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Anunţul unui diagnostic generează 
reacţii diverse, de la stări de şoc, 
la stări de refuz în a crede şi mai 
ales de a accepta aşa ceva.

În literatura de specialitate sunt 
descrise 5 etape sau reacţii 
psihologice prin care trec persoanele 
cu boli incurabile şi familiile acestora, 
după aflarea diagnosticului:

01.
negarea/refuzul

02.
furia/supărarea

03.
negocierea/tocmeala

04.
depresia

05.
acceptarea

NEGAREA

FURIA

NEGOCIEREA

DEPRESIA

Este o reacţie normală (după şocul iniţial survenit la aflarea diagnosticului), 
tipică şi necesară, este cel mai simplu mecanism de a face faţă situaţiei. 
Pacientul sau părinţii refuză validitatea diagnosticului.

Urmează de regulă după refuz, ajută la alinarea chinului, suferinţei. Boala 
este percepută ca o pedeapsă nedreaptă şi nemeritată. Persoana caută 
un vinovat responsabil de situaţia sa: furia poate fi îndreptată spre membrii 
familiei, spre cadrele medicale, spre propria persoană sau spre Dumnezeu.
Această manifestare dă dovada unui început de integrare (persoana începe 
să înţeleagă că are o boală incurabilă).

Negocierea implică de regulă o schimbare de comportament sau o promisiune 
specifică în schimbul unui timp mai îndelungat de viaţă. Negocierea se face 
adesea în taină cu Dumnezeu, recunoscut ca autor al vieţii şi este o etapă în 
care persoana reinvesteşte în diverse proiecte de viitor. 

Dacă boala are o evoluţie negativă, dacă internările repetate şi intervenţiile 
chirurgicale nu duc la nici un rezultat, apare depresia.



MODALITĂŢI DE A DEPĂȘI
SITUAŢIILE DE CRIZĂ

ACCEPTAREA
De multe ori acceptarea este în primul 
rând o realitate raţională şi mai apoi 
emoţională, este faza caracterizată 
prin calm emoţional, fără temeri, 
bucurii sau tristeţi prea mari.

Acceptarea este etapa în care 
persoana acceptă să trăiască cu boala 
şi doreşte să profite de fiecare clipă.

Persoanele devin adesea retrase, 
izolate, cuprinse de sentimente de 
deznădejde, se simt inutile, fără viitor, 
fără dorinţe. 

Depresia survine atunci când 
persoana conştientizează pierderile 
pe care le aduce boala şi începe să-şi 
plângă de milă.
      
Uneori speranţa poate persista şi în 
această fază a bolii, speranţa că un 
tratament miraculos se va inventa.

Comunicarea cu membrii familiei şi cu 
prietenii în vederea primirii ajutorului şi 
sprijinului necesar.

Solicitarea de îndrumare şi ajutor din partea 
unui specialist (psihiatru, psiholog).

Solicitarea suportului spiritual (preot).

Întărirea relaţiei cu Dumnezeu prin rugăciuni, 
frecventarea slujbelor religioase, atitudine de 
ajutorare faţă de nevoiaşi.

Acceptarea situaţiei prin adoptarea unor 
comportamente de adaptare: 

menținerea/păstrarea rețelei de prieteni, 
audiții muzicale, vizualizări de filme și 
spectacole muzicale/teatru, plimbări 
în natură, diverse terapii ocupaționale, 
lectura unor cărți cu subiecte vesele sau 
interesante.
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