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Să înțelegem schizofrenia 

 

 

Această broșură vă va explica ce anume este schizofrenia, care sunt cauzele ei și tratamentele 

disponibile. De asemenea, broșura oferă sugestii practice despre cum ce puteți face dumneavoastră, 

precum și informații pentru prieteni și familie. 

 

 

Din această broșură veți afla 

 

Ce este schizofrenia? 

Care sunt cauzele schizofreniei? 

Care sunt tratamentele disponibile? 

Care sunt tipurile de servicii de suport disponibile? 

Cum vă puteți ajuta pe dumneavoastră? 

Ce pot face prietenii sau familia pentru a vă ajuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce este schizofrenia? 

Schizofrenia este un diagnostic pe care îl puteți primi atunci când aveți unele din următoarele simptome: 

 Vă lipsește de interesul pentru diverse lucruri 

 Vă simțiți deconectat de sentimentele dumneavoastră 

 Aveți dificultăți de concentrare 

 Vă doriți să evitați oamenii 

 Aveți halucinații 

 Auziți voci 

 Aveți idei delirante 

 Simțiți că aveți nevoie de protecție 

 

”Ce anume a fost real și ce nu? Nu mai reușeam să îmi dau seama, iar acest lucru era epuizant.” 

 

”Pentru mine, paranoia a fost cel mai rău simptom. Totul este foarte real și înfricoșător” 

 

Pentru anumite persoane, aceste experiențe sau convingeri pot să apară brusc, însă pentru alte 

persoane ele pot să apară treptat. Puteți deveni supărat, anxios, confuz, și să deveniți suspect cu privire 

la ceilalți, mai ales în legătură cu acele persoane care nu sunt de acord cu percepția dumneavoastră. 

Este posibil să nu vă dați seama că aveți nevoie de ajutor sau să fiți reticent în a crede că ajutorul este 

necesar. 

 

”Mi-a fost dificil să vorbesc. Cuvintele pe care le aveam în gând pur și simplu nu păreau să vrea să iasă.”  

 

Ideile delirante, auzul vocilor și halucinațiile sunt tipuri de psihoză. Puteți citi broșura ”Să înțelegem 

psihoza” pentru mai multe informații. 

 

Simptome pozitive și negative 

Probabil că veți întâlni specialiști care vorbesc despre simptome pozitive sau negative. Aceste expresii 

sunt o modalitate de a grupa simptomele schizofreniei. 

 Simptome pozitive – lucruri pe care, în mod normal, majoritatea oamenilor nu le trăiesc. Câteva 

astfel de simptome sunt gândirea bizară, halucinațiile și ideile delirante. 

 Simptome negative – atunci când vă lipsesc anumite răspunsuri emoționale sau procese de 

gândire pe care majoritatea oamenilor le trăiesc în mod obișnuit. Un astfel de exemplu ar fi lipsa 

motivației. 

 

Impact asupra vieții de zi cu zi 

Simptomele schizofreniei vă pot perturba și pot avea un impact asupra abilității dumneavoastră de a 

efectua diverse sarcini zilnice precum a merge la muncă, a menține relații cu alte persoane, a vă îngriji 

pe dumneavoastră sau pe alții. 



Terapia cognitiv comportamentală (CBT) vă poate ajuta să faceți față acestui surplus de stres și să vă 

dezvoltați diverse modalități pentru a vă gestiona simptomele. Un lucru care vă poate fi util este să 

vorbiți și să împărtășiți modalitățile dumneavoastră de a face față stresului cu alte persoane care se află 

în aceeași situație cu a dumneavoastră.  

 

Schizofrenia și stigma 

În media există mai multe informații eronate despre schizofrenie decât despre orice alt tip de problemă 

de sănătate mentală. Un diagnostic de schizofrenie nu înseamnă a avea o ”personalitate dezbinată”, sau 

nu înseamnă că o persoană cu schizofrenie va trece brusc de la a fi calm la a fi lipsit de control. 

Poveștile din media tind să prezinte persoanele cu schizofrenie ca fiind periculoase în ciuda faptului că 

majoritatea persoanelor diagnosticate cu schizofrenie nu comit acte violente. Adesea, ne gândim că 

persoanele care aud voci sunt periculoase, neștiind că, în realitate, probabilitatea este mai mare ca 

vocile să sugereze propria rănire mai degrabă decât rănirea unei alte persoane. Este important să ne 

amintim că oamenii au și posibilitatea de a alege între a face sau nu ceea ce vocile sugerează. 

 

Alte diagnostice relaționate cu schizofrenia 

Există câteva diagnostice care împărtășesc multe simptome comune. Pentru mai multe informații despre 

tulburarea schizoafectivă, vă rugăm să consultați broșura ”Să înțelegem tulburarea schizoafectivă”. 

Pentru informații suplimentare despre tulburarea de personalitate schizotipală sau tulburarea de 

personalitate schizoidă, vedeți ”Să înțelegem tulburările de personalitate”. 

 

Perspective diferite cu privire la diagnostic 

Perspectivele cu privire la schizofrenie s-au schimbat de-a lungul timpului. Multe persoane s-au întrebat 

dacă schizofrenia este o tulburare de sine stătătoare sau dacă nu cumva este o serie de tulburări care se 

suprapun. Unele persoane susțin că ar fi mai util să ne concentrăm pe ameliorarea simptomelor 

specifice și pe nevoile individuale mai degrabă decât pe modul în care alegem să numim această 

tulburare. 

 

Alte persoane sugerează că atât timp cât experții în psihiatrie nu reușesc să ajungă la un consens în ceea 

ce privește definiția schizofreniei, a cauzelor sau a tratamentului potrivit, schizofrenia nu ar trebui să 

existe ca și categorie de diagnostic. 

 

În realitate, multe persoane sunt încă diagnosticate cu schizofrenie. Dacă sunteți una din aceste 

persoane, v-ar putea fi de folos să vă gândiți la diagnostic mai degrabă ca la o modalitate de a trata ceea 

ce trăiți în momentul de față mai degrabă decât ca la o tulburare definitivă sau o etichetă permanentă. 

 

Care sunt cauzele schizofreniei? 

Este general acceptat faptul că schizofrenia este cauzată de o combinație de factori. 

 

Dopamina 

Dopamina este una din substanțele chimice care transmite mesaje între celulele creierului. Există dovezi 

care arată că în dezvoltarea schizofreniei ar putea fi implicat un exces de dopamină. Rămâne însă neclar 



modul în care apare acest exces sau dacă toate persoanele diagnosticate cu schizofrenie au prea multă 

dopamină. 

Medicația neuroleptică (antipsihoticele), uneori utilizată în tratamentul schizofreniei, pare să țintească 

tocmai sistemul dopaminergic (vezi secțiunea ”Medicație”). 

 

Evenimente de viață stresante 

Evenimentele foarte stresante ori cele care presupun schimbări majore de viață pot declanșa 

schizofrenia. Astfel de evenimente pot fi: 

 Izolarea socială 

 Lipsa unui loc de muncă 

 Sărăcia 

 Lipsa unei locuințe 

 Pierderea unei persoane apropiate 

 A fi abuzat fizic sau verbal, sau a fi hărțuit 

 

Abuzul de substanțe 

Unele persoane dezvoltă simptome ale schizofreniei ca urmare a consumului de canabis sau a altor 

substanțe precum cocaina și amfetaminele. Dacă ați fost deja diagnosticat cu schizofrenie, consumul de 

droguri vă poate înrăutăți simptomele. Consumul de alcool și de tutun pot interfera cu medicația, astfel 

că vor limita eficiența medicamentelor de a trata simptomele schizofreniei.  

 

Moștenire genetică 

Anumite familii par a fi predispuse la schizofrenie, lucru care sugerează o legătură genetică. Totuși, nu 

putem vorbi despre o anumită genă specifică schizofreniei, deoarece se consideră că mai multe gene fac 

ca anumite persoane să fie mai vulnerabile decât altele la această boală.  

 

 

Alte cauze 

Foarte multe cercetări sunt derulate în scopul identificării cauzelor schizofreniei. Spre exemplu, există 

dovezi că anumite diferențe fizice în creier sau leziuni ale creierului ar putea fi relaționate cu 

schizofrenia, și că o parte a acestui proces are loc încă dinaintea nașterii. În prezent, încă se desfășoară o 

serie de cercetări pentru a identifica alte posibile cauze ale schizofreniei, inclusiv virusuri, activitatea 

hormonală (mai ales la femei), dietă, reacții alergice sau infecții. 

 

 Sunt anumite persoane mai predispuse la a fi diagnosticate cu schizofrenie decât altele? 

Aproximativ una din 100 de persoane este diagnosticată cu schizofrenie. Schizofrenia pare să afecteze în 

egală măsură bărbații și femeile. Majoritatea persoanelor diagnosticate au vârste cuprinse între 18 și 35 

de ani, existând însă o tendință de a pune diagnosticul mai devreme la bărbați comparativ cu femeile. 

Anumite cercetări sugerează că a locui în mediul urban crește riscul de a dezvolta schizofrenie. 

Bărbații cu origini din Africa sau Caraibe, ce locuiesc în Marea Britanie sunt mai predispuși la a fi 

diagnosticați cu schizofrenie comparativ cu bărbații albi. Acest lucru se întâmplă în ciuda lipsei oricărei 



dovezi că ar fi mai vulnerabili, din punct de vedere biologic, la această tulburare. Există sugestii cum că 

acest lucru se întâmplă datorită expunerii la evenimente de viață mai dificile, precum migrația, rasismul, 

diferențe de mediu și culturale care afectează sănătatea mentală. O altă posibilitate este ca psihiatrii 

care au experiențe culturale, religioase și sociale foarte diferite de cele ale pacienților să pună, eronat, 

diagnosticul de schizofrenie. 

 

 

Care sunt tratamentele disponibile? 

Dacă credeți că aveți nevoie de ajutor de specialitate, primul pas este să vă programați o consultație la 

medicul de familie. Dacă simptomele dumneavoastră sunt relaționate cu schizofrenia, medicul 

dumneavoastră vă va îndruma către serviciile de psihiatrie pentru evaluare, tratament și îngrijire. Totuși, 

înainte de a primi vreun tratament, medicul psihiatru ar trebui să discute cu dumneavoastră toate 

opțiunile disponibile, și să țină cont de opiniile și dorințele dumneavoastră. 

Există protocoale internaționale pentru tratarea și gestionarea schizofreniei. Dacă primiți un tratament, 

acesta ar trebui să urmeze aceste protocoale. De obicei, se recomandă ca pacienții să fie tratați printr-o 

combinație de tratamente și medicamente antipsihotice atunci când nu se simt bine. De asemenea, este 

recomandat să căutați ajutor cât mai repede posibil. 

Deoarece persoane diferite reacționează diferit la tratamente, este posibil să fie nevoie să încercați 

câteva tipuri diferite de medicamente înainte să aflați ce anume funcționează cel mai bine pentru 

dumneavoastră.  

 

Terapie 

Tratamentele verbale au scopul de a vă ajuta să vă explorați sentimentele și problemele pe care le 

întâmpinați. Aveți dreptul să discutați cu medicul dumneavoastră de familie despre tratament. 

Terapeuții privați ar trebui să aibă o pregătire adecvată și drept de liberă practică.  

 

 

 

Terapia cognitiv comportamentală (CBT) 

Terapia cognitiv comportamentală (CBT) este o metodă de tratament care are ca scop identificarea unei 

legături între gânduri, emoții și comportament, și care își propune să vă ajute să vă dezvoltați anumite 

abilități practice de a gestiona tiparele negative de gândire sau comportament care vă cauzează 

dificultăți. 

 

CBT este o terapie utilă pentru persoanele cu schizofrenie deoarece: 

 Vă ajută să dezvoltați strategii de a face față simptomelor psihotice precum auzirea unor voci 

sau idei delirante 

 Vă ajută să reduceți din stres, astfel încât simptomele dumneavoastră să nu se înrăutățească 

 Oferă sugestii despre modul în care puteți gestiona efectele secundare ale medicamentelor, 

precum luarea în greutate 



 Vă ajută să gestionați lucruri precum anxietatea socială și depresia, care sunt adesea asociate cu 

schizofrenia 

 

CBT pentru psihoză este o formă de terapie mai complexă decât CBT clasică deoarece trebuie să ia în 

considerare convingerile și experiențele bizare și neobișnuite pe care persoanele cu schizofrenie le pot 

avea. Vă recomandăm să discutați cu medicul dumneavoastră de familie dacă aceste servicii sunt 

disponibile în localitatea dumneavoastră. 

 

Terapii familiale 

Dacă locuiți cu familia sau dacă aveți un contact constant cu membrii familiei dumneavoastră, atunci 

terapiile familiale v-ar putea fi de folos. Scopul acestei terapii este de a ajuta membrii familiei să 

dezvolte împreună diverse abilități de comunicare, de rezolvare de probleme, împărtășire de informații 

și modalități de a face față problemelor. Întreaga familie are dreptul de a decide modalitatea în care 

această terapie se va desfășura, spre exemplu dacă se va derula în grup sau individual. 

 

Alte tipuri de tratamente verbale  

Știm că anumite persoane consideră că alte tipuri de tratamente verbale, pe lângă CBT și terapia 

familială le sunt utile. Astfel de tratament sunt consilierea, psihoterapia suportivă și dezvoltarea 

abilităților sociale. Nu există însă suficiente dovezi pentru a susține eficacitatea acestor tipuri de 

tratamente în tratarea schizofreniei. Totuși, ar trebui să luați în considerare preferințele dumneavoastră 

personale, mai ales atunci când alte tratamente nu sunt disponibile în localitatea în care vă aflați. 

 

Medicație 

De regulă, medicii prescriu medicație antipsihotică (cunoscută și sub numele de medicamente 

neuroleptice) pentru a controla simptomele pozitive ale schizofreniei. 

Antipsihoticele au câteva efecte secundare neplăcute și ele nu sunt utile tuturor persoanelor cu 

schizofrenie. Dacă medicamentele funcționează pentru dumneavoastră, foarte probabil veți considera 

că merită să faceți față efectelor secundare. Anumite persoane însă consideră că este mai greu de făcut 

față acestor efecte secundare decât simptomelor pe care le au, motiv pentru care decid să renunțe la 

medicație. 

Deoarece medicamente diferite vă pot afecta în modalități diferite, probabil că va fi nevoie să încercați 

unul sau două tipuri de medicamente înainte de a vă da seama care vă este cel mai potrivit. 

 

Cât timp trebuie să luați medicamente? 

Starea unora dintre persoane se ameliorează după o perioadă scurtă de consum de medicamente, după 

care renunță la medicație și continuă să se simtă bine. Alte persoane au beneficii mai degrabă după un 

tratament îndelungat. Dacă urmați un tratament pe termen lung, cea mai bună modalitate de a face față 

simptomelor și de a reduce efectele secundare este să rămâneți la doza minimă care este eficientă. 

 

Terapii prin artă 

Terapiile prin artă sunt o modalitate de a utiliza arta - muzica, pictura, dansul, vocea sau teatrul – pentru 

a vă exprima și a vă înțelege într-un mediu terapeutic, alături de un terapeut pregătit. Aceste terapii vă 



pot ajuta atunci când vă simțiți distant față de propriile sentimente sau atunci când vă este foarte greu 

să vorbiți despre experiențe dureroase, motiv pentru care v-ar fi și dificil să beneficiați de pe urma 

tratamentelor verbale.  

 

Ce tipuri de servicii de sprijin sunt disponibile? 

La fel cum se întâmplă și în cazul medicamentelor, probabil veți considera că aveți nevoie de sprijin 

pentru a vă ajuta să vă trăiți viața de zi cu zi. Următoarele tipuri de servicii sunt disponibile. 

 

Servicii în criză 

Echipele de sănătate mentală, echipele de tratamente la domiciliu, echipele de intervenție timpurie și 

spitalele ambulatorii vă pot ajuta să evitați internarea în spital într-o situație de criză. Anumite echipe 

comunitare de sănătate mentală vă oferă cazare, iar altele vă trimit ajutor la domiciliu. Serviciile oferite 

de aceste echipe variază.  

 

Internări în spital 

Uneori, este posibil să simțiți nevoia de a merge la un spital pentru un tratament mai intensiv. Unele 

persoane consideră utilă internarea deoarece astfel pot beneficia de suportul și îngrijirea de care au 

nevoie pentru a se simți mai bine. Totuși, anumite persoane consideră că mediul spitalicesc este unul 

stresant, și le este greu să facă față acestei situații.  

Dacă medicii dumneavoastră consideră că este necesar să mergeți la spital însă dumneavoastră nu doriți 

acest lucru, atunci ați putea fi internat, în mod obligatoriu și împotriva voinței dumneavoastră conform 

legislației în vigoare. Înainte de a fi externat, ar trebui să discutați cu medicii dumneavoastră care sunt 

serviciile disponibile ce v-ar putea permite să trăiți independent. 

 

Cazare disponibilă 

Anumite proiecte ale serviciilor sociale și de sănătate mentală vă pot oferi o locuință. Acest lucru vă 

poate permite să trăiți independent, însă având ajutor din partea personalului. Tipul și cantitatea de 

sprijin diferă dintr-un loc în altul. 

Organizații pentru promovarea sănătății mentale 

Din aceste organizații fac parte persoane care vă pot asculta și poate vorbi pentru dumneavoastră atunci 

când acest lucru este necesar. Aceștia vă pot ajuta să obțineți informații sau să vă însoțească la întâlniri 

ori interviuri. Aceștia vă pot ajuta cu documente sau să vorbească în locul dumneavoastră în acele 

situații în care nu vă simțiți capabil să luați cuvântul.  

 

Controale medicale pentru sănătatea fizică 

Sănătatea fizică a persoanelor cu probleme de sănătate mentală precum schizofrenia este adesea mult 

mai deteriorată comparativ cu restul populației. Aceste persoane indică mai multe cazuri de probleme 

precum diabetul, hipertensiune arterială, obezitate și boli cardiovasculare. 

Se consideră că acest lucru este datorat unei combinații de factori: 

 Efecte secundare ale medicației (precum luarea în greutate) 

 Factori ce țin de stilul de viață, cauzați adesea de izolarea socială și motivația scăzută asociate cu 

schizofrenia 



 Rate scăzute ale tratamentelor pentru boli fizice de către personalul medical focalizat mai 

degrabă pe sănătatea mentală a pacienților decât pe cea fizică 

 

Din această cauză, medicul dumneavoastră de familie sau un alt medic ar trebui să vă efectueze, anual, 

un control medical fizic. De asemenea, ar trebui să solicitați și să primiți ajutor pentru alte probleme, 

precum renunțarea la fumat sau modificarea dietei. 

 

Ce puteți face singur? 

Majoritatea persoanelor diagnosticate cu schizofrenie reușesc să ducă o viață normală și fericită, chiar 

dacă simptomele continuă să existe. 

 

”Recuperarea mea a fost gradată și a avut loc în stadii…Indiferent cât de rău mă simt, reușesc să fac față 

celor mai dificile zile până ce, mental, reușesc să ajung într-un loc mai bun.” 

 

Mai jos veți găsi câteva sugestii despre ce puteți face singur. 

 

Aveți grijă de sănătatea mentală 

 Dacă vă asigurați că dormiți suficient vă poate ajuta să va simțiți mai calm și mai capabil să faceți 

față situațiilor dificile. Este mai probabil ca atunci când vă simțiți obosit simptomele să vi se pară 

mai dificil de controlat și să fiți mai stresat. 

 Alimentație sănătoasă, care include multe fructe și legume proaspete, vă poate ajuta să vă 

simțiți mai sănătos. Mâncatul regulat vă poate ajuta să evitați psihozele induse de modificări ale 

nivelului de zahăr din sânge. 

 

Fiți implicat în tratament 

Dacă aveți o problemă de sănătate mentală, a fi implicat în tratament vă poate ajuta să va simțiți mai 

bine. Câteva modalități prin care puteți face asta sunt următoarele: 

 Descoperiți cât mai multe informații în legătură cu diagnosticul dumneavoastră și cu 

tratamentele disponibile 

 Rugați doctorul dumneavoastră să vă ajute să luați decizii cu privire la tratament 

 Asigurați-vă că înțelegeți orice tratament și medicamente care vă sunt prescrise 

 

Aveți dreptul de a primi informații pe care le puteți înțelege și care sunt adecvate culturii 

dumneavoastră și abilității dumneavoastră de a citi. Dacă acest lucru nu se întâmplă sau este dificil, s-ar 

putea să vă fie util o persoană care se ocupă de promovarea sănătății mentale. 

 

Gestionați-vă medicația 

Dacă urmați un tratament medicamentos, este important să învățați cum să vă gestionați 

medicamentele într-un mod care să vă fie util. Spre exemplu, dacă medicamentele vă induc o stare de 

somnolență, atunci poate v-ar fi util să discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilitatea ca acel 



medicament să fie luat seara. O altă posibilitate pentru a vă simți mai bine ar putea fi evitarea alcoolului 

sau a anumitor mâncăruri. 

 

Dacă resimțiți efecte secundare ale medicamentelor, acest lucru ar trebui discutat cu medicul 

dumneavoastră de familie sau cu un psihiatru. Aceștia vă pot ajuta să decideți dacă medicamentele ar 

trebui luate în continuare sau dacă se pot face anumite modificări. De asemenea, ei ar trebui să fie 

capabili să vă ajute în gestionarea acelor efecte secundare. 

 

Dacă doriți să renunțați la medicamente, asigurați-vă că ați luat în considerare toate argumentele pro și 

contra deciziei, și că știți care este cea mai bună modalitate de întrerupere a tratamentului 

medicamentos. Încercați să adunați cât mai multe informații și sprijin.  

 

Discutați cu angajatorul dumneavoastră 

Dacă aveți un loc de muncă, există posibilitatea să munciți un program mai scurt sau într-un mod mai 

flexibil. Conform legislației, toți angajatorii au obligația de a face ajustări pentru a facilita angajarea 

persoanelor cu dizabilități, inclusiv a persoanelor cu un diagnostic psihiatric. 

 

Încercați să reduceți stresul din viața dumneavoastră 

Prea mult stres poate înrăutăți simptomele schizofreniei și poate crește șansele de a vă simți rău. Se 

poate să fie nevoie să reduceți numărul responsabilităților pe care le aveți. O altă posibilitate este să 

încercați să fiți conștient atunci când lucrurile vă depășesc ca număr și ca dificultate, și să cereți ajutor. 

De asemenea, v-ar putea fi de folos să învățați o tehnică de relaxare pentru a vă ajuta să faceți față 

situațiilor stresante. 

 

Faceți un lucru care vă face plăcere 

 

”Concentrează-te pe ceva practic. Îți calmează mintea.” 

 

Este important să rămâneți implicat în lucruri care vă fac plăcere. Aceste lucruri vă pot crește încrederea 

în sine și vă pot ajuta să vă simțiți mai bine – chiar dacă este vorba despre gătit, a vă întâlni cu persoane 

apropiate sau a crea diverse obiecte. Anumitor persoane le este de folos să facă lucruri creative, precum 

teatru, să deseneze sau să coase, deoarece astfel de activități îi ajută să se exprime pozitiv și să facă față 

emoțiilor dificile într-o manieră pozitivă. 

 

Folosiți-vă de sprijinul grupului de prieteni 

O sursă foarte importantă de sprijin poate veni din discuții cu persoane care trec printr-o experiență 

similară cu a dumneavoastră. Grupurile de suport vă oferă această oportunitate, precum și 

oportunitatea de a identifica noi modalități de a face față situației, și oportunitatea de a participa la 

campanii pentru servicii mai bune. Pentru mai multe detalii în legătură cu organizațiile care vă pot ajuta 

să găsiți grupuri de suport în localitatea dumneavoastră. 

 

Păstrați-vă viața socială 



Sentimentul de conexiune cu cei din jur este important pentru starea dumneavoastră de bine. Aceasta 

vă poate ajuta să vă simțiți o persoană valoroasă și încrezătoare, și mai capabilă de a face față 

perioadelor dificile. Gândiți-vă la interacțiunile pe care le aveți în viața de zi cu zi cu familia, prietenii, 

colegii și vecinii. Faptul că vă petreceți mai mult timp implicându-vă în relațiile semnificative pentru 

dumneavoastră vă poate ridica moralul. Mai mult de atât, dacă dați dovadă că vă pasă de ceilalți și că îi 

sprijiniți, este mult mai probabil ca și comportamentele lor față de dumneavoastră să fie mai pozitive. 

 

”Am descoperit că lucrul care mă ajută este să fiu aproape de alte persoane, indiferent cât de obositor 

este acest lucru. Asta mă forțează să interacționez și să interpretez imprevizibilitatea celorlalți în 

persoană, și nu doar să ascult gândurile oamenilor.” 

 

Dacă nu beneficiați de contactul social de care aveți nevoie sau dacă vă simțiți singur, indiferent de 

motiv, acest lucru vă poate afecta starea de bine mentală.  

 

Învățați câteva tehnici de mindfulness 

Unele persoane consideră că tehnicile de mindfulness le sunt utile pentru a gestiona gândurile intruzive 

și pentru a reduce anxietatea. Mindfulness este o modalitate de a fi atent la momentul prezent prin 

utilizarea unor tehnici precum meditația, exerciții de respirație și yoga.  

 

Faceți un plan pentru situații de criză 

Probabil că veți dori să vă faceți un plan pentru situații de criză sau să le comunicați celorlalți în avans 

ceea ce vă doriți să se întâmple dacă vă aflați într-o criză. Acest lucru vă poate reduce stresul și să 

abordați orice îngrijorare pe care o aveți în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu dumneavoastră sau 

familia dumneavoastră în situația în care deveniți bolnav. 

 

Terapii complementare și alternative 

Unora dintre persoanele diagnosticate cu schizofrenie, terapiile complementare par să le fie utile și să îi 

ajute să își gestioneze problemele. Astfel de terapii includ homeopatia și acupunctura. Yoga și tehnicile 

de relaxare pot fi, de asemenea, utile, însă ar fi bine să discutați toate posibilitățile cu un profesor 

calificat. 

 

Cum pot prietenii și familia să ajute? 

Această secțiune este destinată prietenilor și familiei care doresc să sprijine o persoană diagnosticată cu 

schizofrenie. 

 

Ca prieten, rudă sau partener, rolul dumneavoastră în recuperarea și prevenirea recăderilor poate fi 

unul esențial. Totuși, uneori poate fi dificil să știți în ce modalitate puteți ajuta. 

 

”Singur, derutat, izolat, speriat…(În experiența mea) așa se simt membrii familiei” 

 



Majoritatea persoanelor își doresc să se simtă îngrijite, că nu sunt singure și că au pe cineva cu care pot 

vorbi despre sentimentele și opțiunile pe care le au. Este foarte important să evitați să aruncați vina pe 

ei sau lucruri precum ”adună-te sau revino-ți” . 

 

Concentrați-vă mai degrabă pe sentimente decât pe experiență 

Poate fi dificil pentru dumneavoastră să știți cum să răspundeți atunci când o persoană vede sau crede 

ceva care pentru dumneavoastră nu există. Mai degrabă decât să îi confirmați sau infirmați experiența, 

ar putea fi util să îi adresați ceva care ar suna în felul următor: ”accept faptul că auzi voci sau vezi 

lucrurile în felul tău, însă pentru mine nu este la fel”. De obicei, un astfel de răspuns este mai constructiv 

dacă vă concentrați pe sentimentele persoanei și nu pe experiența pe care o are. 

”Dacă cineva se întoarce către tine și îți spune că nu este real, acest lucru te face să te simți mai singur 

ca niciodată.” 

 

Informați-vă cu privire la schizofrenie 

Informarea poate include descoperirea strategiilor de a face față simptomelor, strategii pe care 

prietenul sau ruda dumneavoastră le poate considera utile. De asemenea, puteți învăța care sunt 

experiențele altor persoane cu același diagnostic prin căutarea și citirea unor povești personale, prin 

participarea la grupuri de suport sau prin dialogul cu persoane care se află în aceeași situație cu cea a 

dumneavoastră. 

 

Atunci când persoana se simte bine este util să discutați cu ea despre ce anume pot să facă prietenii și 

familia atunci când apare o criză. În cadrul acestei discuții poate fi util ca prietenii și familia să spună clar 

căror lucruri cred că pot sau nu să facă față. 

 

Întrebați cum puteți ajuta  

Discutați cu persoana cu schizofrenie și întrebați-o dacă și-ar dori să aibă sprijin practic. Acesta poate 

include ajutor să își găsească cazare sau să acceseze anumite servicii private.  Dacă însă faceți lucrurile în 

locul lor, este important să vă consultați cu ei în permanență și să nu preluați controlul asupra lucrurilor.  

 

 

Ajutorul în situații de urgență 

Dacă vi se pare că prietenul dumneavoastră sau un membru al familiei ar putea fi în pericolul de a se 

răni pe sine sau pe ceilalți, atunci probabil că este necesar să luați în considerare planificarea unei 

evaluări a sănătății mentale pentru această persoană. Cea mai apropiată rudă poate solicita ca 

persoanei la risc să i se efectueze o evaluare de către un specialist în sănătate mentală. Evaluarea 

presupune luarea în considerare a opțiunilor de tratament și luarea unei decizii cu privire la necesitatea 

de a reține sau nu persoana (internarea într-un spital). 

 

Luarea deciziei de a cere o evaluare pentru o persoană poate fi una destul de dificilă având în vedere că 

acest lucru poate avea ca rezultat internarea persoanei în spital împotriva voinței proprii. Într-o astfel de 

situație, este bine să știți că nu există răspunsuri potrivite. Ceea ce vă poate ajuta este să fiți pe deplin 



informat cu privire la lege și la diferite lucruri care se pot întâmpla, și probabil să discutați cu alte 

persoane din familie înainte de a lua această decizie.  

 

Găsiți ajutor și pentru dumneavoastră 

Poate fi stresant că cineva apropiat are schizofrenie. Este important să apelați la sprijin pentru a face 

față propriilor dumneavoastră sentimente, care probabil includ furie, vinovăție, frică sau frustrare. 

Ghidurile internaționale recomandă ca familiile persoanelor diagnosticate cu schizofrenie să beneficieze, 

în măsura în care acest lucru este posibil, de suport psihologic sau de terapie de familie. Persoanele care 

au în grijă o persoană cu schizofrenie au dreptul la evaluarea propriile nevoi de sprijin practic și 

emoțional, de către serviciile sociale ca parte a evaluărilor aparținătorilor. Există câteva organizații 

voluntare care oferă ajutor și informații în legătură cu aceste aspecte aparținătorilor.  

 


