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TENSIUNEA ŞI SĂNĂTATEA CUPLULUI 

 
 
 

În ciuda progresului său intelectual, omul nu a învăţat prea multe în ceea ce priveşte convieţuirea în 
armonie cu natura ori cu semenii. El încă nu ştie cum să înlăture confuziile din jurul său, produse de 
propria sa vanitate şi în general cele ce apasă întreaga omenire. 
Oamenii ca dovadă a evoluţiei lor, ar trebui să devină mai atenţi şi mai plini de înţelegere faţă de cei 

din jur şi implicit ar trebui să-şi găsească timpul necesar unei autoanalize. Astfel oamenii devin nişte 
automate în lupta pentru existenţă, fapt cu puternice implicaţii psihologice în viaţa socială şi 
îndeosebi în viaţa de cuplu, în familie. 

După cum bine ştim, familia reprezintă primul mediu organizat în care este angajat individul şi, ea 
are cea mai îndelungată influenţă asupra devenirii omului. Această instituţie se bazează pe alegerea 
reciprocă a partenerilor de viaţă. Are originea în căsătorie şi constituie unul din cele mai complexe 
micro-sisteme sociale. 

Căsătoria este o problemă personală şi individuală a fiecăruia şi care poate fi corect rezolvată numai 
de cei care sunt personal implicaţi. Trebuie să remarc faptul că, un sfătuitor din afară asupra acestor 
probleme nu este indicat şi arareori util. 

Necunoscându-se pe sine, nu este de mirare că, atâtea vieţi nu reuşesc ori sunt întristate de necazuri 
ale spiritului şi ale corpului sau torturate de descurajare, îndoială, disperare. 

Nu este de mirare că omul în dorinţa lui oarbă şi pasionată de libertate şi satisfacţii rebele şi 
violente, să se revolte deseori cu violenţă şi să încerce adesea a-şi calma chinul lăuntric aruncându-se 
cu capul aplecat într-o viaţă de activităţi febrile, de agitaţie constantă, de emoţii violente şi inutile şi 
de aventuri îndrăzneţe. 

O instituţie (căsătoria, familia) ce se vrea constructivă are astfel, de suferit căci fiece individ ce aderă 
la această formă de comunicare - familie, aduce cu sine un bogat bagaj de obiceiuri, ritualuri, 
cutume, transferându-le partenerului, marcând relaţia între cei doi. 

Dacă la început fiecare tinde să arate ce are mai bun, apoi din cauza oboselii, a rutinei (pe care nu o 
folosesc constructiv) încep a-şi elibera vechi conflicte intrapsihice, declanşând adevărate războaie 
psihologice, distrugând acea legătură afectivă, acel cordon de argint - afectivitatea cu aspectul ei, 
dragostea. Astfel starea de normalitate a dispărut lăsând loc ceţei dense, întunericului. 

Uneori, după o scurtă perioadă de convieţuire, căsătoria îşi pierde farmecul şi se dovedeşte arareori 
a fi o reuşită. Amândouă părţile trebuie să caute ca prin efortul propriu să dacă din ea o reuşită şi nu 
trebuie precupeţit nimic pentru a realiza un cămin fericit. Cred că sunteţi în măsură să apreciaţi că 
pacea şi fericirea adevărate se realizează numai atunci când ne îndreptăm gândul şi iubirea către 
Dumnezeu. Aceasta ne obişnuieşte să gândim limpede. În acest fel vom fi în stare să nu ţinem seama 
de greşelile şi abaterile partenerului de viaţă şi vom putea trăi laolaltă într-un mod mulţumitor. 
Ciocnirile familiale se produc atunci când unul din parteneri se aşteaptă ca celălalt să deţină calităţile 
unui înger, ori atunci când unul aspiră la dominarea totală a celuilalt. Astfel, v-aş sfătui să faceţi ca 
viaţa dumneavoastră de familie să fie fericită şi să câştigaţi inima partenerului dumneavoastră prin 
iubire (dacă nu cumva este prea târziu). 

Armonia familiei nu se cuvine să fie distrusă din cauza unor diferenţe de opinie. Soţul şi soţia sunt 
ambii obligaţi să facă din căsătorie o reuşită şi o pot face cu puţin tact, cooperare şi afecţiune. Ori de 
câte ori apar diferenţe este mai bine să vă aşezaţi împreună la o masă şi să se discute lucrurile calm şi 
sincer, într-un moment potrivit şi să se ajungă la o înţelegere, la o soluţie satisfăcătoare. În general 
greşeala este de ambele părţi. Nu se poate bate dintr-o singură palmă. 

Legăturile de familie nu trebuie considerate atât de lipsite de importanţă încât pentru lucruri 
mărunte soţii să simtă unul faţă de celălalt aversiune. Nu există doi oameni care să gândească la fel, 
dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-şi unească forţele în viaţă. 
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Căsătoria este o relaţie importantă. În sine, căsătoria nu este niciodată un succes, dar trebuie 
transformată în succes de părţile implicate. 

Sănătatea cuplului lasă de dorit şi de fapt nimic nu se leagă mai ultimativ şi mai unic de existenţă 
decât sănătatea psihică. 

Dar ce este sănătatea? Un echilibru între organism şi factorii externi, de mediu. Această tocită 
definiţie se rosteşte ca o formulă stereotipă şi numai cheamă în ecou nici o verificare. 

Spuneam că toate atitudinile şi influenţele familiale ce exprimă fiecare în parte neajunsuri educative 
sau condiţii de educaţie patogene, condiţionează atât nedezvoltarea aptitudinilor sociale ale 
individului, cât şi un anumit grad de fragilitate şi chiar de imaturitate ca personalităţii tânărului, mai 
ales în plan afectiv, volitiv şi moral. 

În viaţa cotidiană se confundă încercările disperate pe care le face conştiinţa noastră (de a ne dovedi 
că este reală), cu realitatea însăşi". Mă pricep la aceasta, deci lumea trebuie să mă placă. Am aceste 
sentimente reale şi tangibile deci eu trebuie să fiu capabil să desfid organizarea socială. Pot rezolva 
50 de probleme deodată, deci sunt cât de cât isteaţă, deci sunt aproape nemuritoare", spune în 
continuare mintea umană. În fiecare moment, mentalul improvizează o mie de asemenea 
raţionamente pentru a-şi dovedi existenţa, liberul arbitru. 

Dar toate acestea aduc confuzie în viaţa cuplului dezvoltând ideea de "a fi" în loc de "a iubi". 
Printr-o acţiune necugetată ori o vorbă "aruncată la întâmplare", se poate spulbera tot ceea ce s-a 
construit ani de-a rândul. 

Atunci când se adună o grămadă de deşeuri şi vrei să o arzi, ai nevoie de un băţ de chibrit. Dar ştii 
bine cât de multe pregătiri sunt necesare pentru a face un băţ de chibrit, iar atunci când vrei să-l 
foloseşti nu îţi ia decât o clipă să-l aprinzi şi să dai foc întregii grămezi. 

Ceea ce trebuie subliniat, este faptul că, printr-un gest, o acţiune, putem declanşa o criză ce implică: 
un eveniment stresant ce nu are o soluţie imediată, o ameninţare majoră lam adresa identităţii şi a 
rutinei aducând în actualitate probleme nerezolvate din trecutul apropiat; reacţii ce conduc la un 
model tipic al dezorganizării. 

Dacă celălalt partener nu înţelege impasul soţiei/soţului, familia ca instituţie îşi poate pierde 
noţiunea, de aceea ea trebuie să fie o realitate concretă, dinamică, ce se adaptează permanent 
schimbărilor. Totuşi, să nu uităm că forţa principală a omului este iubirea. Nu putem înţelege nici 
omul ca punct de plecare, nici progresul fără aceste două forţe motrice: a crede şi a iubi. Dar 
credinţa însăşi provine din iubire. A iubi înseamnă şi a vrea şi, esenţialul este să vrei. A iubi, iată 
desprindem adevăratul suport al fiinţelor umane; a iubi, iată singurul fapt ce stăpâneşte eternitatea iar 
cunoaşterea de sine este elanul iubirii şi totodată al minţii devenită prieten, spre un "mister". Astfel, 
când spunem că ne iubim soţia/soţul, nu există loc pentru greşeli, pentru escapade în afara cuplului. 
Ne minţim pe noi înşine crezând că vom putea fi acelaşi în faţa celorlalţi. Ar fi bine să nu uităm că 
pentru un bărbat toate femeile se reduc la soţie, iar pentru femeie, toţi bărbaţii se reduc la soţ. Este 
condiţia armoniei în cuplu şi societate. 

Numai astfel vom putea deveni un exemplu de bunătate şi altruism pentru partener, pentru copiii 
noştri. 

Să încercăm să nu ne pierdem firea niciodată sau să folosim un limbaj agresiv faţă de nimeni. 
Pornirile agresive demonstrează absenţa unei gândiri limpezi şi în afara faptului că ne împiedică 
progresul spiritual, ne afectează în mare măsură şi sănătatea. 

Şi să nu uităm că o rană făcută trupului cu o armă ascuţită se vindecă în decursul timpului dar nu 
tot aşa se întâmplă cu rana pe care o vorbă, o faptă, o produce în inima unui om. 

Nu există limite pentru înălţimile la care poate ajunge o fiinţă omenească nici pentru adâncurile în 
care se poate cufunda. Dumneavoastră aveţi de ales între culmile bucuriei şi fericirii şi adâncurile 
chinului şi suferinţei. 
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Nu găsesc cuvinte pentru a exprima necesitatea unei vieţi morale pure. Caracterul moral superior 
este esenţial pentru progresul spiritual. Nu există nimic ce nu poate fi învins prin iubire, bunătate, 
tact şi înţelegere. 

Dragostea şi pofta nu pot exista laolaltă. Aceşti termeni sunt perfect antagonici precum lumina şi 
întunericul. Unde este pofta Dragostea nu are loc. Acolo unde vine Dragostea, pofta se risipeşte. 

"Mă plec în faţa celor ce au reuşit astfel! 

Îi admir şi îi respect! 
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ABUZUL DE SUBSTANŢE: ALCOOLUL 

 

 

 

 

 

ntr-un articol realizat de Adrian Neculau cu invitatul său, Serge Moscovici se afirmă că, “se bea 
destul de mult în toate regiunile lumii…dar ne gândim însă la alcoolismul de tip rus sau polonez. Există un 
model cultural privind omul şi comportamentul său în societate, şi o componentă a acestui model se referă şi la 
băutură.[…]. Cred, deci, că pentru a modifica comportamentul de consum de alcool trebuie modificată cultura, 

ansamblul comportamentelor implicate. S-ar putea ca alcoolul să constituie un substitut pentru hrană, prin urmare, o 
alimentaţie mai echilibrată ar trebui să diminueze şi ea consumul de alcool. Alcoolul este legat de apatie; populaţia 
din regiunile menţionate [în articol] nu avea aproape nici un drept la viaţa politică sau la cea religioasă. ” 

În perioada de tranziţie a României sfârşitului de mileniu, ca urmare  a tensiunilor induse de 
modificările sociale, foarte mulţi indivizi s-au retras în consumul de alcool, înnăbuşindu-şi furia, 
neînţelegerea în acest gen de comportament. 

 

Fig.1 Un pahar de vodcă 

În perioada de tranziţie a 
României sfârşitului de 
mileniu, ca urmare  a 
tensiunilor induse de 
modificările sociale, foarte 
mulţi indivizi, printre care şi 
bătrâni, s-au retras în 
consumul de alcool, 
înnăbuşindu-şi sentimentele 
în acest gen de 
comportament. 

 

 

Abuzul de substanţe (de alcool) ca exprimare diagnostică se referă la: 

 acel patern de comportament caracterizat de consumul (îngurgitarea) excesiv de alcool, ce apare 
la intervale zilnice regulate, intervale regulate de sfârşit de săptămână, sau în timpul petrecerilor, 
chefurilor (intoxicat pentru cel puţin 2 zile) intercalate cu perioade de consum neexcesiv,  

 la dificultăţi în a stopa sau în a reduce cantitatea de alcool folosită,  

 paternul patologic al consumului de alcool ce se extinde pe cel puţin o lună. 

 la deteriorarea rolului de conduită socială sau ocupaţională, asociat cu abuzul de substanţă 
(alcool) sau cu orice combinare a acestuia. 

Abuzul de alcool poate fi manifestat prin convingeri spirituale, aspecte congnitiv-perceptive, 
biologice şi psihosociale ale indivizilor, familiile şi grupurile acestora. 

S-au dezvoltat numeroase teorii pentru a explica abuzul de substanţă (alcool) cum ar fi teoria 
biologic-genetică, teoria învăţării şi a modelului social, teoria psihodinamică şi teoria 
multidimensională. 

Î 
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Teoria biologic-genetică. 

Conform acestui model explicativ, există o anume vulnerabilitate genetică pentru alcoolism (DSM 
4). Acest fapt este sugerat de paternurile familiale ale nivelurilor de acetaldehidă din sânge după 
ingestia de alcool, ca şi, de prezenţă de MAO scăzut la subiecţii alcoolici şi la membrii familiei 
acestuia (Hesselbrock VM, Shasban EG, Meyer RE, 1983). În cazul alcoolismului, cercetarea cu 
markeri genetici au investigat grupele de sânge şi proteinele din ser, au explicat defectele vederii în 
culori, sensibilitatea la gustul de feniltiuree şi secreţia de substanţă în grupele de sânge AB0. Aceste 
studii nu au arătat o evidenţă puternică pentru o asociere a alcoolismului cu factori înnăscuţi 
(Swinson, 1983). 

Studiile pe gemeni şi pe adopţii au sugerat o influenţă genetică modestă pentru bărbaţi atât în cazul 
alcoolismului cât şi în cazul consumului normal. În cazul femeilor nu există fapte evidente 
(Murray, Clifford, Gurling, 1983). 

Teoria învăţării şi a modelului social 

Această teorie avansează ideea că alcoolismul este un proces ce se dezvoltă într-un context social. 
Cercetările realizate s-au referit la subiecţi atât umani cât şi animale. Un model al condiţionării 
toleranţei la alcool a demonstrat că stimuli ai mediului (odorizanţi, vizuali, gustativi) generează un 
semnal – stimul ce se finalizează în consumul de alcool iar atunci când etanolul nu este disponibil 
consumului este produs un răspuns psihologic de compensare denumit “dorinţă înfocată” 
(Melchior, Takakoff, 1984). 

Teoria psihodinamică 

Modelul psihodinamic asupra consumului de alcool susţine ideea că, practicile educative ale 
copiilor problemă produc o dezvoltare anormală psihosocială şi conflicte de dependenţă-
independenţă. Individul se poate situa în conflict de dependenţă sau poate fi excesiv de dependent 
(Keller, 1982). Se consideră că, în timp ce funcţionează obişnuinţa la alcool, subiectul dezvoltă 
comportamente precum exagerare, negare, raţionalizare, impulsivitate, hedonism, revolta faţă de 
autoritate şi afilierea la grupuri deviante de la normele sociale.  

Complicaţiile acestor comportamente conduc la diminuarea eficienţei în muncă, pierderea locului 
de muncă, alienarea prieteniilor, probleme judiciare şi spitalizarea. (Ludwig, 1986). 

     Teoria multidimensională 

În acest caz, concepţia despre alcoolism este un amestec de teorii într-un model multidimensional 
ce permite interacţiunea factorilor biologici, comportamentali şi socioculturali. Teoria biologic-
genetică este implementată în învăţarea asupra oricărui risc genetic posibil în alcoolism şi 
identificarea conexiunilor alcoolismului în harta genetică. Astfel de programe educative reduc 
sentimentul frustrării pentru această boală. Modelul biologic explică prezenţa în alcoolism a 

 
 
 
Fig.2 Lipsa supravegherii copiilor 
conduc la grave abateri de la 
normele familiei şi societăţii. 
Dacă copilul a început să bea, 
dezvoltarea armonioasă a 
acestuia este compromisă iar 
potenţialul de autoreglare este 
restrâns. 
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maladiilor medicale, în progresie, începând de la descărcarea ocazională iniţială prin băutură, până 
la o accentuare în toleranţa la alcool şi de la pierderea de memorie din timpul perioadelor de 
crâncenă băutură (perioade negre) până la urgenţe datorate băuturii. 

Această ilustrare a sechelelor maladiei indică un subiect a cărui patern a fost conturat prin natura 
predictibilă a bolii. Această identificare accentuează speranţa după care mecanismul bolii poate fi 
stopat. Modelul comportamental este util în identificarea situaţiilor cu risc crescut la băutură, mai 
ales în cazul în care băutura este consumată în mod ritualistic. Teoria psihodinamică oferă 
înţelegerea asupra respectului de sine scăzut şi a dilemelor interpersonale rezultate ca şi asupra 
ambivalenţei – independenţă vs. dependenţă. Eterogenitatea prezentă în rândul persoanelor cu 
probleme legate de alcoolism poate fi foarte bine explicată din prisma teoriei multidisciplinare 
(Keller, 1912). 

 

FACTORI 
Am observat că dezvoltarea abuzului de alcool este favorizată datorită factorilor socioculturali, 
psihocomportamentali şi spirituali. 

Factorii socioculturali sunt prezenţi în cadrul interacţiunilor dintre indivizi de aceeaşi vârstă vizavi 
de consumul de băuturi ca activitate primară, ca distracţie şi amuzament. Aceasta conduce la 
preferinţe spre băutură pentru interacţiunea socială. Primele atitudini spre consumul de alcool sunt 
inoculate de reclamele comerciale, prin profilul de televiziune al consumului de alcool ca 
modalitate de soluţionare a problemelor şi prin ideea social acceptată după care  consumul de 
alcool reduce stresul vieţii.  

Factorii psihologici includ aspecte cognitive şi comportamentale. Gândirea logică este înlocuită de 
negativism şi contestare ceea ce conduce ulterior la abuzul de alcool. Abuzul poate deveni paternul 
major în rezolvarea problemelor vieţi. Modelul familial de consum al alcoolului va încuraja copiii în 
consumul de alcool. Dacă copilul a început să bea, dezvoltarea armonioasă a acestuia este 
compromisă iar potenţialul de autoreglare este restrâns. 

Persoanele în vârstă care nu au băut niciodată până atunci, pot începe să consume alcool în efortul 
de a depăşi crizele de transformare, pensionare, decesul soţiei sau pierderea sănătăţii. În acest caz, 
grupul prezintă alcoolism instalat târziu faţă de cei prezentaţi anterior, cu alcoolism instaurat de 
timpuriu, condiţie ce persistă de-a lungul vârstei adulte. 

 

 

Fig.3 Scara de metrou – 
adăpostul beţivilor 

Complicaţiile consumului 
de alcool conduc la 
diminuarea eficienţei în 
muncă, pierderea locului 
de muncă, alienarea 
prieteniilor, probleme 
judiciare şi spitalizare. 

 

Dimensiunea fizică include factori precum predispoziţia genetică, rutină în obiceiuri de 
promiscuitate şi o schimbare semnificativă în toleranţa ce rezultă din creşterea cantităţii de alcool 
consumată înainte de a apare intoxicaţia. 

Pe măsură ce subiecţii continuă să bea, ei se vor hrăni mai puţin deoarece caloriile din alcool vor 
bloca apetitul. Pierderea sănătăţii poate conduce la o accentuare a consumului de alcool ca o 
încercare de a reduce stresul indus de boală, în special cel datorat durerii fizice. 
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Abuzul de alcool poate fi corelat cu epuizarea spirituală, cu pierderea semnificaţiei vieţii. În loc să 
se angajeze constructiv în problematica vieţii, indivizii îşi irosesc timpul şi resursele energetice, 
ingerând alcool, ceea ce conduce ulterior la pierderea sistemului de valori şi a obiectivităţii. Pe 
măsură ce consumul de alcool dobândeşte prioritate, ceilalţi oameni, celelalte interese şi activităţi 
devin mai puţin importante. În familiile în care domneşte haosul şi crizele, unde fiecare membru se 
simte neputincios, se recurge adesea la consum de alcool pentru a se obţine un sentiment de 
alinare la disperarea ce îi cuprinde. Din nefericire, în aceste familii, abuzul de alcool accentuează 
potenţialul pentru violenţă iar crizele se accentuează în loc să se diminueze. Reuşita intelectuală de 
mult nu mai constituie o prioritate într-un astfel de mediu (Stanfeld S., 1960). 

CONSECINTE IN ALCOOLISM 
Weekendul trecut sibienii au băut până au căzut în cap  

ION GIRNOD
Luni, 17 August 1998

 
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului s-a constituit intr-un bun prilej pentru români de a incinge 
un chef de pomină. Nici sibienii nu au făcut excepţie de la regulă, chiar dacă unii dintre ei au sfârşit în 
mod invariabil "la spital". Dintre cele aproape 90 solicitari inregistrate in cursul zilei de simbata, la 
Statia de Salvare a jud. Sibiu, cele mai multe au reprezentat plagi taiate (cinci cazuri) si 
politraumatisme cranio-cerebrale prin cadere (opt cazuri), dupa cum ne-a declarat, ieri, in 
exclusivitate, directorul acesteia, dr. Dorin Draghici. Violenta, pe fondul consumului exagerat de 
aclool a fost cuvântul de ordine si la Medias, unde, in cadrul Spitalului Municipal, nu mai putn de 11 
pacienti s-au prezentat cu plagi taiate, intepate sau muscate, mai mult sau mai putin superficiale. Pe 
acelasi fond s-au consumat si trei evenimente rutiere, fara pierderi de vieti omenesti, pe raza 
localitatilor Selimbar, Medias si Dumbraveni. Cel mai grav accidentat, un baietel de 9 ani, Florin 
Aleman, din Copsa Mica, fost internat in stare de coma, cu multiple fracturi si comotie cerebrala. La 
Medias a fost inregistrat cel mai picant caz, de Sf. Maria, in jurul orei 23.00. Supărată, nevoie-mare, că 
după betia crunta G.S. (23 ani), de pe Aleea Tomis, nu mai dadea randamentul scontat, raspunzând 
nesatisfacator solicitarilor de natura sexuala, prietena acestuia l-a muscat cu inversunare de ureche. 
Pentru refacerea pavilionului urechii a fost nevoie de interventia medicilor care i-au aplicat patru 
puncte de sutura. 

Caracteristicii definitorii 
Caracteristicile abuzului de alcool sunt diferite. Alcoolismul poate fi împărţit în câteva subtipuri1). 
Alcoolismul gama se aplică băutorilor de petreceri – care alternează între perioade de sobrietate şi 
stare de beţie, în contrast cu alcoolismul beta, care se manifestă prin complicaţiile fizice datorate 
consumului cronic de alcool, complicaţii de genul ciroză, gastrite, polinevropatii fără dependenţă 
fizică de alcool (Chafetz, 1983). De exemplu, subiecţii cu alcoolism gama pot fi nişte studenţi ce 
petrec episoade încărcate de băutură. În acest caz există câteva manifestări fiziologice dar nu rezultă 
simptome de sevraj, iar aceste persoane sunt totuşi predispuse la accidente. Pe de altă parte, subiecţii 
cu alcoolism beta întreţin consumul şi trăiesc experienţa sevrajului iar starea lor fiziologică devine 
compromisă.  

Ca probleme fizice ce pot apare amintim traumele, hipo-, hiperglicemie alcoolică, hepatite alcoolice, 
ciroze, gastrite, hipotermie. Mirosul alcoolic al respiraţiei, perioadele negre datorită alcoolului 
(pierderea temporată a memoriei) sau discursul incoerent cu conţinut ostil sau grandios impun 
îngrijirea pentru abuzul de alcool (Forchuk, 1984). Patofiziologia  consumului cronic şi/sau acut 

                                                           
1) Jullinck (1952) delimitează cinci specii de alcoolism corespunzătoare tot atâtor tipuri de consum: 

 Forma alfa- personalităţi nevrotice, cu dependenţă psihologică şi care folosesc alcoolul în perioade de criză, stres 
pentru cuparea durerii somatice sau morale, a disconfortului fizic sau afectiv. Nu apare pierderea controlului. 

 Forma beta – apare în cazul consumului datorat unor obiceiuri culturale. Rareori poate apare sevrajul. 
 Forma gamma – prezenţa pierderii controlului cantităţii ingerate, cu toleranţă crescută şi semne de sevraj. 
 Forma delta – apare imposibilitatea abţinerii chiar şi pentru 1-2 zile, fenomenele de sevraj fiind frecvente şi 

accentuate. 
 Forma epsilon - dipsomania 



 14

afectează sistemul fiziologic. Un facies înroşit cauzat de efectele vasodilatatoare ale alcoolului, 
numeroasele contuzii rezultate din căderi şi orice boală rezultată dintr-un deficit de autoîngrijire sunt 
tot atâtea semnale pentru evaluarea abuzului de  alcool. 

 
 

Deteriorarea funcţionării ocupaţionale depinde de problemele ridicate de rolul în câmpul muncii. În 
scopul ilustrării, vor fi folosite caracteristicile ce ar trebui să alerteze specialiştii asupra consumului 
iraţional sau al dependenţei de alcool. Indicatorii asupra fondului includ istoricul familiei asupra 
abuzului de drog sau alcool, schimbări frecvente ale locului de muncă şi o reputaţie anterioară de 
bun angajat. Manifestările comportamentale se referă la mişcările dezordonate, scuzele pentru zilele 
lipsă, izolarea socială, vizite frecvente la baie unde se ascunde să bea, iritabilitate şi oscilaţie în 
dispoziţie, amnezie indusă de consumul de alcool, urgenţe repetate, probleme maritale sau familiale 
şi pierderea interesului pentru aspectul personal. Semnele fizice includ pierderea în greutate, tremor 
al mâini, discurs şters, mers şovăielnic. 

Din analizele psihologice realizate în secţia VII a spitalului Al. Obregia a rezultat că deteriorarea 
aspectelor de funcţionare socială includ discernământul diminuat, divorţul, reţinerea de către 
organele de ordine pentru delicte violente, reţinere/arestare pentru conducere sub influenţa 
alcoolului, izolare socială şi emiterea de promisiuni ce nu sunt respectate. 

Dificultăţile psihosociale manifestate de subiecţi includ depresia, ameninţări suicidale, ambivalenţă, 
afirmaţii pompoase şi retragerea socială. Abordarea în conversaţie a alcolului ca subiect, referiri 
frecvente la starea de beţie sunt semne importante. În adolescenţă, manifestările comportamentale 
constau în rezultate şcolare scăzute, probleme de disciplină, absenteism, vandalism, ceartă excesivă şi 
hiperactivitate (Bennet, Vourak, 1983). 

Paternul patologic al abuzului de alcool este surprins în “chefuri, chiolhanuri”, pierderea controlului 
asupra cantităţii băute, amnezii, cât şi în capacitatea de a stopa consumul în ciuda efectelor refractare 
şi de indisciplină şi a nenumăratelor rezoluţii făcute de persoane de a se linişti în viitor. 

 

 PROCESUL DE ÎNGRIJIRE 

Aprecierea. 
Aprecierea este solicitată rapid sau în adâncime. Aprecierea în maniera “rapidă” este necesară în 
condiţiile de urgenţă şi de interiorizare a subiectului. Aprecierea situaţiei de abuz de alcool în 
maniera de adâncime trebuie desfăşurată pentru subiecţii aflaţi în grupele cu risc crescut. Aceste 
grupe cu alcoolism dezvoltat sunt acelea care: a) au un istoric pozitiv în familie în ceea ce priveşte 
alcoolismul, b) au interdicţie împotriva alcoolului, ca bază morală a familiei, c) au soţul/soţia fie cu 
un istoric în alcoolism fie abstinenţă în familia de origine, d) provin din Ardeal sau Moldova; e) din 
grupurile de lipoveni; f) au pe linia familiei depresii recurente pe mai mult de o generaţie; g) sunt 
fumători înrăiţi (deoarece băutorii înrăiţi se asociază adesea cu fumatul). 
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Aprecierea cazului trebuie să se raporteze la existenţa unui potenţial de apariţie a problemelor cum 
ar fi abuzul de substanţe (medicamente, drog). Mai mult, jocul de noroc patologic (Lesieur, 1986), 
abuzul asupra soţiei/soţului (Baker, 1987), neglijarea sau abuzul asupra copilului (Williams, 1987), 
tulburările de alimentaţie şi depresia sunt tot atâtea manifestări asociate alcoolismului. De asemenea, 
aprecierea cazului trebuie să se refere la potenţialul spre tulburări de personalitate deoarece au fost 
identificate prezenţa simptomelor caracteristice uzului de alcool. Rawlings a identificat şapte 
subtipuri (Wallace, 1986): 

1) grupul cu suferinţă severă cronică similare personalităţilor tip bordeline şi care consumă 
alcool pentru a reduce tensiunea. 

2) sociopaţii pasiv-agresivi sunt plini de nemulţumire şi centraţi pe sine;  

3) sociopaţii antisocial alternează între ostilitate şi amiciţie superficială; 

4) grupul reactiv-depresiv sunt pasiv-agresiv şi depresivi după activităţi antisociale; 

5) tipurile psihofiziologice sever nevrotice sunt indivizi dependenţi care se focalizează pe boli 
fizice; 

6) tipurile paranoide sunt violente când beau, sunt suspicioşi şi ostili; 

7) grupul mixt de caractere disforice care se îngrijorează asupra nepotrivirii sunt persoane 
închise. 

 

Istoricul “în adâncime” este folositor iar personalul trebuie să identifice informaţiile ce vor constitui 
datele de bază. Trebuie analizat consumul de alcool, activitatea intelectuală, fizică, socială şi 
spirituală. Ca întrebări ce pot aprecia activitatea intelectuală recomandăm:  

Cum apreciaţi faptul că beţi? Ce probleme ridică pentru dumneavoastră faptul că beţi?  
Cum vă petreceţi timpul liber?   

Activitatea fizică poate fi analizată prin adresarea următoarelor întrebări:  
Care este starea generală a sănătăţii D-voastră? Vi s-a schimbat apetitul? au apărut variaţii în greutate? Aţi vomat 
sânge? Aţi avut vreo problemă cardiacă? dureri de inimă? Aţi expectorat sânge? Aţi avut furnicături sau amorţeală 
in braţe sau picioare? tremor? accese? aţi auzit sau aţi văzut ceva? Amnezie? Aţi luat ceva substanţe sau vreo 
medicaţie prescrisă? 

Activitatea socială poate fi analizată adresând întrebările: Aţi avut probleme de natură judiciară? bătăi? 
accidente? Care este programul D-voastră de viaţă? Ce ocupaţie aveţi? Pe cine simţiţi mai apropiat? 

Activitatea spirituală poate fi analizată prin următoarele întrebări: Vă interesează un anume grup religios? 
Cât de des vă simţiţi într-o extremă tulburare? 

Iată şi câteva întrebări ce vor construi datele de bază despre situaţia beţivului: Când  v-aţi îmbătat 
prima dată? Cum a fost această experienţă? Când aţi avut primele probleme legate de consumul de alcool? Când aţi 
băut ultima oară? Descrieţi programul D-voastră obişnuit de băutură de anul trecut? 

Estimarea pentru urgenţa unui subiect care este îmbibat de alcool în respiraţie s-au care este admis 
pentru tratament, trebuie realizată rapid pentru a se stabili statutul sănătăţii. Întrebările trebuie 
structurate pe două categorii: aprecierea unei izolări iminente şi condiţiile unei urgenţe potenţiale. 
Pentru a descoperi semne de izolare în istoricul său se poate întreba: Ce reacţii aţi avut când în trecut aţi 
încercat să nu mai beţi? auzeaţi sau vedeaţi lucruri? simţeaţi furnicături pe mâini, pe picioare (senzaţii 
micropsice)? Convulsii? 

Pentru a discerne asupra unei intervenţii imediate, vom întreba: Când aţi băut ultima oară? Cât aţi băut? 
Când aţi început să beţi această cantitate? Aţi luat şi medicamente? 

Condiţiile unei urgenţe posibile pot fi investigate astfel: Aţi fost recent rănit? Aveţi vreo problemă cronică de 
sănătate? (Estes, Smith- Dijulio, Heinemann, 1980). 
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Formularea diagnostică specifică se bazează pe analiza şi sinteza informaţiilor. Interpretarea datelor 
în sens diagnostic asupra consumului de alcool legată de o scăzută apreciere de sine, are importanţă 
dacă subiectul discută despre consumul de alcool în sensul depăşirii ruşinii, confuziei şi al 
sentimentului de inadecvare în viaţa sa. Analiza diagnostică a consumului de alcool legat de 
supărările nerezolvate poate fi adecvată dacă istoricul realizat va dezvălui faptul că, uzul de alcool a 
apărut ca strategie de soluţionare, ca urmare a pierderii semnificaţiei altor repere, a locului de muncă 
sau a schimbării stării de sănătate. Subiectul care prezintă incapacitate de somn ce a rezultat din 
consumul de alcool poate prezenta un diagnostic de abuz corelat dificultăţii de adormire. 

O dificultate majoră în formularea diagnosticului o poate constitui negarea de către subiect a 
problemelor legate de abuzul de alcool. Subiecţii situaţi într-un stadiu mijlociu sau în ultimul stadiu 
al alcoolismului şi-au elaborat scuturi de apărare faţă de recunoaşterea problemelor cauzate de 
consumul de alcool. De exemplu, depresia sau slaba valorificare de sine, pierderea semnificaţiei, 
stresul profesional, problemele de sănătate şi tulburările de somn pot fi consecinţe ale abuzului de 
alcool, dar la fel de bine pot fi factori ce contribuie la abuz. 

Pe măsură ce subiectul încearcă să se abţină de la consumul de alcool, factorii primari vor putea fi 
înţeleşi mult mai uşor. 

 

 

 OBIECTIVUL SUBIECTULUI. INTERVENŢIILE PERSONALULUI. 

Obiectivele de prioritate ale subiectului sunt recunoaşterea şi acceptarea problemei generate de 
băutură, dezvoltarea strategiilor de soluţionare în maniera adaptării, eliminarea trebuinţei de a 
consuma alcool ca mijloc de eliberare, dezvoltarea imaginei de sine şi dobândirea speranţei 
personale. Pe măsură ce psihologii intervin în sensul realizării acestor obiective, reuşita va fi facilitată 
de atitudinile în faţa activităţii.  Aspectele manifestate de echipa terapeutică în lucrul cu aceşti 
subiecţi sunt fermitatea, optimismul, entuziasmul, răbdarea, speranţa şi perseverenţa şi nicidecum 
rigiditatea, răceala, neajutorarea, suspiciunea, lipsa de încurajare, graba, renunţarea. 

Obiectivul prin care subiectul trebuie să recunoască şi să accepte problema datorată băuturii impune 
intervenţia asupra negativismului subiectului. Prin înţelegerea factorilor de risc, a episoadelor, a 
caracteristicilor definitorii ale alcoolismului şi eterogenitatea răspunsurilor la băutură, subiecţii vor fi 
capabili să-şi identifice proprii factori de risc, caracteristicile definitorii şi paternul adaptării la 
consumul abuziv de alcool. Subiecţilor li se poate cere să se documenteze asupra problemelor legate 
de băutură şi să identifice costurile şi beneficiile legate de consumul de băutură vizavi de 
dimensiunile lor sociale, financiare, fizice, spirituale şi mentale. Semnificaţia acordată altora trebuie 
încurajată pentru a se explica subiectului problematica abuzului de alcool. Subiecţii trebuie încurajaţi 
să descrie modul în care li s-a schimbat comportamentul, după ce au început să bea şi ceea ce văd 
neplăcut la consumul de băuturi. 

În reuşita îndeplinirii obiectivului de acceptare a consumului ca problemă, psihologii se confruntă cu 
teama subiecţilor. Teama de a fi rejectat este ceva obişnuit. Stereotipul persoanei alcoolice, acela de a 
fi o persoană care nu merită osteneala reprezintă chiar un stigmat. Acest stereotip poate fi înlăturat 
chiar de subiect, văzând că evoluează benefic în programele de psihoterapie. Subiectul se poate să se 
exprime de genul: “Sunt un alcoolic. Alcoolicii sunt oameni fără valoare. Sunt o persoană ce nu merită osteneala!” 
O altă metodă de a reduce din duritatea stigmatului asupra alcoolicului constă în reorientarea 
conceptului făcând referiri la recuperare, moderare, “pliere”, intoxicat cu alcool. O dată ce persoana 
acceptă faptul de a nu fi un alcolic, diagnoza poate fi acceptată. Teoria predării-învăţării ar putea fi 
deplin angajată în intervenţiile personalului pe tot parcursul tratamentului. Dar toate acestea şi nu 
numai rămân la faza de conceptualizare datorită lipsei de psihologi chiar în cele mai mari spitale de 
specialitate. Totul se rezumă la administrarea schemei de medicaţie, ba mai mult, unii medici în exces 
de zel cresc dozele dorind să “eradicheze” simptomatologia în mod total, iar alţii merg pe ideea 
sedării conform unei stereotipii de gândire: “Dacă în 30 de minute nu am linişte în salon, nu sunt 
medic bun.” 
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Un alt aspect ce ar influenţa maleabilitatea subiectului în raport cu tratamentul, îl reprezintă 
convingerile de sănătate despre sine şi atitudinile faţă de sănătate. Atitudinile faţă de severitatea 
consumului, percepute de către subiecţii, satisfacţia acestora faţă de relaţiile profesionale şi 
aşteptările faţă de îmbunătăţirea condiţiei, sunt aspecte ce conduc la accentuarea acceptării 
programului terapeutic. Psihologii pot lucra să influenţeze în mare măsură aceste convingeri, prin 
explicaţii asupra alcoolismului, ca fiind o boală tratabilă, facilitându-i accesul la identificarea propriei 
sale boli şi a consecinţelor comportamentale, fizice, spirtuale şi cognitive. O orientare realistă despre 
consumul exagerat de băuturi, se poate realiza prin discuţii cu membrii familiei, cu medicii şi cu alte 
persoane. Această împărtăşire a informaţiei structurate este o tehnică denumită “intervenţie” şi este 
folosită pentru a încuraja alcoolicul să solicite tratamentul. Oferirea informaţiei asupra condiţiei 
subiectului, într-o manieră realistă, deschisă este binevenită. 

Obiectivul de dezvoltare a strategiilor de soluţionare în mod adaptativ şi eliminarea trebuinţei de a 
consuma alcool poate implica în tratament şi familia subiectului. Tratamentul familiei se face în 
scopul recuperării şi există câteva moduri de abordare: implicarea soţiei/soţului, a copiilor, părinţilor 
alcoolicilor sau implicarea familiei ca sistem în sine. În tratamentul familiei se urmăreşte schimbarea 
stilului de viaţă (Janzen, 1986). Psihologii pot dezvolta programe de terapia familiei sau se pot 
implica în abordări adecvate. Din interviul clinic a reieşit că abuzul de alcool a indus tensiuni ce au 
condus la disfuncţii ale familiei, chiar destrămări. 

Iată o situaţie: 

“Subiectul G.I., 18 ani a fugit de acasă la vârsta de 13 ani. În urma decesului mamei, tatăl devine 
un consumator fecvent de alcool, devenind foarte violent faţă de el, atât verbal cât şi fizic. S-a hotărât să 
fugă; neavând rude care să aibă grijă de el a ales strada….” 

Dezvoltarea pe plan spiritual reprezintă un alt aspect ce poate aduce dezvoltarea strategiilor de 
soluţionare în mod adaptativ în sensul recuperării. Referindu-ne la grupul « Alcolicii Anonimi » , 
(care nu are încă o structură organizată în România), trebuie să amintim că premisa de bază a 
acestora o reprezintă dezvoltarea, maturizarea spirituală (Prugh T., 1985/1986). Light (1986) 
considera că izolarea spirituală şi pauperizarea alcoolicilor sunt cei mai importanţi factori în 
dezvoltarea alcoolismului. Este foarte importantă deblocarea expresiei spirituale, în acest sens echipa 
terapeutică trebuie să încurajeze participarea subiecţilor. Dacă subiecţii manifestă astfel de interese şi 
capacităţi, pot fi stimulate şi acele activităţi estetice ce implică creativitatea (poezia, desenul, 
sculptura). 

Integrarea socială presupune cooperarea cu grupuri şi persoane ce sprijină revigorarea şi recuperarea 
alcolicului. Astfel de intervenţii vor conduce la realizarea obiectivului de accentuare a valorii de sine 
şi dobândirea încrederii personale. Ca exemple, ne putem referi la grupurile de într-ajutorare 
(Alcolicii Anonimi, Al-Anon, Alatecu, Women for Sobriety), hobby-grupuri, grupurile oamenilor de 
afaceri şi grupurile civice. (Flagan, Manso, 1986). 

Un individ încetează să se mai dezvolte în momentul în care consumul de alcool devine principala 
modalitate de soluţionare a problemelor (se retrage în băutură). De asemenea, sunt folosite 
mecanismele de apărare ale negării, proiecţia şi reacţia. Construirea unei atitudini şi a unor 
convingeri incorecte, false, îl menţin în izolare şi îi induc eşecul în testarea adecvată a realităţii. 
Aceste persoane manifestă un respect de sine scăzut şi o teamă de rejectare sporită. 

Foarte important pentru reinserţia socială, este dobândirea unui mediu lipsit de alcool. Subiectul 
trebuie să-şi identifice pulsiunile pentru consumul de alcool şi să-şi contureze alte opţiuni în 
procesarea sentimentelor adică să-şi reorienteze pulsiunile. Subiectul nu trebuie să uite că sprijinul 
anterior în alcool îi inducea teama şi plictiseala. Astfel, de mare ajutor ar fi abordările alternative 
precum trainigul asertiv, relaxarea, etc. 

Programul terapeutic trebuie să-i sublinieze subiectului situaţiile de risc crescut ce decurg din 
consumul de alcool şi ritualurile frecvente ce apar din acest consum. Dacă o persoană se opreşte 
mereu la bar după ce iese de la lucru, cu siguranţă că acest individ trebuie să-şi pregătească un alt 
traseu prin care să evite barul. Vacanţele, aniversările şi toate celelalte ocazii de celebrare tradiţionale 
trebuie bine planificate pentru a preîntâmpina recidiva. Sunt de preferat băuturile nealcolizate, 
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răcoritoarele şi de asemenea trebuie evitate asocierile cu orientare negativă ce pot prezenta riscuri 
crescute. Subiecţii, pacienţii trebuie să înţeleagă faptul că alcoolismul nu poate fi vindecat, chiar dacă 
acesta poate fi stopat fără o progresie ulterioară, dacă nu se adoptă schimbările necesare în stilul de 
viaţă. 

Chiar dacă pe parcursul programului apar supărări, mâhniri, obiectivul este de a susţine subiectul în 
dezvoltarea capacităţii de a-şi purta singur de grijă. Pentru a obţine recuperarea se impune ca 
subiectul să solicite ajutorul psihologului, pentru a identifica schimbările necesare din stilul de viaţă. 
Rezolvarea problemelor, diminuarea impulsivităţii, exercitarea unui rol profesional adecvat şi 
asigurarea intimităţii personale sunt aspecte pe care în această fază subiectul le va aborda cu 
psihologul. Consolidarea conceptului de sine dobândirea încrederii personale vor fi evaluate pe 
măsură ce apare convingerea că este posibilă schimbarea personală. Această convingere va fi întărită 
prin reuşita obiectivelor pe termen scurt şi prin analiza interioară personală obţinută din activitatea 
creatoare. Contrastul imaginii de sine conturat dinainte de tratament, care s-a focalizat în principal 
pe destructurarea prin abuzul de alcool, cu imaginea de sine reconstruită, alături de satisfacţia 
dobândită prin integrarea personală devine datorită psihologilor, sociologilor şi medicilor, un fapt 
extraordinar, înălţător. 

 

REZUMAT 

Modificările sociale şi sumedeniile de baruri deschise în acest context, au condus la reorientarea unui 
anumit segment de populaţie spre consumul şi chiar abuzul de alcool. 
Abuzul de alcool este însoţit adesea şi de consumul de tutun. În anii 1994 - 1999 a crescut incidenţa 
bolilor de plămâni ca urmare a inhalaţiei de fum în localurile şi barurile existente. 

Înţelegerea sub aspect multidimensional al procesului de diagnostic evidenţiază procedurile de 
recuperare. După aprecierea cazului, strategia presupune asistarea şi sprijinirea subiectului în 
recunoaşterea şi acceptarea problemelor induse de băutură, dezvoltarea strategiilor de soluţionare 
adaptativa, suprimarea trebuinţelor de consum de alcool, dezvoltarea conceptului de bine şi 
dobândirea încrederii personale. 

I.   Istoric 

Consumul de alcool datează din cele mai vechi timpuri. Odată cu începerea cultivării viţei-de vie, 
anticii au descoperit metoda obţinerii vinului. Importanţa acestuia este relevată de apariţia unor zei 
care ocroteau cultura viţei-de-vie, dacă ar fi să-i amintim doar pe Bacchus al romanilor sau pe 
Dionisos al grecilor, cărora le erau dedicate serbări şi sărbători speciale. Dar aceşti zei erau 
consideraţi şI zei ai veseliei, comportamentului inadecvat şi ai băutorilor, dovadă că încă din 
antichitate s-a făcut legătura între consumul de alcool şi manifestările intoxicaţiei cu alcool. Iar faptul 
că intoxicaţia alcoolică produce simptome psihice este ilustrat perfect de cuplul Dionisos-Silen, unde 
ultimul era un satir, ale cărui caracteristici principale de comportament erau veselia, aproape 
întotdeauna inadecvată, şi dezinhibiţia sexuală. 

De-a lungul istoriei consumul de etanol a avut şi adversari. Este binecunoscut preotul dac Deceneu, 
care a interzis cultivarea viţei-de-vie, după cum la fel de celebră este perioada prohibiţiei din SUA, în 
prima jumătate a acestui secol. Aceste încercări de a stopa consumul de alcool nu au produs 
rezultatele scontate, ba chiar din contră. Relevantă în acest sens este creşterea incidenţei 
intoxicaţiilor cu alţi alcooli (diferiţi de etanol) în timpul prohibiţiei din SUA. 

II.  Factori corelativi-etiologici 

De ce consumă oamenii alcool? Întrebarea a fost pusă din ce în ce mai frecvent în ultima vreme, iar 
pentru căutarea răspunsului s-au făcut eforturi din ce în ce mai mari, odată cu: 

 -creşterea numărului de consumatori de alcool şI 

 -creşterea efectelor consumului de alcool pe plan individual, familial şI social. 
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Se estimează că în SUA costurile sociale necesitate de tulburările psihice legate de alcool se cifrează 
la 150 de miliarde de dolari, adică o medie de 600 de dolari pe cap de locuitor (citat Synopsis, p.396). 

Din păcate, ca şI la majoritatea tulburărilor psihice, răspunsul nu poate fi stabilit precis. Există doar 
ipoteze care se completează reciproc, nici una neputând furniza o explicaţie validă pentru consumul 
de alcool.  

 II.1.  Factori de heritabilitate şI antecedente din copilărie 

Copiii cu risc înalt de a dezvolta o tulburare psihică legată de consumul de alcool au prezentat (M.A. 
Schukit, 1995, 766-772): 

 -scăderea amplitudinii undei P300 la potenţialele evocate vizuale; 

 -un spectru larg de deficite neurocognitive; 

 -modificări ale EEG. 

Aceste date au sugerat posibilitatea ca o persoană care moşteneşte anumite funcţii cerebrale să 
prezinte un risc crescut de a dezvolta o tulburare legată de alcool. 

Antecedente de tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie sau de tulburare de comportament cresc 
posibilitatea ca un copil să devină adultul cu probleme legate de alcool, pentru că aceste tulburări 
evoluează frecvent spre tulburarea de personalitate dissocială, al cărei rol predispozant spre abuzul şI 
dependenţa de substanţe este bine cunoscut. 

  

         II.2.  Factori psihanalitici 

Conform teoriei psihanalitice, consumul de alcool apare ca urmare a unui superego punitiv, care 
determină îndreptarea atenţiei spre consumul de substanţe ca spre o cale de a diminua conflictele 
inconştiente. 

Alte teorii din acelaşI spectru afirmă că persoana consumatoare de alcool este fixată în stadiul oral 
alcool dezvoltării psihosexuale, căutând satisfacerea nevoii de plăcere prin ingerarea de alcool. 

 II.3.  Factori sociali şI culturali 

Este un loc comun afirmaţia că nu peste tot se consumă la fel alcool. Există ţări sau regiuni unde 
consumul zilnic de alcool este un fapt acceptat social şi chiar expectat, după cum există locuri în care 
consumul de alcool este, cel puţin prin legi sau prin percepte religioase, interzis cu desăvârşire. De 
exemplu, în unele ţări asiatice consumul de alcool pe cap de locuitor este extrem de mic. Aici se pare 
că intervin şi anumiţi factori biologici, în sensul că la majoritatea persoanelor din aceste ţări nivelul 
unei enzime care participă la metabolizarea alcoolului este foarte mic, ceea ce duce la apariţia unor 
efecte dezagreabile după consumul de alcool. 

Tipul de băutură alcoolică diferă semnificativ de la o ţară la alte. De exemplu, în ţările europene 
nordice şi pe continentul american se consumă comparativ o cantitate mai mare de băuturi alcoolice 
tari decât în Europa sudică. Dar chiar şi în aceeaşi ţară există diferenţe semnificative între regiuni, 
dacă ar fi să aducem ca argument diferenţele dintre numărul de grade alcoolice alcool băuturilor 
consumate în Transilvania, faţă de Moldova sau Muntenia. 

Diferenţele se păstrează şi în ceea ce priveşte diferitele medii sociale. Astfel, în căminele studenţeşti 
şI în cazărmi consumul pe cap de locuitor este semnificativ mai mare decât la restul populaţiei unui 
oraş, pentru că în aceste medii consumul de alcool este expectat, iar refuzul consumului este privit 
ca inadecvat social. 

Nivelul educaţional şi socio-economic scăzut, şomajul se asociază cu tulburările legate de consumul 
de alcool, dar între aceşti factori şI alcool este greu de stabilit care este cauza şI care efectul. În orice 
caz, abordările psihoterapeutice tind să considere că alcoolul produce degradarea relaţiilor social şI 
coborârea pe scara socială, în timp ce consumatorii cronici de alcool aruncă vina pe condiţiile de 
mediu care I-au determinat să apeleze la alcool ca la un mecanism de apărare.  
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În ultimele decenii, firmele producătoare de băuturi alcoolice au încercat acreditarea ideii că anumite 
cantităţi reduse de alcool au un efect benefic pentru sănătate, iar campaniile publicitare conduse în 
acest sens au mărit foarte mult consumul de alcool. 

Un factor important de care depinde consumul de alcool este preţul acestuia. S-a constatat că în 
perioadele de scumpire a acestui produs consumul a scăzut. Tot astfel, anumite campanii de 
evidenţiere a efectelor nocive ale alcoolului au dus la scăderea consumului. 

 II.4.  Factori comportamentali 

Este cunoscută sintagma copilul face ce vede în familie. Astfel, un copil cu unul sau ambii părinţi 
consumatori de alcool va prezenta un risc mai mare de a dezvolta o tulburare legată de consumul de 
alcool, risc crescut şI mai mult de facilitarea chiar de către părinţi a accesului la alcool chiar din 
stadiile iniţiale ale vieţii. 

Unul dintre pretextele des invocate de consumatorii cronici de alcool este faptul că această substanţă 
le atenuează anxietatea şI le îndepărtează anumite griji. De obicei, persoanele anxioase care apelează 
la alcool pentru îndepărtarea tensiunii psihice legate de anumite evenimente au toate şansele să 
devină consumatoare cronice de alcool.  

Un fenomen interesant apărut uneori la anumiţi copii este rejecţia categorică a alcoolului. Aceşti 
copii au crescut într-un mediu familial tensionat prin consumul de alcool de către unul sau ambii 
părinţi. Alcoolul este perceput de către copil ca fiind principalul factor perturbator alcool atmosferei 
din familie şI va fi respins când respectivul copil va deveni la rândul lui adult. 

 II.5.  Factori genetici şi biologici 

Datele furnizate de studiile genetice reprezintă dovezi ale fundamentului genetic cel puţin pentru 
unele dintre tulburările legate de consumul de alcool. Persoanele care au cel puţin o rudă cu o 
tulburare legată de alcool au un risc de 3-4 ori mai mare de a dezvolta o tulburare asemănătoare sau 
identică, faţă de indivizii dintr-un lot de control (citat synopsis). Ipoteza este confirmată de studiile 
pe gemeni mono- şI dizigoţi, primii prezentând o rată de concordanţă mult mai mare decât ultimii. 

Studiile pe copii adoptaţi au relevat riscul mai mare al copiilor proveniţi din părinţi cu alcoolomanie 
de a prezenta la rândul lor tulburări din acelaşI spectru, chiar dacă sunt adoptaţi de familii 
neconsumatoare de alcool. Reciproca este şI ea valabilă: copiii proveniţi din părinţi fără tulburări 
legate de alcool nu au un risc mai mare decât media, chiar dacă sunt crescuţi de părinţi adoptivi cu 
probleme legate de alcool. 

O ipoteză mai nouă asociază tulburările legate de alcool de o anumită structură a receptorilor 
dopaminergici D2, structură codificată de o anumită alelă, numită A1. Conform acestei ipoteze se 
face o legătură între consumul de alcool şI mecanismele de recompensă mediate prin aceşti 
receptori. 

III.  Epidemiologie: tulburările legate de consumul de alcool reprezintă un grup extrem de 
numeros de tulburări psihice. Studiile au arătat că bărbaţii sunt mult mai afectaţi de cât femeile 
(raportul este de 5-6:1). Un studiu american relevă că circa 5% din populaţia SUA a abuzat cel puţin 
o dată de alcool, iar dependenţa este prezentă la 8% dintre americani(Synopsis of Psychiatry, 1998, 
p. 391). 

IV.  Evoluţie: studiile epidemiologice au relevat că la majoritatea populaţiei primul contact cu 
alcoolul are loc în jurul vârstei de 13-15 ani, prima intoxicaţie acută la 15-16 ani, iar problemele 
serioase legate de consumul de alcool se instalează în al treilea deceniu de viaţă. Ulterior evoluţia este 
fluctuantă, cu perioade de abstinenţă sau  perioade de aşa-zis control (individul bea doar în anumite 
contexte sau doar în anumite momente ale zilei). AceleaşI studii au relevat că o cincime dintre 
consumatorii cronici de alcool devin abstinenţi permanenţi şI nu mai prezintă vreo recădere. 

V.  Prognostic: există anumiţi factori predictivi pentru un prognostic favorabil: 

 lipsa dependenţei de alte substanţe; 

 absenţa tulburării de personalitate dissociale; 
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 inserţie socială bună; 

 absenţa problemelor legate de justiţie.  

Conform opiniei autorilor americani, existenţa acestor factori garantează în proporţie de 60% o 
abstinenţă de minimum un an (M.A. Schukit, 1995, p. 775-790)  

 

VI.  Efectele fiziologice ale alcoolului  

Alcoolii reprezintă o clasă de substanţe chimice care prezintă o grupare hidroxil (-OH) legată de un 
atom de carbon care are doar legături saturate. 

Alcoolul cel mai utilizat în alimentaţia umană este alcoolul etilic sau etanolul. De obicei, consumul 
altor alcooli este rar întâlnit, din cauza: 

 -efectelor extrem de nocive în unele cazuri; 

 -posibilităţii reduse de procurare. 

Astfel, termenul de alcool a devenit generic pentru etanol: 

 -în limbajul curent; 

 -în limbaj psihiatric. 

     VI.1.  Absorbţie 

Circa 10% din cantitatea  de alcool ingerată se absoarbe în stomac, iar restul în intestinul subţire, şI 
anume în porţiunea proximală. Ingestia este favorizată de lipsa conţinutului gastric şI de neasocierea 
alcoolului cu alte alimente. Se pare că băuturile cu conţinut mai mare de alcool se absorb mai rapid. 

Concentraţia maximă în sânge este atinsă după 45-60 de minute de la ingestie, după care, în lipsa 
administrării altei cantităţi de alcool, concentraţia sangvină a acestuia scade treptat. 

În faţa agresiunii reprezentate de alcool organismul posedă doar la nivel gastric mecanisme de 
apărare. După ingestia unei cantităţi mari de alcool este stimulată secreţia de mucus şI se produce 
contracţia pilorului, pentru a împiedica pătrunderea alcoolului în intestinul subţire, acolo unde 
absorbţia se produce nestânjenit. Spasmul piloric are şI un alt efect, apărând uneori greaţa şI chiar 
voma, care contribuie la eliminarea masivă a conţinutului gastric şI implicit a alcoolului. 

Din punct de vedere farmacocinetic alcoolul pătrunde din sânge în toate ţesuturile, dar concentraţia 
sa depinde de conţinutul în apă al fiecărui ţesut. Având în vedere hidrosolubilitatea alcoolului, 
devine evident faptul că alcoolul va atinge concentraţii mai mari în ţesutul cerebral bogat în apă faţă 
de ţesutuţ adipos, de exemplu. 

VI.2.  Metabolizare 

Ficatul este principalul organ răspunzător de metabolizarea alcoolului. Aici se prelucrează 90% din 
alcoolul absorbit din stomac şI intestin, iar celelalte 10 procente rămase se elimină ca atare prin 
rinichi şI în mai mică măsură prin plămâni. 

Capacitatea de matabolizare în ficat a alcoolului este constantă în timp. Ficatul reuşeşte să prelucreze 
circa 0,15 mg/l într- oră. În medicina legală aceste date legate de viteza degradării alcoolului sunt de 
mare importanţă, pentru că prin ele se poate stabili, de exemplu, alcoolemia unui conducător auto la 
mai mult timp de la producerea unui accident rutier. 

Echipamentul enzimatic de metabolizare a alcoolului este compus din două enzime hepatice: 

 -alcool dehidrogenaza 

 -aldehid dehidrogenaza. 

Prima enzimă transformă etanolul în aldehidă acetică (care este un produs toxic), iar cea de a doua 
mediază transformarea aldehidei acetice în acid acetic. Aici sunt necesare câteva consideraţii privind 
importanţa aldehid dehidrogenazei. Această enzimă este inhibată de disulfiram, pe această 
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proprietate bazându-se tratamentul cu disulfiram (Antalcool) la alcoolici. În eventualitatea ingestiei 
unei cantităţi de alcool după administrarea de disulfiram, conţinutul de aldehidă acetică din organism 
creşte, putând apărea palpitaţii, înroşirea şI încălzirea feţei şI o stare generală de rău. Aldehid 
dehidrogenaza este găsită la bărbaţi în cantităţi mai mari decât la femei. Astfel se explică efectele 
mult mai puternice ale aceleiaşI cantităţi de alcool la femei. Studiile au arătat că anumite populaţii 
asiatice posedă fie o concentraţie scăzută a aldehid dehidrogenazei, fie o formă inactivă a acestei 
enzime, aceasta fiind poate explicaţia faptului că la aceste populaţii numărul persoanelor 
consumatoare cronice de etanol este mult redus faţă de media pe glob. 

 

VII.  Efectele alcoolului asupra organismului 

      VII. 1.  Efectele asupra ficatului 

Dintre toate organele, ficatul este cel mai afectat de consumul îndelungat şI în doze mari al 
alcoolului. Iniţial ficatul creşte în dimensiuni şI se măreşte şI conţinutul în grăsimi, apărând astfel 
aspectul de ficat lipodistrofic. Ulterior, prin perpetuarea consumului de alcool, ficatul suferă 
modificări cantitative şI calitative care pot merge până la hepatită toxică alcoolică şI ciroză hepatică. 

  

     VII.2.  Efectele asupra tubului digestiv 

Întrucât tubul digestiv vine primul în contact cu toxicul, la acest nivel apar o seamă de condiţii 
medicale produse de consumul îndelungat de alcool. Astfel, la consumatorii cronici pot apărea: 
esofagite, gastrite, ulcer gastric şI duodenal, pancreatite acute şI cronice. Modificările la nivel 
morfologic se reflectă şI la nivel funcţional: apare o afectare a digestiei şI absorbţiei principiilor 
alimentare, aici fiind incluse vitaminele şI aminoacizii esenţiali, ceea ce pe termen lung se traduce 
printr-o slabă stare de nutriţie şI diverse avitaminoze, cea mai importantă fiind deficienţa de 
vitamină B12 şI de acid folic.  

 

      VII.3.  Efectele asupra creierului 

Acţiunea alcoolului este nespecifică, în sensul că nu există un receptor specific pentru etanol. Acesta 
se pare că acţionează la nemijlocit prin intercalarea moleculelor de alcool în membrana neuronală. 
Această intercalare produce la început o fluidificare şi o mai mare permeabilitate a membranei. 
Ulterior, după un consum îndelungat, membrana neuronală devine rigidă şi puţin permeabilă. Se 
influenţează astfel activitatea canalelor ionice, a proteinelor funcţionale membranare şi a receptorilor 
diferiţilor neurotransmiţători. 

În afara anumitor tulburări psihice, abordate ulterior, alcoolul produce la nivelul sistemului nervos 
anumite condiţii neurologice: 

 neuropatia periferică - apare de obicei după o periodă lungă de consum intens de etanol. Se 
manifestă prin parestezii ale membrelor şi scăderea forţei musculare mai ales la nivel 
ectromelic. La ora actuală se consideră că această entitate se datorează unei acţiunii 
combinate: pe de o parte acţiunea per se a alcoolului, pe de altă parte efectele deprivării 
organismului de vitamina B12. 

 degenerarea cerebeloasă - manifestată prin nistagmus şi tulburări de echilibru care pot 
merge până la astazo-abazie. 

 

     VII.4.  Efectele asupra comportamentului 

Alcoolul este în esenţă un depresant alcool sistemului nervos central, asemănător ca acţiune cu 
barbituricele şi benzodiazepinele. În această privinţă este demnă de remarcat posibilitatea cumulării 
efectelor prin asocierea alcool-barbiturice sau alcool-benzodiazepine, ca şI dependenţa încrucişată 
care poate apărea la unele cazuri.  
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La o concentraţie de 0,05% se produc afectări ale judecăţii, gândirii, şi dezinhibiţie 
comportamentală. La o concentraţie dublă este afectată activitatea motorie voluntară. Confuzia şi 
obnubilarea apar la concentraţii de 0,3%, iar dincolo de această valoare se poate instala coma, când 
pot apărea tulburări respiratorii şi cardiovasculare prin inhibiţia centrilor corespunzători din 
trunchiul cerebral. Aşa cum se va arăta ulterior, prin efectul de up-regulation, persoanele cu 
antecedente semnificative privind consumul de alcool pot prezenta simptome mult atenuate la 
aceleaşI doze de alcool faţă de persoanele naive.  

 

     VII.5.  Efectele asupra somnului 

La nivelul populaţiei generale este de obicei acceptat faptul că alcoolul induce somn. Înregistrările 
somnografice ale indivizilor care consumaseră anterior alcool au relevat că acesta induce într-adevăr 
somn, dar: 

 scade durata perioadelor de somn REM; 

 scade durata fazei de somn profund (faza IV); 

 induce un somn agitat (superficializarea somnului) şI fragmentat de frecvente perioade de 
trezie. 

 

       VII.6.  Efecte asupra fătului 

Atât alcoolul, cât şI aldehida acetică pot traversa bariera placentară. Practic se poate afirma că fătul 
este supus aceleiaşI concentraţii de alcool ca şI gravida. În doze foarte mari alcoolul produce 
moartea fetală şI avortul spontan. Consumul de către gravidă a unor doze apreciabile şI frecvente de 
alcool va avea efecte profunde asupra fătului, a cărui dezvoltare va fi mult afectată. Copiii născuţi de 
mame alcoolice pot prezenta: retardare psihomotorie, microcefalie, cardiopatii congenitale, greutate 
mai mică la naştere faţă de medie. Chiar dacă unele dintre acestea se pot ameliora ulterior, retardul 
psihic va rămâne permanent. De aceea, toate gravidele trebuie sfătuite să evite consumul de alcool în 
timpul sarcinii. 
 

Efectele alcoolului asupra temperaturii corpului.1) 

Alcoolul produce senzaţia de căldură a corpului deoarece vasle sanguine mici, în special din piele, 
suferă o acţiune vasodilatatoare. Alcoolicii beau mai mult pe vreme geroasă, pentru a se încălzi. Dar 
căldura astfel obţinută, prin vasodilataţie, este înşelătoare. Alcoolicii au o “senzaţie de bine şi cald” şi 
se culcă pe unde apucă, în ger. Aceştia sunt cei găsiţi morţi, dimineaţa, în parcuri, clădiri neîncălzite, 
pe străzi. 

Efectele alcoolului asupra sexualităţii. 

În privinţa relaţiei dintre consumul de alcool şi funcţiile sexuale, domină concepţia populară, 
tradiţională, conform căreia alcoolul este un afrodiziac. Şi dacă consumul moderat de alcool poate 
avea un astfel de efect, cantităţile mai mari duc la deprimarea funcţiilor sexuale. 

Este mai puţin cunoscut însă faptul că alcoolul produce cu timpul alterări ale funcţiilor germinale (de 
reproducere) atât la bărbat, cât şi la femeie. Libidoul, potenţa şi capacitatea de procreere a bărbaţilor 
scad. La femei, scade libidoul, creşte sterilitatea şi posibilitatea avorturilor repetate. La descendenţii 
lor pot apărea maltformaţii congenitale sau late tare genetice care îi marchează toată viaţa, făcându-i 
să suporte unele daune psihioce şi fizice de care ei, copiii, nu sunt vinovaţi. 

Consumul cronic de alcoolare efecte dăunătoare asupra glandelor sexuale masculine, ducând la 
atrofii testiculare, la impotenţă sexuală, dar şi la alte anomalii secundare acestora, cum ar fi 
dezvoltarea glandelor mamare (ginecomastie) fragilitatea şi chiar căderea părului pubian axilar. 

                                                           
1) Material prezentat cu sprijinul Dlui Dr. Octavian Popescu, în ziarul Naţional, 18.09.2002 
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Insuficienţa sexuală determinată de alcool (de fapt de alcoolismul cronic), atât la bărbaţi, cât şi la 
femei, apare şi se instalează în două etape: 

 la început, scade secreţia hormonală (testosteron, progesteron, foliculină) şi, în consecinţă, 
spermatogeneza; la femei, apar tulburări ale ciclului menstrual. 

De menţionat faptul că, în acest stadiu de evoluţie, încetarea consumului sistematic de alcool este 
suficientă pentru a obţine restituţia funcţiei hormonale germinale şi, implicit, a capacităţii sexuale. 

 cu timpul se ajunge la alterarea definitvă a structurii testiculului şi la involuţii ale organelor 
genitale femine, caracterizate prin insuficienţa ovulaţiei şi a capacităţii de procreere. 

 

Efectele alcoolului asupra acţiunii unor medicamente administrate concomitent cu 
consumul de alcool. 

Unele medicamente pot stimula absorbţia alcoolului (eritromicina), altele pot accentua efectul 
alcoolului asupra sistemului nervos (medicamentele psihotrope, cu reprezentatntul lor principal 
diazepamul). 

Interacţiunile dintre alcool şi medicamente pot avea atât caracter acut, cât şi cronic, atunci când cei 
doi agtenţi sunt administraţi împreună. 

Efect cancerigen. 

Alcoolul, consumat în mod sistematic, este incriminat în apariţia cancerului la nivelul gurii, 
faringelui, esofagului şi stomacului, adică acolo pe unde trece el din sticlă şi până în momentul în 
care se absoarbe prin mucoasa intestinală. Apare însă cancer şi la mare distanţă de tubul digestiv 
(cancer pulmonar, de prostată, de sân). 

Efectele alcoolului asupra greutăţii corporale. 

Alcoolul acţionează în mod diferit asupra greutăţii corporale, în funcţie de cantitatea şi mai ales de 
obiceiul de a bea alcool în mod cronic. Se consideră că alcoolul îngraşă numai persoanele care îl 
consumă ocazional sau repetat, la intervale neregulate de timp, dar nu în cantitate mare. 

Marii consumatori de alcool slăbesc deoarece caloriile rezultate din “arderea” alcoolului (7 cal/g de 
alcool) sunt folosite ca un combustibil necesarvieţii, dar singurul, deoarece aceste persoane trec 
mâncarea pe plan secundar sau chiar o resping.  

 

Bibliografia: 
1. American Psychiatric Association, DSM-IV, ed. A.P. din România, 2000. 
2. Baker SA, Family violence and chemical dependency, Focus, 1987, 10:3  
3. Bennet G, Vourak DS, Substance abuse. NY: John Wiley & sons, 1983 
4. Chafetz ME, The alcoholic patient: diagnosis and management Oradell, NJ: Medical Economic 

Books, 1983. 
5. Estes N, Smith-DiJulio K, Heinemann ME. Nursing diagnosis of the alcoholic person. ST-Louis. CV 

Mosby, 1980. 
6. Estes NJ, Grisham KJ, Sobriety: problems, challenges and solutions. În lucrarea: Estes NJ, 

Alcoholism development, consequences and interventions. St-Louis: CV Mosby, 1986. 
7. Flagan RW, Mansi AR. Social margin and reentry: an evaluation of a rehabilitation program to skid 

row alcoholies. J. stud Alcohol. 1986, 47/413-423. 
8. Forchuk C., Cognitive disonance: denial, self-concepts and the alcoholic stereotype. Nurse Popers. 

1984; 16:3. 
9. Hesselbroke VM, Shaskan EG, Meyer RE. Biologic and genetic factors in alcoholism. Rockville, MD: 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1983. 
10. Janzen C, Use of family treatment methods by alcoholism treatment services. Alcohol Health Res 

World 1985/86 
11. Keller M. Multidisciplinary perspectives on alcoholism and the need for integration. În lucrarea: 

Freed E,  Interfaces between alcoholism and mental health. New Brunswick, Ny: Rutgers 
Center for Alcohol Studies, 1982 



 25

12. Lesieur HR, Blume SB, Zoopa RM. Alcoholism, drug abuse, and gambling. Alcohol din Exp. Res. 
1986. 

13. Light WJG. Psychodynamics of alcoholism. Springfield, IL., Charles C. Thomas, 1986. 
14. Ludwig AM, Principles of clinical psychatry, 2nd ed. NY, Free Press, 1986 
15. Melchior CC, Takakoff B, A conditioning model of alcohol tolerance. În lucrarea: Galanter M, 

Recent developments in alcoholism. NY: Plenum Press, 1984. 
16. Moscovici S., “Eu nu lansez idei, doar intuiţii”, interviu realizat de Adrian Neculau, Rev. Psihologia 

Socială, nr.1, 1998. 
17. Murray RN, Clifford CA, Gurling HMP., Twin and adoption studies. În lucrarea: Galanter M, Recent 

developments in alcoholism. NY: Plenum Press, 1984. 
18. Prugh T., Alcohol, spirituality, and recovery. Alcohol Health Res Word, 1985/1986. 
19. Stanfeld S., The basic teachings of the great psychologists., The Blakiston C., 1944 
20. Swinson RP. The genetic markers and alcoholism. În lucrarea: Galanter M, Recent developments in 

alcoholism. NY: Plenum Press, 1984. 
21. Wallace J. The other problem of alcoholics. J Subst Abuse Treat, 1986, 3:167 
22. Williams CN., Child care practices in alcohol families. Alcohol Health Res World. 1987:12 



 26

 

 

  A
B

U
Z

U
L

 D
E

 S
U

B
ST

A
N
Ţ

E
:  

D
R

O
G

U
R

IL
E

 



 27

 



 28

 

 

Introducere 

 

 

 

 

acă până în anul 1995 se spunea că România este coridor de trecere pentru droguri, 
începând cu 1995, România devine consumator al tuturor substanţelor. În 1999, clinica de 
specialitate din Spitalul Al. Obregia se închide din motive de securitate a pacienţilor: prin 
neglijenţa unor factori de răspundere pacienţii aveau în continuare acces la substanţe.  

Tineri de 20-22 ani au ajuns să consume droguri în valoare lunară de 12-16 milioane lei, iar traficul 
în Bucureşti arareori este împiedicat prin arestări. Iată un caz de supraveghere şi arestare, prezentat 
de altfel în cotidianul “Naţional” din 07.01.2000. 

“Peste 1.000 de dolari obţinuţi din vânzarea drogurilor în numai două zile 
“Ţinuţi sub supraveghere câtva timp de poliţiştii de la Secţia 12, doi bucureşteni au fost 

reţinuţi tocmai când se pregăteau să vândă o doză de heroină într-un bar. Flagrantul delict s-a 
realizat în după-amiaza de 5 ianuarie 2000 în Barul “Yellow Club”, din sectorul 3. Marian 
Mitreaţă, 26 ani, domiciliat în Strada Gherase 90, sector 2 şi prietena lui – parteneră de 
“afaceri”, Călin Florica, 31 de ani, din Şoseaua Ştefan cel Mare 240, sector 2, cunoscuţi 
consumatori şi distribuitori de stupefiante, se aşteptau să obţină în acea zi cel puţin 10 milioane de 
lei. În schimb ar fi dat cele patru grame de heroină pe care le mai aveau asupra lor. 

Aşa cum au stabilit poliţiştii după ce i-au dus la secţie, de două zile, cei doi “intraseră 
din nou în pâine” şi deja reuşiseră să vândă heroină în valoare de 12 milioane de lei, 750 USD 
şi acceptaseră la plată chiar trei inele din aur în greutate totală de 12 grame. 

Prezentaţi ieri Parchetului, au fost arestaţi pentru 30 zile sub acuzaţia de trafic de 
stupefiante.(Talida Covaci)” 

 

 Definiţie. 

Abuzul de substanţă (de droguri), ca exprimare diagnostică se referă la acel patern de comportament 
caracterizat prin trebuinţa şi consumul frecvent de droguri pentru activitatea personală; - dificultăţi 
în reducerea şi stoparea cantităţii de drog consumat; - eforturi periodice eşuate în stoparea 
consumului de drog; episoade ale complicaţiilor rezultate din consumul de drog; - consumul 
frecvent de droguri ceea ce cauzează deteriorarea activităţii pentru cel puţin o lună.  

Abuzul de droguri se poate manifesta în aspectele psihosociale, cognitiv-perceptive şi spirituale ale 
individului, familiei şi a grupurilor. 

Iată doar câteva cazuri de consum şi abuz de drog cu care se confruntă SALVAREA: 
DROGURI 
Bogdan Mitea a murit pe strada dupa ce si-a administrat o supradoza de stupefiante  

Articol de ALEXANDRA POPESCU 
Sambata, 25 Martie 2000 

 
Tinar de 22 de ani, ucis de droguri, Bogdan Mitea a murit pe strada dupa ce si-a administrat o 
supradoza de stupefianteBogdan Mitea, in virsta de 22 de ani, a murit, joi seara, din cauza unei 
supradoze de drog. In jurul orei 23.15, tânarul se afla pe strada Stirbei Voda impreuna cu fratele sau, 
Laurentiu, 17 ani, si alti doi prieteni. Cei patru petrecusera seara impreuna. Dupa ce au baut ceva la 
un bar din apropiere, au plecat spre casa. La un moment dat, lui Bogdan i s-a facut rau. Conform 
celor spuse de Laurentiu, fratele sau, Bogdan s-a lasat pe vine, spunând că îi este rau, si apoi a 

D 
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lesinat. Când si-au vazut amicul cazut la pamânt, cei doi insotitori ai fratilor Mitea au rupt-o la fuga. 
Ramas singur, Laurentiu a intrat in panica. Un trecator a telefonat la Salvare. La Serviciul de 
Ambulanta al Municipiului Bucuresti solicitarea a fost primita la ora 23.37. O ambulanta aflata in 
apropiere s-a deplasat la locul indicat. Asistenta de pe ambulanta i-a facut lui Bogdan o injectie 
intravenoasa cu glucoza si a incercat sa il resusciteze. Fiindca situatia o depasea, asistenta a chemat o 
alta ambulanta, dotata cu echipamentul necesar. Din pacate, nici cei de pe cea de-a doua Salvare, 
sositi in câteva minute, nu l-au mai putut ajuta pe tânar. "Asa cum au constatat colegii mei de pe cea 
de-a doua ambulanta, tinarul era deja mort inca de la prima solicitare", ne-a declarat dr. Lucian 
Bratu, medicul coordonator din noaptea de joi spre vineri, la Serviciul de Ambulanta al Municipiului 
Bucuresti.Autopsia efectuata de medicii de la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" a 
relevat faptul ca Bogdan Mitea a murit in urma unui stop cardiac, cauzat de o intoxicatie cu o 
substanta necunoscuta. Specialistii afirma, insa ca este vorba de stupefiante. In urma analizelor de 
laborator se va stabili despre ce tip de drog este vorba.Sfirsitul tragic al lui Bogdan Mitea aduce din 
nou in actualitate consumul de droguri. Conform celor spuse de rudele tinarului, acesta a mai avut 
probleme cu sanatatea legate, cel mai probabil, de consumul de stupefiante. Bogdan si-a mai pierdut 
de citeva ori cunostinta. Parintii spun ca in ultima vreme era mai tot timpul agitat, dar nu stiau ca fiul 
lor consuma droguri. Miliana si Constantin Mitea, parintii lui Bogdan, sint patronii unui mic 
magazin. Despre cei doi copii ai lor ei au spus ca ii vedeau foarte rar, fiind foarte ocupati cu 
afacerea. Bogdan lucra la un service al firmei "Fidel" SRL din cartierul Militari. Pe 28 mai ar fi 
implinit 23 de ani. Parintii spun ca, in seara de 23 martie, fiul lor cel mic, Laurentiu, a ajuns acasa 
putin dupa miezul noptii. "Era agitat, dadea din miini si bilbiia lucruri pe care nu le intelegeam.Pina 
la urma ne-a spus ca Bogdan a murit. A zis ca se indreptau spre casa si ca lui Bogdan i s-a facut rau 
si a murit", ne-a declarat Miliana Mitea. Dimineata, Laurentiu a plecat, spunind ca se duce la scoala. 
Pina ieri dupa-amiaza, el nu daduse nici un semn de viata. Doar marturia lui Laurentiu ar putea 
elucida misterul intimplarii.  
 

Heroina, drogul preferat de români, distruge rapid organele vitale 
"Supradoza poate sa insemne de la citeva unitati pina la 3-4 grame de drog si difera in functie de 
toleranta organismului. Tot supradoza este si când consumatorul de droguri isi reduce singur doza, 
dupa care o mareste brusc- acest lucru ducind la stop respiratoriu, adica la deces", a declarat dr. 
Cristian Belu Bengescu, medicul sef al Centrului Pilot de Toxicomanii. Drogurile afecteaza, in timp 
foarte scurt, organele vitale- inima, ficat, rinichi si creier. "Cel mai folosit stupefiant in România este 
heroina, un drog foarte puternic, care are efect distructiv asupra tuturor organelor", spune dr. 
Bengescu. Cum 90 la suta dintre consumatori isi injecteaza drogul, acestia se pot imbolnavi, in plus, 
si de SIDA, hepatita si nu numai. (Articol de PETRISOR CANADANIEL NEAMU).  

 

TEORIE. CERCETARE. MODELE EXPLICATIVE. 

 Teoria psihanalitică. 

Punctul de vedere psihanalitic este acela că, dependenţa chimică rezultă din eforturile de rezolvare în 
stadiul oral al dificultăţilor de dezvoltare psihosexuale (Ace AM, Smith D., 1987). Această 
perspectivă susţine că individul acţionează din prisma conflictului inconştient de independenţă–
dependenţă. Deteriorarea capacităţii de testare a realităţii, slaba capacitate de control a impulsului, 
egocentrismul, incapacitatea de a negocia cu tensiunea realităţii şi de dirijare a plăcerilor, teama de 
intimitate interpersonală, sunt aspecte regăsite în unele situaţii la indivizii dependenţi de drog şi sunt 
explicate ca un blocaj la stadiul oral. 

 

Modelul biologic. 

Înţelegerea consumului de drog din perspectivă biologică este mai complicată. Modelul atribuie 
abuzul de substanţe interrelaţiei biofiziologice dintre consumator şi substanţă. Studiul opioidelor 
endogene, al endorfinelor reprezintă un exemplu al orientării biologice asupra abuzului de substanţe. 
Este de sperat că această incursiune va ajuta la înţelegerea cauzelor biologice a creşterii 
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susceptibilităţii la abuzul de opiacee, ca şi a mecanismelor de creare a dependenţei. S-au descoperit 
receptorii opiaceelor pentru opioide endogene şi au fost definite acţiunile funcţionale şi sursele 
celulare pentru opioidele endogene (National Institute on Drug Abuse, 1987). Cercetarea asupra 
markerilor biologici şi genetici reprezintă un alt exemplu al modelului biologic, prin care se pot 
eventual identifica persoanele cu risc astfel încât să se poată oferi o consiliere adecvată (Sparkas R.S., 
1980; Tihan E., 1999; Ghiza L., Tihan E., 1999). Ca exemple de markeri sub revizuire curentă ne 
putem referi la diferenţele farmacogenetice din metabolismul enzimelor, din antigene sau din 
grupele de sânge şi din polimorfele de ADN. Cercetarea pe lanţul genetic se referă la localizarea 
precisă a genelor alături de acelaşi cromozom şi se poate determina care membri ai unei familii cu 
risc posedă gena ce produce susceptibilitatea. S-au elaborat studii asupra asocierii maladiilor şi a 
statutului genetic cum ar fi modificările ce survin la producţia de limfocite şi la nivelul aberaţiilor 
cromozomiale (Sparkas, 1986). 

Au fost investigate diferenţele biologice din răspunsurile la drog pentru o mai bună înţelegere a 
dependenţei (Hamilton, 1986). Ca o variabilă semnificativă de corelaţie a fost inclus ciclul menstrual 
în structurarea cercetării psihofarmacologice. Există numeroase raportări despre modificările legate 
de ciclu în ceea ce priveşte consumul şi efectele drogului. 

Modelul biologic este folosit pentru a explica întărirea pozitivă ce conduce la abuz şi dependenţă. 
Un puternic abuz de cocaină este legat de stimularea directă a sistemului cerebral cu localizare în 
hipotalamus. Cocaina prelungeşte activitatea dopaminei din sinapse prin blocarea mecanismelor de 
reabsorbţie a dopaminei, exact ca în cazul antrenării dopaminei în mecanismele de intrare, din 
alimentaţie (Wise, 1984). 

 

Modele psihosociologice: Stress – Adaptare. 

Teoria asupra stressului sugerează faptul că recurgerea la substanţe reprezintă un mecanism de 
soluţionare în sensul diminuării emoţiilor negative sau de accentuare a emoţiilor pozitive. Orientarea 
adaptativă spre dependenţă evidenţiază homeostazia ca factor motivant în consumul de drog. 
Indivizii încearcă să soluţioneze provocările, solicitările mediului prin activarea cu ajutorul 
drogurilor, a resurselor disponibile inadecvate. Această abordare a dependenţei evidenţiză etapele 
modificării şi ne orientează către diferitele tipuri de învăţare corespunzătoare fiecărei etape, de la 
iniţiere la rutină. Situaţiile de risc crescut ce decurg atât din consumul primar de iniţiere (ca presiune 
a grupului de prieteni) şi recidivă sunt aspecte cărora această teorie le acordă toată consideraţia. 

Diferenţele între sexe şi interdependenţa la consumul de heroină ca mecanisme de adaptare au 
constituit, de asemenea, teme de cercetare (Tucker, 1985). Ea a identificat diferenţa între sexe în 
paternul de consum al heroinei şi a atribuit aceasta diferenţelor între sexe în ceea ce priveşte sprijinul 
social şi solicitarea mediului. Chiar dacă bărbaţii au fost în mod frecvent consumatori ai unei plaje 
largi de droguri înainte de a se iniţia în consumul de heroină, femeile au predilecţie în debutul 
consumului de drog, cu heroina. Tucker afirmă că iniţierea femeilor în consumul de heroină are loc 
ca invaliditate de adaptare la situaţia socială de coexistenţă cu bărbatul care consumă heroină. 
Adaptarea femeii la un sistem de sprijin ce încurajează consumul de heroină a constituit începutul 
propriului ei consum. 

De asemenea, susţinerea partenerului de consum de drog se face în mod diferit: femeile consumă 
heroină în cadrul unui context de solicitare a mediului, consumă o doză zilnică mai mică ca a 
bărbatului şi, de asemenea, recurg mai puţin la supradoză. 

 

 Disfuncţia familiei. 

Unii specialişti explică abuzul de drog ca fiind declanşat de disfuncţia survenită în cadrul familiei. 
Abuzul de droguri, a unor adolescenţi poate apare ca urmare a procesului de destructurare a 
conceptului de familie moment în care evoluţia maritală se întrerupe, legăturile intergeneraţii devin 
confuze. Legăturile psihologice difuze şi respectul de sine scăzut în astfel de familii indică puternice 
sentimente de teamă existente, iar membrii familiei îşi permit exprimarea sentimentelor doar sub 
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influenţa drogurilor. Astfel de familii sunt descrise cel mai bine ca sisteme ai căror membri sunt 
marcaţi de singurătate, devalorizare şi deprivare. Dependenţa de chimicale poate avea un istoric în 
arborele genealogic. Părinţii din familiile de origine au avut experienţe limitate în ceea ce priveşte 
capacitatea de rezolvare a problemelor, interdependenţa şi conflictul de organizare. Ca parteneri într-
un mariaj, nu au înţeles cum să emită decizii în colaborare şi au în general un mariaj nesatisfăcător. 
Poate exista o incidenţă crescută de incest, după cum părintele de sex opus încearcă să stabilească 
relaţii intime cu copilul. Părintele de acelaşi sex este rejectat chiar dacă părintele de sex opus arareori 
încearcă să schimbe dependenţa de drog ce limitează potenţialul de independenţă al copilului. Se 
dezvoltă conflicte de genul geloziei părintelui de acelaşi sex pentru copilul dependent (Texter, 1987). 

Atunci când părinţii nu pot coopera în familiile disfuncţionale, este imposibilă desemnarea limitelor 
mutuale, iar evoluţia adolescentului este nesupravegheată. Atenţia este atrasă prin comportamentul 
negativ, care serveşte la menţinerea homeostaziei familiei, iar separarea şi izolarea sunt dificil de 
stabilit pentru copil. Crizele generate de dependenţă se pot constitui ca unică modalitate de 
interacţiune între membrii familiei. Separarea de familia dependentului prin căsătorie sau alte 
modalităţi poate fi chiar sabotată şi ca adult, dependentul se poate întoarce acasă (Texter, 1987). 

 

CONCEPTUL DE RISC. 

Nu trebuie să mai amintim că întreaga lume este angajată într-o problemă extrem de serioasă, 
complicată şi persistentă: cea a drogurilor. SUA, alocase în 1987, 3,5 mld $ guvernului columbian 
pentru a purta un război pe toate liniile împotriva cartierului general al controlului internaţional de 
droguri. În România, treptat, mass-media raportează şi atenţionează asupra fenomenelor legate de 
consumul de droguri, din care, accidente de maşină, stop respirator, forme de violenţă, trafic de 
ţigări şi pliculeţe chiar în incinta liceelor. 

Nu este clar ce le împinge pe atâtea şi atâtea persoane să recurgă la drog cu riscul de a muri. Să fie 
oare plăcerea exclusiv fizică ? Dorinţa de a se afirma, sfidând societatea, ale cărei legi sunt încălcate ? 
Să fie oare şantajarea alor săi? Imprudenţă, curiozitate, transformată într-o capcană fără ieşire ? 

Răspunsurile nu pot fi nici exclusive şi nici generale. Statisticile arată însă că înrobiţii consumului de 
droguri se recrutează din rândul indivizilor celor mai defavorizaţi şi a celor mai prost integraţi din 
punct de vedere social. 

Iată şi o statistică pe tipuri de consumuri în liceele din SUA. 

Consumul de drog şi alcool în licee (în %), [după U.S.Dept. of Education (1988)] 

 
Anul 

Substanţă 
1975 1980 1985 1986 

Alcool 90,6 73,2 92,2 91,3 
Marijuana 47,3 60,3 54,2 50,9 
Cocaina 9,0 15,7 17,3 16,9 
Heroina 2,2 1,1 1,2 1,1 

 

Trebuie să afirmăm că, toxicomanii au în comun căutarea unei plăceri imediate, obţinute fără efort. 
Într-adevăr, aceste substanţe stimulează „centrii plăcerii” descoperiţi în creier de către J. Olds. Dar 
aceleaşi structuri, numite şi sistemul recompensator al creierului, ne procură bucuria atunci când am 
realizat o operă frumoasă, am săvârşit o faptă bună sau pur şi simplu ne-am terminat în mod 
satisfăcător munca, ca să fim în ton cu sloganul mineriadelor PDSR-iste, „Noi muncim, nu gândim”. 

Folosirea drogurilor nu ar fi atât de blamabilă dacă stimularea repetată a centrului plăcerii nu ar duce 
la obişnuinţă, ceea ce necesită doze mereu crescute. În mod corelativ se produce un fel de “inerţie” 
sau de non-reacţie a acestor structuri cerebrale la activităţile fizice sau intelectuale, a căror 
recompensă normală era plăcerea. În asemenea condiţii, nu-i rămâne subiectului deziluzionat decât 
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disperarea sau întoarcerea la drog. Este aproape imposibil să se lupte împotriva plăcerii obţinute fără 
efort, ajungându-se la situaţii de risc. 

Totuşi, noţiunea clară de risc pare să fie uneori interpretată eronat. De exemplu, se poate afirma 
despre un grup că, fumătorii sunt expuşi la un risc mai crescut de a dezvolta cancer de plămâni faţă 
de nefumători. Pe de altă parte nu se poate spune că toţi fumătorii vor deceda datorită cancerului 
sau că nefumătorii nu vor suferi niciodată o astfel de condiţie. A se expune unui risc crescut datorită 
abuzului de droguri implică faptul ca individul să se supună unor şanse sporite, unei posibilităţi 
mărite sau unei predispoziţii crescute de a deveni un consumator de drog. Nici o corelaţie de 
atribute biologice, psihosociale nu pot prezice cu certitudine care individ va deveni actor pe scena 
drogurilor. 

 
CONSUMUL DE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE 
 
Deşi toate substanţele pot genera probleme, totuşi substanţele psihoactive prezintă cel mai mare 
potenţial pentru abuz. Acest tip de substanţe afectează diferite structuri cerebrale care controlează 
dispoziţia, conştiinţa şi comportamentul. 

Există două substanţe psihoactive importante, alcoolul şi nicotina, care sunt asociate cu astfel de 
probleme răspândite pe scară largă. În rândul substanţelor psihoactive rămase, unele se constituie în 
subiect al abuzului de către pacienţi, altele sunt dobândite pe cale legală iar altele sunt vândute ilegal. 
Alte substanţe sunt găsite în mod strict doar pe stradă, nefiind folosite în scop medical. Ele sunt 
comercializate şi utilizate cu totul în afara legii. 
Stare de fapt : 

Farmaciile cu program de noapte sunt asaltate de drogati  

ALEXANDRA POPESCU
Miercuri, 20 Octombrie 1999

FARMACIILE CU PROGRAM DE NOAPTE SUNT ASALTATE DE DROGATI 
Cele câteva farmacii cu program permanent care functioneaza la ora actuala in Bucuresti sint 
terorizate de drogati sau invadate de cumparatori inraiti care-si aduc aminte, in miezul noptii, ca 
dulapiorul cu medicamente este gol. Intr-o asemenea situatie este Farmacia nr. 20 de pe Calea Serban 
Voda, nr. 43, care, potrivit declaratiei uneia dintre farmaciste, vinde de aproximativ sapte milioane de 
lei pe noapte. Toate bune si frumoase pâna când au inceput sa apara clienti dubiosi, tineri, cerând 
insulina sau alte medicamente cu efecte similare drogurilor. Pentru ca omul se cunoaste si dupa 
infatisare, de cele mai multe ori farmacistele refuza sa le vânda medicamente halucinogene. Din cauza 
asta foarte multe au parte de adevarate spectacole când lucreaza in tura de noapte, fiind nevoite sa 
apeleze la politie. "In ultimul timp am cam avut probleme si vad ca acum, noaptea, sunt patrule ale 
politiei care trec si prin fata farmaciei". 

Sedative, hipnotice. 

Acest gen de substanţe prezintă fie efecte sedative (calmante) fie hipnotice (inductoare de 
somnolenţă). Diferenţa dintre efectele acestor substanţe constă doar în dozaj. Din punct de vedere 
tehnic ele sunt cunoscute ca fiind depresive, ele diminuând activitatea sistemului nervos central. 
Această grupă de substanţe includ barbituricele şi substanţele antianxietate. 

Barbituricele. Barbituricele se clasifică în substanţe de scurtă acţiune cu efecte ce durează mai puţin 
de 6 ore, substanţe cum sunt Amital, Seconal, Nembutal şi, substanţe cu acţiune de lungă durată, 
cum ar fi, printre altele, Luminal, Butisol. Barbituricele sunt folosite în primul rând pentru tratarea 
insomniei sau mai puţin întâlnite, pentru sedarea zilnică. Unele barbiturice prezintă şi proprietăţi 
anticonvulsivante. 

Substanţele antianxietate. Aceste substanţe printre care găsim Valium, Serax, Atarax, sunt larg 
răspândite în reducerea anxietăţii. Unele prezintă proprietăţi de relaxare musculară iar altele s-au 
dovedit utile în controlul anumitor crize convulsivante. 
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Riscuri potenţiale. În urma administrării sedativelor/ hipnoticelor, pot apare o varietate de efecte 
secundare cum ar fi dispoziţie proastă, durere de cap, greaţă, vertij, somnolenţă. Subiecţii pot fi 
astfel victime ale accidentelor. Mai mult decât atât, aceste substanţe prezintă prin supradoză riscul de 
deces. 

Un pericol deosebit apare prin interacţiunea acestor substanţe, consumul unui sedativ/hipnotic cu 
un altul sau cu un tip diferit de depresive. De fapt, pe lângă problema dependenţei, cel mai mare 
pericol în cazul acestor substanţe îl constituie combinarea substanţei cu un alt depresiv, în special 
alcool. Se ştie că adolescenţii combină sedative, hipnotice cu alcool pentru producerea unei 
intoxicaţii ridicate. Efectele depresive dezvoltate de ambele tipuri de substanţe pot cauza stări critice, 
inclusiv coma şi chiar exitus. 

Persoanele care îşi administrează astfel de substanţe trebuie să conştientizeze potenţialul letal şi 
astfel să evite pe cât posibil consumul de alcool pe parcursul curei medicamentoase. 

Un alt risc în privinţa acestor substanţe îl constituie dependenţa. Pacienţii pot dezvolta cu uşurinţă o 
toleranţă la o doză de 15 ori mai ridicată decât cea normală. 

Simptomele de sevraj experimentate de către subiecţii dependenţi de aceste substanţe au un aspect 
deosebit de sever. Tabloul debutează cu nervozitate, tremor şi stare de slăbiciune. Dacă nu se 
tratează, consumatorii acestor tipuri de substanţe pot declanşa convulsii gen epileptic, psihoze toxice 
cu iluzii şi halucinaţii şi, îşi pot pierde conştiinţa. Cele mai severe simptome ale sevrajului netratat 
pot dura aproape 4 zile şi se pot dovedi fatale. Dacă o femeie gravidă este dependentă de sedative, 
hipnotice, atunci copilul va suferi la scurt timp după naştere un sindrom de sevraj. 

Stimulantele 

Cel mai folosit stimulent (excitant) este cofeina. Consumul de mari cantităţi de băuturi ce conţin 
cofeină cum ar fi cafeaua şi cola, poate produce vătămarea organismului. În primul rând, consumul 
de cafea pe stomacul gol produce chiar de 3 ori mai mult suc gastric. 

Alte două tipuri de stimulente, amfetaminele şi cocaina, sunt extrem de periculoase. 

De fapt, stimulantele activează sistemul nervos simpatetic, parte a sistemului nervos autonom, care 
pregăteşte organismul să soluţioneze situaţiile de stres, prin ceea ce se cunoaşte ca fiind 

răspunsul “luptă sau fugi”. Stimulantele declanşează acest mecanism într-un mod neadecvat, când de 
fapt nu este necesar. În timp ce cofeina realizează această manifestare la un nivel relativ redus, alte 
stimulente mult mai puternice o fac pe o scală mult mai amplă. 

Cofeina. Puţini oameni realizează ce efect are cafeaua şi cât de rapid acţionează. În mai puţin de 5 
minute după consumarea unei ceşti de cafea, cofeina ajunge în orice punct din organism. Aceasta 
accentuează fluxul de urină şi acidul din stomac, relaxează în mod involuntar musculatura, sporeşte 
absorbţia de oxigen şi creşte ritmul metabolismului obişnuit. De asemenea, accentuează forţa de 
contracţie cardiacă iar o cantitate prea mare de cofeină conduce la un ritm cardiac neregulat. 

Amfetaminele. Amfetaminele, cunoscute uneori ca pilule pentru curaj sunt droguri sintetice ce 
includ Benzedrină, Dexedrină. 

Amfetaminele au o oarecare legitimitate în consumul medical. Ele pot fi folosite în tratamentul 
stărilor extrem de rare denumite narcolepsie (o necesitate incontrolabilă de somn profund pentru 
scurte perioade de timp) şi pentru tratamentul hiperkinezic (supraactivitate necontrolată) la copii. În 
mod interesant, efectele amfetaminelor au caracter paradoxal la copiii hiperkinetici: ei se calmează în 
loc să fie excitaţi. 

Pe lângă cele folosite, unele amfetamine au fost combinate cu altele sau cu barbiturice ori cu 
tranchilizante, într-o varietate de produse solicitate pentru controlul greutăţii. Nu se recomandă 
folosirea amfetaminelor pentru suprimarea apetitului. După 2-4 săptămâni ele nu mai sunt eficiente 
iar riscurile sunt cu atât mai îngrijorătoare, multe persoane devenind astfel dependente de 
amfetamine. 
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Mai recent, pe piaţa drogurilor au apărut noi forme de meta-amfetamine. Denumite, “ice”, “glass”, 
“freeze” sau “quartz”, ele seamănă cu bucăţi de zahăr candel şi sunt inhalate după ce au fost 
încălzite în pipă. Rezultatul imediat este euforia accentuată şi sentimentul de vigilenţă şi încredere 
dar, atenţie, sevrajul generează o depresie intensă, iritabilitate şi insomnie, ca efecte frecevente. De 
asemenea, au apărut efecte psihotice deosebit de serioase. 

 
"Caciula libertatii"  

ION GIRNOD 
Vineri, 23 Octombrie 1998 

Un nou halucinogen penetreaza piata drogurilor, la Sibiu: "Caciula libertatii" Produsul este 
obtinut prin pisarea unor specii de ciuperci  
Chiar daca, in mod oficial, nu sunt inregistrate persoane dependente de stupefiante, nu 
inseamna ca la Sibiu acest flagel nu exista. Ba, dimpotriva, se poate spune ca tinerii din 
municipiul de pe Cibin, pentru care consumul de droguri a devenit un mod de viata, sunt 
artizanii unui nou compus care si-a câştigat deja prozeliti. Primele semnale in acest sens au 
aparut zilele trecute, când cinci tineri, cu virste sub 20 de ani, prezentind simptomele unor 
intoxicatii cu ciuperci, au apelat la Salvare. Acestia au recunoscut, ulterior, ca starea lor de 
disconfort, manifestata prin senzatii de voma si dureri stomacale, s-a datorat celui mai nou 
produs in materie de droguri, denumit argotic "Caciula libertatii". Obtinut prin mojararea 
(pisarea) unor specii de ciuperci, uscate, acest compus are un puternic efect halucinogen. 
El se administreaza fie oral, fie in amestec cu tutunul. Potrivit specialistilor, mutatiile 
genetice ale ciupercilor semnalate in anumite perioade ale anului pot face din "Caciula 
libertatii" un produs care te inalta definitiv in imparatia cerurilor. 

 

Riscurile potenţiale. Oamenii devin dependenţi fizic atât de cofeină cât şi de amfetamine. Aceste 
droguri induc tot felul de riscuri. Pentru majoritatea subiecţilor 3-4 ceşti de cafea pot genera 
iritabilitate, durere de cap, tremor şi nervozitate. O cantitate dublă poate induce halucinaţii şi 
convulsii. Persoanele care consumă cel puţin 5 ceşti de cafea pe zi pot suferi pentru câteva zile 
simptome ale sevrajului, inclusiv greaţă, dureri de cap, iritabilitate şi oboseală. 

Persoanele care consumă cafea în mod regulat pot resimţi respiraţie rapidă, palpitaţii, agitaţie şi 
modificări ale dispoziţiei. 

Cofeina poate aduce şi alte pericole. Studiile au asociat cofeina cu bolile de inimă, tumorile benigne 
şi maligne, cancer de pancreas şi cu defecte la naşterea copilului. Totuşi, alte studii au respins aceste 
aspecte. 

Fără îndoială, este o idee bună ca femeile însărcinate să evite cofeina ca de altfel orice altă substanţă.  

În ţară, situaţia este îngrijorătoare, pe de o parte datorită climatului social degradat şi deoarece copiii 
au început să consume foarte multă cofeină. Chiar şi cola consumată de un copil de 7 ani este ca un 
drog iar mulţi copii, chiar şi sub 7 ani consumă zilnic o doză mult mai mare. Referitor la climatul 
social iată ce scrie un tânăr de 17 ani (2002). 

 
* 
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În mod frecvent amfetaminele induc efecte secundare cum ar fi nervozitatea, ridicarea TA şi dureri 
de cap, şi toate acestea chiar cu o doză mică. Dacă susbstanţa este folosită doar la o singură ocazie 
(în ajutorul studentului pentru susţinerea unui examen) nu vor exista efecte ulterioare. Totuşi, dacă 
subtanţa este luată într-o situaţie cu risc inerent, cum ar fi şofatul, există un pericol suplimentar. 
Efectele amfetaminelor se instalează instantaneu şi impredictibil, putând rezulta somnul sau chiar 
decesul consumatorului. 

În doze mari sau consumate pe perioade prelungite, amfetaminele prezintă efecte neprevăzute 
printre care insomnia, vertijul, agitaţia, confuzia, delirul şi subnutriţia. Consumatorul poate dezvolta 
sentimente exagerate de încredere şi forţă care conduc la erori în disecernământ. Pentru unele 
persoane, consumul prelungit de amfetamine pot conduce la psihoze. În alte situaţii creşterea 
presiunii sanguine generate de consumul continuu de amfetamine poate tensiona vasele sanguine. 
Consumul intravenos de amfetamine poate conduce la exitus provocat prin spargerea vaselor 
sanguine ca în cazul accidentelor vasculare (stroke). 

Ca o regulă, amfetaminele nu se consumă în sens recreaţional. Ele trebuie să fie consumate de 
indivizi care doresc sau care consideră că au nevoie de ele şi nicidecum să fie consumate în situaţii 
sociale. Astfel, primele două nivele ale dependenţei de drog şi anume, consumul experimental şi cel 
recreaţional, sunt ignorate în mod frecvent. Din nefericire, populaţia poate recurge rapid la 
consumul situaţional, intensificat şi compulsiv. Odată intraţi pe acest traseu, consumatorii vor 
descoperi că au o nevoie progresivă de drog. Se dezvoltă toleranţa iar dependenţa psihică este 
puternică. Deşi potenţialul pentru dependenţă fizică nu este mare ca în cazul sedativelor, 
hipnoticelor şi narcoticelor opiacee, există totuşi un anume grad de dependenţă fizică evidenţiată 
prin depresie, apetit crescut şi o nevoie crescută de a dormi atunci când consumul este suprimat. 

Cocaina 

Printre cele mai cunoscute droguri ilicite, cunoscute astăzi, se află şi cocaina, o substanţă foarte 
periculoasă. Extrasă din plante de coca din America de sud, cocaina este un stimulant strâns legat de 
cofeină, deşi este cu mult mai tare. La început, cocaina reduce apetitul şi induce sentimentul de bună 
dispoziţie, încredere şi vigilenţă, stări care durează 20-90 minute, funcţie de forma în care este luat 
drogul. Pe măsură ce efectele dispar, consumatorul trăieşte sentimente de anxietate care vor dura cel 
puţin câteva ore. 

Consumul de cocaină. Din punct de vedere medical, cocaina este utilizată ca anestezic local în 
anumite proceduri chirurgicale. Aceasta amorţeşte ţesutul, constrictă vasele sanguine, ajută la 
reducerea sângerării. În consumul recreaţional este i n h a l a t ă  (“snorted”) prin nări, injectată sau 
fumată. Consumatorii de cocaină inhalează pudra de drog, cunoscută drept coke, blow, toot sau 
foiţă. De asemenea, această pudră poate fi amestecată cu apă şi apoi injectată. Această procedură 
accentuează rapid starea consumatorului. Unii consumatori caută stări mult mai intense prin 
injectarea cocainei cu heroina, o combinaţie extem de periculoasă, procedură cunoscută sub numele 
“speedball”. 

Consumatorii fumează o formă de cocaină, cunoscută sub numele freebase sau o formă cunoscută 
drept crack. Fumatul drogului produce accentuarea stărilor, mai rapid decât inhalarea sau injectarea, 
deşi starea este foarte scurtă. În timp ce cocaina inhalată are puritate 20-50%, cocaina fumată se 
apropie de 100%. Crackul, o formă de rocă a drogului cocaină, are 25-90%. Introducerea granulelor 
de crack a atras un alt segment de populaţie, a celor cu venituri mici, datorită costului redus. 

Riscuri potenţiale.  În SUA, cocaina este drogul ce crează cea mai mare ameninţare la sănătatea 
publică. Institutul Naţional al Abuzului de Drog, din SUA, a apreciat că 2 milioane de indivizi sunt 
consumatori de cocaină. În România se consumă toate formele de droguri, piaţa nefiind încă 
segmentată, orientată. 

Deşi se spunea că, în cazul consumului de cocaină nu se crează dependenţă, totuşi, experimentele pe 
animale au demonstrat dependenţa. În aceste experimente maimuţele care au avut acces nelimitat la 
cocaină, au continuat să ingereze substanţa până au murit de epuizare şi subnutriţie. Acest tip de 
comportament este reflectat şi de consumatorii de drog, care adesea consumă subsanţa fără să se 
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preocupe de propria sănătate, securizare sau bunăsatre. Majoritatea experţilor consideră că, crackul 
crează în mare măsură dependenţa, care poate surveni relativ la scurt timp după câteva încercări. 

Cocaina este asociată problemelor cardiovasculare, inclusiv atac de cord şi aritmie, în probleme 
pulmonare şi în atacuri cerebrale. Consumul regulat de cocaină poate conduce la toleranţă şi 
dependenţă şi, adesea este însoţită de anxietate crescută şi depresie, iluzii paranoide şi subnutriţie. În 
timp ce cocaina produce mai întâi performanţe sexuale ridicate, consumul îndelungat generează 
disfuncţii sexuale atât la bărbaţi cât şi la femei. Consumul prelungit de cocaină poate produce şi mai 
rău, tremor şi convulsii, ca rezultat al pierderii coordonării motorii. Inhalaţiile repetate de cocaină 
pot produce distrugerea mucoasei nazale şi, în cazuri mai rare, poate conduce la perforarea 
membranei dintre nări. 

Un alt pericol asociat cu cocaina şi cu alte droguri este legat de puritatea drogului. Consumatorii nu 
pot şti pe ce au dat teancul de bani. Analizele de laborator au identificat ca “ingrediente” în droguri, 
praf de sticlă, otravă pentru gândaci, cretă, etc. 

Femeile gravide care consumă drog se expun unor riscuri crescute pentru avort sau naşteri 
premature. Mai mult chiar, copiii născuţi din părinţi consumatori manifestă semne de nedezvoltare 
cum ar fi înălţime redusă, greutate redusă la naştere, cap mic şi deteriorări neurologice. Cocaina 
consumată de femei gravide a fost asociată şi altor defecte la naştere, printre care maltformaţii ale 
inimii, craniului şi tractului gastrourinar. Copiii consumatorilor pot dezvolta de asemeena riscuri 
mari pentru dezvoltarea s i n d r o m u l u i  d e  d e c e s  s u b i t  l a  c o p i i  (SIDS-sudden infant death 
syndrome).  

 

Marihuana  

Marihuana, denumită şi iarbă, reprezintă al treilea drog recreaţional cel mai popular din SUA (după 
alcool şi tutun) şi posibil este cel mai răspândită dintre toate substanţele controlate. Marihuana, sau 
h a ş i şu l , are la bază fibra plantei Cannabis sativa, o răşină foarte concentrată şi foarte puternică din 
plantă. Ingredientul psihoactiv principal este THC, cantitatea acestei substanţe chimice în masa de 
marihuana determină potenţarea acesteia. 

În consumul medical, cannabisul are o istorie de 5000 de ani, în mare parte ca analgezice. Înlocuit în 
mare parte de aspirină şi alte analgezice pentru acest scop, cannabisul are un potenţial terapeutic 
pentru tratarea glaucomului şi a unora din efectele secundare ale chimioterapiei cancerului. 

Efectele pe termen scurt şi îndelungat. În doză medie, efectele marihuanei nu diferă foarte mult de 
cele generate de cantităţi moderate de alcool, apărând în plus distorsionarea percepţiei timpului, 
accentuarea ritmului cardiac, dilatarea vaselor sanguine oculare, accentuarea apetitului şi setei şi, 
unele stări de slăbiciune musculară. Aceste efecte pot dura chiar şi mai mult de 8 ore. 

Alte efecte variază în funcţie de fondul individului, de mediu şi uneori se aseamănă cu cele ale 
sedativelor moderate sau chiar cu cele ale stimulentelor moderate. De asemenea, marihuana poate 
intensifica efectele alcoolului, cofeinei şi barbituricelor. Consumatorul de marihuana, instabil 
emoţional, poate reacţiona într-o manieră exagerată în aproape orice altă direcţie, inclusiv panică 
severă sau paranoia. Dozele ridicate pot induce o dereglare senzorială semnificativă. Capacitatea de a 
gândi în mod clar şi de a învăţa este redusă prin consumul de marihuana. 

Pe termen lung, consumatorii de marihuana pot dezvolta toleranţă la drog. Deşi riscul dependenţei 
fizice este probabil nesemnificativ, totuşi, dependenţa psihică este posibilă în mare măsură. 

Riscurile potenţiale.  Consumul de marihuana pe termen scurt poate periclita subiecţii aflaţi în 
situaţiile ce solicită deplina funcţionare a capacităţii de percepţie cât şi coodonarea motorie. 
Combinarea alcoolului cu marihuana prezintă riscuri deosebite. 

Pe termen lung, riscul major în consumul de marihuana îl constituie deteriorarea respiraţiei. La fel ca 
şi tutunul, marihuana poate bloca eficienţa plămânilor. Există de asemenea dovezi conform căreia 
fumatul de marihuana deteriorează sistemul de apărare al plămânilor, expunându-i la riscuri crescute 
de dezvoltare a infecţiei. Deşi nu există o dovadă directă că fumatul de marihuana ar fi corelat cu 
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cancerul de plămâni, totuşi, s-a constatat că reziduurile din fumat (ca şi tarul din fumatul tutunului) 
au produs tumori la animalele de experiment. Substanţele chimice cauzatoare de cancer, prin 
fumatul tutunului, sunt identificate la nivelele foarte ridicate prin fumatul de marihuana. 

O altă preocupare serioasă în ceea ce priveşte consumul de marihuana pe termen lung, o constituie 
sistemul reproductiv. Numeroase studii au identificat nivele reduse de testosteron la bărbaţii 
fumători de marihuana, alături de alte două anormalităţi în spermă. Se consideră că aceste efecte 
sunt reversibile atunci când drogul este suprimat. La femei, consumul de marihuana a fost asociat cu 
întreruperea ciclului menstrual, cu sterilitate secundară. 

O a treia preocupare faţă de consumul de marihuana este impactul asupra planului mental al 
individului. Chiar dacă gândirea delirantă, paranoia şi halucinaţiile au fost atribuite consumului de 
drog, este încă neclar dacă acesta generează aceste probleme sau accentuează o evidentă 
predispoziţie. De asemenea, s-a sugerat că, consumul îndelungat de marihuana conduce la 
aplatizarea ambiţiei şi tonusului, pierderea motivaţiei, apatie, inactivitate, neglijenţă şi lipsa 
preocupării pentru viitor. Studiile nu au reuşit să evidenţieze conexiuni. 

Solvenţii volatili. 

Substanţele ce conţin solvenţi chimici volatili ce prezintă efecte psihoactive sau de alt gen, atunci 
când sunt aspirate în respiraţie, sunt denumite inhalanţi. Substanţele ce au fost inhalate cuprind 
benzina, lac de mobilă, insecticide, lchid de transmisie, solvenţi pentru pictură, aerosoli, lichide 
pentru curăţat şi lustruit, adeziv. Toate aceste substanţe pot vătăma organele vitale (plămânii, 
rinichii, ficatul, creierul) şi pot produce decesul. 

Protoxidul de azot. Utilizat de către stomatologi ca anestezic, începând din 1840, protoxidul de azot 
(un gaz ilariant) este inclus pe lista celor mai slabi inhalanţi toxici. Totuşi, poate fi produs decesul 
dacă este inhalat cu insuficient oxigen. Mai mult, utilizarea îndelungată repetată poate genera 
deteriorarea nervilor, slăbiciunea muşchilor, pierderea auzului, modificări în ritmul cardiac, 
impotenţa şi anemia cu ameninţarea vieţii. 

Azotatul de amil şi azotatul de butil. Azotatul de amil este o substanţă recomandată în tratarea 
anginei, o durere severă în piept datorită irigării sanguine şi oxigenării insuficiente a inimii. O 
substanţă similară, azotatul de butil nu a fost niciodată folosită în plan medical. Ambele substanţe au 
fost folosite în mod recreaţional ca excitanţi sexuali. O substanţă asemănătoare izobutil alcool, 
produce efecte similare dar mai puţin intense decât azotatul de butil. 

Efectele imediate ale inhalării de azotat include, durere de cap, vertij, relaxare musculară, accentuarea 
ritmului cardiac, scăderea TA, încălzire, vomă, chiar leşin. Aceste efecte se pot dovedi deosebit de 
periculoase pentru persoanele cu TA scăzută sau care au glaucom. 

Consumatorii pot dezvolta toleranţă la azotaţi chiar dacă nu s-a înregistrat dependenţa fizică. 
Inhalarea unor volume substanţiale în decursul timpului poate conduce la stări în care hemoglobina 
normală nu va mai fi oxigenată. De asemenea, pe termen îndelungat există riscul dezvoltării 
vătămării cardivasculare. La persoanele în vârstă, pensionari ai mediilor îmbibate de solvenţi, s-au 
înregistrat psihoze cu delir, halucinaţii cu conţinut axat pe scene de otrăviri.  
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Narcotice opiacee. 

Narcoticele opiacee induc consumatorului amorţirea atât fizică cât şi mentală. 

 

Fig. 2    Sevraj 
Psihologii, sociologii cât şi 
alte categorii de specialişti 
au subliniat în nenumărate 
ocazii că, narcoticele 
opiacee induc 
consumatorului amorţirea 
atât fizică cât şi mentală. 

 
Ele acţionează ca un analgezic asupra sistemului nervos central, anulând durerea fără producerea 
pierderii de conştiinţă. 

Narcoticele opiacee includ: 

 Opiaceele: opiu, morfina, heroina. 

 Opioidele: grupul de substanţe sintetice, care sunt asemănătoare chimic opiaceelor. 

Opiumul, substanţa fundamentală, originară din Asia mică, se extrage dintr-o specie de mac. 
Elementul activ este m o r f i n a . H e r o i n a , un derivat al morfinei, este de două ori mai tare decât 
morfina. 

O variantă recentă a heroinei este “tango & cash”, formulă ce combină heroina cu un tranchilizant. 
Rezultă un efect periculos care a generat deja decese, încă din primele luni de la ieşirea pe piaţă. 

Consumul medical. Narcoticele opiacee sunt utile în planul medical pentru suprimarea durerii, 
controlul diareei şi suprimarea răcelii. Subiecţii cărora li se administrează sub prescripţie aceste 
substanţe nu devin dependenţi. Dacă morfina este recomandată pentru alinarea unei dureri severe, a 
unei vătămări, atunci subiectul va dezvolta dependenţă din momentul în care vătămarea a fost 
vindecată iar substanţa nu se mai impune ca necesară. 

Riscuri potenţiale. Până în anii 1980, când s-a înregistrat o creştere a consumului de cocaină, heroina 
reprezenta problema prevalentă a drogurilor ilicite. Heroina este în mod tipic injectată i.v., chiar dacă 
uneori este injectată subcutanat sau inhalată. Persoana care foloseşte heroină se expune unui mare 
risc de a deveni dependentă fizic de drog. 

De obiecei, consumatorii de heroină caută efectul de amorţeală mentală, estomparea gândurilor şi 
sentimentelor, momente ce pot include stări de extaz similare orgasmului sexual. Atunci când un 
consumator a devenit dependent, drogul este necesar de asemenea pentru evitarea sevrajului. Pe 
măsură ce consumatorul devine dependent, el poate dezvolta chiar şi toleranţă. 

 

SUBSTANŢE PSIHEDELICE/HALUCINOGENE. 

Substanţele halucinogene sunt acele droguri ce induc iluzii, distorsionare mentală prin creare de 
dispoziţii, gânduri şi percepţii care altfel nu s-ar desfăşura decât în vise. 

Primele forme ale acestor substanţe au derivat din plante şi au fost utilizate în medicina populară şi 
ca aspecte ale ritualurilor religioase. În anii recenţi au fost dezvoltate şi alte forme. 

LSD-ul (“acid”), un halcinogen bine cunoscut a fost dezvoltat la finele lui 1940. Pe lângă LSD, acest 
grup de droguri include o varietate de substanţe, unele, derivate din plante naturale iar altele create 
în laborator. Printre acestea se află PCP (un tranchilizant pentru animale), mescalina (derivat din 
cactusul peyote), psilocybin (derivat din ciuperci) şi alte substanţe cunoscute după abreviaţiile 
denumirilor chimice.  
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Niciunul dintre aceste droguri nu generează dependenţă fizică şi apare o mică dependenţă psihică iar 
toleranţa se dezvoltă doar la un consum frecvent. Pericolul real al halucinogenelor survine din 
efectele nepredictibile din timpul consumului şi mai rar, la mult timp după aceasta. 

LSD. O doză medie de LSD produce un uşor vertij, stare de slăbiciune, dilatarea pupilelor şi 
alterarea percepţiei, distorsionarea simţului asupra timpului, înfundarea auzului şi, sinestezia, 
amestecarea simptomelor în care o persoană “aude” colorat sau vede “sunete”. Simptomatologia 
psihologică include un şuvoi de gânduri în combinaţii noi, modificări rapide de dispoziţie şi 
sentimentul de deformare a organismului. 

PCP.  Feniciclidina, cunoscută de asemenea ca PCP, “praful îngerului” sau sub alte porecle, a avut la 
început utilizarea de anestezic uman, dar când au fost identificate proprietăţile secundare, substanţa 
a fost restrânsă la aplicaţii veterinare. Astăzi, PCP este o substanţă ilegală şi poate fi combinată cu 
alte droguri ilegale (în special THC, principalul ingredient psihoactiv din marihuana). Este 
disponibilă ca pulbere solubilă în apă, lichid sau tablete şi este luată pe cale orală, inhalată, injectată 
sau presărată pe marihuana, plante de bucătărie sau tutun şi, fumată. 

Mescalina şi psilocybin.  Mescalina este utilizată în cadrul ceremoniilor religioase ale americanilor 
nativi. Psilocybin este de asemenea parte a acestora încă de pe vremea aztecilor. Atunci când sunt 
luate în timpul ritualurilor tradiţionale şi sub supravegherea consumatorilor experimentaţi, aceste 
substanţe se pare că nu produc vătămări de durată. Totuşi, efectele pot fi riscante şi nepredictibile. 

Riscuri potenţiale. Atât PCP cât şi LSD pot genera puternice reacţii adverse, chiar şi decesul. 
Consumatorii de LSD experimentează uneori “glume proaste”, completate cu percepţii 
monstruoase, iluzii extreme şi panică severă. Astfel de reacţii sunt întâlnite în cazul dozelor mari şi a 
impurităţilor din droguri, deşi ele pot apare şi fără nici un motiv aparent. La unii subiecţi, LSD-ul 
poate induce o depresie serioasă, paranoia, psihoze cronice. Chiar şi consumatorii ocazionali de LSD 
pot experimenta flashback-uri, distorsionări perceptuale scurte, subtile, cât şi ideaţie bizară ce pot 
apare chiar şi la 5 ani după ultima experienţă cu drogul. 

PCP este un drog care zăpăceşte şi panichează, având proprietăţi conflictuale. Poate acţiona nu doar 
ca un delirant cât şi ca un excitant, depresiv şi analgezic. Efectele acestuia pot varia de la o pesoană 
la alta sau, de la un moment la altul la o aceeaşi persoană. Dozele mici pot produce senzaţia de 
intoxicaţie, euforia, amorţeală generală, gândire dezorganizată, discurs neclar, comportament ostil şi 
bizar sau, oricare din combinaţiile acestor efecte. 

Doze uşor crescute produc greaţă, vomă, febră, pierderea controlului muscular sau coma. 

Dozele mari pot conduce la oricare dintre aceste stări şi în plus, creşterea accentuată a TA şi ritmului 
cardiac, dezvoltarea comportamentului psihotic (inclusiv violenţă), convulsii, coma. PCP este 
cunoscută pentru producerea psihozelor similare schizofreniei şi, în mod ocazional incapacitate de 
deplasare. 

La începutul anilor 80 începuse să apară o nouă clasă de droguri, denumite “designer drugs”. Aceste 
substanţe au fost create în laboratoarele economiei substerane cu uşoare variaţii faţă de drogurile 
controlate, astfel încât ele mimau efectele acelor droguri. Totuşi, s-au făcut unele greşeli cu 
consecinţe grave, cum ar fi dezvoltarea unei stări de genul Parkinson. 

 
Factori de risc. 

Scopul principal al acestei secţiuni a fost de a structura un profil, de a surprinde acele trăsături, 
caracteristice sau experienţe pe care le-am sesizat mai des în literatura de specialitate şi în abordările 
personale asupra tinerilor consumatori de drog. Este foarte important ca aceşti factori să fie văzuţi 
mai degrabă ca o corelare la abuzul de drog decât cauze ale acestui comportament. 

Dezvoltarea abuzului de substanţă, a dependenţei, este atribuită unei suite de cinci factori majori: 
fizici, socioculturali, familie, psihocomportamentali şi spirituali. 

Factorii fizici includ susceptibilitatea genetică, deprinderile deficitare de îngrijire a sănătăţii, durerea, 
suferinţa, pot induce abuzul de drog. Consumul de drog poate surveni ca urmare a dereglării, a 
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pierderii sănătăţii, în special când această alterare induce suferinţă. Deprinderile defectuoase, 
deficitare în ceea ce priveşte îngrijirea contribuie de asemenea la consumul şi abuzul de drog, iar un 
indicator (predictor) important asupra consumului curent de substanţă îl reprezintă consumul 
anterior de substanţă. 

În vest, mai mult de 1/3 dintre bărbaţi şi 1/5 dintre femei au avut o experienţă cu cocaină până la 
vârsta de 20 ani (Kandel, Murphy, Karus, 1985). Totuşi, acest consum este în general limitat la mai 
puţin de 10 încercări. Frecvenţa în adolescenţă a consumului de marihuana reprezintă  un predictor 
important pentru consumul frecvent de cocaină de la începutul vârstei adulte. 

Factorii socioculturali includ normele culturale ce sprijină consumul de drog ca o activitate 
valoroasă. În România sfârşitului de mileniu nu putem afirma existenţa unor modele în consumul de 
drog, dar datorită haosului în legislaţia existentă şi în comunicarea din aparatul administraţiei de stat 
începe să se contureze acceptarea şi prestigiul comportamentului de consum de drog. 

Familiile dezordonate, caracterizate de haos, pot recurge la consumul de droguri pentru a reduce 
posibilitatea modificării de structură în familie ca sistem. În timp ce membrii familiei se focalizează 
pe consumul de drog al unui membru al familiei, ei ignoră aspectul fundamental al nefericirii 
personale şi disfuncţionalitatea rolurilor şi statutului familiei ca sistem. 

Este mult mai probabil ca, tinerii, consumatori de drog să provină din familii cu interacţiune 
deficitară, în care crizele sunt manifestări frecvente, iar atitudinile părinţilor şi comportamentul cu 
rol modelator al terţilor sprijină consumul şi/sau abuzul de alcool, tutun, drog. Tinerii sunt expuşi 
unor riscuri crescute pentru consumul de drog dacă ei provin din familii cu membri ce au 
experimentat sau sunt dependenţi de drog sau în care părinţii consumă băuturi sau droguri tari fie în 
ideea recreerii sau ca modalitate de soluţionare a unor probleme (Kandel, 1980). 

Blum (1978) a observat că în familiile în care s-a cultivat independenţa în locul disciplinei şi 
responsabilităţii comunităţii, copiii sunt expuşi unor riscuri crescute la consumul de droguri tari. O 
manifestare a acestei atitudini de laisez-faire în educaţia copiilor a fost raportată de Wright (1982) ca 
fiind direct legată de consumul ulterior de drog, de problemele legate de drog şi tutun, în rândul 
adolescenţilor studiaţi de el. Dintr-un studiu, realizat de Mills şi Noyest (1984), pe un eşantion de 
peste 34.000 de băieţi şi fete din clasele 8, 10, 12 din Maryland, a reieşit că, disponibilitatea de a 
consuma banii este semnificativ corelată cu nivelul consumului de droguri. Elevii care îşi consumă în 
mai mare măsură banii tind să fie în mai mare măsură consumatori de droguri. Nu a fost determinat 
nivelul la care au ajuns sumele acordate de către părinţi. 

În studiul realizat la Centrul MUNPOSAN (Tihan, 1999), a reieşit că nivelul mediu al sumei 
consumate de un utilizator dependent de drog de 3 ani, a atins nivelul de 12-16 milioane lei (mai, 
1999) la un nivel al gramului de cocaină de 500.000 lei. 

Un subiect frecvent abordat în literatură, identificat şi în cercetarea noastră este lipsa căldurii şi a 
apropierii strânse dintre părinţi şi copii ceea ce a indus situaţii cu risc crescut pentru abuzul de drog. 
Tinerii care sunt în mod frecvent criticaţi, ridiculizaţi, minimalizaţi sau pur şi simplu ignoraţi şi care 
nu pot primi sprijinul emoţional din partea familiei, se orientează în mod tipic spre indivizi sau 
grupuri din afara familiei. Frica, ruşinea şi vina trezite de comentariile celor din jurul său sunt uneori 
depăşite rapid, dar în cele mai multe cazuri persistă atât timp cât persistă şi ameninţarea. Are loc 
destructurarea afectivă. 

Ce înseamnă a f e c t i v i t a t e a  copilului ? 

Ca şi inteligenţa cu care se întrepătrunde intim în activităţile umane, afectivitatea este deopotrivă un 
imperiu al dragostei şi al urii ce condiţionează calitatea dialogului emoţional cu lumea, educaţia şi 
mediul familial având un rol foarte important. 

Cum are loc dezvoltarea afectivă ? 

Creşterea afectivă reprezintă “o evoluţie în contact cu alţii”, care permite copilului, în intimitatea lui, 
de a se interioriza şi a-şi crea scara de valori. Există însă două atitudini ale adulţilor care pot stingheri 
evoluţia normală a vieţii afective a copilului: 
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1. Carenţele afective provocate de răceala şi rigiditatea părinţilor şi mai ales a mamei. În acest caz, 
mereu brutalizat, impunându-i-se “tipare”, copilul poate să ajungă până la stări de nelinişte, de 
instabilitate, la un “temperament acaparator” (fuga după capturarea unor legături afective 
extrafamiliale) ori dimpotrivă, la indiferenţă, la retragerea apatică în sine, la agresivitate şi 
violenţă. 

2. Excesul de dragoste ce amplifică până la fanatism grija pentru emoţiile şi sentimentele copilului. 

Pentru a evita aceste atitudini este necesară cunoaşterea particularităţilor dezvoltării afective. 

Necunoaşterea face ca mulţi copii să trăiască adevărate şocuri emoţionale pentru că “cei mari” din 
indiferenţă sau din cauza carenţelor educaţionale, transformă afectivitatea necesară relaţiilor adulţi-
tineri într-un imperiu al urii dominat de stări de izolare, de anxietate, de sentimentul singurătăţii şi 
deziluzii. 

Astfel că nu este ceva neobişnuit în rândul tinerilor să recurgă la alcool, droguri. 

O comunicare liberă şi deschisă între copii şi părinţi reprezintă probabil indicatorul cel mai 
important al unei bune interacţiuni în familie. Expunerea neclarităţilor, împărtăşirea părerilor şi 
exprimarea sentimentelor sunt elemente esenţiale ale acestui proces, ale adaptării, inserţiei, ale 
construcţiei schemei logico-operatorie. Situaţiile în care copiii şi părinţii se simt confortabil în 
discutarea şi analizarea pe marginea subiectelor gen alcool, drog, sex, etc., sunt în mod particular 
foarte importante, deoarece acest gen de dialog este eficient în descurajarea comportamentelor 
deviante: mult mai important decât cuvintele este, realizarea de către copil a faptului că părinţii se 
îngrijesc să-i asculte, să-i ajute. 

Unul din riscurile asociate cu lipsa comunicării dintre părinte-copil o reprezintă îndoiala, dubiul. 
Deoarece unii tineri eşuează în iniţierea sau angajarea unei conversaţii despre problemele curente, 
alcool, drog, sex, părinţii concluzionează în mod greşit despre copii că ei nu sunt nici preocupaţi de 
acele probleme şi nici nu au nevoie de sfaturi. Pe de altă parte, nepăsarea părinţilor asupra acestor 
probleme pot semnala fie lipsa de interes sau de preocupare sau aprobarea tacită a chestiunilor. 

Partenerii, amicii, colegii. 

Interacţiunea cu cei de aceeaşi vârstă este un element critic în socializarea tinerilor. Aceste relaţionări 
îşi pot aduce o contribuţie pozitivă şi în cele din urmă conduc la dezvoltarea abilităţilor 
interpersonale, independenţa faţă de familie şi la înţelegerea de sine. Din contră, relaţia cu cei de 
aceeaşi vârstă poate influenţa negativ asupra comportamentului şi dezvoltării, ca în cazul consumului 
şi abuzului de alcool şi dorg. 

În cadrul analizei psihosociale am constatat că majoritatea iniţierilor şi continuarea consumului de 
drog este determinată de influenţa persoanelor de aceeaşi vârstă. Aceste date vin să confirme şi 
informaţiile din literatură (Jessor & Jessor, 1977; Kandel, 1973) unde de altfel există controverse 
asupra dinamicii acestor relaţionări. De exemplu, unii cercetători afirmă că sub presiunea exercitată 
de consumatorii de droguri şi non-consumatorii recurg la drog. Alţi cercetători afirmă că o persoană 
se poate expune unor riscuri crescute de consum de drog chiar dacă apropiaţii săi de aceeaşi vârstă 
nu sunt consumatori, dar sprijină comportamentul de consum de drog (Capuzzi, Lecoq, 1983). Un 
element comun în aceste explicaţii asupra fenomenului de influenţă generat de cei de aceeaşi vârstă 
cu subiecţii, este acela că influenţa este exercitată mai degrabă de grupul acestor persoane decât de 
indivizi în parte. 

În cercetarea realizată în mediul din Bucureşti am surprins că iniţierea are loc sub influenţa mediului 
de prieteni şi se desfăşoară în discoteci, în speţă, în grupul sanitar, pe scările blocurilor, iar consumul 
se face în continuare în grupuri mai mari la prieteni acasă, la petreceri, ulterior şedinţele sunt 
dedicate în special consumului de drog, în grupuri din ce în ce mai mici. Grupul cel mai mic este 
constituit din prieteni (el şi ea) datorită fricii de exitus. 

Cu excepţia unei tinere de 20 ani (1999), nu am întâlnit consumatori care să-şi administreze droguri, 
singuri fiind. 
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În literatură, o perspectivă diferită este întâlnită de Capuzzi (Capuzzi, Lecoq, 1983) care sugerează că 
cei ce consumă droguri caută persoane de aceeaşi vârstă care sunt fie ei înşişi consumatori sau 
acceptă comportamentele de consum de drog. Shepard (1985) consideră, de asemenea, că 
adolescenţii consumatori îşi selectează adesea prietenii ce consumă drog ca modalitate de sprijin şi 
validare a propriului lor comportament. 

În cercetarea din Bucureşti am identificat în ceea ce priveşte compoziţia grupului, un amalgam de 
categorii socioprofesionale. În acelaşi grup erau studenţi la arte plastice, la regie-film, hoţi de maşini, 
rromi. Importantă nu era ocupaţia, ci faptul că acceptau şi sprijineau acest comportament. Ideea care 
îi susţinea era, citez, “… toţi ceilalţi, [non-consumatorii] erau nişte furnici, noi, singurii, eram elita …”. 

Aceste puncte de vedere se contrazic clar cu noţiunea de “profesiune a celor din grup”, concept 
folosit de mai mulţi cercetători pentru a explica modul în care un tânăr intră în contact cu drogurile. 
În toate predispoziţiile, influenţa amicilor este exercitată uneori de grup, iar alteori, tânărul îşi caută 
pur şi simplu alţi parteneri care îi vor accepta consumul de drog. În orice caz, părinţii vor trebui să 
cunoască foarte bine prietenii copilului lor, dacă este posibil să se cunoască cu părinţii prietenilor 
copilului lor. 

În Bucureşti am întâlnit situaţia în care tinerii îşi administrează droguri împreună, ei cunoscându-se 
încă de la şcoala primară. De asemenea, părinţii acestora aveau relaţii de amiciţie, de afaceri între ei. 
În cazul subiectului S., părinţii acesteia cunoşteau situaţia prietenului ei, drept consumator, o 
cunoşteau pe mama acestuia, i-au adus la cunoştinţă experienţele băiatului şi a reieşit că şi mama 
acestuia este la curent cu ce se petrece. Dar părinţii fetei (subiectul S.) au suportat în continuare 
această relaţie până când mama a descoperit-o pe fiică, în baie, injectându-şi cocaină în venă. 

Trebuie să amintesc că tehnicile folosite în consumul de drog pornesc de la aspiraţia nazală a 
prafului uscat, aspiraţia nazală a prafului plasat pe o folie de aluminiu pe aragaz, injectarea substanţei 
în venă după ce în prealabil aceasta a fost amestecată cu apă de la robinet într-o linguriţă, încălzită la 
aragaz sau la brichetă şi trasă în seringa de insulină. 

Ca substanţe se folosesc: cocaina, haşiş, heroina, marihuana, iar când (temporar) nu au bani pentru 
aşa ceva se apelează la fortral (chiar 7 fiole/zi), oxazepam, diazepam, nitrazepam, pisate, amestecate 
cu vodcă, încălzite şi trase cu seringa de insulină şi injectate în vene (mâini, gambe, gât, tâmplă). 

Toţi subiecţii abordaţi prezentau vase sangvine sparte. 

Shepard recunoaşte importanţa influenţei amicilor, dar afirmă că, atunci când influenţa familiei este 
mai puternică, amicii au o slabă influenţă în rândul non-consumatorilor în ceea ce priveşte iniţierea 
în consumul de drog. Mai mult, cercetătorul declară că explicarea prin “presiunea grupului de amici” 
a consumului de drog reprezintă un mod convenabil pentru părinţi să-şi proiecteze responsabilitatea 
pentru situaţie asupra grupului. De 
asemenea, afirmă că este în acelaşi timp o 
tehnică egoist proiectivă eficientă pentru 
copiii care neagă responsabilitatea pentru 
consumul propriu de drog, blamând grupul. 
Părinţii care se implică în educaţia 
responsabilă a tinerilor trebuie să le imprime 
ideea că atunci când trebuie să ia decizia este 
implicat un element de alegere. Iar atunci 
când cineva, indiferent de vârsta sa, se 
hotărăşte în mod personal să consume 
droguri, el trebuie să-şi asume în cele din 
urmă o responsabilitate parţială pentru 
consecinţa acestei decizii. 
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Şcoala. 

În mod evident, experienţele din timpul şcolii sunt factori semnificativi în viaţa copilului şi al 
tânărului. Aceasta, plus faptul că iniţierea în consumul de alcool şi drog apare de regulă în timpul 
anilor de şcoală, a încurajat cercetătorii să examineze variabilele legate de mediul şcolar ce trebuie 
folosite în distingerea consumatorilor de drog de non-consumatori. 

Există câteva studii ce au raportat o relaţie predictivă între consumul de drog şi unele aspecte ale 
experienţei şcolare. De exemplu, cercetătorii au raportat că aspiraţiile academice scăzute sunt 
predicţii pentru consumul ulterior de marihuana (Jassor & Jassor, 1978, Rickel, Allen, 1987). După 
cum a rezultat din studiul derulat pe 3 ani asupra a 34.000 de adolescenţi, Mills şi Noyes (1984) au 
concluzionat că nivelele inferioare de absolvire şcolară sunt predictori ulteriori ai consumului de 
drog. Concluzia acestora vine să sprijine ideea că, un concept de sine scăzut faţă de nivelul academic 
reprezintă un predictor solid pentru consumul de drog. 

Comparaţiile între consumatori şi non-consumatori au condus la identificarea unor factori legaţi de 
mediul şcolar, mult mai evidenţi în primul grup decât în celălalt. De exemplu, consumatorii tind să 
aibă slabe aspiraţii academice (Smith, 1975) şi o slabă încredere în aptitudinile lor academice. Alte 
studii au găsit că, cei care consumă tind să aibă slabe realizări academice, au mult mai multe 
probleme de disciplină şi o rată mult mai înaltă de neglijare şi abandon şcolar (Bauchman, O’Malley, 
Johnston, 1978). Peste acestea, copiii care consumă droguri tind să aibă slabe satisfacţii, cu 
implicarea şi identificarea cu sistemul educaţional (Rickel, Allen, 1987). În unele cazuri, aceste 
condiţii se pot constitui în antecedente ale consumului de drog, iar în alte cazuri ele pot fi consecinţe 
ale implicării în mediul drogurilor. 

  

 Personalitatea. 

În timp ce unii tineri consumă droguri datorită problemelor lor emoţionale, alţii au cu totul alte 
motive. Încercările de identificare a factorilor comportamentali sau sociali de risc în consumul de 
drog au început să fie bine studiate şi este evident că nu există nici un mecanism specific de 

declanşare sau vreun eveniment care să prezică consumul de 
drog la o persoană dată (Newcomb, Maddolician, Bealter, 1986). 
Socializarea la normele non-tradiţionale, dereglările în relaţiile 
normale copil-părinţi, lipsa de implicare în grupuri organizate, 
suferinţa fizică şi chinurile mentale, toate s-au arătat ca fiind 
factori de predispoziţie la iniţierea în consumul şi abuzul de 
drog. Cercetările realizate pe consumatorii de cocaină şi 
marihuana din licee, evidenţiază variabile comune, precum 

fondul său intim şi stilul de viaţă. Jalali (1981) estima că mai puţin de 10% dintre consumatori sunt 
marcaţi de tulburări de personalitate bine definite ce necesită tratament. Cei mai mulţi dintre 
consumatorii tineri sunt sănătoşi din punct de vedere al sănătăţii psihice. 

Tinerii care manifestă trăsături dominante de rebeliune, impulsivitate şi nesiguranţă se expun unor 
riscuri crescute de a deveni consumatori de drog. În mod frecvent ei manifestă o orientare hedonistă 
şi de aceea au dificultăţi în amânarea trebuinţelor de satisfacţie (Kim, 1981). În studiul lor 
longitudinal, Jessor şi Jessor au afirmat că tinerii consumatori sunt mult mai toleranţi la 
comportamentul deviant decât sunt non-consumatorii. Din prisma cercetării, autorii au concluzionat 
că toleranţa la devianţă reprezintă un predictor puternic atât pentru abuzul de alcool, cât şi pentru 
drog. 

Părerea bună despre sine (self-esteem) reprezintă un alt aspect al personalităţii asupra căruia s-au 
orientat, de-a lungul anilor, considerabile cercetări. Multe studii au arătat că cei ce consumă droguri 
tind să aibă o părere despre ei mult mai slabă decât non-consumatorii (Ford, 1983). Smith (1975) a 
arătat că unii tineri aveau aprecieri scăzute asupra capacităţilor lor academice mai înainte de a fi 
iniţiaţi în grupul de consumatori. Interesant este faptul că multe dintre cercetările recente nu au 
reuşit să demonstreze faptul că un nivel scăzut al aprecierii de sine favorizează riscul de abuz de 
drog (Kovack, Glickman, 1986). În ciuda conflictelor identificate, Rickel şi Allen (1987) au tras 
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concluzia că cele mai multe studii sprijină convingerea după care consumatorii de drog tind să 
manifeste o slabă apreciere de sine. Diferenţele rezultate din populaţia studiată, din construcţia 
cercetării şi din tehnicile de evaluare au indus indubitabil o anume ambiguitate în cercetări. 

Admiţând că este dificil dacă nu chiar periculos, 
se poate specula asupra relaţiei actuale dintre 
aprecierea de sine şi abuzul de drog. Una din 
explicaţii ar fi că unii tineri vulnerabili încep să 
consume drog în momentul în care aprecierea 
despre sine este oarecum scăzută. Acest fapt este 
evident fie înainte de iniţierea în consum, fie 
curând după aceasta.  

Factorii spirituali corelaţi consumului de drog se 
pot sintetiza în pierderea controlului asupra 
experienţei şi scăderea semnificaţiei vieţii. 
Aceasta poate conduce pe mai departe la consum de drog ceea ce crează evenimente necontrolabile 
şi epuizante. 

  

CARACTERISTICI DEFINITORII. 

Subiectul diagnosticat cu abuz de substanţă (droguri) poate prezenta o varietate de probleme pe 
planul familial, al menţinerii locului de muncă, al sănătăţii şi pe planul financiar. Deteriorarea 
comportamentului social se va manifesta prin dificultăţi la nivelul interacţiunii cu familia şi prietenii. 
Valorile personale vor fi în conflict cu valorile societăţii după cum s-a demonstrat prin accidentele 
din trafic şi prin comportamentul delincvent. 

Deteriorarea adaptării sociale se poate manifesta prin pierderea frecventă a locului de muncă, 
absenteism şi incapacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile muncii. Individul poate fi angajat subnormat, 
utilizând doar un procent din potenţialul său la locul de muncă. Pot fi înregistrate dificultăţi cu 
colegii, dar şi cu superiorii. Incapacitatea în muncă datorată deteriorării coordonării psihomotorii 
reprezintă de asemenea un semnal al consumului de substanţă. 

Problemele fizice ce se manifestă vor varia în funcţie de proprietăţile specifice ale substanţei folosite 
ca şi de cantitatea şi metoda folosită. De exemplu, consecinţele consumului de cocaină se leagă atât 
de cantitatea folosită, cât şi de ruta apelată (intranazală, intravenoasă, fumată sau orală). Cea mai 
întâlnită rută este inhalarea (“snorting”). Ulceraţiile sau rinitele cronice ori perforarea septului nazal 
se pot dezvolta după astfel de modalităţi de administrare. Fischman (1984) ne spune că fumatul 
cocainei reprezintă cea mai eficientă metodă de absorbţie rapidă a cocainei de înaltă concentraţie, 
metodă ce a câştigat popularitate în SUA. Crack-ul, o formă de cocaină purificată este întotdeauna 
fumat. Deşi cocaina se prezintă cu 15-25% puritate, crack-ul ajunge la 90%. Inhalarea cocainei 
induce euforia în decurs de 1-3 minute pentru o perioadă de 30 minute, iar crack-ul devine eficient 
în 4-6 secunde şi durează 5-6 minute (Ace, Smith, 1987). Semnele fizice ale consumului de cocaină 
constau în accelerarea ritmului cardiac şi a presiunii sanguine, midriază, tremor, transpiraţii. Au fost 
înregistrate atacuri cardiace legat de spasmul coronarian şi hemoragie cerebrală. Deteriorarea 
circulaţiei în intestine poate genera colite severe şi ulceraţii ale intestinelor. Raţionamentul paranoid 
rezultat din consumul de cocaină poate declanşa violenţă chiar crimă. La consumatorii înfocaţi apar 
disfuncţii sexuale, dereglări de ordin endocrinologic. Sterilitatea secundară este un rezultat obişnuit 
indus de consumul de drog. Sindromul de izolare se manifestă prin dereglarea ritmului de somn, 
tulburare în alimentaţie, sete puternică, tremor, modificări de EEG şi durere musculară. Subiecţii 
investigaţi în Bucureşti au afirmat că se drogau după un program de genul: la sfârşitul serii pentru a 
adormi, dimineaţa pentru a se putea mişca şi să elimine durerile musculare, la prânz să elimine starea 
de agitaţie, de violenţă şi transpiraţiile ce îi cuprindeau. 

Comportamentul şi sentimentele de slabă adaptare sunt tipice unui consumator de drog. Consumul 
de droguri poate masca, imita sau mima psihopatologia. De asemenea, un drogat poate să abordeze 
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şi elemente decorative: cercei în nas, ureche, buze, labii, clitoris, buric, brăţări pe gleznă, păr lung, 
colorat (la bărbaţi), tatuaje oriunde este loc de tatuat, medalioane, lanţuri de tot felul. 

 

Abordarea consumului şi abuzului de droguri. 
Multe medicamente pot şi realizează salvarea vieţilor omeneşti cât şi îmbunătăţirea sănătăţii umane. 
În ciuda acestui fapt, unii indivizi folosesc substanţele ca alternativă la soluţionarea problemelor şi 
astfel, medicamentele devin o problemă. Substanţele, atât legale cât şi cele ilegale, care pot calma  şi 
alina durerea, reduc tensiunea sau pot face viaţa mai plăcută, pot face rapid viaţa unei persoane un 
adevărat coşmar al bolii fizice, al dependenţei fizice şi psihice. 

Medicamentele în sine sunt doar un element în schema agent-stare-mediu. 

Individul (starea personală) şi mediul constituie factori la fel de semnificativi. Trebuinţa unui individ 
pentru substanţe poate fi satisfăcută prin tratament şi reabilitare. 

Factorii de mediu pot fi corectaţi prin legislaţie şi politică socială. Obiectivul general trebuie să fie 
responsabil pentru consumul de drog. 

 

 PROCESUL DE EVALUARE. 

 Aprecierea. 

Aprecierea în ceea ce priveşte consumul de substanţe trebuie să revizuiască, să urmărească cauzele 
frecvente ce ţin de mediul ambiant şi care ar putea favoriza apariţia comportamentului deviant în 
ansamblu: 

a) Neînţelegeri intrafamiliale şi disocierea căminului. Acestea pot declanşa la copil tulburări 
emoţionale şi tendinţe patologice care se vor traduce prin devieri comportamentale. 

b) Disocierea grupului familial prin boli cronice grave sau prin decesul unui părinte, poate crea 
familiei, pe lângă o privaţiune economică şi o frustrare emoţională. Această frustrare poate 
induce o stare de anxietate şi un sentiment de singurătate, de neputinţă. 

c) Deficienţele în atitudinea educativă a tatălui sau a mamei (agresivitatea, despotismul, pisălogeala, 
etc.), determină la copil reacţii de indisciplină, incapacitate de acomodare, iritabilitate. 

d) Factorii ecologici generatori ai unei subculturi care poate crea indirect condiţii pentru dezvoltări 
dizarmonice ale personalităţii copilului. 

e) Prelungirea şcolarizării obligatorii face pentru copiii cu un QI liminal să apară o sursă de 
inadaptare şi eşec, fapt ce-l antrenează pe copil pe calea delincvenţei. 

f) Precocitatea pubertăţii şi sexualităţii, se pot constitui într-un focar generator de delincvenţă 
juvenilă şi ridică probleme chiar unor adolescenţi cu dezvoltare normală. 

 

În funcţie de această schemă trebuie urmăriţi şapte factori: consumul de drog(uri), pierderea 
controlului, impactul vieţii, tratamentele anterioare, percepţia subiectului asupra problemei, 
trebuinţele şi solicitările subiectului, percepţia altor persoane cu semnificaţie pentru subiect.  

Domeniile de informaţie ce trebuie colectate despre consum sunt: frecvenţa, modul de operare (de 
consum), contextul social şi drogurile specifice consumate.  

Iată în continuare un ghid de interviu structurat. 
1. Aţi consumat băuturi ? 
2. Fumaţi ? 
3. Aţi inhalat ? 
4. Intravenos ? 
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5. Marihuana ? 
6. Când a fost ultima dată ? 
7. Cât ? 
8. Ieri cât a fost ? 
9. Eraţi singur ? 
10. Ce simţiţi când luaţi ? Ce vă inspiră “biluţele” ? (“Biluţele” reprezintă modul de preparare a 

cocainei. Este un fel de unitate de măsură.). 

Trebuie abordat consumul de polidroguri cât şi nevoia de dezintoxicare. Pierderea controlului va fi 
indicată de informaţiile asupra sechelelor datorate continuării şi a încercărilor de stopare. Întrebări: 

1. Poţi lua mai multe droguri ca înainte ? 
2. Foloseşti mai mult decât ţi-ai propus ? 
3. Când vrei să te opreşti, ce se întâmplă ? 

Pentru a aborda factorii de impact asupra vieţii, factori precum: sănătatea, juridicul, financiar şi 
problemele de muncă, cât şi cei ce implică familia şi prietenii, se vor adresa întrebările: 

1. Ce zic prietenii despre aceasta (despre consumul tău) ? 
2. Ai avut probleme acasă de curând ? 
3. Ai avut dificultăţi financiare ? 
4. Cum ţi se pare la lucru ? 

Derularea unui tratament anterior, acordul şi complicaţiile pot fi abordate prin întrebări de genul: 
1. Ai solicitat vreodată ajutorul cuiva ? 
2. Ce s-a întâmplat ? Când ? 
3. Ai apelat la un psiholog ? 

Pentru a determina discernământul, percepţia subiectului asupra problemei, vom întreba: 
1. Ce te-a adus aici ? 
2. Crezi că drogul şi alcoolul ţi-au produs probleme ? 

Determinarea trebuinţelor şi a solicitărilor subiectului se poate face întrebându-l: 

1. Ce doreşti să se întâmple ? 

Pentru a surprinde semnificaţia percepţiei altor persoane vis-à-vis de durata, severitatea consumului 
şi despre tratamentul anterior, se adresează întrebarea: 

1. Ai putea să descrii situaţia ? 
2. Cum ai vrea să se rezolve ? 

Toţi aceşti itemi referitori la impactul asupra vieţii, percepţia subiectului asupra problemelor, 
trebuinţelor subiectului şi solicitările după ajutor ca şi percepţia prin semnificaţia altora, pot orienta 
echipa terapeutică în elaborarea diagnosticării specifice. Consumul de substanţă corelat cu 
imaturitatea emoţională poate constitui un element de diagnostic specific pentru un adolescent sau 
tânăr adult care a început de timpuriu să recurgă la consumul de drog ca un mod social de recreere şi 
care s-a transformat într-un consum compulsiv. Consumul de drog va întârzia capacitatea 
subiectului de a-şi desăvârşi o dezvoltare normală şi astfel definirea personalităţii este stopată la un 
nivel, la o vârstă la care subiectul a debutat în consumul de drog (Mendelson, Mello, 1986). 

Abuzul de droguri corelat cu nevoia de salvare poate fi un element adecvat diagnozei subiectului 
care îşi descrie existenţa ca fiind încărcată de stressul vieţii şi de aceea este incapabil să se confrunte 
cu presiunea şi solicitările cotidianului, recurgând la droguri ca mod de rezolvare a situaţiilor. Un 
astfel de subiect dezvoltă un răspuns ineficient în faţa crizelor, ca de exemplu pierderea unui părinte 
sau a soţului. Necazurile nerezolvate creează subiectului suficient stress, iar consumul de drog îi 
reduce imaginea şi intensitatea încărcării. Dar, atât timp cât subiectul îşi administrează singur 
medicaţie sau recurge la droguri, el nu va reuşi să-şi rezolve necazurile şi problemele. 
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 OBIECTIVELE SUBIECTULUI. 
 Abordarea trebuinţei individului pentru substanţe 

Indivizii trebuie ca în cele din urmă să decidă singuri asupra oprtunităţii consumului de drog. 
Eficienţa programelor pentru tratarea dependenţei şi abuzului depinde în mare măsură de aceste 
decizii şi de dorinţa individului de a-şi schimba obiceiul. 
Tratament şi reabilitare. Pentru mulţi consumatori de drog, tratamentul şi reabilitarea sunt sarcini 
dificile ce solicită forţă caracterială personală, convingere şi sprijinul altor grupe de indivizi. Apariţia 
dependenţei de drog poate reprezenta una din cele mai dificile sarcini căreia consumatorul trebuie 
să-i facă faţă, iar unii nu reuşesc. 

Există un anume acord între ce anume constituie o reuşită în tratarea dependenţei. Unii consideră că 
r e c u p e r a r e a  necesită abstinenţă totală. Alţii, definesc recuperarea prin folosirea drogurilor într-un 
mod controlat sau fiind capabil să se descurce bine şi fără droguri. 

Persoanele aflate în căutarea ajutorului pentru problema dependenţei de drog, pot fi tratate chiar şi 
ambulatoriu, în funcţie de istoricul aportului de droguri şi de severitatea simptomatologiei. În oricare 
din cazuri, tratamentul poate solicita participarea grupurilor de sprijin, care, încet, încet, par să se 
structureze şi în România. De asemenea, poate implica consiliere individuală sau de grup şi, poate şi 
chiar trebuie să aducă la colaborare, şi familia consumatorului. 

Persoanele care s-au înregistat de curând în câmpul abuzului de drog sau care nu manifestă o 
dependenţă crescută sunt de preferat în tratamentul ambulatoriu. 

Consumatorii cu dependenţă severă trebuie trataţi cu toată seriozitatea în spital, ceea ce impune 
alocarea unei anumite perioade de timp pentru staţionare în centru. Unii pacienţi interni necesită 
dezintoxicare graduală sau o retragere cu supraveghere medicală, din problematica consumului. 
Retragerea subită din obiceiul de consum al unor substanţe, printre care alcoolul şi heroina, se poate 
dovedi periculoasă aşa că, tratamentul va include monitorizarea atentă a dozelor de substanţă. 
Această procedură va ajuta la depăşirea de către pacienţi a dependenţei fizice.  

Pentru consumatorii de heroină, unii specialişti sugerează includera metadonei, un drog sintetic ce 
anulează dorinţa pentru heroină şi, produce toleranţa la efectele acesteia. Totuşi, metadona 
generează propria sa dependenţă fizică, chiar dacă fără efecte secundare severe ca ale heroinei. 

Indivizii aflaţi în căutarea tratamentului pentru dependenţă de drog, prezintă adesea şi alte probleme 
serioase de natură fiziologică, psihologică şi socială. Unii specialişti, estimează că, mai mult de 1/3 
din efectivul dependenţilor de drog prezintă tulburări psihiatrice sau de personalitate.  

Unii consumatori de drog se expun de asemenea multiplelor probleme ale dependenţei de drog. 
Acest aspect aproape că este o normă printre indivizii programelor de tratament. Ca rezultat, 
tendinţa este spre un tratament mult mai general pe substanţa de abuz în loc de tratament pe abuz la 
o substanţă specifică. 

Intervenţia terapeutică. 

Obiectivele medicale trebuie să rezolve trebuinţele fiziologice şi de securizare şi să-i structureze alte 
aptitudini de soluţionare, un alt stil de viaţă pentru a reduce sau elimina consumul de drog. 

Intervenţia echipei medicale în scopul rezolvării trebuinţelor fiziologice şi de securizare, variază în 
funcţie de răspunsurile fizice (biologice) la substanţa folosită şi de aceea va fi orientată pe consumul 
specific de drog. Un exemplu de astfel de diferenţe o constituie utilitatea de a fi strict focalizat pe 
natura orientării slabe în realitate, atunci când se abordează un subiect dezorientat ce a consumat 
acid dietilamid-lisergic (LSD). Un subiect dependent de fenciclidine (PCP = phencyclidine) poate fi 
monitorizat într-un mod neagasant (McFarland, Wasli, 1986). 

Prima determinare luată în sensul securizării şi rezolvării problemelor fiziologice ale subiectului o 
reprezintă aprecierea nivelului şi a tipului de drog prezent în sistemul consumatorului. Examinarea 
atentă realizată de medicul specialist (intern, endocrinolog, neurolog) a tuturor sistemelor corpului, 
vor conduce la identificarea răspunsurilor fiziologice atât la consumul sporadic cât şi la cel continuu. 
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Consumul de drog poate fi identificat prin examinarea fluidelor organismului, prin observarea 
comportamentului (schimbări de dispoziţie, slabă coordonare psihomotorie) sau semne fiziologice 
ale consumului (mărimea pupilei, acces de furie). Diametrul pupilei variază în funcţie de substanţa 
folosită. Dilatarea pupilelor poate rezulta din consumul de marihuana, PCP sau alte stimulante sau 
sedative-hipnotice, alcool sau din retragerea din narcotice. Intoxicaţiile cu narcotice fac ca pupilele să 
devină foarte mici. Nistagmusul apare în intoxicaţia cu alcool, sedative sau PCP. Ca test pentru 
nistagmus constă în a cere subiectului să ţină capul într-o poziţie fixă în timp ce examinatorul plimbă 
o lumină sau degetul în câmpul vizual al subiectului, la o distanţă de 15-20 cm. 

Iată “meniul” zilnic a unora din subiecţii abordaţi în Bucureşti: 
Consum 24 ore: Evaluare realizată la MUNPOSAN’94 (Tihan, 1999) 
Subiecţii: 1. P.C sex B, vârstă.- 19 ani şi, 
  2. B.A sex F, vârstă– 20ani 
  Ţigări:  20-25 buc. 
  Cacao, cafea: 2 ceşcuţe 
  Fortral:  3-4 fiole, timp de 1 lună 
  Heroină: 0,5 g. (prizat, intravenos, oral) 
  Chetamină: (sporadic) 
  Tramal:  câte 2 săptămâni, 5 pastile / zi 
  Oxazepam sau Nitrazepam: 30 pastile în week-end 
      20 pastile în restul săptămânii 
  Ecstasy:  sporadic, în discotecă, 1 pastilă 
  Canabis:  în ţigări 

Aprecierea intoxicaţiei necesită cunoaşterea modului în care drogul influenţează sistemul biologic. 
Intoxicaţia cu narcotice se manifestă cu euforie, depresie respiratorie, somnolenţă. Intoxicaţia cu 
barbiturice induce depresie respiratorie, relaxare şi încetinirea activităţii cognitive şi fizice. 

Semnele intoxicaţiei cu cocaină constau în presiune sanguină ridicată, accelerarea ritmului cardiac, 
insomnie, discurs tensionat. Interiorizarea, retragerea apare când s-a dezvoltat dependenţa 
fiziologică de substanţă. Semnele de retragere în cazul barbituricelor sunt: indispoziţia, greaţa, starea 
de vomă, insomnie, tremorul care poate progresa până la crize, halucinaţiile şi delirul. 

Heroina produce pielea de găină, lăcrimare, strănutul în formă moderată. În sevrajul din formele 
severe apar dureri în organism şi agitaţia severă. 

Retragerea din cocaină se manifestă prin iritabilitate, nelinişte şi lipsă de energie. 

Atunci când subiectul dezvoltă dezechilibru fiziologic, echipa terapeutică va trata alterarea percepţiei 
senzoriale, dezechilibrul electrolitic, durerea şi dereglarea ritmului de somn. De asemenea, personalul 
de supraveghere trebuie să protejeze subiecţii şi de alte probleme cum ar fi vomismentele. Dacă un 
subiect stă cu faţa în sus atunci când vomită, ar putea să aspire excreţiile. Pentru consumatorii 
comatoşi este vitală menţinerea integrităţii circulatorii-respiratorii. 

Reacţiile ideosincratice ale drogurilor pot dezvolta un comportament violent. Instrucţiunile 
recomandate pentru intervenţii în astfel de situaţii sunt similare cu cele ale pacienţilor violenţi. 
Personalul, în special asistentele trebuie să fie atente cu mişcările motorii având grijă să nu facă 
mişcări bruşte sau să se contrazică cu subiecţii. În acest sens, personalul trebuie să vorbească calm, 
arătându-i-se pacientului că i se vrea binele şi trebuie încercat ca subiectul să verbalizeze despre 
relaţionarea afectivă pozitivă. 

Dacă subiectul apelează la o unitate de ambulator, este dificil de a se stabili o strategie de 
dezintoxicare. Fiecare centru de tratament va căuta ca la internarea subiecţilor să-i cerceteze pentru a 
nu introduce în mediul spitalicesc, droguri, paraziţi, după cum s-a întâmplat la Centrul de Diagnostic 
şi Tratament – Munposan’94 -  când un pacient prezentat pentru operaţie de hernie, fiind 
dependent, era injectat de soţie, (căreia i s-a permis să-l asiste). Monitorizarea pacienţilor cât şi a 
vizitatorilor trebuie realizată pentru a se asigura climatul de securizare, respectându-se tratamentul 
fixat. La un spital, şeful secţiei de recuperare al toxicomanilor, crease cu ajutorul asistentelor o 
adevărată reţea de distribuţie. Unele centre de tratament, interzic vizitatori sau daruri, cadouri, 



 49

pachete trimise de terţi externi, totul pentru a asigura securitatea şi liniştea pacientului. Planul şi 
schema de tratament trebuie să confere în mod activ, climatul şi integritatea structurală a pacientului. 

Iată o schemă de tratament uzitată în cazul opiaceelor (Gelder, Gath, Mayon, 1994), dacă doza nu 
este prea mare. Se administrează o combinaţie de difenoxilat (sau “Lomotil”, un amestec de 
difenoxilat şi atropină) cu un anxiolitic-hipnotic, precum clormetiazolul sau o benzodiazepină. 
Deoarece ultimele au un mare potenţial de dependenţă, ele vor fi date numai sub strictă 
supraveghere. Când doza zilnică de heroină este mare, se poate prescrie un opioid cu reducerea 
treptată ulterioară a dozei acesteia. Metadona trebuie administrată per os, într-o formă lichidă. În 
acest caz, doza trebuie redusă cu o pătrime la fiecare două, trei zile, în funcţie de răspunsul 
pacientului. În cazul dozelor mari, întreruperea nu trebuie făcută cu pacienţii în ambulator. 

Alţi specialişti recomandă următoarea schemă: 
  Soluţie perfuzabilă 5% 

B1 fiolă, B2 fiolă, C500, fiolă, Ca gluconic, Zinacef,  HHC,   

Echipa terapeutică va evalua şi complicaţiile autoinjectării, ce poate impune tratament într-un spital 
general. Este vorba de infecţii cutanate, abcese, septicemii, hepatita B şi SIDA. În unele locuri, mai 
mult de jumătate din cei ce-şi administrează droguri i.v., au fost găsiţi HIV pozitiv (Moss, 1987). 

Abordarea terapeutică are în vedere dezvoltarea, structurarea capacităţilor de soluţionare alternative, 
a stilurilor de viaţă în sensul reducerii şi suprimării consumului de drog şi va începe cu acceptul 
subiectului pentru abstinenţă. 

Elementul încredere, speranţă, este un aspect important în dobândirea unui nou stil de viaţă. Orice 
informaţie abordată cu subiectul trebuie să sublinieze beneficiile şi posibilităţile de refacere. Unele 
tratamente vor reuşi deoarece subiectul şi-a văzut prietenii recuperaţi astfel el poate vedea 
funcţionând modelul ce îi oferă speranţa. 

Educaţia în ceea ce priveşte dependenţa şi drogurile ce au fost folosite va conduce la conştientizarea 
stării de fapt. Pe măsura dobândirii informaţiei, subiectul va înţelege mult mai clar situaţia ceea ce îi 
va diminua negativismul. 

Exersarea aptitudinilor sociale atât pentru subiect cât şi pentru partener (soţ/soţie) şi programele de 
relaxare, de desensibilizare pot fi de ajutor în modificarea răspunsurilor faţă de consumul de 
substanţă. Se pot aborda diferite tehnici pentru recuperare: meditaţia, bio-feed-back, acupunctură, 
masaj, terapie în sens creativ, dar atenţia trebuie focalizată pe “aici şi acum”. Noi contacte sociale 
sunt binevenite. Întărirea pentru abstinenţă trebuie, de asemenea, planificată. 

Rolul alimentaţiei în tratament este bine cunoscut. Schemele consumului cronic de drog se manifestă 
la nivelul sistemului nervos central chiar şi după suprimarea consumului. Există o relaţie între 
acţiunea substanţei folosite şi nivelul de opiacee din creier. Are loc, de asemenea, o dereglare pe axul 
endocrin. Regimul alimentar trebuie să urmărească îmbunătăţirea nutriţiei creierului prin creşterea 
nivelelor de aminoacizi, iar vitaminele conduc la reducerea poftelor (o pacientă servea “doar” 10 
ciocolate albe/zi) şi la accentuarea răspunsului pentru acceptarea tratamentului. Consumul cronic de 
droguri psihoactive afectează sistemul cerebral şi crează un dezechilibru la nivelul 
neurotransmiţătorilor. Specialiştii recomandă timp de 1 an până la 3 ani, un regim de acizi 
aminonutritivi suplimentat cu vitamine. 

Trebuie evitată hipoglicemia, cofeina, deoarece accentuează anxietatea, induce tulburări de somn şi 
sunt potenţiale pentru abuz. De asemenea, specialiştii amintesc de hipertensiunea tranzitorie în 
stadiile incipiente de renunţare, fenomen ce poate fi evitat cu diete severe în sodiu (Bennett, Graves, 
Kavanaugh, Vounakis, 1983). Investigând recuperarea consumatorilor, Hoffman şi Estes (1986) au 
găsit că în mod frecvent au loc manifestări somatice legate de paternurile de alimentare din timpul 
recuperării. 

Consumatorii de substanţe au un istoric caracterizat prin slabă relaţionare interpersonală. Se impune 
psihoterapie, grup de terapie, terapia familiei. Psihoterapia trebuie să abordeze trăirile lăuntrice ale 
subiectului. Terapia de grup îşi propune să permită individului, explorarea şi interpretarea 
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sentimentelor construite într-un mediu securizat. Psihoterapia de familie, apelând la teorii structurale 
şi terapii strategice, realizează rezultate notabile. 

Indivizii dependenţi sunt caracterizaţi ca având “o viaţă netrăită”, iar conştientizarea spirituală le 
permite introspecţia şi integrarea. Cercetările realizate asupra prevenirii recidivei oferă o înţelegere 
pe termen lung necesară reducerii şi eliminării drogurilor. 

Substituţia de drog este un exemplu de soluţionare ineficientă ce conduce la recidivă. Subiecţilor 
trebuie să li se explice că un consum medical sau non-medical al unor substanţe poate avea ca 
rezultat recidiva. Drogurile specificate pentru a fi evitate sunt acele substanţe ce intoxică, inclusiv 
alcoolul ca şi tot felul de agenţi care induc somnul, stare de excitaţie sau de scădere în greutate. 

După o oarecare recuperare, subiecţii afirmă în mod frecvent vise ce le schiţează recidiva. Se impun 
exerciţii de relaxare, fizioterapie, psihoterapie pe fondul unei discuţii sincere asupra ambivalenţei 
între revenirea la consumul de substanţă şi sprijinul acordat continuării abstinenţei. 

Echipa terapeutică trebuie să creeze un mediu de încredere şi să faciliteze structurile de comunicare 
astfel încât atât membrii echipei interdisciplinare cât şi subiecţii să poată vorbi în mod direct între ei 
cu privire la recuperare. 

 Evaluarea. 

Eficienţa intervenţiei terapeutice ce îşi propune rezolvarea trebuinţelor fiziologice şi de securizare, se 
poate cuantifica după următoarele criterii: 

 integritatea fiziologică este conservată şi promovată; 
 trebuinţele de securizare sunt protejate; 
 abstinenţa la drogurile folosite, altele decât cele ce au fost prescrise. 

Pentru a înţelege mai bine fenomenul şi procesul de diagnostic, prezentăm în continuare “trăirile” 
unor pacienţi (am redat chiar şi greşelile ortografice, ortoepice şi de punctuaţie): 

Subiecţii Al şi C: Povestea mea 
“Acum sunt la Moroieni cu jumătatea mea C şi cu mama lui. Sîntem aici de 5 zile, deja. De ce? Suntem  
dependenţi de heroină sau cel puţin aşa vreau eu şi sper eu să cred, am fost. 
Poate că povestea nu va avea fi înşiruită în modul cum au decurs evenimentele, poate mă voi repeta, 
contrazice, pierde în amănunte, dar măcar asta este adevărul. Aşa e totul. 
Îmi aduc aminte de praful ăla maroniu pus în linguriţă cu sare de lămîie şi apă. Fiert. “Al. amestecă”. 
Filtru. Siringa se umple. Doamne, dă Doamne să fie neagră, să fie cola, să fie multă. 

 

“Eu prima”. Eu întotdeauna prima. Futu-ţi venele mătii că nu ies, nu le găseşte, mă înţeapă de zeci de 
ori. Tremur. De nervi. De nerăbdare. Intră, intră firicelul ăla de sânge. Am răsuflat uşurată. Eu, mie 
care mi-era frică de ace ca de dracu. Acum le iubeam, te visam …şi intră. Mie mai mult. 

Căldură în ceafă. Muşchi relaxaţi. Vreu să mă las pe spate să savurez. Da, dar trebuie să-l ţin şi pe C.. 
Noroc că la el merge repede. Uneori bună. Un deliciu. Alteori aproape că nu simţeam nimic. 
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Bani. De unde. Fă rost. Amanetează, sună la Mariana, roagă să-ţi dea pe datorie. Hai că poate Alf. Îi 
luăm din bilă. CLAR. 

Se găseşte, facem rost. O avem mai târziu sau mai devreme, mai bună sau mai proastă. Dar este. 

Cu cine ne … N-are importanţă, important e să ne dea, să ne aducă. Hoţi de maşini, dealer urmărit de 
poliţie, ţigani, borfaş, violator, incult, prost. O are şi asta e tot ce contează. 

Doarme la noi. Da. Că e mâine. Stă o săptămână, dar, că mai fură ceva şi ne dă şi nouă. 

Moment de luciditate după vreo lună. Ce caută ăsta la mine în casă? Cu ce borfaşi am ajuns eu să umblu, 
să mănânc, să vorbesc. De ce? Facultate sporadic. C. nimic, doar Băşică, canapea, alte promisiuni, 
planuri. Stop. Nu-i bine. Hotărâri, promisiuni, planuri. De mâine Gata. Eu pot, C. o să poată şi el prin 
mine. 

E dimineaţă. Plouă. Lumină deprimantă. Unde e siringa de dimineaţă? Nu e. Lasă că pot. E greu. Mă 
dor toate, picioare, oase, muşchi. Obosesc repede, ameţesc. Frisoane. Psihic la pământ. Nu, eu pot, mă duc 
la Sahia şi n-o să mă mai gândesc. 

Intru în baie să mă spăl. Văd cordonul de la halat. Cu el îmi strângeam braţul. Fac baie. Văd vânătăile 
de pe mâini. Sufragerie. Linguriţele. Pahare cu apă în care spălam seringile. 

Vorbesc cu C. Il simt că vrea, că e ca mine, că deşi am zis gata aşteptăm ca unul din noi să zicem hai. 
Oricum amândoi ne gândim la 150.000 lei. Nu ne zicem nimic. Plec. 

Autobuz. Văd fete, poate nu atât de bine îmbrăcate, poate nu cu casa ca ale mele, farduri de milioane, 
genţi, ţoale, prieteni care să te iubească aşa cum sunt eu şi totuşi ele zâmbesc. Eu, nu. Vreau şi eu. Vreau 
şi eu să zâmbesc fără siringă în venă. Dar, nu, lasă că nu mai iau şi am să fiu la fel. 

Un tip se ţine de bara din autobuz. Ce vene curate are. La ăsta ar intra imediat. 

Până la prânz am luat. Da, mai nimic ca ultima oară. Ba nu, micşorăm doza. Ne simţim unul pe altul, 
pe noi înşine. Dar, nu, ne lăsăm. Asta sigur. Da dar am găsit un dealer nou. Ah! COOL poate are 
marfă mai bună. Da. Si mai multă. Ne lăsăm mai încolo. Vedem noi. 

Părinţii. Doamne să nu afle. Îi iubesc, nu-i pot rănii aşa plus de asta că eu pierd tot: iubire, libertate, 
bani, casă. De ce să mă gândesc că-i omor dacă află că ei muncesc pentru mine şi eu dau 18.000.000 într-
o lună pe droguri. De ce să mă gândesc că-i omor dacă află cum mă distrug. De ce? Pentru că nu mă 
distrug. Eu sunt tare, eu o fac că-mi place, chiar dacă dimineaţa nu mă pot scula din pat fără să-mi fac, 
chiar dacă seara muşc din canapea dacă nu am. Transpir. Nu pot să dorm. Vreau. Heroină. Bani pentru 
ea. Cum? C. Prieteni. Duşmani. 

N-o să afle, n-o să ştie. Nu de alta dar să nu-i dezamăgesc, să nu-mi pierd eu facilităţile, să nu înceteze să 
mă iubească, să par un copil măcar pe 1/2 din cât ar merita, să nu-i văd lui Ticu privirea când ar afla. 
Mama - criză de inimă. 

Nu, nu e bine ce fac. Trebuie să mă opresc. Sună telefonul: Băşică. C. O oră, două de învârtit prin casă. 
A venit. Mi-a făcut-o. Am uitat. 

Şi totul acum 2 ani a început ca o joacă. Că e cool, că sunt … Me against the world. Saşa, Raluca - 
oameni pe care-i admiram. Urau societatea, regulile, România, oamenii de aici. Şi eu la fel. Da, drogurile 
îmi dau posibilitatea să fiu ca ei, să fiu superioară celorlalţi, să fiu şi eu outsider. COOL. 

Haios. Uşor încet. Şi pe urmă ca la carte: Iarbă. Pastile - viaţa mea o perioadă 40 pe zi - ţoale colorate, 
bijuterii de plastic, tatuaje, culori bezmetice în cap, altfel în discotecă, discuţii profunde…. Haină. 

"Nu e pentru tine, tu eşti o fire prea veselă pentru ea". Da, de ce? Eu vreau. Heroină pe nas. Dar unde 
este Flash-ul. Trebuie injectabil. Nu mi-e frică. De două ori şi gata. Iarbă din noi. Pastile. C.an iese din 
închisoare. Student la medicină. "Eu ştiu să fac, n-o să te doară. O să fie bine". O săptămână Heroină 
injectabil. Gata. Pastile - iarbă. Intru la Facultate. Sunt deasupra tuturor. Părinţii satisfăcuţi. Le-am 
demonstrat. Pastile - iarbă. Priză lungă. Alcool.. După care vară Saşa NU. Eu vroiam. Incet încet am 
început din nou cu pastilele. Foarte puţin. Saşă gata. C. - sufletul meu. La fel de mort după droguri şi 
imaginea care ţi-o creează în jurul celorlalţi ca şi mie. Şi începem. Heroină. … Heroină …. Heroină Ah! 
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Praful ăla. Da praful ăla care-mi ocupa mai toată ziua. 1/2 de zi cum să fac rost de bani; 1/2 de zi 
spartă. Şi atât. Facultate totuşi dar şi funcţiona, …. - da şi funcţiona, City-Studio - da şi funcţiona. Deci, 
de ce nu? 

C., mi-e dor să facem dragoste ca înainte, atât de des, mult, variat, … Mai rar. Asta nu, asta nu-mi 
place. O facem totuşi dar fără rezultat. Mi-e dor de noi doi de la început când scriam pe garduri cu T., 
când mergeam prin ploaie, când o făceam în ganguri, pe maşini în faţă la Hard Heavy, în scări de bloc, 
când mergeam la biserică să întrebăm preotul dacă ne potrivim. Mi-e dor de noi doi treji. De C. râzând. 
De Green Day. De noi doi mici punk-işti rebeli şi veseli. De promisiuni, de discuţiile noastre. De NOI 
DE ATUNCI. 

Şi totuşi heroină. De ce heroină? De ce anturajul ăsta? De ce, pentru că întotdeauna mi-am dorit să fiu un 
"cappo di tutti capi", O femeie puternică la picioarele căreia să stea toată lumea interlopă. O femeie cu 
coaie de bărbat care dacă dă un telefon şi strânge un cartier întreg, care dacă vrea ceva poate avea oricând 
fiindcă e "şefa". Mi-ar fi plăcut să controlez toată lumea interlopă începând cu arme, droguri, prostituţie, 
camătă, crime. Şi totul să treacă pe la mine. Acordul să fie al meu. Fascinaţie. B.U.G. Mafia, La 
Familia, Socului, Pantelimon. Da, dar ăn acelaşi prietenii mei, locuinţe în care să merg, cercurile de 
oameni în care să mă învârt să fie de calitate. Să fie de intelectuali, care la rândul lor să mă aprecieze şi să 
mă respecte. Nu pentru prima parte ci pentru modul meu de a gândi, pentru informaţiile pe care le am, 
pentru cultura mea, educaţie etc. 

Egocentristă clar. 

Probabil că de asta mi-a şi plăcut toată chestia cu heroina, cel puţin la început când totul era ilegal, 
misterios, periculos. 

Eram înebunită când mergeam eu singură noaptea în Ferentari să mă întâlnesc cu ţigani să cumpăr marfă 
iar C. mă aştepta acasă. 

De câte ori făceam rost de bani de marfă sau făceam câte un mişmaş să scot nişte heroină gratis mă 
simţeam atât de puternică (şi din păcate faţă de C.). Îmi plăcea să îl las să vadă că sunt tare, şmecheră, că 
fără mine nu se poate rezolva nimic sau că eu rezolv cel mai repede şi bine totul. Că eu de fapt sunt 
"dealerul". 

De fiecare dată când eram puşi în legătură cu un alt om şi mergeam împreună, tipul încerca să trateze cu 
C. iar eu de fiecare dată interveneam şi preluam afacerea. Iar în momentul când un ţigan, un dealer, un 
bazat începea să trateze cu mine, să facă tranzacţiile prin mine, să mă ceară pe mine la telefon simţeam 
puţin din acea putere pe care mi-aş fi dorit-o. 

Şi totuşi când dimineţile eram în crize şi plângeam deveneam femeie slabă care se agaţă de bărbatul de 
lângă ea să o ajute, să facă rost de bani sau de marfă. Omul care o injectează, omul care o linişteşte, care-i 
ia durerile, care o iubeşte atât de mult încât atunci când nu era destulă mi-o dădea mie pe toată, să stea 
liniştită, el rămânând în crize. 

C., singurul om care mă înţelegea (poate şi pentru că era în aceiaşi situaţie cu mine), dar în primul rând 
pentru că mă iubea. IUBEŞTE. Şi suferinţa mea … pentru el dublată sau triplată. 

Deşi am dat de multe ori vina pe el pentru că am ajuns dependentă pentru că nu a fost BĂRBAT şi să-
mi zic GATA. Să se impună. Ştiu că nu a făcut-o în primul rând că iubea. IUBEŞTE. Şi nu putea, 
… să-şi vadă jumătatea (aşa cum este şi el pentru mine) suferind, plângând, chinuindu-se. 

Cu siguranţă a fost şi vina mea pentru că prin această dorinţă  
de-a domina oameni l-au subjugat, l-au dominat şi atunci pentru el era şi mai greu să se impună în faţa 
mea. 

Din toate acestea ştiu doar atât că fără el n-aş fi putut trece poate depresii, angoase, probleme. 

El a fost cel care a stat lângă mine necondiţionat şi a înghiţit şi şi răutăţi şi cruzime şi palme şi înjurături 
şi umiliri. Asta mă face să ştiu că orice s-ar întâmpla pe lumea asta, orice problemă a-şi avea EL va fi 
acolo lângă mine şi mă pot baza pe el complet. 
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Sunt în stare să mă abandonez lui şi ştiu că sunt în mâini bune. Poate nu cele mai bune, dar cu siguranţă 
cele mai sincere, pure şi dezinteresate. 

De câte ori ne drogam şi ne spuneam atâtea vorbe de dragoste pe care chiar le simţeam în momentul ăla, de 
atâtea ori când mă trezeam mi-era frică să nu fi fost spuse doar din cauza drogului. Dar mă trezeam 
dimineaţa şi-l vedeam lângă mine şi eram trează, ştiam că este adevărat. 

Din păcate prima oară când am realizat că el este jumătatea mea şi fără el nu pot să exist a fost la 
Zerillo’s când a căzut în overdoză. 

N-am să uit toată viaţa imaginea aia. El în tricoul gri Sisley (cumpărat de mine când încă eram la 
începutul relaţiei şi încă ne ascundeam) transpirat tot, alb, trântit în stratul cu flori, cu buzele vinete, cu 
geaca, siringa şi actele lăsate lângă el ca să-l găsească poliţia. 

Nu pot să uit când l-am luat în braţe şi era rece. Tipam numele lui şi nimic. Când îi deschideam pleoapele 
şi ochii lui superbi albaştri erau daţi peste cap. Când inima lui nu se mai auzea şi pulsul nu îl mai 
simţeam. Când îl loveam cu toată forţa dragostei mele ca să-l trezesc şi el nu avea nici o reacţie. Când 
plângând şi ţinându-l în braţe aşa "semimort" îi spuneam să nu mă lase singură cu ăla mic. 

Atunci în seara aia aş fi fost în stare să-i dau sufletul, inima mea, doar să trăiască. Poate şi din egoism ca 
să nu sufăr ei după moartea lui. Nu ştiu dacă aş fi avut puterea să mă sinucid atunci, să mă omor încet 
drogându-mă (cu bună ştiinţă să-mi fac overdoze) sau pur şi simplu aş fi murit eu ca om. 

Câtă neputinţă am putut să simt atunci. Stăteam în braţe cu cel mai de preţ lucru pentru mine care murea 
iar eu nu puteam face nimic. Si totuşi poate ce i-am spus, loviturile, dorinţa lui de a trăi l-au trezit şi 
atunci am realizat că el e TOTUL. Că NOROC ca al nostru nu există şi că fără el nu se poate. 

Ironia este că învăţătura a fost să nu mai amestecăm drogurile, să învăţ eu cum să-l trezesc cu sare de 
lămâie şi să nu ne mai drogăm singuri. 

DOAR ATAT… absolut doar atât. 

Da primele zile au fost spaima, frica, şocul dar pe urmă cum să renunţi la lichidul ăla maroniu care părea 
sensul existenţei, plăcerea, rezolvarea tuturor problemelor, evadarea. 

Azi e altă zi şi de când m-am sculat mă gândesc doar la lichidul ăla cât mai maroniu aş vrea eu (oricât de 
puţin) într-o siringă, cum scot bulele de aer din siringă, cum încep să-mi pompez venele. A intrat firicelul de 
sânge. Doamne. Intră. Subunităţi 10, 15, 20, 25. Deja o simt. E caldă, e familiară, e prietena mea. 

Prietea mea cea mai bună, la fel de parşivă ca şi Sorana, dar totuşi prietena mea care îmi face atât rău 
mie, lui C., alor mei. 

Din cauza ei (a mea) am ajuns să-mi doresc să fiu om din nou, pentru că nu mă simt om. 

Aş vrea să pot şterge tot cu buretele dar probabil că oricum la asta aş fi ajuns. Cred că din clasa I-a se 
putea întrevedea lucrul ăsta. 

Ce mă omoară pe mine este faptul că ştiu că voi rămâne toată viaţa "so narcotic down inside", că orice 
vârstă voi avea poate chiar şi când o să am copii (poate mai ales atunci) mă voi gândi la ea, îmi va aduce 
aminte ceva de ea. De plăcere. De frică. De dureri. De copii mei. Ce mă îngrozeşte este faptul că pentru 
câteva luni de droguri voi rămâne în primul rând în ochii mei o narcomancă. 

"Cine, mama care a fost dependentă de heroină?" 

Asta voi fi şi asta nu pot schimba. 

Aş vrea să uit, să nu se fi întâmplat, să n-o cunosc. 

Ce este ironic este că oriunde m-aş întoarce, oriunde m-aş duce dau de ea. Ieri am fost în Braşov şi m-am 
plimbat cu nişte maşinuţe. Tipul care închiria maşinuţele, aflând sau dându-şi seama că suntem 
narcomani, ne-a spus că are la 450.000 un gram şi jumătate şi să-i facem legătura cu oamenii din 
Bucureşti. 

Cum să scapi, cum să uiţi după ce că te bântuie. Dacă permanent se lipesc de tine şi toţi dealerii, totul în 
jurul tău e drog. Oameni drogaţi, inscripţii pe pereţi, farmacii (Doamne de câte ori trec pe lângă o farmacie 
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îmi aduc aminte de siringi, fortral, ser fiziologic, pastile. Cum mă rugam, imploram, inventam poveşti 
farmacistelor să ne dea), discotecă are vorba lui Pajal a Drogotecă, ţigani care-i vezi că numai cu asta se 
ocupă, filme, reportaje, muzică, amintiri. Amintiri cele mai grele. Amintiri de care nu te poţi dezice, nu 
poţi scăpa. Stigmatul celorlalţi.  

Imaginea ta de narcoman care nu va dispărea din capul multora şi mai ales din capul tău. 

Au trecut 7 zile. 7 zile şi stau în curte, e soare, e călduţ, sunt pomii înfloriţi şi dacă m-ar striga cineva de 
la poartă s-o vândă, nu m-aş duce. Dacă ar veni el să mi-o dea n-aş lua-o. Mă simt puternică, dar în 
acelaşi timp mi-e frică de un lucru, că fără heroină sau droguri nu voi fi pe deplin mulţumită, împlinită. 
Mi-e frică că satisfacţiile vieţii sunt sub ea.  

Stiu că e o prostie, ştiu că n-are cum să fie aşa şi totuşi mi-e frică. Ironic este că am senzaţia că voi trăi 
artificial. Om furnică. "I bugs in my skin. Do I kill them. Becam there friend. No I join them". 

Sunt conştientă că drogul îmi dădea viaţă artificială. Şi totuşi acum de asta mi-e frică. 

Poate momente de depresie, poate de anxietate, poate de angoasă. Sigur. Azi sunt optimistă. 

Ieri ai mei aveau o frică. Relaţia mea cu C., mi-era că totul a fost sub semnul drogului şi de fapt noi nu 
avem nimic în comun. Dar, azi, când m-am trezit şi m-am uitat la el 47 de minute am realizat. Ier-
Depresie. Ieri-Prostie. Ieri-Angoasă. (De câte ori folosesc cuvântul ăsta îmi aduc aminte de 2 lucruri: Stef 
cu teoria lui despre kirkegard (aici fac pe culta) şi Dan - 2 Mai - când a murit Gabi şi am avut prima 
angoasă în curtea casei de ţărani de la 2 Mai. 

Mi-a fost frică că dragostea pentru el era dată doar de drog, de faptul că mă înţelegea, mă lăsa s-o fac. 
Vacă proastă. Gânduri negre, rămăşiţe de lichid maro în creier. ÎL IUBESC, ÎL IUBESC, CHIAR 
MAI MULT DECÎT PE MINE (şi asta s-ar putea spune că e imposibil). 

Ce nu înţeleg este că s-a întâmplat în ăştia 2 ani. Cum s-au putut schimba toate atât de radical. 

La început era totul vesel, cool. Eram o gaşcă de copii (tineri) toţi din familii bune, toţi cu aptitudini 
artistice, toţi împotriva societăţii, toţi ca tinerii de afară (şi îmbr[caţi, tatuaţi, cu cercei, vopsiţi, fardaţi). 
Eram invidiată de toată lumea. Si felul nostru. Altfel. Eram uniţi. Aparent. Ieşeam pe stradă şi păreau 
străini. Ne simţeam bine. Bravam. Saşa machiat. C. cu toate culorile pământului în cap. Toate super tari. 
Toţi tatuaţi, cu cercei. Cu haine extravagante. Cu atitudine de ofrandă. Parcă (sau poate sigur) făceau asta 
ca să negăm totul din jurul nostru, să demonstr[m că suntem altfel, fără prejudecăţi, fără falsitate, cu valori 
reale (îmi vine să râd). 

Totul părea în regulă, poate chiar prea bine. Ne strângeam în case mişto, mobilate, de cele mai multe ori 
Pop. Atât. Vorbeam despre Andy Wanhal, Bukovski, Kandinski, Margritte, William Burghans, vedea 
filme suprarealiste, "filozofam asupra vieţii", făceam transă, ascultam muzica cea mai mişto (care poate are 
cele mai profunde versuri, care mi se potrivea), ne drogam (dar ca distracţie la început - sau poate doar eu - 
şi asta tocmai ca să negăm regulile, normalitatea). 

Eram mulţi, ieşeam afară, eram un grup care odată intrat undeva eram chiar remarcaţi. Iar noi excludeam 
pe oricine din afară considerându-l ignorant, superficial. Eram INTOLERANŢI. Eu încă mai sunt şi 
încerc să scap de chestia asta pentru că în felul ăsta am rămas singură. Singură cu C.. Un singur gest, 
vorbă, idee şi refuz omul respectiv din start.  

Şi încetul cu încetul drogul ne-a făcut depresivi, ne-a îndepărtat unii de alţii. Singurele relaţii mai erau 
atunci când împrumutam. Se dusese ieşitul afară împreună, se dusese distracţia, s-au schimbat până şi 
hainele. Dintr-o dată eram singuri şi am fi vrut să ne facem neobservaţi (IMPOSIBIL). Chestia aia de 
high-class pe care o trăisem se dusese şi rămăsese doar singurătatea, prea multă singurătate şi 
PROMISCUITATEA. 

Am început să ne ascundem de ei, de noi, de societate. Au început unele arestări. PANICA. FRICA. 
Poate primul moment de luciditate. POLIŢIE. PÎRNAIE. De moarte ştiam, dar ca orice om "Asta li se 
întâmplă doar proştilor, nu nouă. Doar începătorii, doar ignoranţii mor din heroină. Noi nu". 

Şi de atunci a început DEGRADAREA. Eram fiecare pentru noi. A devenit o necesitate. Luam şi 
stăteam acasă. Am început relaţiile cu tot felul de suboameni ca să ne procurăm. Am început să ne furăm 
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între noi. Să furăm. Să acceptăm în vieţile noastre oameni sub condiţia noastră şi mai ales sub condiţia de 
oameni. Dar ca să putem s-o cumpărăm, să ne-o facem, să o avem. 

Deşi ştiu că pe părinţi au început să-i rănesc când am făcut-o prima oară, senzaţia mea este că abia acum 
începuse nepăsarea. Lipsa de dragoste, faţă de ei, faţă de noi, drumul spre MOARTE. Dar nu moartea 
aia pe care o acceptam cu 2 ani în urmă, ci moartea aia care ne înfricoşează, de care te fereşti, de care nu 
vrei să ştii. 

Si totuşi a început momentul în care am pierdut valorile, am pierdut noţiunea realităţii, am devenit 
outsideri fără să mai vrem. 

Totul devenise o luptă crâncenă, zilnică de a face oricum rost de bani de 150.000 (cel puţin) de a ne lua 
doza zilnică cu oricine, oriunde, oricum. Asta era singurul sens al zilei, singura bucurie, singura luptă cu 
viaţa. 150.000 lei. 

Azi. Altă zi. A opta zi fără. Sunt furioasă. Furioasă pe heroină. Furioasă pe slăbiciunea mea. Eu în 
lupta asta am lăsat-o să mă învingă. O dată. De două ori. De nouzeci de ori. Si mă lăsam învinsă şi 
bătută în fiecare zi. În fiecare dimineaţă. Ei într-o luptă i-am dat cu bună ştiinţă armele mele, i-am arătat 
slăbiciunile mele şi am lăsat-o să mă învingă în fiecare zi cu armele mele. 

Sunt furioasă pentreu că am fost laşă, pentru că am fost o învinsă. Pentru că mi-a plăcut să m-am lăsat 
învinsă. LOSER YOU THE BIGEST LOSER WAS ME. 

Eu care întotdeauna am vrut să fiu o învingătoare. Eu care în fiecare bătălie cu viaţa, cu oamenii, cu 
sentimentele am fost învingătoare am cedat în faţa unui praf care s-a apropiat de mine ca un vârtej, m-a 
învăluit luându-mă parsiveşte mai întâi de jos, plăcut, excitant, cald şi uşor, a ajuns la cap. Iar în 
momentul în care mi-a văzut plăcerea din ochi, mi-a simţit fascinaţia, a văzut că a reuşit să mă rupă de cei 
din jur, s-a strâns. Şi m-a strâns tot corpul ca un şarpe veninos, mi l-a strâns până mi-a pocnit oasele şi 
muşchii şi creierul şi sufletul. 

Şi ceaţa aia maronie, fascinantă care plutea în jurul meu a devenit mocirlă, semiîntuneric. Vroiam să ies. 
Vroiam să văd. Vroiam să scap. S-o înlătur. Numai că ea devedea mai multă, mai groasă, mai 
îngrozitoare şi atunci m-am lăsat la picioarele ei crezând că nu o pot învinge. M-am lăsat subjugată, 
călcată în picioare, murdărită. 

Şi asta se întâmpla în vârtejul şi în lumea mea. În jurul mei pe părinţi îi omoram încet dar sigur şi 
conştient, pe prieteni i-am înşelat, îndepărtat, dispreţuit, tot conştient. 

Doamne. Bine că am scăpat, pentru că ştiu că am scăpat, ştiu că nu voi fi niciodată învinsă în această 
luptă. 

Imi aduc aminte, acum zâmbind (dar în sufletul meu plângând de imaginea asta a mea) cum când nu 
aveam răzuiam ce rămăsese pe linguriţă, pe pitic şi-l puneam pe C. să-mi fiarbă linguriţa. Care evident nu-
mi făcea nimic, nu-mi lua dureri, nu mă liniştea, ci doar însemnau nişte găuri de ac de siringă la mine în 
venă în plus, încă puţină sare de lămâie, şi apă de la robinet băgată în sânge. 

Doamne cât de jalnic sună, arată. Cât de jalnic era. Si nimic, mă lăsam umilită în continuare în faţa ei, 
în faţa mea chiar şi în faţaz lui C. sau a altor necunoscuţi sau cunoscuţi care mă vedeau. Ce vedeau. Erau 
oameni noi care aşa m-au cunoscut: SLABA, CÎRPĂ, EGOISTĂ. UN GUNOI. 

Iar eu ştiu că nu e aşa. Ştiu asta. 

…………………………………………………………………………………… 

Tocmai am făcut perfuzii, mie mi-au făcut în mâna dreaptă şi nu pot să scriu aşa că gândurile mele le scrie 
C.. Invalidă. Mă simt neputincioasă. Mi-e foarte frică. Stiu că încep o viaţă nouă şi mi-e frică că nu ştiu ce 
să fac cu ea. Mi-e frică că o să mă scol dimineaţă, am să fac probabil aproape tot ce mi-am propus în ziua 
respectivă (poate pentru prima dată după mult timp) şi când am să mă culc seara, când am să fiu în pat, 
am să mă simt ca un robot care a bifat tot sau în mare parte din ceea ce a fost "programat" să facă. Aşa 
cum a zis C. după ce a terminat propoziţia ştiu că de fapt atunci când eram drogată eram robot. Şi totuşi 
mi-e frică. Mă simt ca un nou născut mare. Nu ştiu de ce atunci nu mi-a fost frică şi acum îmi este. Poate 
că atunci eram curioasă şi acum ştiu în parte ce este viaţa şi cât de nasoală poate fii (probabil că nu om 
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mai mare ar râde de mine şi mi-ar spune că nu ştiu nimic despre viaţă). Mă simt puternică acum că deşi 
am un tub în mâna dreaptă totuşi scriu. Şi puterea asta o simt pentru că mi-am adus aminte în pauza de 
masă pe care am luat-o, de D.S. care reuşea să facă totul cu stânga. Cum el la 16 ani a avut puterea să 
treacă peste faptul că, l-a văzut pe taică-su cu creierii pe parbriz şi el şi-a pierdut toată mâna dreaptă 
(ştiind că dacă n-ar fi fost Revoluţie şi-ar fi putut să-şi păstreze întreaga mână) şi a trecut şi peste faptul că 
maică-sa a înebunit. "Şi era cel mai bun la biliard" şi la ski şi n-a rămas repetent şi a învăţat să scrie la 
fel de bine cu stânga ca şi cu dreapta. 

Şi m-au apucat crizele. Şi-am ieşit afară să urlu că eu la 20 de ani n-am avut puterea să lupt cu ea sau cu 
viaţa şi să nu ajung să stau la Moroieni în sufragerie cu C. lângă mine cu perfuzii în mână agăţate de 
tavan. Să mă simt ca un alien cu alienul meu pereche. Şi să simt că mă înec şi că singurul colac de salvare e 
C.. Să mă simt ca luată de un vârtej de apă întunecată şi trasă în jos cu toată puterea şi singurul lucru pe 
care să-l văd stând cu capul în sus să fie o geană de lumină în spatele feţei lui C.. Apropo de frica de care 
ziceam mai sus, mi-e frică, că orice aş face (mai puţin un copil pe care îl voi creşte cu frica drogului nu al 
meu ci al lui) nu mă va satisface, nu mă va împlini. Ştiu că e o tâmpenie, ştiu că nu este adevărat, ştiu că 
nu are cum să fie aşa, dar de asta mi-e frică. Ai mei mi-au spus că psihologul ar fi tras concluzia că există 
un conflict între mine şi mama. Probabil că este adevărat, nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu în ce constă 
conflictul ăsta, ştiu că o iubesc, ştiu că o iubesc enorm de mult, că dacă n-ar mai fi, ceva din mine n-ar mai 
fi. M-aş simţi dezrădăcinată şi totuşi astăzi am scris un .. 

Mama nici măcar nu există în scrnariul ăsta, personajul meu avea doar tată şi m-am simţit vinovată că 
am exclus-o pe mamă şi mi-am promis mie că atunci când îl voi termina pe ăsta voi face un scenariu care 
poate nu va ajunge niciodată film, ca şi asta, despre ea. Nu e vorba că mai puţin, nu e vorba că o iubea 
altfel şi până şi prin asta mă simt vinovată faţă de ea. 

Faptul că n-am prea scris nimic despre ce le-am făcut alor mei acum este pentru că mi-e frică să mă gândesc 
ce au simţit. Ce o să simt eu probabil când copilul mei va fi în situaţia mea. Din nou laşă, din nou egoistă, 
mi-e frică să mă gândedsc sau să mă scutesc eu de o suferinţă în plus.” 

 

Iată un alt caz, povestea subiectului GS, 22 ani, fără ocupaţie (studentă ??)1): 

 

,,Cine sunt eu? Nu ştiu sigur. “Eu” m-am pierdut pe drum, prin ani… A rămas doar o 
“Mona” pe care nu o cunosc foarte foarte bine; cu puţine trăiri, puţine vise şi multe carenţe – în 
toate domeniile! 

Viaţa mea din ultimul timp s-a scurs într-un ritm calm, lent, fără evenimente sau trăiri sufleteşti 
intense. Zilele se scurgeau una după alta fără ca eu măcar să conştientizez trecerea timpului. 

Simţeam doar înăuntrul meu o stare de bine şi asta conta; ce se afla lângă mine, ce se petrecea în 
jurul meu, nu conta: eu mă simţeam bine, şi …atât! 

Practic, aveam momente în care mă apuca disperarea şi mă simţeam cuprinsă de deznădejde. 

                                                           
1) În 2001, persoana nu mai consuma droguri ci numai alcool şi, se ocupa cu şantajul sexual. 
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Acestea erau, bineînţeles, momentele de ,,lipsă”, momentele în care mintea mea conştientiza 
perfect ce se întâmpla cu mine, dar corpul meu cerea – din ce în ce mai mult, mai des şi mai cu 
putere …Urma  însă un spike în venă, care rezolva tot, care stopa disperarea şi deznădejdea, 
care mă făcea să simt bine în inconştienţa mea, şi care făcea ca totul în jurul meu să pară frumos. 

Astăzi cred că este prima zi din ultimul timp în care conştientizez, în care văd – lucidă fiind – 
ce se petrece în jurul me, şi prima zi în care gândesc ! da, efectiv gândesc şi, deşi e clar că este un 
lucru perfect normal, oarecum mă miră … Probabil “mirare” nu e chiar cel mai potrivit cuvânt 
pentru ceea ce simt, dar simt ceva straniu, oarecum nou, ceva ce nu pot defini exact… 

Demult de tot, în fiecare noapte obişniam să mă gândesc la mine, la viaţa mea, la evenimentele 
zilei ce a trecut, la prietenii mei la dorinţele şi visele mele. Analizam tot, în profunzime; uneori, 
îmi aţinteam pe hârtie gândurile şi dorinţele, şi adormeam fericită… Nu am mai făcut acest 
lucru de atât de mult timp, fără să realizez că îmi lipseşte, şi abia acum îmi dau seama că, de 
fapt mi-a lipsit chiar foarte mult ! 

E noapte! O noapte rece, dar frumoasă…Ştii de cât de mult timp n-am mai văzut noaptea, n-
am mai simţit-o? Până acum, invariabil, se împletea cu ziua, devenind un tot indescifrabil  

…Şi cât de mult iubeam cândva, demult de tot, nopţile – cu liniştea şi întunecarea lor … 

Acum, am redescoperit-o! 

Da, am redescoperit frumuseţea ei şi sunt fericită !… 

Mi-ar fi plăcut să vorbesc cu tine acum, dar …îţi scriu !… 

Nu ştiu exact de ce, dar simt în mintea mea o învălmăşeală de idei …Atâtea lucruri despre care 
nici nu mai ştiam că există; atâtea lucruri pe care le uitasem – fără a le simţi lipsa măcar (dar 
care realizez, de abia acum, că nu mi-au lipsit…) 

…Viaţa e frumoasă, nu ? Da, simt asta acum, singură, în noapte, străpunsă de frig şi 
încnjurată de linişte şi munţi …viaţa e frumoasă şi trebuie să învăţ să o trăiesc ! 

…Aş vrea să plâng ! să-mi plâng ultimul an din viaţă, pe care doar am mimat că-l trăiesc – eu 
fiind undeva paralel cu lumea reală ! dar aş vrea să plâng şi de fericire că am redescoperit viaţa şi 
în special oamenii din jurul meu !… 

Dar nu plâng ! Nu plâng, pentru că plânsul epuizează, iar eu trebuie să fiu puternică, să am 
forţe noi pentru noua viaţă ce mi se deschide în faţă, nu-i aşa ? 

…………………………………………………………………… 

Mă simt singură ! Dar de fapt,dintotdeauna am fost singură !  

M-am închis în mine, fără a simţi nevoia de comunicare …Eram fericită în lumea mea goală, 
şi…atât !… 

Acum simt altfel singurătatea … 

Îmi place liniştea din jur, îmi place să privesc natura, dar singurătatea asta mă doare … 

Cred că cel mai fericit moment al zilei este acela când eşti aici şi stăm de vorbă ! 

Simt ceva ciudat ! Simt că am încredere în tine şi simt că îmi eşti atât de aproape ! Spun 
“ciudat” pentru că mult timp nu am avut deloc încredere în oameni, ba chiar i-am privit ca pe 
nişte duşmani. 

Iniţial, când am auzit că voi sta de vorbă cu un psiholog, mi-am imaginat imediat un moş 
tâmpit, care va încerca să-mi “bage pe gât” nişte idei aiurea, care mă va considera nebună şi 
ratată şi, care îmi va fi deosebit de antipatic ! 

Şi, într-un fel aceste gânduri se bazau pe realitate; aveau ca bază experienţa trăită nu cu mult 
timp în urmă, când l-am cunoscut pe “domnul X” (nici măcar nu i-am reţinut numele), care în 
două şedinţe mi-a vorbit despre fata lui – care vrea să devină critic de operă, şi a încercat – fără 
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argumente să mă convingă că relaţia dintre mine şi ai mei părinţi (relaţie tensionată în ultimul 
timp) este rezultatul lipsei de comunicare şi a problemelor părinţilor mei la birou !…Tâmpit, nu 
crezi? 

Relaţia cu tine a fost diferită, este complet alta …! Deşi în prima clipă când te-am întâlnit erai 
“duşmanul” (nu ştiu de ce, dar în acele momente, probabil involuntar, consideram toţi oamenii 
din jur “duşmani”), în următorul moment, când mi-ai spus calm, zâmbind, să respir, am 
realizat brusc că, de fapt şi tu, şi toţi din jurul meu, vreţi să mă ajutaţi !” 

Identificarea alternativelor la consumul de drog.   

Trebuie identificate alte modalităţi de eliminare a anxietăţii, de a-l face pe individ mult mai dinamic, 
energizat şi să experimenteze unele din efectele oferite de substanţele psihoactive. 

Consumul de substanţe psihoactive maschează de obicei simptomele problemei fără a o soluţiona cu 
adevărat sau să asigure măcar o soluţie pe termen scurt. Un stimulent, un energizant, poate ajuta o 
persoană să se simtă în putere, dar lipsa de energie poate proveni chiar dintr-o alimentaţie inadecvată 
sau din somnul insuficient. 

Există câteva alternative la consumul de drog pe care subiectul trebuie să le aprofundeze. Metodele 
de reducere a stresului pot ajuta la eliminarea anxietăţii. Psihoterapia şi consilierea pot ajuta în 
problemele emoţionale.  

Derularea unor programe de educaţie fizică şi sport pot asigura o ţinută naturală. Deoarece oamenii 
recurg cu mare uşurinţă la droguri pentru o varietate de motive, fiecare persoană trebuie să 
descopere alternativele care le-ar putea satisface preferinţele şi trebuinţele individuale. 

Soluţiile societăţii în abuzul de drog. 

Chiar dacă indivizii trebuie să decidă personal în cele din urmă în ceea ce priveşte consumul de drog, 
guvernul, prin instituţiile sale, ale statutului de drept, cât şi societatea trebuie să-şi asume 
responsabilitatea nu numai pentru controlul social cât şi pentru controlul traficului şi consumului de 
droguri şi, prevenirea abuzului. 

Legislaţia şi atitudinea societăţii sunt factori de mediu foarte importanţi şi care au un impact asupra 
disponibilităţii şi acceptării drogurilor. 

Cea mai mare problemă a drogurilor în această perioadă o constituie politica de marketing şi 
consumul de substanţe psihoactive ilegale. Nu numai că drogurile deja au ucis vieţi, au ruinat alte 
vieţi dar, de asemenea constituie rădăcina ritmului înfiorător de alarmant pentru criminalitatea legată 
de droguri. Pe plan mondial se constituie o rată de 8% în extensia dimensiunii consumatorilor de 
drog. 

În România încă nu se face nimic pentru suprimarea reţelelor de criminalitate organizată. Probabil 
că, o componentă crucială în reducerea solicitărilor drogurilor o constituie educaţia, componentă pe 
care Institutul de Ecologie Socială şi Protecţie Umană – FOCUS, consideră să o promoveze prin 
cercetătorii cooptaţi. Educarea populaţiei asupra pericolelor provocate de droguri, asupra motivaţiei 
de a recrge la drog, modalităţile de evitare a abuzului şi modurile de acorda ajutor, pot reduce într-un 
viitor, cererea de substanţe şi astfel să conducă la asigurarea sănătăţii individuale, a climatului de 
securizare a populaţiei, către o societate sigură, sănătoasă şi frumoasă. 

 

Rezumat. 
Oamenii recurg la consumul de droguri dintr-o varietate de motive, printre care eliberarea de durere 
şi a disconfortului, evadare din plictiseală, din probleme aparent de nerezolvat, obţinerea plăcerii şi 
abordarea performanţei. 

Drogurile recomandate sub reţetă sunt folosite pentru ameliorarea simptomelor, prevenirea 
îmbolnăvirii, controlul stărilor cronice şi tratamentul maladiilor. 
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Odată cu apariţia toleranţei, organismul devine adaptat la substanţe astfel încât va fi nevoie de doze 
şi mai mari pentru producerea efectelor dorite. Dependenţa este o stare în care subiectul devine atât 
de subjugat substanţelor încât aceste nu mai poate funcţiona fără ele. Stăpânirea (engl. addicted) se 
referă la consumul compulsiv de substanţe şi include toleranţa şi dependenţa (fizică şi psihică). 
Nivelele majore ale consumului de drog, sunt consumul experimental, recreaţional, situaţional, 
intensificat şi cel compulsiv. 

Modelul agent-stare individ-mediu explică dependenţa de drog mai mult decât ca o problemă 
individuală. În consumul şi dependenţa de drog există şi alţi factori cu un rol important. 

Drogurile produc o scară largă de efecte asupra organismului. Ca idee, drogurile acţionează doar 
asupra celulelor care sunt compatibile cu substanţele chimice din acel drog. De asemenea, drogurile 
pot produce efecte secundare care nu se corelează cu scopul drogurilor. Aceste efecte secundare 
prezintă riscuri potenţiale. 

Drogurile se administrează pe cale orală, prin injecţie şi prin inhalaţie. Metoda de administrare poate 
fi un factor determinant în apariţia şi tipul de efect al drogului. 

Doza eficientă este cantitatea standard pe care medicii o folosesc pentru determinarea dozelor 
adecvate pentru medicamentele subiecţilor. Aceste doze diferă de la o substanţă la alta şi de la o 
persoană la alta. 

Interacţiunile substanţei constituie un risc sever şi nepredictibil în consumul de drog. Datorită 
acestor interacţiuni, o subsatnţă medicamentoasă poate bloca efectele unei alte substanţe, dezvoltând 
efecte secundare sau accentuând efectele celor deja administrate. 

Categoriile majore de substanţe psihoactive sunt sedativele/ hipnoticele (barbituricele şi substanţele 
antianxietate), stimulantele (cofeina, amfetaminele şi cocaina), marihuana, solvenţii volatili cât şi alţi 

inhalanţi cum ar fi peroxidul de azot şi amil nitratul, narcoticele opiacee 
(heroina, opium şi morfina) şi, psihedelice/halucinogene (LSD, 
mescalina psilocybin şi PCP). Fiecare din aceste categorii pot dezvolta 
riscuri severe. 

Subiecţii care doresc să-şi depăşească obişnuinţa de consum, pot solicita 
ajutor atât în ambulator cât şi prin internare. De asemenea, ei pot căuta 
alternative la consumul de drog, cum ar fi îmbunătăţirea dietei, a 
exerciţiilor, a vieţii sociale şi a sănătăţii emoţionale. 

Responsabilităţile societăţii pentru consumul drogului includ legislaţia 
cât şi disponibilitatea, educaţia de a pregăti populaţia asupra pericolelor consumului şi abuzului de 
substanţe psihoactive 

 
* 

Cercetătorii ne informează că nu avem răspunsuri adecvate la întrebarea, “Care este cauza abuzului 
de drog la tineri ?”. Aceştia au oferit date corelate ce sunt necesare în înţelegerea diferenţelor ce apar 
între cei ce consumă şi non-consumatori. Modelele explicative, biologice, psihologice şi de adaptare 
la stress oferă acel cadru de înţelegere a mecanismelor de declanşare şi consum de drog. Factorii 
urmăriţi în analiza cazului sunt normele culturale ce încurajează consumul, epuizarea spirituală în 
ceea ce priveşte semnificaţia vieţii, predispoziţia genetică şi dereglările în relaţia normală copil-
părinţi. Mai mult, dacă factorii precum realizări academice scăzute, dezinteres pentru şcoală şi un 
istoric cu probleme de disciplină îi determină pe copii şi adolescenţi să consume droguri, atunci 
majoritatea tinerilor cu nerealizări şcolare vor fi implicaţi în problematica drogurilor. Dar nu aceasta 
este situaţia. În toate probabilităţile, etiologia majorităţii consumatorilor de droguri este un proces 
complicat ce implică interacţiunea unor multiple variabile, dintre care unele prezentate nu sunt încă 
bine înţelese. Informarea asupra factorilor de risc ce decurg din consumul de droguri, reprezintă o 
etapă necesară în conturarea profilului adolescenţilor care se expun unor riscuri crescute prin 
implicarea în consumul de droguri. Fundamentele acestui profil se bazează pe caracteristici precum: 
familia, prietenii, amicii, şcoala şi personalitatea. 
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Copiii care provin din familii în care nivelul de stres este ridicat, valorizarea interpersonală şi 
coeziunea lipsesc, iar comunicarea eficientă apare arareori, atunci, toate acestea sunt trăsături ce 
conduc la o accentuare a probabilităţii spre a deveni un dependent de drog. Modelul parental ce 
sprijină consumul de alcool şi drog şi eşecul părinţilor în a-şi exprima propriile convingeri şi atitudini 
asupra drogurilor întăresc factorii de risc. Consumul de drog este în general o activitate derulată în 
grupul de prieteni, fiind considerată de unii specialişti ca cel mai adecvat predictor al consumului de 
drog în rândul tinerilor. Compania cu cei ce consumă droguri sau cu cei ce sprijină tacit consumul de 
drog, se expun unor riscuri crescute de a deveni consumatori. În termeni ai randamentului şcolar, 
tinerii cu risc crescut tind să aibe slabe performanţe şcolare, slabe aspiraţii academice şi o slabă 
apreciere a aptitudinilor lor academice. Din perspectiva devenirii personalităţii, consumatorii de drog 
aparţin grupului de rebeli, celor impulsivi şi dornici de plăceri. Acceptând consumul de drog apar şi 
alte comportamente deviante, dar se manifestă şi o slabă imagine de sine, deficit ce poate fi anulat 
după asocierea la grupul care sprijină consumul. 

Analizele psihosociale realizate asupra subiecţilor arată că implicarea în consumul de drog apare 
indiferent de grupul social de provenienţă, minoritate, nivel socioeconomic, performanţe şcolare, dar 
totuşi unii sunt mai expuşi unor riscuri crescute decât alţii. 
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Prin Dragoste, chiar şi ceea ce-i amar devine dulce, arama este 
preschimbată în aur şi tot ceea ce este întinat devine pur. Sub înrâurirea 

Dragostei chiar şi cel mai arţăgos temperament, care-i tot atât de acru ca 
şi oţetul se preschimbă într-o fire dulce şi îmbătătoare ca şi vinul. 

Oamenii devin tot atât de calmi precum este de lin uleiul şi tot atât de 
maleabili ca şi ceara, chiar şi atunci când au fost tot atât de duri precum 

oţelul, căci Focul Dragostei consumă toate impurităţile mentalului. 

 

 

 

“Orice copil în pericol este un copil care nu poate aştepta”, 

 Kofi Annan, laureatul Nobel pentru pace al anului 2001.  
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Obiective: 
 

1. Definirea conceptului de abuz şi enunţarea categoriilor de 
abuz. 

2. Identificarea modurilor de evaluare pentru categoriile de 
abuzuri. 

3. Descrierea principalelor diagnostice. 

4. Modelul interviului iniţial purtat cu victimele abuzului. 
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Introducere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
n dicţionarul Webster, conceptul de "abuz" înseamnă a prelua în mod neplăcut şi necuvenit 
un avantaj; a folosi sau a trata ca o vătămare, lovitură sau "deteriorare". Această definiţie face 
referire la folosirea în mod greşit, violent a forţei unui individ pentru a induce durerea şi de al 
distruge pe celălalt care se dovedeşte mai slab. Persoana care întrebuinţează forţa în mod eronat 

este cel ce abuzează (agresorul). Receptorul sau ţinta acestui gen de comportament devine victimă. 

Relaţia agresor-victimă poate fi abordată nu doar din prisma indivizilor ci şi din prisma grupurilor 
ţărilor, societăţilor sau maselor. Chiar dacă acest concept poate interveni în mecanismul globalizării 
totuşi în această secţiune ne vom referi la individ ca victimă. 

Abuzul1) poate să implice omisia: eşecul de a se comporta într-un mod rezonabil, pentru a 
preîntâmpina vătămarea, durerea sau deteriorarea. Acest gen de conduită este cunoscută ca 
neglijentă şi este cuprinsă cel mai adesea în relaţia de îngrijire în care îngrijitorul este adesea membrul 
cel mai puternic. 

Neglijenţa, acea conduită cu efecte negative, caracterizând o acţiune nereuşită, cu un rezultat nedorit 
sau neaşteptat, sau cauză a unei acţiuni cu efecte nedorite, este adesea indentificată în familii, între 
părinţi şi copii dar şi între copiii maturizaţi şi părinţii lor vârstnici sau alte rude. Neglijenţa poate fi 
întâlnită în toate acţiunile umane insuficient motivate, ca şi în psihopatologia vieţii cotidiene, în care 
rezultatul acţiunii este motivat inconştient. Este mai frecvent remarcată în aspectul vestimentar şi de 
igienă, în îndeplinirea obligaţiilor şcolare sau profesionale, etc. în acte ratate curente. Neglijarea 
instituţională, care se raportează la căminele de îngrijire, facilităţile pentru bolile cronice, cât şi la 
instituţiile pentru boli mentale - a devenit o problemă în sistemul de asigurări medicale a ţării, în 
această perioadă de tranziţie. 

Comportamentul abuziv sexual se referă la unele acţiuni cum ar fi atingerile, mângâierile în zonele 
genitale, contactul genital oral sau penetrarea orificiilor organismului.  

Abuzul sexual asupra copiilor şi adulţilor include expresii ale agresiunii, cruzimii şi întrebuinţării 
eronate a forţei. Acest gen de abuz inhibă dezvoltarea psihologică a victimei prin izolarea încrederii 
fundamentale a membrilor familiei, a soţilor sau a prietenilor. 

                                                           
1) Abuzul desemnează orice act prin care se produc vătămări corporale, tulburări psihologice emoţionale 

sau expuneri la situaţii periculoase sau percepute a fi periculoase de către copil. 
 Abuzul fizic: folosirea forţei fizice asupra copilului sau traumatizarea neaccidentală a unui copil, 

indiferent de motivul acesteia, provocată sau îngăduită de către persoane ce au în îngrijire copilul. 
 Abuzul emoţional: comportamentul neadecvat al adultului faţă de copil, cu efecte negative asupra 

personalităţii în formare a copilului. Respingerea, izolarea forţată, terorizarea, ignorarea şi coruperea 
copilului reprezintă forme de abuz. 

 Abuzul sexual: forţarea sau determinarea unui minor să întreţină contacte sexuale sau să-i fie 
exploatată în acest mod sexualitatea. Aceasta include expunerea copilului la vizionare de materiale 
pornografice, seducţia sau implicarea în acte sexuale. (Vintileanu I., Roman M., Femeia în 
criminalitate., Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii, 2000). 

Î
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Un concept legat de acestea, specific definiţiei de abuz sexual în reprezintă capacitatea ambelor părţi 
de a consimţi liber şi deplin informat în relaţia sexuală. O relaţie sexuală derulată între un copil şi un 
adult este considerată abuzivă, imorală şi aberantă, deoarece condiţia fundamentală a 
consimţământului informat nu este îndeplinită. Astfel, acest gen de conduită capătă o încadrare 
juridică penală. 

Evaluarea 
Deşi definiţiile abuzului fizic sau emoţional asupra persoanlor sunt diferite în raport de sistemul 
judiciar şi cel de îngrijire a sănătăţii, se estimează că în S.U.A. cca, 15 milioane din cei 60 milioane de 
familii sunt afectate de unul din aceste tipuri de violenţă şi abuz. In România - datorită slabei chiar 
inexistentei monitorizări şi de lipsa unui control social adevărat nu putem estima un anume procent. 

De asemenea, se estimează că în S.U.A., 3 din 4 adolescenţi fugari sunt implicaţi într-una din 
situaţiile de familie abuzivă. 
Violul, indiferent de forma sa, este considerat a fi unul din multele subiecte împotriva persoanelor 
delicte ce nu au fost raportate. 

În S.U.A. anului 1985 figurau 138.490 de violuri, date considerateca fiind jumătate din numărul real. 
Într-un raport al American Human Association (1987) se arăta că au existat 1.928.000 de cazuri la 
copii abuzaţi şi care au intrat sub îngrijirea serviciilor specializate.  

Se estimează că 3-4 milioane de femei şi bărbaţi au fost subiecţi ai agresiunii sexuale a partenerului. 
Sunt dificil de obţinut tablourile abuzurilor şi neglijenţelor asupra vârstnicilor. Totuşi se estimează că 
4% din populaţia cu vârsta peste 65 de ani sunt victime anuale ale abuzurilor. 

Nici o populaţie sau vreun grup socioeconomic nu este imun la abuz sau neglijenţă. Atunci când un 
copil, un adolescent, un adult sau o persoană în vârstă ori un grup este perceput ca beneficiar într-o 
anume conjunctură socială sau profesională, există un potenţial pentru abuz sau neglijenţă fizică sau 
psihologică. De asemenea, orice subgrup al societăţii ce poate fi etichetat ca deviant, prezintă un risc 
crescut penbtru abuz. Indivizii şi grupurile vulnerabile şi nonconformiste sunt de asemenea sensibil 
susceptibile la abuz. Copiii adoptivi, copiii vitregi, părinţii cu SIDA, invalidităţile evoluate cât şi 
handicapurile fizice severe sunt supuse unui risc specific. 

În general, cu cât incapacitatea socială a unei persoane este mai accentuată, cu atât mai puţin această 
persoană va identifica tipul de abuz afişat sau va solicita ajutorul celorlalţi. 

La finele acestui mileniu, România cunoaşte forme noi de dezvoltare, noi tipuri de organizaţii non-
guvernamentale ce vin în sprijinul populaţiei. Deoarece formele de îngrijire se derulează într-o 
societate de forme de îngrijire a sănătăţii, ele au oportunitatea să identifice şi să evalueze persoanele 
abuzate, să se consulte şi să se raporteze la agenţiile interdisciplinare şi să iniţieze revigorarea 
victimelor. Personalul specializat în psihologie-asistenţă socială pot oferi o evaluare şi o 
diagnosticare adecvată cât şi servicii de intervenţii în criză pentru victimele abuzurilor cât şi pentru 
familiile acestora. 

În viitor, şi în România lucrătorii sociali vor acţiona în calitate de avocat al pacienţilor pentru 
interpretarea şi comunicarea trebuinţelor victimei către familie, sistemul de asigurări medicale sau 
către alte agenţii şi structuri implicate cum ar fi serviciile sociale, poliţie, justiţie. În situaţia în care 
trebuie condus cazul, lucrătorul social acţionează ca un coordonator al serviciilor interdisciplinare şi 
ca element de legătură cu comunitatea pentru a asigura calitatea serviciilor şi rezultatelor pozitive ale 
pacientului. Ca lucrător specialist clinician şi practician certificat în abordarea persoanelor abuzate, 
psihologul se angajează într-o intervenţie terapeutică de lungă durată cu victimele şi familiile acestora 
şi va asigura prevenirea unei victimizări ulterioare. 

În saloanele de psihiatrie, incidenţa, prevalenţa şi efectele negative ale abuzului sunt văzute adesea în 
forme mascate de genul dificultăţilor de mariaj, depresie cu ideaţie suicidară, tulburare de 
personalitate bordeline, cât şi consum de substanţe şi alcool în mod autodistructiv. Obţinerea 
istoricului unei posibile victimizări poate fi dificilă dar nu imposibilă dacă specialiştii sunt 
sensibilizaţi asupra posibilităţii de apariţie a abuzului. 
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Modalităţi de tratament şi rolurile personalului 
 
Îngrijirea de specialitate a persoanelor abuzate reprezintă una dintre cele mai dificile sarcini cu care 
ne confruntăm astăzi. În situaţia în care specialiştii nu sunt sensibilizaţi de ideea că ar putea exista un 
abuz, el sau ea nu pot înţelege subiectul şi astfel pot contribui în mod inconştient la săvârşirea unui 
nou abuz. 

Relaţia specialist-subiect 
Un instrument eficient şi veridic în asigurarea indivizilor de a-şi redobândi sentimentul de control şi 
vitalitate asupra vieţii lor, îl reprezintă relaţia de natură terapeutică specialist-subiect. 

Persoanele abuzate, adulţi sau copii, au fost deposedaţi de puterea şi controlul exercitat asupra 
propriilor lor vieţi şi astfel îi suspectează în mod frecvent pe cei ce doresc să le ofere sprijin. Un 
specialist sensibil, cu capacitatea de empatie, care surprinde cu mare fineţe dinamica complexă a 
abuzului, poate discerne asupra rezultatelor pozitive în rezolvarea traumei induse de abuz. 

Dacă specialistul nu-şi manipulează cu supleţe propriile sentimente faţă de abuz şi victimizare, atunci 
este dificil de a asigura victimei unui abuz, confortul şi sprijinul necesar. În loc să realizeze acest 
fapt, specialistul se va centra pe propriile reacţii şi sentimente în loc să orienteze trebuinţele şi 
preocupările subiectului. De asemenea, specialistul nu trebuie să judece victima ci să înţeleagă ce s-a 
întâmplat. 

În ce mod va manevra sentimentele legate de abuz şi cum va reuşi să dezvolte valori 
constructive referitoare la victimele abuzului? 

Clasificarea valorilor reprezintă un cadru util prin care se pot aborda răspunsurile la abuz. Procesul 
poate fi realizat la nivel individual sau de grup. Acest fapt impune ca specialistul să-şi conştientizeze 
abilităţile ce se pot dovedi utile în îngrijirea victimelor tuturor tipurilor de abuz. Structurarea 
activităţilor de învăţare pentru clasificarea valorilor atitudinilor şi răspunsurilor la viol pot fi 
deteriorate prin aplicarea la alte categorii de abuz. 

Dezvoltarea stadiului de autoconştientizare referitoare la abuz, se poate dovedi un proces dificil. 
Aceasta solicită ca specialistul să examineze atitudinile referitoare la statutul de bărbat sau femeie în 
societatea contemporană şi la inegalitatea de forţe dintre cele două sexe şi, - dintre adulţi şi copii. 

Acest fapt necesită ca specialistul să survoleze trecutul şi prezentul subiectului pentru a examina 
modul în care dezechilibrul de forţe au modificat eul. De asemenea specialistul trebuie să identifice 
sentimentele personale despre indivizi ce şi-au dozat energiile pentru a induce altora durere, după 
care el, specialistul trebuie să fie capabil să distingă între sentimentele persoanel faţă de agresor şi 
cele faţă de victimă. 

Doar după ce se va depăşi acest proces al clasificării valorilor, specialistul se va simţi pregătit să intre 
într-o relaţie terapeutică reală cu subiectul. 

Cadrul intervenţiei personalului specializat 
Teoria intervenţiei în criză reprezintă un cadru util în asigurarea unei îngrijiri specializate acelor 
victime ale abuzului şi familiilor acestora. 

Crizele sunt definite ca o dereglare a unei stări stabile având ca rezultat dezechilibrul şi 
dezorganizarea. Este lesne de înţeles că dezvăluirea sau identificarea abuzului are de obicei ca 
rezultat generarea de către victime şi familiile acestora a unor crize. De aceea cunoaşterea teoriei 
crizelor şi a strategiilor de intervenţie este un fapt esenţial, deoarece specialistul este chemat să 
asigure victimei evaluarea şi tratamentul iniţial indiferent de instituţie. 

Reamintim că specialistului i se cere să confere o evaluare cuprinzătoare şi o intervenţie în crizele 
victimelor abuzurilor, a familiilor lor şi de asemenea să acţioneze ca un avocat al victimei. De 
asemenea lucrătorul social trebuie să acţioneze ca un constructor de caz pentru a asigura serviciile 
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interdisciplinare necesare victimei şi familiei sale, aşa încât să fie evitate disiparea eforturilor şi 
producerea unui abuz ulterior sau neglijarea de către sistem. 

În situaţia în care, după o perioadă iniţială de evaluări şi intervenţii, se conturează faptul că victima 
are nevoie de servicii psihiatrice specifice, atunci lucrătorul social şi internistul vor face demersurile 
necesare trimiterii la specialistul în sănătate mentală. Această trimitere trebuie să aibă la bază 
trebuinţele şi doleanţele victimei, ce pot fi comunicate unui clinician experimentat. Cea mai adecvată 
trimitere va fi către un psiholog, lucrător social sau psihiatru specialist cu titlul de master sau doctor 
în ştiinţe, care are specializarea necesară în expertiza tratamentului victimelor abuzului. 

Grupul de tratament este recomandat victimelor abuzurilor. Grupurile de sprijin alcătuite din 
victime ale genurilor similare de abuzuri frecvente, ajută la revigorarea victimelor pentru a-şi 
recăpăta controlul şi sensul vieţii lor. Membrii familiei victimelor abuzului îşi pot găsi de asemenea 
sprijin în unele grupuri, pentru a-şi realiza trebuinţele lor şi ale victimei. 

Este un proces deosebit de greu datorat şi conjuncturii social-economice actuale. 

Diagnostice frecvente 
Modul de reacţie al victimelor în faţa unor experienţe de abuz depinde de tipul de abuz, de durata şi 
gradul de severitate, de aspectul relaţiei agresor-victimă, de vârsta victimei şi de nivelul de dezvoltare 
al acestora. Având în vedere aceste variabile putem afirma că se structurează patru tipuri de 
diagnostice primare ce caracterizează răspunsurile majorităţii victimelor abuzurilor. Aceste tipuri de 
diagnostice susţinute şi prin datele obţinute din situaţiile specifice, oferă bazele formulării 
intervenţiei de specialitate asupra victimelor abuzurilor şi se dovedesc a fi adecvate în formularea 
unui model teoretic al intervenţiei în crize. 

Diagnosticele sunt, anxietatea, neputinţa, vinovăţia şi dereglarea imaginii de sine. 

Tipurile de diagnostice pot deveni mult mai specifice pentru pacienţi specifici după o recoltare 
masivă de informaţii referitoare la natura abuzului, nivelul de maturitate psihologică şi emoţională a 
subiectului, istoricul familiei, capacităţile funcţionale curente şi sistemele de sprijin disponibile 
subiectului. 

Anxietatea, reprezintă un aspect frecvent la persoanele care au experimentat anumite crize. 
Diagnosticele prezente pot fi răspunsul posttraumatic şi sindromul traumei violului. 

Lipsa de energie, sentimentul de neputinţă apare la toate victimele abuzului. Faptul că persoana a 
devenit o victimă implică o lipsă de energie şi de control. Sentimentul neputinţei poate căpăta 
dimensiuni teribile şi se răsfrânge asupra tuturor aspectelor a vieţii victimei până la punctul în care 
el/ea poate deveni incapabil de funcţionare normală. Atunci se impune chiar şi spitalizarea. Într-o 
anumită măsură neputinţa intensifică anxietatea. În plus, sentimentul lipsei de control asupra vieţii, 
de lider arbitru poate aduce victima în starea de a nu se putea elibera din starea cronicizată a 
abuzului, astfel se perpetuează ciclul revictimizării. 

Vinovăţia, reprezintă o reacţie frecventă la toate genurile de abuz, indiferent de realitatea situaţiei. 
De exemplu, o femeie poate fi violată sub diferite circumstanţe dar ea să-şi fi menţinut totuşi ceva 
neglijent în aspectul său vestimentar şi în vigilenţa sa, permiţând astfel atacul. 

Vinovăţia poate împiedica acţiunea de anticipaţie împotriva unor abuzuri ulterioare şi astfel să 
perpetueze ciclul de revictimizare. 

Dereglarea conceptului de sine rezultă atunci când anxietatea, neputinţa şi vinovăţia sunt stări 
resimţite, experimentale de către acea persoană pentru o lungă perioadă de timp. Autovalorizarea 
este devastată iar sentimentul competenţei victimei este alterat. Victimele întâmpină în mod frecvent 
dificultăţi în îndeplinirea rolurilor normale şi a sarcinilor cotidiene, cum ar fi sarcinile de la locul de 
muncă, sarcinile panentale, efortul şcolar şi în unele cazuri chiar igiena zilnică. 

Abuzul unui individ faţă de un altul poate fi un răsunet copleşitor al personalităţii şi potenţialului 
funcţional al victimei. De aceea, este important ca abuzul să fie detectat rapid iar strategiile de 
intervenţie să fie implementate într-o aşa manieră pentru a se maximiza eficienţa rezultatelor. 
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CATEGORII DE ABUZURI 
 

Trebuie să amintim că abuzul este denumirea dată unor anumite încălcări ale legalităţii. În cadrul 
dreptului penal sunt prevăzute diferite tipuri de abuz cu semnificaţie juridică. 

1. Abuz de autoritate, comis contra persoanei (violare de domiciliu, negarea justiţiei, 
violenţele funcţionarilor, violarea secretului corespondenţei), sau contra interesului public 
(violenţă în scopul împiedicării exercitării legilor sau acţiunilor justiţiei, perceperea ilegală de 
impozite etc.); 

2. Abuz de încredere, delict constând în însuşirea, înstrăinarea sau refuzul de a returna 
obiecte sau valori încredinţate unei persoane cu obligaţia de a le restitui; 

3. Abuz de nevoi, de slăbiciune sau de presiune ale unui minor în scopul de a-l determina să 
subscrie, în prejudiciul său, la obligaţii, renunţări privind sume de bani sau valori mobiliare. 

4. Abuz de semnătură în alb, o varietate a falsului. 

După anii '60 o nouă problemă a intervenit în dezbaterea publică şi anume, abuzul faţă de copil. 
Observăm că, deşi există multe categorii de abuz, în această secţiune ne vom ocupa doar de cele mai 
importante: soţi abuzaţi, violul, copilul abuzat fizic şi neglijat şi, copilul abuzat sexual. 
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SOŢIA (SOŢUL) ABUZATĂ 
 
 
Descriere 
 

 

 

 

 

ituaţia soţilor abuzaţi nu poate fi definită printr-un singur enunţ. În această abordare, 
conceptul de soţi se referă la adulţi-căsătoriţi sau implicaţi într-un anume fel într-o relaţie 
intimă. Soţul/soţia abuzată înseamnă violenţa fizică dezvoltată între membrii aceluiaşi cămin. 
Agresarea femeii, ca violenţa intrafamilială1), este una dintre cele mai întâlnite situaţii şi 

generează vătămări deosebit de serioase. Violenţa înmpotriva femeii este o problemă majoră în ceea 
ce priveşte sănătatea şi drepturile omului, înscriindu-se în sfera largă a criminalităţii. Pe plan 
european şi mondial nimeni nu mai neagă faptul că acest tip de violenţă, în toate formele sale, este 
un atac brutal la adresa celor mai elementare drepturi ale persoanei. Ea nu îşi găseşte locul în nici un 
tip de comunitate care îşi propune să se bazeze pe valorile şi principiile democratice. Există ţări în 
care femeile necăsătorite sau adolescente care au fost agresate sexual sunt tratate ca şi cum ar fi 
comis un act criminal, fiind forţate să se căsătorească cu agresorul sau chiar întemniţate. În alte ţări, 
fetele care rămân însărcinate înainte de căsătorie pot fi bătute, ostracizate sau omorâte de membrii 
familiei, chiar dacă sarcina respectivă este rezultatul unui viol. 

După căsătorie, riscul cel mai mare de violenţă contra femeilor continuă să existe chiar în propriile 
lor case, acolo unde soţii şi, uneori membrii din familia acestuia le pot agresa, viola sau chiar ucide. 

 Bătăile precipită la femei tentativele de suicid într-o proporţie de 25%. În S.U.A. la populaţia neagră 
se constată un procent de 50% de tentative de suicid. Jumătate din totalul violurilor asupra femeilor 
cu vârsta de peste 30 de ani se datoresc bătăilor. Femeile bătute includ un procentaj semnificativ, nu 
doar de victime ale violului şi suicidului ci, de asemenea ca pacienţi de psihiatrie, alcoolici şi ca mame 
de copii abuzaţi. 

Statisticile instituţiilor S.U.A. indică faptul că 50% dintre femeile bătute şi-au declarat vătămările cel 
puţin odată personalului medical iar 40% au căutat sprijin medical în cel puţin cinci situaţii. Adesea, 
specialiştii în îngrijirea sănătăţii sunt primele persoane spre care se orientează aceste femei dar numai 
dacă vătămările necesită atenţie medicală. 

Un sondaj1) realizat de cotidianul “Universul Informaţiei” din Satu Mare, dezvăluie faptul că, peste 
20% din bărbaţii din acest oraş susţin că sunt maltrataţi de neveste. Eşantionul format din 1214 
persoane. Cei mai expuşi violenţei nevestelor sunt bărbaţii cu vârste cuprinse între 45 - 60 de ani iar 
cei mai feriţi s-au dovedit a fi tinerii de 20 –30 ani. Acelaşi sondaj relevă că 25% din bărbaţii 
intervievaţi au fost bătuţi cel puţin odată de soţie iar 35% au încasat măcar o dată o palmă de la 
neveste. 6% dintre cei bătuţi de soţii au fost spitalizaţi. Doar 2% din soţii care încasează frecvent 
bătaie de la neveste au curajul să introducă şi acţiune de divorţ. Studiul arată că soţii bătuţi sunt în 
familiile lor mai buni bucătari decât nevestele. De asemenea, 8% s-au lăsat de fumat iar restul 
fumează pe balcon, nevestele nepermiţându-le să pufăie în casă. 

 

 

                                                           
1) Violenţa intrafamilială este un act sau un ansamblu de acte la săvârşirea cărora se foloseşte un anumit grad 
de forţă fizică, realizat în cadrul unui grup care îndeplineşte funcţii familiale. 
1) Articol citat din Evenimentul zilei din 4.01.2001 

S 
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VIOLENTA IN FAMILIE 
Omorât de sotie cu mătura  

Articol de ION GIRNOD 
Miercuri, 06 Septembrie 2000 

 
Statia de Salvare a Spitalului Clinic Judetean Sibiu a fost sesizata, luni noaptea in jurul 
orei 23.05, în legatură cu faptul că în imobilul cu numarul 56 B din Calea Surii Mici se 
afla cadavrul mutilat al proprietarului casei, Ioan Spatacean (52 de ani). Barbatul avea 
ţeasta zdrobită şi prezenta fracturi deschise la nivelul ambelor miini. El a fost găsit de 
soţia sa. Audiata ieri, in jurul orei 14.00, de catre procurorii sibieni, Elena Spataceanu 
(50 de ani) a recunoscut ca şi-a omorât în bătaie soţul, folosind în acest scop o matura 
cu care i-a aplicat barbatului mai multe lovituri în cap şi în alte părţi ale corpului. 

 

Totuşi, în ceea ce priveşte violenţa asupra femeii, din teama pentru represalii din partea soţului, 
femeile bătute nu vor să recunoască că au fost victimizate şi, în mod frecvent se simt responsabile 
pentru cauzarea incidentului, a bătăii. Această vină conduce la sentimente de eşec, neajutorare şi 
neputinţă. Unul din motivele pentru care victimele acceptă relaţiile violente este acela că ele percep 
pericolul ca fiind mai mare dacă părăsesc familia, astfel încât ajung să se teamă mai mult pentru 
siguranţa copiilor şi a pritenilor decât pentru siguranţa lor. Astfel ele se prezintă la cabinetele 
medicale în stări psihologice care exclud recunoaşterea abuzului. De exemplu, ele vor explica că 
vătămările şi le-a produs singure sau a fost accidente, ori se pot prezenta cu simptome ce nu sunt 
expresia directă a abuzului, cum ar fi dureri legate de stres (insomnie, supradoză cu dovezi slabe ale 
ingestiei) sau dureri asociate cu stadiile evoluate ale bătăilor: alcoolism, depresie. De aceea, condiţia 
femeii agresate, bătute poate fi greşit înţeleasă şi diagnosticată ca fiind tratată doar pentru durerile 
clar evidenţiate după care este trimisă acasă pentru a aştepta următorul episod de violenţă. 

În 1993, Adunarea generală a ONU a definit violenţa împotriva femeii ca fiind “orice act de violenţă 
datorat sexului persoanei care este urmat sau poate fi urmat de daune sau suferinţe fizice, sexuale sau psihologice ale 
femeii, inclusiv ameninţări cu asemenea acte, coerciţie sau lipsire arbitrară de libertate, apărute fie în viaţa publică, fie 
în cea privată”. 

În lucrarea "The battered woman" (Walker, 1984) autorul descrie paternul soţului abuzator, prin trei 
faze: 

- faza acumulării, construcţiei tensiunii; 
- faza bătăilor acute; 
- faza tandreţei, a drăgălăşeniei. 

Pe parcursul primei faze, acumularea tensiunii are loc pe fondul unei serii de incidente minore cum 
ar fi întrebările soţiei în legătură cu banii sau cu servirea mesei, fapt care îi displace soţului. Ceea ce 
urmează este inevitabil. Femeia devine obiectul comportamentului agresiv cu manifestări începând 
de la insulte verbale până la lovituri cu pumnul, sugrumări, lovituri cu cuţitul sau chiar împuşcături. 

Când bătaia este consumată, cuplul se deplasează în a treia fază, în care agresorul este plin de 
remuşcări şi îşi asigură consoarta că nu o va mai vătăma altă dată. În disperarea sa, femeia vrea să îl 
creadă, astfel că ei se împacă iar povestea se va repeta. 
La Platforma de acţiune adoăptată la Beijing în 1995 s-au definit obiectivele strategice pentru 
eliminarea violenţei împotriva femeii şi au fost adoptate măsuri integrate pentru prevenirea şi 
suprimarea acesteia. 
La cea de-a 49-a Adunare Mondială a Sănătăţii din 1996, statele membre au convenit că violenţa este 
o problemă de sănătate publică şi trebuie să fie o prioritate pentru sistemele sanitare deoarece: 

 violenţa produce consecinţe importante asupra sănătăţii la peste 20% din populaţia feminină; ea 
este o cauză de deces şi incapacitate de muncă la femeile de vârstă reproductivă, la fel de gravă 
ca şi cancerul, şi o cauză mai importantă de sănătate precară decât accidentele de muncă şi 
malaria, luate împreună. 
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 Totodată, pentru femeile abuzate, serviciile medicale sunt principalele şi, uneori, singurele 
puncte de contact cu serviciile publice capabile să ofere suport şi informaţii. 

În Studiul Sănătăţii Reproducerii în România1), efectuat în 1999, datele statistice arată că aproximativ 
45% din femei au fost abuzate verbal, 29% - fizic, şi 7% - sexual. Abuzurile severe au fost mai des 
întâlnite în cazul celor în vârstă decât la femeile tinere. 
 

De ce oare femeia mai păstrează relaţia cu bărbatul care o bate? 

Femeia care este implicată într-o relaţie abuzivă se simte adesea responsabilă de situaţie şi îşi 
însuşeşte vinovăţia comportamentului agresiv. Ele consideră că acţiunile lor în cadrul relaţiei pot 
opri abuzul. După aceea ele devin împăciuitoare încercând să-şi ceară scuze şi să nu-şi contrazică 
soţii. Ele trăiesc cu speranţa că dacă se vor strădui suficient, bărbatul le va iubi şi va renunţa la 
bătaie. Totuşi, această speranţă este departe de a se realiza astfel că soţul îşi va perpetua obiceiul 
violenţei şi al dominaţiei. În cele din urmă soţia ajunge la un scăzut nivel al sentimentului de 
autovalorizare, va deveni imobilizată, incapabilă de a abandona această relaţie. Este subjugată şi 
epuizată psihic. 

În plus, perspectiva societăţii asupra femeii contribuie adesea în dificultăţile trăite de femeie în lupta 
lor de a se elibera de un partener abuziv, agresiv. În mod tradiţional, femeia este considerată a fi 
responsabilă pentru bunăstarea familiei şi are îndatorirea de a fi loială şi de a-şi proteja membrii 
familiei. 

Până în 1964, când s-a declanşat mişcarea femeilor, multe femei aveau un statut redus în relaţie, ele 
fiind supuse soţilor lor.  

Părăsirea mariajului, indiferent de mesaj, menţine încă multe femei într-o situaţie vulnerabilă, de 
dificultăţi financiare, în special acelora ce nu au venituri proprii sau capacităţi de integrare în viaţa 
economică, cât şi acelora cu responsabilităţi faţă de copii. În lucrarea lui Price şi Crapo (1992) găsim 
referiri la astfel de situaţii. 

De asemenea multe femei riscă a fi stigmatizate de rude, prieteni sau de bisercă. Altele se îngrozesc 
la gândul represaliilor, a răzbunării la încercarea de a rupe relaţia. Multe femei bătute declară, "el mă 
va căuta şi mă va ucide dacă îl părăsesc". Una din pacientele abordate în secţia de chirurgie 
endocrină (1999), îmi mărturisea la şedinţa de psihoterapie că, “iubirea sa, s-a epuizat a doua zi după 
căsătorie şi, de 15 ani trăia cu groază că, dacă îşi va părăsi soţul acesta a ameninţat-o că îi aruncă acid în faţă". 

Această incapacitate de a acţiona în faţa acestor abuzuri fizice repetate se pot dovedi extrem de 
frustrante şi în activităţile profesionale care tind să intervină în familie. Eforturile de a smulge soţia 
din rolul de victimă prin personalul medical bine intenţionat, serviciile sociale şi poliţia, pot fi 
fructificate în special dacă soţia nu-şi mai cicăleşte soţul şi se îngrijeşte de locuinţă alături de el. 

 

Evaluare, diagnosticarea şi intervenţia 
Prognoza victimei unui abuz în cuplu nu este sumbră iar schimbarea este posibilă. Din perspectiva 
asigurării medicale este important să se abordeze cu sensibilitate reperele subtile ale abuzului şi în 
cunoştinţă de cauză asupra abilităţilor de intervenţie şi a resurselor comunităţii disponibile pentru 
aceste femei. Folosind o abordare non-apostrofare, personalul de specialitate (psihologi, sociologi, 
lucrătorii sociali) pot trata victima cu respect şi ca pe o persoană capabilă să ia decizii. Astfel, victima 
poată fi aptă să se orienteze pentru a acţiona într-un mod adecvat. Este deosebit de important să 
realizăm că programul, timpul de acţiune al personalului nu se apropie cu programul, cu necesarul de 
timp al subiectului. 

Pacientul are dreptul să se orienteze într-o manieră corespunzătoare experienţei, personalităţii şi 
situaţiei prezente. Dacă sunt oferite informaţii necesare asupra resurselor disponibile dacă preferinţa 
îl face să acţioneze, atunci poate fi obţinută conştientizarea faptului că există alternative care în cele 
din urmă pot salva chiar viaţa. 
                                                           
1) Date oferite de Dna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat în MSF 
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Personalul de specialitate, poate juca un rol critic în faze de evaluare primară iniţială, moment în care 
victima soseşte în sediu, pentru tratament. 

Persoanele ce au suferit agresiuni fizice suferă adesea de vătămări multiple, evidente. Localizarea 
acestor vătămări, sunt adevărate informaţii. Vătămările non-abuzive apar de obicei la nivelul capului, 
gâtului, pieptului, abdomenului şi în zona genitală. Mai mult, dimensiunea vătămărilor nu concordă 
cu descrierea modului în care au apărut. De exemplu, o femeie se poate prezenta la tratament având 
ochii învineţiţi şi să atribuie vătămarea unei "căzături pe podeaua umedă". 

Dacă în urma examinării preliminare, specialistul investigator bănuieşte că subiectul a fost bătut, 
atunci el îşi adresează fireasca întrebare, "cine ţi-a făcut-o ?" 
Dacă pacienţii nu recunosc că au fost victimizate atunci evaluatorul trebuie să-şi înregistreze raportul 
după declaraţia acestora. Astfel, nu va exista decât prezumţia de abuz, fapt util pentru vizitele 
ulterioare în vederea tratamentului. 

Urmărind cu atenţie aceste cazuri, vor fi disponibile mult mai multe informaţii, ce vin să sprijine 
persoanele în recunoaşterea vătămării victimizării lor, reuşind astfel să-şi elimine paternul violenţei. 

Dacă subiectul recunoaşte că a fost agresat, bătut, este foarte important să se recolteze dovezi ce se 
vor dovedi utile în cazul în care victima alege să declanşeze procedura judiciară. Cu consimţământul 
victimei se vor realiza fotografii asupra leziunilor, fotografii ce se vor păstra cu toate celelalte dovezi 
cum ar fi hainele sfâşiate ce confirmă abuzul. Aceste materiale vor fi structurate şi etichetate cu 
atenţie, cu numele victimei şi data recoltării. 

Majoritatea spitalelor de urgenţă şi a clinicilor au deja un protocol pentru prelevarea dovezilor 
agresiunilor, a abuzurilor cât şi pentru stocarea acestora. 

Dacă victima îşi dă acordul atunci trebuie înştiinţată poliţia iar în cazul în care subiectul nu doreşte 
înştiinţarea secţiei de poliţie atunci dovezile trebuie totuşi salvate, înregistrate în ideea în care, 
ulterior se va ajunge totuşi la un proces. 

Pentru victimele abuzurilor din cuplu, se înregistrează în mod frecvent diagnostice de genul, 
neputinţei însoţite de dereglarea imaginii de sine, de propria vinovăţie şi anxietatea. 

Prezentăm în tabelul următor, forme de diagnostic frecvent înregistrate în cupluri. 

 

Categoria de agresiune Tip de diagnostic 

Persoană abuzată 

Neputinţă 
Dereglarea imaginii de sine 
Vinovăţia 
Anxietatea 

Viol 

Anxietatea 
Neputinţă 
Vinovăţia 
Dereglarea imaginii de sine 

Agresiune fizică a copilului 

Anxietatea 
Dereglarea imaginii de sine 
Neputinţă 
Vinovăţia 

Agresiune sexuală asupra 
copilului 

Anxietatea 
Neputinţă 
Vinovăţia 
Dereglarea imaginii de sine 

 

Problema abuzului în cuplu este de obicei cronică, cu episoade periodice de violenţă aleatorie în 
cadrul unei relaţii îndelungate între victimă şi agresor. De aceea pierderea energiei şi a controlului 
îngreunează întreaga viaţă a victimei, ceea ce conduce la deteriorarea conceptului de sine. Totuşi 
atunci când aceste femei încep să se simtă responsabile, ele se revigorează fiind posibilă o schimbare. 
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În acest sens, una din paciente-victime exprima foarte clar aceasta: "Pot să rămân doar cu haina de pe 
mine dar niciodată nu vreau să mă mai simt ca un gunoi". De aici rezultă şi un alt tip de diagnostic, ce poate 
fi identificat ca procese familiale disfuncţionale. 

Pe parcursul internării, personalul de specialitate poate oferi victimei informaţii utile pentru a evita 
momentele de agresiune şi posibil ca astfel să fie salvată viaţa. Victima trebuie să aibă acces rapid la 
un specialist, la o linie telefonică de urgenţă (exemplu: 983 - Protecţia familiei - serviciu telefonic 
gratuit) cât şi la un avocat, consilier în probleme de psihologie la secţia de poliţie, cât şi la alte servicii 
(ONG-uri etc.). 

În România sfârşitului de mileniu încă nu au apărut aşezăminte-refugii pentru femei agresate, lovite, 
forme de ocrotire mamei şi copilului care în alte ţări au apărut încă din 1960. În astfel de cămine, ele 
ar putea primi consiliere asupra celei mai bune orientări pentru ele şi copiii lor. 

Din experienţa lucrătorilor sociali se desprinde necesitatea ajutării victimei pentru a-şi construi un 
plan pentru situaţii întâmplătoare în scopul prevenirii episoadelor ulterioare de agresare. De 
exemplu, trebuie avut în vedere dacă poate fi apelat un prieten, un vecin sau, de ce sumă se poate 
dispune într-un moment de urgenţă. 

Lucrând cu victima pe aceşti vectori specifici se pot inocula acesteia primele sentimente, de 
anticipaţie, atât pentru ea cât şi pentru copii. 

 
Modalităţi de tratament 
Femeile lovite cât şi bărbaţii care le-au agresat, au nevoie de intervenţie psihoterapeutică pentru a 
stăvili obiceiul violent. 

Psihoterapia individuală vine să ajute persoanele să înţeleagă dinamica abuzului şi a modului în care 
istoricul şi personalitatea lor unică îi fac vulnerabili în stabilirea acestei relaţii distructive. Doar atunci 
când vor putea să-şi structureze alternative şi vor deveni mai satisfăcuţi şi îşi vor recăpăta siguranţa 
cât şi stăpânirea egoului. 

Una din cele mai utile modalităţi se dovedeşte pentru femei a fi grupul de tratament: sprijinul venit 
din partea altor persoane ce întâmpină dificultăţi similare, reprezintă un instrument solid în 
sprijinirea persoanelor pentru a-şi contura modificări pozitive în viaţa lor. Grupul terapeutic se 
dovedeşte util şi în cazul bărbaţilor agresori. În vest, agresorii sunt de obicei obligaţi de instanţele de 
judecată să urmeze astfel de şedinţe. Agresorii preferă aceste grupuri în loc să ajungă în penitenciare, 
unde nu ar avea decât să-şi structureze comportamentul deja manifest. 

Faptul de a face parte dintr-un grup al căror membri au experienţe similare, reprezintă un agent 
considerabil pentru schimbare. 

În cazul femeilor, grupul terapeutic ar trebui să înceapă în refugii specializate pentru femei, unde, ca 
victime ale bătăilor vor realiza că nu sunt singure, că şi altele au avut aceleaşi experienţe şi trăiri ca şi 
ea. Cu ajutorul grupului de sprijin, respectul de sine al victimei este restructurat iar sentimentul de 
vinovăţie este diminuat, astfel că femeia va începe să simtă că preia controlul asupra propriei sale 
vieţi. După aceasta, persoana poate să recurgă la resursele disponibile în comunitate. De exemplu, ea 
poatea avea nevoie de asistenţă financiare, de pregătrire pentru un loc de muncă, îngrijirea copilului 
sau de consiliere judiciară pentru a-şi determina, pentru ea şi copilul său, un mod de viaţă nou şi 
independent. 
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VIOLUL  
 

Descriere 
 
 
 
 
 
 

 

onceptul de viol derivă din latinescul "violare", care înseamnă a maltrata, a ataca sau a pune 
stăpânire, a produce vătămare. 

Violul1) este definit ca o agresiune în care penetrarea sexuală a orificiilor trupului apare 
împotriva voinţei victimei. Este o manifestare antisocială, cu implicaţii medico-legale, 

(inclusă în infracţiunile Codului Penal). 

În legea talmudică se făcea distincţie între seducţie şi viol încriminându-se în mod deosebit violarea 
unei virgine. În unele triburi africane, violul este aspru sancţionat, fiind considerat o violare a 
drepturilor de proprietate, femeia aparţinând ori tatălui ori soţului. 

În legislaţia actuală, violul constituie o atingere a persoanei fiind tratat ca infracţiune contra 
moravurilor, pedepsită cu privarea de libertate. În acelaşi timp, există o serie de circumstanţe 
agravante: dacă fapta a fost săvârşită de mai multe persoane, dacă victima era minoră, dacă autorul 
are legături particulare cu victima (care se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul 
acestuia) dacă s-a cauzat vătămarea gravă a integritării corporale sau a sănătăţii, dacă a avut ca 
urmare moartea sau sinuciderea victimei. 

În cazul în care partea vătămată este minoră, cu deficienţă mentală sau cu lipsa discernământului 
privind consecinţele fizice ale raportului sexual, consimţământul nu este relevant. Tentativa se 
pedepseşte. 

Victima este constrânsă prin violenţă fizică, psihică, ameninţări. Violul implică pierderea totală a 
sinelui, indiferent dacă victima este tratată ca un simplu obiect folosit de către violator pentru 
satisfacerea trebuinţei de putere şi de dominare faţă de altcineva. Datorită faptului că violul poate fi 
un eveniment al hazardului, putem spune că oricine poate fi vulnerabil la posibilitatea unui viol 
indiferent de sex, vârstă sau rasă. 

Reamintim că violul poate fi săvârşit de o singură persoană sau de un grup de persoane. 

În unele societăţi violul este permis. Multe popoare antice aveau obiceiul violării femeilor din 
teritoriile cucerite iar pentru unele triburi americane, violul de către 20 de bărbaţi sau mai mulţi este 
prevăzut ca pedeapsa pe care un soţ o aplică soţiei adultere. 

Agresorii se pot înscrie în sfera normalului dar şi în sfera patologicului. În cea de-a doua categorie 
sunt încadraţi mai ales "agresorii" care pot fi": 

 perverşii sexuali sadici care, după obţinerea satisfacţiei sexuale (sau înainte, pentru a o obţine) 
produc multiple vătămări corporale şi psihice sau chiar moartea acesteia prin grave maltratări. 

                                                           
1) Art. 197 Violul, actul sexual, de orice natură, cu o altă persoană, prin constrângerea acesteia sau profitând de 
imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Pedeapsa este 
închisoare de la 5 la 15 ani dacă: a) fapta a fost săvârşită de 2 sau mai multe persoane împreună; b) victima se afla în 
îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;  b1) victima este membru al familiei; c) s-a cauzat 
victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Pedeapsa este închisoare de la 10 la 20 ani dacă victima nu 
a împlinit vârsta de 14 ani iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 
15 la 25 ani. 

C 
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 bolnavi cu furor maniacal, la care intensitatea dorinţei sexuale este atât de puternică încât 
folosesc forţa şi violenţa; 

 alcoolicii, subiecţi în beţie acută sau cu psihoze alcoolice (mecanismul implicat cel mai frecvent 
este gelozia patologică); 

 epilepticii (mai rar decât se consideră în general); 

 deliranţii cronici (mult mai rar); 

 oligofreni, la care apare mai frecvent tentativa de viol (neavând forţa necesară asupra unei 
femei mature), ei reuşind să violeze, de obicei, doar fetiţe. Această acţiune este într-un fel 
"justificată" prin imposibilitatea de a-şi găsi o parteneră. 

 demenţii senili, dezechilibraţii erotic, fac şi ei tenetative de viol, care la fel ca în cazul 
debililor mental, nu pot reuşi decât dacă victima este mai slabă decât ei (de obicei, un copil). 

Violul în grup este mai frecvent comis de către adolescenţi, care numai astfel au curajul (ajutaţi şi de 
alcool şi droguri) de a avea un contact sexual (uneori pentru mulţi dintre ei, primul contact). Dacă 
din punctul lor de vedere este un act de bravură, în realitate aceşti adolescenţi reprezintă structuri 
dizormonice la care, pe lângă imaturitatea afectivă se mai adaugă şi o condiţie subculturală. 

În cazul persoanelor cu comportament provocator acestea "devin" "victimele" unor indivizi 
normali. Autorii francezi descriu în această categorie "violul" asupra tinerelor femei care fac 
autostopul. 

În S.U.A., violurile înregistrate au atins cote alarmante. De asemenea, violul este considerat unul din 
delictele cele mai frecvent nedeclarate. 

Nu este menţionat nici în Codul Penal şi nici în patologie, violul comis de femei asupra unui bărbat. 
Totuşi femeile rămân victimele fecvent înregistrate în societate.  

În S.U.A., în 1985, au fost înregistrate 138.490 de violuri. Se estimează că această cifră reprezintă 
doar 50% din numărul real al acelui an. 

În cazul unui grup de agresori sau al unui agresor cu o putere "anormală", victima este imobilizată, 
maltratată, consecinţele psihice ale acestui act asupra femeii sau fetiţei violate fiind extrem de grave, 
sentimentul ruşinii; al oprobiului public, atentatul la pudoare, la castitate putând genera depresii 
severe, nu de puţine ori însoţite de tentative suicidare. Pentru victimă, violul este o puternică traumă 
fizică şi psihică, un atentat la libertatea de a-şi alege partenerul trăilor din cea mai intimă sferă a 
afectivităţii. Victima va privi ceea ce a suferit ca o stigmatizare, un handicap, care îi vor afecta 
dezvoltarea ulterioară, mai ales dacă este vorba de fetiţe pubere. 

Femeile nu declară evenimentul de trauma răspunderii agresorului, anxietăţii generate de durata 
procesului şi datorită stigmatului ce adesea este ataşat femeilor ce au fost victime ale atacurilor 
sexuale. 

 

EVALUAREA ŞI DIAGNOSTICAREA 
Ca în orice crize, contactul iniţial dintre specialist şi subiect este crucial în oricare acţiune de 
recuperare sau de detensionare. De aceea este foarte important pentru personalul de specialitate să 
obţină înţelegerea asupra modului în care un astfel de atac poate afecta victima atât din perspectiva 
unei reacţii acute, imediate cât şi ca efecte în perioada ce va urma atacului. Victima trebuie evaluată 
din prisma unor caracteristici definitorii asociate sindromului de traumă a violului. 
Diagnosticarea are ca prioritate identificarea gradului de anxietate, (neputinţe) lipsa de energie, 
sentimentul de vinovăţie şi dereglarea conceptului de sine. 

Prin definiţie, violul este un abuz episodic sau în cel mai bun caz, un eveniment izolat şi nicidecum 
un patern cronic de interacţiune. Gradul până la care poate fi ameliorată anxietatea iar sentimentul 
de forţă să fie revigorat determină severitatea vinovăţiei şi a dereglării conceptului de sine. De aceea, 
specialiştii trebuie să aprecieze nivelul de anxietate al subiectului şi să intervină într-un mod adecvat 
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şi prompt, pentru a preveni dezvoltarea ulterioară a unor simptome şi să aducă subiectul la o stare 
de normalitate. Sindromul de traumă în urma violului constituie de asemenea un element util de 
diagnoză vizavi de sechele ca răspuns la viol. 

 

MODALITĂŢI DE TRATAMENT 
Ca model de tratament iniţial pentru victimele violurilor se recomandă modelul intervenţiei în crize, 
orientat pe scop, abordare ce va începe la primul contact cu victima. Pacientul este considerat 
"normal" şi de aceea trebuie abordat cu mare grijă stilul de viaţă anterior acestei crize. Focalizarea se 
va face chiar pe viol iar scopul îl reprezintă ajutarea victimelor la nivelul de viaţă anterior crizei şi 
aceasta cât mai curând posibil. Problemele anterioare care nu sunt asociate în mod direct cu violul 
nu reprezintă probleme prioritare. Consilierea în criză nu este considerată psihoterapie. 

În momentul în care victima indică faptul că o preocupă alte probleme sau dacă victima manifestă 
comportament suicidal sau psihotic, atunci se trimite victima pe un alt program de tratament. 

Consilierea telefonică realizată după contactul iniţial îşi poate dovedi utilitatea în multe programe ce 
privesc violul. Această modalitate asigură un acces rapid la victimă şi conferă specialistului sarcina de 
a căuta subiectul la momentul în care aceasta se află în criză şi întâmpină dificultăţi în luarea 
deciziilor şi în căutarea sprijinului. De asemenea, intervenţia prin telefon asigură victimei un control 
sporit decât dacă ar fi venit la cabinet. Acest fapt reprezintă un concept important pentru persoanele 
private de control şi forţă ca rezultat al violării. De asemenea, consolidarea telefonică încurajează 
reasigurarea unui stil de viaţă normal pentru victimă şi se dovedeşte chiar eficientă din perspectiva 
costurilor. 
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ABUZAREA, NEGLIJAREA ŞI ABANDONUL COPILULUI 
 

Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile. 
(Principiile de la Riyadh) 

 

Rezoluţia 45/112 14 decembrie 1998  (a 68-a Sesiune Plenară) 

Adunarea Generală, 
 

Având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional privind 
drepturile sociale şi culturale şi Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Politice şi Civile, ca şi 
alte instrumente internaţionale care au de-a face cu bunăstarea persoanelor tinere, inclusiv 
standardele stabilite în Organizaţia Internaţională a Muncii. 
Luând în considerare Declaraţia Drepturilor Omului, Convenţia Drepturilor Copilului şi Regulile 
Standardului Minim ale Naţiunilor Unite pentru Administrarea justiţiei copiilor (Regulile de la 
Beijing). 
Reamintind de rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1983, în care Adunarea Generală a adoptat 
Regulile Standardului Minim ale Naţiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi Tratamentul 
Infractorilor. 
Reamintind de asemenea că Adunarea Generală în rezoluţia sa 40/35 din 29 noiembrie a cerut 
pentru ca dezvoltarea standardelor pentru prevenirea delincvenţei juvenile prin care Statele Membre 
vor sprijini formularea şi implementarea programelor şi politicilor specializate, asistenţa accentuată, 
grija şi implicarea comunităţii. Şi a cerut şi Consiliului Economic şi Social să raporteze la al VIII-lea 
Congres al Naţiunilor Unite de Prevenire a Criminalităţii şi Tratamentului infractorilor progresul şi 
respectul pe care le-au dobândit standardele pentru revizuire şi acţiune. 
Reamintind din nou că, Consiliul Economic şi Social în Rezoluţia 1986 din 10 mai 1986 a cerut 
Congresului nr. 8 să considere standardele pentru prevenirea delincvenţei juvenile ca o expunere 
pentru adoptare. 
Recunoscând nevoile pentru dezvoltare naţională, internaţională şi regională ca abordare şi 
strategie pentru prevenirea delincvenţei juvenile. 
Afîrmând că orice copil are la bază nevoile drepturilor umane, inclusiv, în particular, accesul la 
educaţie liberă. 
Să nu uităm numărul mare de persoane care pot sau nu pot intra în conflict cu lege, dar care sunt 
abandonaţi, neglijaţi, abuzaţi, expuşi la abuzul de droguri, în circumstanţe de limită şi care prezintă 
un risc general. 
Luând în considerare beneficiile politicilor progresive pentru prevenirea delincvenţei şi bunăstarea 
comunităţii: 
1. Am observat cu satisfacţie că esenţa muncii Comisiei de Prevenire şi Control a Crimei şi 
Secretarul General în formularea principiilor pentru prevenirea delincvenţei juvenile este bună; 
2. Aprecierile expres pentru colaborarea valoroasă a Studiilor de Pază şi Centrul de Pregătire de la 
Riyadh, găzduirea întâlnirii Internaţionale a Experţilor din domeniul Delincvenţei Juvenile au fost 
ţinute la Riyadh din 28 februarie până în 1 martie 1988 în colaborare cu Biroul Naţiunilor Unite din 
Viena; 
3. Adoptând Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea Delincvenţei Juvenile conţinute în anexa 
prezentei rezoluţii, acestea vor fi numite Principiile de la Riyadh; 
4. Amintind Statelor Membre că aplicarea planurilor de înţelegere şi prevenire a delictelor, în 
sistemul legislativ naţional, este o politică de aducere a acestor Principii la Cunoaşterea autorităţilor, 
inclusiv a celor care refac politica personalului din domeniul justiţiei juvenile, educatorilor, mass-
media, practicienilor şi şcolarilor; 
5. Cererile Secretarului General şi a Statelor Membre să asigure cea mai largă cunoaştere a textului 
Principiilor în toate liniile Naţiunilor Unite; 
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6. Alte cereri ale Secretarului General şi ale invitaţilor din birourile Naţiunilor Unite şi instituţiilor 
interesate în particular, Fondului Naţiunilor Unite pentru copii, la fel ca şi experţi individuali s-au 
concentrat asupra aplicării acestor principii. 
Recomandările conţinute în prezenta rezoluţie vor forma obiectul unei agende separate şi vor fi 
urmărite în permanent problemele justiţiei juvenile. 
 
Anexă 

 
I. Principiile fundamentale 
1. Prevenirea delincvenţei juvenile este o parte importantă în prevenirea criminalităţii în societate. 
Prin implicarea în sistemul legislativ, adoptarea unor activităţi sociale folositoare, a unei orientări 
umaniste spre societate şi nu egoistă, persoanele tinere pot dezvolta o atitudine necriminogenă. 
2. Succesul în prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea întregii societăţi să asigure o 
dezvoltare armonioasă a adolescenţilor, cu respect pentru propria personalitate încă din copilărie; 
3. Pentru scopurile interpretării prezentelor Principii orientarea unui copil trebuie să fie influenţată. 
Persoanele tinere trebuie să aibă un rol activ, să fie în parteneriat cu societatea şi să nu fie consideraţi 
ca şi obiecte ale socializării sau controlului; 
4. Implementarea prezentului Principiu, în acord cu sistemele legale naţionale, bunăstarea 
persoanelor tinere începând de la copilărie va trebui să fie fixată pe orice programe de prevenire; 
5. Nevoia pentru politicile de prevenire progresivă a delincvenţei juvenile şi studierea în mod 
sistematic precum şi elaborarea măsurilor ce trebuie recunoscute. Acestea ar trebui, pentru 
dezvoltarea copilului însuşi să evite incriminarea şi penalizarea acestuia pentru un comportament 
care nu a avut urmări grave. Aceste tehnici şi măsuri ar trebui să cuprindă: 
a. Asigurarea oportunităţilor, în special a celor educaţionale. Să preîntâmpine variatele nevoi ale 
persoanelor tinere şi să servească ca suport de bază pentru protecţia dezvoltării personale a 
persoanelor tinere, în special cei care sunt periculoşi sau prezintă un anumit risc social şi au nevoie 
în mod special de sprijin şi protecţie; 
b. Sistemele de gândire şi abordările prevenţiei delincvenţei juvenile au la bază legi, procese, 
instituţii, facilităţi, servicii de furnizare a scopurilor prin reducerea motivaţiei, nevoilor şi 
oportunităţilor sau condiţiilor pentru comiterea de infracţiuni; 
c. Intervenţia oficială trebuie în primul rând să influenţeze toate persoanele tinere în sensul 
drepturilor şi intereselor lor şi să fie cinstite şi echitabile; 
d. Asigurarea bunăstării şi dezvoltarea drepturilor şi intereselor tuturor persoanelor; 
e. Variaţiile comportamentului persoanelor tinere sau atitudinea lor neconforma cu normele şi 
valorile sociale sunt o parte a procesului de maturitate şi creştere şi are tendinţa să disparăîn cele mai 
multe din cazuri ajungând la maturitatea acestui tânăr; 
f. Grija de a nu denumi o persoană ca fiind deviantă, delincventă sau recidivistă, deoarece, prin 
aceasta în mod frecvent putem contribui la dezvoltarea unui comportament nedorit al tinerilor, după 
părerea majorităţii experţilor. 
6. Serviciile şi programele comunităţii ar trebui să realizeze prevenirea delincvenţei juvenile 
acţionând ca un factor activ. Instituţiile legale sau cele de control vor fi utilizate numai ca ultimă 
soluţie. 
II. Scopul principiilor 
7. Prezentele Principii ar trebui explicate şi implementate împreună cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, Convenţia Drepturilor Economice, Sociale şi Culturale, Convenţia 
Internaţională a Drepturilor Civile şi Politice, Declaraţia Drepturilor Copilului şi Convenţia 
Drepturilor Copilului, şi contextul Regulilor Standard Minime a Naţiunilor Unite pentru 
Administrarea Justiţiei Juvenile (Regulile de la Beijing), de asemenea şi ale instrumentelor şi 
normelor legate de aceste drepturi, interese şi bunăstare a copiilor şi persoanelor tinere. 
8. Principiile prezente ar trebui implementate în condiţiile contextului economic, social şi cultural 
predominante în fiecare Stat Membru. 
III. Prevenirea Generală 
9. Planurile de prevenire vor trebui instituite la fiecare nivel al Guvernului: 

a. Analiza atentă de rezolvare a problemei şi descoperirea de programe, servicii, facilităţi şi 
resurse avute la dispoziţie; 
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b. Definirea clară a responsabilităţilor pentru agenţiile, instituţiile şi persoanele implicate în 
eforturile de prevenţie; 
c. Politici, programe şi strategii bazate pe studii de previziuni vor fi continuate şi 
monitorizate, evaluate cu grijă şi ,bineînţeles, aplicate; 
d. Metode pentru reducerea efectivă a producerii de acte criminale; 
e. Comunitatea să ofere o gamă largă de servicii şi programe; 
f. Cooperare apropiată între naţiuni, state, guverne locale şi provinciale cu implicarea celor 
din sectorul particular, reprezentanţi ai cetăţenilor şi comunităţii pentru a fi oferite grija faţă 
de copil, o educaţie sănătoasă, intrarea în vigoare a unor legi şi agenţii judecătoreşti pentru 
iniţierea unor acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile şi criminalităţii tinere; 
g. Participarea tineretului în politica de prevenţie a delincvenţei, incluzând apelul la resursele 
comunităţii, auto-ajutorarea tinerilor, precum şi programe de asistenţă şi compensare a 
victimei; 
h. Specializarea personalului la toate nivelele. 

IV. Procesele socializării 
10. Se va pune accentul pe politicile de prevenire care facilitează socializarea si integrarea tuturor 
copiilor şi tinerilor, mai ales cu ajutorul familiei, comunităţii, grupurilor compatibile, şcolilor, 
pregătirii profesionale şi al sistemului de muncă, precum şi cu ajutorul organizaţiilor de voluntari. 
Se va acorda atenţia cuvenită dezvoltării personale corespunzătoare a copiilor şi tinerilor, iar aceştia 
trebuie să fie acceptaţi ca parteneri egali şi deplini în cadrul proceselor de socializare şi integrare. 
 
A. Familia 
11. Fiecare societate va acorda prioritate nevoilor şi bunăstării familiei şi a tuturor membrilorei. 
12. Deoarece familia este unitatea de bază care răspunde de socializarea primară a copiilor, trebuie 
făcute eforturi la nivelul guvernului şi al societăţii de păstrare a integrităţii familiei, inclusiv formarea 
familiei extinse. Societatea are răspunderea de a ajuta familia să asigure asistenţa şi protecţia copiilor, 
precum şi o bună stare fizică şi mentală. 
Se vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv îngrijirea în timpul zilei. 
13. Guvernele vor stabili strategii care să conducă la dezvoltarea copiilor într-un mediu familial 
stabil. Familiile care au nevoie de asistenţă în rezolvarea problemelor, cum ar fi instabilitatea sau 
conflicte, vor beneficia de servicii adecvate pentru aceasta. 
14. Când un mediu familial stabil lipseşte şi când eforturile comunităţii de a-i asista pe părinţi în 
acest conflict au eşuat, iar când familia nu şi-a îndeplinit rolul vor fi luate în considerare măsuri 
alternative de plasament incluzând supravegherea atentă şi adopţia. Asemenea stabilimente vor face 
posibilă instituirea unui mediu familial stabil şi în acelaşi timp vor stabili o continuitate pentru copii 
evitând astfel problemele asociate cu devianţa în educaţie. 
15. O atenţie specială va fi acordată copiilor si familiilor confruntate cu probleme ridicate de 
schimbările culturale, sociale şi economice rapide şi inegale, în special familiilor indigene, emigrante 
şi refugiate. Aceste schimbări pot afecta în mod negativ capacitatea socială a familiei de a asigura 
copiilor săi educaţia şi dezvoltarea fizică normală. în acest sens, vor fi instituite modalităţi de 
socializare noi si constructive pentru a depăşi conflictul cultural care îl resimt acele familii. 
16. Vor fi luate măsuri şi vor fi dezvoltate programe pentru a asigura familiilor posibilitatea de a 
învăţa despre rolurile şi obligaţiile părinteşti cu privire la dezvoltarea şi grija copilului, promovarea 
unei relaţii pozitive părinte-copil, sensibilizarea părinţilor la problemele copiilor şi tinerilor şi 
încurajarea implicării lor în familie şi în activităţile comunitare. 
17. Guvernele vor trebui să ia măsuri pentru promovarea coeziunii şi armoniei familiei si pentru a 
descuraja separarea copiilor de părinţi, acest lucru fiind permis atunci când nu mai există alte 
alternative viabile pentru binele şi viitorul copilului. 
18. Este important a se pune accentul pe funcţia socializatoare a familiei, este la fel de important a se 
recunoaşte faptul că tinerii vor avea roluri, responsabilităţi şi o participare deosebită în societate. 
19. în asigurarea drepturilor copilului la o socializare corectă, guvernele şi alte agenţii se vor baza pe 
alte instituţii sociale şi legale existente, dar când obiceiurile şi instituţiile tradiţionale nu-şi mai ating 
scopul, vor fi puse la dispoziţie şi permise măsuri noi. 
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B. Educaţia (învăţământul) 
20. Guvernele au obligaţia de a face accesibil învăţământul public tuturor tinerilor. 
21. Sistemele de învăţământ, pe lângă activitatea de pregătire academică şi profesională, se vor ocupa 
în particular de următoarele: 
a. învăţarea valorilor de bază şi dezvoltarea respectului pentru propria identitate a copilului, pentru 
valorile sociale ale ţării în care copilul trăieşte, pentru o civilizaţie diferită de cea a copilului, pentru 
drepturile omului şi pentru libertăţile lui fundamentale; 
b. Promovarea şi dezvoltarea personalităţii, înclinaţiilor şi abilităţilor mentale şi fizice ale tinerilor 
până la maximum posibil; 
c. Implicarea tinerilor în procesul de învăţământ ca participanţi activi şi efectivi; 
d. Şcoala şi comunitatea vor desfăşura activităţi care să îi orienteze pe copii spre propria identitate; 
e. Încurajarea tinerilor pentru înţelegerea şi respectarea diverselor opinii, precum şi pentru 
înţelegerea diferenţelor de ordin cultural sau din alte naturi; 
f. Punerea la dispoziţie de informaţii şi orientare în ceea ce priveşte pregătirea profesională, 
posibilităţi de angajare şi de alegere a unei cariere; 
g. Sprijinirea în plan emoţional a tinerilor şi evitarea eşecurilor psihologice; 
h. Evitarea măsurilor disciplinare dure, în mod particular a pedepselor corporale. 
22. Sistemele de învăţământ vor căuta să lucreze împreună cu părinţii, agenţiile si organizaţiile 
preocupate cu activităţile tinerilor. 
23. Persoanele tinere şi familiile lor vor fi informaţi despre legile, drepturile şi responsabilităţile lor, 
precum şi despre sistemul de valori universale în această materie, inclusiv instrumentele Naţiunilor 
Unite. 
24. Tinerii care prezintă un anumit risc social vor beneficia de o atenţie şi de o grijă deosebită din 
partea sistemelor de învăţământ, sens în care vor fi utilizate şi dezvoltate pe scară largă programe de 
prevenţie specializate, precum şi alte materiale educaţionale; 
25. O atenţie deosebită va fi acordată strategiilor politicilor referitoare la prevenirea abuzului de 
alcool, droguri şi alte substanţe de către tineri. Profesori şi alte persoane vor fi special pregătite 
pentru a preveni şi rezolva aceste probleme. 
Studenţilor şi elevilor li se vor pune la dispoziţie informaţii referitoare la consumul de droguri şi 
alcool, precum şi la consecinţele folosirii acestora. 
26. Şcolile vor servi ca centre de referinţă pentru servicii medicale, consiliere pentru tineri, în mod 
particular pentru aceia cu nevoi speciale şi pentru cei care suferă de abuzuri, neglijenţă, victimizare şi 
exploatare. 
27. Printr-o varietate de programe de învăţământ profesori, adulţi şi studenţi vor fi sensibilizaţi la 
problemele, nevoile tinerilor, în mod particular ale acelora care aparţin grupurilor dezorganizate, 
etnice sau altor minorităţi, precum şi celor cu venit redus. 
28. Sistemele şcolare vor încerca să se ridice la cele mai înalte standarde educaţionale şi profesionale 
atât în ceea ce priveşte metodele de învăţare şi predare, cât şi pe planul angajării şi pregătirii unor 
profesori calificaţi. Va fi asigurată o monitorizare regulată a performanţelor de către autorităţi şi 
organizaţiile profesionale competente. 
29. în cooperare cu grupurile comunitare, sistemele de învăţământ vor planifica dezvoltarea şi 
implementarea activităţii intraşcolare de interes pentru tineri. 
30.0 asistenţă deosebită va fi acordată copiilor şi tinerilor care găsesc dificilă adaptarea la 
regulamentele şcolare precum şi a "delăsătorilor". 
31. Şcolile vor promova strategii şi reguli drepte şi echitabile, elevii vor fi reprezentaţi în corpurile 
care formulează strategia şcolii, inclusiv politica disciplinei şi a luării măsurilor. 
C. Comunitatea 
32. Servicii comunitare şi programe care răspund la nevoile, problemele, interesele şi preocupările 
speciale ale tinerilor şi care oferă consiliere şi orientare adecvată lor şi familiilor lor vor fi dezvoltate, 
iar acolo unde vor exista vor fi întărite. 
33. Comunităţile vor pune la dispoziţie sau vor întări acolo unde există o largă varietate de măsuri 
comunitare pentru tineri, incluzând centre de dezvoltare comunitare, servicii şi facilităţi pentru 
recreere care să răspundă problemelor speciale ale copiilor cu risc social. Prin prevederea acestor 
măsuri de ajutorare va fi asigurată respectarea drepturilor individuale al copiilor. 
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34. Vor fi înfiinţate instituţii speciale pentru a asigura găzduirea tinerilor care nu mai pot să locuiască 
acasă sau nu au locuinţă. 
35. O serie de servicii şi măsuri ajutătoare vor fi prevăzute pentru a-i ajuta pe tineri în privinţa 
dificultăţilor tranziţiei spre maturitate. Asemenea servicii vor cuprinde activităţi pentru tinerii 
dependenţi de droguri; acestea vor pune accentul pe griji, consiliere, asistenţă şi terapie. 
36. Guvernele şi alte instituţii vor acorda tot sprijinul financiar şi de orice altă natură, organizaţiilor 
voluntare care pun la dispoziţie servicii pentru tineri. 
37. Vor fi înfiinţate şi întărite organizaţii ale tinerilor la nivel local cărora li se va acorda statutul de 
participant activ la managementul problemelor comunitare. Aceste organizaţii vor încuraja tinerii să 
organizeze proiecte colective si voluntare care să aibă ca scop ajutorarea tinerilor care au nevoie de 
sprijin. 
38. Agenţiile guvernamentale vor răspunde pentru asigurarea de servicii adecvate pentru copiii străzii 
şi cei fără cămin. Tinerii vor fi informaţi despre facilităţile sociale, locurile de găzduire, de locuri de 
muncă disponibile şi despre alte forme şi surse de ajutor. 
39. Vor fi asigurate si vor fi uşor accesibile o largă varietate de facilităţi şi servicii recreative de 
interes particular pentru tineri. 
D. Mass-media 
40. Va fi încurajată să asigure accesul la materiale şi informaţii de o diversitate naţională, 
internaţională şi locală. 
41. Mass-media va fi încurajată să prezinte contribuţia pozitivă a tinerilor în societate. 
42. Mass-media va fi încurajată să răspândească informaţiile despre existenţa serviciilor şi 
oportunităţilor pentru tineri în societate. 
43. Mass-media în general, şi televiziunea în particular, vor fi încurajate să reducă la minim nivelul 
pornografiei, al drogurilor, al violenţei prezentate şi să prezinte violenţa şi exploatarea în mod 
nefavorabil şi să ocolească programele degradante în special pentru copii, femei şi relaţiile 
interpersonale şi să promoveze principii şi roluri de egalitate. 
44. Mass-media va trebui să conştientizeze responsabilitatea şi rolul deosebit, precum şi influenţa pe 
care o are în relaţiile de comunicare cu tineri dependenţi de droguri şi alcool, va trebui să-şi 
folosească aceste forţe pentru prevenirea abuzului de droguri prin prezentarea unor mesaje în acest 
sens. Vor fi promovate la toate nivelurile campanii de înţelegere a efectelor dăunătoare ale 
drogurilor. 
 
V. Politica socială 
45. Agenţiile guvernamentale vor acorda prioritate planurilor şi programelor pentru tineri şi vor 
pune la dispoziţie fonduri şi alte resurse, facilităţi şi servicii pentru tratament medical şi mental 
adecvat, cazare etc., inclusiv pentru prevenirea şi tratamentul abuzului de droguri şi alcool şi 
asigurându-se totodată că asemenea resurse ajung la tineri şi că ei beneficiază de ele, efectiv. 
46. Internarea tinerilor va fi o măsură de ultim resort şi pentru perioada minim necesară, iar 
promovarea intereselor tinerilor va fi de importanţă deosebită. Criteriile care caracterizează 
intervenţia formală de acest fel vor fi strict definite şi limitate la următoarele situaţii: 

a. când copilul sau tânărul a suferit de un abuz din partea părintelui sau tutorelui; 
b. când copilul sau tânărul a suferit un abuz sexual, fizic sau emoţional din partea părinţilor 
sau tutorelui; 
c. când copilul sau tânărul a fost neglijat, abandonat de părinţi sau tutore; 
d. când copilul sau tânărul este ameninţat pe plan moral sau fizic datorită comportamentului 
părintelui sau tutorelui; 
e. când propriul comportament al copilului se manifestă instabil există un serios pericol pe 
plan fizic sau psihologic, atât părinţii cât şi tutorele şi orice alte servicii comunitare 
neinstituţionale nu pot influenţa acest comportament, singura cale este internarea. 

47. Instituţiile guvernamentale vor oferi persoanelor tinere posibilitatea de continuare a 
învăţământului subvenţionat de stat atunci când părinţii sau tutorii nu au posibilitatea de a-i sprijini 
pe tineri sau iniţia în anumite meserii. 
48. Vor fi planificate şi dezvoltate programe de prevenire a delincvenţilor care vor avea la bază 
metode ştiinţifice de cercetare, programe care vor fi în mod sistematic controlate, evaluate şi 
ajustate. 
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49. Informaţiile ştiinţifice vor fi răspândite în comunitatea internaţională şi se vor referi la felul 
comportamentului şi la situaţiile care pot indica sau rezulta victimizări pe plan fizic şi psihologic, 
abuzuri, precum şi exploatarea tinerilor. 
50. în general, participarea la planuri şi programe va fi voluntară în formularea, dezvoltarea şi 
implementarea programelor; tinerii înşişi vor fi implicaţi. 
51. Guvernul va trebui să înceapă sau să continue căutarea, dezvoltarea şi implementarea de strategii, 
politici şi măsuri în interiorul şi în afara sistemului de justiţie penală pentru prevenirea violenţei 
împotriva tinerilor şi pentru asigurarea unui tratament echitabil pentru victimele acestor violenţe. 
VI. Legislaţia si administrarea justiţiei pentru minori 
52. Guvernele vor elabora şi vor aplica proceduri şi legi specifice pentru promovarea drepturilor şi 
bunăstării tinerilor. 
53. Va fi elaborată legislaţia în materia prevenirii victimizării abuzului, exploatării şi folosirii copiilor 
şi tinerilor în activităţi infracţionale. 
54. Nici un copil sau tânăr nu va fi subiect al unor măsuri corecţionale dure sau degradante ori 
pedepse: acasă, la şcoală sau în orice altă instituţie. 
55. Vor fi adoptate prevederi legale menite a restricţiona şi controla accesibilitatea armelor de orice 
fel pentru tineri. 
56. Va fi adoptată legislaţia pentru prevenirea stigmatizării, victimizării şi incriminării tinerilor pentru 
a se asigura faptul că un delict nesancţionat în cazul comiterii lui de un adult nu va fi sancţionat nici 
în cazul comiterii de către un copil. 
57. Va fi luată în considerare oportunitatea instituirii unui funcţionar al unui birou care se va ocupa 
de copii, care se va asigura că statutul, drepturile şi interesele tinerilor sunt apărate şi că ei pot 
beneficia de servicii adecvate. Acelaşi organ desemnat va mai supraveghea şi implementarea 
Principiilor de la Riyadh, Regulilor de la Beijing şi a Regulilor pentru Protecţia Minorilor Privaţi de 
Libertate, aceeaşi instituţie la intervale regulate va publica un raport asupra progresului realizat şi 
care să cuprindă şi dificultăţile întâlnite în implementarea acestor instrumente internaţionale. Vor fi 
instituite de asemenea servicii de asistenţă pentru tineri. 
58. Personal de ambele sexe va fi pregătit pentru a răspunde nevoilor speciale ale tinerilor şi va fi 
familiarizat cu folosirea pe scară largă a programelor şi posibilităţilor alternative în închisori pentru 
tineri şi în cadrul sistemului de justiţie. 
59. Va fi instituită legislaţia pentru protejarea copiilor şi a tinerilor de consumul de droguri şi de 
traficanţii de droguri; această legislaţie va fi aplicată cu stricteţe. 
VII. Cercetare, coordonare şi dezvoltare de strategii 
60. Se vor depune eforturi şi se vor institui mecanisme adecvate pentru promovarea pe baze 
multidisciplinare şi interdisciplinare a interacţiunii şi coordonării dintre agenţiile şi serviciile 
economice şi sociale din învăţământ şi sănătate, sistemul de justiţie, organizaţii de tineri, comunitate 
şi agenţiile de dezvoltare şi alte instituţii importante. 
61. Schimbul de informaţii, experienţa câştigată în cadrul proiectelor, practicilor, programelor şi 
iniţiativelor legate de criminalitatea juvenilă va fi intensificată pe plan naţional şi internaţional. 
62. Va fi dezvoltată şi intensificată cooperarea regională şi internaţională în problema criminalităţii 
juvenile, prevenirea delincvenţei şi justiţia pentru tineri, cooperare care va implica practicieni, experţi 
şi conducători. 
63. Cooperarea tehnică şi ştiinţifică privind problemele practice şi cele privind politicile din 
domeniu, în special proiectele de pregătire pilot şi demonstrative, precum şi cooperarea privind 
prevenirea infracţiunilor comise de tineri şi a delincvenţei juvenile trebuie să primească un sprijin 
ferm din partea tuturor guvernelor, a sistemului O.N.U. şi a altor organisme interesate.  
64. Colaborarea trebuie încurajată în promovarea cercetării ştiinţifice având în vedere modalităţile 
efective pentru prevenirea delincvenţei juvenile, iar rezultatele acestor cercetări vor fi cunoscute de 
toată lumea şi evaluate. 
65. Organismele Naţiunilor Unite instituţii, agenţii şi oficii vor colabora şi vor coordona activităţile 
în probleme legate de justiţie pentru copii în prevenirea delincvenţei şi criminalităţii juvenile. 
66. Pe baza prezentelor Principii, Secretarul Naţiunilor Unite în colaborare cu instituţiile 
interesate vor juca un rol activ în conducerea cercetării, colaborării ştiinţifice şi formulării 
opţiunilor de strategii, precum şi în revizuirea şi controlul implementării lor şi vor servi ca 
sursă importantă de informaţii şi ca modalităţi efective pentru prevenirea criminalităţii. 
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Descriere 
 

 

e secole, copiii au fost abuzaţi fizic şi neglijaţi de către părinţii sau îngrijitorii lor dar 
aproape nimic nu s-a întreprins pentru asigurarea acestora, căci guvernul şi asigurările 
sociale s-au comportat şovăielnic în modul de implicare în problemele de familie. După 
1960, dr. C. Henry Kempe a introdus conceptul de "sindromul de copil lovit" iar 
comunitatea americană de sănătate s-a sesizat asupra dificultăţilor referitoare la violenţa în 

familie. A fost introdusă legislaţia pentru protecţia copilului iar fundaţiile au început să asigure 
cercetarea şi tratamentul pentru copiii abuzaţi. 

În SUA, legea americană de prevenire şi tratament a copiilor abuzaţi defineşte copilul abuzat şi 
neglijat ca "vătămarea fizică sau mentală, abuzul sau exploatarea sexuală, tratarea cu neglijenţă sau maltratarea 
copilului de către o persoană responsabilă de bunăstarea copilului sub circumstanţele care indică faptul că sănătatea 
sau bunăstarea copilului sunt ameninţate sau vătămate”. 

După cum am amintit, după anii '60 în dezbaterea publică a intervenit o nouă problemă: abuzul faţă 
de copil, maltratarea sau abuzul părinţilor faţă de copil nu este un fenomen nou.  

În prezent, infanticidul, obligarea sau permiterea ca minorii să muncească multe ore şi chiar tratarea 
lor ca "adulţi în miniatură" sunt considerate drept abuz, deşi în trecut constituiau practici comune. 

Majoritatea abuzurilor sunt comise de părinţii naturali. În numeroase legislaţii moderne, abuzul faţă 
de copil este definit ca vătămarea fizică sau mentală, sexuală, tratamentul neglijent, maltratarea unui 
minor de către o persoană care este responsabilă în ce priveşte bunăstarea lui. 

Antropologii Price şi Crapo (1992) ne înfăţişează în lucrarea lor un episod al abuzului asupra 
copilului: 

"În cultura Ifaluk, părinţii rezolvă imediat orice trebuinţă a copiilor. Mama asigură 
copilului o îngrijire şi o grijă constantă. Oamenii nu îşi lasă niciodată copiii singuri ori 
să le menţină o stare de disconfort. Totuşi, apare o situaţie ce contrazice această practică 
centrată pe copil: baia zilnică de dimineaţă. La naştere şi de-a lungul copilăriei părinţii 
îmbăiază copilul în fiecare dimineaţă în apa deosebit de rece a lagunei. Însă, pentru a 
face şi ei baie, adulţii aşteaptă până seara târziu, când apa s-a mai încălzit. 
Scufundarea în apa rece este deopotrivă dureroasă şi ameninţătoare pentru copil, care 
ţipă tot timpul. Această experienţă este de un contrast izbitor faţă de restul trebuinţelor 
copilului pe care le-am întâlnit. În timpul îmbăierii, părinţii nu acordă nici o atenţie 
ţipetelor de disperare ale micuţului iar acesta cu siguranţă nu deţine nici un control 
asupra acestei situaţii neplăcute". 

Este cu siguranţă cazul unui copil abuzat.  

Circumstanţele care indică faptul că sănătatea sau bunăstarea 
copilului sunt afectate privind distrugerea a două categorii ale 
abuzului:  

 abuz activ, printr-o atitudine şi acţiune ostilă, deliberată şi 
agresivă a celui care îl are în grijă, cu intenţia de vătămare şi 
prejudiciere; Iată un caz ( E.A, 16 ani): 

“- Poţi să-mi spui ceva despre familia ta? 
Ce să vă spun? Am o soră mai mică şi doi fraţi mai mari. 

Părinţii mei nu se înţelegeau, se certau tot timpul. Tatăl 
meu bea mult şi ne bătea şi pe noi şi pe mama. 

- Părinţii tăi lucrau? 
Mama nu, tata tăia lemne la oamenii din sat şi îi ajuta la 

câmp. 

D 



 86

- De ce ai plecat de acasă? 
Pentru că tata mă bătea fără motiv. 
-  Ai plecat singur? 
 Nu, împreună cu M., fratele meu mai mare. 
- Câţi ani aveai? 
Eu aveam 9 ani, iar fratele meu 11 ani. 
- Povesteşte-mi ce ai făcut după ce ai plecat de acasă. 
Îmi plăcea la nebunie să mă plimb cu trenul. Ne urcam la întâmplare în diferite trenuri şi 

coboram la ultima gară. […]”. 
 

 abuz pasiv, printr-o lipsă de interes, prin neglijare. 

 

Din punctul de vedere al copilului, nu este nici o diferenţă, toate aceste manifestări fiind receptate ca 
maltratare. 
Abuzul fizic este cel mai uşor de detectat şi cel mai frecvent raportat. În cazul neglijării fizice, 
părinţii ignoră şi nu permit copilului să aibă alimentaţie, îmbrăcăminte, adăpostul şi îngrijirea 
sănătăţii adecvate. Aceşti copii sunt frecvent murdari, îmbrăcaţi neglijent, subponderali şi în nevoie 
de supraveghere medicală. 

Abuzul sexual apare când cineva cunoscut copilului (de regulă unei fete) încearcă să întreţină relaţii 
sexuale prin utilizarea forţei sau seducţiei. În această secţiune, abuzarea sexuală a copilului va fi 
abordată ca o categorie separată a abuzului. 

Abuzul emoţional este o manifestare a afectuării copilului prin alte comportamente ale adulţilor 
decât cele fizice şi sexuale. 

Majoritatea specialiştilor consideră că nu există cauze specifice pentru abuzul copilului sau neglijarea 
acestuia. Mai mult, incidenţa abuzului faţă de copil nu poate fi cunoscută, întrucât multe cazuri 
rămân nedeclarate şi neînregistrate. 

Studiile realizate atestă că părinţii abuzivi aparţin tuturor categoriilor socio-economice şi culturale, 
deşi cazurile raportate apar mai frecvent la categoriile afectate de sărăcie. Au fost identificaţi anumiţi 
factori de risc care generează vulnerabilitatea familiilor spre a-şi abuza copiii. Aceşti factori pot 
deriva din trei zone ale stresului în sânul familiei: copilul, părinţii şi contextul situaţional. 

Un exemplu de factor de risc produs de către un copil este copilul care se distinge de restul familiei 
prin virtutea unui handicap, a comportamentului sau a temperamentului. Astfel, copilul mai mare 
sau cel vitreg tinde să fie mai vulnerabil la abuz. 

Un exemplu de părinţi cu factori la risc îl reprezintă istoricul propriei sale abuzări în familia de 
origine sau un părinte ce suferă de boala psihiatrică sau dependenţii. 

Ca exemple de factori de risc situaţionali sunt şomajul, izolarea, mobilitatea frecventă şi o relaţie 
parentală instabilă, caracterizată printr-o disciplină excesiv primitivă şi interacţiune agresivă. De 
obicei, părinţii abuzivi sunt marcaţi de o serie de caracteristici distructive:  

 nu ştiu să fie ocrotitori, suportivi şi iubitori; 

 manifestă cerinţe mercantiliste faţă de copil din punct de vedere fizic, intelectual şi 
emoţional, la care acesta nu poate răspunde, declanşând astfel sentimente de frustrare, 
respingere şi mânie; 

 sunt izolaţi social; 

 sunt orientaţi spre pedeapsă, pe care o consideră necesară în controlul copilului; 

 provin în general din rândul mamelor imature având relaţii inconsistente cu prietenii sau 
soţii lor, din care rezultă sarcini neplanificate şi nedorite. 
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Cu o inconsistentă imagine de sine, 
aceşti părinţi sunt disperaţi, au 
experienţa eşecurilor repetate, 
lipsindu-le speranţele în viitor. 
Abuzurile sunt mai frecvente în 
cazul familiilor cu peste 4 copii. Ca 
problemă socială, abuzul se află în 
atenţia autorităţilor, dar, doar prin 
înţelegerea caracteristicilor 
fiziologice, psihologice, sociale şi 
familiale ale indivizilor în fiecare 
situaţie se poate interveni în mod 
util în familia cu abuzuri. 

 

Dar abuzul este doar un aspect care poate completa dezinteresul părinţilor sau chiar aspectul 
ABANDONULUI.  

Dar ce este abandonul? 

Abandonul, o problemă care la nivel mondial a cunoscut o explozie fără precedent în special în ţările 
sărace şi cu situaţii politice neclare, este şi una din problemele României. După ’89, în mod 
paradoxal, liberalizarea avorturilor şi planificării familiale nu a fost urmată de scăderea numărului de 
copii abandonaţi, ci de creşterea acestuia. 

Indiferent care ar fi motivele ce despart o mamă de copilul său, abandonul reprezintă o urgenţă, 
deoarece în prima perioadă mama poate fi reîntoarsă la copilul ei, fiind cunoscut faptul că starea 
psihoafectivă a acestuia poate cunoaşte cu trecerea timpului tulburări ireversibile1). 

Din punct de vedere juridic, în România, abandonul este definit de Legea nr.47/1993 care 
precizează:,,copilul aflat în îngrijirea unei instituţii de ocrotire socială sau medicală de stat, a unei instituţii de 
ocrotire private, legal constituite sau încredinţate în condiţiile legii unei persoane juridice, poate fi declarat prin hotărâre 
judecătorească abandonat, ca urmare a faptului că părinţii s-au dezinteresat de el în mod vădit o perioadă mai mare 
de 6 luni”. Dezinteresul reprezintă “încetarea imputabilă a oricăror legături dintre părinţi şi copil, legături care 
să dovedească existenţa unor raporturi părinteşti normale”. 

Din punct de vedere psihologic, abandonul este definit drept o acţiune de părăsire a unei fiinţe, 
de lipsa de preocupare pentru soarta acesteia, fapt care duce la slăbirea sau ruperea relaţiilor afective, 
a încrederii de sine, determinând stări nevrotice, depresive sau tulburări de comportament. 

Din punct de vedere medical, copilul internat fără mamă sau alt însoţitor  este considerat 
abandonat dacă rămâne într-o unitate medicală mai mult de două săptămâni peste timpul necesar 
acordării îngrijirilor specifice stării patologice care a determinat internarea. Abandonul în unităţile 
medicale reprezintă o problemă deosebită, deoarece în producerea sa este implicat un lanţ de factori 
sociali, din care este suficient să lipsească o singură verigă, pentru ca fenomenul să se declanşeze în 
cascadă, imposibil de stopat. 

Abandonul este perceput de copil încă din primele zile de viaţă. După lunile de apropiere absolută 
cu mama, în care inima şi vocea acesteia sunt auzite continuu de făt, urmează naşterea, o traumă la 
fel de greu de suportat atât pentru copil cât şi pentru mamă. Ajuns într-un mediu nou şi rece, iniţial 
ostil, nou-născutul aşteaptă cu disperare singurele repere care l-ar readuce la amintirea confortului 
intrauterin, acestea fiind cele legate de apropierea de mamă. ajuns la pieptul mamei, simţindu-i 
vocea, inima, căldura şi dragostea, nou-născutul se linişteşte şi acceptă schimbarea mediului având 
toată atenţia concentrată asupra acestor repere. Despărţirea de mamă îi produce prima disperare, 
manifestată iniţial prin “reacţia de agitaţie a puiului alunecat din cuib” (nu aude vocea mamei, nu 
percepe gustul laptelui, atingerea braţelor şi a sânului) şi, ulterior - când prin toate simţurile înţelege 

                                                           
1) Din articolul, Micul prinţ, copilul. din revista Viaţa Medicală, nr.18/2002, autor: Dr. Constanţa Popescu Murgoci, 
Fundaţia “Terre des hommes” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metroul bucureştean 
cunoaşte tot felul de 
copii abuzaţi 
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că mama nu mai există pentru el – alunecă într-o resemnare pasivă, manifestată pin distrofie şi 
prăbuşire imunitară, întreţinută de carenţele alimentare, afecţiuni nosocomiale, într-un cuvânt, se 
declanşează hospitalismul2). 

MOTIVELE ABANDONULUI 

Din sinteza motivelor declarate de mame, motivele ar fi: 
 situaţia socială şi economică precară a familiei, 
 atitudinea negativă în faţa mamelor singure, 
 lipsa unei educaţii de responsabilizare a părinţilor, 
 necunoaşterea de către o parte din tineri a metodelor contraceptive, 
 exacerbarea violenţei conjugale, 
 dezrădăcinarea familiilor rurale şi pierderea reperelor morale ale acestora, dependenţele 

(alcool, tutun, droguri), 
 mentalitatea că statul ar avea datoria creşterii copiilor, că în leagăne condiţiile sunt mai bune 

comparativ cu oferta familială etc. 

Clasificarea factorilor de risc pentru abandonul maternal precoce 

Abandon determinat de motive sociale – mame:  
 Provenind din familii destrămate, al căror model familial nu funcţionează sau de la casele de 
copii care au preluat modelul instituţionalizării ca fiind unul familiar. 
 Au fost molestate, abuzate în copilărie. 
 Mame cu un grad redus de percepţie şi înţelegere, până la lipsa responsabilităţii (oligofrenie, 
retard psihic). 
 Sunt rejectate de familiile lor. 
 Provin din familii nomade cu o morală strictă şi proprie, care nu acceptă conduita 
independentă în ceea ce priveşte alegerea partenerului. 
 Au copii abandonaţi în antecedente. 
 Persoane fără adăpost. 
 Unul sau ambii părinţi prezintă dependenţă (alcool, droguri). 
 Respingerea mamei singure de către familie. 
 Educaţie deficitară. 
 Fuga de responsabilitate. 
 Sarcină nedorită ca urmare a unei relaţii întâmplătoare. 

 

Abandon datorită stării de sănătate maternală: 
 Boli psihice, oligofrenie, depresie post-partum, lipsa ataşamentului, 
 Handicap avansat (fizic, psihic), 
 Boli incurabile, 
 Boli transmisibile (sifilis, infecţia HIV, SIDA). 

Abandon datorită stării de sănătate a copilului: 
 Prematuritate avansată. 
 Maltformaţii grave, cu dependenţă de îngrijiri speciale. 
 Boli care necesită o îngrijire de specialitate îndelungată (distrofia, malnutriţia, etc). 
 Boli infecţioase (sifilis, infecţia HIV, SIDA). 

                                                           
2) Hospitalismul: ansamblu de tulburări ale copilului mic consecutive carenţelor materne cantitative descris de R. Spitz în 
anii 1940. În absenţa unui maternaj suficient, reacţiile la separarea de mamă pot antrena, aproximativ după 3 luni, depresia 
anaclitică iar după 5 luni, dacă nu s-a făcut nimic, tabloul foarte grav al hospitalismului, care nu mai este în întregime 
reversibil. În afară de întârzierea considerabilă a dezvoltării, copilul se prăbuşeşte într-o stare de marasm cu căderea curbei 
de greutate, alterarea stării generale, mare fragilitate la infecţii şi risc letal. Lucrările lui Spitz au probat faptul că maternajul 
răspunde unei trebuinţe absolute. Acesta prezintă cea mai bună prevenire a sindroamelor de carenţă maternală precoce. 
(R.Doron, F.Parot, Dicţionar de Psihologie. Ed. Humanitas, 1991)  
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Abandonul influenţat (favorizat) de mentalitatea cadrelor medicale: 
 Etichetare drept “caz social”. 
 Transfer la secţii de distrofici sau Pediatrie sub pretextul recuperării medical. 
 Refuzul externării copilului din motive administrative (lipsa actelor). 
 Ostilitate şi descurajare faţă de mamele singure. 
 Refuzul internării mamei ca însoţitor la secţii de Pediatrie. 
 Descurajarea mamei de către personalul medical în ceea e priveşte rolul său. 
 Recomandarea externării mamei fără copil pentru eliberarea locului în secţie. 
 Menţinerea în funcţie a unor secţii cu risc de desfiinţare (leagăn de copii, distrofici). 

SITUAŢIA ÎN ROMÂNIA 

De ce abandonul atinge cote alarmante? 

Conform unui studiu realizat de Terre des hommes1), în anul 2000, s-a constatat, în 61 de 
maternităţi, că procentul copiilor abandonaţi este de 1,74%. De asemenea, este de reţinut faptul că 
67% din maternităţi nu aveau la acea oră un serviciu social propriu şi doar 52 % dispuneau de un 
sistem rooming in  funcţional iar 92% din personalul medical consideră abandonul ca o problemă 
gravă.. 

Astăzi, există factori care depind de comunitate, societatea civilă şi sistemul sanitar şi care, neglijaţi, 
duc la creşterea abandonului, cum ar fi:  

 Inaccesibilitatea metodelor contraceptive, a planificării familiale acolo unde există mame cu 
risc de abandon (neşcolarizate, pesoane fără adăpost, fără asigurări medicale, populaţie nomadă). 
Lipsa unei educaţii adecvate, a informaţiilor şi a comunicării libere şi deschise cu acel segment 
de populaţie tânără aflată la risc determină expunerea la apariţia atât a unei sarcini cât şi a bolilor 
cu transmisie sexuală. 

 Depistarea sarcinii şi dispensarizarea gravidei cu risc de abandon. Primele luni de sarcină 
pot fi utile în decizia mamei de a păstra sau nu o sarcină venită la un moment nepotrivit. În 
cazul opţiunii de a avea copilul, rămâne suficient timp ca în restul lunilor până la naştere, gravida 
să fie consiliată asupra serviciilor sociale existente şi aplicabile situaţiei ei. Instruirea gravidei şi 
ulterior a mamei în ceea ce priveşte relaţionarea cu propriul ei copil (puericultură, sfaturi de 
igienă, alăptare) are scopul de a o pregăti pentru momentul important pe care îl va parcurge şi a 
favoriza ataşamentul faţă de copil. 

 Consilierea familiei pentru acceptarea posturii de viitoare mamă şi acordarea sprijinului faţă de 
cuplul mamă-copil, responsabilizarea familiei lărgite, a tatălui copilului. Consilierea trebuie 
desfăşurată atât în unităţile medicale (cabinetul medicului de familie, cabinete sociale din 
maternităţi), în comunitate, de către profesionişti sensibilizaţi asupra metodelor de prevenire a 
abandonului, cât şi de către persoane aparţinând serviciilor specializate pentru protecţia 
copilului. 

 La naştere este necesară o atitudine de înţelegere şi compasiune, de comunicare din 
partea cadrelor medicale. Maternităţile mari, cu multe naşteri, cu o mare concentrare de cadre 
medicale pregătite profesional dar extrem de ocupate, pot fi sediul unor naşteri în care mama 
fuge părăsind copilul fără să-l fi văzut sau fără să fi fost consiliată sau să cunoască ofertele 

                                                           
1) Terre des hommes – fundaţie eleveţiană înfiinţată în 1960 de Edmond Kaiser – se ocupă de copilul aflat în dificultate, 
fără deosebire de rasă, confesiune, orientare politică. Are proiecte în peste 40 de ţări iar misiunea şi vocaţia acesteia sunt 
reprezentate de ajutorarea directă a copiilor aflaţi în dificultate, promovarea drepturilor fundamentale ale copilului şi 
sesizarea situaţiilor intolerabile de încălcare a acestora. Cu un buget de peste 30.000.000 $/an, Terre des hommes  este cea mai 
mare organizaţie umanitară elveţiană cu activitate orientată pe drepturile copilului. Prin cele 200 de proiecte din peste 40 de 
ţări, Fundaţia se ocupă de: -sănătatea, nutriţia şi îngrijirea materno-infantilă, infecţia HIV-SIDA; - prevenirea fenomenelor 
sociale care pun copiii în dificultate; protecţia drepturilor minorilor în conflict cu legea şi asistarea juridică a acestora. 
Sediul operaţional şi administrativ al Fundaţiei se găseşte la Lausanne –Elveţia iar în România este activă din 1990, având 
programe în desfăşurare: - programul de asistenţă juridică şi socială a minorilor în conflict cu legea; - susţinerea logistică şi 
financiară a Fundaţiei Familia şi Ocrotirea Copilului şi a Uniunii Naţionale a organizaţiilor persoanelor Afectate de HIV-
SIDA; - proiectul de prevenire a abandonului maternal precoce (PAM) “Să ajutăm mamele”. 
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serviciilor sociale. Conform drepturilor pacientului, mamei trebuie să-i fie respectat dreptul la 
confidenţialitate şi dreptul de a lua decizii proprii în ceea ce o priveşte. Din nefericire, se mai 
practică etichetarea drept “caz social” încă de la prezentarea în spital. Accesul imediat la un 
asistent social sau un psiholog este aproape imposibilă având în vedere  faptul că multe naşteri 
au loc noaptea şi, în mare parte, aceste cazuri sunt sesizate abia atunci când abandonul deja s-a 
comis. 

 Favorizarea ataşamentului mamă-copil prin sistem rooming in (salon comun pentru 
mamă şi nou-născut), implicarea mamei în îngrijirea acestuia, promovarea alăptării la sân ca fiind 
singura alimentaţie potrivită nevoilor copilului şi nu ca o alternativă, respectarea de către 
farmacii, depozite farmaceutice, spitale şi alte unităţi medicale a codului de comercializare a 
produselor substituente de lapte matern, informarea corectă a mamei asupra riscului renunţării 
la alăptare. Considerăm greşită atitudinea de a oferi gratuit lapte praf tuturor sugarilor, ocazie 
prin care multor mame li se formează ideea de “mi se cuvine”, chiar dacă au lapte matern 
suficient iar de aici, pasul către renunţarea la alăptare este foarte uşor. 

 Dispensarizarea nou-născutului de către medicul de familie care să promoveze 
ataşamentul în cuplul mamă-copil, educarea mamei pentru a compensa eventualele carenţe cu 
scopul de a evita abandonul şi hospitalismul. 

 Monitorizarea acompanierii cuplului mamă-copil în perioada ce urmează şi adaptarea 
ofertelor sociale la nevoile mamei: instruirea, calificarea, găsirea unui loc de muncă. Această 
acţiune este pluridisciplinară, cuprinzând cadrele medicale cât şi specialistul în asistenţă socială, 
dar în final reprezintă un indicator al capacităţii comunităţii de a înţelege şi de a ocroti cuplul 
mamă-copil, de exemplu atitudinea de sprijin faţă de mama singură ce riscă să se separe de 
copilul ei. 

 
 

APRECIEREA ŞI DIAGNOSTICAREA 

 

 

Modelul instituţional de creştere a unui copil nu este firesc: personalul aflat într-un permanent 
schimb de ture nu poate suplini modelul matern sau patern, relaţia între mulţi copii de aceeaşi vârstă 
nu este stimulativă precum aceea dintre fraţii ce se urmează unul pe celălalt la vârste diferite, ci este 
concurenţială. Deşi în jurul copiilor există mulţi adulţi, nici unul nu poate satisface nevoia de 
comunicare afectivă a acestora, gardul leagănului desparte lumea copilului de o lume necunoscută, 
nebănuită. Intimitatea, simţul de proprietate, personalitatea şi voinţa proprie nu-şi au locul într-o 
instituţie de ocrotire. Rezultatul unei copilării petrecute între zidurile unei instituţii? Un tânăr 
nepregătit pentru viaţa adevărată, ca o plantă de seră într-o lume plină de intemperii. 

Diagnosticul de “risc de abandon”: buna cunoaştere a ce înseamnă această noţiune, care sunt categoriilor de 
mame ce intenţionează să-şi abandoneze copiii sau cele care - dintr-un motiv sau altul – pot să ajungă să o facă sub 
pretextul unor probleme medicale… 
Comunicarea adecvată cu persoanele în risc de abandon, fără acuzaţii şi imputări, fără un ton conflictual, 
încercarea de a înţelege care sunt problemele lor, care sunt motivele pentru care acestea nu cred că-şi pot asuma 
responsabilitatea de mamă… 

Favorizarea ataşamentului în cuplul mamă-copil: personalul medical trebuie să aibă o atitudine care să 
favorizeze ataşamentul – să nu participe la separarea cuplului mamă-copil din motive medicale, indiferent care ar fi 
starea  de sănătate a copilului, să îi permită mamei accesul la copilul ei şi să stimuleze participarea activă a acesteia la 
îngrijiri. 

Cunoaşterea serviciilor sociale: personalul medical care intră în contact cu cuplul mamă-copil trebuie să 
cunoască serviciile de protecţia copilului şi ofertele alternativelor.      

Rolul personalului medical în prevenirea abandonului maternal
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 Anunţarea serviciilor specializate  pentru protecţia copilului: intermedierea relaţiei între persoana cu 
risc de abandon şi asistentul social din cadrul serviciilor specializate pentru protecţia copilului. 

 

Deşi în jurul copiilor există mulţi adulţi, nici unul nu poate 
satisface nevoia de comunicare afectivă a acestora, gardul 
leagănului desparte lumea copilului de o lume necunoscută, 
nebănuită. Intimitatea, simţul de proprietate, personalitatea 
şi voinţa proprie nu-şi au locul într-o instituţie de ocrotire. 
Rezultatul unei copilării petrecute între zidurile unei 
instituţii? Un tânăr nepregătit pentru viaţa adevărată, ca o 
plantă de seră într-o lume plină de intemperii. 
 

 

În ceea ce priveşte abuzul fizic sau neglijarea copilului, în momentul evaluării, specialistul trebuie să 
aibă în vedere posibilitatea ca abuzul să existe şi trebuie evitate concluziile premature. Deoarece 
repugnă pentru a considera ca părinţii să-i producă copilului lor durere fixică sau vătămare uneori, 
specialiştii se alătură părinţilor în negarea posibilităţii existenţei unui abuz simultan, personalul poate 
să manifeste zel pentru a descoperi victimele abuzului încât pot fi emise raţionamente premature iar 
concluziile se coboară sub informaţiile adecvate. În ambele cazuri atât copilul cât şi familia nu 
primesc serviciile necesare pentru rezolvarea trebuinţelor lor. 

 

Un copil de doi ani a fost bătut bestial de tatăl său  

Articol realizat de INA VOINEA 
Joi, 29 Ianuarie 1998 

 
Pentru ca nu mânca varza si nu a vrut sa stea pe olita, un copil de doi ani a fost 
batut bestial de tatal sau  
Daniel Corita, un copil de doi ani si opt luni, din Drobeta Turnu Severin, se afla in 
coma, din seara de 24 ianuarie, la Spitalul Clinic nr. 1 Craiova. Pentru ca nu a vrut sa 
mănânce varza si nu a vrut sa stea pe olita, micutul a fost batut bestial de Dumitru 
Ivascanu, de 37 de ani, din Drobeta Turnu Severin, muncitor la SC Severnav SA, 
Daniel s-a nascut in 1995, in urma relatiei de concubinaj dintre Paraschiva Corita si 
Dumitru Ivascanu, si s-a aflat in ingrijirea Leaganului de Copii din Severin. Dumitru 
Ivascanu a primit, anul trecut, o garsoniera in blocurile SC Severnav SA, din Schela 
Cladovei, si l-a adus pe Daniel acasa. Mama copilului l-a gasit pe copil in coma, in 
ziua de 24 ianuarie, pe la ora 18.00, când s-a intors de la cumparaturi. Daniel era 
culcat pe pat si era crunt lovit pe corp si in zona capului. Concubinul i-a spus femeii 
sa micutul plângea, nu a vrut sa stea nici pe olita, nici sa mănânce varza, drept 
pentru care l-a lovit cu pumnii si cu picioarele pâna când acesta şi-a pierdut 
cunostinta. Apoi barbatul l-a asezat in pat si l-a lovit cu o lingura de lemn peste 
picioare. Vazând ca, pâna la ora 20.00, copilul nu si-a revenit, mama a sunat la 
Salvare, impotriva vointei lui Dumitru Ivascanu. Dupa investigatiile de la Spitalul 
Judetean Drobeta Turnu Severin, copilul a fost trimis la Craiova, unde a fost 
internat la Sectia Terapie Intensiva, cu diagnosticul "traumatism cranio cerebral acut 
inchis, coma de gradul II/III, hematom traumatic frontal stâng". Cu toate eforturile 
depuse de medicii craioveni, dupa patru zile de la internare, Daniel se afla tot în 
coma. Paraschiva Corita s-a prezentat la politie si a dat declaratii, dar Dumitru 
Ivăşcanu, desi fusese citat ieri, nu s-a prezentat. Aşa-zisului tată i se va întocmi 
dosar penal pentru tentativa de crima, in cazul in care viata copilaşului va fi salvată. 

 
Există întotdeauna o discrepanţă între istoricul modului în care a apărut vătămarea şi aspectul fizic 
actual şi de aceea trebuie luată în considerare posibilitatea unui abuz. Se impune investigarea 
istoricului şi evaluarea cu atenţie după cum este necesară şi documentarea concretă a vătămărilor 
prin mijloace fotografice şi descrieri detaliate. Dovezile fizice de copil abuzat pot cuprinde orice 
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vătămări asupra copilului sub 12 luni, vătămări repetate sau multiple asupra copilului la orice vârstă, 
orice fracturi în diferite stadii de vindecare. De asemenea personalul de specialitate trebuie să 
realizeze alte evaluări şi pentru vătămările intracraniene, incapacitatea de a deplasa anumite părţi ale 
copilului, iritaţii nepotrivite cât şi pentru alte semne neurologice de deteriorare cerebrală. Trebuie 
investigate oricare dintre tăieturile, arsurile, zgârieturile, marcajele de funie, de strângere cât şi 
dilatarea abdomenului sau orice scurgere din orificiile corpului. Ca urmare a crizelor familiale 
intervine dezechilibrul copilului, ceea ce impune evaluarea sa. 

Indicatorii comportamentului a unui posibil copil abuzat includ spaimă extremă, aplatizare efectivă, 
retragerea sau expresia neajutorării. Sentimentul de neputinţă poate fi demonstrat prin declaraţiile 
verbale prezente din partea copilului sau prin comportamente de genul strigat în surdină sau ideaţie 
suicidală. Copilul abuzat trebuie analizat în baza rapoartelor de comportament, cum ar fi fuga de 
acasă, consumul de substanţe sau chiulul de la şcoală. 

Indicatorii neglijării copilului de către părinţi cuprind obstacole în prosperarea copilului, pierderi 
inexplicabile în greutate, malnutriţie şi deshitratarea în circumstanţe neclare. Mai mult, semnele de 
neglijare pot include furie severă, igienă precară, îmbrăcăminte murdară sau inadecvată şi stare de 
abandon pentru perioade de timp ce poate altera starea de securizare la vârsta şi dezvoltarea 
psihologică a copilului. În plus orice întârziere de câteva zile chiar săptămâni în acordarea îngrijirii 
pentru vătămări trebuie considerată ca o neglijare a copilului. 

Este foarte important ca interviul cu copilul şi familia să se desfăşoare într-un spaţiu, unde să nu se 
permită întreruperi. Interviul iniţial asigură, determină tonul în evaluarea şi procedura de intervenţie. 
De aceea, este important ca intervievatul să fie familiarizat cu principiile şedinţei de interviu pentru 
evaluare. Obiectul interacţiunii îl constituie stabilirea nivelului de încredere cu părinţii şi copilul astfel 
încât să se obţină suficiente informaţii şi să se realizeze penetrarea în sistemul familiei. Doar în 
aceste condiţii putem afirma că intervenţia personalului de specialitate poate fi eficient. 

Părinţii şi copilul trebuie intervievaţi separat. În acest fel, toţi membrii familiei îşi pot împărtăţi 
părerile într-un mod particular iar discrepanţele reieşite din istoricele asupra vătămărilor pot fi 
analizate mult mai facil. Uneori copiii foarte mici manifestă dificultăţi în momentul separării de 
părinţi. Totuşi, trebuie realizat orice scurt efort de a permite copilului să-şi spună în intimitate 
versiunea asupra întâmplărilor. 

În orientarea interviului cu copilul, specialistul trebuie să manifeste o manieră cât mai puţin posibil 
ameninţătoare în ton, în stilul de conducere cât şi în alegerea cuvintelor. Trebuie ales un limbaj 
adecvat vârstei cronologice şi dezvoltării copilului. Folosirea unor jucării apropiate vârstei, jucării 
precum păpuşi şi marionete pot încuraja copilul şi efortul de a spune ce s-a întâmplat. Materialele 
pentru desene sunt utile în acest sens, deoarece mulţi micuţi pot ilustra ceea ce uneori nu pot 
exprima. pe parcursul şedinţei cu copilul, specialistul trebuie să evalueze nu doar modul de 
relaţionare a copilului cu acesta ci de asemenea, aspectul, dispoziţia sau starea de afecţiune, 
mecanismele de soluţionare şi conceptul de îngrijire de sine al copilului. 

Cu alte cuvinte trebuie realizată evaluarea întregii stări mentale. 

Problema abuzului fizic şi al neglijării este adesea una de lungă durată, cu episoade periodice de 
violenţă. În mod frecvent, unii copii nu cunosc un alt mod de viaţă decât de a primi violenţa 
părinţilor sau comportamentul lor de neglijare. Dacă unul din părinţi adresează injurii, de obicei 
celălalt este incapabil să-şi protejeze copilul şi să împiedice abuzul. Această incapacitate de protecţie 
este o stare de pericol pentru copil, care simte că nu este în siguranţă în nici un loc şi nu se poate 
încrede în nimeni. 

În derularea crizelor iniţiate, cea mai importantă problemă psihologică este anxietatea copilului. 
Totuşi, cea mai mare problemă în diagnosticare o reprezintă dereglarea imaginii de sine ca rezultat al 
naturii cronice a abuzului, urmată de incapacitatea în confruntarea, lipsa de autoritate şi sentimentul 
de vinovăţie. Copiii resimt lipsa de putere în virtutea mărimii lor sau a dependenţei în relaţia cu 
părinţii, - dar este deosebit de dificil dacă acei părinţi îşi exercită puterea în modalităţi de distrugere 
fizică. În plus, copiii sunt egocentrici din principiu: ei consideră că sunt centrul universului şi cauza 
tuturor acestor lucruri ce se petrec în mediul imediat. Astfel, ei consideră în mod frecvent că ei i-au 
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determinat pe părinţi să acţioneze într-un mod atât de violent faţă de el şi astfel trebuie să-şi 
primească tratamentul. 

Este important ca personalul de specialitate să-l informeze pe copil ce se va întâmpla în fiecare pas 
al evaluării şi al tratamentului vătămărilor. În pregătirea pentru examinarea fizică sau pentru 
procedurile de tratament, trebuie acordate îndrumare în termeni ai senzaţiilor fizice ce se vor 
declanşa. Trebuie folosite cuvinte de genul "rece şi umed" sau "apăsare ca o înţepătură" în loc de 
"durere" şi lovitură. Copilului trebuie să i se ofere ocazia de a se exprima asupra grijilor sale. 
Personalul nu trebuie să promită ceea ce nu se poate realiza. De exemplu, ar fi o greşeală să se spună 
copilului că părinţii vor fi primiţi în spital sau că se vor reîntoarce acasă cu părinţii înainte de 
evaluările şi investigaţiile să fie realizate. 

Încrederea este de asemenea o componentă esenţială pentru interviu. Intimidarea şi judecarea 
trebuie evitate dacă aşteptăm să câştigăm o îngrijire clară a ceea ce s-a întâmplat. Este necesară o 
suprapunere a preocupărilor şi a sprijinului pentru a reuşi să fim acceptaţi în sistemul familial. De 
obicei se dovedeşte foarte util să discutăm mai întâi istoricul copilului cu părinţii înainte de a discuta 
vătămările prezente. Informaţiile importante includ compoziţia familia, istoria prenatală a copilului şi 
cunoaşterea şi dezvoltarea copilului. Acest istoric conferă date referitoare la modul în care este 
perceput copilul de către familie şi rolul lui, cât şi locul în acest sistem familial. Adesea, copilul 
abuzat este văzut ca "diferit" sau "rău" chiar de la momentul naşterii sale sau intrării sale în familie. 
De asemenea este utilă evaluarea situaţiei curente a familiei. Domeniile de investigaţie cuprind 
conduite de viaţă. Statutul financiar, crizele din ultimul an şi genurile de reţele de sprijin disponibile 
de partea părinţilor. Aceste repere de sprijin pot include familia extinsă, prietenii apropiaţi care sunt 
percepuţi ca ajutor părinţilor în soluţionarea solicitărilor şi stresurilor întâmpinate. 

Un alt aspect diagnostic ce trebuie considerat îl reprezintă procesele disfuncţionale ale familiei. 

Vătămarea copilului este generatoare de anxietate. Modalitatea de abordare a specialiştilor trebuie să 
denote un non-criticism, permiţând părinţilor să-şi împărtăşească povestea în cuvinte proprii. 
Trebuie acordat un timp suficient astfel încât să fie redusă anxietatea părinţilor. Nici una din părţi nu 
trebuie supraîncărcată sau grăbită. Trebuie abordate următoarele puncte: 

a. circumstanţele vătămării (ce a făcut copilul anterior vătămării şi cine se afla cu 
copilul); 

b. natura vătămării (modul în care a apărut vătămarea şi cum a fost descoperită); 

c. evenimentele derulate după vătămare (cine a iniţiat acţiunea şi când a fost solicitată 
asistenţa medicală); 

d. grijile, temerile şi preocupările părinţilor vizavi de eveniment. 

În situaţia în care clinica deţine suficiente date pentru a sugera posibilitatea unui copil abuzat atunci 
specialiştii clinicii sunt obligaţi prin lege să sesizeze cazul instituţiilor statului. Părinţii trebuie să fie 
informaţi de decizia clinicii de a sesiza poliţia şi asistenţa socială (departament în cadrul primăriei). 
Trebuie să le fie comunicate motivele sesizării şi la ceea ce să se aştepte. Faptul că se va raporta cazul 
nu este o situaţie uşor de adus la cunoştinţa părinţilor dar poate constitui un fapt pozitiv, un pas în 
prevelarea unui posibil abuz ulterior, cât şi un ajutor pentru familie în dobândirea serviciilor 
necesare. Dacă aceste informaţii sunt prezentate ca ceva impus de lege şi ca un ajutor pentru familie, 
atunci rezultatul poate fi perceput ca un ajutor atât pentru familie cât şi pentru copil dar şi pentru 
specialiştii implicaţi. 

MODALITĂŢI DE TRATAMENT 
Tratamentul copilului neglijat şi abuzat este complicat şi dificil, necesitând coordonarea mai multor 
agenţii guvernamentale. De aceea, este foarte important ca fiecare instituţie să aibă un plan clar al 
relurilor sale din aceste cazuri. Fiecare caz trebuie coordonat în maniera ăn care familia să nu fie 
abuzată chiar de sistemul la care a apelat. O echipă multidisciplinară poate prelua coordonarea 
rolurilor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte îngrijirea acestor familii. Această echipă poate fi 
alcătuită dintr-un medic, lucrător social, specialist în psihiatrie şi un avocat. 
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Lucrul cu familiile care au abuzat este extrem de dificil şi obositor. Echipa poate conferi ajutorul 
mult dorit şi supravegherea micuţilor. 

De obicei, intervenţia în crize reprezintă forma iniţială a tratamentului pentru copilul abuzat. 
Obiectivul acestor intervenţii este de a reduce stresul ce afectează familia şi de a proteja copilul. 
Ocazional, copilul va avea nevoie de a fi temporar spitalizat sau de a fi plasat în cămine de îngrijire 
până când căminul acestuia devine un loc securizant. 

Tratamentul pe termen lung administrat acestor familii îşi propune să înlăture acele structuri de 
roluri parentale abuzive, ce adesea sunt incluse de la o generaţie la alta. Se impune implicarea 
părinţilor în tratamentul individual şi de grup. În cele din urmă ar trebui ca justiţia să impună familiei 
acest tratament.  

Şi în România vor trebui dezvoltate mai intens programe care să includă părinţi care au agresat, 
abuzat, şi care să se implice în grupuri de genul "părinţi faţă-n faţă", unde să înveţe noi modalităţi de 
abordare cu copiii lor. Aceste programe s-ar dovedi o metodă de tratament deosebit de eficientă şi în 
raport de cost eficienţă. 
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ABUZUL SEXUAL ASUPRA COPILULUI 
 
 
Descriere 
 

 

 

 

 

 

buzul sexual apare când cineva cunoscut copilului, de regulă unei fete, încearcă să întreţină 
relaţii sexuale prin utilizarea forţei sau seducţiei. 

Abuzul sexual asupra copilului poate fi clasificat în trei componente: abordarea sexuală, violul 
şi incestul. 

Abordarea (maltratarea) sexuală se referă la orice activitate sexuală caracterizată ca inadecvată 
datorită vârstei şi dezvoltării imature a copilului şi datorită rolului copilului în familie. Abordarea 
sexuală a copilului se referă la mângâieri, masturbări sau ademenirea la stimulare sexuală a adultului 
fără o angajare în activitate coitală. 

Violul, este conceptul prin care penetrarea orificiilor corpului intervine ca parte a activităţii sexuale. 

Există o serie de circumstanţe agravante dacă fapta a fost săvârşită de mai multe persoane, dacă 
victima a fost minoră, dacă autorul are legături cu victima (care se află în îngrijirea, ocrotirea, 
educarea, paza sau tratamentul acestuia), dacă s-a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii, dacă a avut loc ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. 
În cazul în care partea vătămată este minoră, cu deficienţă mentală sau cu lipsa discernământului 
privind consecinţele fizice ale raportului sexual, consimţământul nu este relevant. 

La copiii foarte tineri (mica copilărie) este foarte frecventă penetrarea orală. 

Conceptul de incest se referă la relaţia dezvoltată între victimă şi agresor şi este folosită atunci când 
abuzantul (agresorul) se situează într-o relaţie de sânge cu victima sau îşi asumă un rol de îngrijire, 
cum ar fi părinte vitreg, sau altfel spus relaţie sexuală între parteneri cu legături de consanguinitate 
(mamă-fiu, tată-fiică, frate-soră, veri primari). 

În general, partenerul de sex feminin este constrâns să accepte relaţia incestuoasă. În acest caz, se 
crează condiţii pentru apariţia la persoana obligată să suporte incestul, a unor tulburări de 
personalitate, stări depresive de intensitate variabilă, nevroze posttraumatice sau tulburări 
psihosomatice. 

Într-un raport al administraţiei americane găsim că, încă din 1987, din aproape 2 milioane de copii 
declarate victime ale abuzurilor, 113.000 au fost declarate ca fiind maltratate sexual. Există tendinţa 
ca abuzul sexual să fie minimalizat faţă de declararea altor tipuri de abuz asupra copiilor, după cum 
arată faptul că 89% din cazurile raportate au fost doar pentru abuz sexual. Aceste statistici au la bază 
cazurile raportate. Probabil că numărul real al copiilor abuzaţi este mult mai mare. Mai mult, 
raportul între cazurile de abuz asupra fetelor, faţă de băieţi este de 4:1. 

Abuzul sexual se distinge de alte forme de abuz fizic în câteva moduri: 

 primul, abuzul fizic este realizat într-o măsură egală atât de către femei cât şi de bărbaţi; 

 în al doilea rând, abuzul sexual poate apare atât în sânul familiei cât şi în afara ei, pe când 
abuzul fizic tinde să apară în cadrul familiei şi este impus de părinţi; 

A 
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 în al treilea rând, în ceea ce priveşte abuzul sexual, există o mică traumă fizică în ciuda unei 
posibile iritaţii genitale sau a unei infecţii. În acest fel, rănile vor fi mai puţin vizibile. 

Fig.  

Copiii au fost abuzaţi fizic şi neglijaţi 
de către părinţii sau îngrijitorii lor dar 
aproape nimic nu s-a întreprins 
pentru asigurarea acestora, căci 
guvernul şi asigurările sociale s-au 
comportat şovăielnic în modul de 
implicare în problemele de familie. 
Astăzi, doar ONG-urile se implică 
din ce în ce mai eficient, în protecţia 
socială şi psihologică a acestora. 

 

EVALUARE, DIAGNOSTICARE 
 

În situaţia evaluării unui copil care se poate să fi fost abuzat sexual, specialistul trebuie să manifeste 
sensibilitate la trebuinţele copilului şi ale familiei. Chiar dacă copilul nu se regăseşte într-o situaţie 
care să-i ameninţe viaţa prin vătămările fizice, există totuşi posibilitatea ca abuzul sexual să creeze 
crize atât copilului cât şi familiei.  

Se impune ca acest copil să fie tratat cu prioritate deoarece abuzul sexual reprezintă o formă 
devastatoare de abuz al copilului. Majoritatea spitalelor de urgenţă au structurate protocoale pentru 
intervenţie în cazuri de abuz fizic şi sexual. Aceste programe includ proceduri pentru recoltarea 
specimenurilor cât şi a altor dovezi ale abuzului, în vederea înaintării unei acţiuni judiciare. 

De obicei, copilul este trimis la tratament atunci când părinţii sau îngrijitorul suspectează că s-a 
întâmplat ceva sau atunci când copilul destăinuie abuzul. În mod ocazional apar semne şi simptome 
fizice dar adesea nu există decât un tip de comportament ce trădează un posibil abuz. Destăinuirea 
poate fi intenţionată, accidentală sau reactivă. 
Dezvăluirea intenţionată apare atunci când copilul alege pe cineva căruia să-i spună ce s-a întâmplat. 
De obicei, este cineva în care are încredere şi care poate opri abuzul. 

Dezvăluirea accidentală, apare efectiv întâmplător. De exemplu, o mamă revine acasă mai devreme 
ca de obicei şi îşi găseşte copilul şi soţul dezbrăcaţi în pat. 

Dezvăluirea reactivă apare atunci când copilul este nervos, deranjat de altceva decât abuzul şi astfel, 
din cauza furiei face dezvăluirea. Acest gen de dezvăluire apare adesea în cazul victimelor 
adolescente ale incestului, care dezvăluie comportamentul incestuos, adesea atunci când se înfurie pe 
unul din părinţi, probabil în ciuda unor interdicţii sau a altor limitări. 

Indiferent de tipul prin care copilul face dezvăluirea, el capătă aceeaşi importanţă deoarece copilul 
investeşte încredere în cel căruia se confesează şi pe care îl percepe ca un protector real. Persoana 
căruia copilul îi povesteşte, va juca un rol crucial în procesul de intervenţie şi poate ajuta la crearea 
unui rezultat pozitiv sau negativ atât pentru victimă cât şi pentru familie. 

Indicatorii fizici ai abuzului sexual cuprind orice traumă din zona genitală, aspecte cum ar fi ruperi 
(sfâşieri), iritaţii cronice, zgârieturi sau prezenţa corpurilor străine. În plus, prezenţa unei boli 
venerice la copii, indiferent de zonă (anală, genitală, a gâtului) este indicatorul clar al unui posibil 
abuz sexual. Instaurarea în mod subit al enurezisului sau encoprezisului, pot constitui indicatori ai 
abuzului sexual. De asemenea, graviditatea poate fi un aspect simptomatic al abuzului sexual, în 
special la fetele ce debutează în adolescenţă. Indicatorii comportamentali includ orice afirmaţie a 
unui copil despre ceva ce s-a petrecut. Arareori copiii mint despre abuzul sexual şi de aceea 
declaraţiile lor trebuie luate în serios. Un alt indicator frecvent, în special la copiii mici îl constituie 
tulburarea de somn care se poate manifesta de la dificultatea de a adormi la incapacitatea de a 



 97

adormi singur, coşmaruri sau plimbări frecvente. Un alt indicator comportamental frecvent în ceea 
ce priveşte abuzul asupra copiilor mici îl constituie erotizarea comportamentului cum ar fi 
semnalizarea limbajului şi jocului şi, activitate făţişă a masturbării. 

Preşcolarii abuzaţi sexual se angajează frecvent cu alţi colegi sau cu păpuşi în conduite sexuale 
imitative ceea ce denotă faptul că lor nu le place să se stăpânească fără să se expună sau să se 
angajeze în activităţi sexuale adulte. De asemenea sunt sugestive fobiile şi temerile excesive de 
persoane şi locuri specifice. 

Mamele copiilor abuzaţi sexual au declarat observarea anxietăţii de separare, exprimate prin 
accentuare a comportamentului adeziv. Declinul subit în performanţa şcolară reprezintă un alt 
indicator al abuzului sexual asupra vârstei potenţiale a copilului. De asemenea, orice modificare în 
comportamentul sau în dispoziţia obişnuită a copilului cum ar fi accentuarea agresivităţii, gesticii sau 
al retragerii şi depresiei se pot constitui în repere după care copilul putea fi abuzat sexual. Fuga, în 
special în debutul adolescenţei reprezintă adesea o reacţie în familie la abuzul sexual. 

Majoritatea acestor comportamente sunt modalităţi prin care toţi copii îşi manifestă simptomele de 
tensiune atunci când sunt depăşiţi de forţe cărora nu le pot face faţă. De aceea, este important ca 
specialiştii care evaluează copiii, să fie sensibilizaţi de posibilitatea ca abuzul sexual să fie unul din 
factorii de stres ai copilului pe care acesta încearcă să-l depăşească. Întrebări de genul, "Te-a atins 
cineva la zonele intime?" trebuie să constituie o rutină a oricărui examen fizic sau a evaluării psihologice. 

Principiile intervievării copilului şi a familiei acestora descrise la secţiunea abuzului fizic pot fi de 
asemenea aplicate în interviul asupra victimelor suspecte de abuz sexual cât şi asupra familiilor 
acestora. Personalul de specialitate trebuie să ştie că, acei copii ce au fost abuzaţi sexual se pot 
prezenta în diferite modului, în funcţie de personalitatea acestora şi de modul în care ei reacţionează 
la situaţii tensionate. Se ştie că unii copii sunt cooperanţi şi ascultă sugestile personalului, a 
specialiştilor. Alţii, sunt deosebit de anxioşi şi prezintă dificultăţi în concentrarea pe interviu chiar şi 
atunci când conţinutul nu este stresant. Alţi copii sunt tăcuţi şi retraşi, prezentând dificultăţi în 
oferirea oricărei informaţii despre ei însăşi. Ei sunt incapabili de a se separa de părinţii lor. În acest 
caz, este mai bine ca interviul să se deruleze în aceeaşi cameră cu părinţii decât să se accentueze 
nivelul de anxietate al copilului, insistând pe separare. 

Abordarea copilului pe probleme sexuale se poate dovedi generatoare de anxietate atât pentru copil 
cât şi pentru specialişti. Dacă specialistul reuşeşte să-şi controleze anxietatea şi învaţă să discute cu 
lejeritate despre sex, atunci interviul va fi cu mult mai productiv. Folosind aceleaşi concepte pe care 
le utilizează şi copilul pentru desemnarea zonelor particulare vom ajuta copilul să se exprime mult 
mai lejer. Păpuşile, jucăriile şi materialele de desenat îl pot ajuta de asemenea pe copil să expună ce s-
a întâmplat, în special dacă are probleme de exprimare. 

În general, psihologul femeie poate fi prima persoană din afara familiei care trebuie să asculte 
copilul. Este foarte important ca psihologul să obţină din prima întâlnire cât mai multe informaţii 
despre abuz, fără a se recurge la întrebări de orientare sau să punem cuvintele în gura copilului (să 
tragem cu forţa cuvintele). Este foarte important să înregistrăm ceea ce copilul a expus, deoarece 
declaraţia capătă valoare pentru documentarea abuzului şi încadrarea sa juridică, mai ales când există 
câteva semne sau simptome. 

Pentru victimele abuzului sexual, anxietatea reprezintă un important element de diagnostic, urmat de 
sentimentul de neputinţă, de vinovăţii şi de dereglarea conceptului de sine. Anxietatea este corelată 
cu evenimentul generator indiferent dacă abuzul este cronic sau a apărut o dată. Abuzul sexual 
reprezintă înşelarea încrederii indiferent dacă copilul denotă neajutorare în controlul adultului cu 
mult mai puternic. Copiii şi adolescenţii victime se simt adesea responsabili pentru ceea ce s-a 
întâmplat. Dacă abuzul continuă pe parcursul a mai multor luni sau chiar ani, imaginea de sine a 
copilului va fi cu siguranţă deteriorată. Mulţi vor trăi încărcaţi de durere şi de relaţii nesatisfăcute. 

Dezvăluirea abuzului sexual generează crize în cadrul familiei. Personalul ştie deja că nu este ceva 
neobişnuit ca un copil să-şi retracteze ulterior povestea. Presiunile produse de tumultul din familie, 
presupun uneori scindarea unităţii familiei, dacă abuzul a apărut în cadrul familiei şi poate rezulta în 
faptul că, părintele sau copilul să nege abuzul. 
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Intervievarea familiei asupra abuzului sexual asupra copilului necesită sensibilitate, abordare 
suportivă deoarece şi familia se află în criză chiar dacă abuzul s-a înfăptuit în afara familiei, vina şi 
ura dezvoltată de familie sunt deosebit de acute, stări ce trebuie abordate astfel încât copilul abuzat 
să primească protecţia şi sprijinul familiei. 

Dacă abuzul a apărut în cadrul familiei se vor ridica întrebări asupra loialităţii. Dacă tatăl este 
agresorul, mama trebuie să aleagă dacă îl crede pe tată sau copil. Această dilemă este şi mai dificilă 
dacă mama este dependentă financiar şi emoţional de tată - soţul său. Cât de protectivă poate fi 
mama pentru copil, va determina nu doar cui va fi copilul plasat dar adesea devine factorul cel mai 
important în rezolvarea experienţei abuzive asupra copilului. Aprecierea nivelului de protecţie oferit 
de mamă, devine astfel aspectul critic al interviului. În acest sens, iată câteva întrebări utile: 

 Îl crede mama pe copil în ceea ce priveşte abuzul sexual; 

 Este mama pregătită să urmeze etapele necesare conferirii de protecţie contra agresorului, 
oricare ar fi el? 

 Consideră a fi necesară îngrijirea medicală a fiului său? 

 În propria sa viaţă, a avut un istoric al abuzului sexual, şi dacă da, cum l-a rezolvat? 

 Răspunsurile mamei vor dezvălui viziunea sa asupra ceea ce se întâmplă propriului său copil şi, 
capacitatea sa de protecţie. Trebuie identificate prin diagnosticare procesele disfuncţionale ale 
familiei. 

 

Modalităţi de tratament 
 

Tratamentul abuzului sexual capătă valenţe multidimensionale şi solicită coordonarea serviciilor 
medicale, judiciare şi psihologice. 

Cazurile au încărcatură emoţională şi necesită cooperarea diferitelor agenţii pentru reuşita 
intervenţiei. Adesea, lucrătorul social este “managerul” de caz, care reprezintă victima şi 
coordonează diferitele servicii necesare. Obiectivele tratamentului include prevenirea unor abuzuri 
ulterioare asupra victimei şi împiedicarea răzbunării pentru dezvăluire. Alte obiecte urmăresc 
reducerea simptomatologiei copilului, cât şi întărirea protecţiei oferite de părinţi. 

Terapia ludică individuală este o formă utilă de tratament pentru copiii mici ce au fost abuzaţi 
sexual. Prin joc, aceşti copii pot lucra în ciuda experienţei abuzive, traumatizante, eliberându-se 
astfel de anxietate, depăşind sentimentele de vinovăţie şi neputinţă reuşind astfel să-şi reducă 
simptomele. 

Tratamentul în grup este necesar pentru copiii abuzaţi sexual, indiferent de vârstă dar se impune în 
special ca mijloc de lucru cu victime adolescente. 

Deoarece abordarea şi lucrul cu copiii abuzaţi sexual este complex şi cu încărcătură emoţională, se 
impune lucrul în echipă (doi clinicieni). Unul din specialişti va dezvolta relaţia terapeutică cu copilul 
şi celălalt va lucra cu părinţii cu sesiuni reunite periodice dacă situaţia o impune. 

Programele de tratament al victimelor unor incesturi trebuie să includă grupul de lucru intensiv. 
Agresorii, de obicei taţii naturali sau taţii vitregi sunt de obicei într-un grup, mamele într-un alt grup 
iar copilul într-un al treilea grup. Pe parcursul tratamentului, familia rămâne separată până când 
agresorul va fi pregătit să recunoască abuzul şi îşi asumă responsabilitatea acţiunilor sale. 

În rest, astfel de programe sunt impuse de tribunal, uneori agresorul este inclus într-un program de 
tratament în loc de penitenciar. 

Ca urmare a acestor programe de tratament şi resocializare, familia se poate reuni sau nu, şi să 
recurgă la terapie în familie. Totuşi, se impune tratamentul pe termen lung al agresorului. 
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EXPLOATAREA SEXUALA A MINORULUI REFLECTATA IN DOSARELE DE 
URMARIRE PENALA ŞI HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI EMIS 

Evidenţele statistice centralizate la nivelul Ministerului de Interne/Directia Politiei Criminale şi 
la nivelul Ministerului de Justitie reflecta situatia existenta in ceea ce priveste dosarele de 
urmarire penală, respectiv hotărările judecatoresti inregistrate,avand ca obiect de exploatare 
sexuala si/sau agresare sexuală a minorului. 

Trebuie remarcat faptul că aceste date statistice nu reflecta intr-o maniera reala acest fenomen. 
Ele se referă numai acele cazuri care au fost sesizate organelor de specialitate. Dincolo de 
aceasta, o serie de astfel de acte, carora nu le putem aprecia amploarea dar, in raport cu care 
avem suficiente elemente pentru a le putea considera destul de numeroase. 

Explicaţiile acestei situaţii sunt multiple, unele sunt comune multor societati si sunt legate de 
nivelul socio-cultural al victimelor sau al familiilor din care acestea provin ( pudoarea, frica de 
autoritati, încercarea de a nu deveni publica o problema considerata personala, etc.). 

La acestea se adaugă, în cazul României, inexistenţa unor servicii socio-medicale specializate 
pentru abordarea unor astfel de situaţii care să sprijine victima  din punct de vedere psiho-
medical, si sa mentina legatura cu organele specializate ale politiei care sunt abilitate in 
cercetarea cazurilor cu respectarea confidentialitatii si cu pastrarea anonimatului (politia, 
procuratira, serviciul de medicina legala, laboratoarele bolilor cu transmitere sexuala,etc.) 

Situatia prezentata privind existenta unui decalaj intre reflectarea statistica si amploarea reala a 
fenomenului se confirma si prin informatiile oferite de Institutul National de Medicina Legala “ 
Mina Minovici” din Bucuresti, conform carora in cursul anului 1995 s-au efectuat 179 expertize 
medico-legale solicitate de organele de urmarire penala pentru agresiuni sexuale si 341 de 
examinari la cerere pentru constatarea de agresiuni sexuale, tentative de agresiuni sexuale sau 
constatarea virginitatii. 

Având în vedere faptul ca, pana in prezent, nu s-au realizat cercetari la nivel national privind 
exploatarea sexuală a copilului, s-a luat ca referinta pentru inceperea urmaririi fenomenului, anul 
1995. 

I. Datele statistice privind dosarele de urmarire penala cercetate de Ministerul de 
Interne/Directia Politiei Criminale. 

II. Numarul de hotarâri judecatoresti definitive emise de instantele judecatoresti.  

 

I. Analiza fenomenului criminalitatii sexuale cu victime sau autori minori din, perspectiva zonal- 
geografica corelata cu indicele dezvoltarii umane (nivelul de trai, speranta de viata si nivelul 
educatiei) releva un indice crescut al corelatiei intre nivelul dezvoltarii umane si incidenta unor 
categorii de infractiuni. De exemplu, in municipiul Bucuresti, unde se inregistreaza indicele cel 
mai înalt al dezvoltarii umane, se inregistreaza o relevanta crescuta a infractionalitatii sexuale cu 
implicarea minori;or pentru contaminare venerica, prostitutie si proxenetism. 

 

II. Structura pedepselor demonstrează că, datorita gravitatii faptelor, instantele judecatoresti s-
au orientat, in tratamentul penal aplicat, catre maximul special prevazut de lege, atat pentru 
forma simpla a infractiunii, cat si pentru cea agravanta, astfel ca majoritatea sanctiunilor se 
situeaza in intervalul 5-7 ani inchisoare, pentru primul caz, si intre 7-10 ani inchisoare, pentru 
cel de-al doilea. 

Facand o comparatie intre dispunerea teritoriala a cauzelor privind exploatarea sexuala a 
minorului furnizate de politie (cazuri cercetate in 1995) si cele prezentate in justitie (cazuri 
rezolvate definitiv in 1995) se constata extinderea fenomenului si in alte judete ale tarii in care 
acestea nu au fost semnalate. 
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Asa cum sa aratat la inceputul capitolului, autorii acestui raport considera aceasta situatie 
statistica ca reflectand numai o parte a fenomenului, atat in ceea ce priveste numarul cazurilor, 
dar si a factorilor, conditiilor si cauzelor generatoare. 

Totusi, un studiu intreprins de Institutul de Stiinte ale Educatiei si Catedra de Asistenta Sociala 
din Bucuresti in 1994 a relevat o serie de aspecte care confirma interpretarile realizate pornind 
de la evidentele statistice oferite de institutiile abilitate (studiul a cuprins un lot de 40 de copiii 
internati in instutii de ocrotire sau de invatamant special din judetul Constanta, care fusesera 
agresati sexual sau fizic in familiile lor naturale): 

 majoritatea copiiilor abuzati se inscriu in grupa de varsta 10 – 13 ani, varsta la care, 
constientizand comportamentul abuziv al parintilor, parasesc de regula familia si declara (in 
masura in care acest lucru este posibil) abuzul; 

 pondera cea maki mare a abuzurilor sexuale evidentiate de studiu o detin fetele, mai ales cele din 
grupa de varsta 10 – 13 ani; 

 asocierea formelor de abuz (fizic, psihic, sexual), la fete din grupa de varsta 10 – 14 ani;     

 diversitatea tipurilor de familii din care provin copiii abuzati (legal constituite, constituite prn 
concubinaj, dezorganizate prin divort sau prin decesul unuia din parinti, separari in fapt, 
recasatori); 

 dimensiunea mare a familiilor din care provin minorii abuzati (4 – 5 copiii si peste), din care unii 
nedoriti; 

 incadrarea familiilor de provenienta a copiiilor abuzati in grupe extrem de vulnerabile, cu sanse 
minime sau inexistente de a accede la un alt statut, la alte conditii de viata, la o alta situatie, cu 
un nivel redus educational; 

 rezultatele scolare, ale copiiilor abuzati, slabe si foarte slabe sau chiar nefregventarea scolii; 

 manifestarea unei atitudini de respingere a minorilor abuzati de adulti (fie ca sunt parinti, alte 
rude, vecini, cadre didactice, etc.) si uneori chiar fata de colegii lor; 

 coeficientul de inteligenta scazut al minorilor care au facut parte din lotul  studiat, respectiv cu 2 
– 3 ani in urma varstei biologice; 

 afectarea autocunoasterii, perceptiei si a gandirii sociale de ansamblu la copiii care fac parte din 
lotul investigat; 

 marturisirea cu greutate de catre copiii abuzti sexual, mai ales de cei din grupa de varsta mica, 
datorita prezentei sentimentului de pudoare, a faptului ca au fost obligati prin forta sa intertina 
relatii sexuale; 

 practicarea prostitutiei de catre 55% dintre fetele abuzate sexual in copiilaria mica, motivatia 
acestei decizii fiind obtinerea de foloase materiale, inclusiv locuinta sau la indemnul parintelui 
care a produs abuzul; 

 atitudinea ostila, necooperanta a majoritatii parintilor investigati;  

ABUZURILE SEXUALE ŞI PROSTITUŢIA ÎN RÂNDUL COPIIILOR STRĂZII 

Pentru a contura prezenta fenomenului de abuz sexual si exploatarea sexuala la grupurile de 
copii expusi in cea mai mare masura riscului producerii a unor astfel de evenimente, organizatia 
neguvernamentala româneasca “Salvati Copiiii” a realizat un studiu asupra unui grup de 32 de 
copiii ai strazii, din Bucuresti. Locuind pe strazi, in gari, in holurile blocurilor, in statii de 
metrou, fara a pastra o legatura permanenta sau fara a mai avea de mulţi ani nici o legatura cu 
familia acest grup de copii lipsiti de protectie este considerat cel mai vulnerabil. Se estimeaza ca 
in Bucuresti exista in prezent 1500 – 2000 de copiii ai strazii; dintre acestia, o mare parte se 
reîntorc seara in familiile proprii. 
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Numarul copiiilor strazii implicati in prostitutie este greu de determinat. Marea lor majoritate are 
si alte surse de venit, in afara de vanzarea propriului trup. Totusi, multi dintre ei recurg la 
prostitutie in scopul castigarii unor venituri suplimentare, a unui loc intr-o casa sau a unor haine 
noi. Copiii implicati in prostitutie sunt victimele prostitutiei.  

1. Cauze  

Fenomenul este produs de multiplele cauze, care se afla in interconexiune. Ele se diferentiaza in 
functie de tipul de abuz. Intrucât, pentru copiiii strazii care au format obiectul de studiu al 
organizatiei “Salvati Copiiii”, tipurile de abuz mai frecvent întâlnite au fost exploatarea sexuala si 
prostitutia, ne vom opri asupra cauzelor care le genereaza pe acestea. 

a) cauze care ţin de mediul provenienţă. 

Cei mai expusi la acest pericol sunt copiiii proveniti din familii cu probleme, care apartin celor 
mai joase paturi socio-economice ale societatii. Sunt familii  care sufera de saracie, somaj, au un 
nivel de scolarizare foarte scazut si le lipseste o locuinta salubră. Aceste familii sunt, de obicei, 
numeroase. Nu este deloc neobisnuita imaginea familiei cu 5-10 copiii, privati de conditii 
corespunzatoare de viata, datorita mediului caruia ii apartin prin nastere si a incapacitatii 
structurilor atuale de protectie sociala de a le asigura ingrijirea si dezvoltarea optime. 

Agresivitatea, violenta sunt tipuri de relatii parinte-copil ce apar in aceste familii. Modelul 
parintesc, format de ideile de respingere si ostilitate sau de indiferenta si pasivitate excesive, 
blocheaza dorinta copilului de a deveni adult, tendinta de a se identifica cu adultul si de a adopta  
valorile sale morale, culturale si sociale. La acesti copii, apar, intr-o masura mai mare decat la 
altii, devieri de comportament ca: agresivitate, inclinatie spre vagabondaj, furt, minciuna, 
delincventa.  

b) cauze care tin de specificul grupului   

Conditiile de existenta determina vulnerabilitatea grupului. Lipsiti de familie, de un camin, in 
cautarea permanenta a unor surse de supravietuire, copiiii strazii sunt victime sigure ale 
abuzurilor si exploatarii sexuale. Din dorinta de a-si depasi conditia, ei accepta sa se prostitueze 
pentru a obtine in schimb bani, mancare sau o locuinta. Avantajele materiale ii transforma pe 
liderii grupurilor in abuzatori. 

c) permeabilitatea frontierelor          

Turismul sexual, practicat cu prioritate in Asia si in America Latina in perioada in care tarile din 
centrul si estul Europei aveau granitele inchise, a inceput sa patrunda si in tarile din fostul bloc 
comunist. Romania nu face nici ea exceptie.      

Din statisticile structurate pe baza interviurilor cu copiiii strazii, a rezultat faptul că abuzatorii 
(agresorii) sunt, de regula, cetateni straini care vin in România mascându-şi intenţiile sub 
paravanul afacerilor, al turismului sau al ajutoarelor umanitare. 

 

2.Caracterizarea grupului investigat 

Un grup de 32 de copiii ai strazii a constituit obiectul cercetarii realizate de lucratorii echipelor 
de interventie sociala stradala ale organizatiei “Salvati Copiiii”. Investigarea s-a facut prin 
interviu si pe baza de chestionar.  

Chestionarul a fost aplicat copiiilor care traiesc pe strazile capitalei si care conform informatiilor 
obtinute prin interviu, au fost victime ale abuzurilor sexuale.  

Din prelucrarea datelor culese in urma cercetarii rezulta: 

a) vârsta 

Segmentul de varsta investigat este cel cuprins intre 11-18 ani. Majoritatea celor interogati se 
situeaza in jurul varstei de 14 ani. El poate fi considerat reprezentativ pentru acesta categorie de 
copiii doar in ceea ce priveste primul raport sexual resimtit ca abuz sexual. Experienta de teren a 
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echipelor a aratat ca “varsta” primului abuz sexual suferit (de cele mai multe ori viol, in cazul 
fetelor si ademenire cu bani sau haine savarsita de cetateni straini, in cazul baietilor) se situeaza 
in jurul varstei de 12-13 ani, la ambele sexe. In schimb, violul, prostitutia devin elemente 
obisnuite ale vietii pe strada la fetele de peste 16 ani.  

b) structura familiei si relatiile minorului cu familia 

Dintre copiii chestionati, 15% nu isi cunosc parintii. 

Rezultatele privind structura numerica a familiei indica o proportie majoritara a celor care 
provin din familii numeroase, cu mai mult de 6 membri (peste 60%). Interesant este faptul ca 
nici unul dintre cei chestionati nu este singur la parinti. 

In 25 din cele 32 de cazuri, raporturile cu familia erau proaste, caracterizate prin atitudini 
violente ale parintilor, in special ale tatalui. 

Semnificativ pentru relatia cu familia este si faptul ca 60% din copiii sunt din provincie. 

c) nivelul de pregatire si gradul de dezvoltare intelectuala 

Procentul abandonului scolar este foarte ridicat (peste 90%), pregatirea scolara limitandu-se, la 
cei mai multi, la cel mult 4-5 clase.  

Nivelul de dezvoltare mintala al copiiilor chestionati indica o majoritate pentru valoarea 
“intelect normal” (50%) si 30%  pentru “intelect la limita”, respectiv 15% pentru “intelect sub 
limita”. In 5% din cazuri nu s-a raspuns.  

d) vechimea in strada 

Aproape jumatate din cei chestionati se afla de mai mult de trei ani pe strada (13 cazuri). Cei 
care se afla pe strada de mai mult de un an, dar fara a depasi trei ani, sunt in numar de 12. 
Aceasta situatie reprezinta, de altfel, un fel de “premiza” a experientelor repetate de abuz sexual, 
sub toate formele imaginabile. 

e) surse de venit 

In 21 de cazuri (65%) prostitutia reprezinta o importanta sursa de existenta; urmeaza cersitul (18 
cazuri), furtul (17 cazuri) si muncile diverse (11 cazuri). 

 

3. Tipuri de abuzuri 

Situatia abuzurilor sexuale in randul copiiilor strazii reprezinta un tablou de mare diversitate. 

De la violuri, continuand cu practicarea prostitutiei, cu participarea la realizarea unor materiale 
pornografice (fotografii si casete video), cu transformarea copiiilor insisi in abuzatori sau cu 
angajarea liderilor in retele de racolare si trafic, intretinerea de relatii homosexuale – nimic nu 
este strain acestei microlumi. 

Unul si acelaşi caz poate îmbina violul cu practicarea prostitutiei, pedofilia cu sechestrul, 
pornografia cu homosexualitatea sau poate transforma victima in abuzator, ceea ce face mai 
dificil demersul sistematizarii. 

Pot fi totusi emise câteva asertiuni cu caracter general. 

Copiiii strazii se prostituiaza pentru a supravietui. Vârsta primului contact sexual este situata cu 
mult sub limita normalului. Se remarca tendinta de implicare in prostitutie, in special pentru 
copiiii care nu mai au nici un contact sau au legaturi sporadice cu familia. 

 

PROSTITUTIA 

Prostitutia este mai specifica fetelor. In mediul stradal, unele fete sunt determinate, inca de la 
vârsta păpuşilor,  să-şi procure cele necesare traiului prin practicarea prostitutiei. Estimarile 
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politiei iau drept probabilitate ca circa 10% dintre fetele care trăiesc in rândul copiiilor strazii sa 
se prostitueze chiar de la varste foarte fragede, de 9-10 ani.  

Din discutiile cu acestea, rezulta ca prostitutia nu reprezinta pentru ele altceva decat o 
modalitate fireasca si accesibila de a-si asigura mijloacele materiale necesare vietii de zi cu zi. 
Multe dintre ele isi indreapta atentia spre cetateni straini, care le pot recompensa in valuta sau 
prin cadouri atragatoare. 

Minora T. C. (17 ani) provune dintr-o familie organuizata cu inca trei frati minori; minora are opt clase; a 
parasit domiciliul din cauza violentelor fizice repetate (batai) din partea tatalui; se prostitueaza de la varsta de 
13 ani; are o fetita pe care a nascut-o in aceasta perioada. 

O mare parte a acestor fete apartin unor familii dezorganizate. Ele pleaca de acasa pentru a 
pleca de violenta si abuz. Apritia frecventa a unui nou “tata”, care reclama dreptul de a ntretine 
relatii sexuale cu “fiica”, reprezinta una din cauzele fugii in strada.  

 

VIOLUL SI ABUZURILE SEXUALE 

Violul  sta, de regula, la originea vietii sexuale a acestor copiii. Intre fetele intervievate, in 14 
cazuri, debutul sexual s-a datorat violului; 7 copiii suferisera doua sau mai multe violuri,iar 4 fete 
fusesera violate in grup. Exista cazuri in care violul se combina cu sechestrul. 

Minora S. L. (15 ani) a fost sechestrata de o proxeneta tiganca, cunoscuta sub numele “baba Mariana”; si 
supusa violului si abuzurilor sexuale timp de doi ani. In casa “babei”, ea a cunoscut o alta minora care, de 
patru ani, nu a parasit locuinta acesteia fiind supusa acelorasi abuzuri. 

 

PEDOFILIA 

Pedofilia este apanajul baietilor, care sunt preferati de cetatenii straini. De multe ori ea se 
asociaza cu perversiunile sexuale si pornografia.  

Din interviurile realizate de lucratorii sociali, apar frcvent informatii despre Emmanuel, Michel (cetateni 
francezi), “profesorul” (cetaten german) care inchiriaza in Bucuresti apartamente in care aduc 3-4 copiii pe care 
ii supun diferitelor perversiuni sexuale. Jean Michel se ocupa cu filmele pornografice: ii pune pe copiiii sa intretina 
relatii sexuale intre ei, pentru ai filma. 

 

TRAFICUL  

Investigatiile echipei au relevat cazuri numeroase de trafic. 

Minorul  M. D.  (14 ani) a fost dus de cetateanul german Gunter Wimar in Germania, unde a fost supus 
abuzurilor sexuale. 

Exista cazuri de minori români care pleaca in strainatate neacompaniati, fiind utlizati acolo pe 
piata sexului; asemenea cazuri sunt mai frecvente in Germania sau Olanda. In cadrul 
programului “Cazuri internationale “, derulat de “Salvati Copiiii” in colaborare cu Serviciul 
Social International, au fost sesizate cazuri de minori romani care au fost dusi de cetateni straini 
peste granita pentru a fi abuzati sexual. 

Peter Chembers a dus in Anglia, cu acordul parintilor, doi frati pentru a-si petrece acolo vacanta. Serviciile 
sociale locale au intervenit, dat fiind faptul ca respectivul era cunoscut pentru practicarea pedofiliei; a fost alertata 
presa, cazul devenind de notorietate. 

 

4. Abuzatorii si sistemul de racolare 

Datele culese de la copiiii investigati au scos in evidenta si informatiile legate de abuzatori. Intre 
abuzatori, se inscriu atat adulti, cat si minori, cetateni straini sau romani, femei sau barbati. 
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Calea cea mai simpla pentru acesti copii de a incepe sa se prostitueze este fie prin intermediul 
altor prieteni de strada, fie prin a se lasa racolati de alti copiii ai strazii, mai invartsta, care joaca 
rolul de “pesti”. Astfel, acesta noua ocupatie devine mai usor de acceptat. Debutantii sunt, de 
regula, insotiti prima data de prieteni care practica deja prostitutia. Sunt exceptii cazurile in care 
un copil are prima sa experienta sexuala cu un client. De obicei daca nu au avut deja experiente 
sexuale tragice, sub forma de abuz sexual in familie, ei incep viata sexuala in sanul grupului. 

Pentru racolarea clientului viziteaza zonele care au reputatia de a gazdui copii dispusi sa vanda 
servicii sexuale. Ei contacteaza mai intai un copil mai mare, de obicei chiar pe liderul grupului, 
care va juca rolul de proxenet, va negocia pretul si va primi pentru aceasta castigul capilului ce 
urmeaza a acorda servicii sexuale. Din declaratiile obtinute de la copii, care au fost sau mai sunt 
implicati in prostitutie, a rezultat, ca in Bucuresti, exista circa 50 de clienti adulti in marea lor 
majoritate cetateni straini. Acestia detin mai multe apartamente unde aduc copii ai strazii, de 
regula baieti intre 8 si 15 ani, cu care intretin relatii sexuale sau pe care ii filmeaza si fotografiaza 
intretinand relatii sexuale. 

5. Incidenta bolilor venerice ca urmare a abuzurilor sexuale 

In proportie de 92%, copiii strazii care intretin relatii sexuale sunt afectati de boli venerice. 
Contaminarea, mai ales prima, se produce la varste mici (8-10 ani la fete si 12-14 ani la baieti), 
cand copiii nu realizeaza gravitatea si pericolul la care sunt expusi. Boala este sesizata dupa un 
timp indelungat si devine cronica inainte ca purtatorii ei sa inceapa un tratament.  

La peste 60% din cazuri, primul tratament  nu este preschis de medici, este indicat de partenerii 
de convieturire. Copiii se prezinta la medic de obicei prea tarziu si nu colaboreaza tainuindu-i pe 
cei care i-au infectat. Din datele existente la spitalele pediatrice, rezulta ca, anual, circa 580-680 
de copii ai strazii se prezinta la spitale pentru tratement, cu diagnostice de blenoregie, sifilis, sau 
condilomatoza gigantica. Vindecarile sunt incomplete datorita fugii din spitale dupa ameliorarea 
bolii. In mentalitatea minorilor, pe prim plan se situeaza reantoarcerea pe mediul stradal, nu grija 
pentru pastrarea sanatatii proprii. 

Anual se inregistreaza 1400-1500 de imbolnaviri sau recidive ale bolilor. De obicei tratamentul 
este reluat dupa prescriptiile anterioare, chiar daca boala are alta forma sau a aparut imunitate la 
antibioticul folosit. 

 

REZUMAT 

Prin această secţiune am dorit prezentarea unui cadru prin care personalul de specialitate să înţeleagă 
dinamica abuzului, efectele sale devastatoare atât pentru adult cât şi pentru copilul victimă. 
Personalul medical şi cel de specialitate constituie elemente cheie în descoperirea abuzului şi trebuie 
să fie deprinşi cu abilităţi necesare evaluării şi intervenţiei în sensul de a ajuta victima să depăşească 
momentul şi să revină la starea anterioară, de echilibru. 

Strategiile de intervenţie în criză reprezintă instrumente de lucru utile în îngrijirea primară a victimei. 

În ceea ce priveşte personalul medical şi lucrătorul social, autoconştientizarea şi clarificarea valorilor 
referitoare la abuz sunt componente esenţiale în intervenţia eficientă a oricărui subiect abuzat. 

Cele patru categorii majore de abuz sunt soţul/soţia abuzată, violul, abuzul fizic al copilului şi abuzul 
sexual asupra copilului. 

Diagnosticarea identifică în mod frecvent la persoanele abuzate forme de anxietate, neputinţă, 
vinovăţie şi dereglarea imaginii de sine. 

Este evidentă importanţa sprijinului din partea personalului, în termeni de supraveghere şi sprijin ale 
micuţilor cât şi coordonarea altor servicii multi-disciplinare implicate în aceste cazuri. 

În ceea ce priveşte climatul afectiv pozitiv, trebuie spus că, acordarea încrederii părinteşti copilului 
încă de la vârste mici grăbeşte procesul de maturizare şi socializare, de conturare a unui model de 
acţiune caracterizat prin iniţiativă, îndrăzneală, responsabilitate, control şi autocontrol. 
Kurt Lewin propune următoarele reguli sau norme educaţionale: 
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 Să asiguri copilului sentimentul de securitate. 
 Să conferi copilului sentimentul că este dorit şi iubit. 
 Să eviţi ameninţarea frica, pedeapsa. 
 Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-l faci să-şi asume responsabilităţile. 
 Să rămâi calm şi să nu te mire manifestarea instinctului la copil. 
 Să fii cât poţi de tolerant ca să eviţi conflictele. 
 Să nu-l faci pe copil să se simtă inferior. 
 Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural pentru el. 
 Să respecţi sentimentele şi datoriile copilului chiar dacă ele nu corespund propriile tale norme. 
 Să răspunzi cu francheţe la întrebările pe care copiii le pun, oferindu-le răspunsuri adecvat 

vârstei lor. 
 Să te interesezi de ceea ce face copilul chiar dacă consideri că nu face ceva util. 
 Să tratezi dificultăţile copilului fără să-l consideri anormal. 
 Să favorizezi creşterea şi progresul înainte de perfecţiune. 

 
Rezumat al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului 

 Fiecare copil are dreptul la dragoste şi îngrijire. 
 Toţi copiii sunt egali. 
 Toţi copiii au dreptul la un nume şi o cetăţenie. 
 Toţi copiii au dreptul la hrană sănătoasă şi adecvată. 
 Toţi copiii au dreptul la educaţie. 
 Toţi copiii au dreptul la îngrijiri medicale. 
 Toţi copiii au dreptul să se joace. 
 Copiii au dreptul de a-şi exprima opiniile şi de a participa la luarea deciziilor asupra persoanei 

lor. 
 Copiii au dreptul de a-şi practica religia de care aparţin. 
 Copiii au dreptul de a se asocia. 
 Copiii au dreptul de la informaţie. 
 Copiii împreună cu familia au dreptul la protecţie specială. 
 Copiii refugiaţi au dreptul la asistenţă specială. 
 Copiii cu disabilităţi au dreptul la asistenţă juridică specială. 
 Nici un copil să nu fie exploatat prin muncă! 
 Nici un copil să nu fie maltratat! 
 Nici un copil să nu victima războiului! 
 Nici un copil să nu victimă a abuzului sexual! 
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OBIECTIVE 

1. Identificarea scopului şi a tendinţelor în problema lipsei căminului. 

2. Identificarea factorilor sociali, economici şi politici ce conduc la 
situaţia lipsei căminului. 

3. Discutarea interacţiunii modalităţilor mentale şi a lipsei căminului (ex.: 
bolile mentale ce precipită pierderea locuinţei şi bolile mentale ce sunt 
precipitate de lipsa locuinţei). 

4. Identificarea tipologiei bolilor mentale în populaţia lipsită de cămine. 

5. Analiza interacţiunii problemelor de sănătate fizică şi mentală la 
populaţia fără cămin. 

6. Descrierea rolurilor personalului de îngrijire în lucrul cu persoanele 
lipsite de cămin. 

7. Întocmirea ghidului de apreciere a problemelor legate de lipsa 
căminului. 

8. Identificarea diagnosticelor comune descoperite la persoanele fără 
cămin. 

9. Aplicarea procesului de îngrijire în funcţie de caracterul unic al fiecărei 
persoane lipsite de locuinţă şi al familiei acesteia. 

10. Explicarea importanţei vitale a abordării interdisciplinare în lucrul cu 
cei fără locuinţă. 

11. Analiza trebuinţelor persoanelor lipsite de acoperiş. 
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“O fiinţă umană este o parte dintr-un întreg denumit de noi Univers, o parte 

limitată în timp şi spaţiu. Ea îşi consideră gândurile şi sentimentele ca fiind ceva 
separat de rest – un fel de iluzie optică a conştiinţei lui. Această iluzie este 
pentru noi, un fel de închisoare ce ne restrânge doar la dorinţele noastre personale 
şi la iubirea pentru câteva persoane apropiate. Sarcina noastră trebuie să fie 
aceea de a ne elibera de această strânsoare, lărgindu-ne sfera compasiunii pentru 
a cuprinde toate fiinţele şi întreaga natură cu toate frumuseţile ei.” 

 
(Albert Einstein) 
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INTRODUCERE 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 11 ani de la răsturnarea unuir regim, România se află într-o situaţie foarte gravă. 
România este lipsită de aşa-numita dinamică globală a capitalismului, ceea ce nu-i sporeşte 
rezistenţa la crizele globale, ci dimpotrivă. România exportă puţin, capitalul autohton este 
mai mult fictiv, forţa de muncă foarte bine calificată emigrează.  

Astfel, se dezvoltă subcapitalizarea şi subtehnologizarea cronică, economia românească tinzând să 
fie servită de o forţă de muncă tot mai incompetentă şi mai îmbătrânită. Faţă de anul '90, puterea de 
cumpărare a populaţiei a scăzut cu mai bine de 60% în timp ce rata inflaţiei a crescut în ultimii zece 
ani de aproape 1200 ori. Salariul mediu pe economie a crescut doar de 420 de ori, iar pensia medie 
de 330 ori. Conform datelor communicate de Comisia Naţională pentru Statistică, din 1990 şi până 
în luna noiembrie 1999, inflaţia a atins în România ameţitorul procent de 83700% 

Aproximativ 85% din populaţia ţării trăieşte sub nivelul minim necesar de existenţă. Cea mai mare 
creştere a indicelui preţurilor l-au avut serviciile, şi anume 135.000%. Mărfurile alimentare au avut o 
creştere de 71.000%, iar cele nealimentare de 83.250%. 

Această stare de fapt a generat apariţia situaţiei în care unele persoane şi-au pierdut chiar şi 
locuinţele, situaţie deosebit de gravă pentru starea psihică a acestora, a familiei lor şi a grupurilor de 
provenienţă. Pe de altă parte lipsa specialiştilor în psihologie, asistenţă socială şi, asigurarea medicală 
deficitară, face să ne simţim descoperiţi în faţa acestui flagel, o adevărată vulnerabilitate chiar pentru 
condiţia biologică a poporului român. 

Din '90 şi până astăzi, condiţiile de viaţă în toate instituţiile pentru copii s-au deteriorat mult, atât din 
motive financiare cât şi administrative. Deşi condiţiile nu au fost la fel de dificile în toate instituţiile, 
situaţia generală a fost caracterizată drept inacceptabilă în ceea ce priveşte infrastructura de bază, 
igiena, asistenţa medicală, alimentaţia dar şi climatul psiho-social. 

În '99, în instituţiile de stat se aflau 33.000 de orfani, numărul copiilor instituţionalizaţi crescând cu 
20% faţă de '89. Această stare de fapt i-a împins pe copii spre părăsirea căminelor, ajungând în 
stradă, fiind lipsiţi de un adăpost, ca şi cei de vârstă adultă. 

 
SCOPUL ŞI TENDINŢELE SITUAŢIEI 

Modul în care este definită lipsa adăpostului are un mare impact în aprecierea dimensiunii acesteia în 
România sfârşitului de mileniu. De exemplu, O.N.G.-urile - definesc persoanele lipsite de adăpost 
(homeless) - ca fiind acele persoane ce trăiesc în stradă şi care, aflate în căutarea unui acoperiş nu au 
alternativa obţinerii acestuia de la o agenţie publică sau particulară. Din această categorie sunt excluşi 
acei ce trăiesc îngrămădiţi, în condiţii de suprapopulare alături de rude sau părinţi, indiferent de 
durată sau de aranjamentul inadecvat. Într-o lucrare a lui Hopper K (1983), în definiţia celor fără de 
adăpost, "sunt abordaţi toţi acei fără adresă - care să le asigure pentru cel puţin 30 de zile locul de 
odihnă necesar unor standarde minime de sănătate şi de securitate. Aici pot fi incluşi toţi acei ce 
dorm pe podeaua din apartamentele prietenilor sau a familiei, care tolerează condiţii sub standard 
sau care sunt instituţionalizaţi pe o perioadă limitată de timp în spitale sau penitenciare - după care 
sunt eliberaţi încărcând o reşedinţă". 

 

L 
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DIMENSIUNEA POPULAŢIEI FĂRĂ CĂMIN 
Cu siguranţă că i-aţi observat prin gări, în staţiile de metrou, lângă gurile de canal, în subsolurile 
blocurilor, în faţa magazinelor de lux, cerşind, căutându-ţi privirea pentru a le oferi ceva, inhalând 
substanţe volatile halucinogene (aurolac) sau spălând parbrizele maşinilor în intersecţiile 
semaforizate. Pentru aceste persoane, conceptul "CASĂ" este sinonim cuvântului "STRADĂ", iar 
"familia" este reprezentată de grupul de copii ai străzii - din care fac parte. 
În România există circa 10.000 de copii ai străzii, din care aproape 25% vagabondează în Bucureşti şi 
în alte judeţe - cum ar fi Satu-Mare, Timiş, Hunedoara, Constanţa, Bihor, Mureş şi Prahova. Nu 
avem date suficiente pentru adulţi. 

 

foto: Gabriel Miron 

Libertatea, 8.01.2002

Fig. O bătrână care şi-a făcut culcuş în 
zăpadă, undeva în spatele blocurilor 
din cartierul Pantelimon. 

Locuinţa  lor este strada. Câteva cartoane 
acoperite cu folii de plastic le ţin loc de 
acoperiş dar şi de plapumă. Chiar dacă 
afară temperaturile ajung în aceste zile la 
valori cu mult sub zero grade, există 
oameni care îndură gerul în fiecare clipă. 
Aceştia sunt oropsiţii vieţii pe care ne 
obişnuim să îi vedem din cfe în ce mai 
mult.  

Undeva între blocurile din cartierul bucureştean Pantelimon, - scrie ziarul Libertatea, 8.01.2002 -  a 
fost descoperită o bătrână care trăia de mai multe luni într-un adăpost încropit din zdrenţe şi cutii de 
carton. Pentru a nu îngheţa, femeia nu mai ieşise din “locuinţa” ei de când a dat gerul. Folia de 
plastic care o acoperea păstra neatins un strat gros de zăpadă, transformând maldărul de gunoi într-
un adevărat iglu. Bătrâna a avut un apartament pe care l-a pierdut. Din vară a început să stea pe 
unde apuca. O perioadă s-a adăpostit într-o ghenă de gunoi, dar locatarii au alungat-o şi de acolo, 
pentru că se săturase de gunoaielepe care le strângea. Aşa că, s-a mutat pe aleea dintre blocuri. 

Oamenii zonei nu se putea înţele cu ea deoarece bătrâna era bolnavă. A fost anunţată primăria, dar 
ca de obicei nu a venit nimeni măcar să constate. Pentru a vedea dacă nu cumva a murit îngheţată, 
locatarii din zonă veneau dimineaţa la ea şi o striga. În cele din urmă, reporterii ziarului Libertatea au 
contactat Primăria sectorului 2 şi, au aflat că bătrâna se numeşte Carla Popa, 60 ani, internată de mai 
multe ori în spital. La venirea echipajului de la asistenţă socială pentru persoane vârstnice, bătrâna a 
luat-o la fugă, având picioarele degerate. 

În S.U.A., fenomenul având un istoric mult mai lung, se estimează că numărul acestor homeless, a 
crescut vertiginos în ultimii ani şi, se estimează a fi între 500.000 şi 3,4 milioane de persoane, chiar 
dacă nu există baze statistice pentru aceste estimări totuşi se continuă folosirea acestor aprecieri în 
absenţa unei metode eficiente de cercetare pentru contorizarea celor fără de adăpost. Plaja largă este 
legată de definiţia conceptului de homeless, de metodele ineficiente utilizate în identificarea celor 
fără adăpost şi de tendinţa grupului care raportează. 

 

CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE 

La începutul anului 1900, cei fără adăpost au fost clasificaţi ca fiind vagabonzi fericiţi, hoinari sau 
"regi ai străzii". Ulterior, "cartierele sordide" au început să se transforme în oraşe, iar stereotipurile 
homeless - erau văzute ca alcoolici "puturoşi". După 1960 sub conceptul de homeless erau încadraţi 
bolnavii mentali care stăteau pe străzile oraşului, cei care dormeau în împrejmuiri de sârme sau în 
cutii de carton şi cei care refuzau ajutorul. 
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Familiile cu copii reprezintă segmentul cel mai bine 
dezvoltat în rândul populaţiei fără adăpost. În S.U.A., 
familiile reprezentau 50% - din totalul populaţiei fără 
adăpost. Prin 1980, media de vârstă a celor în situaţia 
homeless se situa în jurul a 35 ani. Astăzi, în situaţia în 
care mii de copii sunt fără cămin, media de vârstă poate 
fi chiar mai scăzută. De exemplu la New York se 
estimează că mai mult de jumătate din cei 10.000 
homeless se situează sub vârsta de 16 ani. 

În S.U.A., populaţia homeless poate fi grupată în 
diferite modalităţi. Ea include populaţia cu deficit 
mental (20% - 40%), consumatori de diverse substanţe 
(33%), persoane angajate (20% - 25%), primitori de 
asistenţă publică (30% -35%), familii şi copii (20% - 
30%), bărbaţi singuri (50%), femei singure (15,5%), 
vârstnici (6% cu vârstă peste 60 ani, 10 - 15% la vârstă de peste 50 ani) şi minorităţi (40 - 50%).  

Caracteristicile etnice ale oricărei populaţii homeless reflectă aspectele etnice ale comunităţii 
înconjurătoare. 

Punctul de maximă congruenţă al analizelor în rândul celor examinaţi este acela după care populaţia 
homeless este diversă şi alcătuită din multe subgrupuri, pentru care pierderea locuinţei poate fi 
atribuită unor factori diferiţi. 

 

FACTORI CE CONTRIBUIE LA STATUTUL DE HOMELESS 

Factorii sociali, economici şi politici ce au contribuit la sporirea în societate a numărului de persoane 
fără locuinţă sunt multipli şi au caracter complex. Într-un raport - din 1984 al asistenţei sociale 
americane, cu privire la cercetarea persoanelor homeless - din S.U.A., au fost identificate trei 
categorii bazate pe trei cauze primare: incapacitate cronică, crize personale şi condiţiile economice. 

Incapacitatea cronică include pe cei ce suferă de alcoolism, abuz de droguri şi boli mentale. 

Cea de a II-a categorie (40 - 50%) include persoanele cuprinse de crize personale. Cele mai frecvente 
crize citate în în studiul asistenţei sociale erau divorţul, eliberarea din penitenciar sau spital fără a 
avea un loc unde să meargă, evacuarea în stradă în timp ce călătoreau, violenţa în căminul familial şi 
problemele legate de sănătate. Imigranţii cărora le este teamă să recurgă la "sistem" - de teamă să nu 
fie deportaţi cât şi tinerii "folosiţi" pot fi de asemenea încadraţi în această categorie a celor aflaţi în 
crize personale. 

 

 

 

Fig. Bătrâni fără casă 

Condiţiile climaterice, în speţă 
inundaţiile au distru gospodăriile şi 
au lăsat pe drumuri o mulţime de 
oameni. Guvernul a fost pus în faţa 
unei situaţii deosebit de grele. 

 

O a III-a categorie îi include pe acei homeless ce au rezultat din situaţii economice. Unele dintre 
aceste persoane aparţineau clasei mijlocii sau muncitorilor calificaţi, ce au fost concediaţi, dar 
probabil că marea majoritate erau persoane "la limită", de genul vârstnicilor, părinte unic, sau cei 
angajaţi - în mod ocazional. Nu trebuie să uităm inundaţiile şi cutremurele care distrug gospodăriile 
multora dintre semeni. 
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În situaţii de crize, de  cataclisme, 
peste tot în lume armata intervine 
oferind prim ajutor, transport 
special, alimente, corturi de 
campanie, protecţie, etc. 

 

În S.U.A., numărul bolnavilor mental înregistraţi fără locuinţă a crescut în mare parte datorită actului 
din 1963 cu privire la politica "dezinstituţionalizării", prin care se dorea crearea unor sisteme mai 
umane de sprijinire a sănătăţii mentale, prin protejarea drepturilor individuale, cu alte cuvinte, 
permiterea spitalizării involuntare, doar în cazul în care o persoană ar fi un pericol pentru sine sau 
pentru ceilalţi sau se afla într-o stare foarte gravă şi, conferirea serviciilor comunitare de sănătate 
mentală pentru ai sprijini pe cei ce nu au nevoie de spitalizare dar necesită o structură în comunitatea 
lor. Ca rezultat, un număr mare de pacienţi au fost eliberaţi sau au fost opriţi de a mai fi admişi în 
instituţii de sănătate mentală. 

În România, principalele motive pentru care aceştia au ajuns în stradă sunt: 
 maltratarea în familie; 

 trimiterea la cerşit chiar de către părinţi; 

 maltratarea de către copii mai mari cu care se aflau internaţi în diferite instituţii de ocrotire 
sau de către personalul acestor instituţii.  

Iată un caz: 

Subiectul P.N., 17 ani. 

,, -Povesteşte-mi ceva despre tine şi familia ta. 

- Locuiam împreună cu părinţii şi încă 7 fraţi într-un apartament de 3 camere. În 
1990 părinţii mei au divorţat şi au plecat amândoi de acasă. Am rămas împreună cu fraţii 
mei în apartament. La puţin timp, a venit cineva şi ne-a scos din casă deoarece nu aveam 
bani să plătim chiria. Am plecat împreună cu fraţii mei în Pţa Obor, unde dormeam la 
tarabe. 

 

- Cum te înţelegeai cu părinţii tăi? 

- Părinţii mei beau mult şi se certau tot timpul; nu prea aveau grijă de noi. […]” 

 

Odată ajuns în stradă, un copil încearcă să se adapteze acestei vieţi extrem de dure. Va învăţa foarte 
repede că principalul lui ţel va fi supravieţuirea. 
Iată povestea unui subiect (P.L., 15 ani): 

,,Din 1994 nu mai locuieşte cu părinţii, fiind instituţionalizată în 1997. Familia ei era legal 
constituită, mai are doi fraţi, unul mai mare şi altul mai mic. Ambii părinţi lucrau, iar tatăl 
era un consumator frecvent de alcool. Principala problemă era violenţa verbală şi fizică a tatălui 
asupra mamei şi copiilor, însoţită întotdeauna de consumul de alcool. 

Tatăl a fost acuzat de furt şi închis, mama părăsindu-l în timp ce acesta era în detenţie, dar fără 
să divorţeze. Sora tatălui a vândut apartamentul (4 camere) familiei, în care mai locuiau cei trei 
copii. Vânzarea casei a coincis cu liberarea tatălui. Cu banii obţinuţi din vânzare, tatăl a 
închiriat o locuinţă pentru o perioadă de 3 luni, cu restul banilor distrându-se [“aducea femei 
în casă, veneau toţi prietenii lui, beau şi mâncau”]. 
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La finele celor trei luni, în condiţiile în care tatăl nu a mai avut bani pentru plata chiriei, le-a 
spus copiilor că pleacă la piaţă şi nu s-a mai întors. Proprietarul i-a evacuat după câteva zile; 
fratele mai mare “avea mulţi prieteni şi s-a dus să stea la ei”. Subiectul împreună cu fratele mai 
mic s-au dus la secretara şcolii, unde au primit nişte saltele şi pături. Cerşeau. Era foarte rău 
pentru că îţi ese ruşine să ceri mereu de la oameni, să nu ai unde să te speli, să nu ai unde să 
dormi. Ne era frică de cei mari. Pe stradă, dacă eşti fată, nu ai decât două şanse: să te 
prostituiezi sau să furi. De muncit nu ai unde; cine te primeşte nespălată şi fără să ştii să faci 
nimic?“ 

Gonit de acasă de lipsa de afecţiune şi de protecţie din partea familiei, de tratamentele inumane la 
care a fost supus, sau furat de mirajul aventurii în "marile" oraşe, copilul alege strada, inventându-şi 
o nouă familie; grupul care îl înfiază şi care îi devine un model de 
conduită. Aceste grupuri/bande reprezintă o societate în sine, în 
care funcţionează diviziunea muncii, fiecare membru având un rol 
bine precizat, în funcţie de aptitudinile de a produce, de a câştiga 
bani. 

În analiza fenomenului este important să identificăm persoanele 
cu incapacitate mentală cronică ce au fost dezinstituţionalizaţi şi 
nu sunt "homeless". Oricum există un neajuns al serviciilor 
publice de a oferi servicii comunitare de sănătate mentală, 
adecvate, accesibile, care să vină în întâmpinarea trebuinţelor 
multor persoane ce au fost eliberate din spitale. Acele persoane cu 
incapacitate mentală - ce nu au fost abordate cu competenţă de 
către serviciile de specialitate au căpătat ulterior un dublu statut şi 
anume homeless şi bolnav mental. 

În condiţiile capitalismului, al globalizării, serviciile vor deveni din 
ce în ce mai scumpe. De altfel, G. Söros (1999) - afirma că "rolul instituţiilor de 
sprijinire a sănătăţii nu este cel de a salva vieţi, ele îşi oferă serviciile pentru a realiza profituri. 
Corporaţiile nu au ca obiectiv crearea de locuri de muncă; ele angajează oameni (cât se poate de 
puţini şi cât se poate de ieftin) pentru a obţine profituri". Ideea lui SOROS este că, "interesul 
colectiv nu îşi găseşte expresia în comportamentul de piaţă. 

La acei bolnavi mental dezinstituţionalizaţi, trebuie să-i adăugăm pe cei ce nu au fost vreodată 
instituţionalizaţi şi pe cei ce au fost spitalizaţi pe termen foarte scurt, persoane ce contribuie la 
numărul bolnavilor mental fără cămine. Sub rezerva unor politici stringente de admitere şi reţinere, 
cei care au nevoie de ajutor sunt trimişi înapoi într-o comunitate inadecvat pregătită, sau sunt 
readmişi în secţiile de urgenţă atunci când ei generează tulburări. Probabil că ei pot fi menţinuţi cam 
72 ore şi eliberaţi. Ciclul se repetă, apărând astfel sindromul "uşilor rotative", fapt ce subliniază 
necesitatea serviciilor calificate pentru comunitate, care să răspundă într-adevăr tuturor trebuinţelor 
celor bolnavi mental. 

În situaţia în care asistenţa medicală în România urmăreşte doar liste cât mai mari de pacienţi la 
medicii de familie, deveniţi peste noapte experţi în toate, nu putem spera la calitate şi profilaxie. 

Vreau să amintesc aici, şi situaţia în care, la garda de psihiatrie a sosit o bătrânică adusă de un taxi. 
Bătrâna primise pensia şi s-a plimbat cu un taxi până şi-a terminat banii, după care l-a rugat pe şofer 
să o aducă la spital. Astfel, spitalul de psihiatrie a devenit pentru aceasta (cât şi pentru mulţi alţii, în 
special iarna), un azil de noapte. Prin înţelegerea şi bunăvoinţa personalului medical s-a tolerat o 
astfel de situaţie, dar bătrâna s-a întors în stradă. 
Revenind la copii străzii, pe aceştia îi ameninţă următoarele pericole majore: 

 drogurile - majoritatea copiilor străzii folosesc mai mult sau mai puţin regulat, substanţe 
volatile, de tip aurolac. De asemenea, ei fumează şi consumă în mod regulat alcool. 

 delicvenţa - în cea mai mare măsură, infracţiunile săvârşite de copii străzii constau în furturi 
mărunte şi vagabondaj. La rândul lor, copii străzii sunt "materia primă" pentru violuri şi chiar 
pentru crime. 
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 prostituţia - pentru unii copii ai străzii, prostituţia înseamnă supravieţuire, singurul mod de a-şi 
câştiga existenţa. 

 pedofilia - deosebit de periculoase sunt acţiunile de racolare operate de pedofili sau de 
intermediari plătiţi de aceştia. 

Majoritatea pedofililor sunt cetăţeni străini, practicanţi ai unui "turism sexual" în România cât şi în 
alte ţări est-europene. În acest sens, iată ce declară ziarul Adevărul (02.02.1998, p.7) într-un articol 
semnat de Vlad Teodorescu şi Gabriela Ştefan: 

 "călătorie turistică" cu "program artistic", de 2 zile în România costă circa 500 de dolari SUA. 

 adresă de internet cu parolă de acces în news-group-urile speciale, axate pe probleme sexuale, se 
vinde la un preţ ce poate atinge 10.000 dolari SUA. 

 casetă de 180 minute - filmată în stilul amator (stil la modă) - cu aşa numita "pornografie 
domestică" se poate vinde cu 5.000 dolari SUA, în timp ce o matriţă cu aceeaşi durată, dar 
conţinând doar secvenţe de pedofilie poate fi cumpărată de studiourile specializate cu sume 
variind între 15.000 şi 35.000 de dolari SUA. 

 Anual, circa 1.000 de minori cad victime infracţiunilor sexuale. Amploarea dobândită de 
practicarea "turismului sexual" în România a devenit o realitate recunoscută de autorităţi, dar 
greu, dacă nu imposibil de controlat şi eradicat.  

 
RELAŢIA DINTRE  SĂNĂTATEA MENTALĂ ŞI LIPSA DE LOCUINŢĂ 

Probabil că nici un grup de persoane cu incapacitate nu este mai slab deservit şi ignorat decât 
bolnavii mental fără locuinţă. Persoana care nu are locuinţă şi are sechele emoţionale îndură o dublă 
privare de drepturi, atât din partea societăţii cât şi din partea furnizorilor de servicii. Bolnavii mental 
sunt excluşi (nu sunt incluşi) din programele destinate să servească celor fără locuinţă iar indivizii 
fără locuinţă sunt monitorizaţi 
ca nu cumva să primească, pe 
termen lung, servicii desemnate 
pentru boli mentale severe. 

Nu este întotdeauna clar dacă 
unele persoane sunt "homeless" 
ca rezultat al bolii mentale sau 
dacă instabilitatea mentală ori 
chiar boala mentală este 
secundară unui stres extern şi 
pierderilor multiple 
experimentate de către indivizi 
sau familii fără adăpost. 

 

 Instabilitatea unui loc de viaţă permanent agravează oricare din problemele de sănătate mentală 
existente dar la fel de important, o persoană cu statut homeless de lungă durată va începe cu 
siguranţă să experimenteze tensiuni psihologice la nivele foarte ridicate. Baxter şi Hopper (1984) 
sugerau că, dacă indivizii bolnav mental ce nu au un acoperiş s-ar odihni câteva nopţi, ar avea o dietă 
adecvată şi contacte sociale călduroase, unele din simptomele lor s-ar diminua în intensitate. 

Un alt factor complicat pentru aprecierea prezenţei bolii mentale constă în determinarea tipurilor de 
comportamente. Chiar dacă apar întru-câtva bizare, pot fi bune mecanisme de soluţionare a 
situaţiilor lipsei de adăpost şi a vieţii din stradă. Acest fapt este demonstrat în mod dramatic de 
cazurile în care subiecţii au fost luaţi din căldura canalelor de pe stradă şi spitalizaţi împotriva voinţei 
lor. 

Într-un studiu realizat în Arizona, SUA, Stark (1987) a relevat faptul că una din trei persoane 
homeless a fost jefuită sau agresată. Cele mai frecvent victimizate au fost persoanele bolnave mental, 

Specialiştii se întreabă 
dacă unele persoane sunt 
"homeless" ca rezultat al 
bolii mentale sau dacă 
instabilitatea mentală ori 
chiar boala mentală este 
secundară unui stres 
extern şi pierderilor 
multiple experimentate de 
către indivizi sau familiile 
fără adăpost. 
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care din perspectiva atacatorilor, sunt cel mai uşor de "luat" chiar şi la indivizii cu incapacitate 
mentală care supravieţuiesc într-un mediu atât de ostil şi periculos s-au remarcat abilităţi bine 
dezvoltate de supravieţuire. 

Într-un studiu realizat în Massachusetts, pe copii homeless, Bassuk şi Rubin (1986), au descoperit că 
întârzierile în dezvoltare, depresia severă, anxietatea şi dificultăţile de învăţare erau elementele 
comune ale acestora. 

Prin metodele de monitorizare - cercetare s-a constatat că peste jumătate dintre copii aveau nevoie 
de psihiatrie. Copii cu vârsta cuprinsă între 10 - 20 ani, provenind din familii homeless, manifestau o 
varietate de comportamente: jenă, depresie, blocaje şi evitări ale prietenilor. Ei nu aveau nici un chef 
să meargă la noua şcoală deoarece nu doreau să fie cunoscuţi drept “homeless”. 

  

TIPOLOGIA BOLILOR MENTALE ÎN RÂNDUL CELOR FĂRĂ CĂMIN 

Unele studii s-au focalizat pe prevalenţa deteriorării mentale sau de natură psihiatrică în rândul 
populaţiei fărăr locuinţă (homeless). În Philadelphia, SUA (1981), Bassuk, un psihiatru, a chestionat 
rezidenţii unui cămin de urgenţă şi a clasificat cam 85% din persoane ca având trulburări de natură 
psihiatrică. Cea mai întâlnită problemă era schizofrenia, iar cele mai rare erau tulburările de 
personalitate, tulburările afective, sindromul organic cerebral cât şi alte boli mentale. 

Un studiu similar realizat asupra persoanelor din aşezământ a relevat o incidenţă de 90% a bolilor 
mentale diagnosticabile. Psihozele şi tulburări de personalitate au fost cele mai întâlnite. 
Fiind confruntaţi de foarte mult timp cu o astfel de problematică, la New York a fost organizat un 
program mobil de sănătate mentală, în încercarea de a veni în întâmpinarea trebuinţelor heterogene 
ale indivizilor homeless. Lucrătorii programului au descris şase zone de probleme psihiatrice 
generale: 

 Schizofrenia cronică şi reziduală (paranoidă, nediferenţiată, dezorganizată); 

 Tulburare afectivă bipolară (agitaţie maniacală acută cu trăsături psihotice, agitaţie maniacală 
cu istoric de depresie); 

 Abuz de substanţe/dependenţă (alcool, heroină, cocaină); 

 Sindrom cerebral organic; 

 Depresie (cu sau fără trăsături psihotice); 

 Tulburări de adaptare (cu dereglări de conduită şi de dispoziţie). 

Nu este deloc uşor a se diferenţia între indivizii homeless ce sunt bolnavi mental, cei cu probleme 
ale abuzului de substanţe şi cei cu două diagnostice de boală mentală şi abuz de substanţă. Mulţi 
dintre bolnavii mental recurg la substanţe medicamentoase ca o formă de automedicaţie. De 
asemenea, indivizii homeless beau şi folosesc drogurile străzii pentru a cupa durerea cronică şi de a-
şi minimaliza realitatea duşmănoasă a propriei lor existenţe. 

Probabil că nu există grup să fie atât de puţin dorit în azile şi în locurile de tratament decât acei ce 
sunt homeless, consumatorii de droguri şi alcool şi bolnavii mental. Totodată centrele de tratament 
ale alcoolicilor şi drogaţilor pe lângă faptul că sunt aproape inexistente sunt adesea nepregătite să 
răspundă la trebuinţele de sănătate mentală. Altfel spus, în măsura în care problema drogurilor şi a 
alcoolului persistă, centrele de sănătate mentală simt că nu pot acorda asistenţă în ceea ce priveşte 
trebuinţele de sănătate mentală. 

Există astfel o nevoie imperioasă pentru un efort concertat de a răspunde acelor cu două 
diagnostice, de boală mentală şi de abuz de substanţe, în special în rândul indivizilor homeless. 
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INTERACŢIUNI ALE SĂNĂTĂŢII FIZICE ŞI MENTALE 

Este foarte important să se abordeze tabloul complet al persoanei, după cum sănătatea mentală se 
sprijină sau maschează sănătatea fizică. În mod frecvent persoanele bolnave mental denotă o 
deteriorare în capacitatea de a emite raţionamente referitoare la propria îngrijire, în soluţionarea 
problemelor şi în înţelegerea instrucţiunilor de menţinere a sănătăţii. 

Problemele necomplicate ale sănătăţii devin astfel boli ce pot ameninţa integritatea vieţii şi aceasta 
datorită tratamentului inadecvat sau incapacităţii de asigurare a unei îngrijiri corespunzătoare. 
Această problemă este exacerbată de teama de instituţiile imense, incapacitatea de a plăti şi, de 
percepţia după care indivizii fără locuinţă (homeless) sunt pacienţii nedoriţi. 

Stilul de viaţă al acestor homeless poate accentua câteva probleme de sănătate, cum ar fi bolile 
infecţioase, cu alte cuvinte, forme de hepatite şi tuberculoze, cât şi boli ale pielii, malnutriţie, 
pneumonie, probleme dentare, ciroze şi ulceraţii dureroase în special pe mâini şi pe picioare. Bolile 
cardiovasculare pot cauza accentuarea edemului - preponderent, ca rezultat al somnului pe picioare 
la verticală) sau al mersului constant. Condiţiile vasculare compromise asociate cu dificultăţi generate 
de igiena improprie personală generează edeme şi celulite. 

Traumatismele cum ar fi vătămarea capului, rănile infecţioase ca urmare a jafului, atacurilor sunt 
ceva obişnuit la persoanele ce trăiesc în stradă. 

Violul reprezintă o agresiune frecventă ce poate avea ca rezultate ulterioare deteriorări mentale şi 
fizice cât şi infecţii. 

Consumul de alcool deteriorează raţionamentul şi sistemul de reglaj termic al organismului, 
accentuând favorizarea degerăturilor, ce conduc la cangrene şi eventual amputaţii. 

Maladiile infecţioase sunt întâlnite în special la copii. În general, părinţii nu sunt capabili să asigure 
copiilor un program fundamental de umanizare. O preocupare deosebită trebuie avută pentru bolile 
infecţioase deosebit de serioase şi anume diareea şi meningita. 

Ca şi bolile mentale, anxietatea, depresia şi teama pot deteriora capacitatea individului pentru 
autoîngrijire cât şi neacordarea atenţiei spre sănătatea fizică prin deteriorarea stării mentale. 

După o scurtă perioadă de căutări în stradă a oricărei forme de acoperiş, majoritatea indivizilor 
homeless devin dezorganizaţi fără a deveni psihotici. Ei pot fi incapabili să-şi examineze starea 
mentală, cum ar fi capacitatea de a număra în sens invers, de la 100 din 7 în 7 sau să-şi readucă 
aminte unele informaţii de genul ce zi este sau cine mai este preşedinte. Astfel, persoanele care au 
avut anterior o experienţă funcţională a modificării profunde a vieţii pot fi incapabile de soluţionare. 

Privarea de somn, lipsa alimentaţiei şi teama de necunoscut pot crea o anxietate înspăimântătoare. 
Deficitul de somn poate avea ca rezultat psihoze sau abuz asupra partenerului de viaţă sau a 
copilului, ca tensiune nervoasă dezvoltată. Zlate M. analizează într-o lucrare1), importanţa somnului 
în abordarea stresului emoţional, a efortului fizic şi a traumelor. Studiul sugerează o relaţie între 
somnul tip REM şi funcţiile mentale. Putem afirma cu claritate că persoanele homeless 
experimentează nivele ridicate de stres emoţional şi fizic, iar în acest sens îşi propun să determine 
impactul total al privării de somn asupra persoanelor fără acoperiş. 

În cazul în care statutul de "homeless" a fost determinat de crize personale de genul divorţ, decesul 
partenerului, îmbolnăvire, sau pierderea locului de muncă, avem de-a face cu o dimensiune a 
diminuării respectului de sine iar neputinţa i-a influenţat trebuinţe disperate de a căuta un adăpost, 
hrană şi îngrijire medicală de urgenţă pentru cei iubiţi. 

În unele familii, femeia şi copilul este de dorit să fie asistaţi dacă partenerul care munceşte (tatăl) nu 
este prezent. Dacă bărbatul rămâne în stradă, poate cauza o distrugere şi mai mare familiei. 

 

 

                                                           
1) Zlate M., Introducere în Psihologie. Ed. Şansa. 
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ROLURILE PERSONALULUI 

În eforturile de recunoaştere şi îngrijire efectivă de către personalul medical a persoanelor fără 
locuinţă, s-au identificat patru roluri: 

 Abordarea şi evaluarea, urmărirea; 
 Evoluţia clinică; 
 Orientarea cazului; 
 Apărarea, sprijinul. 

În abordarea acestei problematici sunt inerente anumite valori cu importanţă specifică în îngrijirea 
populaţiei homeless: 

 Abordarea folosită prin care să se recunoască importanţa mediului asupra stării de sănătate; 

 Capacitatea de a răspunde la trebuinţele subiectului şi de a acţiona în ritmul acestuia; 

 Terapie suportivă atunci când cura este incertă; 

 Respect pentru demnitatea şi valoarea fiecărei persoane; 

 Recunoaşterea importanţei interferenţei cu alte specialităţi (apelarea la alţi specialişti). 

Rolul personalului în abordare şi apreciere este foarte important pentru faptul că specialiştii vin în 
contact cu persoanele lipsite de locuinţă sau care prezintă riscuri de a-şi pierde locuinţa. Oricum, 
durează un timp pentru a stabili un raport ce susţine disonanţa unor informaţii personale, cum ar fi 
împrejurările în care a devenit "homeless". De asemenea, trebuie să existe un impuls inconştient de a 
evita adresarea întrebărilor critice datorită complexităţii copleşitoare a sarcinilor ce se ivesc prin 
abordarea trebuinţelor subiecţilor. 

Un al II-lea rol al personalului de specialitate este cel clinic. În acest sens pot fi abordate într-o 
manieră tradiţională sau nontradiţională metoda de intervenţie în criză, terapia de sprijin şi terapie a 
familiei. Abordarea trebuinţelor de sănătate mentală a persoanelor şi familiilor homeless necesită o 
flexibilitate în modul de abordare a consilierii şi a locului unde se alege desfăşurarea şedinţelor de 
consiliere. Lucrătorii sociali insistă adesea în mod rigid pentru întâlniri într-un loc şi la un moment 
anume, fapt ce poate fi nerezonabil pentru persoanele fără ceas şi nepregătiţi pentru deplasare. 
Specialistul are capacitatea de "a întinde mâinile" şi, în acest proces, atinge pacienţi care în general 
cred ei înşişi, de neatins. Specialiştii în asistenţă socială pot dilata momentul de presiune sanguină 
apreciat în abordarea terapeutică. Aceste acţiuni deschid porţile spre stabilirea încrederii. 

Într-o lucrare din 1986, Mulkern sugerează faptul că persoanele homeless îşi percep trebuinţele în 
termeni suficient de concreţi. Acestea ar fi locurile de muncă, locuinţă, hrană şi îmbrăcăminte. De 
fapt, îngrijirea dentară se impune mai mult decât îngrijirea sănătăţii fizice, iar îngrijirea sănătăţii 
mentale are o mai mare importanţă decât cea fizică. Mulkern afirmă că o mare majoritate a celor fără 
locuinţe nu au văzut servicii de sănătate mentală. În Boston, SUA, 97% dintre persoanele homeless 
ce au solicitat îngrijirea sănătăţii mentale, au fost trataţi. În accepţiunea lui Mulkern, acest fapt 
sugerează că "accesibilitatea la îngrijirea sănătăţii mentale nu constituie o barieră pentru persoanele 
homeless ci indică aceptarea (de către societate)". 

Astfel, specialiştii îşi asumă cel de-al III-lea rol, acela de a conduce cazul (manager de caz). Acest 
rol reprezintă o abordare opresivă, comprehensivă de a accesa şi de a folosi serviciile fundamentale 
de sănătate fizică, mentală şi socială pentru acele persoane care sunt cele mai interesate. Conferind 
mai multe servicii disponibile, este uşor pentru o persoană de a se pierde în sistem şi de a se simţi 
fragmentat, disipat. 

Coordonatorul de caz devine astfel persoana care apelează toate serviciile necesare pacientului. 

Un specialist în asistenţă socială care îndeplineşte la un moment dat funcţia de manager 
(coordonator) de caz trebuie să utilizeze o abordare balistică pentru a crea un sens multitudinii de 
aspecte ce conturează un întreg. Un astfel de specialist îndeplineşte o dublă funcţie în conferirea 
relaţiei unul la unul, care este importantă pentru menţinerea încrederii şi de a capta laolaltă serviciile 
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necesare în soluţionarea problematicii complexe. Lucrătorul social trebuie să se regăsească într-un 
contact regulat cu pacientul şi să aibă acces la servicii şi profesionişti diverşi, fapt esenţial. 

Ca un ultim rol putem aminti cel de sprijin, de apărare. Acest rol implică faptul de a vorbi pentru 
pacienţi până când aceştia devin capabili şi doresc să vorbească pentru ei înşişi. Ca membru de 
încredere al comunităţii, lucrătorul are responsabilitatea de a se exprima referitor la necesităţi şi 
asupra răspunsurilor posibile ale comunităţii faţă de aceste trebuinţe. Una din problemele curente 
este aceea că, unele comunităţi sunt refractare la plasamentul persoanelor cu nevoi de mediu 
structurat.  

Lucrătorul social poate deveni o sursă importantă în educaţia comunităţii şi un factor de sprijin 
pentru astfel de facilităţi. De asemenea, este o necesitate şi o oportunitate pentru lucrătorii sociali 
care se interesează despre problemele şi necesităţile persoanelor fără locuinţă, de a oferi informaţii şi 
educaţie persoanelor care structurază politici publice. Este un lucru măreţ ca cineva, în speţă 
lucrătorul social să abordeze necesităţile persoanelor fără un acoperiş. 

 

ÎNDRUMAR DE APRECIERE A PERSOANELOR FĂRĂ LOCUINŢĂ 

Putem spune că evaluarea trebuinţelor fizice şi de sănătate mentală a persoanelor fără locuinţă este o 
adevărată provocare. Totuşi, în acest moment există insuficiente cercetări, studii pentru a identifica 
corect toate zonele, aspectele evaluării necesare fiecărei subgrupe din rândul celor fără locuinţă 
(homeless). Totuşi, pe măsură ce lucrătorii aprofundează problemele specifice şi sesizează 
interrelaţionările pe care fenomenul le generează cu alte zone de interes ale evaluării, atunci, 
lucrătorii sociali îşi vor dezvolta un nou orizont al cunoaşterii ce le va permite să ofere o îngrijire 
mult mai eficientă. 

După cum deja am menţionat, la persoanele homeless poate fi surprinsă o întrepătrundere a bolilor 
mentale cu cele fizice, astfel că instrumentele de evaluare folosite pe aceste populaţii sunt valabile 
dacă vom lua în considerare şi variabila stres. Aceasta poate fi realizată prin colectarea următoarelor 
date: 

 Obiective asupra mediului. 
a) Unde stă de obicei subiectul? În stradă, sub un acoperiş (temporar sau pe termen lung), 

în clădiri abandonate, în canale, în maşini? Unde şi-a petrecut persoana ultimele trei 
nopţi şi unde îşi plănuieşte să rămână la noapte? 

b) Care este gradul de confort sau de dezorganizare al subiectului în raport cu condiţiile 
de viaţă? Ce probleme identifică subiectul? 

c) Are disponibile aparatură (un frigider) un loc unde să-şi gătească? 
d) Dispune de facilităţile unui duş, ale unei toalete? 

 Obiective ale planului social. 
a) De cât timp este subiectul în această stare (homeless)? 
b) De câte ori a mai fost în situaţie? 
c) Care este percepţia subiectului asupra motivului de a fi ajuns în această stare? 
d) De ce servicii dispune subiectul: hrană, acoperiş, îngrijirea sănătăţii, şcoală, pregătire 

pentru un loc de muncă? 
e) Ce servicii sunt acceptate de subiect? 
f) Care sunt persoanele ce îl sprijină pe subiect? 

 

 Obiectivele din planul sănătăţii fizice/mentale. 
a) Unde se situează localul de îngrijire al sănătăţii? La cine apelează de obicei? 
b) Când a fost ultima dată? 
c) Care este starea de sănătate fizică? Există unele probleme cronice de sănătate? Este sub 

medicaţie, tratament? 
d) Care este ritualul de somn? 



 120

e) Dar programul de masă? 
f) Istoricul sănătăţii mentale: spitalizări, scheme de tratament, stare mentală, consumul de 

substanţe? 
g) Relaţia dintre pierderea locuinţei şi sănătatea mentală şi fizică. 

 Alte obiective: 
a) Subiectul se deplasează la specialişti în sănătate sau merg specialiştii la pacient? 
b) Care este trebuinţa primordială în vizionarea subiectului? În ce mod poate răspunde 

lucrătorul social la această trebuinţă? 
c) Care sunt punctele forte ale subiectului în soluţionarea conflictului şi care l-au ajutat să 

supravieţuiască? 
 În evaluarea trebuinţelor populaţiei homeless este necesară afişarea unei atitudini non-acuzative. Ei 
sunt obişnuiţi să fie blamaţi pentru propria lor situaţie şi sunt deosebit de sensibili la atitudinile de 
non-acceptare. Indiferent dacă persoana fără locuinţă trăieşte pe stradă sau este mamă cu câţi va 
copii într-un aşezământ, precauţia faţă de specialişti este totuşi ridicată. Afecţiunea, acceptarea 
atitudinii, atmosfera şi gradul de intimitate încurajează pacienţii de a se deschide mai mult. 

Deoarece există o diversitate de cauze ale condiţiei de homeless şi pentru faptul că multe persoane 
se trezesc în ipostaza de a-şi pierde locuinţa, este esenţial ca specialistul să realizeze o evaluare 
adecvată înainte de a emite diagnostice sau de a planifica intervenţii bazate doar pe lipsa de locuinţă. 

 

ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ 

Abordarea complexului de trebuinţe ale persoanelor fără acoperiş, solicită o abordare 
interdisciplinară. Serviciile sociale necesită pe termen scurt şi lung alimente, cazare şi servicii diverse. 
Trebuie dezvoltate reţelele formale şi informale şi utilizate de către lucrători pentru a accesa 
serviciile medicale de specialitate, oficiile de alimentaţie de urgenţă, transport, aziluri de noapte şi 
îngrijirea copiilor în timp ce părinţii abordează sistemul. 

Biserica conferă sprijin pe termen lung şi în cazul trebuinţelor de urgenţă. Serviciile juridice sunt 
necesare pentru a consilia drepturile şi titlurile în situaţia privării de drepturi. 

Copii aflaţi în situaţia de homeless necesită interacţiunea cu sistemul educaţional şcolar, unităţile 
medicale, centrele de zi şi adesea serviciile de protecţie a copiilor, pentru a promova starea de 
sănătate şi de a preîntâmpina maladii sau traume ulterioare. 

Au apărut astăzi multe alte agenţii publice şi particulare ce doresc să servească trebuinţele specifice 
vârstelor şi situaţiilor. 

Mai mult, lucrătorii sociali trebuie să se implice alături de psihologi - sociologi în politica şi legislaţia 
publică ce se adresează trebuinţelor imediate ale indivizilor şi familiilor fără locuinţă.  

Societatea trebuie să confere soluţii pe termen lung pentru a modifica sistemul care accentuează pe 
scară largă fenomenul "homeless". 

Orice legislaţie trebuie să abordeze necesitatea alimentaţiei şi cazării de urgenţă, îngrijirii sănătăţii 
fizice şi mentale, programelor educaţionale şi vocaţionale pentru adulţi, copii şi tineri. 

 

REZUMAT 

Problemele fizice şi mentale sunt intensificate prin condiţia de homeless şi invers, pierderea locuinţei 
accentuează problemele de sănătate. 

Subgrupurile incluse în conceptul de homeless sunt diverse şi eterogene. 

Personalul medical, ceilalţi specialişti trebuie să conştientizeze diversele necesităţi ale acestor 
subgrupuri pentru a planifica şi implementa în mod eficient programele de îngrijire. 
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Numărul celor fără locuinţă este în continuă creştere datorită unui număr de factori compleşi, cum 
ar fi cel social, economic, politic şi cel personal. 

În eforturile de a răspunde acestor indivizi personalul specializat trebuie să aibe roluri semnificative: 
contact şi evaluare, abordare clinică, coordonarea cazului şi apărarea. 

Personalul medical, alături de psihologi - sociologi trebuie să se implice în abordarea 
interdisciplinară, locală şi naţională, pentru a răspunde la problemele ridicate de condiţia de 
homeless şi de a preveni extinderea flagelului. 
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Obiective: 

 
1. Descrierea obiectivelor psihosociale legate de detenţie. 

2. Descrierea mediului de recluziune şi riscurile acestuia. 

3. Analiza rolului personalului medical din instituţiile de corecţie. 

4. Descrierea unui model practic de îngrijire în aceste instituţii. 

5. Utilizarea procesului de îngrijire în structurarea unui plan de îngrijire cu indivizi din instituţia 
corecţională. 

6. Sugestii referitoare la echipa de îngrijire a sănătăţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie. 
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SISTEMUL CORECŢIONAL 
 

Cadrul istoric 
 

 

 

 

 

inele anilor ’70 şi cu atât mai mult al decadei ’80, au cunoscut modificări în atitudinea faţă 
de persoanele ce au comis delicte criminale. A apărut o solicitare expresă pentru o detenţie 
mult mai eficientă a criminalilor. Filosofia reabilitării a anilor ’60 şi a debutului decadei ’70 s-
a dovedit ineficientă în stoparea recidivei. De fapt, mulţi critici ai filosofiei reabilitării au 

arătat că în această perioadă a avut loc o accentuare a criminalităţii. Acest fapt este valabil şi la nivel 
internaţional. În SUA, atât sistemul federal de detenţie cât şi cel statal şi local au înregistrat o 
suprapopulare fără precedent. Populaţia din penitenciarele federale ale SUA, a crescut de 15 ori mai 
repede decât populaţia generală. Acest sistem cu o capacitate de reţinere a 28.000 de prizionieri, a 
cunoscut chiar un volum de 45.000. Structura populaţiei încarcerate a cunoscut de asemenea o 
accentuare critică, cu o populaţie prizionieră ce a crescut de 23% în trei ani. Ca un exemplu, Biroul 
de Statistică al Justiţiei SUA raportase că în iunie 1986 existau 274.000 indivizi, din care 90% bărbaţi. 
Peste jumătate din aceştia se aflau reţinuţi în aşteptarea procesului. Pentru acea decadă, creşterea 
populaţiei întemniţate era considerat un fapt istoric. Astăzi, în SUA sunt închişi 210 indivizi la 
100.000 de locuitori. În penitenciare se regăsesc mai mulţi negri decât sunt înregistraţi în colegii iar 
populaţia feminină închisă creşte mult mai rapid decât cea a bărbaţilor. 

În România, analiza publicată la data de 30.04.1992, indica o situaţie a populaţiei aflate în mediul 
penitenciar, după cum urmează: 

 

Situaţia în penitenciare: 

 Număr deţinuţi:    39.114 
 Capacitate cazare: 28.078 

 
Categorii:  

Preveniţi  11.215 28,6 % 
Condamnaţi în prima instanţă      6.457 16,5 % 
Condamnaţi definitiv 20.780 53,2 % 
Contravenienţi  662   1,7 % 

Sex:  

Bărbaţi 37.862 96,8 % 
Femei   1.252   3,2 % 

 

Vârsta deţinuţilor (fără contravenienţi): 

Sub 18 ani   2.095 
        18 – 21 ani   4.663 
        21 – 30 ani 15.085 
        30 – 40 ani 10.242 
        40 – 60 ani   5.785 
Peste 60 ani      582 

 

F 
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Durata pedepsei (sentinţa definitivă): 

Sub 1 an   811   3,9 % 
      1 –   2 ani 3232 15,6 % 
      2 –   5 ani 8072 38,8 % 
      5 – 10 ani 6920 33,2 % 
    10 – 20 ani  1588   7,7 % 
Peste   20 ani   177   0,8 % 

 

Suprapopularea penitenciarelor este corelată cu: 

 Supraîncărcarea sistemului judecătoresc, 

 Legislaţia nouă în unele sectoare, 

 Slaba eficienţă a prezentului sistem juridic. 

 

 

 

Penitenciar flotant 

Având celule situate pe 5 etaje, acest vapor-
penitenciar poate cuprinde 500 deţinuţi. 
Achiziţionat de oraşul New York pentru suma 
de 6 milioane $, această barjă vetustă 
staţionează în largul ţărmului zonei Portland, 
SUA. 

 

În SUA anilor ’80, studiile arătau o creştere a crimelor violente ce puteau fi corelate în mod direct de 
traficul şi consumul de droguri. În 1986, statisticile indicau faptul că, 30 % din aceste persoane 
izolate erau arestate pentru problema droguri, faţă de 25 % în 1980 şi 17 % în 1970. În 1990, peste 
50% din deţinuţi erau încadraţi juridic pentru droguri. În urma acestor descrieri trebuie să amintim 
particularităţile acestui univers. 

Particularităţile mediului şi ale populaţiei penitenciare: 
 
A. Particularităţi psihosociale individuale generate de statutul de deţinut: 

 Conflictul între dorinţele personale şi posibilităţile de realizare a acestora, 

 Existenţa frecventă a unor tulburări psihologice traduse în plan comportamental prin 
acţiuni infracţionale, 

 Repartizarea individului în grup pe baza criteriilor instituţionale (variabilele: vârstă, sex, 
grad de recidivă, etc.) şi nu a opţiunilor personale, 

 Dirijarea, supravegherea şi controlul relaţiilor individului cu grupul şi mediul (proces de 
muncă, activităţi educative, relaţiile cu cadrele unităţii, familia, etc.), 

Toate aceste particularităţi contribuie la slăbirea rezistenţei individului la stres şi determină la nivelul 
grupului reacţii individuale ce nu apar, de regulă, într-o colectivitate de oameni liberi. 

 

B. Populaţia penitenciară la nivelul unui loc de deţinere este eterogenă (variabilele: vârstă, 
experienţă de viaţă şi cea infracţională, nivelul de cultură şi tipul de educaţie, inteligenţa, 
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particularităţile psihologice, profilul profesional, starea sănătăţii etc), fapt ce întreţine un climat 
încărcat de sentimente şi resentimente, menţinut în condiţii normale sub control dar care poate 
“exploda” în orice moment şi cu atât mai mult în situaţii limită. 

C. Mediul, concretizat în condiţiile de viaţă şi regimul specific locurilor de deţinere, solicită intens şi 
permanent capacităţile adaptative ale deţinuţilor. Cei cu un grad mai scăzut de adaptabilitate, în 
împrejurări dificile pot reacţiona dezordonat, antrenându-i şi pe ceilalţi la dezordine. 

D. Alţi factori specifici ce pot favoriza reacţii de orientare negativă în penitenciare: circulaţia unor 
zvonuri, însingurarea sau izolarea unor deţinuţi, imposibilitatea prevederii temporare a efectelor 
factorilor ameninţători sau, considerarea unor factori inofensivi ca factori ameninţători. 

 

Mediul penitenciar. 

Pentru ca această secţiune să devină mai facilă, se impune introducerea unui dicţionar minimal. 
 
Din expunerea celei de-a 76 sesiune plenară (9.12.1988) a ONU: 
Conceptul de arestare: actul care constă din reţinerea unei persoane pe baza unei presupuse 
infracţiuni sau pe baza hotărârii unei autorităţi. 

Conceptul de “persoană deţinută”: orice persoană privată de libertatea individuală fără ca aceasta 
să fie urmare a unei condamnări pentru vreo infracţiune. 

Conceptul de “persoană închisă”: orice persoană lipsită de libertatea individuală ca urmare a unei 
condamnări pentru infracţiune. 

Conceptul detenţie: desemnează condiţia unor persoane deţinute aşa cum a fost definit mai sus. 

Conceptul “încarcerare”: semnifică starea persoanelor încarcerate aşa cum sunt ele definite mai sus. 

Prin expresia “o autoritate judiciară sau alta”, se înţelege o autoritate judiciară sau alta abilitată 
prin lege şi al cărei statut şi durată a mandatului oferă garanţiile cele mai puternice posibile de 
competenţă, imparţialitate şi independenţă. 

Astfel, un penitenciar reprezintă un sistem responsabil pentru controlul şi coordonarea oricărui 
aspect al vieţii deţinutului. Penitenciarele sunt destinate să conteste libertatea persoanei şi de a le 
pedepsi. Scopul acţiunii punitive a generat cel mai mare conflict pentru filosofia optimistă, 
compătimitoare şi idealistă a reabilitării. Această filosofie, a reabilitării, a fost influenţată de evoluţia 
ştiinţelor sociale, în special a psihologiei, în perioada ce a urmat celui de-al II-lea Război Mondial 
(1949-1970). 

Specialiştii în ştiinţele sociale au început să studieze aspectele de genul factorilor de mediu, asupra 
căruia un individ deţine un control scăzut şi care contribuie la comportamentul criminal. Acest fapt 
a condus la convingerea că o persoană trebuie încarcerată nu atât pentru a fi pedepsită ci pentru a se 
reabilita. În acelaşi timp în care modelul reabilitării a fost evaluat, exacerbarea fenomenului criminal 
şi accentarea vânzărilor şi consumului de droguri, au captat atenţia mass-mediei, a publicului cât şi a 
unor politicieni. 

Adepţii construcţiei a cât mai multor penitenciare şi a pedepselor cât mai lungi s-au opus filosofiei 
reabilitării. Această dispoziţie este reflectată prin două momente cruciale ale anilor ’80. 

 Antologia legii americane a drogurilor, din octombrie ’86 solicita în mod insistent, luarea de 
măsuri împotriva consumatorilor şi a distribuitorilor de droguri. Această acţiune a condus la 
creşterea numărului de arestări şi ca urmare încarcerarea, detenţia în închisori deja 
suprapopulate. 

 Îndrumările pentru sentinţe federale, devenite efective la 1.11.1987, limitau libertatea curţilor 
federale de a se pronunţa în ceea ce priveşte sentinţa adecvată pentru infractorul condamnat. 
Aceste instrucţiuni dictau durata (minimă) pentru care poate fi închisă o persoană, cu scopul de 
a fi achitată.  
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Este un fapt general acceptat că, penitenciarele sunt medii ostile. Această ostilitate a impregnat 
instituţia şi, îi afectează pe toţi cei ce sunt acolo – internaţii, lucrătorii din instituţia de corecţie, 
personalul de îngrijire a sănătăţii. Se ştie că există un nivel general ridicat de anxietate, cu un 
sentiment atotpătrunzător de teamă, umilire şi violenţă. Acestea sunt condiţiile cotidiene sub 
auspiciile cărora funcţionează sistemul.  

În primul rând, dacă pornim de la ideea că deţinutul este un om obişnuit, ca oricare altul din 
societate, fără deosebiri psihice sau fiziologice (nu sunt incluşi infractorii din obicei sau la cei aflaţi la 
limita normalului din punct de vedere psihologic), se pune problema ce anume din comportament 
trebuie să-i schimbăm şi cum. 

Condamnatul a furat o dată în viaţa lui, să spunem o bicicletă. Altul, sub influenţa alcoolului l-a lovit 
pe un consătean, un altul a furat materiale de construcţii de pe un şantier. Putem spune oare că 
aceştia sunt inadaptaţi social? 

În al doilea rând, dacă asociem la termenul de “reeducare” şi pe acela de “tratament”, atunci 
deţinutul devine un beneficiar permanent al societăţii. Înainte de a săvârşi infracţiunea, a beneficiat 
de educaţie din partea societăţii, pe timpul pedepsei este tratat cu grijă, compasiune şi atenţie pentru 
a nu-i tulbura confortul psihic iar după ce se liberează din penitenciar trebuie ca societatea să-i 
asigure condiţii de viaţă normale. 

În al III-lea rând, se pune întrebarea: poate fi realizată “reeducarea” integrală pe timpul cât deţinutul 
se află în penitenciar adică într-un an, doi, cinci sau zece? 

El are deja o personalitate structurată şi stabilă. Pe de altă parte, motivele comportamentului sunt 
diverse şi dificil de explicat şi, nu se poate repartiza câte un psiholog-sociolog fiecărui deţinut. Şi 
apoi, ce răspundere revine penitenciarului, dacă deţinutul nu vrea să coopereze în acţiunea de 
schimbare ce se inenţionează? 

În al IV-lea rând, ce-l aşteaptă pe deţinut după punerea în libertate, în condiţiile economiei actuale, 
încă în tranziţie. 

Condiţia de deţinut, chiar dacă încetează odată cu terminarea executării pedepsei, rămâne ca o 
pecete, stigmatizează persoana aproape întreaga viaţă. Calitatea de fost deţinut pentru cei ce au venit 
în contact cu închisoarea devine un stigmat iar pentru cei care provin din mediile infracţionale – un 
motiv de recunoaştere a treptei necesare de calificare, fără de care nu este acceptat în lumea 
interlopă. 

Un factor primordial ce caracterizează sistemul de corecţie este cel de menţinere al ordinii. În 
penitenciarele cu aglomeraţie severă, majoritatea deţinuţilor îşi petrec cea mai mare parte a fiecărei 
zile (peste 22 de ore) în celulele şi barăcile lor. Penitenciarele supraaglomerate au generat de demult, 
situaţia în care iniţial celulele de o singură persoană sunt ocupate de 3-4 chiar mai multe persoane, 
aranjate în paturi suprapuse. Tensiunea în cadrul facilităţilor este propice dezvoltării lipsei încrederii 
şi apariţiei sentimentului de agesivitate. Această imagine nu reprezintă pentru nimeni un loc 
securizant, în care să se trăiască după standardele societăţii. 

Populaţia penitenciarului 

Pentru a avea o imagine mult mai completă asupra obiectivelor de sănătate mentală în mediul 
penitenciar, este necesar să ilustrăm un tablou al penitenciarului din sistemul actual. Majoritatea 
deţinuţilor au vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, a căror mod de viaţă este marcat de sărăcie, lipsa 
unor idealuri, prezenţa aculturaţiei, analfabetism, lipsa abilităţilor vocaţionale. Singura lor sursă 
spirituală sunt “manelele”, kitchuri muzicale. Infracţiunile acestora sunt legate de tâlhării, trafic şi 
consum de droguri. Aceşti tineri se maturizează într-un mediu de subcultură, în norme diferite de 
socializare, cu orientare negativă adeseori teroristă faţă de statul de drept.  

Problema majoră în asigurarea îngrijirii medicale, o reprezintă dezacordul deţinuţilor faţă de regimul 
de îngrijire a sănătăţii. Adesea, aceasta se datorează ignoranţei unui segment din lucrătorii sanitari 
care prezintă orientări culturale diferite faţă de sănătate şi boală. 
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Personalul medical, atunci când evaluează trebuinţele unui subiect, trebuie să ţină seama şi de 
componentele culturale faţă de bolile diferitelor grupuri etnice sau de localizarea geografică a 
acestuia. 

Începând din 1980, în lume s-a observat o creştere a numărului de femei condamnate. Acest gen de 
deţinuţi sunt de obicei tinere şi, adesea, au responsabilitatea pentru copii minori. Ele sunt în general 
arestate şi închise pentru prostituţie şi, acolo unde sistemul permite cauţiunea, ele nu au nici această 
capacitate financiară.  

Pe măsură ce suprapopularea penitenciarelor va deveni o crudă realitate, standardul vieţii materiale 
va coborî în mod sigur sub ceea ce este unanim acceptat. În aceste condiţii, penitenciarul este lipsit 
de control şi supraveghere, devenind astfel un mediu criminogen, producând elemente de 
criminalitate organizată, fenomene de homosexualitate, nesiguranţă individuală, stare de apatie şi 
însingurare, agresivitate şi uneori tulburări grave de comportament soldate cu sinucideri, loviri, 
agresări şi omoruri între deţinuţi.  

Evaluarea  
Unii specialişti afirmă că, penitenciarul colectează şi totodată crează indivizi cu probleme 
psihologice. Un profil al acestei populaţii dezvăluie personalului medical suficiente argumente în 
procesul de evaluare psihosocială în rândul deţinuţilor. 
a) Majoritatea sunt produse ale detenţiei juvenile sau au fost induse într-un anume fel prin 

serviciile sociale ale oraşului sau ale statului. 

b) Majoritatea sunt generate în căminul conjugal, în familie sau în instituţie, unde aceştia au fost 
abuzaţi/agresaţi sexual, fizic şi psihologic. 

c) Au mari probleme în abordarea reprezentanţilor autorităţii. 

d) Manifestă respect de sine scăzut, teamă, frică şi sentimente de neajutorare. 

e) Intimitatea este o experienţă slab cunoscută, probabil ca rezultat al suspiciunii fundamentale a 
lumii. 

f) Controlul impulsurilor este limitat şi induce atât deţinutului cât şi gardienilor, ideea de a fi tot 
timpul în “stare de alertă”. 

g) Atitudinile de genul, aroganţă, paradă, mândrie şi desconsiderare sunt mecanismele de apărare 
uzuale pentru sentimentele amintite anterior. 

În prezent, se estimează că, aproximativ 15 – 20 % din populaţia deţinută suferă de o tulburare 
mentală severă. Acest segment de populaţie cu tare psihopatologice pot diverse tulburări de natură 
psihiatrică datorată consumului de droguri, comportament antisocial, tulburare a controlului 
impulsurilor cât şi schizofrenie. 

Personalul medical trebuie să sesizeze starea de depresie, halucinaţiile, fobiile, incapacitatea de 
relaţionare cu alţii, sevrajul şi uneori comportamente regresive – automurdărirea, obiceiul de a-şi 
suge degetul, joaca cu alimentele, igiena defectoasă şi comportamentul impulsiv, inclusiv acţiunea 
sexuală. 

 

IGIENA SĂNĂTĂŢII ÎN MEDIUL CORECŢIONAL 

Condiţiile de sănătate 
În general, în penitenciare, îngrijirea sănătăţii nu a constituit o preocupare majoră a instituţiilor sau a 
societăţii. Un deţinut care a devenit cu adevărat bolnav sau vătămat, este trimis la infirmeria 
penitenciarului sau la secţia din spitalul judeţean special desemnat. 

Infirmeriile penitenciarelor sunt inadecvate. Promovarea sănătăţii nu reprezintă pentru acestea un 
concept obişnuit. Studiile ONG-urilor cât şi semnalele mass-mediei asupra condiţiilor de sănătate 
din cadrul penitenciarelor cu greu au sensibilizat guvernul ţării.  
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După ’89, s-au cunoscut semne ale deschiderii, ale interesului crescut pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor din acest sistem, pentru eliminarea condiţiilor insalubre şi a factorilor ce pot ameninţa 
sănătatea şi starea de bunăstare, de echilibru al deţinuţilor. În ansamblu, îngrijirea şi tratamentul 
prizionierilor bolnavi emoţional sau mental, este cu totul neadecvat.  

Asistenţa medicală în penitenciare1) 

“Patru deţinuţi pe o lamă de ras” 

…în foarte puţine penitenciare, deţinuţii priomesc săpun, lame de ras, hârtie 
igienică, pastă de ras şi detergent. Situaţia cea mai inacceptabilă este aceea în care 
mai mulţi deţinuţi sunt nevoiţi să se bărbierească cu o singură lamă, ceea ce 
constituie un pericol serios ca deţinuţii să-şi transmită unii altora diverse boli (un 
exemplu este şi cel al penitenciarului Oradea, unde lunar se distribuie o singură lamă 
pentru patru deţinuţi). 

…sunt frecvente cazurile în care un medic este obligat să acorde în jur de 60-70 sau 
mai multe consultaţii şi tratamente pe zi. Este evident pentru oricine că, în cele 4-5 
ore rezervate de doctori deţinuţilor nu poate fi vorba de consultaţii complete şi 
profesioniste pe parcursul a doar 4 sau 5 minute cât durează o consultaţie. 

 

Forma de tratament ales este prin medicaţie. Adesea se întâmplă ca un deţinut bolnav mental, să fie 
adăpostit în ceea ce se numeşte “custodie de protecţie”, din motive de securitate personală. Acest 
fapt înseamnă retragerea deţinutului din marea masă a populaţiei, pentru a i se conferi protecţie 
contra unei vătămări evidente. O astfel de custodie accentuează izolarea, marcând individul iar 
pentru reechilibrarea deţinutului, acesta trebuie reintrodus în populaţia generală.  

În SUA, studiile au evidenţiat două probleme societale ce au prezentat un impact major asupra 
populaţiei deţinute. Mai întâi, planurile de dezinstituţionalizare ale anilor ’60 au condus la reducerea 
ratei de spitalizare pentru situaţii de boli mentale şi, s-au orientat pe programe comunitare. Astfel, s-
a ajuns la situaţia ca penitenciarele să încarcereze unele din aceste persoane. În al doilea rând, 
programele de tratament pentru consumatorii de droguri închişi, erau aproape inexistente. În 
momentul în care bugetele erau retrase de către statele legislative, astfel de programe de genul 
reabilitării alcoolicilor şi drogaţilor, au fost uneori chiar stopate. Personalul de educaţie adopta în 
mod frecvent atitudinea după care problema drogului nu ar fi un viciu ci o “şovăială”, o stare de 
nehotărâre. Unii consumatori de drog au decedat în timpul sevrajului datorită absenţei tratamentului 
medical şi a sprijinului necesar. 

 

UN MODEL DE PRACTICĂ 
 În abordarea sistemului corecţional întâlnim patru mari probleme ale sănătăţii. 

1. Expuneri la procesul încarcerării 
Din momentul arestării şi până în momentul probaţiunii, teama, neliniştea şi sentimentul de 
umilinţă, sunt stări ce îl învăluie pe făptuitor cât şi familia acestuia. Indiferent dacă individul este 
găsit vinovat sau nu, procesul este la fel. 

Sistemul corecţional poate fi abordat ca o subcultură a unei culturi extinse. Aceasta îşi are propriile 
legi, regulamente, limbaje şi proceduri formale cât şi informale. Deţinuţii percep mediul penitenciar 
ca fiind fără îndoială un mediu ostil. 

Indivizii sunt cercetaţi, amprentaţi, li se analizează chiar şi urina. Sunt reţinuţi în celule “la păstrare” 
pentru prezentarea în următoarea zi, în instanţă. Dacă acesta va fi reţinut pentru proces, atunci el va 

                                                           
1) Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului În România – Comitetul Helsinki (APADOR - CH)  a publicat Raportul 
de activitate pentru anul 2001, intitulat:”Aspecte privind evoluţia situaţiei drepturilor omului în România şi 
activitatea APADOR - CH”. 
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fi transportat la penitenciar, în aşteptarea procesului. În puşcării, i se va reţine tot ceea ce îi aparţine, 
i se dă o ţinută specifică şi, va fi plasat într-o celulă. Zilele ce vor urma vor fi pe deplin irosite căci 
penitenciarele nu sunt nici pe departe centre de loisir şi nici de reabilitare. Subiectul va suferi din 
cauza izolării, a umilinţei, din acuza temerilor, şi furiei. Va trebui să înveţe regulile acestui sistem, 
pentru a supravieţui. Chiar dacă statisticile nu sunt elocvente, se apreciază că, în acest moment al 
detenţiei, rata de suicid este ridicată.  

Dacă pentru delictul comis se pronunţă o sentinţă sub un an, prizionierul va îndeplini pedeapsa în 
penitenciare uşoare. Dacă totuşi delictul este o crimă şi se pronunţă o sentinţă mai grea, atunci 
persoana va fi închisă în anumite penitenciare. 

Odată sentinţa pronunţată, individul ajunge într-un penitenciar, unde va fi supus unui proces de 
orientare. Dimensiunea acestei faze diferă prin facilităţi. Orientarea formală poate include testări 
psihologice şi vocaţionale, planificarea unor programe specifice de reabilitare şi adaptarea la mediul 
de viaţă bazat pe trebuinţe speciale. Toate acestea, unele sau niciunul dintre aceste aspecte pot fi 
realizate în funcţie de filosofia şi resursele instituţiei. 

Dacă condiţiile permit angajarea de personal specializat pe psihiatrie, atunci aceşti specialişti vor 
constitui o parte din echipa de evaluare. Evaluarea realizată de către personalul specializat va 
conduce în cele din urmă la un plan de îngrijire. 

Asistenţa medicală în penitenciare 

Necunoscute sunt căile doctorilor 
Cazul deţinutului Marius V., din penitenciarul Bârcea Mare: ,,În timpul unei 
lovituri pe care o primise de la un deţinut, în penitenciarul din Oradea, Marius V. 
a rămas cu afecţiuni psihice foarte grave. El era într-o permanentă stare de 
cvasiinconştienţă, neştiind practic cum îl cheamă şi neputându-şi controla 
mişcările corpului (în evidenţele medicale V. figura cu diagnosticul tulburare 
organică de personalitate, posttraumatism craniocerebral, cu lipsă de 
substanţă osoasă temporal stâng). În aceste condiţii, a fost greu de înţeles – 
inclusiv pentru personalul de la cabinetul medical – menţiunea pe care medicii de 
la Spitalul penitenciar Bucureşti-Jilava o făcuseră în fişa medicală a deţinutului: apt 
de muncă din punct de vedere psihic.  

 

Orientarea informală este realizată de către deţinuţi. În lucrarea “Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”, 
Ctin Noica descrie amănunţit acest proces. Prin această pregătire, deţinutul învaţă “adevăratele” legi, 
cutume, ce guvernează în instituţie: de cine se va teme, cum să-şi păstreze integritatea, cui se 
subordonează. Supravieţuirea deţinutului depinde de cât de bine înţelege aceste legi nescrise. 

2. Expunerile la mediul corecţional 
Faţă de consideraţiile aduse asupra mediului de detenţie, există numeroase alte ameninţări ce trebuie 
luate în seamă. 

Asistenţa medicală în penitenciare 

Diazepam pentru tratamentul TBC 
,,Radu Daniel A., în vârstă de 18 ani, a decedat în ianuarie 1994, ca urmare a unei 
tuberculoze contractate în timp ce se afla în detenţie şi care nu a fost tratată de 
autorităţile penitenciare. În momentul morţii, victima nu mai avea masă musculară 
(caşexie). Radu Daniel A. fusese condamnat la 2 ani şi 6 luni, pedeapsă pe care a 
executat-o în cea mai mare parte, la Centrul de Reeducare Minori Găeşti. La data 
arestării preventive, minorul era sănătos, aşa cum reiese din fişa medicală 
întocmită de poliţie. În ianuarie 1993, minorul a fost inernat în Centrul de 
reeducare, unde nu i s-a completat fişa medicală şi nu i s-au efectuat vaccinările 
necesare. Victima a stat în Centrul de Reeducare peste 7 luni, perioadă în care s-a 



 132

îmbolnăvit de TBC. Boala a fost depistată târziu, iar minorul a fost internat la 
Spitalul penitenciar Bucureşti, în august 1993. După internare, minorul a fost lipsit 
de tratament adecvat. De pildă, din foia de observaţie clinică rezultă că, în 
intervalul de circa 4 luni – cât a fost internat în Spitalul penitenciar Bucureşti – o 
parte din medicamentele prescrise nu i-au fost administrate, fiind înscrisă 
menţiunea «lipsesc din farmacie», unele analize nu au fost efectuate, notându-se 
lipsa unor substanţe şi în mod repetat şi frecvent i s-a administrat pacientului 
Diazepam, medicament nespecific tratării TBC. 

 

Agresiunea sexuală 
Agresiunea în mediul penitenciar, sub forma asaltului, a propunerilor cu conţinut sexual, se dezvoltă 
într-un ritm alarmant. Acest fapt se datorează aglomeraţiei, plictiselii, rasismului, frustraţiei şi 
exacerbării vânzărilor ilicite de alcool şi droguri în interiorul instituţiei, în spaţiul de pedeapsă. În 
acest sens, acţiunea nu este motivată din punct de vedere sexual ci serveşte anumitor scopuri, cum ar 
fi controlul şi puterea, eliberarea tensiunii, crearea unei strategii, cât şi datorită trăsăturilor de 
personalitate a deţinuţilor slabi, scunzi şi a celor tineri. Contrar convingerilor societăţii, majoritatea 
victimelor şi a agresorilor săi sunt masculi heterosexuali. Estimarea numărului de prizionieri care 
sunt agresaţi sexuali variază pe o plajă largă. Factorii ce influenţează această situaţie sunt: 

a) Expectaţia de viaţă este foarte scurtă. 

b) Indiferenţa şi chiar negativismul din partea oficialilor penitenciarelor. 

Într-o lucrare a lui Cahil (1987), autorul explică faptul că 14% din totalul prizionierilor au fost 
agresaţi. Într-o cercetare realizată în instituţiile de corecţie din statul New York, au fost identificaţi 
28% din prizionieri ca fiind agresaţi în acest mod. 

Persecuţia 
În timpul abordării victimelor agresiunii sexuale, personalul de specialitate a formulat unele 
consideraţii. În urma agresiunii victima poate înregistra vătămare fizică, contactarea unor boli cu 
transmisie pe cale sexuală cum ar fi de exemplu HIVsau SIDA. Se pot observa incidenţa tulburării 
de stres post-traumatic.  
Din perspectivă psihologică, victima experimentează sentimente de umilire, depresie, ruşine, furie, 
impulsuri violente (raptusuri) ale dispoziţiei, derulări retrospective, coşmaruri cât şi incapacitatea de  
a se concentra.  

Deoarece “bărbaţii adevăraţi” nu discută despre emoţiile lor, este imposibil a se impune o formă de 
asistenţă în rezolvarea problemelor.  

Într-un astfel de mediu, victimile îşi pierd orice sentiment de securitate, mai ales că apare o 
întrerupere a cercului de relaţionare socială. De obicei, personalul specializat va observa individul ce 
manifestă o accentuare a stării de sevraj şi de izolare sau cazul unui risc crescut. Umilirea şi 
degradarea sunt intensificate de statutul din aceste instituţii a victimelor violului, ca fiind “sclavii 
sexului”1). Aceste victime trebuie să îndeplinească anumite munci menajere pentru stăpânii lor, 
sarcini de genul spălarea lenjeriei, îmbrăcarea lenjeriei de damă. De asemenea pot fi “dăruite” şi 
altora contra bani, produse, dulciuri, ţigări chiar droguri. 

Datorită faptului că majoritatea personalului nu poate tolera ideea agresiunii sexuale la bărbaţi, este 
dificil de confruntat şi controlat problema cât şi tratarea victimei. Psihologul reprezintă pivotul, 
liantul şi persoana principală în identificarea victimei, în iniţierea intervenţiilor în criză, acordarea 
consilierii specifice şi în acţiunea de căutare a unei soluţii legale. 

                                                           
1) Sclavii sexului, sunt etichetaţi în sistemul californian ca fiind punkeri iar în estul SUA drept “maytags”. În 

România sunt denumiţi “fetiţe”. 
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3. Probleme speciale în eliberarea condiţionată 
Chiar dacă în România eliberarea condiţionată este încă o problemă a viitorului, trebuie să amintim 
această problematică din perspectiva studiilor deja existente. 

Având în vedere multitudinea de legi ce guvernează emiterea sentinţelor, atât probaţiunea cât şi 
eliberarea pe cuvânt au fost afectate în mod serios. Dacă o persoană este condamnată pentru un 
anumit delict, atunci se emite sentinţa minimă acordată, dacă se consideră că se pot baza pe cuvântul 
acestuia. Există multe mişcări, proceduri pentru stabilirea planurilor alternative la încarcerare. 
Acestea includ unele lucruri de genul restituirii obiectului de către făptaş, munca în serviciul 
comunităţii cât şi plata în numerar. 

Există o anume categorie de deţinuţi ce aşteaptă noi reglementări pentru persoanele ce au dobândit 
SIDA. Datorită faptului că grupul de deţinuţi este considerat un grup cu risc ridicat pentru infectare, 
personalul medical trebuie să acorde o atenţie deosebită acestei populaţii controversate. În mod 
obişnuit, SIDA conduce la decesul deţinuţilor infectaţi. 

Personalul medical cât şi cel auxiliar din sistemul penitenciar trebuie să aibă o bună înţelegere a 
maladiei SIDA, pentru a-i trata înr-o manieră favorabilă pe cei infestaţi. Există încă mari neînţelegeri 
asupra naturii virusului şi a transmiterii în mediul deţinuţilor cât şi al personalului. Dacă se cunoaşte 
faptul că un individ este infestat sau pe cale de a se declanşa boala, el este izolat efectiv, atât 
psihologic cât şi fizic de restul populaţiei. Nu este considerat ca oportun asigurarea caracterului 
anonim în procedurile de testare din cadrul penitenciarului.  
Unele persoane în loc să fie arestate şi închise sunt incluse în programe de reabilitare a drogaţilor sau 
în alte programe alternative. Astfel, personalul medical poate deveni sursă de informaţii atât pentru 
deţinuţi cât şi pentru instanţă. Cunoaşterea resurselor comunităţii şi a procedurilor de deferire sunt 
foarte importante din acest aspect al tehnicii de corecţie-educaţie. 

Apropierea liberării, este un excelent prilej pentru personalul specializat de a menţine grupul 
focalizat pe reinserţia în comunitate. Unii foşti agresori s-au constituit în comunităţi, grupuri de 
sprijin, pentru a-i ajuta pe cei ce au fost la prima arestare. 

4. Preocupări pentru sănătatea femeii 
În cadrul sistemului, femeile reprezintă o minoritate. Facilităţile disponibile se dovedesc adesea 
inumane sau chiar inexistente. 

Sănătatea femeii 
Femeile care sunt arestate au comis în general delicte de genul prostituţiei, mici furturi şi posesie de 
droguri. Delictele sunt nonviolente dar femeile nu dispun de resurse pentru a fi eliberate. În detenţie 
femeile împărtăşesc aceleaşi preocupări şi au aceleaşi condiţii de viaţă ca şi bărbaţii. Totuşi, ele au în 
grijă copii minori pentru care ele îşi pierd dreptul de custodie. Şi în cazul lor, penitenciarele sunt 
suprapopulate şi insalubre. Ele nu au un istoric în ceea ce priveşte “lucrul cu sistemul” ca în cazul 
bărbaţilor deţinuţi şi, nici nu vorbesc sau să solicite tratament şi condiţii mai bune. Femeile sunt 
preocupate de naşteri, de protecţia la bolile cu transmisie sexuală şi de îngrijirea sănătăţii. Înainte de 
încarcerare ele prezintă o stare precară a sănătăţii, un nivel scăzut al respectului de sine, care nu le-ar 
permite să se aştepte la un tratament decent. În rândul femeilor deţinute sunt sesizate 
comportamente prefăcute şi uşuratice. În cazul lor, depresia nu reprezintă o problemă de sănătate 
mentală pentru care să fie luată în consideraţie, problemă ce reflectă de fapt furia, teama, frustrările 
şi suferinţele şi lipsurile îndurate de aceste femei. 

Personalul medical ce lucrează cu femeile deţinute, trebuie să prezinte abilităţi de comunicare 
excelente şi, să deţină dorinţa să asigure deţinutele în procesul învăţării cunosştinţelor despre 
fiziologie şi psihologie cât şi despre practicile de sănătate de care au nevoie pentru a-şi menţine un 
optimum de bunăstare. De obicei, şi pentru femei, astfel de informaţii au caracter de noutate, ele 
neavând acces la centre de îngrijire a sănătăţii. Ele se prezintă cu suspiciune, teamă şi sunt îngrozite 
de neştiinţa legată de statutul sănătăţii. Lucrul cu femeile poate fi o experienţă recompensată dacă 
concepţia, abordarea pozitivă necondiţionată reprezintă componenta majoră în relaţia specialist-
subiect. 
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DIAGNOSTICE FRECVENTE 
Atunci când se abordează diversitatea de indivizi care intră în sistemul judiciar, este posibil să ne 
confruntăm cu anumite categorii de diagnostice. 

Cele mai frecvente diagnostice identificate sunt suspiciunea, deteriorarea interacţiunii sociale, 
alterarea echilibrului sănătăţii, tulburare a respectului de sine, suicidul potenţial, răspunsul post-
traumatic, alterarea controlului pulsiunilor, agresiunea, comportamentul bizar, depresia şi consumul 
de substanţe (alcool, droguri). 

 

REZUMAT 
Deţinuţii trăiesc într-un mediu ostil în care siguranţa personală este într-o continuă primejdie. Se 
observă o accentuare dramatică a numărului de deţinuţi, datorită modificărilor legislative dar şi o 
creştere a arestărilor datorită delictelor legate de droguri. 

Populaţia deţinută prezintă o multitudine de probleme de sănătate printre care stări de natură 
psihiatrică cât şi probleme datorate consumului de substanţe. 

Psihologul, sociologul, lucrătorul social, ca membri ai echipei interdisciplinare de îngrijire a sănătăţii 
reprezintă poziţii unice în evaluarea şi acordarea sprijinului deţinuţilor de a traversa problemele 
emoţionale şi de a căuta tratamentul pentru simptomele psihotice. 

Personalul ce acţionează în instituţie pe linia psihologică trebuie să vină în întâmpinarea valorilor 
personale şi a cunoaşterii problematicii. Este foarte important să se conştientizeze diferitele modele 
culturale şi etnice ale deţinuţilor. 

Femeile deţinute prezintă preocupări distincte spre deosebire de bărbaţii deţinuţi, în special în ceea 
ce priveşte familia şi îngrijirea sănătăţii personale.  

Vârsta medie a deţinuţilor este redusă, ceea ce implică abordarea stadiulu adolescenţei şi a primei 
părţi a vârstei adulte. 

Astfel, acest efort reprezintă o imensă provocare pentru specialişti iar posibilităţile pentru cercetare 
sunt multiple.  
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 Obiective: 
 
 
 
 
1. Analiza epidemiologiei, a riscurilor, căilor de transmisie, a spectrului maladiei şi 

prevenirea acesteia. 
 
2. Identificarea şi evaluarea persoanelor îngrijorate – suspecte, HIV-pozitiv 

asimptomatice şi a celor ce manifestă maladia HIV. 
 
3. Descrierea obiectivelor subiectului şi a planului de intervenţie pentru cei 

îngrijoraţi, HIV+ asimptomatici şi cei cu maladie HIV manifestă. 
 
4. Descrierea formelor de manifestare din perspectivă neurologică a maladiei 

HIV. 
 
5. Identificarea prezenţei sau a trebuinţei de sprijin în comunitatea subiectului. 
 
6. Analiza precauţiilor faţă de persoanele cu SIDA şi a însemnătăţii prevenţiei. 
 
7. Aprecierea trebuinţelor subiectului în planurile: biologic, emoţional, sprijinul, 

în căminul familial, financiar, în cercul prietenilor. 
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 INTRODUCERE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a finele anului 1970, medicii din New York şi California s-au confruntat cu o maladie rară ce 
indica o deficienţă imunologică. Pentru că apăreau din ce în ce mai multe cazuri, începând din 
1981, la Centers for Disease Control (CDC) a început studiul acestei noi maladii. Apariţia 

sindromului de imunodeficienţă a însemnat apariţia unei epidemii şi tensiuni înfiorătoare. A început 
efectuarea cercetărilor asupra naturii virusului imunodeficienţei umane (HIV), substanţelor antivirale 
şi asupra vaccinurilor potenţiale. Nu s-a obţinut nimic, astfel societatea se aşteaptă la o continuare a 
epidemiei ce atinge indivizii din toate ţările. 

Prin această secţiune dorim să abordăm SIDA din perspectiva psihosocială. 

EPIDEMIOLOGIA 

În SUA, la finele anului 1991, cazurile de SIDA au atins cifra de 270.000. Durata medie de viaţă 
după infectarea cu SIDA este apreciată de la câteva luni la doi ani şi în cele mai rare situaţii la patru 
ani; durata medie de supravieţuire după diagnosticarea SIDA este de 13,4 luni. La statistica din SUA, 
18% dintre persoanele diagnosticate cu SIDA au decedat, 92% sunt bărbaţi şi 7% femei. Majoritatea 
cazurilor de SIDA apar în decada de vârstă 30 – 40 ani (Hopkins, Lafferty, 1988). 

Apariţia sindromului de imunodeficienţă se datorează virusului uman de imunodeficienţă (HIV). Ca 
retrovirus, HIV generează o stare de permanentă infecţie la cei ce au fost expuşi. Rata progresiei de 
la infecţia primară cu HIV la dereglările generate de HIV (infecţii oportuniste) par să fie de 25 – 
50% în decursul a 5 – 10 ani (1988). 

Starea de continuă alertă vis-a-vis de infecţia HIV ne-a dezvăluit aspecte ale transmisiei virusului. 
Aspectele corelate cu transmisia pot fi schematizate astfel: 

1. Contactul sexual: HIV se poate transmite prin relaţia vaginală, anală şi orală. Chiar dacă 
raportul sexual vaginal şi oral prezintă un risc crescut totuşi raportul sexual anal este modul cel 
mai propice de transmisie HIV. Statistica indică faptul că în 92% infecţia a apărut la 
homosexuali bărbaţi, dar se poate transmite şi în cazul heterosexual sau în cazul relaţiilor între 
femei. 

2. Expunerea sângelui. Concentraţia cea mai ridicată de HIV a fost identificată în sânge. 
Consumul de drog i.v. reprezintă calea cea mai obişnuită de expunere a sângelui la transmisia 
virusului. Transfuziile de sânge efectuate între anii 1978 – 1985 (dar şi mai recent) şi factorii de 
coagulare implicaţi în hemofilice au fost de asemenea implicate în transmisie. De asemenea, s-a 
înregistrat şi infectarea unor lucrători sanitari, datorită unor manipulări accidentale ale acelor sau 
prin contactul cu sângele pe pielea vătămată sau pe mucoasele membranelor. 

3. Relaţia mama cu copilul. Transmisia prenatală şi perinatală a virusului, de la mama 
infectată la copilul său apare la 50% dintre copii ai căror mame sunt infectate. A fost înregistrată 
transmisia HIV prin alăptare la piept (Friedland, Klein, 1987). 

L 
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4. Insecte. Studii de specialitate avansează ideea transmiterii şi prin înţepăturile unor insecte, 
în speţă ţânţari. 

Virusul imunodeficienţei umane cunoaşte la cei infectaţi o paletă de manifestări ale maladiei. 
Clasificarea infecţiei HIV apare astfel: 

 Clasa I:  Infecţie HIV acută. 

 Clasa II: Infecţie HIV asimptomatică. 

 Clasa III: Adenopatie limfatică persistentă generalizată. 

 Clasa IV: Dereglare 

A. Dereglare constituţională (organică). 
B. Dereglare neurologică. 
C1. Boli infecţioase. 
C2. Alte boli infecţioase secundare. 
D.  Cancere tip secundar. 
E.  Alte situaţii ale HIV. 

Prima celulă afectată de infecţia HIV este limfocita T (helper), dar HIV infectează şi macrofagele şi 
celulele sistemului nervos. Majoritatea persoanelor infectate HIV par sănătoase (clasa II, III). 
Manifestările clasei IV includ complexul generat de SIDA (ARC), dar şi SIDA. Subgrupa A include 
indivizii cu simptome organice, cum ar fi: febră persistentă neexplicabilă, diaree şi pierdere în 
greutate mai mult de 10%. Acest sindrom a fost cunoscut la început ca ARC, dar nu a fost stabilită 
nici o definiţie standard. Subgrupa C include infecţiile oportuniste incluse în ultimele definiţii ale 
SIDA. Definiţia actuală a bolii SIDA este mai largă, cu diagnosticare stabilită prin existenţa ARC – 
nevalidat, complicaţii neurologice, infecţii secundare cum ar fi pneumonia, Pneumocystis carinii sau 
un cancer cum ar fi sarcomul Kaposi. Astfel, categoriile A, B, C şi D devin indicatori de prezenţă 
SIDA. Categoriile C2 şi E nu au valoare diagnostică pentru SIDA, dar apar la subiecţii seropozitivi.  

Epidemia SIDA înseamnă infecţie HIV plus groază. Educaţia realizată asupra mijloacelor de 
transmisie, a manifestărilor infecţiei şi trebuinţele persoanelor cu SIDA reprezintă un fapt important 
în stoparea spaimei. Prevenirea transmisiei HIV poate fi realizată prin eliminarea comportamentelor 
cu risc crescut, apelând la practici sexuale protejate, dezinfectarea acelor şi seringilor folosite de 
drogaţii injectaţi pe stradă şi pentru protejarea personalului sanitar prin eliminarea contactului 
fluidelor corpului asupra pielii şi mucoaselor şi folosind precauţiile pentru prevenirea înţepăturilor 
accidentale cu acul. 
Singura cale absolută de a împiedica transmisia HIV pe cale sexuală este de a nu fi activ sexual. 
Practicile sexuale de siguranţă ce nu transmit HIV includ masturbarea, frecarea corp pe corp, 
pupatul şi jocul sexual neconcretizat. Folosirea prezervativului pentru sex vaginal, anal şi oral, 
implică un grad ridicat de risc de transmisie sexuală. Dacă totuşi prezervativul este folosit corect, el 
poate oferi o protecţie substanţială. Practicile sexuale care sunt nesigure şi posibil să transmită 
infecţia HIV sunt relaţiile vaginale, orale şi anale fără prezervativ. 

Deoarece dorinţa şi trebuinţele sexuale se modifică odată cu progresul infecţiei HIV, trebuie 
realizată evaluarea rezultată a acestui aspect de sexualitate la persoanele infectate cu HIV ca şi 
partenerii acestora. 

Modalitatea ideală de prevenire la consumatorii de drog i.v. este abstinenţa de la consum însoţit de 
suportul medicamentos şi psihoterapeutic necesar. Pentru cei ce nu se pot abţine sau nu doresc 
încetarea consumului există şi alte modalităţi de prevenire. Dezinfecţia acelor şi seringilor poate fi 
realizată acasă cu înălbitori de uz casnic urmată de clătire cu apă de la robinet. 

Personalul medical, ca şi partenerii, prietenii şi membrii familiei ce se implică în îngrijirea subiecţilor 
cu SIDA trebuie să urmeze precauţiile subliniate în îndrumările centrului de specialitate. Aceste 
precauţii sunt: 
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1. Folosirea mănuşilor pentru a împiedica contactul cu sângele, fecalele, urina sau a 
scurgerilor din plăgi pe pielea sau mucoasele celui ce asigură îngrijirea. Aceste precauţii trebuie 
urmate de toţi subiecţii deoarece nu se poate şti care din subiecţi sunt HIV pozitiv. 

2. Evitarea înţepăturilor accidentale cu acele; după folosire, acele trebuie aruncate în 
containerele special desemnate. 

Regula generală ce trebuie folosită cu subiecţii şi familiile acestora este aceea că nu trebuie făcute 
schimbări în planul social, familial sau la locul de muncă. Subiectul nu trebuie să se izoleze în 
saloane. Apropierile, atingerile, servirea mesei şi utilizarea facilităţilor pot continua ca înainte. 

PREOCUPAREA PERSONALULUI PENTRU SUBIECŢII CU HIV POZITIV 

Preocuparea personalului medical pentru subiecţii cu maladii legate de infecţia HIV, trebuie să fie 
orientată faţă de evaluarea şi monitorizarea propriilor lor valori, a intensităţii spaimei şi a ideaţiei 
referitoare la sexualitate (a lor şi a altora), a stilului de viaţă şi a ideaţiei faţă de exitus. Acest fapt este 
important nu doar pentru oferirea unei bune îngrijiri, cât şi pentru împiedicarea incendierii. În lucrul 
cu subiecţii SIDA au fost identificate opt probleme de contratransfer (Dunkel, Halfield, 1986). 

1. Teama de necunoscut. Lucrul cu o boală ce are nenumărate necunoscute poate induce 
personalului, la un moment dat, detaşarea şi abordarea subiectivă în loc de empatie şi 
obiectivitate. 

2. Teama de contagiune. Chiar dacă se cunosc multe despre transmisia HIV, teama de 
contagiune poate dezvolta o anxietate intensă, chiar panică, şi aceasta în ciuda programelor 
educaţionale derulate pentru detensionare. 

3. Teama de moarte şi de a nu muri. Lucrul cu pacienţii ce au decedat îi pot determina pe 
membrii echipei terapeutice să se gândească la propriul lor exitus. Această ideaţie poate exacerba 
atunci când mor pacienţi tineri. 

4. Negarea neajutorării. Membrii echipei pot ca prin negarea propriilor lor sentimente de 
neajutorare, de slăbiciune, să încerce dobândirea controlului asupra situaţiei prin afişarea 
convingerii în propria lor omnipotenţă. Aceasta poate conduce la ideea de vinovăţie sau la 
sentimentul de eşec personal. 

5. Teama de homosexualitate. Monitorizarea continuă a senzaţiilor de homofobie pot 
apare atât la homosexuali, cât şi la personalul echitabil. 

6. Supraidentificarea. Persoanele homosexuale ce oferă sprijin subiecţilor se pot identifica 
prea mult cu subiecţii homosexuali. Acest fapt conduce la pierderea obiectivităţii 
supraveghetorului. 

7. Furia. Furia poate fi manifestată ca rezultat al sentimentelor de neajutorare, teamă, 
spaimă, vinovăţie. Furia poate îndepărta supraveghetorul de subiect, în măsura în care 
manifestarea apare ca formă de autoconservare ce poate servi la protecţia supraveghetorului. 

8. Trebuinţa sentimentului de omnipotenţă profesională. 

 

Conştientizarea faptului că au apărut astfel de sentimente îl pot împinge pe supraveghetor să solicite 
sprijin şi colaborarea unei persoane pentru a discuta despre sentimentele sale. Aceasta va facilita 
empatia faţă de subiecţi şi va diminua potenţialul de consumare generat de negarea sau reprimarea 
sentimentelor de genul furiei şi neajutorării. Temerile sunt răspunsuri normale la situaţiile dificile şi 
nu sunt periculoase dacă sunt abordate corect. 

Nu trebuie uitat că administraţia trebuie să organizeze programe educaţionale pentru detensionarea 
personalului medical şi auxiliar ce vine în contact cu subiecţii cu SIDA. 
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 EVALUAREA 

La persoanele infectate cu HIV pot apare schimbări rapide şi dramatice în condiţia biologică şi 
psihosocială a persoanei respective. 

Evaluarea în sensul diagnosticării şi planificării pentru intervenţii trebuie să se realizeze în mod rapid 
şi frecvent. 

  

Ghid de evaluare a persoanelor cu infecţie HIV. 
 

Condiţia fizică. 

Simptome:  febră, oboseală, pierderi în greutate, tuse, dispnee, dureri de cap, 
diaree, inflamaţie în cavitatea bucală, erupţii ale pielii, pierderi de memorie, 
modificări de conduită, parestezii, paralizii sau blocaje la nivelul membrelor. 

 Medicaţie. 

 Activitate. 

  Fără restricţii. 
  Se poate îngriji el însuşi. 
  Trebuie ajutat la gătit, spălat, curăţat, la cumpărături. 
  Trăieşte singur, dar are nevoie de asistenţă. 
  Incapabil să trăiască singur, dar îşi poate îndeplini minimul de îngrijire. 
  Nevoia de asistenţă în toate privinţele. 
 

Condiţia Psihosocială. 

 Date demografice. 
  Religia. 
  Educaţia (cel mai înalt nivel absolvit). 
  Statut marital. 
  Copii. 
  Situaţia existenţială. 
 Sisteme de sprijin. 
 Stilul de viaţă şi factorii de risc. 
  Modificări recente, stresante. 
  Paternul de somn. 
  Fumatul. 
  Consumul de alcool. 
  Drogurile. 
 
 Examinarea stării psihice. 
Abordări specifice (întrebări deschise). 

  “La ce te gândeşti cel mai mult ?” 

  “Cum aş putea să te ajut ?” 

  “În ce mod îţi afectează preocupările de sănătate viaţa ta zilnică ?” 
  
Istoricul vieţii sexuale. 
  Relaţiile sexuale cu bărbaţi, femei, ambele sexe. 
  Are un patern regulat, permanent. 
  Modificări ale expresiei sexuale. 
  Foloseşte mijloace de protecţie; Ce înseamnă protecţie în ideea subiectului ? 
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  Satisfacţia cu mijloacele de protecţie sexuală. 
  În ce mod răspunde partenerul la modificările legate de infecţia HIV, maladie. 
  Dacă nu este sexual activ, cum resimte subiectul acest fapt ? 

 Planul financiar 
  Lucrează ? Poate să-şi continue munca ? 
  Venitul. 
  Fondul economic: maşină, proprietăţi, investiţii, asigurări, case. 
  Debite sau împrumuturi, cărţi de credit, sprijinul copiilor. 
  Asigurări: asigurare medicală, deductibilă. 
  Asigurare de viaţă / de incapacitate. 
  Planuri pentru viaţă în condiţiile diminuării veniturilor. 
 Căminul. 
 Care este situaţia subiectului acasă ? Casă personală, apartament, locuieşte singur. 
 Poate menţine curăţenia, găteşte în bucătărie ? 
 Poate trăi singur ? 
 Ce face dacă nu poate trăi singur ? Ce opţiuni are subiectul; care sunt acceptabile? 
 

 Subiecţii îngrijoraţi 
Primul grup de persoane preocupate de continua progresare a infecţiei HIV sunt persoanele 
îngrijorate de prezenţa SIDA, persoane care nu prezintă nici un risc sau un risc scăzut pentru 
infectare. Aceşti indivizi, adesea numiţi “cei îngrijoraţi”, manifestă anxietate, agitaţie, depresie, la 
nivel ridicat, temeri referitoare la contagiune şi dificultăţi sexuale (blocaje mentale). Poate apare o 
simptomatologie asemănătoare pacienţilor cu HIV: oboseală, pierdere în greutate, diaree, adenopatie 
limfatică. Indivizii din acest grup sunt cei ce nu au avut contacte personale sau sexuale cu persoane 
cu risc ridicat sau cu persoane, membri ai familiei sau prieteni ai celor expuşi la risc. 

În acest sens trebuie realizată o evaluare a riscului de expunere la HIV pentru a se determina dacă o 
persoană se încadrează sau nu în această categorie. 

 

 Persoane cu risc ridicat la infecţie HIV: 
 

1. Bărbaţi ce au avut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi. 
2. Persoane ce au folosit droguri i.v. şi ace nesterile. 
3. Femei partenere ale unui bărbat bisexual. 
4. Parteneri sexuali sau de ace i.v. la consumatorii de drog. 
5. Copii născuţi de mame infectate HIV. 
6. Partenerii de sex ale persoanelor HIV pozitive. 
7. Persoane ce au avut transfuzii multiple de sânge. 
8. Hemofilicii. 

 

Persoane cu risc moderat la infecţie HIV: 
 

1. Persoane heterosexuale cu mulţi parteneri sexuali. 
2. Personalul medical accidentat cu ace neprotejate sau prin expunere la sângele indivizilor 
HIV pozitiv. 

 

Persoanele cu risc scăzut sau fără risc de infectare HIV: 
 

1. Persoane cu relaţie monogamă. 
2. Persoane angajate doar în sex protejat (masturbare, prezervative). 
3. Persoane care nu sunt active sexual. 
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4. Contacte cu persoane HIV pozitive, în planul social, la locul de muncă, în căminul 
familial. 

 

În plus trebuie să se ţină cont şi de următoarele: 

 Teama legată de comportamentul sexual şi de decesul asociat cu HIV. 

 Anxietatea indusă de necunoaşterea elementelor pandemiei HIV. 

 Neputinţa legată de sentimentul lipsei alternativei la schimbare şi la resursele disponibile. 

 

Subiecţi cu HIV negativ 
Persoanele cu risc ridicat de expunere la HIV trebuie examinate cu mare atenţie, împărţindu-i în 
două grupe, conform cu statutul anticorpului HIV. Se cunosc foarte puţine despre persoanele cu 
risc, care au anticorp HIV-negativ. 

Rezultatul negativ la testul de aticorp HIV reprezintă pentru multe persoane eliberarea de frica de 
moarte, de infectare a altora, dezvăluirea necesară în sensul informării asupra riscului sau a 
rezultatului testului către personalul medical, iubit, familie sau prieteni. Totuşi, teama de inexactitate 
a testului şi teama de viitoarele contacte sexuale ce îl pot expune din nou la HIV, nu sunt eliminate. 
Vinovăţia faţă de partenerii anteriori la sex, consumul de drog şi temerile de dezvăluire a riscului în 
faţa partenerilor ce nu sunt expuşi, cultivă, de asemenea, o anxietate substanţială. O deosebit de 
intensă anxietate şi teamă poate fi identificată la bărbaţii heterosexuali sau bisexuali expuşi la risc 
care şi-au propus să devină sau sunt tătici. De asemenea, la aceşti indivizi se poate înregistra o negare 
continuă a riscului. 

Faţă de persoanele HIV negativ trebuie urmărite: 

 Anxietatea legată de nerecunoaşterea modului de transmisie şi infecţie. 
 Deteriorarea comunicării faţă de discutarea practicilor sexuale cu partenerii. 
 Teama de a fi sau de a deveni HIV pozitiv. 
 Teama de dezvăluire noilor parteneri a practicilor sexuale anterioare şi de consum de drog. 
 Mod de soluţionare defensiv (negare) faţă de punerea în situaţia infectării cu HIV, a subiectului 

însuşi sau a altora. 
 Mâhnirea legată de pierderea exprimării sexuale. 

Subiecţii HIV pozitiv 
Persoanele care au decis să-şi determine statutul infecţiei HIV şi care au descoperit că sunt infectaţi 
cu HIV au aceleaşi trebuinţe ca cei ce se prezintă HIV negativ, dar în plus au unele trebuinţe 
psihologice speciale. 

Depresia apare ca o problemă serioasă. Cei ce au anticorpi HIV pozitiv resimt în mod frecvent 
sentimente de slăbiciune, neajutorare şi pălesc cu gândul la viitorul lor. Se poate instala o apatie 
profundă. Unul din primele răspunsuri primite atunci când li se spune că sunt HIV pozitiv, este 
acela că ei simt că mor. Pierderea potenţială a imaginii de sine ca persoană sănătoasă, pierderea 
interesului, pierderea oportunităţii de a concepe un copil, toate acestea le generează o adâncă 
suferinţă şi teamă. O altă problemă majoră o reprezintă vina legată de practica comportamentelor ce 
au condus la infectare. Ideaţia suicidară apare frecvent la persoanele HIV-pozitiv. 

Anxietatea intensă şi atacurile de panică dezvoltate în jurul gândurilor la sănătate, riscurile celor 
iubiţi şi moartea sunt elemente comune. Anxietatea şi atacurile de panică pot fi precipitate de 
simptomele agravante care nu ţin chiar de SIDA. De asemenea, poate apare somatizarea, stresul 
legat de simptomele fizice şi emoţionale şi manifestările hipocondriace. Negarea poate fi un 
mecanism puternic de apărare al persoanelor seropozitive. În soluţionarea noilor situaţii implicate de 
seropozitivitate, unele persoane întreţin sau revin la conduite anterioare ca o încercare de a nega 
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faptul că s-a schimbat ceva. În acest sens, ele îşi diminuează în mod serios simptomele organice şi 
psihologice şi evită îngrijirea medicală necesară. 

Izolarea socială poate fi favorizată de temeri nerealiste de a nu-i infecta pe alţii. Multe persoane se 
tem de a nu fi rejectate şi stigmatizate din cauza SIDA şi pentru a prelucra această teamă ei evită cât 
mai mult posibil contactul cu alte persoane. Disfuncţia sexuală exprimată prin impotenţă sau 
inhibarea dorinţei sexuale poate fi o reacţie de a se şti HIV seropozitiv. Ele au sentimentul că de 
acum sunt indezirabile din perspectivă sexuală ori sunt chiar periculoşi. Aceste persoane întâmpină 
greutăţi, precum pierderea locului de muncă, destrămarea căminului, a familiei, pierderea prietenilor 
ca răspuns la dezvăluirea aspectului HIV. 

În acest sens, evaluarea subiecţilor HIV pozitiv, include: 

 Anxietatea legată de statutul de HIV pozitiv. 

 Modul de soluţionare defensiv (negare şi intelectualizare) vis-à-vis de statutul HIV pozitiv. 

 Depresia indusă de stituaţia nouă: HIV seropozitiv. 

 Întristarea anticipatorie legată de posibile modificări în înfăţişare, stil de viaţă şi decesul datorat 
HIV pozitiv. 

 Teama legată de a nu-i contamina pe alţii. 

 Potenţialul suicidar legat de aflarea statutului HIV pozitiv. 

 Disfuncţia sexuală indusă de aflarea statutului HIV pozitiv. 

SUBIECŢI CU INFECŢIE HIV SIMPTOMATICĂ SAU CU UN COMPLEX DE 
MANIFESTĂRI LEGAT DE SIDA 
În timp, unii subiecţi cu HIV avansează la o stare simptomatică sau spre un complex diagnosticat ca 
fiind legat de SIDA. Se întâlnesc simptome precum: oboseala, pierderea greutăţii, diaree şi prezenţa 
de candida orală. Unele complexe de simptome sunt destul de severe pentru a genera o incapacitate. 
În funcţie de severitatea simptomelor, mulţi subiecţi ai acestui grup vor suferi o ulterioară 
deteriorare a sistemului de imunitate şi astfel va fi diagnosticată SIDA. 

Subiecţii acestui grup trăiesc adesea cele mai înalte nivele de disconfort subiectiv. Cauzele acestui 
disconfort sunt ambiguitatea diagnosticelor: Sunt simptomele reale? Ce se va întâmpla în 
continuare? 

Pentru a convinge subiecţii că simptomele sunt reale se consumă multă energie. Se întâlnesc adesea 
nivele ridicate de anxietate, depresie severă, un puternic sentiment al izolării şi preocuparea pe tema 
morţii. Apare teama de a nu fi mai rău, incertitudinile zilnice, stigmatizarea, neajutorarea, durerea şi 
suferinţa. De asemenea, aceşti subiecţi trebuie să dezvăluie familiei factorii de risc (homosexualitate, 
consum de drog i.v.), cât mai curând posibil sau diagnoza iminentă pentru SIDA. 

Evaluarea subiecţilor cu un complex de manifestări legate de SIDA (ARC) include: 

 Anxietate legată de statutul de SIDA sau ARC. 

 Depresia legată de modificările stilului de viaţă şi posibila moarte. 

 Teama legată de pierderea controlului, durere şi suferinţă. 

 Spaima anticipatorie legată de posibilitatea unei iminente diagnosticări de SIDA. 

 Vinovăţia de a fi cauzat prin conduită (practici sexuale, ace, copil născut din mamă HIV-
pozitivă), infectare HIV. 

 Neputinţa în faţa sentimentelor de stigmatizare. 

 Deteriorarea interacţiunii sociale legate de complexul SIDA. 
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SUBIECŢII CU SIDA 

Când persoanele aud cuvântul SIDA, răspunsul obţinut este frica. De asemenea, apare o puternică 
asociere cu ideea morţii. Subiecţii care sunt conştienţi de riscul clar de infecţie HIV sau care ştiu că 
sunt cu anticorpi HIV pozitiv, trăiesc emoţii foarte intense şi puternice. Din aceasta rezultă teama, 
vinovăţia, disperarea, regretele şi neajutorarea. Preocuparea cu ideea morţii este şi ea ceva obişnuit. 
Pentru subiecţii care au dezvoltat simptome ARC, o diagnosticare SIDA (stabilită prin prezenţa 
complicaţiilor neurologice, infecţii secundare precum pneumonia Pneumocystis carinii sau a 
cancerului precum sarcomul Kaposi, ARC infirmat) poate aduce un sentiment de descărcare şi în 
final o anxietate constantă legată de viitorul incert. 

Există numeroase preocupări psihologice faţă de subiecţii cu SIDA. Izolarea, liniştea mentală şi 
spirituală, locul de muncă, statutul financiar, sprijinul social, intimitatea fizică, status-rolul şi suicidul 
sunt obiectivele ce trebuie abordate. Pierderile survenite în diferite planuri – sănătate, înfăţişare, 
funcţia organismului, moartea iminentă sau decesul prietenilor – sunt aspecte ce structurează 
procesul de îngrijorare. Anxietatea şi depresia se pot intensifica. Mulţi subiecţi ce au SIDA se 
învinovăţesc ei înşişi pentru boala prezentă. Sentimentele de contaminare sunt ceva obişnuit, iar 
teama de dezvăluire a riscului, a sexualităţii şi diagnosticului nu fac decât să intensifice. 

Pe lângă preocupările psihologice apar în mod frecvent complicaţiile neurologice. Manifestările 
clinice ale sistemului nervos apar la cel puţin 40% dintre subiecţii cu SIDA şi ele pot fi manifestări 
iniţiale ale infecţiei HIV în cazul a 10-30% dintre pacienţi. Unele studii de neuropatologie au găsit 
dovezi ale infectării HIV a SNC în mai mult de 90% din cazuri (Collier, Gayle, Bahls, 1987). 
Demenţa progresivă sau complexul de demenţă SIDA reprezintă cea mai întâlnită manifestare 
neurologică. În planul cognitiv, primele semne sunt uitarea, diminuarea concentrării şi confuzia. În 
ultimele stadii ale demenţei, apar confuzia şi pierderea memoriei. Manifestările comportamentale 
sunt de la apatie şi retragere socială la starea de indiferenţă, conştientizare, mirare şi incontinenţă. 
Poate apare şi psihoza organică. Modificările stării mentale solicită o evaluare neurologică atentă 
deoarece aceste simptome pot fi generate de infecţii tratabile ale SNC, cum ar fi Toxoplasma gondii 
care cauzează encefalite sau meningite – criptococi. 

Referitor la subiecţii cu SIDA, trebuie urmărit: 

 Îngrijorarea legată de diagnosticarea SIDA. 
 Modul de soluţionare ineficient faţă de depăşirea emoţiilor şi a problematicii bolii organice. 
 Confuzia legată de infecţia neurologică cu HIV. 
 Dereglarea conceptului de sine vis-à-vis de efectele psihologice şi organice ale SIDA. 
 Deficitul în îngrijirea de sine legat de boala fizică şi de complicaţiile neurologice generate de 

SIDA. 
 Epuizarea spirituală indusă de iminenţa morţii. 
 Potenţialul suicidar indus de depresie, frica de suferinţă, suferinţa prezentă sau teama de a nu fi 

o povară pentru alţii. 
 

Trebuinţele psihologice de bază ale subiecţilor cu SIDA pot fi ajutate prin: 

1. Oferirea informaţiilor despre SIDA. 

2. Ajutarea subiecţilor de a-şi structura un plan de viaţă. 

3. Recunoaşterea valorii persoanei, ca fiinţă umană valorizată. 

4. Confirmarea legitimităţii simptomelor şi a suferinţei. 

5. Consilierea subiectului pentru serviciile sociale. 

6. Ascultarea. 

7. Dezvoltarea controlului. 

8. Înţelegerea şi sprijinul în negare pentru a se proteja împotriva avalanşei de emoţii. 
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Unul din cele mai dificile obiective este întreţinerea speranţei în faţa maladiei pentru care nu se 
cunoaşte tratament. Speranţa se poate prezenta diferit de la o persoană la alta – să tolereze 
zidovudina (AZT), să meargă acasă de Crăciun, să moară acasă lângă iubit, prieteni şi familie. 

  
FAMILIA, PARTENERII ŞI PRIETENII SUBIECŢILOR CU SIDA 

La aflarea veştii de infecţie HIV, ARC sau SIDA, răspunsurile membrilor familiei, a partenerilor şi a 
prietenilor subiectului pot varia foarte mult, dar echipa terapeutică se poate aştepta ca teama să-i 
cuprindă pe membrii familiei, partenerilor sau a prietenilor celui bolnav. Unele răspunsuri sunt 
similare reacţiilor persoanelor cu SIDA: negare, furie, tristeţe, teama de contagiune. 

Răspunsul familiei biologice depinde de calea prin care membrul familiei a contactat maladia. 
Familiile hemofilicilor pot exprima o furie amplă faţă de furnizorul de sânge (Macks, 1987). În 
cazurile în care infecţia s-a dobândit prin contactul sexual sau înţepături, diagnosticul SIDA poate să 
indice homosexualitate sau consumul de drog. În multe situaţii familia află doar atunci că fiul era 
homo. Pot apare răspunsuri homofobice, dar prin sprijin adecvat familiile pot fi ajutate să accepte 
această informaţie şi să continue să-şi sprijine fiul/fiica. 

O situaţie deosebit de dificilă este explicaţia unui bărbat bisexual căsătorit, dată soţiei care nu îl 
suspectează. Echipa terapeutică va oferi posibilitatea testării anticorpului HIV, evaluarea fizică şi 
sprijinul emoţional pentru soţia/soţul, partenerul luat prin surprindere. Trebuie ascultat fiecare 
dintre părţi, cât şi solicitările, întrebările acestora vis-à-vis de ce informaţii pot fi sau nu împărtăşite. 

Evaluarea diagnostică ce consideră familiile, partenerii şi prietenii subiectului cu SIDA, include: 

 Neliniştea anticipată vis-à-vis de pierderea celui iubit. 

 Modul de abordare de către familie. 

 Dereglarea funcţiilor familiei în situaţia dezvăluirii diagnosticului SIDA a membrului familiei. 

 Cunoaşterea deficitului (SIDA, homosexualitate). 

Pentru a veni în întâmpinarea trebuinţelor familiei, iubitului şi prietenilor se pot oferi informaţii 
despre SIDA, se poate oferi accesul la echipa terapeutică, acordarea sprijinului emoţional. 

 

CONSUMUL DE SUBSTANŢE ŞI, SIDA 

SIDA şi consumul de substanţe au generat numeroase preocupări pentru specialiştii sănătăţii 
mentale şi medicale. Răspunsurile nu sunt simple. 

Consumul i.v. de drog reprezintă factorul a 25% din cazurile de SIDA. Seropozitivitatea HIV în 
rândul acestei populaţii variază de la 50% la mai puţin de 1%. Odată ce infecţia HIV a devenit 
stabilă într-o zonă geografică, consumatorii de drog devin sursa primară pentru transmisia 
heterosexuală şi in utero (des Jarlais, Friedman, 1987). 

Consumul de alcool şi drog sunt consideraţi factori ce accentuează riscul unei persoane infectate 
HIV spre a dezvolta SIDA. Slaba alimentaţie şi privarea de somn conduc la stresul sistemului 
imunologic. Astfel, se impune o intervenţie în zona abuzului de drog şi alcool. 

Au fost identificate trei grupuri ţintă pentru prevenirea HIV şi SIDA. Acestea sunt (Des Jarlais, 
Friedman, 1987): 

1. Cei ce nu au început consumul i.v. de drog. 

2. Cei ce consumă drog şi doresc să înceapă un tratament. 

3. Cei ce consumă drog şi nu doresc să primească tratament pentru eliminarea drogului consumat 
i.v. 

În acest sens, strategiile importante de prevenire sunt educaţia în şcoli şi oriunde există pericolul de 
SIDA şi de consum i.v. de drog şi deschiderea de programe de desensibilizare la drog. Datorită 
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potenţialului de răspândire a HIV în rândul consumatorilor i.v. de drog, partenerii lor sexuali şi copii 
fiind probabil noii infectaţi cu SIDA, este crucială implementarea acestor strategii de prevenire. 

Unităţile medicale şi de sănătate mentală trebuie să considere şi consumul de substanţe (droguri) în 
evaluarea persoanelor cu infecţie HIV sau a bolii. Nici o altă abordare pe lângă consumul de drog nu 
poate să evidenţieze eforturile de rezolvare a atâtor probleme ce survin din 
SIDA. 

FEMEILE, COPIII ŞI SIDA  

În mod curent, aproape 8% din cazurile de SIDA aparţin femeilor 
(Hopkins, Lafferty, 1988). Femeile gravide ce au infecţie HIV au 50% şanse de a avea un copil 
seropozitiv HIV. Cam 1% din cazurile de SIDA au apărut la copii mai mici de 13 ani. De asemenea, 
la femeile cu SIDA, 53% erau consumatoare i.v. de drog, 21% au avut contacte heterosexuale cu o 
persoană cu risc (67% din acest grup au avut contacte heterosexuale cu consumator i.v. de drog) 
(Guinan, Hardy, 1987). 

Femeile cu infecţie HIV sau cu SIDA au unele probleme psihologice ce trebuie rezolvate. Prima ar 
fi situaţia dacă trebuie să rămână însărcinată. Unele studii indică faptul că infecţia HIV la femei se 
accelerează dacă este însărcinată (Shaw, 1987). De asemenea, femeile însărcinate au nevoie de 
consiliere asupra riscurilor de infecţie HIV pentru ele însele şi pentru copil. Se impun discuţii asupra 
oportunităţii avortului sau a continuării sarcinii; nu toţi copiii născuţi de o mamă infectată HIV se 
nasc infectaţi. 

Atunci când boala s-a instalat, mama având SIDA sau un complex legat de SIDA (ARC), ea nu mai 
poate să-şi îndeplinească rolul de mamă astfel că micuţul şi 
ceilalţi adulţi din casă vor fi afectaţi. Copilul unei mame poate 
fi de asemenea afectat în mod direct de diagnosticul acesteia.  

Astfel, copilul poate fi exclus de la şcoală. Multe femei ce au 
un copil cu SIDA pot fi ele însele bolnave. Dacă mama este 
suficient de sănătoasă să-şi îngrijească copilul, ea trebuie să se 
îngrijească şi de altele, cum ar fi: îngrijirea medicală, mijloacele 
financiare, accesul la şcoală, familia şi prietenii. 

Ca răspuns la aceste situaţii extraordinare, femeia are nevoie de servicii specifice cu SIDA pentru a-şi 
rezolva trebuinţele speciale. 

În ceea ce priveşte situaţia mamelor cu SIDA, evaluarea diagnostică va urmări: 

 Dereglarea funcţiilor familiei datorită mamei bolnave de SIDA. 

 Alterarea statutului de părinte datorită SIDA. 

 Crizele situaţionale legate de boală şi de SIDA la mamă, copil sau la amândoi. 

 

VACCINUL ŞI SUBSTANŢELE ANTIVIRALE 

Strategiile curente de prevenire primară a HIV se centrează pe educaţia de a împiedica transmisia 
virusului între persoane. Se construiesc programe speciale pentru conversia la practicile de sex 
protejat. Se impune urgent vaccinarea sigură şi eficientă pentru prevenirea infecţiei HIV, datorită 
gravităţii maladiei şi a dimensiunii pe care a atins-o infecţia HIV prin răspândirea în întreaga lume. 
Perspectiva unui vaccin eficient este incertă. Rolul anticorpilor HIV în procurarea mijloacelor de 
apărare împotriva infecţiei este încă neclar. Lipsa unui model animal pentru infecţia HIV limitează 
capacitatea încercărilor preclinice. Alte întrebări îşi aşteaptă răspunsurile. Astfel, eliminarea 
conduitelor cu risc în transmitere sunt primele mijloace de prevenire disponibile. 

Estimările curente realizate de CDC (1988) vis-à-vis de numărul de persoane SUA, infectate cu HIV 
se cifrează la 1-2 milioane. Eforturile de prevenire secundară (împiedicarea progresării de la infecţia 
HIV la maladia SIDA) se focaliza până de curând pe învăţarea căilor de dobândire a confortului 
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mental şi fizic. Cercetările au condus la utilizarea unor substanţe antivirale pentru a împiedica 
degenerarea ulterioară a sistemului imunologic de către HIV. Ciclul de viaţă a HIV urmează paternul 
unui virus ataşat, care invadează celula de bază, se dezveleşte, se replică, se asamblează şi se 
eliberează din celulă. Fiecare din aceşti paşi reprezintă o ţintă potenţială pentru substanţele antivirale. 

Cele mai ample studii realizate asupra substanţelor antivirale se referă la momentul actual la 
zidovudină (AZT). Acţiunea farmacologică a acestei substanţe este inhibarea revers transcriptazei, o 
enzimă necesară pentru replicare virală. Studiile cu această substanţă pe subiecţi cu SIDA sau cu un 
complex legat de SIDA (ARC) au indicat o mortalitate scăzută şi o îmbunătăţire a performanţei 
fizice şi mentale, câştigare în greutate şi o accentuare a energiei (Tartaglione, 1987). Din nefericire, 
efectele secundare serioase de granulocytopenia şi de anemie au impus reducerea dozei sau 
întreruperea administrării substanţei. Au fost observate erupţii, dureri de cap, prurit, greaţă şi 
confuzia de intensitate moderată. Au fost începute şi studii cu zidovudine asupra persoanelor cu 
infecţie HIV asimptomatică, dar pentru examinarea împiedicării progresiei de la forma 
asimptomatică la boală necesită câţiva ani pentru obţinerea datelor. 

Oricum, există prospectări pentru intervenţii farmacologice asupra infecţiei HIV. În acelaşi timp, 
intervenţiile pentru spectrul infecţiei HIV sunt, informarea despre risc, reducerea riscului, sprijinirea 
conduitelor modificate şi ajutarea persoanelor cu infecţie HIV pentru a-şi găsi un optimum al 
condiţiei fizice şi mentale, al speranţei şi încrederii. 

 

Rezumat 

Comportamentele asociate cu transmisia virusului imunodeficienţei umane sunt, contactul sexual, 
expunerea sângelui, şi transmisia de la mamă la copil. Se cunoaşte că HIV generează un spectru de 
maladii în cei infectaţi. Echipa terapeutică trebuie să evalueze şi să monitorizeze cu atenţie la acei 
subiecţi infectaţi, a temerilor şi a sentimentelor despre sexualitate, stilurile de viaţă alternative şi ideea 
morţii. Aprecierea, diagnosticarea şi intervenţia se preocupă cu subiecţii ingrijoraţi până la cei cu 
SIDA. Modificările dramatice şi rapide ce au loc în starea fizică şi mentală a pacienţilor cu infecţie 
HIV, necesită o urmărire şi apreciere continuă. 
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OBIECTIVE: 
 

Studiul vârstelor de regresie a devenit deosebit de important deoarece foarte mult timp a fost 
neglijat un domeniu atât de important. 

Secţiunea abordează aspecte cuprinătoare din sfera socială, psihologică a vârstelor avansate 
încluzând în secţiunea următoare stagiul terminal sub semnul bolii Alzheimer. 

“Ne dedicăm un sfert din viaţa noastră pentru a creşte şi apoi trei sferturi pentru a deveni bătrâni”. 

Declaraţia nu este atât de simplă pe cât pare, dar reprezintă un mod eficace pentru a evidenţia 
motivul general pentru care vârstele de regresie merită să fie studiate. Studiul ştiinţific al vârstelor de 
regresie reprezintă un subiect vast iar uneori este un capitol terifiant şi depresiv. El abordează 
ştiinţele biologice şi medicale, ştiinţele sociale şi comportamentale şi, ne înfăţişează trei tipuri de 
sarcini: teoretice, metodologice şi aplicative.  

Sarcina teoretică este de a confirma şi extinde sistemul conceptual care integrează şi explică faptele 
observate la bătrâneţe. 

Sarcina metodologică este de a dezvolta proceduri de cercetare adecvate şi de a examina cu atenţie 
logica argumentelor despre natura bătrâneţii. 

Sarcina practică este de a preveni sau de a reduce efectele adverse pentru bătrâneţe. 

Acestea fiind spuse amintim că ne-am fixat următoarele obiective: 

1. Descrierea tendinţelor sociodemografice ce pot influenţa îngrijirea sănătăţii mentale ale 
vârstnicilor. 

2. Identificarea factorilor ce contribuie la subutilizarea serviciilor de sănătate mentală de către 
vârstnici. 

3. Identificarea elementelor unei evalurări valabile a vârstnicilor. 

4. Analiza modului de interacţiune a procesului normal de îmbătrânire cu forme de 
psihopatologie şi afectarea răspunsului la tratament. 

5. Identificarea instrumentelor de evaluare psihosocială necesare pentru evaluarea 
vârstnicilor. 

6. Analiza obiectivelor terapeutice în lucrul cu vârstnicii. 

7. Descrierea trebuinţelor psihosociale ale vârstnicilor. 

8. Elaborarea consideraţiilor de consiliere specială în aşezămintele de îngrijire pe termen 
lung. 

9. Analiza avatajelor terapiei de grup şi a familiei în cazul vârstnicilor. 

10. Identificarea strategiilor de reabilitare psihosocială necesare în lucrul cu vârstnicii. 

11. Analiza formelor comune de diagnostic identificate în problemele de sănătate mentală la 
vârstnici. 

12. Înţelegerea necesităţii evaluării şi a principiilor de intervenţie. 

13. Necesitatea cercetării sănătăţii mentale la grupul de populaţie vârstnică. 
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“Să îmbătrânim frumos şi demn” 

                                    Acad. Ana Aslan 
 
 

 

 

 
“Există modalităţi de prelungire a vieţii: să o prelungim dincolo de limitele  

biologice vârstei sau, misiunea imediată, să evităm să o scurtăm” 

Acad. C.I.Parhon 

 

 
“Să dăm mai mulţi ani vieţii şi mai multă viaţă anilor” 

“Dacă nu ai un bătrân să-ţi cumperi” 

(Proverbe) 
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TENDINŢE DEMOGRAFICE. 

 

 

 
u ajutorul studiilor epidemiologice putem observa că, până în anul 2050 se preconizează o 
creştere a numărului populaţiei în vârstă1 (de peste 65 ani), care va atinge la nivel planetar 
cifra de 1,42 miliarde, ceea ce va însemna de trei ori mai mult decât în 1998.. În SUA, 
estimările curente indică mai mult de 28,1 milioane de persoane de peste 65 ani. Prin anul 

2030, acest număr se va dubla chiar, aşa încât vârstnicii vor reprezenta 20% din populaţia SUA. În 
prezent în România se înregistrează 6,2 milioane persoane peste 65 ani, peste 20% din persoanele 
trecute de 80 de ani suferă de demenţă, peste 15% din toţi bătrânii suferă de depresie. 

Nu este important doar faptul că acest segment al populaţiei va trăi mai mult, dar odată cu creşterea 
populaţiei de peste 85 ani, vârstnicii devin cu mult mai fragili, dependenţi şi vulnerabili atât la 
maladii fizice cronice cât şi la probleme de sănătate mentală. În plus, procentul celor “prea 
vârstnici”, acele persoane de peste 85 ani, va creşte de 3–4 ori mai repede decât populaţia generală. 
Prin 2050, se preconizează ca 50% din populaţie va depăşi vârsta de 85 ani. O semnificaţie deosebită 
pentru personalul medical, politicieni şi specialişti în politici de sănătate, o reprezintă corelaţia 
ridicată între creşterea vârstei şi insuficienţele fizice şi mentale cronice ce necesită o îngrijire pe 
termen lung. 

Alături de rapida accentuare a procentului de vârstnici, există o dramatică intensificare a facilităţilor 
de îngrijire pe termen lung. Iată, în SUA, între 1960-1976, numărul de infirmiere la domiciliu a 
crescut la 140%, iar procentul infirmierelor la patul din domiciliu s-a ridicat la 302%, acest fapt 
datorându-se în parte legislaţiei de ajutor şi îngrijire medicală şi datorită dezinstituţionalizării bolii 
mentale. Dacă orientările curente continuă, populaţia în vârstă din cămine se va dubla în 35 ani, de la 
1,3 milioane în 1985 la 2,8 milioane în 2020. În SUA aproximativ 5% din populaţia de peste 65 ani 
îşi au reşedinţa în aşezăminte de îngrijire pe termen lung, precum şi 20% din totalul persoanelor de 
peste 85 ani. Aceste tendinţe ne sugerează că personalul medical trebuie să fie pregătit să întâlnească 
o mulţime complexă şi interdependentă de trebuinţe psihosociale, ambientale şi fizice caracteristice 
acestei vârste. 

În ţările democratice, de peste două decade, mişcarea de dezinstituţionalizare a permis multor 
persoane în vârstă instalate în lăcaşurile de sănătate mintală să fie cazate în cămine de îngrijire. 
Printre problemele cele mai provocatoare cărora personalul medical trebuie să le facă faţă este 
rezolvarea problemelor emoţionale şi comportamentale şi de deteriorare a funcţiei cognitive din 
rândul acestei populaţii. Deşi demenţa a lovit doar 5% din totalul persoanelor de peste 65 ani, în 
schimb în căminele de îngrijire, se înregistrează 50–75% indivizi cu demenţă. S-a estimat că 70–80% 
din rezidenţii acestor cămine prezintă probleme psihiatrice, iar multe din aşezămintele de îngrijire pe 
termen lung nu pot oferi o îngrijire psihosocială adecvată. Mai mult decât atât, problemele mentale 
sunt adesea elementul de diferenţiere critică între capacitatea persoanei în vârstă de a se descurca în 
mod independent în comunitate şi nevoia de instituţionalizare. Acest fapt ne sugerează nevoia unui 
corp de asistente geropsihiatrice mai mare şi mai bine educat, dar Dr. Constantin Bogdan, directorul 
Spitalului de Geriatrie “Sf. Luca”, afirmă într-un articol din cotidianul România Liberă, cităm: 
“Problemele mintale ale bătrânilor nu sunt bine gestionate în România la ora actuală. Psihiatria nu 

                                                           
1 Geriatria constituie, atât din punct de vedere teoretic cât şi praxiologic, medicina omului de vârsta a treia. 
Medicul confruntat cu aceşti pacienţi descoperă aproape întotdeauna alături de patologia existentă şi la adult, şi 
o patologie care sub asopect semiologic, cât şi ca evoluţie, ca prognostic “quo-ad-vitam” şi “quo-ad-futurum” 
şi bineînţeles şi sub aspect profilactico-terapeutic, este strâns intricată cu fenomenele de involuţie ale 
senescenţei “pure”. Aşadar, fiabilitatea persoanei vârstnice este continuu diminuată de timpul tragic care 
inexorabil îşi exercită acţiunea ontolitică în complicitate cu boala. 

C 
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este întotdeauna interesată de bătrânii cu tulburări mintale, iar în unităţile de geriatrie şi în spitale se 
pun probleme mari de integrare a bătrânilor dacă se hotărăşte spitalizarea lor.” 

Vârstnicii au fost nedreptăţiţi. Această neglijenţă, care apare atât în aşezările instituţionale cât şi 
pentru cei externi, putând fi observată încă de pe vremea lui Freud, care a subliniat importanţa 
experienţelor de la începutul copilăriei, şi care consideră că personalitatea ar fi mai puţin capabilă de 
adaptare pe măsură ce se avansează în vârstă. Spre exemplu, el a sesizat că vârstnicii nu sunt 
candidaţi propice psihanalizei, terapie ce favorizează obişnuinţa verbală. Mai mult chiar, persoanele 
în vârstă au fost privite ca fiind prea rigide pentru a fi dispuse la modificări de comportament, 
ipoteză ce nu a fost validată prin cercetare. De fapt, Butler, unul din cei mai cunoscuţi promotori ai 
serviciilor de sănătate mentală pentru vârstnici, a declarat că “şansele de modificări intrapsihice pot fi mult 
mai mari la bătrâneţe decât în orice altă perioadă a vieţii”. Există alţi câţiva factori ce influenţează în mod 
negativ pregătirea serviciilor psihiatrice pentru vârstnici, incluzând aici: 1) lipsa frecventă a capacităţii 
de plată a serviciilor; 2) inaccesibilitatea în servicii datorită problemelor de transport şi de mobilitate; 
3) devalorizarea beneficiilor potenţiale ale psihoterapiei de către mulţi vârstnici; 4) perceperea de 
către indivizi a ajutorului psihiatric ca un stigmat; 5) insuficienţa corpului de infirmiere 
geropsihiatrice, a medicilor şi a altor specialişti în trebuinţele de sănătate mentală ale vârstnicilor şi 6) 
specialişti înclinaţi spre partea profesională a sănătăţii mentale care văd în vârstnici pacienţi – clienţi 
fără drept de apel. 

Referitor la incapacitatea financiară să schematizăm evoluţia financiară a unei persoane. 

Viaţa unui om – în accepţiunea brokerilor din asigurările de sănătate - se împarte în trei mari 
perioade. Prima este cea de pregătire prin excelenţă, proprie copilăriei şi adolescenţei şi care în 
general durează până la 20-25 ani. A doua este perioada de muncă plus câştig. A treia şi ultima este 
perioada de timp liber plus pensie. Privind această ultimă perioadă nu putem să nu ne întrebăm cât 
la sută din ultimele venituri din perioada activă reprezintă prima pensie. Statisticile internaţionale 
arată că prima pensie se situează la aproximativ 40-60% din ultimul salariu, aceste cifre fiind valabile 
şi pentru România. 

 

Fig.1   Bătrân întrebându-se când oare mai creşte pensia. 

Nivelul minim lunar al venitului minim garantat este, de la 1 
ianuarie 2002, de 630.000 lei pentru o singură persoană, de 
1.134.000 lei pentru două persoane, de 1.575.000 lei pentru trei 
persoane, de 1.953.000 lei pentru patru persoane şi de 
2.331.000 lei pentru cinci persoane. Pe lângă aceste cifre, 
trebuie spus că primăriile au crescut taxele şi impozitele locale.  

Stresul este o metaforă faţă de starea de disperare ce domneşte 
în ţară. 

 
 

 

Fig. 2.  Problemele financiare şi sociale cu care se tot confruntă România, a forţat anumite 
categorii defavorizate să cerşească, producându-le scăderea respectului de sine, destructurarea 

personalităţii. 
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 Pregătire    Muncă plus câştig            Timp liber + pensie 

 
Din nefericire, la salariile scăzute şi toate celelalte, această drastică scădere 
de venituri nu coincide şi cu o scădere a nevoilor noastre. Nu înseamnă că 
dacă prima pensie reprezintă 50% din ultimul salariu trebuinţele noastre 
scad în aceiaşi măsură. Dimpotrivă, ele pot chiar să crească. Acest fapt 
face ca o bună parte din persoanele care păşesc în această perioadă de 
“timp liber + pensie” să se confrunte cu o ACUTĂ LIPSĂ DE 
CAPITAL. 

Să presupunem că anticipăm, din perioada activă, perspectiva nu foarte 
favorabilă ce ne aşteaptă după momentul pensionării şi dorim să luăm 
măsuri de compensare a acestei lipse de capital încă din perioada activă. 

Ce mijloace avem la dispoziţie ? O posibilitate ar fi realizarea de depozite 
bancare. Având în vedere cadrul juridic fragil care guvernează activitatea 
bancară în România, precum şi experienţele nu foarte fericite pe care 
depunătorii români le-au avut cu unele bănci româneşti, trebuie să 
recunoaştem că nu este cea mai bună soluţie. Valorile mobiliare sunt de 
asemenea o formă de investiţie atractivă, în principiu, dar foarte puţini 

oameni sunt dispuşi să urmărească zilnic evoluţia acţiunilor la bursă. O altă soluţie ar fi contractarea 
unei pensii private care din păcate, nici până în acest moment, nu are o bază juridică legală în 
România.  
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Acest produs oferit de agenţiile de asigurări de sănătate reprezintă unul din pilonii protecţiei sociale 
şi financiare sau, se vor dovedi un nou SAFI, FNI, Banca Albina etc. Rămâne de văzut care dintre 
agenţii satisfac trebuinţele reale ale clienţilor.   

Deoarece mulţi specialişti în îngrijirea sănătăţii percep tulburările mentale ca un fapt iminent al 
vârstei de regresie, adesea persoanele în vârstă nu acordă înţelegerea cuvenită şi sabotează 
tratamentul. Dereglările psihologice la vârstnici pot fi aspecte secundare problemelor fizice care în 
mod frecvent sunt etichetate de către clinicieni neexperimentaţi şi nepregătiţi, ca “senilitate” care, la 
majoritatea bătrânilor se poate confunda cu singurătatea, nefericirea, izolarea. Adeseori, nu se 
aşteaptă ca un bătrân să se comporte în mod responsabil şi se permite să-şi manifeste simptome ale 
tulburării mentale cum ar fi problemele de memorie, sărăcirea relaţiilor interpersonale, iritabilitate şi 
retragere socială. 

În ciuda acestor bariere, începe să devină un fapt evident că şi în România vârstnicii beneficiază de 
consiliere şi terapie. 

 

 Evaluarea. 

Trebuinţa unei evaluări eficiente. 
Evaluarea stării mentale a pacienţilor de geriatrie prezintă multe aspecte datorită interrelaţionării 
complexe a factorilor fizic, mental, social, economic, spiritual, ambiental şi de tratament. Astfel, faţă 
de abordările psihiatrice standard, evaluarea pacientului de geriatrie va include minim: 1) istoricul 
fizicului, incluzând identificarea factorilor de risc referitoare la droguri, alcool şi căzături; 2) starea 
mentală; 3) cunoaşterea bolilor şi a tratamentului; 4) relaţiile interpersonale, rolul, socializarea, 
sprijinul sistemelor; 5) activităţile din rutina zilei şi 6) mecanismele şi resursele de soluţionare a 
problemelor. 

Personalul, în special asistente ale pacienţilor de geriatrie care prezintă probleme de sănătate mentală 
trebuie să cunoască procesul normal de regresie, pentru a identifica cu acurateţe patologia. De 
exemplu, vârstnicii suferă la nivelul tuturor sferelor un anume grad de diminuare a acuităţii 
senzoriale. Cunoaşterea acestor alterări senzoriale pot ajuta asistentele să modifice proprietăţile 
mediului apropiat (ex: creşterea gradului de iluminare). Dar scăderea senzorială poate fi atribuită la 
fel de bine dezordinilor de ordin psihiatric. De exemplu, 40% din persoanele paranoide consideră că 
suferă o tulburare a aparatului auditiv. 

Specialiştii din sfera geriatriei trebuie să înregistreze: 1) răspunsul şi toleranţa la medicaţia alterată; 2) 
alterarea funcţiilor cognitive; 3) alterarea şi manifestările bolilor fizice şi psihiatrice; 4) diminuarea 
potenţialului de revenire ce a urmat unor pierderi sau agenţilor stresori (fizici sau psihologici); 5) 
creşterea potenţialului de risc; 6) diminuarea vigorii; 7) agenţii stresori socio-culturali şi 8) alterarea 
trebuinţelor şi capacităţilor zilnice. 

 Instrumente de evaluare. 
Instrumentele de evaluare ce sunt dezvoltate şi etalonate pe populaţia tânără nu sunt 
corespunzătoare şi valide în cazul vârstnicilor. Pentru a înţelege mai bine mijloacele de evaluare a 
vârstnicilor, trebuie să amintim că în SUA se utilizează scala lui Kane, ASSESING THE ELDERLY. 

O identificare timpurie şi orientarea vârstnicilor ce prezintă stări de demenţă va înlesni acurateţea 
diagnosticării şi a tratamentului ceea ce poate duce la încetinirea progresiei de determinare. De 
asemenea, o evaluare timpurie este importantă pentru oferirea unui ajutor necesar membrilor 
familiei. Aceasta poate include sprijinul grupurilor, acordarea îngrijirii, consiliere juridică şi 
financiară. În fine, detectarea din timp este valabilă în protejarea atât a persoanelor cu demenţă cât şi 
societatea faţă de situaţiile potenţial riscante, cum ar fi conducerea autovehiculelor sub incapacitate 
de raţionament. 
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 Examinarea stării mentale. 
Examinarea stării mentale (ESM) reprezintă unul din cele mai importante elemente ale 
diagnosticării, disponibile personalului pentru evaluarea condiţiei mentale a pacientului. ESM 
abordează cinci orientări ale funcţiei mentale şi ale relaţiei afective: 1) paternuri ale discursului; 2) 
reacţii emoţionale şi dispoziţia; 3) percepţia; 4) conţinutul gândirii şi 5) cogniţia. Capacitatea 
cognitivă (sau incapacitatea) este relevantă în mod particular pentru evaluarea sănătăţii mentale ale 
persoanelor în vârstă. Dereglarea funcţiei cognitive reprezintă trăsătura principală a demenţei ce se 
instalează în ultima parte a vieţii şi este prima cauză a problemelor comportamentale şi de 
autoîngrijire. Declinul capacităţii de recunoaştere, de înţelegere, memorie, învăţare, soluţionarea 
problemelor şi de orientare sunt manifestate adesea în modificările comportamentale ce limitează 
simţitor capacitatea individului de a funcţiona în mod independent. În consecinţă, evaluarea stării 
mentale (sau examinarea stării psihice prezente) este utilizată în mod frecvent în măsurarea 
competenţei persoanelor în vârstă de a-şi purta singure de grijă şi să întreţină alte activităţi zilnice 
curente şi adesea se dovedeşte indispensabilă când este chestionată capacitatea cognitivă. 

Clinicienii recunosc nevoia unei forme scurte de evaluare a funcţiei cognitive ce poate fi administrată 
cu uşurinţă pacienţilor bătrâni din aşezămintele clinice. Nevoia unei evaluări de ansamblu a tuturor 
disfuncţiilor organice a condus la apariţia unor teste abreviate ce pot fi folosite de tot personalul 
clinicii. În SUA, cele mai cunoscute teste sunt, The Information Memory Concentration Test, The Mini-
Mental State Examination (vezi Tabelul 1), The Mental Status Questionnaire şi The Short Portable Mental 
Status Questionnaire.  

Tabelul 1. 

1. Cât este ceasul (ora cea mai apropiată) ? 
2. În ce zi a săptămânii suntem ? 
3. În ce dată suntem astăzi (data corectă a lunii ± una) ? 
4. În ce lună suntem ? 
5. În ce anotimp suntem ? 
6. În ce an suntem ? 
7. Vă rog să memoraţi acest nume şi această adresă: Ion Popescu, Strada Gării nr.42, 

Brăila. 
8. Cum se numeşte locul unde vă aflaţi acum/ acest spital ? 
9. Cum se numesc două dintre străzile cele mai apropiate de aici ? 
10. Repetaţi următoarele cuvinte: măr, masă, bani (repetaţi până la trei ori). 
11. Puteţi să recunoaşteţi (două persoane) ? (de ex. Vecini, rude, fotografii din 

cameră) 
12. Puteţi să repetaţi ce am spus adineauri ? 

 

Promotorii formelor scurte de ESM subliniază aspectele practice ale testelor ceea ce le fac “un 
instrument atractiv de screening pentru constatarea dereglărilor cognitive la pacienţi”. Scalele includ 
10–30 itemi şi pot fi administrate în cca. 5–10 minute. Examinarea concisă permite testelor 
administrarea repetată şi regulată. Testele “oferă bazele obiective pentru o uniformitate obiectivă şi 
evaluativă realizată de către diferiţi observatori şi au potenţialul clinic necesar unui screening rapid”. 
Totuşi, aceste teste nu trebuie folosite în clasificarea incapacităţilor cognitive ale individului în sensul 
decelării statutului său juridic sau pentru trebuinţa de îngrijire pe termen lung. 

 

 Alte mijloace de evaluare. 

Sunt disponibile şi alte instrumente pentru evaluarea nivelului stadial al declinului cognitiv al 
pacienţilor în special în maladia Alzheimer. Aceste instrumente sunt necesare scopurilor clinice şi de 
cercetare şi includ Global Deterioration Scale, The Brief Cognitive Rating Scale şi The Alzheimer’s Disease 
Assessment Scale. 



 158

 Set Test.  Set Test-ul reprezintă o metodă cantitativă de strategie verbală uşor de 
administrat la vârstnici, în vederea surprinderii modificărilor de stare mentală. Nu înlocuieşte forma 
completă de evaluare a stării mentale (ESM) şi nici nu stabileşte leziunile cerebrale. Rezultatele pot fi 
utilizate în prevenirea supraconsumului de medicamente, cum ar fi: psihotropele, insuficienţa 
controlului pentru factori de mediu şi a măsurilor de siguranţă, diagnostic prematur avansat, 
prelungirea spitalizării şi confuzia “normalului” la vârstnici. 

Administrarea Set Test-ului presupune chestionarea pacientului asupra cât mai multor itemi din 
patru seturi: animale, oraşe, culori şi fructe. Pentru fiecare item corect se acordă un punct. Scorul 
maxim la fiecare categorie este 10; scorul total maxim este de 40. Testul se derulează într-o 
atmosferă relaxată, iar timpul limită este determinat de raţionamentul clinic al personalului ce se 
bazează pe starea pacientului. Un scor mai mic de 15 corespunde altor evaluări disgnostice validate 
de demenţă. Un scor între 15–24 indică o posibilă demenţă, iar un scor mai mare de 25 nu 
corespunde demenţei. Persoanele cu depresie obţin un scor mai ridicat decât persoanele cu demenţă, 
şi în acest caz se poate spune că Set Test-ul poate fi administrat în determinarea diagnosticului 
diferenţial. 

 Geriatric Depression Rating Scale. Depresia este cea mai întâlnită tulburare de ordin 
psihiatric în rândul vârstnicilor şi de aceea este bine ca personalul să identifice problemele afective 
ale acestei populaţii. GDRS-ul (Geriatric Depression Rating Scale) a fost construită în mod special 
pentru a măsura depresia vârstnicilor. Scala conţine 30 de itemi cu răspunsuri închise (Da / Nu) şi 
solicită pacientul doar 5–10 minute. Prezintă acurateţe şi validitate în lucrul cu vârstnicii. GDRS 
diferă de HAMILTON DEPRESSION INVENTORY (HAM-D) prin absenţa simptomelor 
somatice din prima scală. A fost depăşită lipsa acurateţii diagnostice din acuzele somatice ca 
indicatori ai depresiei la vârstnici. Iată itemii acestei scale: 

Tabelul 2 – Geriatric Depression Scale 

1. În linii mari, sunteţi mulţumit de viaţă ? 
2. Aţi renunţat la unele activităţi şi tabieturi ? 
3. Simţiţi că aveţi o viaţă goală ? 
4. Vă plictisiţi des ? 
5. Priviţi viitorul cu speranţă ? 
6. Vă deranjează gânduri pe care nu vi le puteţi scoate din minte ? 
7. Sunteţi bine dispus în majoritatea timpului ? 
8. Vă e teamă că vi se va întâmpla ceva rău ? 
9. Vă simţiţi fericit în majoritatea timpului ? 
10. Vă simţiţi des neajutorat ? 
11. Aveţi des stări de agitaţie şi nelinişte ? 
12. Preferaţi să staţi acasă mai degrabă decât să ieşiţi şi să faceţi lucruri noi ? 
13. Vă îngrijorează des viitorul ? 
14. Simţiţi că aveţi mai multe probleme cu memoria decât ceilalţi ? 
15. Credeţi că este minunat că sunteţi în viaţă ? 
16. Vă simţiţi des trist sau că vi s-au înecat toate corăbiile ? 
17. Aşa cum sunteţi acum, vă simţiţi destul de inutil ? 
18. Vă îngrijoraţi mult în legătură cu lucruri din trecut ? 
19. Găsiţi că viaţa este foarte interesantă ? 
20. Vă este greu să începeţi noi planuri ? 
21. Vă simţiţi plin de energie ? 
22. Simţiţi că sunteţi într-o situaţie fără speranţă ? 
23. Credeţi că majoritatea oamenilor o duc mai bine decât dumneavoastră ? 
24. Vă vine des să plângeţi ? 
25. Aveţi probleme cu concentrarea ? 
26. Vă place să vă treziţi dimineaţa ? 
27. Preferaţi să evitaţi întâlnirile cu prietenii ? 
28. Vă este uşor să luaţi decizii ? 
29. Aveţi mintea la fel de clară ca in trecut ? 
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Capacitatea funcţională, sprijinul social şi măsuri impuse. 

Deoarece factorii sociali pot influenţa statusul sănătăţii mentale a vârstnicilor, este important ca 
personalul de îngrijire să realizeze un istoric social adecvat şi să fie pregătiţi să lucreze cu 
instrumente de evaluare a sistemelor de sprijin şi a agenţilor stresori. În SUA, există în practica 
curentă, The Social Provisions Scale, The Hasles Scale şi The Geriatric Social Readjustment Rating (evenimentele 
vieţii) Scale. Capacitatea de a rămâne independent din punct de vedere funcţional, în comunitate, 
poate fi evaluată folosind The Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADLS). Activităţile zilnice 
curente pot fi de asemenea, măsurate cu instrumente cum ar fi, The Geriatric Rating Scale, ce conţine 
31 itemi de evaluare a comportamentelor de bază. Evaluarea clară a resurselor poate fi realizată 
folosind un instrument precum, chestionarul Older Amercans Resources & Services Program (OARS). 
Acest chestionar OARS acoperă cinci domenii: resursele sociale şi economice, statusul fizic şi cel de 
sănătate mentală şi activităţile zilnice curente. 
  

 MODALITĂŢI DE TRATAMENT ŞI ROLUL ASISTENTELOR. 

În mod curent, cel mai cunoscut tratament al vârstnicilor ce prezintă probleme emoţionale urmează 
traseul psihofarmacologic. În practică, se observă prescrierea medicaţiei psihotrope de către medici 
nepregătiţi în sfera psihiatrică, ceea ce accentuează frecvenţa efectelor adverse, interacţiunile dificile 
şi problemele de iatrogenie. Prezentăm în continuare lista cu cele mai frecvente substanţe prescrise 
vârstnicilor, droguri ce pot cauza simptome ale depresiei. 
Tabelul 3 – Substanţe ce pot genera simptome ale depresiei * 

 Antihipertensive 
Reserpine 
Methyldopa 
Propanolol 
Clonidine 
Hydralazine 
Guanethidine 
 
 

Pregătire cardiovasculară 
Digitalis 
Diuretice 
Lidocaină 
Procaină 
 

Hipoglicemice (orale) 
Antimicrobiene 

Sulformahide 
Isoniazid 

Psihotrope 
Sedative 

Barbiturice 
Benzodiazepine 
Meprobamat 

Antipsihotice 
Clorpromazine 
Haloperidol 
Thiothixene 

Hipnotice 
Chloral hydrate 
Benzodiazepine 

Antidepresive 
Amytriptilină 
Doxepin 
 

Steroizi 
Corticosteroizi 
Estrogeni 

Antiparkinsoniene 
Levodopa 
 

Analgezice 
Narcotice 

Morfină 
Codeină 
Neperidine 
Pentazocine 
Propoxyphene 

Non-narcotice 
Indometacin 
 
 

Altele 
Cimetidină 
Alcool 
Agenţi de chimioterapia 
cancerului 

*  Tabel realizat după Marianne Smith, R.N., M.S.N. 

 

Pot fi angajate şi alte moduri de terapie ce pot fi realizate de către asistente, în paralel cu 
tratamentul administrat pentru problemele emoţionale. 

Obiective terapeutice. 
Prioritatea scopurilor terapeutice este de a ajuta pacienţii în vârstă de a-şi regla funcţiile la cel mai 
ridicat nivel posibil, de a le dezvolta abilităţile interpersonale, volumul şi calitatea interacţiunii lor cu 
alţii. Expectaţiile şi realizările terapeutice vor fi diferite, în funcţie de nivelul regresiei şi de severitatea 
tulburării emoţionale a fiecărui pacient. Astfel că, obiectivele terapiei vârstnicilor pot prezenta o 
diversitate largă şi pot include eliberarea de anxietate şi suferinţă psihologică, menţinerea sau 
restaurarea funcţionării psihologice adecvate, prevenirea problemelor ulterioare şi, inducerea 
persoanei vârstnice, a unei viziuni asupra realităţii cât mai clare. 
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Există trei obiective clinice focalizate în derularea psihoterapiei la vârstnici, ele fiind, modificarea 
structurală, restaurarea unui nivel optim de funcţionare şi recuperare parţială. Modificarea structurală 
cuprinde modificările în personalitate prin introversie, intervenţie adaptată şi sprijin de bază. 
Restaurarea optimei funcţionări apelează la mecanismele de apărare ale pacientului şi la metode ce 
ajută funcţionarea pe coordonatele, acum şi aici. Recuperarea parţială este obţinută prin modificarea 
mediului în efortul de a atenua stressul şi de a-i conferi un sprijin mai mare. 

Nu toate tulburările emoţionale identificate la pacienţii vârstnici sunt apte de influenţare prin 
psihoterapie. Simptomele psihologice pot fi secundare problemelor fizice, cum ar fi: dezorganizarea 
sistemului unui organ, tulburările neurologice, deficienţe în nutriţie şi interacţiuni adverse ale 
pastilelor. De aceea este foarte important pentru asistente să colaboreze strâns cu specialiştii (medici, 
psihologi, sociologi) pentru a asigura un rezultat terapeutic optim. 

Trebuinţele psihosociale. 

Strategiile de autoconservare folosite în prima parte a vieţii nu mai sunt întotdeauna posibile la 
bătrâneţe. De exemplu, o nouă relaţie interpersonală sau sexuală pentru a înlocui soţii, prietenii şi 
compania nu sunt disponibile întotdeauna, iar satisfacţiile legate de un serviciu şi ceea ce înseamnă el 
pot fi reduse. Aceste pierderi devin încă şi mai intense atunci când apar şi bolile fizice şi imobilitatea. 
În general, îngrijirea psihosocială a pacienţilor vârstnici trebuie să răspundă la următoarele şase 
trebuinţe de bază: 1) autonomie şi independenţă; 2) demnitate, credibilitate şi respect; 3) identitate şi 
individualitate; 4) comunicare; 5) ideea de a aparţine şi 6) apropiere, duioşie. 

Incapacitatea de a realiza trebuinţele bazale pot constitui o experienţă devastatoare şi de aceea 
personalul, în special asistentele trebuie să facă orice este posibil de a menţine autonomia, 
independenţa şi demnitatea pacienţilor prin a-i trata cu respect, compasiune şi înţelegere. 
Maximizarea independenţei şi exercitarea controlului asupra a cel puţin unuia dintre aspectele vieţii, 
reprezintă o altă trebuinţă a vârstnicilor ce adesea este neglijată. Relaţiile de dependenţă ce adesea 
sunt cultivate în aceste medii instituţionalizate pot fi dăunătoare din punct de vedere psihologic 
rezidenţilor vârstnici, ce se văd astfel privaţi de independenţa şi libertatea de a-şi determina şi de a-şi 
realiza ţelurile. Teama de dependenţă şi pierderile funcţionale şi emoţionale sunt factori ce precipită 
suicidul în rândul vârstnicilor. (În SUA, acest tip de suicid atinge ¼ din totalul suicidelor.) Sensul 
identităţii reprezintă premiza sănătăţii mentale, iar pentru pacienţii vârstnici, a le menţine sensul 
identităţii şi individualităţii solicită recunoaşterea din partea asistentelor a valorii şi a le răspunde 
caracteristicilor individuale, trăsăturilor şi idiosincraziilor (sensibilităţii) acestora. Atunci când 
persoanele în vârstă lucrează împreună (ca pacienţi, ca fiind de aceeaşi vârstă) sau au fost plasaţi în 
alte categorii omogene, ei vor tinde la depersonalizare şi la pierderea identităţii. 
Comunicarea reprezintă un alt element necesar unui sens al sănătăţii. Persoanele în vârstă vor să fie 
capabile să-şi exprime sentimentele şi credinţele şi în general să fie ascultate. Capacitatea de a asculta 
reprezintă factorul primordial în stabilirea oricărei relaţii terapeutice şi trebuie să fie dezvoltată de 
către tot personalul medical. Fără oportunitatea pentru comunicare şi de interacţiune cu ceilalţi, 
persoanele vârstnice devin alienate şi retrase, şi îşi pierd sensul aparţinerii. Sensul de a aparţine 
reprezintă trebuinţa de bază a omului care se aplică şi vârstnicilor, care vor să beneficieze de atenţie 
şi ajutor doar pentru ei. Deşi vârstnicii reprezintă grupul de vârstă cel mai puţin afectat fizic de grija 
pentru sănătate, duioşia reprezintă un element terapeutic important în asistarea persoanelor în 
vârstă, la orientarea şi încurajarea sensului identităţii şi acceptarea realităţii. 



 161

Fig. 2 Degradare la vârsta de regresie 
Incapacitatea vârstnicilor de a-şi realiza 
trebuinţele bazale pot constitui o experienţă 
devastatoare.  
Sensul identităţii şi comunicarea reprezintă 
elemente necesare sănătăţii, reprezintă 
premiza sănătăţii mentale. 
Fără oportunitatea pentru comunicare şi de 
interacţiune cu ceilalţi, persoanele vârstnice 
devin alienate şi retrase, şi îşi pierd sensul 
aparţinerii. 

 

La Timisoara, pe o trecere de pietoni, o bătrână a fost accidentata grav de un 
biciclist  

Articol realizat de BOGDAN STANCIU

 
Ionut Spireac, 16 ani, din Timisoara, a accidentat grav o batrână care traversa linistita strada pe 
"zebra". Ignorând total semaforul din intersectie, tânarul, aflat pe bicicleta, s-a gândit să 
"fenteze" pietonii, să se strecoare printre ei, dupa care să-şi vadă de drum. Foarte sigur pe el, 
Ionut Spireac a "uitat" sa reduca viteza. A lovit-o cu putere pe Elena Boruga, o bătrână de 68 de 
ani, din Timisoara, care pornise in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In cadere, Elena 
Boruga s-a izbit cu capul de asfalt. Ea a fost transportata in stare foarte grava la Spitalul 
Municipal Timisoara de un conducator auto si supusa, marti, unei interventii chirurghicale. 
Batrâna se afla, in continuare, in Sectia de Reanimare a Spitalului Municipal din Timisoara. 
Starea ei este, deocamdata, stationara.  

 

Consideraţii în consilierea generală în aşezămintele de asistenţă pe termen lung. 
Administratorii lăcaşurilor de asistenţă pe termen lung îşi retrag adesea sprijinul în lucrul cu 
problemele emoţionale ale rezidenţilor vârstnici. Pacienţii ce manifestă simptome psihiatrice sunt 
adesea etichetaţi drept “inadecvaţi pentru cămin” şi sunt transferaţi oriunde decât să fie trataţi sau să 
li se asigure îngrijirea fizică necesară, astfel sunt neglijaţi de atenţie la solicitările lor psihosociale. 
Tratamentul adecvat la problemele emoţionale ale vârstnicilor rezidenţi solicită o cooperare şi o 
comunicare  strânsă şi continuă între personal, consultanţi, consilieri şi administratori, pentru a crea 
o adevărată echipă de abordare multidisciplinară. În  plus, atitudinea pozitivă şi plină de speranţă din 
partea tuturor membrilor echipei reprezintă un element esenţial în reuşita oricărui program 
terapeutic. 

În general se recomandă abordarea a patru paşi în soluţionarea problemelor emoţionale a 
rezidenţilor vârstnici:  

1) evaluarea problemei emoţionale a pacientului şi formularea diagnosticului;  

2) dezvoltarea planului de intervenţie;  

3) aplicarea planului şi, 

4) evaluarea tratamentului.  

Aceşti paşi presupun o continuă colaborare – clarificare între membrii echipei, care trebuie să 
analizeze abordarea pacientului şi când se poate, membrii familiei. Întâlnirile repetate ale 
personalului permit echipei reaşezarea abordării prin tratament după cum este nevoie în obţinerea 
ţelurilor terapeutice. 
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Strategiile consilierii de grup. 

Terapia de grup prezintă numeroase avantaje în abordarea problemelor emoţionale ale vârstnicilor, 
printre care:  

1) abordarea simultană a mai multor pacienţi;  
2) membrii grupului pot oferi sprijin şi înţelegere, unii pentru alţii; 
3) abilităţile interpersonale pot fi testate în mediu relaxant;  
4) pot fi abordate respectul de sine şi autovalorizarea;  
5) pot fi oferite informaţii  şi soluţii pentru soluţionarea problemei;  
6) se poate instala socializarea;  
7) poate fi încurajată testarea realităţii şi orientarea;  
8) este trezită şi întărită motivaţia pentru reînnoirea vechilor interese şi relaţii;  
9) pot fi clasificate şi rezolvate conflicte intrapsihice şi interpersonale. 

În plus, abordarea în grup oferă terapeutului şansa de a-şi clarifica imaginea diagnosticului şi a 
prognozei asupra pacientului şi poate suplimenta ţelurile pacientului şi alte forme de terapie. 

 

Terapia în grupul de sprijin. 

Acceptarea realităţii şi exprimarea sentimentelor sunt obiectivele importante ale grupului terapeutic 
pentru persoanele vârstnice. În terapia de susţinere membrii grupului sunt încurajaţi să-şi exploreze 
problemele inerente procesului de regresie şi să-şi exteriorizeze sentimentele, singurătatea şi 
ostilitatea în loc să devină introverţi. Această accentuare a sprijinului în locul mecanismelor de 
apărare a ego-ului, a motivaţiei inconştiente şi a rezistenţelor sau reorganizarea personalităţii pot fi 
mult mai apropiate vârstnicilor decât psihanaliza tradiţională. Grupurile de sprijin pot fi eficiente în 
cazul persoanelor depresive, agitate sau retrase şi chiar cu acei ce au capacitatea cognitivă 
compromisă. Tehnica grupului suportiv poate fi descrisă ca proces psihologic în care sentimentele 
de inferioritate ale pacientului întâlnesc liniştea, iar sentimentul de vinovăţie şi anxietatea sunt 
înlăturate de terapeut care îşi asumă un rol activ, protector şi permisiv. Terapia prin grup suportiv 
încearcă să reechilibreze balanţa emoţională ce a fost dereglată de multe eşecuri, pierderi şi crize 
asociate vârstei. De altfel, prin terapia suportivă se urmăreşte accentuarea respectului de sine, a 
socializării, independenţei şi a potenţialului pentru fericire. Pacienţii  vârstnici beneficiază de 
interacţiuni tangibile şi de tehnici de consiliere ce prezintă scopurile într-un mod clar, cum ar fi 
asertivitatea sau relaţionarea interpersonală. 

Scopurile grupului terapeutic vor varia în funcţie de structura pacientului, starea sa şi de orientarea 
teoretică a terapeutului. Deşi a fost foarte puţin cercetată valoarea terapiei de grup la vârstnici, 
numeroase studii recente au raportat rezultate pozitive chiar şi cu persoane în regresie, pacienţi 
instituţionalizaţi. 
 

Abordarea consilierii familiei. 
Pretutindeni, majoritatea vârstnicilor încearcă să se menţină independenţi şi mulţumiţi de bunăstarea 
lor evitând să fie o povară pentru copiii lor, adulţi. Totuşi, când alte surse de sprijin se diminuează 
(cum ar fi în momentele de criză sau pierdere a soţilor sau prietenilor prin deces sau mutarea 
domiciliului), familia îşi asumă un rol semnificativ în ajutor. Această accentuare a coeziunii cu 
sprijinul familiei este valabil atât pentru vârstnicii ce trăiesc independent în societate, dar şi pentru 
rezidenţii căminelor de îngrijire.  
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Fig.3 “Bătrână la casa ei” 

Majoritatea vârstnicilor încearcă să se menţină independenţi 
şi mulţumiţi de bunăstarea lor evitând să fie o povară 
pentru copiii lor, adulţi. 

Sentimentul proprietăţii asupra domiciliului îi împiedică să 
recunoască nevoia de ajutor.  
Datorită repetatelor eşecuri implicate de rolurile asumate, 
proprietate şi de imaginea de sine, persoanele în vârstă pot 
experimenta ceea ce literatura a denumit “mortification of 
self” (mortificarea sinelui). 

 

Totuşi, creşterea suportului familial nu elimină problemele atât pentru bătrâni cât şi pentru copiii 
implicaţi. Unele dintre problemele ce apar în astfel de situaţii pot fi rezolvate foarte bine în şedinţele 
de consiliere familială. Aceste sesiuni derulate doar cu familia por aborda subiecte precum dereglările 
emoţionale la bătrâneţe, modificarea rolului femeii ce beneficiază de îngrijire, regresia ca dilemă a 
familiei şi, greutăţile economice, fizice şi emoţionale ale copiilor mai mari care trebuie să-şi 
soluţioneze propriul proces de îmbătrânire în timp ce trebuie să ofere protecţie chiar rudelor lor mai 
în vârstă. Dilemele de etică, cum ar fi: drepturile celor “foarte bătrâni” (peste 80 ani) vs. trebuinţele, 
valorile şi drepturile “mai tinerilor bătrâni” (55–75 ani) sunt chestiuni ce pot fi de asemenea 
abordate. Pe scurt, sesiunile de consiliere a familiei în timp limitat oferă soluţii la probleme, 
permiţând participanţilor să recunoască punctele comune între problemele pe care le întâmpină şi 
pot ajuta membrii familiei să devină obiectivi şi să-şi soluţioneze sentimentele. 

Mulţi membri ai familiilor experimentează o stare de ambivalenţă vis-à-vis de instituţionalizarea 
rudelor în vârstă. Consilierea poate veni în sprijinul familiei de a ajunge la o decizie mult mai realistă, 
eliberată de sentimentul vinovăţiei şi poate facilita implicarea pozitivă a familiei în stafful de îngrijire.  

Identificăm cinci grupe mari în orientarea consilierii şi sprijinului familiei: 

1) să ofere o atmosferă suportivă pentru familiile persoanelor în vârstă, unde sentimentele (cum ar 
fi: tristeţea, ruşinea, teama, mâhnirea, vinovăţia şi alinarea) pot fi împărtăşite şi acolo unde 
problemele similare cât şi cele cu caracter unic, pot fi recunoscute şi prelucrate;  

2) să ofere informaţii despre procesul de îmbătrânire şi despre dezvoltarea adultului şi la fel de 
bine, informaţii despre resurse şi servicii;  

3) să ofere asistenţă şi sprijin în luarea deciziilor;  

4) să-i înveţe atât pe pacienţi cât şi pe membrii familiilor acestora activităţi de autoîngrijire, cum ar 
fi: asertivitatea, ascultarea, comunicarea sau să accentueze pe abilităţi de relaţionare 
interpersonală;  

5) să ofere”siguranţă” în timpul confruntării cu astfel de probleme prevalente, emoţionale, cum ar 
fi: rivalitatea între fraţi, conflicte nerezolvate în copilărie şi rolul de renunţare.  

Intervenţiile psihoterapeutice cu vârstnicii au avut o influenţă pozitivă datorită efortului consilierului 
cu membrii familiei. Familiile se pot implica în mod direct în aceste eforturi de consiliere – terapie în 
reţea de familii, grup de lucru cu multiple familii sau grupuri de sprijin familial; sau pot fi mai puţin 
implicaţi direct, servind ca “adjunct al personalului”, fiind pregătiţi să abordeze membrii familiei 
sale. Indiferent de nivelul de implicare, membrii familiei trebuie să fie informaţi întotdeauna despre 
abordările terapeutice şi tehnicile de tratament folosite cu dragii lor bătrâni. 

Dar ce se întâmplă când nu mai există familie, apropiaţi ? Este o întrebare retorică. 
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Forme de tratament recuperatoriu. 

În vederea recuperării vârstnicilor, strategiile psihosociale şi-au dovedit utilitatea. Iată, prezentăm în 
tabelul 4, aceste modalităţi de abordare eficientă: 
Tabelul 4 – Sumarul modalităţilor eficiente de tratament al vârstnicilor. 

TERAPIE DE REMOTIVARE 

OBIECTIVE: 
Ajutorul acordat în sensul dobândirii sensului 

de aparţinere. 
Accentuarea sentimentelor de autovalorizare, a valorii 

personale şi a încrederii în sine. 

Asistarea indivizilor pentru maximizarea 
potenţialului lor prin comunicarea orientată către 
ceilalţi şi stimularea intereselor asupra mediului 
înconjurător şi a oamenilor. 

PROCEDURI: 
Întâmpinarea 
Crearea unei punţi spre realitate. 
Împărtăşirea impresiilor asupra lumii în care trăim. 
Prelucrarea acestor impresii şi reorientarea. 
Aprecieri. 

MUZICĂ ŞI MIŞCARE 
OBIECTIVE: 
Dezvoltarea calităţii vieţii. 
Accentuarea mişcării trupului. 
Stimularea persoanelor retrase. 
Stimularea reminiscenţelor. 
Accentuarea sentimentelor de înrudire. 

Diminuarea agresivităţii, inconştienţei şi a 
comportamentului halucinant. 

Potenţarea imaginii de sine şi a prezenţei 
pacientului. 

PROCEDURI: 
Audiţie muzicală. 
Muzică în fundal. 
Creare de muzică. 
 
 

AMINTIRILE SI REVIZUIREA TRASEULUI VIETII 
OBIECTIVE: 
Potenţarea respectului de sine. 
Reafirmarea sensului identităţii. 
Împăcarea pacientului cu viaţa sa şi găsirea semnificaţiei 

din trecut pentru a se confrunta cu prezentul. 
Rezolvarea vechiilor conflicte. 
Reorganizarea personalităţii. 
Restructurarea semnificaţiei vieţii persoanei. 

Asistarea persoanelor vârstnice în evaluarea, 
înţelegerea şi acceptarea vieţii lor. 

 
 

PROCEDURI: 
Rememorări ale trecutului prin tablouri, 

fotografii, scrisori şi albume. 
Discuţii din memorie asupra copilăriei, avansând la 
memoria prezentă. Ordinea curentă ar putea fi: “o mare 
depresie”, “serviciul militar”, “celebrarea vacanţelor”, 
“cântece de demult” şi “maşinile”. 

PSIHODRAMA 
OBIECTIVE: 
Permiterea exprimării emoţiilor şi a ideilor fără sentimentul de 

vinovăţie sau inhibiţii. 
Explorarea problemelor din relaţiile interpersonale. 
Trecerea în revistă a cursului vieţii. 
Atenuarea depresiei. 
Deblocarea şi acordarea ajutorului în rezolvarea stării de 

mâhnire. 
Retrăirea rolurilor pozitive din circumstanţele vieţii. 
PROCEDURI: 
Rezidentul îndeplineşte (joacă) un rol specific. 
Grupurile de rezidenţă joacă roluri de interacţiune. 
 

TERAPIA CU MICI ANIMALE DE CASA 

(PET THERAPY) 
OBIECTIVE: 
Alinarea depresiei. 
Abordarea imaginii de sine şi a identităţii. 
Ajutor în satisfacerea trebuinţei de a fi iubit şi de a arăta 

iubire. 
Ajutor în restaurarea echilibrului emoţional. 
 
PROCEDURĂ: 
Animalele (căţeluşi, pisicuţe, peştişori şi păsărele) sunt folosite 

ca fiind catalizatori terapeutici. 
 

STIMULAREA SENZORIALĂ ŞI PREGĂTIREA 
OBIECTIVE: 

Ajutor în a readuce persoana regresată în contact 
cu mediul. 

Potenţarea sensibilităţii şi responsabilităţii la factorii 
de mediu. 

Creşterea capacităţii de discriminare. 
Proceduri: 
Structurarea experienţelor după cele cinci simţuri implicate 

(ex: vizual, privitul în oglindă; auditiv, audiţia unor casete; 
tactil, atingerea unor obiecte texturate; olfactiv, mirosirea 
unor arome, arome iuţi; gustativ, gustarea unor dulciuri, 
acidulate, alimente amare; kinestezic, mişcare şi dans). 

MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI 
 
OBIECTIVE: 
Oferirea unui sprijin maxim pentru a-şi controla 

comportamentul şi de a-şi compensa deficitele 
comportamentale. 

Dezvoltarea nivelelor funcţionale ale vârstnicilor şi de 
asemenea simţul de autocontrol. 

Reducerea anxietăţii. 
PROCEDURI: 
Oferirea unor stimului ambientali ca semnale sau ajutarea 

persoanelor de a se focaliza pe comportamentul aşteptat. 
Susţinerea unei întăriri pozitive în obţinerea 
comportamentului dorit. 
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Adesea, pacienţii vârstnici care prezintă probleme de sănătate mentală sunt respinşi fără nici o şansă 
de către personal şi chiar de membrii familiei care văd în procesul de îmbătrânire doar o deteriorare 
progresivă şi ireversibilă ce conduce inevitabil la îngrijirea sub observaţie. Persoanele în vârstă pot 
experimenta ceea ce literatura a denumit “mortification of self” (mortificarea sinelui) datorită 
repetatelor eşecuri implicate de rolurile asumate, proprietate şi de imaginea de sine. 

Se instalează desocializarea ce se reliefează în multe comportamente de tip pasiv: detaşare 
interpersonală; apatie; diminuarea iniţiativei şi a interesului faţă de mediu, membrii familiei şi faţă de 
viitor; deteriorarea obiceiurilor personale. Totuşi, aceste nivele slabe ale implicării sunt atribuite în 
mai mare măsură lipsei de oportunitate decât incapacităţii. 

Deşi sentimentele subiective, de pierdere a controlului asupra comportamentului şi mediului poate 
degenera adesea în pasivitate, ele pot la fel de bine să producă răspunsuri inadecvate de acţiune, ce 
etichetează pacientul vârstnic ca fiind “dificil” şi “disruptiv” şi care poate genera retragerea şi 
neglijarea mutuală între pacienţi, membrii familiei şi personalul de îngrijire. În lumina noilor dovezi 
clinice, acest tip de abandon nu este întemeiat, faptele sugerând că strategii consistente în sensul 
reabilitării psihosociale încorporate într-un program de îngrijire pot îmbunătăţi comportamentul şi 
potenţează calitatea vieţii comunităţii constituită din vârstnici şi rezidenţi pe termen lung în 
aşezămintele de îngrijire. În tabelul 2 prezentat mai sus am propus câteva modalităţi de abordare 
terapeutică identificate de colaboratorii noştri ca cele mai eficiente în tratamentul vârstnicilor. Există 
diverse strategii de reabilitare, dar ele prezintă anumite caracteristici care permit identificarea de către 
personal, în speţă asistentele, să contracareze efectele negative ale unui mediu de îngrijire pe termen 
lung, incluzând stimularea psihosocială, care încurajează revitalizarea integrităţii şi individualităţii 
fiecărui pacient în vârstă; interacţiunea socială, ce poate fi eficientă în atragerea indivizilor din starea 
de retragere pasivă sau rejecţie ostilă, comportament disruptiv prin acceptare socială şi 
recompensarea mutuală a implicării interpersonale şi, reîntărirea pozitivă legată de maturizare şi 
achiziţie, care construieşte fiecărei persoane sensul autocontrolului şi dimensiunea conştientă a 
modului de a prelucra în mod constructiv situaţia reală. Pentru a fi eficiente, aceste abordări solicită 
o implicare consistentă şi atentă din partea tuturor persoanelor ce vin în contact cu pacienţii în 
vârstă. Fiecare strategie poate fi prezentată pro şi contra şi ar trebui folosită doar după evaluarea 
persoanei şi înţelegerea a ceea ce a dobândit pacientul. Probabil că mult mai important decât tipul de 
abordare selectat este maniera în care este administrată. Grija şi implicarea veritabilă din partea 
asistentei este de o mare importanţă. 

 

Asistenţa religioasă în favoarea pacienţilor vârstnici, suferinzi psihic 

 (Dr. Adrian – Eugen Căpşună, medic primar psihiatru- Spitalul Voila). 

“Complexitatea fenomenelor psihice reactive sau structurale patologice, deci grefate pe o 
structuralitate de fond, patologică, induse de procesul de îmbătrânire şi implicaţiile pe plan 
existenţial sunt, mai mult decât orice altă suferinţă susceptibile de a fi puternic influenţate de 
sistemul relaţional al persoanei vârstnice: cel familial, cel din afara familiei (locativ, stradal, 
profesional, etc.). 

Relaţia pacient-medic, pacient-mediu spitalicesc influenţează în mod deosebit, în bine sau în rău, 
starea psihismului vârstnicului al cărui echilibru fragil şi problemele puse în legătură cu precaritatea 
motivaţiei existenţiale a persoanelor vârstnice agravează deteriorarea şi determină necesitatea unor 
eforturi amplificate de comunicare, de solicitudine din partea medicului; orice eroare din partea 
acestuia poate determina, pe fondul mai sus amintit, o adevărată dramă pentru pacientul vârstnic. 

Adesea, pentru pacientul vârstnic, atunci când uşile par toate închise, rămâne una, ultima speranţă: 
credinţa. Dacă nici aceasta nu este deschisă, mai rămâne cea mai cumplită alternativă: autoliza. 

Asistenţa religioasă în aceste împrejurări tragice reprezintă această ultimă uşă care poate fi salutară 
dacă se deschide. 

Revenirea, după căderea dictaturii, a preoţilor în spitale a reprezentat una din dobândirile importante 
în sprijinul celor în suferinţă. Alături de preot poate acţiona sinergic psihologul şi medicul, a căror 
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deschidere spre spiritualitate, spre axiologia religioasă, face ca aceştia să vină în sprijinul pacinetului  
şi ca purtător al flamurii credinţei, alături de ipostaza de slujitor al misiunii Hipocratice.   

 

 

 

Din negura timpurilor, românii şi-au 
îndreptat paşii către biserică, atât la 
sărbători cât şi în clipele de restrişte. 

 

 

Metodologic, religioterapia necesită o diferenţiere care trebuie să aibă în vedere diagnosticul 
psihiatric şi eventualele patologii somatice, structura personalităţii pacientului, nivelul său cultural şi 
aperceptiv şi “last but not least” vârsta pacientului, vârsta înaintată fiind prin ea însăşi un factor 
agravant al suferinţei. Un prim obiectiv al religiopsihoterapiei îl constituie redresarea edificiului 
motivaţiei existenţiale a pacientului, pe baza spiritualităţii antologice şi etice creştine, prin 
reconsiderarea şi redimensionarea obiectivelor existenţei în spiritul acestei Credinţe şi prin edificarea 
unei baze axiologice pentru întregul sistem relaţional al pacientului.” 

 

DIAGNOSTICE FRECVENTE 
Deşi vârstnicii pot dezvolta aproape orice formă de diagnostic abordat în acest text, am dori să ne 
focalizăm pe cele mai frecvente şi care se pretează la intervenţiile de psihopatologie. 

 Depresia. 
Diagnosticarea depresiei este aplicată atunci când pacientul suferă de tulburare depresivă, o 
problemă psihopatologică obişnuită în comunitatea formată din vârstnici, fenomen ce poate 
impregna orice aspect al vieţii persoanei respective. 

Cam 10–15% din persoanele noninstituţionalizate ce au vârsta peste 65 ani sunt susceptibile la 
depresie şi pot beneficia de tratament. Din nefericire, depresia este frecvent răspândită în rândul 
vârstnicilor deoarece fiind “bătrân şi trist”, adesea este fals considerată ca parte a procesului de 
regresie atât de către persoanele vârstnice cât şi de personal sau datorită faptului că vârstnicii 
consideră în mod eronat că manifestă o tulburare organică mentală. De asemenea, mulţi vârstnici au 
concepţia eronată că nimic nu poate fi făcut pentru a le îmbunătăţi dispoziţia. Pentru aceasta, 
folosirea atentă a antidepresivelor şi a diferitelor forme de terapii cognitive şi comportamentale pot 
fi foarte eficiente în reducerea gradului depresiei instalată la vârstnici. 

 Depresia vs. Demenţa. 
Cu toate că multe din simptomele depresiei şi ale demenţei se aseamănă, există totuşi diferenţe 
importante. În tabelul 5, se compară aceste două maladii şi putem surprinde caracteristicile comune 
la vârsta bătrâneţii. Este foarte important pentru personalul de îngrijire să poată decela o tulburare 
reversibilă, permeabilă la tratament cum ar fi cazul depresiei datorită cursului inexorabil al 
deteriorării, de demenţa ireversibilă, unde îngrijirea şi nu cura este principala grijă a intervenţiei 
asistentelor. 
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Tabelul 5 – Comparaţie între Demenţă şi Depresie. 

 Demenţa Depresia 
Instalare Insiduoasă, nedeterminată Rapidă 
Durata Lungă Scurtă 
Dispoziţie/      
Comportament 

Fluctuantă Consistent depresiv 

Răspuns Oferă un răspuns la întrebări, 
apropiat, dar de obicei incorect 

“Nu ştiu” 

Incapacităţi Mascate Evidente 
Funcţia cognitivă Relativ stabilă Amplu fluctuantă 

  

Suicidul potenţial. 
Persoanele în vârstă care sunt foarte critice cu ei înşişi sau cu ceilalţi pot dezvolta mult mai mult un 
comportament de tip depresiv sau suicidal. Adesea sunt pasivi, aşteptând de la alţii să le citească 
gândurile şi să facă ceea ce doresc ei. Altfel spus, modificarea multor situaţii, incluzând diferitele 
forme de eşecuri, pot aşeza persoana în situaţia de risc la depresie: decesul, modificările financiare, 
pensionarea, mutarea sau alterările de sănătate pot crea situaţii epuizante. În absenţa unui sprijin şi a 
unei soluţionări adecvate, persoana în vârstă poate fi mult mai predispusă la depresie sau suicid. 

Unul din cele mai importante motive pentru identificarea şi tratamentul depresiei la vârsta foarte 
înaintată este potenţialul suicidal. Vârstnicii prezintă cel mai ridicat procent faţă de oricare altă grupă 
de vârstă, în care bărbaţii (albi) de peste 80 ani au cea mai crescută rată. Este dificil de a prezice 
suicidul potenţial la vârstnicii depresivi deoarece ei nu emit semnale de avertizare sau modificări 
semnificative comportamentale înainte de tentativa de suicid. De asemenea, vârstnicii tind să recurgă 
mult mai mult la metode letale în tentativele lor suicidale. 

O altă situaţie de ordin psihopatologic ce trebuie să trezească atenţia personalului de îngrijire, o 
reprezintă suicidul indirect sau “pasiv” la vârstnici care se distrug ei înşişi, cu încetul, printr-o 
varietate de mijloace, cum ar fi: abuzul de alcool, inaniţie, amestecare sau supradoze de medicamente 
sau întreruperea medicaţiei necesare. Unii vârstnici renunţă pur şi simplu la dorinţa de a trăi. Un 
număr de factori de risc pentru suicid la vârstnici sunt similare celorlalte grupe de persoane. 
Vârstnicii prezintă totuşi un risc crescut datorită statutului de văduvie, a izolării sociale sau a 
prezenţei bolilor cronice sau terminale. 

 Alterarea percepţiei, a funcţiei cognitive 
(pierderea memoriei, confuzia şi alterarea controlului). 

Alterarea percepţiei / cogniţiei (pierderea memoriei, confuzia) şi alterarea impulsului de control sunt 
în mod frecvent legate de demenţă. Demenţa nu reprezintă un aspect al normalităţii procesului de 
îmbătrânire. Persoanele cu demenţă manifestă confuzie şi au probleme cu mecanismele lor de 
gândire care interferă suficient de sever în relaţiile sociale de muncă, acasă şi în viaţa comunităţii. 
Demenţa include: pierderea memoriei (în special memoria recentă), a raţionamentului şi controlului, 
a gândirii abstracte şi a capacităţii de limbaj. O persoană în vârstă cu percepţia / cunoaşterea alterată 
(pierderea memoriei recente) poate uita nume, numere de telefon, orientarea, conversaţii sau 
evenimente ale zilei. Persoana poate repeta anumite propoziţii şi prezintă dificultăţi în achiziţia 
noilor informaţii, scrie multe bileţele, ezită în răspunsuri, crează poveşti şi uită complet de sarcini. 
Persoanele cu simţul controlului alterat pot irosi o sumă mare de bani, să ignore regulile tradiţionale 
de conduită şi să prezinte o lipsă de respect faţă de ceilalţi, el fiind un egocentric. Bătrânii ce 
experimentează confuzia pot fi dezorientaţi în timp, spaţiu sau faţă de alte persoane şi au dificultăţi 
în identificarea şi recunoaşterea obiectelor. Adesea, ei nu îşi pot realiza activităţile în ciuda 
disponibilităţii fizice sau prezintă dificultăţi în înţelegerea informaţiei scrise chiar dacă reuşesc să o 
citească. Aceste probleme sunt sesizate ca modificări în personalitate şi comportament. Debutul este 
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gradual, iar simptomele se agravează cu timpul, conducând eventual la o totală dependenţă şi în cele 
din urmă la exitus. Evoluţia demenţei este variată şi nepredictibilă şi poate dura de la câteva luni la 
ani mulţi. 

Pierderea capacităţilor mentale, indiferent că se datorează demenţei degenerative de tip Alzheimer 
sau altor forme de demenţă, are ca rezultat alte caracteristici definitorii: 

1) distorsionarea comunicării, când persoana cu demenţă uzitează cuvinte vagi sau fraze cu o slabă 
semnificaţie, are dificultăţi de identificare a obiectelor şi în recunoaşterea numelor şi locurilor;  

2) modificări de personalitate, manifestate prin teamă, suspiciune sau agresiune;  

3) dereglarea interacţiunii sociale, caracterizată prin retragere şi dependenţă de alţii;  

4) modificări comportamentale ce conduc la diagnosticarea funcţiilor alterate, percepţia/cogniţia 
(iluzii, halucinaţii) sau a bizareriilor de comportament; 

5) dereglarea ritmului de somn;  

6) potenţial marcat pentru vătămare şi , 

7) modificări emoţionale ce pot reieşi în diagnosticarea anxietăţii sau depresiei. 

 Suspiciunea, comportamentul bizar şi alterarea funcţiilor 
(percepţia / cunoaşterea) (iluzii, halucinaţii). 

Suspiciunea, comportamentul bizar şi alterarea percepţiei / cunoaşterii (iluzii, halucinaţii) se 
instalează adesea la vârstnicii ce suferă de schizofrenie cronică (cu debut la vârsta anilor 20), 
demenţă cu iluzii sau tulburare paranoidă. Mulţi pacienţi ce au schizofrenie ating vârsta bătrâneţii şi 
deşi intensitatea manifestării scade cu vârsta, în anumite perioade prezintă confuzie şi iluzii. 
Gândirea lor are un caracter paranoid, iar caracterul suspect poate fi observat de personal. Altfel 
spus, persoanele în vârstă cu demenţă manifestată cu iluzii dezvoltă în mod frecvent comportamente 
paranoide şi manifestă neîncredere. Neglijenţa poate contribui la conturarea falselor idei pe care 
oamenii şi le structurează despre ei sau despre ce reprezintă. Adesea au sentimentul că persoanele ce 
le întreabă despre evenimente trecute vor să le atace în puncte de mare vulnerabilitate. 

Modificările senzoriale, izolarea socială şi alte eşecuri pot precipita iluziile ca fapt secundar alterării 
percepţiei / cogniţiei la vârstnici. Multe din eşecuri asociate cu procesul de regresie nu pot fi 
stăpânite de persoana respectivă. Modificările pot debuta atât de subtil încât indivizii nu le pot 
recunoaşte chiar de la început. Aceste eşecuri induc sensul diminuării controlului asupra mediului şi 
astfel conduce la căutarea unor explicaţii care să le justifice. 

 Anxietatea, teama şi comportamentul ritualistic. 

Identificarea anxietăţii, a temerii şi a comportamentului ritualistic este adesea legat de tulburări 
anxioase ce se instalează mult mai frecvent la femei decât la bărbaţi, afectând cam 10–15% dintre 
femeile de peste 65 ani. Persoanele vârstnice cu tulburări de anxietate se plâng adesea doar de 
simptome fizice ce pot masca anxietatea acestora dar ele pot manifesta comportamente caracterizate 
prin îngrijorare, nervozitate, teamă, ritualuri. Fobiile sunt o formă obişnuită de tulburare anxioasă ce 
apare la vârstnici, iar teama este de asemenea bine cunoscută. Atacurile de panică (sau tulburări) şi 
legătura lor cu anxietatea (extremă/ panică) şi tulburările obsesiv-compulsive cu implicaţii în 
comportamentul ritualist sunt forme de asemenea întâlnite. 

 Crizele situaţionale. 
În crizele situaţionale, unii agenţi stresori (adesea eşecurile) generează o dereglare emoţională. Acest 
agent stresor poate fi în mod clar identificat la persoana vârstnică. Bătrânii ce au avut multe eşecuri 
pot avea şi boli fizice ce interferă în mecanismele de soluţionare sau nu mai au suficientă forţă de a 
face faţă unui alt eşec. În aceste circumstanţe evenimentul tensionant poate fi mult mai penetrant 
decât ar fi de aşteptat. Bătrânii întâmpină dificultăţi în rolurile sociale sau de muncă obişnuite. Altfel 
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spus, manifestările pot fi mult mai intense şi mai lungi decât ar fi de aşteptat pentru această situaţie. 
Iată un asemenea caz, persoană vizitată la domiciliu: 

Ani de-a rândul a petrecut la căpătâiul bolnavilor. 

Ani de-a rândul a stat lângă pacienţii săi pentru ca ei să nu se simtă singuri, să se 
reîntoarcă în casele lor unde îi aştepta o familie. 

Această Doamnă, fostă asistentă medicală, după 32 de ani de muncă lângă pacienţi nu 
are pe nimeni care să  o întrebe măcar dacă are ce mânca. 

Aproape 32 de asistenţă medicală şi astăzi este singură în casă, i-au murit toate rudele; locuieşte 
într-o casă sărăcăcioiasă unde noi,  cei din echipa de intervenţie medicală am găsit-o cu uşa legată 
cu sârmă, cu obloanele trase. O casă sărăcăcioasă, pe o stradă plină de gropi şi gunoaie. În casă, 
foarte frig dar am găsit o bibliotecă plină cu cărţi despre istoria neamului românesc, neam care 
pentru asistenta noastră a rămas doar în manuale. 

Pacienta este găsită într-o stare de degradare fizică, se hrăneşte cu un măr pe zi căci soba 
nu-i merge, iar pensia îi este un dezastru. 

La vederea noastră o plăcută surpriză. Se relaxează şi plânge. Se relaxează pentru că 
suntem primii oameni pe care îi vede de la începutul anului. Plânge, pentru că nu vom putea 
reveni. Ştie că sunt mulţi oameni chinuiţi în România. Ştie că datorită subnutriţiei şi frigului s-
ar putea să nu se mai trezească a doua zi. 

Singurătatea este problema vieţii acestei doamne ce 32 de ani şi-a dedicat din viaţă vieţii 
altor oameni, pentru ca ei să meargă fericiţi acasă. 

Şi acum, când citiţi aceste rânduri, îşi mănâncă poate ultimul măr din viaţa sa. 

  

Tulburarea ritmului de somn. 
Uneori, conflictele emoţionale pot fi exprimate prin dereglarea ritmului de somn. Majoritatea 
vârstnicilor dorm 6–7 ore pe noapte. În comparaţie cu tinerii, ei au somnul mult mai uşor şi se 
trezesc la fel de uşor, adesea pentru a merge la baie.  

Tulburarea obişnuinţei de somn la această vârstă poate fi relaţionată de o varietate de factori, printre 
care: mutatul într-un nou mediu, anxietatea (îngrijorarea), retragerea în alcool şi/sau sedative, 
prezenţa demenţei, depresia, bolile fizice, în special greutăţi în respiraţie sau durere precum cele 
provocate de artrită sau anghină. Vârstnicii care dorm prea mult (hipersomnie) se deşteaptă cu 
greutate şi apar adesea confuzi sau dezorientaţi. Persoanele bătrâne care iau diferite substanţe pentru 
a-şi calma nervii şi în special cei ce sunt sub tratament medicamentos de lungă durată pentru somn, 
generează efecte mult mai nocive vis-à-vis de ciclul lor de somn. Chiar şi modificările normale în 
ritmul de somn asociate procesului de regresie pot fi chiar deranjante la astfel de persoane. 
Dereglările de somn trebuie evaluate din prisma psihopatologică pentru a identifica factorii 
generativi. Nu trebuie să uităm sau să ignorăm preocupările celor în vârstă pentru cei tineri, pentru 
copii lor. În acest sens, redăm o situaţie: 

O poveste ne vorbeşte despre o familie, mama, tatăl şi fiul, care îşi duc liniştiţi viaţa împreună. Dar, 
odată ce anii trec şi părinţii îmbătrânesc, iar fiul ajunge la vârsta adolescenţei, acesta hotărăşte să 
plece de acasă căci nu mai simte a avea nimic în comun cu cei doi bătrânei şi doreşte să-şi facă 
propria lui viaţă. Aşa că îşi face bocceluţa şi se mută într-un oraş mare. Anii trec şi multă vreme nu a 
existat nici o legătură între fiu şi părinţi, nu au avut nici o veste unii despre alţii. Apoi, la un moment 
dat, se iveşte în sufletul băiatului acel dor de casă. Învăţase acum multe lecţii de la viaţă, dar a 
descoperit că amintirea bătrânei lui case era încă vie în mintea sa, că mama şi tatăl său au avut rolul 
lor care este nepieritor.  

Şi începu să se gândească ce minunat ar fi dacă s-ar duce de Crăciun acasă, să-i vadă. ,,Dar, îşi zise el, 
vor mai vrea ei oare să mă vadă? Nu m-am purtat deloc frumos cu ei.” Şi astfel, le-a scris o scrisoare. Şi pentru 
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că sărbătoarea Crăciunului era foarte aproape şi nu mai era timp să primească un răspuns, el le-a 
scris: ,,Aş vrea să vin acasă. Oare mă mai puteţi ierta şi primi înapoi? Dacă da, atunci agăţaţi o năframă albă 
veche într-una din ramurile piersicului din faţa casei şi aşa voi şti dacă mă primiţi bucuroşi acasă.” 

 Şi s-a urcat în trenul care trecea chiar pe lângă vechea lor casă. Tot drumul s-a gândit: ,,Mă vor primi 
ei oare?”. Şi de emoţie nici n-a putut să se uite spre casă şi, l-a rugat pe vecinul de compartiment: ,,Ne 
vom apropia acum de o casă micuţă şi în faţa ei este un copac. Vezi, te rog, dacă este vreo năframă albă atârnată de 
vreo creangă”.  

După câteva clipe tovarăşul de drum a exclamat: ,,Ah, uite, nu e numai una, ci de fiecare ramură flutură câte 
o năframă albă !”. 

 

 REZUMAT. 
Vârstnicii reprezintă din perspectiva demografică un segment cu dezvoltare rapidă în masa 
populaţiei (în prezent în România se înregistrează 6,2 milioane persoane cu vârsta peste 65 ani) şi 
care rămâne neacoperit în ceea ce priveşte asigurarea trebuinţelor de sănătate mentală. Constituie o 
categorie socială cu trebuinţe complexe, medicale, nutriţionale, emoţionale, psihologice, sociale, 
financiare, juridice şi au dreptul la o existenţă demnă şi decentă. 

Înţelegerea tulburărilor de ordin psihologic la populaţia vârstnică este complexă şi provocatoare 
deoarece tulburările pot fi atribuite unei varietăţi de factori, cum ar fi: probleme fizice sau 
interacţiuni adverse ale medicaţiei. De aceea, evaluarea stării mentale a pacienţilor geriatrici trebuie 
să fie înţeleasă şi să cuprindă cunoaşterea procesului normal de evoluţie în vârstă (de regresie) la fel 
de bine ca şi psihopatologia acestui segment de populaţie. Instrumentele de evaluare ce au fost 
dezvoltate şi validate pe populaţia tânără nu mai prezintă aceeaşi acurateţe şi fiabilitate în cazul 
vârstnicilor. În mod similar există obiective terapeutice unice ce ar trebui să urmărească tratamentul 
pacienţilor în vârstă, a căror trebuinţe psihosociale pot fi diferite de a altor grupe de populaţie. 
Terapia de grup şi cea de familie abordează în mod eficient vârstnicii şi pot fi orientate în diferite 
forme. Se pot angaja un număr de strategii de reabilitare psihosocială (ex: remotivarea grupurilor, 
terapia cu mici animale, amintirile şi revizuirea traseului vieţii) pentru a le dezvolta calitatea vieţii şi 
capacităţile de adaptare a vârstnicilor cu dereglări de ordin psihopatologic. Pot fi diagnosticate un 
număr de tulburări dintre care cele mai întâlnite sunt: depresia, suicidul potenţial, suspiciunea, 
comportamentul bizar, anxietatea, dereglarea ritmului de somn, alterarea percepţiei/cogniţiei 
(confuzie, pierderea memoriei, iluzii, halucinaţii) şi deficitul de autoîngrijire. Odată cu creşterea 
numărului de vârstnici cu probleme psihopatologice se impune creşterea numărului de personal din 
gerontopsihiatrie. Se observă din realitate că un domeniu slab explorat este cel al bolilor mentale 
cronice la vârstnici. 

Drepturile vârstnicilor 

În prezent sunt identificate drepturile universale ale omului şi respectiv bătrânului, civile, politice, 
economice, sociale şi culturale:  

 acces la un standard adecvat de viaţă (adăpost, alimente şi îmbrăcăminte);  

 securitate socială adecvată, incluzând asistenţă şi protecţie;  

 acces la ajutor medical specializat şi servicii medicale specifice vârstei,  

 dreptul de a fi tratat cu demnitate,  

 protecţie faţă de abuzurile psihologice şi fizice; 

 particiare plenară la toate aspectele politice, economice, sociale şi culturale ale societăţii, 
participare totală şi eficientă la procesul de luare a deciziilor privind starea de bine; 

 facilitarea eforturilor de control al propriului viitor prin mecanisme legale care să vorbească 
pentru ei atunci când bătrânii nu o mai pot face (măsuri adresate specific persoanelor care 
se apropie de vârsta senectuţii), 
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 măsuri de protecţie socială care să nu permită persoanelor de vârsta a treia să ajungă în stare 
de sărăcie şi subzistenţă. 

 

Vârstnicii, un “grup marginalizat social” 

Din nefericire, identificarea şi recunoaşterea drepturilor sociale nu implică în mod automat existenţa 
şi funcţionarea unor forme de ajutor social real şi eficient. Mai sunt mulţi paşi de parcurs ca să 
înţelegem că ajutorul social este o necesitate nu un lux. Şi în România s-au evidenţiat deja grupurile 
marginalizate ale populaţiei: membri ai grupurilor minoritare, persoane cu nevoi speciale, persoane 
fără locuinţe, vârstnici, copii ai străzii sau copii abuzaţi, analfabeţi, şomeri, victime ale diferitelor 
forme de dependenţă, victime ale HIV-SIDA, victime ale violenţei. În primul rând în sprijinul 
acestora se impun activităţi în domeniul social care să contribuie la reintegrarea socială şi/sau 
promovarea sănătăţii şi sprijinului social. 

Vârstnicii “cu risc” 

În cadrul categoriei vârstnici au fost identificate grupuri cu risc socio-medical crescut: 

 vârstnici fără locuinţă, 

 vârstnici fără venituri sau cu venituri foarte mici, 

 vârstnici singuri şi/sau abandonaţi de familie, 

 cupluri de vârstnici de peste 70 ani, 

 vârstnici care şi-au pierdut autonomia şi capacitatea de autoîngrijire, care nu mai pot trăi 
independent în comunitate, 

 vârstnici cu nevoi medicale speciale: bolnavi cronici, terminali, neoplazici, handicapaţi 
neuromotor, dializaţi, cu demenţe senile sau alte afecţiuni neuropsihice. 

 

Trebuinţele persoanelor de vârsta a treia 

Vârstnicii constituie un grup cu necesităţi variate, care au avut o contribuţie importantă la edificarea 
societăţii moderne, prin muncă (prost) plătită, voluntariat, efort de depăşire a unor situaţiide criză 
socială: ei sunt părinţii şi bunicii noştri. 

Studiile realizate au evidenţiat faptul că 1/3 din populaţia de peste 65 ani petrece cel puţin 12 ore în 
singurătate, în timp ce aceste persoane vor şi şi sunt capabile să trăiască activ social în omunitate. 
Societatea neglijează însă aceste aspecte, izolându-i şi neconsiderând nevoile lor complexe; astfel, 
bătrânii trăiesc în sărăcie, neglijare, discriminare şi izolşare. 

1. Trebuineţe sociale: 

 crearea unui context social propice menţinerii şi dezvoltării dialogului, a susţinerii rolului şi 
importanţei sociale a persoanelor de vîrsta a treia, 

 necesitatea de amelioare şi promovare a solidarităţii sociale şi strângerea legăturilor dintre 
vârstnici, precum şi cu alte categorii sociale şi de vârstă (copii, adolescenţi, adulţi activi sau 
alte grupuri marginalizate), 

 necesitatea de schimbare a percepţiei generale asupra inutilităţii lor sociale, ceea ce explică 
scăderea investiţiilor efectuate în direcţia vârstei a treia, 

 extinderea contactelor interumane şi a activităţilor de ajutor reciproc între vârstnici,  

 extinderea modaităţilor de petrecere a timpului în compania altor persoane din aceeaşi 
categorie de vârstă sau din alte categorii, precum şi activităţilor recreative de grup, 

 măsuri şi ajutor pe termen mediu şi lung acordate vârstnicilor, care să vizeze nevoile lor 
complexe de ordin social, medical, psihologic şi relaţional. 
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 2. Trebuinţe psihologice: 

 necesitatea de a atenua consecinţele personale ale scăderii contactelor sociale, ale izolării şi 
autoizolării: pierderea motivaţiei de a trăi, depresie, iritabilitate, insomnie, scăderea apetitului 
alimentar, accentuarea sentimentelor de frustrare şi a predispoziţiei la îmbolnăviri; 

 la persoanele de vârsta a treia tulburările de anxietate sunt mai frecvente decât depresia; 
vârstnicii au probleme medicale şi emoţionale multiple şi sunt mai susceptibile în adezvolta 
stări de anxietate. 

3. Trebuinţe medicale 

Trăind mai mult, bătrânii suferă de boli cu durată mai lungă de evoluţie decât orice altă generaţie 
dinaintea lor, ceea ce impune stimularea cercetării clinice şi biomedicale. Au fost identiifcate bolile 
ce afectează într-o mare măsură vârstnicii: demenţa (rata de demenţă va ajunge 45% în 2020), 
depresia, scăderea mobilităţii, tulburări de nutriţie, boli ale oaselor şi articulaţiilor, incontinenţe, 
dificultăţi în vindecarea rănilor, atacuri cardiace şi cerebrale. Este important a se realiza o punte între 
cercetarea medicală pură şi suportul practic adresat vârstnicilor; ajutarea bătrânilor şi cercetarea 
fenomenului de îmbătrânire se impun în prezent ca parteneri naturali. 

 Realizarea unui program de asistenţă medicală accesibilă financiar, care să acopere nevoile 
medicale ale vârstnicilor (în prezent tratamentele medicamentoase şi explorările indicate de 
către medicul de familie sunt necompensate sau parţial compensate de către Casa de 
Asigurări de Sănătate, ele fiind susţinute cu dificultate de către pacienţi şi eventual familiile 
acestora), 

 Identificarea unor căi de remediere pentru susinerea parţială sau chiar absenţa ei în vederea 
rezolvării unor probleme medicale specifice vârstei a treia: reumatologiace/balneologice, 
ortopedice, ORL, oftalmologice, stomatologice, 

 Remedierea absenţei unor forme de sprijin al vârstnicilor nedeplesabili sau imobilizaţi la pat, 
în vederea întreţinerii locuinţei, a procurării hranei şi a autoîngrijirii, a administrării 
medicaţiei, 

 Nevoia de adaptare şi informare a vârstnicilor asupra unor aspecte ale educaţiei sanitare 
specifice patologiei acetsora, demers efectuat în scopul menţinerii stării de sănătate, a 
prevenirii îmbolnăvirilor şi a scăderii ritmului de progresie a afecţiunilor deja existente. 

4. Trebuinţe nutriţionale 

 Necesitatea de a sigura o alimentaţie corectă a vârstnicilor, adaptată nevoilor fiziologice, 
precum şi diferitelor afecţiuni ale acestora, 

 Extinderea posibilităţilor de aprovizionare cu alimente a bolnavilor imobilizaţi la pat sau 
puţin mobilizabili, precum şi de preparare a hranei. 

5. Trebuinţe financiare 

 Venituri foarte modeste care nu acoperă nici măcar nivelul facurilor lunare, sau absenţa 
acestor venituri determină: imposibilitatea de a accede la o asistenţă medicală de eşalon 
superior şi la schema terapeutică cea mai indicată pacientului respectiv (preţurile mari ale 
medicamentelor în raport cu veniturile şi, necompensate în termeni reali de către Casa de 
Asigurări de Sănătate). 

6. Trebuinţe juridice 

 Trebuinţe de consiliere a vârstnicilor în demersurile privind donaţii de bunuri şi locuinţe, 
succesiuni, moşteniri, 

 Necesitatea de sprijin juridic în litigiile legate de vânzări de locuinţe, donaţii, succesiuni, 
moşteniri, litigii. 
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Dr. Laura Ciobanu1( sugerează următoarele direcţii de ajutor social adresate bătrânilor 
(intervenţii permanente şi/sau în situaţii de criză): 

 Internarea în centre specializate (bătrânul instituţionalizat); are dezavantajul ruperii de familie, 
vecini şi prieteni. Bătrânii sunt foarte ataşaţi de locuinţa lor şi personalizează această situaţie prin 
prisma rememorării unor evenimente şi prin prezenţa unor obiecte încărcate de semnificaţie. 

 Îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor cu grad scăzut de autonomie cu ajutorul “îngrijitorilor”, 
persoane specializate, plătite de la bugetul local, reprezentând o nouă categorie profesională. 
Aceştia urmează să se deplaseze la domiciliul bătrânilor  pentru activităţi precum efectuarea 
cumpărăturilor, procurarea medicamentelor, menaj şi preparaea hranei. 

 Încurajarea vârstnicilor singuri să locuiască în casele lor împreună cu o altă persoană care să îi 
ajute. 

 Îngrijirea vârstnicului în familie, unde să fie tratat cu demnitate şi respect, menţinând contactele 
sociale obişnuite dar cu efortul de sprijinire  a familiilor cu mijloace sociale şi medicale specifice 
(asistenţă socială şi medicală specializată pe problemele persoanelor de vârsta a treia). 

 Centre de asistenţă de zi care oferă un pachet de servicii complexe sociale, medicale şi 
psihologice cu ajutorul unei echipe specializate şi instruite specific. 

 Centre care oferă sprijin pentru nevoile bazale ale bătrânilor: mese calde la domiciliu (masa pe 
roţi), îmbrăcăminte, încălţăminte. Medicamente obţinute prin ajutoare şi donaţii. 

 Centre de răspuns şi ajutor în urgenţe. Urgenţele vârstnicilor pot fi de facturi diferite: 

 medicale: crize, atacuri cardiace sau cerebrale, fracturi, accidente, 

 psiho-emoţionale: decesul partenerului sau al unei persoane apropiate, 

 sociale: pierderea locuinţei prin manipulări rău-intenţionate sau izgonirea din propria 
locuinţă, agresiuni fizice, emoţionale şi sexuale, 

 financiare: criză financiară sau venituri mult sub posibilităţile de asigurare a unui trai 
normal. 

* 

Am dori să încheiem această secţiune cu un citat din magnifica expunere realizată de Dna. Dr. 
Ecaterina Damian Constantin, Dr. în medicină şi chirurgie, expunere cu care ne-a onorat la 
“Simpozionul Multidisciplinar Naţional de Gerontologie şi Geriatrie” de la Ploieşti, 29 
septembrie – 1 octombrie 1999, congres desfăşurat datorită eforturilor Prof. Dr.Vladimir Gusic. 

 “Dezvoltarea fiinţei umane este o adaptare emoţional-cognitivă, atât 
fizică cât şi socială cu schimbările care survin în mediul înconjurător imediat 
sau îndepărtat. 

 Schimbări atât în interiorul fiinţei umane cât şi în mentalitatea şi 
atitudinea celor din jur până la ultimele momente de viaţă. Oficiul O.N.U. 
pentru acţiuni umanitare şi sociale, cu sediul la Viena, cuprinde şi acţiunile 
vârstei a treia. Cere energic protejarea vârstnicilor ca absolut necesară. 
Vârstnicii sunt pilonul moral şi social al tineretului, tineret care se dezvoltă 
rapid cu multe deficienţe educaţionale, psihice şi morale. 

 Viitoarea societate ce se dezvoltă astăzi în România, are nevoie de 
echilibrarea vieţii în comun. 

 Generaţiile prezente trăiesc şi se dezvoltă pe tot ce au păstrat şi creat 
vârstnicii de astăzi. Vârstnicii sunt şi vor fi pilonul necesar. 

Ţara care nu are bătrâni, să-i cumpere !” 

                                                           
1( Dr. Laura Ciobanu, UMF ”Gr.T.Popa” Iaşi, în revista Viaţa medicală, nr. 13, 29.03.2002 
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Obiective 
 

1. Definirea maladiei Alzheimer. 

2. Descrierea patologiei maladiei Alzheimer. 

3. Identificarea simptomatologiei. 

4. Identificarea modificărilor fizice şi de comportament vizavi de stadiile maladiei. 

5. Descrierea elementelor esenţiale ale evaluării pacienţilor cu maladie Alzheimer. 

6. Analiza diferitelor modalităţi de tratament. 

7. Descrierea rolului personalului pe parcursul celor trei stadii. 

8. Identificarea tipologiei diagnostice frecvente cât şi a formelor de intervenţie, pe parcursul 
celor trei stadii ale maladiei Alzheimer. 

9. Analiza cercetărilor şi a recomandărilor asupra maladiei Alzheimer. 
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Informaţii generale 
 

 

 

 

 

n anul 2000, cercetătorul Michel Allard, a devenit autorul unui studiu de importanţă excepţională, 
fondându-şi studiul pe un număr de 1000 de centenari. Preocupat timp de 20 de ani de 
longetivitatea umană, Allard susţine că, “din nenorocire, la ora actuală ne aflăm încă în faza 
ipotezelor, psihoneurologia umană fiind complexă”. Centenarii studiaţi, femei şi bărbaţi, se 

caracterizează printr-o rezistenţă specială la şocuri, subiecţii ştiind foarte bine cum să răspundă 
factorilor exteriori. Înarmaţi cu o mare încredere în propria persoană, ei nu suferă de ipohondrie, de 
neurastenie; ei s-au obişnuit să-şi asculte conştiinţa. 
Acest fapt demonstrează că, creierul-organul multiplu funcţional şi bănuit de a fi factorul de seamă 
în reacţii şi comportament – este rezistent la fenomenul de îmbătrânire. 

Poate cel mai rezistent din această “uzină” care este organismul uman. 

Întorcându-ne în 1907, Alois Alzheimer a diagnosticat pentru prima dată o maladie pe un pacient în 
vârstă de 51 ani, pacient ce prezenta o boală rară. În anii ’60, cercetătorii au determinat că nu era o 
boală rară ci mai degrabă constituia o cauză obişnuită a demenţei. Nu se cunoştea un tratament 
adecvat şi astfel, multe întrebări rămâneau fără răspuns. În cazul bolii Alzheimer apare în primul 
rând demenţa iar pierederea de memorie, deteriorarea funcţiei intelectuale, modificarea de 
personalitate şi incapacitatea de îndeplinire a activităţilor cotidiene sunt evidente. Demenţa este 
caracterizată prin instaurarea insiduoasă, cronică, progresivă, degenerativă şi ireversibilă (DSM IV). 
Îngrijitorii suferinzilor de maladia Alzheimer descriu această boală ca manifestând unele dintre cele 
mai frustrante, agonizant şi dezumanizante stări pe care o persoană le poate experimenta. Ea a fost 
denumită boală a bătrânilor, distrugătoarea personalităţii, cea care iroseşte veniturile familiei şi 
solicită îngrijire la domiciliu. 

Maladia Alzheimer1) se poate instaura chiar de la vârsta de 40 ani dar este întâlnită în special la 
persoanele de peste 65 ani. Este considerată a patra cauză de deces în rândul populaţiei, probabil 
pentru că femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. Specialiştii o descriu ca fiind, situaţia de îngrijire la 
domiciliu şi de acordare a sprijinului pe lungă durată. În SUA, această maladie afectează 4,5 milioane 
din adulţii americani şi, reprezintă una din cele mai întâlnite forme de demenţă ireversibilă. În 
România, Centrul de Memorie din cadrul Spitalului Al. Obregia avansează o incidenţă de 5% din 
totalul populaţiei. Se apreciază că, această maladie va cunoaşte cote alarmante pe măsura creşterii 
numărului populaţiei. Personalul medical are un rol esenţial în crearea şi testarea intervenţiilor 
eficiente ce vor aborda aspectele de ecologie socială şi protecţie umană a populaţiei suferindă de 
maladia Alzheimer. Pentru a veni în sprijinul personalului medical şi desigur al populaţiei, Centrul de 
Memorie1) a organizat la Bucureşti, în luna iunie 2001, Congresul Internaţional de Alzheimer. 

 

 

                                                           
1) Într-un articol din The Inquirer abordând conferinţa anuală a neurologilor din SUA, se exprima următoarea definiţie: 
Boala Alzheimer reprezintă o boală cerebrală progresivă, degenerativă şi ireversibilă ce cauzează deteriorarea funcţiilor intelctuale, dezorientarea 
şi chiar decesul. În prezent nu există o cură adecvată. 
1) Coordonatori: Prof. Dr. Florin Tudose şi Asist. Univ. Dr. Letiţia Dobranici   

Î 
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Scurt istoric 

Etiologie 
Cauza maladiei Alzheimer este necunoscută. Există câteva ipoteze ce încearcă să explice etiologia 
acestei boli: 

1. Diminuarea concentraţiei de acetilcolin-transferază în creier. Aceasta este necesară pentru 
neurotransmiţătorii de acetilcolină, substanţă utilă unei conexiuni normale între celulele 
nervoase. 

2. Apariţia în creier a unor nivele de silicat de aluminiu, mai mari decât depozitele normale. 
Aluminiul acţionează asupra creierului ca o toxină şi se găseşte în plăcile nevritice şi în 
ramificaţiile neurofibrilare. 

3. Disfuncţia sistemului imunitar. Au fost identificate nivele anormal de ridicate de anticorpi şi, 
se consideră că sistemul de imunizare al organismului îşi atacă propriile celule. În stadiile 
terminale ale maladiei Alzheimer s-au observat deteriorarea funcţiei de imunizare, favorizând 
persoana de a fi susceptibilă la infecţie. În cazul pacienţilor cu boală Alzheimer nu este ceva 
neobişnuit ca aceştia să decedeze datorită infecţiilor, de genul pneumoniei apărute în stadiile 
terminale ale maladiei. 

4. Acţiunea lentă a virusului. Încercând să identifice la animale maladii similare ale sistemului 
nervos central, cercetătorii doresc să determine dacă există vreo legătură între această maladie şi 
bolile infecţioase. 

5. Transmisie genetică. Expunerile cercetătorilor, realizate pe maladia Alzheimer sugerează 
faptul că unele cazuri sunt înnăscute. S-a descoperit că indivizii cu sindrom Down, care ajung s-
au depăşesc vârsta de 40 de ani dezvoltă boala Alzheimer. 

Patologie  
În momentul autopsiei realizate pe un număr de suferinzi de maladie Alzheimer, au fost identificate 
câteva modificări clare ale ţesutului cerebral. Dintre acestea primele trei modificări majore sunt: 
ramificaţii neurofibrilare, plăci nevritice şi, degenerare granulovacuolare.  

Ramificaţiile neurofibrilare şi plăcile nevritice sunt generate de producţia anormală de proteine în 
creier. Reţelele neurofibrilare sunt perechi de fibre răsucite helicoidal, până când se formează o masă 
compactă în celulele cerebrale. Funcţionarea normală a celulelor este împiedicată rezultând astfel 
distrugerea celulelor. 

Plăcile nevritice reprezintă segmente degenerate de celule nervoase învelite în amidon proteic. Acest 
fapt generează blocaje ale memoriei şi intelectului, în funcţie de localizare şi mărime. Degenerarea 
granulovacuolară se prezintă ca nişte cavităţi cu fluid şi material granular descoperit în celulele 
piramidale ale hipocampusului, ceea ce generează degenerarea neuronilor. 

Ramificaţiile neurofibrilare, plăcile nevritice şi degenerarea granulovacuolară au fost identificate în 
diferite grade, în creierele indivizilor ce manifestau un proces de îmbătrânire normal. Totuşi, în 
situaţia maladiei Alzheimer aceste modificări se prezintă în proporţie sporită. Pe măsură ce apar mai 
multe plăci şi ramificaţii, capacitatea intelectuală şi memoria au de suferit. Aceste modificări au fost 
identificate în întreg cortexul cerebral şi într-o mare măsură în hipocamp – centrul cerebral al 
memoriei de scurtă durată. Un alt tip de modificare sesizată în creierul persoanelor cu boală 
Alzheimer o repezintă atrofia cerebrală şi dilatarea ventricolelor. S-a raportat că, gradul de 
deteriorare cognitivă este strict legat de numărul de plăci senile şi mai puţin de numărul de ghemuri 
neurofibrilare. În 1970, Levy descoperea anomalii neurofiziologice atât la nivelul nervilor periferici 
cât şi la nivelul emisferelor cerebrale, ceea ce sugerează o posibilă afectare generală a sistemului 
nervos.  

Astăzi, s-au descoperit unii inhibitori ai beta-secretazei şi utilizarea lor în tratamentul bolii 
Alzheimer, eveniment care a constituit  recent un subiect de colaborare între ELAN CORP plc şi 
Pharmacia Corp., pentru introducerea lor în uz chimic ca medicament  
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Simptomatologie  
 Evoluţia maladiei Alzheimer poate varia de la 3 ani şi chiar peste 20 ani, cu o medie între 6-8 ani. 
Pacienţii cu boală Alzheimer, manifestă o diversitate de tipuri comportamentale, psihologice şi chiar 
cu modificări fizice în stadiile terminale. Simptomele prezente ale maladiei Alzheimer pot coexista 
alături de stări şi boli fizice anterioare, cât şi cu modificările normale ale procesului de îmbătrânire. 
În general, pacienţii cu maladie Alzheimer îşi pot menţine până în stagiile terminale o stare bună de 
sănătate fizică. 

Simptomele sunt grupate în trei stagii progresive. Viteza de evoluţie a acestor etape diferă de la 
individ la individ. Adaptarea la diferitele stadii depinde de starea de sănătate preexistentă a 
persoanei, de capacităţile  sale de soluţionare, de  sprijinul familiei şi de semnificaţia celorlalţi. 

Prezentăm în continuare un sumar al simptomelor majore cât şi simptomele  frecvente. 

 
ETAPE ALE MALADIEI ALZHEIMER 
 
Simptome ale primei etape 

Pierderea memoriei, în 
special a evenimentelor 
recente. 
Dezorientarea în timp şi 
spaţiu. 
Modificări de afect. 
Pierderea simţului 
umorului. 
Depresie. 
Negarea . 
Proiectarea. 
Greşeli de raţionament. 
Absenţa dispoziţiei 
Diminuarea capacităţilor de 
concentrare 
Lipsa spontaneităţii 
Dereglarea percepţiei 
Neglijenţa în acţiune 
Indolenţă în aspectul 
vestimentar 
Stări tranzitorii de persecţie 
Atacuri epileptiforme 
Spasme musculare 
Halucinaţii 
Iluzii 
Iritabilitate 
Preferinţe pentru medii       
familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simptome ale stadiului II 
Uitarea evenimentelor 
recente şi îndepărtate 
Accentuarea incapacităţii de 
înţelegere 
Dezorientare completă 
Agitaţie în cursul nopţii 
Sindromul asfinţitului de 
soare 
Accentuarea afaziei 
Agnozie (incapacitatea 
recunoaşterii stimulilor 
senzoriali) 
Asterognozie (incapacitatea 
recunoaşterii prin atingere a 
obiectelor familiare) 
Fenomenul de perseverare 
(scaune repetate în 
continuu) 
Hiperoralitate (punerea 
oricărui obiect în gură) 
Apetit considerabil fără 
achiziţie în greutate 
Alexie (incapacitate de a 
citi) 
Agnozie auditivă  
Uitarea comportamentelor 
sociale acceptate 
Hipertonie  
Mers şovăielnic 
Agrafie  
Rătăciri 
Incontinenţă urinară şi 
fecală 
Insensibil la trebuienţele 
altora 
Reacţii catastrofale 
 

Simptome ale stadiului III 
Iritabilitate marcantă 
Accese de furie 
Parafazie (uz de cuvinte în 
combinaţii greşite şi fără sens) 
Crize convulsive 
Pierderea sau diminuarea 
emoţiilor 
Bulimie 
Agnozie vizuală 
(incapacitatea de a atinge totul 
din câmpul vizual) 
Hiperetamorfoza (încercarea 
de a atinge totul din câmpul 
vizual) 
Diminuarea apetitului 
Imobilizarea la pat 
Epuizare 
Apraxie (incapacitatea de a-
şi realiza mişcările propuse) 
Ulceraţii decubitus 
Susceptibil la infecţii 
Indiferenţă sau comatos 
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Stadiile Maladiei Alzheimer 

Stadiul I. 
 
Revenind cu o descriere mai detaliată putem afirma 
că, primul stadiu poate dura între 2-4 ani. În această 
etapă, persoana este îngrijită în casă, de către membrii 
familiei şi aceasta datorită faptului că simptomele 
iniţiale sunt subtile sau de formă moderată. De 
asemenea, boala nu poate fi diagnosticată până ce nu 
evoluează la stadiul II. 

Pierderea memoriei, care la început apare ca fiind de 
importanţă minoră şi care uneori este asociată în mod 
eronat procesului normal de îmbătrânire, este una din 
cele mai întâlnite simptome primare. Memoria 
evenimentelor recente este afectată chiar dacă în acest 
moment, memoria evenimentelor îndepărtate rămâne 
intactă. Capacitatea de a învăţa şi de a reţine noi 
informaţii se deteriorează. Pot fi utilizate notele scrise 
pentru a compensa ceea ce a fost memorat cu 
uşurinţă altădată. Dificultăţile de memorie se pot 
dezvolta, cum ar fi de exemplu uitarea locului unde a lăsat paharul sau o cheie. Mai mult, putem observa 
dezorientarea, incapacitatea de concentrare sau de angajare în conversaţie fără pierderea şirului ideativ, 
lipsa interesului faţă de împrejurări, lipsa spontaneităţii şi a iniţiativei, dezgustul şi aspectul neglijent. 
Tendinţa de a face speculaţii şi de a-i critica pe alţii devine evidentă. Conştientizarea faptului că ceva este 
straniu dincolo de control poate conduce la stare depresivă ceea ce complică tabloul clinic. Alte 
modificări de personalitate includ declanşarea facilă a furiei şi iritabilităţii, în special în cazul incapacităţii 
de a exprima gândurile cu claritate. În primele faze, persoana afectată de maladia Alzheimer caută şi 
preferă mediile şi persoanele familiare şi, evită aspectele nefamiliare. Pe măsură ce maladia evoluează, 
capacitatea de a îndeplini sarcini complexe devine dificilă. Dacă persoana lucrează, aceasta poate 
înregistra dificultăţi în îndeplinirea atribuţiilor. 
 

Stadiul II 
 
Durata acestui stadiu este mult mai mare faţă de prima etapă. Simptomele primului stadiu devin mult mai 
severe, se accentuează pierderile şi, devine evident că există modificări marcante în comportament. Se 
accentuează incapacitatea de a înţelege a ceea ce s-a zis sau de a ataşa o semnificaţie limbajului vorbit. Se 
observă parafazia (uzul cuvintelor într-o combinaţie eronată, fără sens). Luarea deciziilor şi alcătuirea 
planurilor de viitor sunt cauza unui stres considerabil. Persoana cu maladie Alzheimer, care are dificultăţi 
în soluţionarea unei situaţii tensionante poate reacţiona prin furie, frustrare excesivă sau printr-un 
comportament agresiv. Această reacţie încărcată este descrisă ca o reacţie catastrofală. Poate fi necesară 
supravegherea activităţilor zilnice. Problemele legate de pierderea memoriei pot implica incapacitatea de 
a găsi drumul spre casă în timp ce conduce, uitarea faptului de a-şi lua medicamentul sau abandonarea 
mâncărurilor pe aragaz. Memoria evenimentelor recente se deteriorează dar în aceeaşi măsură este 
afectată şi memoria evenimentelor îndepărtate. Dezorientarea în timp şi spaţiu se accentuează iar 
dezorientarea faţă de sine devine evidentă în acest moment astfel încât persoana nu se recunoaşte pe sine 
în oglindă. Fraza “Ia-mă acasă” sau “Sunt gata să merg acum acasă” reprezintă o acuză obişnuită a 
persoanelor afectate de maladia Alzheimer, indiferent unde se află persoana afectată sau cât de mult a 
stat în acel loc (spital, cămin, etc.). Accentuarea apatiei, a indiferenţei, încăpăţânării, a neliniştii, 
iritabilităţii, suspiciunii, a tonalităţii, a comportamentului adeziv, insensibilitatea faţă de trebuinţele altora 
şi momentele de rătăcire sunt deja obişnuinte. Neliniştea şi dificultatea de a dormi în timpul nopţii sunt 

 
Prezenţa medicului curant este 
imperios necesară. 
Psihologul constituie deasemenea un 
sprijin adecvat. 
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motive obişnuite de plângere către îngrijitori. Sindromul apusului de soare sau accentuarea stării de 
confuzie spre a II-a parte a zilei, seara, constituie o altă problemă. O persoană ce suferă de maladia 
Alzheimer îşi descrie nepoţii ca “băieţi puternici ce se strâng noaptea în jurul ei”. În timpul zilei, ea este 
capabilă să recunoască şi să comunice cu aceiaşi nepoţi. Poate exista tendinţa de a repeta comportamente 
anterioare. De exemplu, un îngrijitor a declarat că soţia, care înainte de a se îmbolnăvi, obişnuia să se 
trezească la ora 500 pentru a merge la serviciu, se trezeşte încă, în fiecare dmineaţă la aceeaşi oră pentru a 
se îmbrăca şi pleca de acasă, ca şi când ar merge la serviciu. 
În ciuda confuziei mentale, pacienţii cu maladie Alzheimer pot reţine adesea anumite aptitudini. De 
exemplu, un subiect afectat de această boală reuşea să cânte la pian în timp ce alţi subiecţi cântau imnuri. 
Incontinenţa urinară şi fecală poate apare datorită câtorva motive. Persoana poate uita unde este 
localizată baia, este incapabilă de a se dezbrăca pentru a folosi toaleta. Dacă subiectul manifestă agnozie 
vizuală, această persoană suferindă de maladia Alzheimer nu va recunoaşte toaleta. Totuşi, controlul 
sfincterian poate fi menţinut până în al III-lea stadiu, când controlul cortical este pierdut. De asemenea, 
incontinenţa poate apare datorită infecţiei tractului urinar.  
Hiperoralitatea, apetitul nesatisfăcut sau sărac, bulimia şi malnutriţia sunt aspecte ce pot apare în această 
etapă. Dificultăţile de deglutiţie pot apare datorită diminuării secreţiei salivare şi a modificărilor de 
motilitate esofagiană. 
Spre finele celui de-al doilea stadiu, când organismul se epuizează, pot apare deteriorări ale mersului şi 
chiar căderile. 
 

Stadiul III 
 
Pe parcursul acestei perioade, semnele şi simptomele caracteristice stadiilor I şi II, continuă să evolueze. 
Deteriorarea intelectuală şi fizică ajunge la un punct în care persoana afectată este incapabilă de a mai 
comunica şi, va fi reţinută la pat. Ca urmare, s-ar impune instituţionalizarea în unităţi cu destinaţie 
specială. Această perioadă se încheie de obicei cu o boală infecţioasă de genul pneumoniei. În general, 
malnutriţia, deshidratarea şi ulceraţiile conduc la exitus. 
 

Evaluare şi diagnostic 

Diagnosticarea maladiei Alzheimer poate întâmpina dificultăţi deoarece modificările debutului sunt de 
obiecei subtile. Subiecţii reuşesc să compenseze sau să depăşescă  pierderea de memorie prin glume, 
remarci spirituale, conversaţie sau note scrise pentru reamintire. Ei pot înşela investigaţia medicală iar 
membrii familiei pot ignora sau chiar nega modificările cognitive ale acestuia, atribuindu-le “bătrâneţii” 
sau emoţiei care îi cuprind. Adeseori, crizele sau erorile serioase în raţionament solicită atenţia medicală, 
dezvăluind astfel boala. Dacă se impune spitalizarea, aceşti pacienţi se vor descoperi într-un loc nou şi 
nefamiliar, situaţie în care confuzia şi dezorientarea se pot accentua, boala devenind astfel mult mai 
evidentă. Persoana ce s-a împotrivit investigaţiei medicale se regăseşte acum într-un aşezământ unde pot 
fi realizate teste. O diagnosticare absolută a  maladiei Alzheimer nu poate fi realizată decât în baza 
autopsiei. Nu există nici un test care să pronunţe un diagnostic absolut pozitiv. Trebuie realizată o 
examinare fizică completă, o evaluare neurologică şi psihopatologică. Odată sesizate semnele de pierdere 
a memoriei, este foarte important să se elimine toate celelalte cauze înainte de a pune diagnosticul de, 
“PACIENT CU MALADIE ALZHEIMER”. Acest fapt este deosebit de important deoarece 
modificările de natură cognitivă ale demenţei pot conduce la o stare reversibilă sau tratabilă. 

Primul pas în procesul de diagnosticare, îl reprezintă identificarea cauzelor tratabile ale pierderii 
memoriei şi ale modificărilor cognitive prezente. În această analiză este necesar să înţelegem distincţia 
între delir şi demenţă. 
Delirul este o tulburare de natură mentală acută sau subacută, în care întâlnim iluzii, halucinaţii, 
incoerenţă şi confuzie. În tabelul de mai jos prezentăm tulburările frecvente ce cauzează delirul la vârsta 
bătrâneţii. 
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Tabelul 1. Tulburările ce induc delirul la vârsta bătrâneţii 

Tipul de 
tulburare 

Exemple 

Afectarea sistemului nervos central 
Neoplasm  Neoplasm intracranian primar, neoplasm metastazic (carcinom bronhogenic, 

carcinom al pieptului). 
Boală 
cerebrovascula
ră  

Arterioscleroză, infarct cerebral, hemoragie subarahnoidă, atacuri ischemice 
tranzitorii, encefalopatie hipertensivă, vasculite (lupus), arterită craniană, coagulare 
intravasculară diseminată.  

Infecţie Neurosifilis, abces cerebral, tuberculoză, meningoencefalite (bacteriene, virale, 
fungice), embolie septică (endocardită bacteriană subacută). 

Traumatismul 
capului 

Hematom subdural cronic, hematom extradural, contuzie cerebrală, comoţie. 

Stări icterice şi 
post-icterice 

Convulsii idiopatice, leziuni în spaţiul de lucru, leziuni post-traumatice, terapie 
electroconvulsivantă. 

Boală cardiovasculară 
Diminuarea 
fluxului cardiac 

Blocaj cardiocongestiv, aritmie cardiacă, stenoză aortică, infarct de miocard. 

Hipotensiunea Hipotensiune ortostatică, sincopă vasovagală, hipovolemie 
Tulburări de metabolism 

Hipoxemia Insuficienţă respiratorie, anemie, îmbibaţie cu CO 
Dezechilibru 
electrolitic 

Boală renală, boală a glandelor suprarenale, diabet mellitus, stări edematoase, 
secreţie inadecvată a hormonului antidiuretic, deshidratare, inaniţie. 

Acidoză  Diabet mellitus, dereglare renală, boală pulmonară, diaree 
Alcaloză Hipercorticism suprarenal, boală pulmonară, hiperventilaţie psihogenă 
Boală hepatică Blocaj hepatic acut, ciroză, encefalopatie portahepatică acută 
Uremie Glomerulonefrită cronică, pielonefrită cronică, blocaj renal acut, uropatie 

obstructivă. 
Endocrinopatii Hipotiroidism, tireotoxicoză, hipoglicemie, hiperglicemie, hipoparatiroidism, 

hiperparatiroidism, hipo/hipercorticism suprarenal 
Stări deficitare Hipovitaminoze (tiamină, acid nicotinic, vitamina B12), deficienţă de fier 

Alte tulburări 
Traumă Febră, intervenţie chirurgicală, leziuni multiple, fracturi (embolism cu grăsimi). 
Deprivare 
senzorială 

Cataracte, glaucom, otoscleroze, sindromul apusului de soare (sundowning). 

Intoxicaţii 
exogene 

Medicaţie, alcoolul, sindromul de sevraj, metale grele, solvenţi, insecticide, 
pesticide, CO. 

Reglare 
termică 

Hipotermie accidentală sau de expunere, boală febrilă, inflamare capilară. 

 

Pe de altă parte, demenţa este o stare cronică cu deteriorare manisfestă a tuturor funcţiilor cognitive, în 
special a memoriei. Unele forme de demenţă apar în mod spontan fără cauze cunoscute neavând un 
tratament eficient. Alte forme de demenţă sunt reversibile cât şi tratabile. Ca exemple de demenţe, ne 
putem referi la demenţa multiinfarct, boala Pick, boala Huntington şi boala Creutzfeldt-Jacob. De 
asemenea, demenţele pot apare şi în situaţia unei hidrocefalii de presiune normală, în cazul unei boli 
Parkinson, a dereglărilor de metabolism sau pot fi induse prin substanţe. 

Mai mult, trebuie eliminată depresia. Persoanele în vârstă suferă în mod obişnuit numeroase pierderi, în 
special pierderea celor iubiţi, fapt ce poate conduce la depresie. În această stare întâlnim simptome 
precum izolarea socială, confuzia, insomnia, oboseala, uitarea cât şi pierderea apetitului. Atunci când 
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depresia apare alături de boala Alzheimer, trebuie ştiut că modificările funcţiei cognitive apar înainte de 
depresie. 

Demenţa de tip Alzheimer este în mod curent un diagnostic de excludere, mai întâi trebuind să fie 
excluse alte cauze de deficit cognitiv. În plus, evoluţia este caracterizată printr-un debut gradual şi declin 
gradual continuu. În acele cazuri în care nu există suficiente date pentru a stabili dacă demenţa se 
datorează unei stări medicale generale sau, este indusă de o substanţă, trebuie codificată demenţa fără altă 
specificaţie. 

Examinarea fizică a unei persoane cu boală Alzheimer include un istoric complet al persoanei afectate. În 
cazul în care subiectul nu este capabil să ofere informaţiile necesare trebuie apelat la o sursă secundară 
cum ar fi un membru al familiei sau la alte persoane cu relevanţă. Trebuie urmărite şi obţinute informaţii 
legate de debut, natura exactă şi evoluţia modificărilor de ordin cognitiv, istoricul medical anterior cât şi 
istoricul familiei. În urma evaluării stării fizice, persoana cu maladie Alzheimer poate fi găsită ca fiind 
într-o stare fizică bună. Dacă sunt prezente alte boli precum forme de diabet, persoana afectată poate 
uita să-şi ia medicaţia sau să-şi menţină dieta prescrisă, ceea ce îi compromite starea de sănătate. 

Evaluarea psihiatrică include investigarea depresiei, istoricul anterior al bolilor mentale, prezenţa 
simptomatologiei psihiatrice şi aprecierea stării generale a procesului cognitiv.  

Pot fi realizate proceduri de diagnostic cum ar fi, puncţia lombară, tomografia computerizată (TC), 
electroencefalografia (EEG). 

Puncţia lombară se realizează pentru a se exclude situaţia de neurosifilis, care, ca şi boala Alzheimer 
poate genera aproxie, afazie şi agnozie. 

Pentru persoanele cu maladie Alzheimer, CT-ul indică înr-un mod tipic atrofia corticală cât şi dilatarea 
ventriculară. 

Se recurge şi la EEG pentru a se obţine un punct de plecare, având în prezenţa maladiei Alzheimer unde 
lente. 

Prezentăm în continuare un minim de testări diagnostice recomandate: 

 Hemoleucograma, 
 Balanţa sanguină completă, cu rata de sedimentare, 
 Studiul serologic pentru sifilis, ce include VDRL şi FTA, 
 Studiul tiroidei, 
 Screeningul metabolismului, 
 Nivelul vitaminei B12, 
 Profilul electroliţilor, 
 Testul HIV, 
 Nivelul glucozei, 
 Testul de supresie la dexametazonei, 
 Nivelele sanguine pentru medicaţia specifică subiectului (ex: nivelul de fenitoină, de digoxin), 
 RX, 
 EEG, scanare tomografică,  
 Anamneză şi examen somatic, 
 Evaluare neurologică şi psihiatrică. 

 
Pentru persoanele în vârstă se prescriu simultan mai multe substanţe, ceea ce ar putea cauza efecte 
precum confuzie mentală, dezorientare şi lapsusuri de memorie. Pe măsură ce se îmbătrâneşte, 
capacitatea organismului de a metaboliza şi de a excreta substanţele, se diminuează. Istoricul medical 
trebuie să includă un inventar larg al medicaţiei prescrise şi al celor administrate. Dacă este posibil, 
subiectul trebuie instruit să vină la consultaţie cu toate medicamentele. Pentru o mai bună înţelegere, 
prezentăm în continuare o listă cu medicaţia obişnuită care pot determina tulburări de memorie 
persoanelor vârstnice. 
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Tulburarea Medicaţia  Exemple  
Stări de natură 
cardivasculară 

Antiaritmice 
 
Antihipertensive 
Glicozide cardiace 
Vasodilatatoare coronariene 

Procainamide, propranolol, 
quinidină 
Clonidină, metildopa, reserpine. 
Digitale  
Nitraţi  

Stări de natură 
gastrointestinală 

Antidiareice 
 
Anticonvulsivante  
 
 
Antispastice  

Atropină, beladonă, homatropină, 
hiosciamină, scopalamină. 
Ciclizină, preparate de homatropină-
barbiturice, fenotiazine 
Metantelenă, propanteline 

Stări 
musculoscheletale 

Agenţi anti-inflamatori 
 
Relaxanţi musculari 

Corticosteroizi, indometacin, 
fenilbutazon, salicilaţi. 
Diazepam  

Stări neurologice-
psihiatrice 

Anticonvulsivante  
 
Agenţi antiparkinsonieni 
 
Hipnotice şi sedative 
 
 
 
Psihotrope  
 

Barbiturice, carbamazepine, 
diazepam, fenitoin 
Amantadin, benztropine, levodopa, 
trihexifenidil 
Barbiturice, alcaloizi de beladonă, 
bromuri, hidraţi cloraţi, etclorvinal, 
glucotimide, metaqualone. 
Benzodiazepine, hidroxine, săruri de 
litiu, meprobamat, Inhibitori MAO, 
neuroleptice, antidepresive triciclice. 

Stări alergico-
respiratorii 

Antihistaminice 
 
 
Antitusive 
Decongestive şi expectorante 

Bromfeniramină, clorferinamină, 
ciproheptadină, difenhidramină, 
tripelenamină. 
Opiacee, narcotice sintetice 
Fenilefrină, fenilpropanolamină, 
preparate de potasiu  

Alte stări Analgezice 
 
 
Anestezice 
 
Agenţi antidiabetici 
Antineoplazice 
 
Agenţi antituberculoză 

Dextropropoxifenă, opiacee, 
fenacetin, salicilaţi, narcotice 
sintetice. 
Lidocaină, metohexital, 
metoxiflurane 
Insulină, hipoglicemice orale 
Corticosteroizi, mitomicin, 
procarbazină 
Izoniazid, rifampicină 

 
Putem aminti că, alcoolismul cronic poate cauza deficitul de memorie, probabil datorită deficitului de 
tiamină, fapt care de asemenea trebuie investigat. 
În tratarea1) bolii Alzheimer, Academia Americană de Neurologie recomandă o suită de medicamente 
deja acceptate de forurile competente, medicamente precum Cognex, Aricept, Reminyl şi Exelon. 
Estrogenul, considerat odată util în restaurarea funcţiei cognitive la femeile aflate în post-menopauză, 
este considerat ineficient. 

Necesitatea îngrijirii 
Evaluarea îngrijirii trebuie să înceapă din momentul în care subiectul se prezintă la examinare. 
Prezentarea globală a sinelui, dorinţa de a participa la procesul de evaluare, capacitatea de comunicare şi 
aspectul general, sunt repere importante vizavi de starea mentală şi de stadiul posibil al evoluţiei bolii. 
Evaluarea îngrijirii fizice a fiecărei componente a organismului este o chestiune adecvată. 
În continuare prezentăm un rezumat al aspectelor importante ce vor fi evaluate, în funcţie de diferitele 
stadii ale bolii. 
 
                                                           
1)  Loretta Tofani, Physicians urged to make earlier Alyheimer’s diagnosis. Articol apărut în The Inquirer, aprili 2001 
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Evaluarea psihosocială 

Se începe cu evaluarea stării mentale, ceea ce ne conferă un tablou de ansamblu asupra memoriei, 
nivelului de concentrare, asupra gândirii abstracte şi asupra raţionamentului. Aspectele de deteriorare în 
memoria evenimentelor recente şi o memorie intactă a evenimentelor îndepărtate pot fi indicatori de 
boală incipientă. 
În ceea ce priveşte istoricul social trebuie evaluate informaţiile referitoare la istoricul activităţii de muncă, 
cum ar fi realizările în muncă (în trecut şi în prezent), hobies-uri, activităţile sociale, capacitatea de 
relaţionare cu ceilalţi şi semnele de izolare socială. Sunt valoroase datele cu privire la capacităţile de 
rezolvare a activităţilor curente, capacitatea de auto-îngrijire a subiectului care sunt tot atâtea repere 
importante. 
Evaluarea trebuie să surprindă la pacienţi, lipsa interesului pentru aspectul personal, persistenţa 
mirosurilor corporale, aspect răvăşit, incapacitatea de a urma instrucţiunile scrise sau de a-şi lua 
medicaţia. 
Trebuie evaluat ritmul nictemeral, prezenţa depresiei, a insomniei nocturne sau accentuarea confuziei. 
 

Evaluarea alimentaţiei. 

Trebuie punctate înălţimea şi greutatea, istoricul varaţiei greutăţii achiziţiei sau pierderea în greutate, 
numărul de mese sau meniurile pe zi, cât şi tipurile de alimete. Specialistul va investiga dacă subiectul este 
capabil să-şi prepare mesele sau să urmeze instrucţiunile din cărţile de bucate sau dacă hrana este lăsată 
nesupravegheată pe aragaz. Trebuie sesizate dificultăţile de deglutiţie cât şi prezenţa stării de agitaţie şi de 
resemnare ceea ce ar putea constitui stări psihologice ce l-ar împiedică pe pacient să mănânce. În 
evaluare, trebuie incluse şi deficienţa de vitamine, deshidratarea sau malnutriţia, pierderea apetitului, 
bulimia, hiperoralitatea şi apetitul nesatisfăcut.  
 

Examinarea fizică 

Faţă de evaluarea fizică realizată de medic, examinarea poate include abordarea sistemelor corporale: 
1. Sistemul musculoscheletal. Trebuie surprins dacă persoana afectată este capabilă să meargă de-a 

lungul camerei. Trebuie observat mersul nesigur, posibilă nevoie de ajutor la mers cât şi mersul rigid, 
târşiit, lent, agăţându-se cu mâinile de tot locul. Se urmăresc aspectele de piele zgâriată, abrazivă şi se 
chestionează asupra căderilor sau a fracturilor apărute. 

2. Sistemul respirator. Se evaluează normalitatea sonorităţii respiraţiei. În stadiul trei al bolii, semnele 
de bronhopneumonie nu sunt neobişnuite. 

3. Sistemul cardiovascular. Se ascultă sonoritatea normală a cordului. Deşi nu este afectat în mod 
direct de maladia Alzheimer, orice modificare prezentă în sistemul cardiovascular trebuie evidenţiată 
pentru o cât mai bună îngrijire a pacientului. 

4. Sistemul neurologic. Dacă se include şi această secţiune de evaluare atunci se va obţine un tablou 
mult mai bine definit asupra stării mentale a subiectului cât şi asupra modificărilor normale survenite 
în procesul de îmbătrânire. 

5. Sistemul genitourinar. Se urmăreşte continenţa urinară pe parcursul zilei şi al nopţii, semne de 
infecţie a tractului urinar ce pot provoca incotinenţă urinară şi ca urmare, probleme ale vezicii sau a 
rinichilor. 

6. Sistemul gastrointestinal. Trebuie obţinute informaţii asupra controlului sfincterian şi a paternului 
de eliminare. Trebuie sesizat dacă persoana este capabilă să ajungă la baie în timp util sau dacă 
fecalele sunt ascunse în locuri inadecvate. 

 
În procesul de evaluare a persoanelor cu maladie Alzheimer, trebuie privit nu numai asupra deficienţelor 
sau a slăbiciunilor, ci trebuie să ne documentăm dacă persoana îşi menţine vigoarea sau dacă capacităţile 
îi sunt la fel de bune. 
Trebuie formulate diagnosticele şi intervenţiile adecvate pentru a maximiza vigoarea persoanei. 
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Evaluarea îngrijirii primare 
În România, există mulţi vârtsnici care au dificultăţi financiare, sociale, necunoaşterea şi lipsa 
instrumentelor financiare, în special într-o economie aflată într-o veşnică tranziţie, fac deosebit de dificilă 
îngrijirea acestei categorii de pacienţi. Se impune evaluarea cadrului natural, care se referă la sentimentul 
de suport social de către unitatea de îngrijire, serviciile comunităţii cât şi situaţia financiară ce rezultă din 
oferirea de îngrijire pentru persoanele cu maladie Alzheimer. Trebuie să analizăm starea fizică şi mentală 
a îngrijitorului care va interveni în serviciul de îngrijire. Trebuie urmărit gradul de integrare socială şi de 
empatie al îngrijitorului. Trebuie să observăm noul mediu de viaţă, cum ar fi tipul de locuinţă, numărul 
de saloane-dormitoare, spaţiul de locuit, prezenţa scaunelor, a lifturilor, dimensiunea şi compoziţia 
împrejurimilor, adică să eliminăm orice obstacol potenţial. De asemenea, trebuie observată rutina zilnică 
în cămin, a persoanei suferinde de maladia Alzheimer. 
Informaţiile anterioare sunt importante pentru obţinerea unui tablou clar în înţelegerea 
comportamentului persoanei afectate şi pentru ajutarea unităţii medicale pentru dobândirea resurselor 
proprii, necesare. 
 

Modalităţi de tratament 
Abordarea tratamentului de către o echipă multidisciplinară se dovedeşte ca fiind foarte eficientă. O 
astfel de echipă poate consta în lucrător social, neurolog, psiholog-sociolog, farmacist, asistentă medicală. 
În ciuda faptului că nu există o cură specifică pentru maladia Alzheimer, totuşi, un număr de cercetători 
au explorat modalităţi de abordare a calităţii vieţii pentru persoanele afectate. Studiile cele mai 
importante au investigat utilizarea substanţelor de genul acetilcolinei (acetilcolina este un 
neurotransmiţător necesar pentru comunicarea între celulele nervoase) care blochează descompunerea 
acetilcolinei şi, a alimentelor care generează producţia acesteia. Prin 1978, s-a afirmat că substanţa 
fisostigmina blochează deteriorarea rapidă a acetilcolinei, generând îndeplinirea funcţiei de 
neurotransmiţător pentru o cât mai lungă perioadă. Totuşi, îmbunătăţirea este de scurtă durată iar 
substanţa prezintă efecte secundare serioase. 
Hormonul vasopresină a fost utilizat cu unele succese pentru îmbunătăţirea memoriei dar substanţa 
cauzează efecte nedorite. 
Lecitina, sursa pentru colină, a fost uzitată pentru accentuarea producţiei de acetilcolină din sânge dar nu 
au fost obţinute rezultate consistente şi nici benefice. 
Pentru eliminarea din ţesutul cerebral al acumulărilor crescute de aluminiu, au fost folosite substanţe 
denumite agenţi cheloizi pentru a interacţiona cu aluminiul şi a fi eliminaţi din organism. Aceste 
substanţe sunt încă investigate de către cercetători. 
Experţii în medicina geriatrică afirmă că utilizarea pe termen scurt al neurolepticilor au fost de ajutor în 
controlarea stării de agitaţie şi a tulburărilor de comportament cum ar fi paranoia şi halucinaţiile, aspecte 
ce sunt sesizate uneori în stadiile finale. Dar neurolepticele trebuie prescrise doar atunci când măsurile 
conservatoare de control al comportamentului au eşuat. În cazul neuroleptielor se recomandă 
administrarea pe termen scurt datorită riscului de apariţie a diskineziei tradive, un efect secundar nedorit 
care poate degenera în efecte permanente. Pe lângă schema pe termen scurt trebuie prescris cel mai 
scăzut dozaj posibil deoarece la vârstnici, capacitatea de a metaboliza substanţele este foarte redusă. 
Pentru a controla agitaţia fizică se recomandă clorpromazina şi tioridazin hidroclorură. Haloperidolul 
poate fi administrat în cazul  comportamentului psihotic şi violent. 
Pentru starea de nelinişte şi insomnie din timpul nopţii se recomandă clorură hidrat. Specialiştii se 
contrazic în ceea ce priveşte administrarea benzodiazepinelor în cazul maladiei Alzheimer. Oxazepamul 
este preferat de unii specialişti în cazul neliniştii şi agitaţiei, pentru timpul său de înjumătăţire. Alţi 
specialişti sugerează că benzodiazepinele cu timp îndelungat de înjumătăţire, în special flurazepam şi 
diazepam (valium), accentuează starea de confuzie şi poate conduce la agitaţie paradoxală. De aceea, 
aceste substanţe nu trebuie administrate vârstnicilor. 
Dacă se observă depresia iar demenţa este exacerbată, atunci sunt de dorit triciclicele cum ar fi doxepin 
hidroclorură şi trazodone, deoarece acestea prezintă puţine efecte anticolinergice. Se presupune că 
Hydergine, o substanţă ce conţine un ergoloid de mesylat s-a dovedit eficientă în îmbunătăţirea tabloului 
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funcţional al subiectului afectat de maladia Alzheimer. De reţinut, că este dificil de controlat factorii 
emoţional şi comportamentali în cadrul evaluării efectelor medicamentelor. Pentru personalul medical de 
supraveghere este foarte important să fie familiarizat cu efectele secundare ale medicaţiei prescrise şi să 
educe pacientul şi familia acestuia. De exemplu, dacă un pacient primeşte o medicaţie neuroleptică, 
personalul trebuie să cunoască semnele şi simtomele reacţiilor extrapiramidale cât şi măsurile adecvate de 
intervenţie cum ar fi administrarea de trihexifenidil sau difenhidramina ori o altă medicaţie 
antiparkinsoniană prescrisă de medic. 
 

Rolul personalului 
Rolul personalului variază în funcţie de cele trei stadii ale bolii. Intervenţiile specifice ale personalului se 
bazează pe identificarea problemelor ce vor fi abordate ulterior. 
Rolul major ce revine personalului este de a educa nu doar pacientul cât şi familia în ceea ce priveşte 
boala astfel încât ei să poată oferi îngrijirea necesară. Pe lângă aceasta, personalul se poate constitui în 
grup de sprijin pentru membrii familiei. În mod ideal, mijloacele legale cum ar fi acordul de voinţă şi 
obţinerea recunoaşterii din partea unui avocat, sunt aspecte ce trebuie rezolvate atunci când se exprimă 
diagnosticul. Dacă este necesar, personalul poate instrumenta chiar şi orientarea familiei în obţinerea 
serviciilor sociale (în măsura posibilităţilor).  
În majoritatea cazurilor, pacientul este îngrijit acasă pe parcursul primelor stadii. De aceea se impune o 
evaluare completă a aranjamentelor, a rutinei zilnice, a mediului de îngrijire, a împrejurimilor, toate 
acestea pentru a formula intervenţiile adecvate ale personalului. 
De asemenea, rolul personalului include formularea intervenţiilor personalului ceea ce îi va permite 
subiectului să-şi menţină independenţa cât mai mult posibil. Atunci când se abordează diagnosticarea 
specifică, se impune din partea tuturor răbdare, creativitate, flexibilitate. Pe parcursul stadiilor II şi III, se 
vor observa accentuarea severităţii simptomelor. Personalul de îngrijire-supraveghere trebuie să continue 
cu asigurarea siguranţei fizice, a unei stări de sănătate optimă şi cu menţinerea demnităţii subiectului. 
Aprecierea depresiei se corelează cu momentele de conştientizare a pierderii de memorie şi cu celelalte 
implicaţii ale bolii Alzheimer ce apar în primul stadiu, după cum bolnavul devine conştient de 
modificările funcţiei cognitive, pe care nu o poate controla. Personalul devine un sprijin prin faptul că 
informarea pacienţilor şi a familiei acestuia de faptul că, deşi nu există nici un tratament iar boala va 
evalua şi mai grav, îi va fi acordată toată asistenţa pentru a-l ajuta să se descurce cu boala. 
Pe parcursul celui de-al III-lea stadiu, ca şi în cazul altor boli se pune frecvent problema decesului, a 
morţii şi a aspectelor etice. 
Aspectele etice cum ar fi folosirea metodelor de resuscitare şi de sprijin al vieţii, trebuie abordate cu 
familia şi echipa de îngrijire. 
Pe măsură ce bolnavul de Alzheimer se apropie de exitus, membrii familiei trebuie să-şi facă pregătirile 
pentru funerarii, depăşindu-şi aspectele de vinovăţie, furie cât şi alte faze ale procesului de întristare. 
Personalul trebuie să fie conştient de dinamica rolului şi că trebuie să ofere sprijin emoţional atât 
pacientului cât şi familiei. 
 

Aspecte întâlnite în diagnosticare şi intervenţie, în concordanţă cu stadiile maladiei 
 
Redăm în continuare aspectele obişnuite ce sunt observate pe măsură ce boala evoluează. Categoriile de 
diagnostic, din primul stadiu sunt de asemenea evidenţiate în stadiile II şi III dar într-o formă mult mai 
severă. 
 
Abordarea în stadiul I: 

1. Deteriorarea comunicării. 
2. Alterarea percepţiei/cogniţiei: halucinaţii, pierdere de memorie, confuzie. 
3. Dereglarea conceptului de sine, respectul de sine, îndeplinirea rolului. 
4. Deficit al activităţii diverse. 
5. Tendinţe de vătămare. 
6. Teamă. 
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7. Sentiment de neajutorare. 
8. Neputinţa. 
9. Labilitate emoţională. 
10. Agitaţie. 
11. Deteriorarea interacţiunii sociale. 
12. Deficit de cunoaştere (al membrilor familiei vizavi de abordarea bolii Alzheimer). 
13. Deficit de cunoaştere (al pacientului vizavi de abordarea bolii Alzheimer). 
14. Depresia. 
15. Soluţionarea de către familie: potenţialul de dezvoltare. 
16. Soluţionarea individuală ineficientă. 

 
 
Abordarea în stadiul II 

1. Dereglarea ritmului de somn. 
2. Alterarea alimentaţiei (mai slabă decât solicitările organismului). 
3. Deficit de îngrijire faţă de sine (îmbăierea, toaleta, îmbrăcămintea, îngrijirea). 
4. Comportament ritualist. 
5. Agresiunea: slabă, moderată. 
6. Suspiciune. 

 
Abordarea în stadiul III 

1. Deteriorarea mobilităţii fizice. 
2. Aerisire ineficientă. 
3. Deteriorarea integrităţii pielii. 
4. Incotinenţă: funcţionalitate. 

 
Rezumat 
Pe măsură ce boala evoluează, persoanele cu maladie Alzheimer se confruntă cu multe probleme. 
Caracteristicile bolii sunt: raţionament redus sau diminuat, dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor dificile, 
probleme de vorbire, dezorientare în timp şi spaţiu, probleme în gândirea abstractă, probleme de 
memorie, modificări în dispoziţie şi comportament, modificări de personalitate, pierderea iniţiativei. Nu 
există încă o schemă cunoscută pentru vindecarea bolii dar personalul medical îşi poate asuma un rol 
esenţial în diminuarea unor simptome ce însoţesc boala. 
Trebuie să se distingă între o formă de demenţă şi declinul normal în funcţionarea cognitivă care survine 
odată cu îmbătrânirea. 

Subtipuri: 

 Cu debut precoce. Debutul demenţei survine până la 65 de ani. 

 Cu debut tardiv. Debutul demenţei survine după vârsta de 65 de ani. 

Se poate folosi un specificant precum perturbare de comportament, pentru a indica semnificaţia clinică 
(ex. vagabondajul). 

Angajarea, îngrijirea, înţelegerea, flexibilitatea şi creativitatea sunt calităţi necesare reuşitei în lucrul cu 
bolnavii de Alzheimer. Familia are nevoie de resurse cum ar fi sprijinul, repaos în îngrijire, suplinire în 
îngrijire cât şi asistenţă financiară pentru a fi ajutaţi în efortul de îngrijire a celor iubiţi care suferă de o 
astfel de boală devastatoare, evolutivă, cum este maladia Alzheimer. 
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Cuvânt de încheiere 
  
Experienţele nu au reuşit să ne trezească. Persistăm în aceleaşi greşeli. Pedagogii ne spun că învăţarea din 
eroare şi greşeală este caracteristică lumii animalelor. Poate de aceea nu ne este specifică. Dar adesea, 
când avem printre noi valori le ignorăm; nu ştim sau nu vrem să valorificăm valorile. Mergem numai 
după o scală de valori inversate. Ego-ul este mai presus de toate. Şi toate acestea ne costă. Liniştea, 
climatul psihosocial, starea de echilibru, până şi starea de siguranţă naţională. Ce-ar fi să recunoaştem şi 
să acceptăm adevăratele  valori?  
 
Iată în acest sens o povestioară (autor necunoscut): 
 

“Era prăfuită, uzată, zgâriată, şi agentul de licitaţie gândi că nici nu merita osteneala de a pierde 
prea mult timp cu  această vioară veche. O ridică totuşi în mână, cu un surâs: “Cât oferiţi pe ea, oameni 
buni ?” strigă el. “Cine începe licitaţia? … cinci mii de lei, cinci mii de lei, zece mii, numai zece mii ? 
Zece mii … Cine îmi oferă zece mii cinci sute ?” 
 
 “Zece mii cinci sute odată, zece mii cinci sute de două ori, zece mii cinci sute de trei ori …” 
Dar deodată, din fundul sălii, un om cu părul alb se apropie şi luă bătrâna vioară în mâinile sale. Apoi, 
după ce o şterse de praf şi îi acordă strunele, el cântă o melodie atât de pură şi de suavă încât părea 
cântarea unui înger. 
 
 Când melodia se sfârşi, agentul de licitaţie, ridicând vioara în aer, întreabă cu o voce calmă şi 
profundă: “Cât îmi oferiţi pentru această vioară veche ?” “Un milion … cine oferă două milioane ? Trei 
milioane odată, trei milioane de două ori, trei milioane de trei ori! Vândut !” strigă el. 
 
 Oamenii aplaudară, dar cineva exclamă: “Nu înţelegem – ce a făcut să crească într-atâta 
valoarea viorii ?”  
Omul răspunse: “Atingerea mâinii unui maestru !” 
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Lecţie de Dragoste 

 
 
 
 
 

Dragostea este o muzică a cărei frumuseţe nu se pierde. 

Este durerea plină de dulceaţă. Este un sentiment ce odată experimentată, nicicând nu poate fi uitat. 

Dacă vrei să afli despre Dragoste, ar trebui să-l întrebi pe cel ce venerează Dragostea, să întrebi 
privighetoarea ce s-a îndrăgostit de trandafir ori să întrebi fluturele ce-şi sacrifică viaţa pentru flacără fără 
să ezite. 

Să nu cercetezi asupra Dragostei la alte persoane decât la îndrăgostit, căci doar el singur îţi poate spune 
toate cele despre Ea. 

Dacă vrei să zăreşti o scânteie de iubire ar trebui să priveşti în ochii unuia intoxicat de Iubire. Atunci tu 
vei vedea cum intelectul, raţiunea, cunoaşterea, mintea şi gândirea au fost măturate departe şi s-au topit 
în Oceanul Dragostei. 

Nu este deloc uşor a înţelege Iubirea, căci acest natural şi măreţ Adevăr nu poate fi descris în cuvinte.  

Este un sentiment ori o emoţie pură şi delicată, ce poate fi experimentat doar de cel ce iubeşte. Este 
dincolo de capacitatea limbajului ori a stiloului de a o descrie în vreun grai omenesc. 

Este imposibil de a-i reduce măreţia şi căldura la dimensiuni temporare. Nu este posibil de a descrie pe 
măsură în oricare dintre cuvintele cunoscute de om, grandoarea şi sublimul caracter al Dragostei. 

Curenţii Iubirii ce îi emană îndrăgostiţii sunt răspândiţi şi influenţează fiecare colţişor al lumii. Odată 
întâlnit vreunul din aceşti curenţi, orice inimă este înclinată spre a se contopi în Oceanul Dragostei. 

"Dragostea este adevărata trăire, este o adevărată rugăciune, este adevărata uniune". 

Iubirea este deşteptată atunci când curenţii Dragostei ne cuprind inima. 

Ce este Dragostea? 

Este o întrebare a cărui răspuns este în mâinile îndrăgostitului. Nimeni altcineva nu poate înţelege nici 
măcar o mică fracţie din ea. 

Dacă am să încerc să descriu mireasma parfumului a unei persoane din deşert, indiferent ce descriere 
împodobită sau elocventă vei oferi nu voi fi în stare să transmit mirosul. Dar cuiva căruia a fost câtuşi de 
puţin în contact cu florile şi crângurile, îi voi face o descriere limpede. Cel ce a simţit aroma îi va fi uşor 
să identifice. 

Experienţa ta este doar pentru tine însăţi şi percepţia ta va fi colorată de atitudinea ta, de starea minţii, de 
eforturile depuse de tine în Dragoste. 

Fiecare doreşte Iubirea. Dar ridică-te deasupra imaginii lucrurilor, căci ce a rămas între tine şi iubire? 

Uneori, când Dragostea începe să devină netedă, vraja este îndepărtată iar viaţa devine monotonă şi 
rutinată. Este nevoie de un şoc pentru a rupe monotonia. 

Uneori în viaţa îndrăgostitului intervine, câte o perioadă de dezamăgire. Aceasta este de dorit. Ea are un 
scop. Oferă şocul. După un timp petrecut în dezamăgire, intensitatea dragostei creşte. 

Fiecare îndrăgostit are în faţa sa o aventură măreaţă. Acest fapt trebuie să ni-l amintim atunci când norii 
ascund soarele. 

Această Cale, Calea Dragostei nu este pură teorie. Este o cale adevărată, un veritabil drum ce trebuie 
străbătut implicând desigur SINCERITATE. Nimeni nu poate pătrunde porţile adevăratei Iubiri atât 
timp cât mintea îşi doreşte lucruri ieftine. Cea mai mare trebuinţă pentru progresul pe Calea Dragostei 
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este să ai o inimă curată. Nu te poţi aştepta ca un rege să intre într-o încăpere murdară. Nici măcar un 
câine nu stă într-un loc murdar. Atunci, cum să te aştepţi ca Dragostea să pătrundă într-o inimă cuprinsă 
de pofte, mânie, lăcomie, egoism? 

Când un copil învaţă să meargă, fiecare căzătură este un pas spre a învăţa să meargă. Copilul nu începe să 
meargă de când s-a născut. El trebuie să treacă prin diferite etape pentru a învăţa să meargă. 

Similar, îndrăgostitul are de trecut printr-o mulţime de etape înainte de a învăţa să iubească cu adevărat. 
La început, mental, refuză cu desăvârşire. Uneori există atâta nelinişte în corp încât îţi vine să fugi, să laşi 
totul baltă. Mintea îşi pune în faţă tot felul de piedici, îşi înfăţişează persoana iubită sub tot felul de 
aspecte. Ignoră-le. Sunt hăţişurile ILUZIEI. Norii se vor împrăştia. Soarele va rămâne în toată 
splendoarea sa. Bobocul Dragostei se va deschide. 

Toate acestea sunt paşi pe Calea Dragostei. Nu poţi elimina aceste etape. Uneori suntem adevăraţi copii 
şi cum bine ştim, înainte de a putea alerga, copilul nu poate elimina anumite trepte ale învăţării, precum 
să se întindă pe jos, să stea în şezut, să cadă. Dar fiecare pas este spre înainte. 

Chiar şi eşecurile noastre ne conduc spre reuşită cu condiţia să continuăm. 

Cel ce nu vrea să alerge, acela nu va cădea niciodată, cel ce vrea să iubească cu adevărat acela va cunoaşte 
adevărata Dragoste. Motivul tău există, intenţia există, sinceritatea există pentru a realiza ţelul şi, desigur, 
căderile inerente sunt de asemenea acolo. 

Cine se poate menţine pe Calea Dragostei în mod egal? Chiar şi trupul nostru este rezultatul atâtor 
confluenţe. endocrine sau psiho-sociale, spuneţi-le cum doriţi, iar acestea sunt o parte a destinului. 

Lucrurile nu rămân niciodată stabile în această lume instabilă (Şi de ce ar rămâne?). Bucuriile şi tristeţile 
vieţii se derulează potrivit destinului nostru iar acest ciclu este în parte responsabil pentru eforturile şi 
eşecurile noastre, pentru intensitatea sentimentelor noastre. În ciuda acestora, îndrăgostitul îşi menţine 
eforturile şi lasă restul în mâinile lui Dumnezeu. Îndrăgostitul nu trebuie să se simtă descurajat, 
dezamăgit de eşecuri şi căzături. Ele ne oferă posibilitatea de a ne încerca puterea, capacitatea şi resursele. 

Şi să nu uităm că un adevărat îndrăgostit niciodată nu se plânge. El iubeşte. Se simte cu adevărat  bogat. 
Căci bogat este numai acel ce păstrează cu tărie în inima sa, dragostea pentru semenii săi. 

Această lume, cu suferinţele ei, este o remarcabilă substanţă de curăţat. A trăi în această lume înseamnă a 
învăţa, mai curând ori mai târziu lecţiile dure ce înconvoaie ego-ul nostru şi ne învaţă că umilinţa este 
necesară înainte ca iubirea să se poată naşte. Aceasta ne va fi de un mare ajutor în a duce o viaţă cinstită, 
de a nu răni sentimentele nici unei fiinţe.  

Un lucru ce îl vom învăţa este, trăieşte şi lasă să trăiască. Jumătate din nefericirea noastră vine din 
sentimentul că oamenii ar trebui să fie mai buni decât sunt în realitate. 

Ar trebui să învăţăm să acceptăm imperfecţiunile acestei lumi, ale oamenilor şi să încercăm să ne 
corectăm noi înşine, în loc de a ne face merituoşi la lucrurile mai bune. 

Dacă noi înşine desconsiderăm greşelile, lipsurile noastre, atunci nu suntem în poziţia de a-i învăţa pe 
alţii cum să facă bine. Dar dacă într-adevăr avem dragoste în noi, ce este în jurul nostru va fi automat 
bun, va fi "contaminat" tot fără să spunem un cuvânt. Atunci, totul ne vine înapoi ca ajutor, ca sprijin în 
tot ceea ce facem. Astfel, dragostea este chiar înlăuntrul nostru. 

Cel ce iubeşte cu adevărat nu îşi permite să-şi irosească timpul frământându-se pentru probleme 
mărunte. Chiar lucrurile ce atârnă greu numai au puterea de a-i tulbura ori să-l facă să-şi piardă echilibrul. 
Îndrăgostitul iubeşte. El nu se mâniază. Dacă poţi realiza ce dăunător este chiar şi un singur val de mânie 
pentru sănătatea fizică cu atât mai mult pentru spirit, nu vei mai căuta nicicând vreo valoare a acelei 
pagube. 

Adesea, îndrăgostitul afirmă că este cel mai mizerabil om de pe (lume) pământ. Dar cred că un 
îndrăgostit este unul dintre cei mai binecuvântaţi şi mai norocoşi dintre oamenii ce trăiesc pe acest 
pământ. 
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Priveşte în jurul tău, îndrăgostitule! Din milioanele de suflete tu eşti unul din cei câţiva ce au găsit uitata 
Cale a Dragostei. 
Înlătură-ţi ciudata atitudine a minţii. Este uşor să fii fericit şi zâmbitor. Ca şi cum te-ai încrunta ori te-ai 
agita. Nu-ţi trebuie decât puţină gândire clară. Şi nu uita nicicând că, îndrăgostiţii sunt cavaleri ai Luminii. 

Dragostea este cel mai de preţ lucru din viaţă. Ea înfrumuseţează sufletul. Prin dragoste sufletul capătă 
strălucire şi lumina ei răzbate de pe chipul celui îndrăgostit. 

Atunci când devii un îndrăgostit, adevărata bătălie a început. Te lupţi cu tine însuţi. Te reconstruieşti. 
Este o bravă şi hotărâtă bătălie. Să nu disperi ori să dezertezi din "postul" tău. Dăruieşte-ţi Dragostei, 
trupul, mintea şi sufletul. Bătălia este insuportabilă dar recompensa este măreaţă, la fel, victoria este 
sigură. Tu vei învinge iar ego-ul tău va fi complet supus. Dragostea este cu tine, oriunde te-ai afla, ca să 
te ghideze, deci nu lăsa disperarea şi deznădejdea să te cuprindă. 

Când o să-nţelegi iubirea, lacrimile Te vor copleşi 

Lacrimi de iubire şi de bucurie. 
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