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       Este important pentru toată lumea să înțeleagă că oamenii bolnavi pot să se simtă excluși, că nu 

mai trăiesc viața lor.  Boala poate fi privită ca o ocazie pentru a crea conexiuni puternice de 

solidaritate între cei sănătoși și bolnavi, conexiuni importante care  le permite să rămână în contact cu 

realitatea. Fiecare context, situație, care permite oamenilor bolnavi de a fi ascultați și recunoscuți este  

importanăt. Boala reprezintă ocazia de a reflecta asupra sensului durerii și de a ne asuma 

responsabilități pentru persoanele care sunt bolnave.  

    Un moment de reflectare asupra bolii și a consecințelor ei uneori devastatoare, este 11 februarie 

Ziua Mondială a Bolnavului. Ea a fost introdusă de către Papa Ioan Paul al II- ca o modalitate pentru 

credincioși și necredincioși de a face ceva pentru oameni bolnavi, fie prin  acțiuni concrete, fie prin 

rugăciuni. Această zi coincide cu comemorarea Fecioarei de la Lourdes. În această zi, organizațiile 

religioase  vor oferi bolnavilor medicamente, alimente și îndrumare spirituală.  

     Ziua Mondială a Bolnavului a fost celebrată pentru prima dată pe 11 februarie 1993 și din acea 

dată, este comemorată în fiecare an,  în întreaga lume. Chiar dacă această zi are o semnificație 

deosebită pentru comunitatea creștină, nu este necesar de a avea convingeri religioase pentru a face 

ceva pentru oamenii bolnavi. Este important de a oferi ajutor și compasiune. Pentru cineva foarte 

bolnav, chiar și cea mai mică acțiune contează! Mulți oameni ar putea crede că nu-i preocupă acest 

lucru, deoarece ei nu sunt bolnavi sau nu știu pe cineva care este, dar să te pui în locul altcuiva este 

primul pas pentru a înțelege ceea prin ce trec acești oameni.  

     Cum îți ajuți un prieten bolnav?  

Fii un bun ascultător! 

 

 Când îţi vizitezi un prieten bolnav, ascultă-l cu atenţie şi înţelegere. Nu te pripi să-i dai sfaturi 

şi nu te gândi că trebuie să găseşti mereu o soluţie. Grăbindu-te să-ţi exprimi părerea, ai putea, 

fără să vrei, să-l răneşti. Prietenul tău nu are neapărat nevoie de soluţii, ci de cineva care să-l 

asculte cu o inimă şi o minte receptive. 

 Dă-i voie prietenului tău să se exprime liber. Nu-l întrerupe imediat prin expresii banale, des 

auzite, care îi minimalizează problema.O pacientă spunea: „Am avut meningită fungică, boală 

care m-a lăsat fără vedere. Uneori mă simt foarte abătut, iar prietenii încearcă să mă consoleze 

spunându-mi: «Nu eşti singurul care are probleme. Sunt oameni în situaţii mult mai grave». 

Însă ei nu înţeleg că nu mă ajută absolut deloc dacă îmi minimalizează problema. Dimpotrivă, 

cuvintele lor mă descurajează.“ 

 Permite-i prietenului tău să-şi descarce inima fără teama că-l vei critica. Dacă-ţi spune că este 

foarte îngrijorat, manifestă înţelegere faţă de sentimentele lui. Nu-i spune pur şi simplu că nu 

trebuie să-i fie frică. Străduieşte-te să-l vezi pe prietenul tău aşa cum este, nu aşa cum vrei tu 



să fie. Ia în considerare că acum poate fi mai vulnerabil şi că modul în care reacţionează nu 

este cel obişnuit. Dă dovadă de răbdare. Ascultă, chiar dacă va trebui să auzi aceleaşi lucruri 

de nenumărate ori. El simte, poate, nevoia să-ţi vorbească despre temerile lui. 

 

Manifestă empatie şi consideraţie! 

 

 Pune-te în situaţia prietenului tău. Dacă se pregăteşte pentru operaţie, urmează un tratament 

sau aşteaptă rezultatul unor analize medicale, el ar putea fi îngrijorat şi, probabil, irascibil. 

Ţine cont de aceasta şi adaptează-te la schimbările lui de dispoziţie. Acum nu este momentul 

să pui prea multe întrebări, mai ales de natură personală.  Uneori, poţi să-l încurajezi foarte 

mult dacă-l ţii pur şi simplu de mână. Alteori vei vedea că nu are nevoie decât de un prieten pe 

umerii căruia să plângă.  

 Respectă-i prietenului tău dreptul la intimitate. Consideră că ceea ce îţi spune bolnavul este 

confidenţial. Dacă nu ţi s-a cerut să fii purtătorul de cuvânt al familiei, nu dezvălui 

informaţiile aflate. Întreabă-l pe bolnav ce anume le poţi spune altora. 

 Dacă prietenul tău este în situaţia de a alege un tratament, nu te grăbi să-i spui ce ai face tu 

dacă ai fi în locul lui. Înainte de a-i trimite unui bolnav de cancer diverse articole sau 

informaţii, este bine să-l întrebi dacă ar dori să le primească. Altfel, gestul tău, deşi bine 

intenţionat, l-ar putea răni pe prietenul tău, şi poate că nu vei afla asta niciodată. Nu oricine 

vrea să fie asaltat de informaţii referitoare la tratamente medicale. 

 Chiar dacă eşti un prieten apropiat, nu sta prea mult în vizită. Deşi prezenţa ta este foarte 

importantă, poate că prietenul tău nu are dispoziţia să stea de vorbă cu tine. Probabil este 

obosit şi prea slăbit pentru a vorbi sau chiar pentru a asculta mai mult timp. Totuşi, nu lăsa 

nici impresia că te grăbeşti să pleci. Prietenul tău merită să vadă cât de mult ţii la el. 

 Faptul de a manifesta consideraţie presupune şi a da dovadă de discernământ şi de judecată 

sănătoasă. De exemplu, înainte de a-i pregăti o masă prietenului tău sau de a-i aduce flori, 

întreabă-l dacă are anumite alergii. Dacă eşti bolnav, de exemplu răcit, ar fi o dovadă de iubire 

să nu-ţi vizitezi prietenul până nu te însănătoşeşti. 

Fii încurajator! 

 Dacă ai o atitudine pozitivă faţă de prietenul tău bolnav, aceasta se va încrede  în cuvintele şi 

acţiunile tale. Gândeşte-te că prietenul tău nu s-a schimbat; are aceleaşi calităţi care te-au atras 

la el de la bun început. Concentrează-te asupra lui, nu asupra bolii. Dacă îi vorbeşti ca unei 

victime neajutorate, ar putea ajunge să se simtă ca atare. O persoană bolnavă trebuie tratată ca 

o persoană  normală: are propriile opinii şi dorinţe.  Nu are nevoie de a fi privită cu milă, nici 

de a i se vorbi ca unui  om prost. 

 Nu uita, nu doar ce spui este important, ci şi cum spui. Chiar şi tonul vocii are un efect 

profund. Întrebarea «Ce mai faci?» poate însemna multe pentru un bolnav. În funcţie de tonul 

vocii celui care pune întrebarea, de limbajul trupului, de relaţia lui de prietenie cu bolnavul, de 

cât de apropiat este de el şi, bineînţeles, de momentul ales, ea îi poate aduce bolnavului 

alinare, suferinţă sau poate trezi temeri ascunse. 

 Un prieten bolnav doreşte să simtă grija, înţelegerea şi respectul celorlalţi. Asigură-l deci că 

este foarte important pentru tine şi că poate oricând conta pe ajutorul tău. 

 

Oferă ajutor 



 Necesităţile prietenului tău se vor schimba pe măsură ce trece de la diagnostic la 

tratament. Dar în tot acest timp el are nevoie de ajutor. Încearcă să faci ceva concret 

pentru prietenul tău, nu doar să spui: „Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă“. O modalitate 

practică de a-ţi dovedi grija este aceea de a-l ajuta la îndeplinirea activităţilor zilnice, cum 

ar fi: să-i faci mâncare şi curăţenie, să-i speli şi să-i calci hainele, să-i faci anumite 

comisioane şi cumpărături, să-l duci şi să-l aduci cu maşina de la clinica sau spitalul unde 

face tratament.  

 Fii punctual şi demn de încredere.  Orice gest, cât de mic, care creează o punte între cele 

două lumi ale bolnavului — boala şi sănătatea —, înseamnă mult pentru el. Însă nu te 

gândi că ştii exact ce are nevoie prietenul tău. Întotdeauna întreabă!  

 În dorinţa ta de al ajuta, ai grijă să nu preiei controlul. Aceasta ar putea avea un efect 

contrar. Dacă nu il laşi să faca nimic, mesajul pe care il transmiţi este că nu poate să face 

nimic! Fiecare vrea  să se simta util. Nimeni nu doreste  să se simat ca o victimă asa ca 

ajutal sa faca ceea ce poate. Şi prietenul tău vrea, probabil, să se simtă util. „Vrei să fii 

încă de ajutor, chiar dacă sarcinile pe care le îndeplineşti sunt uşoare. Te simţi atât de bine 

când vezi că încă poţi să faci ceva! Asta îţi dă motivaţia de a merge mai departe. Îmi place 

ca oamenii să mă lase pe mine să decid, iar apoi să-mi respecte deciziile. Dacă eşti bolnav 

nu înseamnă că nu-ţi mai poţi îndeplini rolul de tată, de mamă sau oricare altul“. 

 

Rămâi alături de prietenul tău! 

 Dacă nu-ţi poţi vizita prietenul din cauza distanţei sau a altor împrejurări, dă-i un telefon, 

purtând o discuţie plăcută, scrie-i o scrisoare sau trimite-i un e-mail. Despre ce ai putea să-i 

scrii? Alan D. Wolfelt, specialist în terapia durerii emoţionale, dă următoarea sugestie: 

„Aminteşte-i de momentele vesele petrecute împreună. Promite-i că îi vei scrie din nou în 

curând şi respectă-ţi promisiunea“. 

 Nu ezita să-ţi încurajezi prietenul de teamă că ai putea face sau spune ceva greşit. De cele mai 

multe ori, ceea ce contează cu adevărat este prezenţa ta. În cartea sa, Lori Hope scrie: „Toţi 

facem sau spunem lucruri care ar putea fi înţelese greşit sau ar putea răni fără intenţie pe 

cineva. Nu asta este problema. Problema apare când îţi este atât de teamă că vei greşi, încât nu 

faci nimic pentru cel care are nevoie de tine“. 

         Un prieten grav bolnav are nevoie de tine acum mai mult ca oricând. Dovedeşte-te „un tovarăş 

adevărat“. Probabil, eforturile tale de a-l susţine pe cel drag nu-i vor îndepărta durerea, dar îl vor ajuta 

să suporte mai uşor această încercare. 

         Vrei să faci mai mult? 

TELEFONEAZĂ unei persoane bolnave pe care ai identificat-o că este cam singură! 

VIZITEAZĂ un bolnav neglijat! 

FII VOLUNTAR în îngrijirea unui bolnav! 

DONEAZĂ pentru îngrijea unui bolnav! 
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