmplă după moarte.

Teama de a fi abandonat și sentimentul de vinovăţie pot să apară 
chiar înainte de momentul morţii părintelui bolnav. Dacă părintele 
este îngrijit la domiciliu, copilul se poate simţi nefericit sau chiar 
vinovat pentru că nu îl poate ajuta pe acesta să se simtă mai bine. 

Sau el poate să fie surprins de gelozie faţă de timpul și atenţia 
sporită pe care părintele sănătos le acordă celui bolnav sau de 
sondele, aparatele, acele și seringile folosite. Despre aceasta copilul 
va trebui să primească explicaţii pe înţelesul său.
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Nu încercaţi niciodată să îl forţaţi 
pe copil să facă ceva ce acesta nu 
dorește să facă. Mai bine încercaţi 
să aflaţi ce este în spatele acestui 
refuz. Probabil veţi descoperi că 
este vorba de anxietate sau teamă/
frică. E bine de reţinut că micuţii au 
tendinţa de a-și exprima sentimentele 
mai degrabă prin acţiuni decât prin 
cuvinte. Dacă se întâmplă ca un 
copil să refuze să meargă în vizită 
la spital, acest lucru se poate datora 
faptului că îi este teamă de boală 
sau de spital, sau că nu știe ce 
ar trebui să spună. Încurajaţi-l pe 
copil să-i povestească părintelui 
bolnav despre școală și prieteni. 
De obicei copilului îi este ușor să 
vorbească despre aceste lucruri. 
În cazul copiilor mici este bine ca 
vizitele să fie scurte. Este bine 
să se aleagă momentul cel mai 
potrivit pentru pacient (de ex. după 
administrarea calmantelor, când 
se presupune că și acesta va avea 
dureri controlate). Dacă bolnavul 
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este somnolent sau delirează, este 
mai bine să faceţi în așa fel încât 
copilul să îi facă acestuia doar o 
vizită foarte scurtă, timp în care să i 
se explice ce se întâmplă cu bolnavul 
și să fie reasigurat că părintele 
său nu mai are dureri. Includeţi-l 
pe copil și faceţi ca acesta să se 
implice în diverse activităţi. Este 
foarte util pentru el să facă desene 
și felicitări pentru părintele bolnav, 
să îi scrie pe acestea cuvinte de 
apreciere și încurajare și să fie 
lăsat să le agațe în jurul patului. 
În acest fel copilul simte că este 
folositor și indispensabil. Dacă starea 
bolnavului o permite, atunci când 
mergeţi în vizită în spital, este bine 
să aduceți cu dumneavoastră jocuri 
și alte jucării, astfel încât părintele 
bolnav să poată petrece câteva 
momente plăcute împreună cu 
copilul. Așteptaţi-vă la unele reacții 
“nepotrivite” din partea copilului 
și nu intraţi în panică. Să nu vă 
înspăimântaţi de faptul că micuţul 
dumneavoastră spune “O urăsc 
pe mama!” sau “Nu vreau s-o mai 
văd niciodată!”. Copilul resimte o 
puternică senzaţie de pierdere și 
este revoltat de faptul că se simte 
abandonat. Nu-l certaţi și încercaţi 

să-i explicaţi că pentru toţi membrii 
familiei este dureros faptul că mama 
nu se simte bine. În această etapă 
să nu-l pedepsiţi și nici să nu-l forţaţi 
să se comporte “așa cum trebuie”. 
Un copil care nu reacţionează în 
nici un fel înseamnă că are mult 
mai multe probleme decât un 
copil care reacţionează deschis 
într-o astfel de situaţie. Înștiinţaţi 
școala de situaţia existentă. Este 
bine de făcut acest lucru deoarece 
comportamentul sau performanţele 
școlare ale copilului pot fi influenţate 
de evenimentele care au avut loc. 
În acest fel profesorii pot fi pregătiţi 
să observe și să ţina seama de 
aceste schimbări de comportament 
și de asemenea să vă înștiinţeze 
despre acestea. Rezervaţi-vă timp 
pe care să-l petreceţi împreună cu 
copiii dumneavoastră. Nu cantitatea, 
ci calitatea timpului petrecut este 
importantă. Este foarte posibil ca 
dumneavoastră să simţiţi nevoia 
să fiţi alături de părintele bolnav 
cât mai mult cu putinţă, dar va 
trebui să găsiți un ajutor care să vă 
înlocuiască, astfel încât să puteţi să 
vă petreceţi o parte din timp cu copiii 
dumneavoastră. Ulterior nu va fi 
posibil să vă recuperaţi acest timp.



DUPĂ MOARTEA PĂRINTELUI

Pentru un copil de vârstă fragedă moartea unuia dintre părinţi (în special a 
mamei sale) are un efect major. Cei mai mulţi dintre copii vor simţi câteva 
emoţii diferite și extrem de intense. Dintre acestea, sentimentul de vinovăţie 
și senzaţia de a fi fost abandonat pot avea urmări asupra dezvoltării psiho-
afective ulterioare. 

Adeseori  copilul dumneavoastră este furios pentru faptul că el consideră că a 
fost abandonat. Aceste sentimente se pot agrava atunci când dumneavoastră 
sau altcineva încearcă să ușureze durerea copilului prin prezentarea unei 
imagini foarte frumoase care să descrie viaţa după moarte. Fraze de genul 
“Mămica a plecat într-un loc minunat, unde ea este foarte fericită” nu vor avea 
alt efect decât acela de a accentua sentimentul de abandon pe care copilul 
deja îl resimte.

Este important să ne reamintim faptul că de foarte multe ori copiii își exprimă 
sentimentele mai degrabă prin fapte decât prin cuvinte. De aceea, schimbările 
bruște de comportament pot fi singura manifestare a ceea ce copilul simte cu 
adevărat. 

Exemple: scăderea performanţelor școlare, tulburări de atenţie și/sau 
memorare, neglijarea aspectului exterior (abandonarea normelor de igienă 
sanitară), modificarea apetitului (pierderea poftei de mâncare sau dimpotrivă), 
udarea patului sau reluarea unor obiceiuri proaste din trecut.

Pentru a fi eficienţi în a ne ajuta copilul să facă faţă acestei pierderi trebuie 
să fim cât mai consecvenţi cu putință. A avut loc dispariţia unui punct fix al 
universului copilului dumneavoastră. Resimţind un sentiment de nesiguranţă 
profundă, copilul se întreabă dacă nu cumva urmează ca și dumneavoastră 

să dispăreţi din viața lui. Deci este 
absolut esenţial ca dumneavoastră 
să faceţi tot posibilul pentru a-i 
demonstra că nu îl veţi părăsi 
niciodată și că veţi împărţi de aici 
înainte și binele și greul. 

Dar în cazul în care situația nu se 
ameliorează odată cu trecerea 
timpului, trebuie să căutaţi să obţineţi 
ajutor din partea unui specialist 
(personal HOSPICE, psiholog, preot).

La polul opus se află renunţarea la 
toate activităţile obișnuite ale vieţii 
dumneavoastră, ceea  ce nu va 
face altceva decât să accentueze 
“anormalitatea” situaţiei în care vă 
aflaţi.

După pierderea unuia dintre părinţi 
este probabil ca un copil să încerce 
să “îi ia locul” părintelui care s-a stins 
din viaţă, în scopul de a umple golul 
apărut după dispariţia acestuia. 

O fiică poate să dorească să 
conducă gospodăria, “devenind” în 
acest fel mama. Acest lucru se poate 
întâmpla relativ frecvent și poate fi 
benefic. Fiica se simte în acest fel 
utilă și în același timp are sentimentul 



că poate să ajute la reducerea 
impactului pe care pierderea suferită 
l-a avut asupra familiei. 

Dar în același timp există și riscul ca 
acest comportament să abiă efecte 
negative asupra creșterii și dezvoltării 
fizice ale acestui copil.

Împărtășiţi durerea pe care o resimţiţi 
într-un mod adecvat. Este foarte 
evident că dumneavoastră nu veţi 
putea și nici nu va trebui să vă 
ascundeţi în totalitate durerea pe 
care o resimțiți. 

Faptul că veţi încerca să vă 
ascundeţi sentimentele nu va 
face altceva decât să-l facă pe 
copilul dumneavoastră să se simtă 
îndepărtat și respins. Pe de altă 
parte, modul în care dumneavoastră 
vă exteriorizaţi durerea este extrem 
de important. 

Utilizaţi un limbaj pe care copilul 
să-l poată înţelege și încercaţi să 
procedaţi în așa fel încât sensul 
cuvintelor dumneavoastră să fie cât 
se poate de clar (“uneori mă simt 
atât de tristă când mă gândesc la 
tăticul nostru, și-mi este foarte dor de 

el, dar te iubesc și-n curând am să 
mă simt mai bine”). Dumneavoastră 
trebuie să-l protejaţi de forța deosebit 
de mare a propriei dvs. disperări. Nu 
spuneţi niciodată lucrurilor cum ar fi: 
“mă simt atât de groaznic că nu știu 
ce-o să mă fac”.

Pentru copilul care își pierde 
părintele, urmările ar putea fi 
imprevizibile și considerabile chiar 
dacă nu se vor manifesta imediat, ci 
mult mai târziu, poate chiar în faza 
de adult. 

Misiunea părintelui rămas, de a-și 
crește singur copilul, va fi foarte 
grea. Maturitatea și echilibrul psiho-
afectiv de care vor da dovadă adulții 
din jurul copilului (celălalt părinte, 
bunicii, prietenii, cadrele medicale, 
profesorii), grija și dragostea 
necondiţionată pe care le va primi, 
vor ajuta copilul în dezvoltarea sa 
intelectuală și emoţională ulterioară.
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