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RELAȚIA TERAPEUT – PACIENT 
 
 
 
 

Sistemul terapeutic 
 
 
 

Relația  terapeut  –  pacient  trebuie  înțeleasă  în  contextul  echipei  terapeutice  ce  se 
 

echivalează cu noțiunea de sistem terapeutic. 
 

Sistemul terapeutic reprezintă un întreg format din mai multe părți, aflate în interdependență, în 

care suma părților este mai mare decât întregul. De ce aceasta? Pentru că sistemul terapeutic face apel la  

re laț iile  care  se  st ab ilesc  înt re  p ăr ț i. Relația terapeut (asistentă) 

– pacient este una dintre relațiile care există în sistemul terapeutic. Deși această relație se caracterizează   

prin   individualitate   și   specificitate,   ea   nu   poate   să   facă   abstracție   de legile/re gu lile  ce gu vernea 

z ă  în t reg ul sistem. Sistemul ca întreg are: 

           Pu tere  d eciz io n ală  
 

           Gran iț e  ce se referă la modul în care informația intră în și iese din sistem. Un aspect 

deosebit ce trebuie discutat este confidențialitatea. Orice informație despre pacient trebuie să rămână în 

sistem. Ea poate fi dată părților sistemului când este în interesul pacientului. Este interzis ca informația să 

fie dată în afara sistemului terapeutic: rude, prieteni, cunoștințe ale pacientului, cu excepția când acesta 

își dă consimțământul, în sens că este de 



2 
 

acord cu transmiterea informației; tot aici intră și interzicerea relatărilor despre pacient făcute 

de terapeut cunoștințelor, prietenilor săi.  

Există o lege a confidențialității datelor despre pacient ce stabilește clar situațiile în care 

datele despre pacient pot fi oferite fără acordul pacientului și anume: instanțe juridice, 

judecătorești – în cazuri penale, institutului de Medicină Legală. De reținut că informațiile 

despre pacient rămân confidențiale și după decesul pacientului. 

 Reguli de comunicare cu supra si subordonații ce trebuie să se desfășoare în 

context etico-moral. Munca fiecăruia trebuie respectată, fiind un element necesar funcționării 

întregului sistem. (Comunicarea cu pacienții este un aspect foarte important care va fi dezbătut 

ulterior pe larg). 

 

Componentele relației terapeut – pacient (t - p) 

  

Relația T – P este matricea în care se desfășoară îngrijirea medicală. Atât terapeutul, cât 

și pacientul au roluri și responsabilități bine stabilite. 

 

a) Rolul terapeutului: 

 Să contribuie la stabilirea unui diagnostic 

 Să participe la stabilirea și la punerea în practică a planului terapeutic, conform 

standardelor de cunoștințe medicale actuale care au ca scop vindecarea bolii (atunci când este 

posibil); 

 Să ofere tratament paliativ și îngrijire atunci când vindecarea nu este posibilă 

(cazuri terminale); 

 Să contribuie la minimalizarea suferinței subiective a pacientului. 

 Să fie un factor activ în procesul de psihoeducație al pacientului. Aderența 

pacientului la terapie (adică acceptarea și îndeplinirea planului terapeutic – inclusiv 

administrarea medicației) este mai mare atunci când pacientul își cunoaște boala, știe ce 

medicație ia, care sunt efectele secundare, care sunt efectele benefice. Informațiile trebuie date 

însă pe înțelesul pacientului. 
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Terapeutul poate fi implicat în şedințe de psihoeducație, fie individuale, fie de grup. 

Nu trebuie neglijată familia pacientului, care va avea o mai mare acceptanță și un rol 

activ în vindecarea pacientului atunci când are cunoștințe despre boală, medicație și despre 

modul în care trebuie să se comporte cu pacientul. Aceste informații sunt oferite în cadrul 

ședințelor de psihoeducație cu familiile (desigur cu acordul pacientului). 

 

b) Rolul pacientului – rolul de „bolnav” 

Acest rol este unul nou pentru pacient pentru că este nou și diferit de celelalte roluri pe 

care pacientul le execută în contextul său cotidian, obișnuit. Rolul de bolnav oferă pacientului și 

drepturi, dar și responsabilități. 

Terapeutul trebuie să cunoască atât drepturile, cât și responsabilitățile pacientului, 

pentru a nu sub sau supraevalua unul dintre aspecte. 

Cele mai importante drepturi ale pacienților sunt: 

 Situația de bolnav oferă dreptul de a nu mai participa în cea mai mare parte 

(uneori chiar deloc) la îndeplinirea responsabilităților material – financiare și administrativ – 

profesionale sau față de familie; 

 Pacientul nu trebuie blamat pentru boala sa sau pentru evoluția bolii sale; 

Responsabilitățile pacientului includ: 

 Obligația de a căuta ajutor medical calificat; 

 Dorința pacientului de a se face bine; 

 Îndeplinirea recomandărilor medicale primite; 

 Să fie cinstit în relatarea aspectelor legate de boală și terapie. 

 

c) Rolul elementelor ce țin de boală 

 Cuantificarea exactă a limitărilor produse de boală, elemente de care trebuie să 

se țină cont în relația terapeut – pacient. 

 Limitări fizice 

 Limitări psihologice prin disconfort subiectiv trăit de pacient 

 Limitări profesionale 
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 Evaluarea elementelor intrapersonale – se referă la modul de reacție al 

pacientului (în funcție de personalitatea sa) la condiția de stres determinată de boală. 

 Evaluarea elementelor interpersonale determinate de boală: 

 Reacții disfuncționale din partea familiei (supraprotecție, rejet) 

 Modificări în relațiile cu prietenii (rejet, izolare) ce are consecințe asupra 

rețelei de suport social. 

 Evaluarea posibilelor impedimente 

 Dificultăți financiare ale pacientului, dar și ale sistemului terapeutic. 

 Incapacitatea de a înțelege boala datorită unei deficiențe cognitive, retard 

mental, neşcolarizare 

 Altă perspectivă asupra cauzalității bolii (modele sub-transculturale) 

 

Modelul funcțional al relației terapeut – pacient 

 

a) În relația terapeut – pacient există un nivel tehnico – profesional – pentru că un 

nespecialist se adresează unui specialist cerând ajutor, ajutor ce trebuie dat conform 

standardelor de cunoștințe medicale actuale. În acest nivel există o diferență de poziționare, 

specialistul aflându-se într-o poziție dominantă, fiind cel care deține informația terapeutică şi 

trebuie să acționeze în cadrul unui cod etico-moral: „primum non nocere”. 

b) O situație de comunicare, ce pune față în față două persoane din medii diferite și 

cu psihologii diferite. În ciuda acestor diferențe, cele două persoane trebuie să se afle pe același 

nivel de poziționare și anume cel uman – de la om la om. De multe ori vedem boala și nu 

bolnavul. Două afirmații au devenit celebre: 

 Sydenham: „Terapeutul să trateze bolnavul așa cum ar dori el să fie tratat.” 

 Thilbon: „Ceea ce aștept eu de la terapeut este să fiu tratat ca om de către om” 
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Despre dialogul terapeut – pacient 

 

Cele mai importante aspecte se referă la: 

1. Conducerea adecvată a interviului – de obicei cu „întrebări deschise” (întrebări ce 

nu pot fi răspunse cu da sau nu) ex. „Ce vă aduce astăzi aici?”, „Cum vă simțiți astăzi?”. 

Întrebările trebuie să progreseze din aproape în aproape. Întrebările „închise” (ce pot fi 

răspunse cu da sau nu) pot fi folosite mai rar, doar pentru a obține o informație punctuală, 

absentă. 

2. Să știe să asculte – să exprime interes pentru ceea ce spune pacientul atât din 

punct de vedere verbal (să știe să facă un echilibru între punctul de vedere al expertului și al 

pacientului), dar și nonverbal (atitudine, poziție, privire). 

3. Să înțeleagă boala, dar și bolnavul. 

Cunoștințele să fie dublate de empatie (Terapeutul se plasează în locul pacientului, 

înțelegându-l astfel mai bine). 

4. Să insufle încredere și speranță, minimalizând frica și îndoielile. 

5. Să știe să treacă peste barierele culturale și să nu facă nici un comentariu ce ar 

putea stigmatiza pacientul. 

6. Să abordeze o atitudine adecvată de comunicare: modelul reciproc (poziționare 

pe același nivel de comunicare terapeut - pacient) 

Modelul relației terapeut – pacient cel mai corect este MODELUL INTERPRETATIV. Acest 

model înseamnă că terapeutul înțelege nevoile și dorințele pacientului, oferind cadrul 

terapeutic tehnic cel mai adecvat și specific bolii, dar fiind și un bun consilier pentru pacient, 

ținând cont de stilul de personalitate al pacientului și reacția acestuia la boală. 

Poate fi folosit și MODELUL DELIBERATIV, în care terapeutul dă unele informații cu 

caracter de „verdict”, pentru că evoluția bolii cere acest lucru. 

Informația trebuie dată într-un cadru profesionist – prietenos și cu mult tact. 

Se ridică pentru anumite cazuri întrebări legitime: când, cum și până unde spunem 

„întregul adevăr” pacientului. 
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CURS 3  

ATITUDINI ȘI MODELE DISFUNCȚIONALE ÎN RELAȚIA TERAPEUT – 

PACIENT 

 

1. Situația magică – în care terapeutul este investit cu puteri supranaturale, 

supraomenești, care poate totul și sigur va rezolva problema. Sunt multe situații în care 

rezolvarea problemei este limitată, situație în care conferirea de supraputeri aduce dezamăgire 

sau atitudine revendicativă. 

Desigur, evaluarea corectă a expectanței pacientului în raport cu posibilitățile cere tact și 

experiență. 

2. Atitudinea dominantă, de superioritate, a terapeutului – care acționează de pe o 

poziție superioară pacientului, cu exprimarea a o serie de „reguli”, în manieră impersonală, 

directivă. 

3. Atitudinea superficială a terapeutului, dând impresia de la început că știe totul, 

că totul este simplu și rutină. Aceasta se însoțește de minimalizarea nevoii pacientului de a fi 

ascultat și luat în considerare. 

4. Situație de dependență cu contratransfer negativ de la pacient la terapeut. 

Această situație apare de foarte multe ori în patologia psihiatrică. Ex. tulburările nevrotice, ce au 

influențe negative asupra procesului de vindecare, pacientul ajungând să folosească boala 

(beneficiul secundar) pentru a-și valida nevoia de dependență. Această nevoie de dependență 

de obicei ascunde alte deficite din planul personal al pacientului (de obicei carență afectivă și 

socială). 

5. Situația paternalistă a terapeutului care se asociază cu o atitudine submisivă a 

pacientului (executor pasiv). Această poziționare disfuncțională afectează actul terapeutic. 

Pacientul trebuie să fie un partener activ în procesul terapeutic, cu capacitatea de a prelua 

responsabilități pentru viața sa și de a-și exprima nevoile personale (ex. patologia nevrotică, 

schizofrenia). 
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6. Modelul informativ – în care terapeutul dă pacientului o serie de informații, mai 

mult sau mai puțin relevante pentru boala sa, cu o serie de detalii tehnice. Această abordare 

este lipsită de compasiune, nu ține cont de valorile, nevoile pacientului și devine impersonală. 

De foarte multe ori poate să genereze anxietate pacientului. 

7. Atitudinea punitivă – în care terapeutul învinovățește pacientul pentru evoluția 

deficitară a bolii (de multe ori pentru a-și acoperi superficialitatea sau chiar incompetența). 

8. Atitudine lipsită de coerență din partea terapeutului: informații date vag, 

imprecis, neclar, cu contradicții de la o fază la alta. 

9. Pacientul manipulativ, ce șantajează cu scopul de obține un beneficiu secundar 

bolii de multe ori material (ex. concediul medical, pensionare). A se lua aici în calcul și simularea 

unei boli psihice (ex. pacienții aflați în detenție). 

10. Pacientul care dramatizează, suprasimulează (înflorește simptomele, le 

accentuează), fie tot pentru a obține un beneficiu secundar sau datorită unui stil de viață 

particular (personalități isterice). 

11. Pacientul ce disimulează boala – adică ascunde simptomele și nu le spune 

terapeutului. Situația apare în special la bolnavii psihotici (care nu au conștiința bolii) sau la cei 

depresivi cu intenție suicidară. 

12. Pacientul revendicativ, care amenință terapeutul, procesoman și care face 

răspunzător terapeutul pentru o serie de lucruri, situații ce depășesc limitele unui act medical 

corect. 

Pentru a preveni această situație este absolut necesară informarea pacientului despre 

boală, despre condițiile terapeutice, despre evoluție și posibilele complicații independente de 

medic, în scris, sub semnătura pacientului de luare la cunoștință. 

Acest procedeu , de fapt, este o cerință standard pentru orice act medical. 

13. Pacientul necompliant, care nu respectă sfaturile terapeutice și prescripția 

medicală, din diferite motive. 

Explicațiile terapeutice și motivarea pacientului de către terapeut sunt o modalitate de 

ameliorare a acestei disfuncționalități. 

14. Pacientul care neagă boala și în consecință refuză tratamentul medical. 
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Vom lua în discuție doar sectorul psihiatric. Până unde poate să meargă libertatea, 

drepturile omului de a decide pentru viața sa? 

În general și în foarte multe situații, actul terapeutic operează în cadrul principiului 

dreptului si libertății omului. 

În psihiatrie există însă două situații când acest principiu nu operează în mod legitim, 

pentru binele pacientului. 

a. Pacientul are un potențial de periculozitate pentru sine sau pentru alții (ex. își 

pun propria viață în pericol prin suicid, prin nealimentare, acte de autoagresivitate sau pun în 

pericol viața altora prin acte de heteroagresiune ca la pacienți psihotici, suicidari, psihopați 

antisociali). 

b. Pacientul la care judecata este grav afectată din cauza bolii, ex. psihoze, retard 

mental sever. 

Modalitatea de internare/administrare terapeutică involuntară este reglementată prin 

lege. 
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CURS 4-5 

NURSING-UL BOLNAVULUI CU PATOLOGIE ANXIOASĂ 

 

Anxietatea este în mod inevitabil legată de STRES. De aceea, un prim punct esențial în 

îngrijirea bolnavului anxios este: 

MANAGEMENTUL STRESULUI 

Stresul este interacțiunea dintre persoană și mediu, cu consecințe psihice, corporale și 

comportamentale. 

În fața stresului se produce: 

 O reacție de alarmă – cu iritabilitate și hipersensibilitate 

 O creștere a rezistenței (dependentă mult de tipul de personalitate și suportul 

emoțional) 

 Apariția unei stări de epuizare (mai ales prin persistența stresului). 

În cazul unui pacient care este spitalizat, pe lângă cota de stres deja existentă (prin 

cumul de evenimente, prin boală), se adaugă și stresul legat de spitalizare. 

 

Etape importante 

1) Identificarea modului în care fiecare persoană percepe stresul 

Pacientul este rugat să descrie în cuvintele sale situația în care se află, modul în care o 

percepe. 

Pot fi diferențe, în funcție de nivelul intelectual, cultural, concepții despre lume și viață. 

2) Puncte cheie de acțiune: 

 Recunoașterea momentului în care apare evenimentul stresant; se evită astfel 

discuțiile generale care nu focalizează pe problemă. 

 Recunoașterea semnificației pe care o are acest moment: semnificație 

dependentă de perioada de viață în care se află pacientul, de contextul emoțional și de suportul 

social pe care îl are pacientul. 
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 Analiza schimbărilor și a consecințelor pe care le poate antrena stresul; se 

analizează atât pe direcția negativă, dar și pe cea pozitivă (care de multe ori există, dar este mai 

greu de găsit de către pacient) 

 Se punctează faptul că momentul, indiferent de consecințele sale, face parte din 

viață, care continuă, nu se oprește. 

 Se face un inventar al modalităților de adaptare ce ar putea fi luate în calcul cu 

toate avantajele și dezavantajele ce ar putea să apară. 

 Trebuie învățat pacientul să nu se pripească în a lua decizii 

 Conștientizarea faptului că nu este singur și că au mai „trecut și alții pe acest 

drum” 

3) Relația stres – conflict – este o relație de cele mai multe ori circulară, în care unul 

se determină pe celălalt. 

Medierea conflictului se realizează prin negociere pe baza principiului neutralității. 

4) Modalități de coping (de abordare, de luptă) cu stresul 

 Discuția cu o persoană cu care pacientul se simte confortabil, în care are 

încredere. Asistenta medicală poate fi o astfel de persoană. 

 În discuție se focalizează pe autodisciplină: 

o Toată lumea trebuie să învețe să suporte o cotă parte de disstres (face parte din 

viață) 

o Abordează problema cu umor (atenție însă la situațiile ce implică risc vital sau 

pierdere umană) 

o Preia noi responsabilități (în ciuda faptului că există tendința la demisie), pentru a 

vedea noi aspecte ale vieții cu care pacientul nu s-a confruntat încă 

o Antrenează independența pentru a evita dependența (de persoane, de droguri) 

 Se încurajează exprimarea sentimentelor unui pacient cu mari dificultăți în acest 

sens (nu știu să se exprime, le este teamă, jenă să se exprime). Verbalizarea 

sentimentelor este o bună metodă de catharsis (descărcare) ce aduce ușurare 

pacientului. 
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 Se descurajează tendința de retragere care există de foarte multe ori. În multe 

situații există un grad de opunere din partea pacientului, care poate fi depășit prin 

discuții repetate și motivare. 

 Este importantă prelucrarea, metabolizarea intrapsihică (acceptanță, 

neutralizare, redefinire, reașezare), dar și externalizarea (prin folosirea corpului: sport, 

mișcare). 

 

Managementul anxietății 

 

Abordarea cognitiv – comportamentală este una dintre cele mai importante și eficiente 

metode de management al anxietății. 

 

Tehnici cognitive 

 

1. Evaluarea este absolut necesară ca punct de plecare, dar și pentru urmărirea 

evolutivă a anxietății. 

Se pleacă de la principiul „ți-e frică de ceea ce nu cunoști”. 

De aceea se cer a fi înregistrate concret, sub formă de tabel, toate modificările ce apar în 

starea de anxietate. Se specifică concret situația în care se află pacientul. 

 Se înregistrează și evaluează pe o scală de la 1 la 10 modificările emoționale, 

cognitive, corporale (ce a simțit, ce a gândit și cum a fost corporal în situația generatoare de 

anxietate – momentul index) 

 Se face o listă cu distorsiunile cognitive (modalități disfuncționale de gândire) ce 

apar la pacient; cele mai importante sunt: 

 Generalizarea - „întotdeauna mi se întâmplă la fel” 

 Alb – negru - „nu există situații de mijloc, totul sau nimic” 

 Trebuie să controlez totul - „nimeni nu poate să controleze totul” 

 Minimalizarea altor posibilități 

Principiul de bază este „de felul cum gândești depinde felul în care te simți” 



12 
 

 Se discută argumente și contraargumente 

 Se generează alternative noi 

 Se face o reevaluare față de momentul index (de obicei scorurile sunt mai bune) 

 Se analizează impactul acestei noi viziuni asupra stării generale și asupra 

funcționalității pacientului. 

2. Motivația pentru schimbare – după principiul „ dacă faci tot ce ai făcut, te vei 

simți tot cum te-ai simțit” 

 Se dau teme concrete, în pași mărunți, cu grad de dificultate crescândă, pentru a 

doua zi. Antrenamentul implică o participare activă a pacientului (de obicei există tendințe la 

pasivitate - „altul să facă pentru mine”). 

 

Tehnici comportamentale 

 

 Stai împreună cu pacientul într-un mediu liniștit, securizant. 

 Menține o atmosferă calmă. 

 Vorbește în propoziții scurte, simple, dar cu voce sigură, emanând încredere, 

siguranță, înțelegere. 

 Învață pacientul să-și folosească corpul prin exerciții fizice simple, prin stabilizare 

(mărirea bazei de susținere). 

 Învață pacientul să se relaxeze (folosind tehnici de respirație: pacientul anxios 

respiră repede și superficial - incorect). 

o Exerciții de respirație 

 Inspiră scurt (1/3) pe nas 

 Scurtă pauză 

 Expiră lung (2/3) pe gură 

 Rar 

 Folosind diafragma (și nu din gât) 

 Învață pacientul să-și direcționeze atenția spre altceva (fie către exterior, fie către 

ceva mental – o amintire, o imagine plăcută). 



13 
 

 Ajută pacientul să-și structureze ziua, printr-un program bine stabilit („când nu 

faci nimic – faci anxietate”). 

 

Psihoeducație 

 

 Individuală și familială, oferind informații despre boală, medicație, atitudini 

benefice. 
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CURS 6 

NURSING-UL BOLNAVULUI CU TULBURARE DE SOMATIZARE ȘI 

TULBURARE CONVERSIVĂ 

 

Particularitățile de îngrijire a acestor bolnavi pleacă din elementul central al acestor 

tipuri de patologie și anume: acuzele de tip somatic ale pacienților, care de fapt ascund o 

problematică psihologică, neconștientizată de pacient. 

Câteva recomandări principale: 

 Ascultă pacientul care vorbește despre suferința lui fizică (simptome somatice), 

nu expune brutal de la început elementul central al acestui tip de patologie pentru ca pacientul 

să nu-și piardă încrederea. 

 Inventariază problemele de viață ale pacientului, determinându-l cu calm și tact 

să vorbească despre ele, să le definească (numească) și să spună ce simte din punct de vedere 

emoțional legat de ele (chiar și în momentul discuției). 

 Adu în discuție relația simptom – problemă (atenție, pacientul poate fi foarte 

reticent și rezistent la această abordare). 

 Atenție la aspectul de hiperdramatizare și tendința de manipulare, des întâlnite la 

acest tip de pacienți. 

 Fă un echilibru între fermitatea, autoritatea cu care oferi informațiile și 

sentimentul ce-l dai pacientului că îl înțelegi și că vrei să-l ajuți. 

 

NURSING-UL BOLNAVULUI CU PATOLOGIE OBSESIV-COMPULSIVĂ 

 

Patologia obsesiv-compulsivă este încărcată de anxietate. De aceea, o primă obligație 

este managementul anxietății (discutat anterior). 

Câteva particularități de îngrijire se centrează pe: 
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 Răbdare din partea terapeutului, pentru că este vorba de pacienți cu dificultăți de 

deliberare, de trecere la acțiune, cu o serie de acțiuni repetitive, stereotipe, pacienți rigizi. 

 Introdu „noul” în diferitele acțiuni treptat, pentru că sunt pacienți cu mari 

dificultăți de adaptare la schimbare. 

 Fii perseverent în cerințele terapeutice, încercând să antrenezi treptat 

necesitatea de schimbare din partea pacientului. 
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CURS 7 

NURSING-UL BOLNAVULUI DEPRESIV 

 

Există patru principii care stau la baza relaționării cu pacientul depresiv: 

 

1) Relația trebuie să se desfăşoare într-un cadru noncompetitiv. Pacientul depresiv are 

întotdeauna o problemă de competitivitate, plasându-se pe sine în inferioritate. De multe ori 

oferă drept justificări o serie de probleme de viață (munca, neajunsuri financiare). Redefinirea 

problemelor este obligatorie, cu generarea de alternative la problemele menționate de pacient. 

Se impune evitarea schematei cognitive de „competitivitate”. 

2) În momentul actual, nu este important „ce faci”, ci „a fi împreună”. „Eu te ajut, te 

sprijin, indiferent de cine eşti şi ce faci”. 

3) Este foarte importantă focalizarea pe testarea realității. Frecvent, pacientul face 

afirmații ca: „nu ştiu, nu pot să fac nimic, nu sunt bun de nimic, nimeni nu are nevoie de mine”. 

Acestea sunt gânduri automate disfuncționale ce au la bază schemate disfuncționale. La aceste 

gânduri expuse de pacient, se vine cu argumente (date de pacient) şi contraargumente 

(elaborate de terapeut şi pacient). Din bilanțul argumente/contraargumente se elaborează 

alternative, noi soluții care să deschidă perspective noi pentru pacient. 

4) Structurarea unei relații „contractuale”, care trebuie să focalizeze: 

 angajarea activă a pacientului în terapie 

 principiul sincerității 

 contractul „fără suicid” – adică „dacă sunteți aici, înseamnă că doriți să fiți 

ajutat”. 

Trebuie punctat faptul că: 

 problemele pot fi rezolvate 

 sentimentele pe care le aveți, deşi le considerați copleşitoare, nu trebuie să vă 

determine să fugiți de ele (de situație, de viață) – „negociați cu ele”. 

Îngrijirea unui bolnav depresiv impune: 
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 o foarte bună evaluare a stării pacientului (prin anamneză şi instrumente 

standardizate) 

 crearea unui climat de siguranță, de protecție 

 la început, terapeutul se raportează la „ritmul pacientului”, pentru ca apoi, în 

discuție, să încerce modificarea acestui ritm (mesaje scurte, de ex. „mă căutați pentru 

orice problemă sau dorință; reveniți la mine peste o oră”); 

 terapeutul trebuie să detecteze deficitele pacientului şi apoi să intervină țintit 

prin consiliere şi psihoterapie. 

De ex.  – dificultăți de decizie 

 - alterarea comunicării verbale 

 - probleme în interacțiunea socială 

 - lipsa de interes pentru preajmă 

 - alterarea stimei de sine 

 - lipsa de speranță 

 - neimplicarea în activități 

 - dificultăți de autoîngrijire. 

 elaborarea unui plan de structurare a activităților zilnice, ținând cont de deficitele 

mai sus menționate. 

Terapeutul trebuie să facă bilanțuri periodice pentru a evalua rezultatele intervențiilor 

terapeutice.  
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CURS 8 

BOLNAVUL SUICIDAR 

 

Context suicidar – Atitudini – Măsuri 

 

 Ia fiecare amenințare în serios şi evaluează fiecare amenințare – suicid/parasuicid 

 Vorbeşte despre suicid deschis şi direct. A întreba nu înseamnă a induce actul 

suicidar. Fals = „nu vorbi de funie în casa spânzuratului” 

 Ia măsuri fizice de siguranță: observă foarte des pacientul, pune-l să-şi petreacă 

mult timp în spații publice 

 Nu-l lăsa singur în salon – caută un salon aproape de camera asistentelor 

 Controlează lucrurile pacientului, dar în prezența lui, pentru a decela eventualele 

obiecte contondente şi medicamente, ce vor fi luate 

 Stai cu pacientul până îşi înghite toată medicația 

 Controlează ce aduc vizitatorii 

 În discuția cu pacientul: 

 lucrează pe ideea că pacientul trăieşte ruşine 

 nu lua o atitudine de judecător, dar nici nu-i plânge de milă pacientului 

 discută despre „momentul” respectiv 

 discută despre plăceri, priorități, alternative, dar nu face promisiuni 

nerealiste 

 discută cu pacientul pe cine doreşte să vadă din familie 

 discută cu aparținătorii  - de multe ori sunt confuzi, nu înțeleg situația 

 examinează frecvent corpul pacientului (tăieturi, plăgi) 

 lucrează în echipă 

 ai grijă la siguranța mediului 

 fă o foarte bună documentație scrisă la perioade scurte de timp.  
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NURSING-UL BOLNAVULUI PSIHOTIC 

 

 Cele mai importante principii de care trebuie să ținem cont sunt: 

 

1) Evaluare – care sunt problemele pacientului şi la ce nivel de expresivitate psihică? 

- halucinații, delir, negativism, agitație, ostilitate, necomplianță, dificultăți de îngrijire, dificultăți 

de interacțiune socială, dificultăți de angajare în activități. 

2) Stabileşte o „bună” comunicare: 

 ia în serios pacientul 

 încearcă să înțelegi ce vorbeşte, dar şi mesajul comportamental 

 atenție la distanța proximă (cât de mult te poți apropia fizic de bolnavul psihotic). 

3) Lucrează pe complianța şi aderența terapeutică (de ce este importantă medicația, 

care sunt beneficiile terapiei, care sunt consecințele întreruperii medicației, medicația poate 

avea efecte secundare, dar care trebuie discutate cu medicul, pacientul este partener activ, 

alături de terapeut, în procesul terapeutic). 

4) Observă bine pacientul: 

 comportament 

 efecte secundare ale medicației 

 dar şi tendința de a disimula 

Uneori se impune restricționarea libertății pacientului de a circula, cu securizarea 

spațiului în care se află. 

5) Asistă pacientul din punct de vedere al îngrijirii şi igienei personale 

- îndeamnă-l la acțiuni proprii, dar, cu foarte multă insistență, se poate induce reversul. 

6) Promovează structurarea zilei:  

 fă un plan împreună cu pacientul 

 urmăreşte respectarea acelui plan 

 dă recompense pentru eforturile pozitive. 

7) Promovează interacțiunea socială cu ceilalți pacienți, prin discuții, activități comune. 
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8) Social skills training: 

 depistează problema (ex. conflict, incapacitate de angajare într-o relație, 

gestionarea problemelor) 

 joc de rol (terapeut-pacient apoi pacient-terapeut) 

 evaluarea dificultăților 

 corectarea lor.  

9) Rezolvarea de probleme 

 se face o listă a problemelor, se alege problema cea mai importantă; se 

generează soluții; se analizează avantajele şi dezavantajele; se alege soluția optimă. 

10) Nu argumenta cu bolnavul delirant – testați împreună realitatea!  

11) Încearcă să stimulezi expresia emoțională 

 exerciții simple („ce simți când te întâlneşti cu un prieten, când îți vezi mama, 

copilul etc.”). 

12) Psihoeducație – pacient, familie 

 pentru a înțelege boala, simptomatologia şi, mai ales, decelarea unor simptome 

inițiale pentru a se adresa medicului din timp.  

 

Îngrijirea pacientului psihotic trebuie individualizată de la caz la caz, în funcție de 

problemele pe care le ridică fiecare pacient. 

Atenția trebuie îndreptată spre pacient, dar şi spre familie. Familia trebuie să cunoască şi 

să înțeleagă boala, să o accepte şi să aibă o atitudine benefică, sanogenetică.  

Atenție la atitudini disfuncționale ca: rejet, izolare, nepăsare, dominanță, hiperimplicare, 

supraprotecție, hipercriticism. 

Sunt necesare bilanțuri periodice pentru a evalua succesele terapeutice şi punctele 

critice. 

 

 

 

 



21 
 

CURS 9 

 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI MANIACAL 

 

Presupune, în primul rând: 

 evaluarea problemelor (a simptomatologiei, relațiilor, comportamentelor) 

 intervenție punctuală, centrată pe probleme 

 de foarte multe ori, se impune ORDONAREA activităților pacientului şi limitarea 

spațiului de circulație al pacientului 

 atenție la bunurile personale pe care le are asupra lui (pentru că le poate pierde, 

împrăştia etc). 

 

 

PACIENTUL AGRESIV  

 

1) Tehnici verbale: 

 principii afirmate calm, clar 

 abordează pacientul din poziția laterală, nu sta față în față cu el, nu-i fixa privirea 

 intră parțial în jocul amenințărilor sale („toată lumea e nebună”….”cred şi eu”) 

 nu folosi cuvinte jignitoare, amenințătoare, interdicții masive. 

 

2) Tehnici comportamentale 

a) izolare 

b) contenție – conform legii 

Se impun atunci când există risc de heteroagresivitate şi autoagresivitate, vatămare; se 

face prin decizia medicului, cu evaluare din 30 în 30 de minute şi nu mai mult de 4 ore. Orice 

contenție se menționează într-un registru special şi în foaia de observație.  

 

 



22 
 

CURS 10 

NURSING-UL PACIENTULUI TOXICOMAN 

 

 

Acest tip de pacienți reprezintă o problemă de îngrijire, fiind vorba de o patologie 

aparte, în care pacientul trebuie să joace un rol activ şi sincer. 

Elementele centrale în îngrijire sunt: 

1) Evaluarea este un punct dificil, pentru că de obicei există riscul disimulării. 

 Se impune evaluarea  

– fizică 

- psihică 

- tipul de drog sau alcool folosit (de foarte multe ori există combinații) 

- cantitățile 

- modalitatea de consum (singur, în grup) 

- ce, cât şi când a consumat ultima dată. 

Foarte frecvent pacientul ascunde realitatea. 

Câteva întrebări ce trebuie puse: 

 Ce gânduri şi ce sentimente trezeşte în tine cuvântul drog/alcool? Dar cuvântul 

addictie? 

 Crezi că dependența de substanțe trebuie pusă în legătură cu slăbiciunea morală? 

Sau este o boală ce trebuie tratată? 

 Crezi că abuzul de substanțe îți distruge viața ta şi a celor apropiați ție? 

 Ai prieteni, rude care sunt în aceeaşi situație? Cum apreciezi acest lucru? 

 Este abuzul de substanțe o problemă socială, emoțional-psihologică sau o 

anormalitate somatică? 

 Ce părere ai despre familia celor care consumă droguri/alcool? Poate să facă 

ceva? Sunt membrii familiei victime ale situației? 

 

2) Motivația pentru terapie 
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 de ce acum? 

 care sunt avantajele/dezavantajele consumului? 

 care sunt consecințele, pierderile pe care le vei suferi dacă vei lua această 

hotărâre acum? 

 

3) Foloseşte în relația cu pacientul termeni cunoscuți de el. Uneori este important să 

„vorbeşti aceeaşi limbă”. Terapeutul este diferit de pacient, dar trebuie să genereze în pacient 

sentimentul că este înțeles de către terapeut. 

 

4) Buna observație a: 

 simptomelor fizice, psihice, pentru a depista din timp sevrajul şi complicațiile 

acestuia 

 comportamentului – există de multe ori tendința de a face orice pentru a 

continua consumul. 

 

5) Atitudini benefice 

 îndrumă pacientul să se observe când ceva nu este în regulă, să dea atenție 

acestor nereguli 

 atrage atenția pacientului să nu-şi folosească trăirile emoționale ca şi scuza a 

problemelor comportamentale 

 pacientul trebuie să învețe să gândească înainte de a acționa 

 pacientul trebuie să învețe să îşi asume responsabilitatea pentru consecințele 

comportamentului său 

 pacientul trebuie să respecte regulile 

 terapeutul poate negocia cu pacientul, dar în limitele impuse de reguli 

 terapeutul trebuie să fie obiectiv, ferm, dar să nu blameze 

 terapeutul poate folosi, la nevoie, umorul. 

 

6) Intervenții terapeutice benefice 
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a) Terapia suportivă de grup, cu discutarea deschisă a problemelor (atenție la tendința 

de evitare, la minciună) 

b) Strategii de confruntare 

- pacientul se confruntă cu opiniile unui grup de persoane (familie, prieteni, colegi de 

serviciu, şefi); 

- se emit cerințe concrete, planuri concrete, consecințe posibile. 

c) Psihoeducație a pacientului şi a familiei 

d) Motivație pentru schimbarea stilului de viață:  

- când iei ceva (alcool, droguri), trebuie să-i dai ceva în loc pacientului; de obicei, îşi 

pierde prietenii „de pahar” şi se impune refacerea rețelei sociale; 

- pacientul trebuie să-şi găsească noi preocupări, interese, activități; 

- pacientul poate fi îndemnat spre grupul „alcoolicilor anonimi”, în cazul dependenților 

de alcool. 
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CURS 11-12 

NURSING-UL PACIENTULUI VÂRSTNIC 

 

Câteva aspecte de care terapeutul trebuie să țină cont de următoarele aspecte: 

 activitatea cu bătrânii poate provoca stări emoționale particulare terapeutului, 

referitor la bătrânețe şi moarte; poate atrage atenția asupra conflictelor cu proprii 

părinți 

 terapeutul este tentat să considere pacientul „prea bătrân”, „prea rigid” şi 

imposibil de a fi motivat pentru schimbare 

 uneori poate avea sentimentul muncii în zadar. 

 

Principiile cheie de îngrijire sunt: 

1) Evaluarea corectă, amănunțită a: 

- stării fizice; 

- stării psihice (în special a gradului de deteriorare cognitivă); 

- identificarea corectă a problemelor (familiale, sociale, financiare); 

- identificarea nevoilor de îngrijire. 

 

2) Schimbarea strategiilor de coping față de: 

- diferite limitări (fizice, morale, materiale) – acceptarea lor şi modificarea aspectelor ce 

pot fi schimbate; 

- singurătate; 

- un grad inevitabil de disconfort. 

 

Câteva întrebări utile: 

 Ce apreciezi la tine? 

 Ce nu-ți place la tine? 

 Ce faci să te înveseleşti, ce lucruri te fac fericit? 

 Ce faci să te relaxezi? 
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 Ce te-ar ajuta, ce ți-ar face viața mai uşoară? 

 Când te simți singur sau îngrijorat, te poți adresa cuiva? 

 Ce te frământă cel mai mult? 

 

3) Dezactivarea schemelor cognitive disfuncționale 

 Nu considera că numai tu eşti în această situație – toți îmbătrânim, este un 

fenomen inevitabil, universal! 

 Bucură-te că ai îmbătrânit….altfel ai fi murit de tânăr! 

 Nu te uita numai la limitări, ci şi la părțile pozitive: experiența de viață pe care o 

ai, faptul că o poți împărtăşi altor persoane. 

 

4) Activarea resurselor prin: 

 activități recreative (corelate cu capacitatea de efort) 

 hobby-uri („ai timp să faci acum ce nu ai putut face în tinerețe”) 

 creativitate (aspect foarte important). 

 

5) Atitudini obligatorii pe care terapeutul trebuie să le aibă: 

 înțelegere, asigurarea unui climat cald de discuție (terapeutul trebuie să-şi 

adapteze ritmul de vorbire la ritmul de înțelegere al pacientului) 

 ascultare activă: să conducă pacientul spre a găsi noi motivații, aspecte pozitive 

printre suferințe, dureri, limitări 

 încurajare (dar realistă); 

 răbdare 

 să pună accent pe demnitatea umană ca valoare continuă, indiferent de etapa de 

vârstă.  

 

Nu trebuie uitată familia vârstnicului, care de multe ori se simte suprasolicitată de 

probleme sau are mari dificultăți, fiindu-i greu să gestioneze emoțional situația. 

 



27 
 

PACIENTUL CU DEMENȚĂ ŞI/SAU CONFUZIE MENTALA 

 

Sunt necesare următoarele aspecte: 

 un mediu cât mai puțin schimbător 

 securizare psihologică, fizică şi locativă 

 foarte atentă observație şi supraveghere 

 asigurarea ajutorului pentru 

 îngrijire corporală 

 alimentație (atenție la riscul de înec cu bol alimentar); 

 ascultare fără contraargumentare; 

 implicare în activități de grup, în funcție de gradul de deteriorare. 
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CURS 13-14 

PROBLEMA MORȚII 

 

Moartea=eveniment inerent vieții 

 Aspecte – culturale 

                 - religioase 

 Concepția generală despre lume şi viață influențează concepția despre moarte 

 

Socrate: Moartea este mai bună ca viaţa 

Platon: Eliberarea sufletului de corp 

Pascal: cel mai bun lucru în viaţă este speranţa în o altă viaţă 

Montaigne: Moartea se învaţă precum viaţa 

 

Atitudini față de moarte: 

 frica de moarte – groaza – pentru unii, paralizează viața 

 „moarte dulce” – (chinezi) 

 acceptarea morții – în echilibru cu instinctul de conservare 

 acceptarea morții ca o etapă de viață. 

 

Complex de relații în fața morții: 

 atitudinea persoanei în cauză față de sine 

 atitudinea celui care moare față de aparținători: 

 îi ajută să depăşească momentul separării 

 îi încarcă psihologic; 

 atitudinea aparținătorilor față de cel care moare: 

 greutatea de a suporta moartea celuilalt – atitudini – iritare, durere 

majoră, neglijare. 
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Moartea poate fi – bruscă  

                      - eveniment aşteptat 

 

Noțiunea de „asistența morții” are mai multe aspecte, implicând: 

a) Familia – care trebuie să ştie, să poată să stea alături de cel care moare. Există în 

prezent tendința de a-l trimite pe cel care urmează să moară într-o instituție (în trecut, firescul 

era cu totul altfel- persoana, familia doreau să moară „acasă”) 

 

b) Profesioniştii 

 se impune asistență psihologică şi medicală: dacă asistăm viața, trebuie să asistăm şi 

moartea; 

 un aspect complex este boala incurabilă şi moartea: cât, când, cum spunem bolnavului? 

 

 

EUTANASIA 

 

„Omul nu se bucură sănătos de viaţă, dacă nu are idei senine despre moarte” (F. Bacon) 

 

Eutanasia este curmarea vieții inutile sau împovărătoare; poate avea conotații şi 

repercursiuni îngrozitoare; ex. uciderea celor infimi fizic sau mintal; 

 Curmarea vieții chinuite este singura care interesează direct corpul medical, DAR: 

 avem dreptul sau nu să curmăm o viață? Respectăm omul când îi curmăm 

suferința? 

 se afirmă că dacă avem drept la viață, avem drept şi la moarte! 

 eutanasie prin comitere sau omitere? 

Eutanasia este o practică veche în istoria omenirii (eschimoşi, indieni) 

În vechea Marsilie erau necesare motive temeinice pentru a primi aprobarea de a folosi 

tinctura de cucută.  

În țările anglo-saxone, se propune legislație pentru „morți anticipate”. 
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Spiritul latin – iubeşte viața până în ultimul minut! 

Internațional, există argumente pro şi contra, DAR: 

 avem dreptul să ne considerăm autorii destinului unei vieți? 

 diagnosticul medical nu este infailibil; 

 posibilitatea de vindecare a cazurilor aparent incurabile; 

 teama de abuzuri; 

 cine să execute ultima măsură. 

Medicul are datoria să lupte pentru viață şi să asiste pacientul în viață şi moarte. 

 

 

INTERVENȚIA ÎN CRIZĂ 

 

 Criza=stare acută caracterizată printr-un dezechilibru (limitat în timp) al capacității 

persoanei de a face apel la posibilitățile sale de rezolvare a problemelor, de adaptare în situații 

de schimbare cu referință la stresori: 

- situaționali (ce nu pot fi anticipați); 

- tranziționali (ce pot fi anticipați; ex. cicluri ale vieții); 

- socio-culturali 

În criză – persoana reacționează față de diferite evenimente din punct de vedere 

emoțional, comportamental, DAR trebuie să ofere şi perspectiva onor lucruri noi învățate – deci 

o oportunitate de creştere şi dezvoltare. 

Atitudini benefice: 

 ascultare activă, empatică, cu înțelegerea universului de gandire al persoanei; 

 se încurajează exprimarea sentimentelor; 

 se focalizează pe: 

o înțelegerea situației; 

o acceptarea realității de către persoana respectivă 

o orientarea spre noi alternative 

o oferirea de suport social, instrumental si psihologic. 
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