
VORBE PENTRU SITUAȚII GRAVE -
DISCUȚII CU COPIII DESPRE BOLI

EXPRIMARE ȘI ABORDARE

Copiii au nevoie de explicații, pentru a-și găsi ritmul în viață. În acest
fel, aceștia înțeleg ce se întâmplă în jurul lor. Acest lucru este valabil și
când e vorba despre boli. Din acest motiv, este bine și corect să
discutați acest subiect cu copilul dumneavoastră și să îi oferiți
explicațiile potrivite.
Nu ezitați să folosiți sugestiile următoare și să le adaptați la situația
respectivă. Potriviți-vă cuvintele pe măsura înțelegerii copilului,
bazându-vă pe ceea ce acesta a experimentat deja.    Dacă aveți
întrebări, căutați sprijin.

O explicație pentru boală, ce poate fi înțeleasă chiar și de copiii mici,
este de ex.:

„Uneori se întâmplă ca un corp să nu mai funcționeze corect. Cauza
poate fi externă (cum ar fi un accident) sau internă (cum ar fi o
boală).
Corpul care este bolnav sau rănit este mai slăbit decât un corp
sănătos.
Există mici leziuni și boli care trec odată cu timpul și, cu puțin ajutor,
corpul se recuperează și funcționează corect din nou.
Există însă și leziuni sau boli extrem de serioase. În acest caz, corpul
are nevoie de mult timp, medicamente și ajutor, și nu este
întotdeauna sigur că acesta se poate recupera și când va funcționa
corect din nou."

   DE REGULĂ, COPIII AU DEJA 
PROPRIILE EXPERIENȚE

 Mai ales copiii tineri aplică cunoștințele pe care le au deja despre boală în
raport de unu la unu la fiecare situație nouă în care cineva este bolnav. De
aceea, explicați neapărat ce este similar în situația actuală și ce este
complet diferit.



Dacă aveți întrebări pe această temă sau căutați sprijin, solicitați sfatul
unui specialist.     Centrul local de consiliere sau echipa noastră de
consiliere va aborda împreună cu dumneavoastră etapele ce trebuie
parcurse și modul în care le puteți parcurge.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

INFORMARE ȘI SOLICITAREA
AJUTORULUI

Discutați, de exemplu, dacă boala este contagioasă și descrieți cât de
slăbit este corpul persoanei bolnave. Descrieți cine și ce poate ajuta,
pentru ca acesta să se recupereze sau ce se întâmplă pentru ca
bolnavul să se însănătoșească sau de ex. să poată suporta mai bine
durerile(odihnă, medicamente, personal în spital, familie și alte
persoane, inclusiv dispozitive medicale).

Oferiți-i copilului ceva ce poate face el însuși pentru bolnav, de ex. să
facă un desen, să scrie o felicitare sau să înregistreze un mesaj.

Dacă moartea așteaptă la colț, spuneți-i copilului ce înseamnă acest
lucru, pas cu pas și explicați-i mai întâi că corpul devine tot mai slăbit
și funcționează tot mai puțin.
Dorința de a-i proteja pe copii este de sine înțeles, dar poate face ca
aceștia să se confrunte mult prea târziu cu ideea de deces și să fie
nepregătiți. Încurajați-vă copilul să se familiarizeze cu acest subiect
fără teamă, împreună cu dumneavoastră. Nu ezitați să parcurgeți
broșura    „Vorbe pentru situații grave - Discuții cu copiii despre a muri
și despre moarte".


