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Pentru cei mai mulți dintre părinți, 
moartea propriului copil reprezintă 
cea mai înspăimântătoare pierdere 
pe care ar putea să o sufere. Durerea 
pe care o resimte un părinte este 
aproape imposibil să fie descrisă. 
Atunci când un părinte spune: “aș 
dori să fie posibil să facem schimb de 
locuri astfel încât să fiu eu cel bolnav 
și să mor în locul copilului meu”, este 
foarte trist și real.
Producerea unei dureri de o 
asemenea profunzime are loc prin 
asocierea mai multor elemente psiho-
emoționale foarte puternice. În primul 
rând, legătura biologică dintre părinte 
și copilul său este extraordinar de 
puternică. Una dintre forțele majore 
care asigură supraviețuirea tuturor 
speciilor, instinctul “animal” care îl 
împinge pe părinte de partea copilului 
său care este amenințat, este în mod 
normal extrem de puternic și profund. 
În al doilea rând, există legăturile 
impuse de responsabilitate.
Este posibil ca și dvs. să simțiți 

PĂRINŢII COPILULUI că datorită faptului că sunteți cel 
care l-a adus pe această lume, 
dvs. trebuie să fiți responsabil în 
cazul în care acesta este bolnav 
sau pe moarte. Acest sentiment de 
vinovăție care este parțial instinctual 
și parțial biologic, nu este deloc 
ușor de reprimat. Acestui sentiment 
de responsabilitate i se adaugă și 
senzația de neajutorare. Faptul că 
descoperiți că nu aveți posibilitatea 
să reparați, deși ați reușit să o 
faceți în repetate rânduri, poate să 
reprezinte o altă sursă majoră de 
vinovăție.

Pe lângă acestea, mai există și 
unele elemente de natură socială 
și filosofică ale durerii pe care o 
resimțiți. Nu este în firea lucrurilor, 
copiii să moară înaintea părinților 
lor. Acest lucru nu pare natural. 
Indiferent cât de naiv ar părea acest 
lucru, mulți dintre părinți au relatat că 
iminența morții unui copil provoacă 
o bulversare a întregii lor viziuni 
referitoare la felul în care ar trebui să 
se petreacă lucrurile în această lume.
Mai există de asemenea și concepția 
conform căreia copilăria ar trebui 

să fie o perioadă plină de fericire și 
fără griji. Bolile aparțin lumii adulte, 
ele sunt ceva de care ar trebui să 
suferim atunci când vom putea să le 
înțelegem și să le tratăm. Pentru ce 
să sufere copiii, ei sunt imaculați, nu 
au greșit cu nimic și nu au păcătuit. 
Nu este deloc cinstit și drept.
Aceste sentimente sunt foarte 
profunde, iar atunci când moare un 
copil, nevoia de a găsi pe cineva 
pe care să fie aruncată vina este 
extrem de mare. De obicei, părinții au 
tendința puternică de a se învinovăți 
unul pe altul și adesea se ajunge la 
discuții pline de reproșuri de genul “și 
dacă tu ai fi fost ...” sau “de ce nu ai 
făcut ...”. Este deosebit de important 
ca părinții care se află în această 
situație tragică să fie conștienți de 
faptul că riscul de a se produce 
un divorț după moartea copilului 
este extrem de ridicat. Devine din 
ce în ce mai ușor să se urască și 
să se învinovățească reciproc și 
mai târziu se ajunge la fel de ușor 
la producerea unei asocieri dintre 
căsnicie și boala/moartea copilului. 
Rezultatul este acela că de foarte 
multe ori se întâmplă să apară 



MODUL ÎN CARE 
COPILUL PERCEPE 
MOARTEA

dorința de a te îndepărta cât mai mult 
de tot ceea ce a fost tragic și de a 
relua de la zero.

Cei mai mulți copii cu vârste până 
la 5 ani au o capacitate extrem 
de redusă de a înțelege care este 
adevărata semnificație a morții. 
Aceasta se datorează pe de-o parte 
faptului că ei nu au încă o noțiune a 
timpului cum o au adulții. 

Pentru un copil mic, expresiile de 
genul „Luna viitoare” sau „Anul viitor” 
au o semnificație foarte redusă. 
Copiii de vârstă fragedă care suferă 
de o boală extrem de gravă nu sunt 
preocupați de obicei de propria 
moarte. Ei sunt adesea mult mai 
preocupați de faptul că părinții lor își 
petrec sau nu timpul împreună cu ei. 
Astfel, cei mai mulți dintre copiii mici 

se gândesc mult mai puțin la ei înșiși 
decât la posibilitatea înfricoșătoare 
că părinții lor s-ar putea să nu mai fie 
în apropiere. 

Un copil mic care este pe moarte 
se poate simți liniștit dacă membrii 
familiei sale se află în jurul lui și este 
posibil ca acesta să nu aibă nevoie 
de ajutorul pe care îl necesită adulții 
pentru a face față ideii abstracte de 
a muri.

Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 
10 ani înțeleg în general faptul că 
moartea este ceva care se întâmplă 
pentru totdeauna, dar aceștia nu au 
încă o viziune clară asupra propriului 
viitor. Astfel, deși ei sunt mult mai 
preocupați de prezent decât copiii 
mici, ei nu stau prea mult să se 
gândească la viitor. 

În loc de aceasta, ei reacționează 
mai intens la constrângerile care le 
sunt impuse de tratamentul pe care 
îl urmează. Ei doresc să afle mai 
multe lucruri referitoare la boala lor 
și la motivele pentru care aceasta îi 
împiedică să facă ceea ce doresc ei.

01.
Vorbiți cu copilul pe înțelesul 
lui (într-un limbaj ușor, simplu). 
Termenii medicali complicați sunt 
în general mai puțin eficienți decât 
limbajul simplu, în descrierea bolii, a 
tratamentului și a scopului acestuia. 
Nu uitați că în intervalul de timp 
pentru care se poate concentra un 
copil este foarte scurt. În funcție 
de vârsta copilului și de aptitudinile 
dovedite de acesta până în momentul 
de față, perioada de concentrare 
maximă a acestuia nu are decât o 
durată relativ scurtă. 

Zece minute reprezintă o perioadă 
de timp foarte lungă pentru copiii 
mici. Este întotdeauna mai bine, 
atunci când este posibil, să aibă 
loc mai multe conversații scurte în 
locul uneia mai lungi. Ar trebui să 
fiți de asemenea pregătiți să purtați 
aceeași conversație de mai multe 
ori, deoarece puterea de reținere a 
copilului poate fi redusă, iar copilul 
s-ar putea să-și dorească să aibă 
din nou aceeași conversație, pe 
care el o percepe adeseori ca pe o 
reasigurare.



02.
Încercați să verificați cu propria 
judecată dacă copilul înțelege despre 
ce vorbiți. Lăsați-l apoi pe el să vă 
explice ce a înțeles. Apoi ajutați-l în 
clarificarea oricărei neînțelegeri care 
ar putea să mai existe. 

Consultați-vă cu medicul/asistenta 
copilului pentru ca informațiile care 
vin din partea lor să nu le contrazică 
pe ale dumneavoastră. Astfel copilul 
va fi derutat și ar putea să-și piardă 
încrederea în adulții din jurul său. 
Prin urmare și eforturile personalului 
medical vor fi zădărnicite când copilul 
se va ascunde sub carapacea tăcerii.

03.
Alocați suficient timp pentru copilul 
dvs. și stimulați-l în vederea 
exprimării sentimentelor. În familie 
(indiferent de postura copilului 
- cel bolnav sau cel sănătos), 
MĂRTURISIȚI-VĂ UNII ALTORA 
SENTIMENTELE, ÎNGRIJORĂRILE 

și nu vă temeți să plângeți în fața 
copiilor mici! Nu bagatelizați și nu 
ignorați complexitatea sentimentelor 
lor. Nici nu treceți în cealaltă 
extremă, considerând copilul un adult 
în miniatură.

04.
Încurajați o abordare pozitivă a 
situațiilor. Anticipați și dați explicații 
despre efectele secundare ale 
tratamentului (pierderea părului 
după citostatice, pierderea unor 
părți ale corpului după anumite 
operații, îngrășarea după Prednison/
Dexametazonă) și SCOPUL 
acestuia.
Tăria în lupta cu boala poate crește 
prin ajutorul/ocrotirea și înțelegerea 
din partea acelora pe care îi iubești 
și care te iubesc. Copiii au nevoie să 
fie incluși și să-și aducă partea lor 
(contribuția) în acest proces, să ajute 
la întărirea eforturilor în familie și să 
fie împreună cu ea.

Explicați ce a cauzat boala și/
sau cum s-a declanșat. În cazul 
în care cauza este necunoscută, 
este important de explicat acest 
lucru copilului. Copiii mici în mod 
special, deseori își închipuie că 
au puteri magice și că, doar prin 
a dori ceva rău cuiva, acesta s-ar 
putea îmbolnăvi. Este important de 
clarificat că boala malignă este o 
condiție medicală și nu adusă prin 
“magie” într-un moment de furie pe 
care copilul ar fi avut-o cândva la 
adresa părintelui sau fratelui bolnav. 
Astfel copilul sănătos nu va fi chinuit 
de sentimentul de vină. Reasigurați 
cu vorba și cu fapta pe copilul/copiii 
dvs. că, în ciuda necazului care a 
dat peste familia dvs., ei vor fi iubiți 
și ocrotiți, ca și până atunci, chiar 
dacă pentru un timp atenția familiei 
se poate focaliza către alt membru - 
adult sau copil.

CELĂLALT/CEILALŢI 
COPIL/COPII AI 
FAMILIEI



Moartea unui frate sau cea a unei surori are, de obicei, un efect devastator 
mai ales în cazul în care cei doi frați aveau vârste apropiate și își petreceau 
timpul împreună. Copilul care supraviețuiește se va simți singur și dezorientat. 
Acesta poate să-și consume foarte multă energie în încercarea de a afla de 
ce fratele/sora sa care s-a stins din viață, a fost cel/cea care a fost “aleasă” 
pentru a muri. Această situație se poate înrăutați în cazul în care dvs. îl veți 
idealiza sau lăuda tot timpul pe copilul care a murit, chiar dacă dvs. faceți 
acest lucru animat fiind de cele mai bune intenții (“fratele tău era întotdeauna 
atât de bun și vesel ...”).

Este foarte posibil ca în această situație fratele care a supraviețuit să se 
simtă foarte vinovat pentru faptul că el continuă să trăiască în timp ce fratele 
“cel bun” s-a stins din viață, iar acest lucru poate să ducă la deteriorarea 
părerii acestuia referitor la propria persoană. La fel în cazul în care are loc 
moartea unuia dintre părinți, și în acest caz copilul poate să gândească și să 
vorbească despre idea de a îl urma pe fratele său care s-a stins din viață. 
Aceasta nu este o situație obișnuită, iar în cazul în care ea apare, dvs. trebuie 
să căutați ajutor.

Dacă veți putea reuși să înțelegeți faptul că nici dvs. și nici partenerul dvs. nu 
sunteți vinovați, să încercați să întelegeți că și celălalt suferă la fel de profund 
în urma morții copilului (chiar dacă nu-și poate manifesta la fel durerea sau 
și-o manifestă “nepotrivit” - băutură, lipsuri de acasă). Unul dintre dvs. ar 
putea fi mai puternic și acela trebuie să găsească resurse pentru a-l ajuta și 
pe celălalt. Dacă durerea vă copleșește la fel de profund este bine să solicitați 
asistență spirituală (preot) sau încercați să discutați cu un medic sau o 
asistentă de la Hospice (aceștia ar putea să vă pună în legatură cu alți părinți 
care au trecut cândva prin aceeași pierdere și care v-ar înțelege).

Nu luați prea rapid deciziile 
importante. Tot așa cum văduvele 
sau văduvii ar trebui să evite să se 
căsătoarească prea repede după 
încetarea din viața a partenerului lor, 
și dvs. și partenerul dvs. nu trebuie 
să vă grăbiți să faceți planuri de viitor 
după ce ați trecut printr-o asemenea 
pierdere majoră. Nu luați decizia de 
a avea un alt copil. Unele cupluri 
iau foarte repede această hotărâre, 
sperând că “înlocuirea copilului care 
a murit” va duce la stingerea durerii 
provocate de pierderea acestuia. 
Din nefericire această tactică nu 
dă rezultate. Nici un copil nu poate 
să-l înlocuiască pe cel care a murit, 
pentru simplul fapt că fiecare copil 
este o individualitate, este unic. A 
gândi altfel este necinstit față de 
următorul copil și în același timp 
foarte greu de îndurat pentru dvs.
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