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P rogresele realizate în diagnosticul,
îngrijirea ¿i posibilitå¡ile repara¡iei
chirurgicale a malforma¡iilor conge-
nitale cardiace au îmbunåtå¡it longe-
vitatea ¿i calitatea vie¡ii acestor copii,

mul¡i dintre ei putând avea o via¡å normalå.
Copilul cu malforma¡ie congenitalå de cord ar
trebui så aibå o via¡å cât mai aproape de aceea a
unui copil normal, în mijlocul copiilor normali,
pentru a nu i se induce ideea ¿i convingerea cå
este un handicapat (idee care, implementatå în
copilårie, nu va mai putea fi îndepårtatå niciodatå).

Înfiin¡area a numeroase centre de chirurgie
cardio-vascularå în principalele centre medicale
din ¡arå ¿i coborarea vârstei la care se pot realiza
interven¡iile chirurgicale pe cord la copil, a sporit
considerabil, în ultimii ani, numårul copiilor supu¿i
acestor interven¡ii. În timp ce recuperarea fizicå a
acestor copii se bucurå de o aten¡ie din ce în ce
mai mare, este aproape absentå preocuparea
pentru recuperarea psihicå a acestora.

Comunicarea existen¡ei unei malforma¡ii
congenitale de cord la un copil are un impact
psihologic deosebit asupra familiei. Pe måsurå ce
copilul cre¿te, impactul psihologic se råsfrânge ¿i
asupra sa, pe de o parte datoritå atitudinii exagerat
de protectoare a familiei, cu impunerea unor
interdic¡ii copilului în cauzå, stresului permanent

în care tråie¿te aceastå familie cât ¿i atitudinii
anturajului în momentul în care copilul va intra
într-o colectivitate, (cre¿å, grådini¡å, ¿coalå).

Scopul acestei lucråri este de a discuta as-
pectele psihologice ¿i psihopatologice apårute la
copiii cu malforma¡ii congenitale de cord atât
anterior interven¡iei chirurgicale, generate de boala
în sine, de necesitatea interven¡iei chirurgicale ¿i
de acceptarea acesteia, cât ¿i postoperator.

Ca prim pas este necesarå informarea corectå
a familiei ¿i, în måsura în care pot în¡elege, ¿i a
copiilor (dependent de nivelul specific de
dezvoltare cognitivå a fiecårui copil), prin pre-
zentarea informa¡iilor despre boalå, tratamentul
necesar, indica¡ia operatorie, rezultate a¿teptate.
Aceastå etapå trebuie realizatå, în cooperare, de
medicul de familie, medicul pediatru ¿i de me-
dicul cardiolog, ini¡ial pentru pårin¡i, ulterior ¿i
pentru copil, dar în prezen¡a måcar a unuia
dintre pårin¡i. Psihologul, informat asupra parti-
cularitå¡ilor medicale ale fiecårui pacient de cåtre
medicul cardiolog, intervine în etapa a doua,
analizând:

1. Particularitå¡ile psihice ale copilului care a
fost informat cå prezintå o malforma¡ie
congenitalå de cord (pentru care, eventual,
urmeazå a fi supus unei interven¡ii chirur-
gicale);
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2. Reac¡iile psihologice legate de îmbolnåvire;
3. Mecanismele de apårare ale Eului;
Metodele de evaluare folosite de psiholog:
a) Scala Hamilton de evaluare a anxietå¡ii;
b) Testele proiective CAT;
c) Fabulele Duss;
d) Interviul dirijat.
Într-un studiu realizat anterior, evaluarea psi-

hologicå a copiilor cu cardiopatii congenitale a
eviden¡iat urmåtoarele manifeståri:

1. Anxietatea (în toate cazurile)
2. Manifeståri psihopatologice:

– fobie: 2%
– depresie: 6%
– criza de afect: 1%
– regresie patologicå: 2% din cazuri

Metodele psihoterapeutice ce pot fi aplicate
sunt urmåtoarele:

1. Combina¡ie de tehnici preluate din psiho-
terapia de sus¡inere;

2. Antrenamentul autogen Schultz;
3. Desensibilizarea sistematicå;
4. Psihoterapia de joc.
Pentru evaluarea psihologicå sunt necesare

între 6 ¿i 10 ¿edin¡e de lucru cu psihoterapeutul
¿i încå 4-8 pentru psihoterapie.

Rezultate ob¡inute în urma interven¡iei psiho-
terapeutice:

1. În¡elegerea ¿i acceptarea situa¡iei de boalå
ca pe o experien¡å existen¡ialå din care se
poate reveni la normal;

2. Influen¡area regresiei pe care situa¡ia de
boalå o provoacå ¿i dezvoltarea unei re-
gresii normale necesare vindecårii;

3. Atenuarea fobiei;
4. Dispari¡ia crizelor de afect;
5. Reducere semnificativå a anxietå¡ii.
Interven¡ia psihoterapeutului în evaluarea ¿i

corectarea manifestårilor psihopatologice, care
pot apårea la copiii purtåtori ai unei malforma¡ii
congenitale de cord anterior interven¡iei chirur-
gicale, este absolut necesarå, asigurând un climat
favorabil cu influen¡e benefice reale în recupe-
rarea pacientului prin interven¡ia chirurgicalå.
Acest lucru este valabil atât pentru pacient (care
poate suporta mai u¿or trauma psihicå legatå de
o astfel de interven¡ie chirurgicalå) cât ¿i pentru
familie, al cårei comportament poate fi net
ameliorat, pe de o parte prin diminuarea stresului,
iar pe de altå parte, printr-o îngrijire corectå a
copilului – urmare a în¡elegerii bolii ¿i a necesitå¡ilor
pacientului legate de pregåtirea preoperatorie.

Stresul chirurgical ¿i teama de mutilare,
con¿tientå sau incon¿tientå, pot determina, la
copilul supus interven¡iei chirurgicale, diverse
tulburåri psihice ¿i fenomene dezadaptative

(psihoze postoperatorii, depresie, anxietate post-
operatorie, regresie de tip patologic, dificultå¡i de
rela¡ionare interpersonale, modificåri ale imaginii
de sine), care se manifestå, în cea mai mare parte,
dupå momentul externårii. Unele dintre acestea
pot persista înså mul¡i ani, când micul pacient
devenit adult men¡ine un grad de anxietate per-
manentå vizavi de starea sånåtå¡ii sale ¿i mai ales
se teme ca nu cumva boala så se transmitå urma-
¿ilor såi în cazul în care î¿i întemeiazå o familie ¿i
dore¿te så aibå la rândul såu copii.

Un rol important pentru recuperarea ¿i inte-
grarea psiho-socialå normalå îl de¡ine familia, care,
la rândul ei, a fost afectatå de situa¡ia de boalå ¿i
de interven¡ia chirurgicalå asupra copilului.

În acest scop, trebuie realizat un program de
interven¡ii psihoterapeutice ¿i postoperator, care
încep imediat dupå revenirea copilului la domiciliu,
în func¡ie de evaluarea psihologicå anterioarå ¿i
de apari¡ia a noi manifeståri.

Pentru interven¡iile psihoterapeutice este bine
så fie formate grupuri de copii ¿i grupuri de pårin¡i
(2-3 persoane), programate pentru întâlniri cu
frecven¡å såptåmânalå. În func¡ie de situa¡ie, se
pot stabili ¿i ¿edin¡e de psihoterapie individualå.
În total pot fi necesare între cinci ¿i zece ¿edin¡e.

Concomitent, interven¡ia psihoterapeuticå
trebuie sprijinitå printr-o serie de måsuri în care
sunt implica¡i medicul specialist, familia copilului
¿i anturajul social, ¿colar sau prieteni; se are în
vedere:

– resocializarea copilului, combaterea izolårii:
– reducerea treptatå a restric¡iilor dietetice,

fizice ¿i igienice, cu revenirea progresivå spre
normalitate ¿i încadrare în activitå¡ile ¿colare
¿i familiale obi¿nuite;

– înlåturarea nevrozei de spital prin:
evitarea controalelor excesive (frecven¡a
acestora fiind individualizatå în func¡ie
de starea fizicå ¿i psihicå a pacientului ¿i
a familiei sale);
încurajarea pacientului prin confirmarea
unei evolu¡ii favorabile;
disponibilitatea medicului pentru consult
sau o simplå discu¡ie, oricând pacientul
sau familia acestuia simt nevoia;

– cre¿terea încrederii în sine a copilului prin
acordarea unei „independen¡e suprave-
gheate“ realizatå prin schimbarea mediului
familial, prin plecare în tabere de tip sana-
torial (Covasna etc.) sau la rude apropiate,
capabile så le asigure protec¡ia ¿i suprave-
gherea necesarå.
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Rezultatele interven¡iilor psihoterapeutice au
constat în:

1. realizarea suportului psihologic pentru o
evolu¡ie rapidå spre vindecare;

2. limitarea apari¡iei manifestårilor psihopa-
tologice postoperatorii;

3. diminuarea sau eliminarea tulburårilor psi-
hice ¿i comportamentelor dezadaptative;

4. normalizarea imaginii de sine a copilului;
5. normalizarea interac¡iunilor psiho-sociale;
6. evitarea refugiului în boalå ¿i a dependen¡ei

de avantajele secundare rezultate din sta-
tutul de bolnav.

În acest mod, copiii pot trece fårå incidente
peste perioada de convalescen¡å, a cårei duratå se
scurteazå. Dispar din vocabularul lor expresii ca:

– „eu sunt operat ¿i nu pot merge la…“
– „eu sunt operat ¿i nu pot face….“
Copiii se reintegreazå în colectivitate ¿i în via¡a

socialå, uitând experien¡ele neplåcute anterioare.
Acestea råmân doar o amintire, fårå a le mai
influen¡a în vreun fel starea psihicå „actualå“, abia
dupå aproximativ 1-2 ani, în cazurile corectabile.
În situa¡ia unor malforma¡ii grave, imposibil de
corectat sau la care se efectueazå doar o inter-
ven¡ie paliativå, suportul psihologic al copilului ¿i
familiei trebuie men¡inut permanent, cu speran¡a
unor progrese viitoare.

Deosebit de importantå ni s-a pårut com-
portarea pårin¡ilor, care pot influen¡a negativ co-
piii, minimalizând interven¡ia beneficå a psihote-
rapeutului ¿i a medicului curant; din acest motiv,
trebuie lucrat concomitent sau în paralel ¿i cu
ace¿tia. Deci, convalescen¡a, perioada cu mare
labilitate psihicå, trebuie supervizatå ¿i organizatå
de medicul curant în colaborare cu un psihote-
rapeut, ac¡iunea lor îndreptându-se atât asupra
copilului cât ¿i a familiei sale.

Am putea vorbi despre un stil de via¡å al co-
pilului cu malforma¡ie congenitalå de cord, dar
copilul este total dependent de familie.

Stilul de via¡å al copilului depinde de cel al
familiei: copilul imitå.

Prin urmare trebuie modificat/adaptat în
primul rând stilul de via¡å al pårin¡ilor, în func¡ie
de necesitå¡ile impuse de boala copilului (încå o
cauzå de stres).

Stilul de via¡å al copilului cu m.c.c. prezintå
particularitå¡i diferite în func¡ie de: vârstå, diag-
nostic, asocierea altor malformatii/handicapuri
(ex: b. Down). Ridicå probleme:

– alimenta¡ia (con¡inut redus în sare la orice
vârstå, sugar: prânzuri mici ¿i repetate – nece-
sitå mult timp ¿i råbdare din partea mamei).

– efortul fizic: copilului nu i se pot impune
u¿or restric¡ii pentru cå nu în¡elege im-
portan¡a lor, iar tot ce este interzis reprezintå
o mare tenta¡ie pentru el. Copilul mare are
în fa¡a så multe tenta¡ii: sportul, chiar de
performan¡å, diverse activitå¡i fizice în care
nu vrea så fie mai prejos de colegi sau
prieteni: dans, discotecå, petreceri etc.

– tratamentul medicamentos necesar, care
trebuie administrat uneori toatå via¡a (ex.
anticoagulare);

– momentul optim al interven¡iei chirurgicale
– acceptarea de cåtre familie cu: riscuri, cos-

turi, probleme de îngrijire; eventuale rein-
terven¡ii; apari¡ia de complica¡ii.

Stilul de via¡å depinde ¿i de momentul diag-
nosticårii malforma¡iei:

– diagnostic precoce, de la na¿tere sau în
primele luni de via¡å: se construie¿te un
stil de via¡å adecvat (sub îndrumarea
medicului specialist, a medicului de familie,
chirurgului, psihoterapeutului), acceptat,
în¡eles ¿i adoptat de întreaga familie

– diagnostic tardiv: se schimbå treptat stilul
de via¡å anterior al copilului, care se vede
pus în situa¡ia de a renun¡a la anumite
lucruri tentante pentru el ¿i de a accepta
anumite restric¡ii.

Probleme:
– acaså: stressul familiei
– în colectivitate: cre¿å, grådini¡å, ¿coalå

(admitere, probleme de integrare, asisten¡å
medicalå).

Problemele psihologice diferå în func¡ie de
vârstå ¿i sex ¿i se accentueazå la pubertate. De-
presia la adolescent poate deveni mai periculoaså
decât boala cardiacå. Insomnia ¿i oboseala pot
fi considerate de pacient ca fiind secundare bolii
cardiace. O problemå importantå este tranzi¡ia
de la adolescent la adultul tânår: vor så se
cåsåtoreascå, så procreeze.

La ajutorul psihoterapeutului ar fi necesare
programe pe computer speciale pentru aceastå
categorie de copii:

– cu pove¿ti despre copii cu m.c.c. înainte ¿i
post operator;

– eventual cu chestionare pentru evaluarea
fiecårui copil în parte, valabile pentru co-
pilul peste 5-7 ani, foarte atras de calcu-
lator. 
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