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Ce înseamnă
sănătatea
mintală

○ Fetelor le este mai ușor să vorbească despre sentimentele și problemele lor.
Ele sunt mai predispuse să sufere de anxietate datorită aspectului corpului
lor și să sufere de depresie și tulburări de alimentație (vezi la pagina 4 cum
recunoști anorexia și bulimia);
○ Băieții au tendința să-și arate sentimentele în moduri care par agresive sau
„rele”. Sinuciderea este mai frecventă la băieți (vezi la pagina 7 ce e de făcut
în cazul tentativelor de suicid);
●

Problemele de sănătate mintală sunt tratabile prin: psihoterapie, intervenții
asupra comportamentului, consiliere psihologică; tratament farmaceutic
acordat numai de medic, în conformitate cu vârsta și cu natura bolii psihice a
adolescentului;

●

Declarațiile despre sinucidere ar trebui întotdeauna luate în serios.

Dacă te simți trist și anxios nu înseamnă că ai o boală mintală și nu e o rușine să ceri
ajutorul unui psiholog
Statisticile spun că unul din cinci adolescenți poate avea probleme de sănătate mintală.
Asta înseamnă că măcar unul din gașca ta are probleme „cu capul”. Asta poate fi grav sau
nu, dar sigur nu e rușinos. Pur și simplu se întâmplă. Adolescența este perioada propice
pentru tulburările emoționale. Unii sunt influențați de familie, alții de niște dezechilibre
chimice din corp. Ignorarea acestor probleme, pe termen lung poate produce neplăceri
toată viața, le poate crește agresivitatea față de ei sau față de ceilalți, sau îi poate
transforma în timp în infractori.

Fundația Estuar și doctorul Cristian Andrei vin la la școală
sau în comunitate ca să-ți ofere ajutor. Sfaturi și consiliere
psihologică pentru tine și colegii tăi.

E bine să știi că:
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●

Diagnosticarea și tratarea din timp a bolilor mintale e foarte importantă. Vorbește
despre problemele tale unui prieten sau unei rude. Nu le ține secrete, în special
dacă sunt anxioase sau autodistructive;

●

Unele simptome sunt normale. Dacă te simți trist sau anxios, nu înseamnă
neapărat că ești nebun sau bolnav mintal. Aceste simptome pot reprezenta un
răspuns destul de normal la stres;

●

Alcoolul și drogurile nu ajută. Ele înrăutățesc lucrurile, chiar dacă ți se pare că pe
moment scapi de griji;

●

Tulburările mintale se manifestă diferit la băieți și fete:

Cum înveți
rapid și ușor –
trei trucuri
simple
Materia predată la școală e multă, cam neinteresantă și aparent inutilă. Totuși, școala se
trece pe note și examene, iar calea spre bogăție e pavată cu informație. Și cum toți am
vrea să fim bogați, învățătura pare cea mai la îndemână metodă de a ajunge acolo.
Dar cum facem să reușim să reținem atâta informație câtă ne bagă școala în cap, s-o
înțelegem și s-o putem folosi la nevoie? Există multe metode, în general fiecare își
stabilește propriul mod de a învăța, dar specialiștii au făcut un top 3 al metodelor care
se pare că nu dau greș:

1.

Învață pe altcineva

În timp ce înveți, citești informația și ți-o traduci în cap astfel încât să o poți reține. Cea
mai ușoară metodă de a reține ceea ce ai citit este să povestești altcuiva ce ai aflat.
Imaginează-ți că trebuie să-i explici unui prieten sau mamei, cu cuvintele tale, ceea ce
tocmai ai învățat.
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Asta e bine să faci imediat ce ai învățat o lecție. Dacă nu ai cui să i-o predai ți-o poți
repovesti tot ție, ca să vezi dacă o înțelegi.
E important:
○ să nu folosești aceleași cuvinte precum cele din manual,
○ să elimini tonul formal al manualului și să-l înlocuiești cu un ton
prietenesc,

2.

Vizualizează informațiile

De regulă oamenii rețin pozele și mai greu textele. De aceea se spune că o imagine
face cât o mie de cuvinte. O lecție poate deveni „o poză” dacă ți-o desenezi singur
și așa rămâne mai mult timp în subconștient. Subconștientul lucrează cu imagini și
emoții, mai puțin cu cuvinte. Așadar, pune pe o foaie de hârtie ce ai citit, fă o schemă,
desenează relațiile dintre informațiile învățate în așa fel încât oricine ar vedea doar
desenul ar înțelege despre ce e vorba.

3.

Pune-ți întrebări

Creierul învață mai bine atunci când este întrebat și reușește să găsească singur
răspunsurile. E bine să nu începi niciodată să înveți ca papagalul un text, ci să te
gândești mai întâi la ce întrebări vrei să găsești răspuns în el.
De exemplu: „Care este ideea principală din acest capitol?”, „Am mai întâlnit undeva
aceste informații? Ce știu deja despre ele?”, „Ce înseamnă asta?”. Pe măsură ce
răspunzi la întrebări, fii pregătit să-ți pui altele.
Tot o autointerogare se folosește și pentru fixarea informației timp îndelungat, în cazul
în care materia este mai multă, pentru o teză sau un examen anual. Scrie informațiile
esențiale din lecții pe nişte foi de hârtie, astfel: pe față o întrebare, iar pe verso
răspunsul la ea. Atunci când înveți sau repeți verifică dacă știi răspunsul la întrebarea de
pe fișă, și dacă îl știi pune fișa într-o cutie cu cunoștințe acumulate. Dacă nu-l știi, pune
fișa în altă cutie, cu fișe care mai trebuie studiate.
Când cutia a doua e goală înseamnă că ești gata de examen!
Desigur, toate aceste metode cer timp, de aceea e bine să accepți că învățarea se face
treptat, nu doar în ultima seară înainte de teză.
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Anorexeia
și bulimia
nu sunt cool

Complimentele pot determina o persoană să creadă că dacă a fi slab este bine, a fi şi mai
slab este şi mai bine.
O persoană anorexică e hotărâtă să controleze cantitatea de alimente pe care o mănâncă.
O persoană bulimină, însă, tinde să piardă controlul când mănâncă. Femeile sunt cel mai
des afectate de bolile astea, dar nici bărbații nu sunt ocoliți de ele. Statistic, două din 100
de adolescente sunt afectate de anorexie, și una din șase de bulimie.
Ambele boli pot fi învinse cu ajutorul celor din jur și mai ales cu sfaturi de specialitate.

Cum recunoști o persoană anorexică?
●
●
●
●
●
●

În ciuda foamei, persoana refuză să mănânce și pierde cel puțin 15% din greutatea
corporală;
Când se uită în oglindă se vede grasă, supraponderală pe măsură ce devine din ce
în ce mai slabă;
E stăpânită de o frică exagerată de a ajunge grasă şi a pierde controlul propriei
alimentaţii;
Are tendinţa de a face exerciţii fizice extenuante;
E preocupată exagerat de pregătirea mâncării;
Face liste cu alimente „benefice” şi „malefice”

De obicei anorexia începe cu o pierdere în greutate fie printr-o boală fizică, fie printr-o
cură de slăbire. Corpul nu reacţionează bine atunci când este înfometat, iar alimentaţia
neregulată determină un comportament care domină viaţa persoanei afectate.
Aproximativ 40% din persoanele afectate de anorexie vor dezvolta mai târziu o
alimentaţie bulimică.
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Cum recunoști o persoană bulimică?
●
●
●

Înghite cantităţi enorme de alimente bogate în calorii și se simte dezgustată de
sine;
Încearcă să-și provoace stări de vomă și abuzează de laxative și diuretice;
Controlul greutăţii îi domină viaţa.

Bulimia începe de obicei cu o dietă rigidă pentru obţinerea siluetei perfecte. Voma după
o masă copioasă pare că aduce un sentiment de eliberare, dar numai pentru scurt timp.
Mai târziu se va transforma în depresie şi sentiment de vinovăţie. Unele persoane folosesc
laxative, neștiind că laxativele nu reduc conţinutul de grăsimi, ci elimină elementele vitale
şi deshidratează organismul. Dezechilibrele chimice în organism duc la letargie, depresie
şi gândire înceţoşată.

●
●
●
●
●

Deshidratare, constipaţie şi diaree
Spasme, crampe musculare
Indigestie cronică
Pierderea menstruaţiei sau cicluri neregulate
Atrofierea organelor

Putem preveni
o sinucidere?

Ce cauzează bolile?
Cauzele anorexiei şi bulimiei rămân neclare. De vină sunt și influenţele sociale, mijloacele
de comunicare în masă care prezintă numai forme ideale și desconsideră persoanele
supraponderale, precum și factorii biologici – dezechilibre hormonale sau chimice
caracteristice adolescenței.

10 manifestări care pot însemna că cineva se gândește să-și ia viața
și cum poate fi ajutat.

Nici factorii personali nu sunt de neglijat:
●
●
●
●

Ruperea unei relaţii sau moartea unei persoane dragi
Teama de responsabilităţile maturităţii
Slaba comunicare între membri familiei sau reticienţa părinţilor de a acorda o
oarecare independenţă copiilor care se maturizează
Credinţa că dragostea familială şi prietenească depinde de realizări înalte.

Efecte vizibile și invizibile
Efectele fizice pot fi foarte grave, dar în general sunt reversibile dacă boala este tratată
în fază incipientă. Dacă nu se tratează, anorexia severă şi bulimia pot duce la moarte.
A acţiona atunci când apar primele semne şi a urma tratamentul din timp este esenţial
pentru aceste boli.

Ambele boli, atunci când ajung într-o fază severă, pot duce la:
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●
●

Afectarea rinichilor
Infecţii ale căilor urinare şi rănirea colonului

Sinuciderea e o încercare serioasă de a rezolva o problemă la care aparent nu găsim
alternative. Majoritatea simptomelor asociate gândurilor suicidare sunt similare cu
manifestările depresiei. Semnele care vorbesc despre asta sunt:
●
Modificări în obiceiurile alimentare sau tulburări de somn
●
Retragere şi izolare faţă de familie, prieteni
●
Acte violente, comportament rebel, vagabondaj
●
Consum de alcool sau droguri
●
Plictiseală, dificultăţi în concentrare, deteriorarea rezultatelor la învăţătură
●
Incidente în care e implicată și poliția
●
Afirmaţii de genul: «Nu voi mai fi o problemă pentru mult timp» sau «Nimic nu
mai contează» sau «Nu vă voi mai vedea»
●
Aruncarea unor obiecte personale preţioase
●
Oscilaţii bruşte ale atitudinii- entuziasm exagerat după perioade de depresie
●
Semne de psihoză- halucinaţii sau gânduri bizare
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Factori de risc

Stresul nu conduce la sinucidere în mod normal, mulți oameni se confruntă cu greutăți
care i-ar putea împinge să-și ia viața și totuși nu o fac. Factorii de risc pentru suicid la
adolescenţi includ depresia, dependenţa de alcool sau droguri, abuzul fizic sau sexual,
comportamente agresive.

Cum putem ajuta un prieten care se gândește la sinucidere:

Persoanele aflate în situatie de risc sunt cele care:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Lumea e plină
de alternative,
de ce suferi
după el/ea?

●
●
●

și-au pierdut statututul social, serviciul, venitul;
au stima și încrederea în sine scazute;
aud voci de la Dumnezeu sau doresc să însoțească o persoană dragă, care a murit,
în Rai;
au avut tentative de suicid în trecut;
au pierdut recent pe cineva drag;
sunt incapabile să-și găsească un job;
sunt victime ale violenței domestice ori ale altor forme de violență;
au conflicte cu ei înșiși sau cu alți membri ai familiei;
suferă de boli terminale;

ascultă-l și încurajează-l să vorbească despre problemele și sentimentele lui;
recunoaște-i problema și înțelege-i sentimentele;
evită să-l învinuiești prin formulări de genul „De ce ai făcut asta ?” sau „Greșești!”;
oferă-i sprijin ca să se elibereze din cercul gîndurilor negre;
antrenează-l în activități sociale și plăcute;
trimite-l la un consilier sau un profesionist în sănătate mintală.

4 mituri despre sinucidere
Numai ceilalți o fac, mie nu mi se poate întâmpla
Oricine poate avea gânduri de a-și lua viața în fața unei crize, dar nu oricine o face. Când
gândurile devin repetitive și influențează activitatea zilnică, sinuciderea se poate comite.
Persoanele care vorbesc despre sinucidere nu o fac
În realitate însă, o mare parte dintre persoanele care vorbesc despre sinucidere ajung să
și comită actul.
Cine a avut o tentativă de suicid, la un moment dat va reuși
Nu toți cei care înregistrează tentative de suicid le și repetă. Suportul oferit îi poate ajuta
să scape de gândurile morții. Totuși, o mare parte dintre cei care au încercat o dată și au
fost salvați au nevoie de o monitorizare specială o perioadă de timp.
Persoanele care se sinucid sunt întotdeauna bolnave psihic
Nu e în totalitate adevărat. Multe persoane care încearcă să se sinucidă au stări depresive,
sunt nefericite, supărate sau violente înainte de comiterea actului.
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Cele 5 stadii prin care treci după o despărțire
De când e lumea, îndrăgostiţii sunt convinşi că iubirea lor va fi veşnică. Ea
îi spune lui: „Chiar dacă vei fi cu alta, eu voi fi amanta ta”. Iar el îi spune ei:
„Te voi găsi, oriunde vei fi, şi te voi lua cu mine!” Dar lucrurile se schimbă
jalnic, pe măsură ce personalitatea unuia este asimilată de personalitatea
celui care urmează să-l părăsească. Cel care rămâne în urmă este consolat
de prieteni cu fraza: „Nu mai suferi atâta, că e lumea plină de băieţi sau
fete”. Cei doi parcurg stadiile tipice ale pierderii, dar vor fi ei în stare să se
despartă în demnitate?
Ştii să pierzi?
Unii dintre băieţi nu sunt capabili să accepte ideea că ei sunt cei părăsiţi.
După cum afirmă cercetătorii din domeniul psiho-social, reacţiile faţă de
despărţirea de persoana iubită sunt mult mai vehemente pentru bărbaţi
decât pentru femei. Capacitatea lor de a se confrunta cu pierderea se
formează încă din copilărie, pe vremea când li s-ar putea oferi alternative
şi compensaţii atunci când o dorinţă nu li se împlineşte. Pe parcursul
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dezvoltării se conturează stadiile tipice ale reacţiei pe care oricare dintre
noi o putem avea atunci când suferim o pierdere a cuiva drag sau a ceva
importat. Iată care sunt aceste stadii:
Stadiul de negare, în care persoana în cauză nu poate să creadă că a
pierdut. Ea spune: „Nu cred, nu se poate...”
Stadiul de mânie, când este exprimat vehement dezacordul faţă de
pierdere. Persoana care pierde spune adesea: „De ce tocmai mie trebuia
să mi se întâmple asta?”
Stadiul de târguială, caracterizat de tendinţa la compromis; se pot auzi
fraze precum: „Dacă nu făceam acea gafă, n-aş fi pierdut” sau „Aş sta
toată viaţa în genunchi, numai să se întoarcă”
Stadiul de disperare are caracteristică renunţarea la luptă, deprimarea,
autoacuzarea. În acest stadiu pot surveni acţiunile necugetate,
disproporţionate faţă de gravitatea despărţirii, cum ar fi suicidul.
Stadiul de împăcare survine atunci când, găsind alternative sau
compensaţii pentru pierderea suferită, persoana în cauză poate vorbi
deschis şi fără resentimente despre ceea ce i s-a întâmplat.
Dacă îi eşti prieten adevărat unei astfel de persoane, o poţi ajuta să
parcurgă aceste stadii căci uneori se întâmplă ca ea să rămână în vreunul
din ele un timp mult prea îndelungat.
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Bullying De unde vine
tentația de a-l
șicana pe cel
mai slab?
Agresor-victimă, o relație aparent de forță-slăbiciune între doi oameni care uneori se
aseamănă. Cum îi faci față?
L-ai îmbrâncit pe hol, te-ai bucurat când i-au căzut cărțile pe jos, l-ai înghesuit într-un colț
și ți-a plăcut frica pe care i-ai citit-o în ochi când credea că va urma să-l lovești, ai postat pe
Facebook niște prostii despre el, doar pentru că așa au curs like-urile către tine? Dacă nu
știai, toate astea au un nume. Englezesc, ca și like-urile la care tânjim cu toții. Se cheamă
bullying și vine din englezescul bully – bătăuș, huligan. Aproape că te face să te simți cool
când îl afli, așa e?
Ei bine, nu e cool. Nici să fii bully, nici să fii victima lui. Victimele sunt cu predilecție
oamenii cu disabilităţi, minoritarii sau pur şi simplu cei care arată diferit (se îmbracă
diferit, au alte gusturi muzicale sau de petrecere a timpului liber) faţă de ceilalţi colegi
din clasă. Fetele și băieții pot fi deopotrivă victime și agresori. În cazul fetelor, bullying-ul
e ceva mai subtil – excluderea din grup, manipularea relațiilor de prietenie, răspîndirea
de zvonuri răutăcioase.
95% dintre elevii din România au fost victime, într-un fel sau altul, ale bullyingului. Pentru
că nu e ilegal, ba chiar asociat adesea cu „obișnuita viață de liceu”. În realitate, bullyingul
poate fi doar un stadiu incipient al violenței. Abia atunci devine ilegal, când se transformă
în violență.
Bullyingul nu se petrece doar în şcoală, ci și prin telefon, email sau pe reţelele de
socializare (cyberbullying). Așa că avem bullying:
●
Fizic –lovituri, îmbrânceli, atingeri nedorite, hărțuire sexuală, deposedare de
lucruri, vandalism - este cel mai uşor de indentificat;
●
Emoţional – este mai subtil, în special pentru că o tactică preferată este cea de a
lansa zvonuri maliţioase despre victimă şi identificarea sursei poate fi dificilă;
●
Cyberbullying – poate fi cel mai dificil de combătut; mediul online oferă anonimat
persoanei care agresează şi un public larg pentru răspândirea de zvonuri, insinuări,
hărţuiri.
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Ce simte agresorul:
De multe ori e chiar el o victimă. Acasă, în familie, părinții ocupați cu cariera sau altele îl
neglijează sau abuzează. Acasă orice neînţelegere se rezolvă prin pedepse fizice unde cel
mai puternic câştigă. Iar el nu e cel mai puternic acasă, așa că-i rămâne să se manifeste
la școală. Unde:
●
Simte nevoia să fie puternic, să dețină controlul;
●
Caută să atragă atenția;
●
Are probleme de comportament din cauza consumului de alcool sau droguri;
●
Nu e conștient de cât de dureroasă poate să fie postura în care își pune „victimele”.

Ce simte victima:
Victima e posibil să aibă și ea probleme acasă, unde violenţa domestică și abuzurile sunt
la ordinea zilei. Dar spre deosebire de agresori, victimele rămân la același statut și în afara
casei. Sau pur și simplu sunt „diferite”:
●
Evită şcoala, se plâng că sunt bolnave pentru a justifica chiulul care e de fapt o
fugă de agresori;
●
Se simt nesigure şi, ca și agresorii, au stimă de sine scăzută;
●
De multe ori nu au prieteni;
●
Sunt timide, anxioase, nu vorbesc cu nimeni despre ce li se întâmplă.

Cum faci faţă bullyingului:
●
●
●
●
●
●

Ignorându-l – de regulă agresorii aşteaptă o reacţie, dacă nu o obţin e posibil să
renunțe;
Închizând conversațiile online - la cel mai mic semn de suspiciune e bine să
părăsești site-ul de socializare, măcar pentru o vreme;
Fă un sport - sportul dă încredere, forţă mentală şi fizică;
Fă-ți prieteni - Sentimentul de apartenență la un grup te ajută să faci față
conflictelor;
Apelează la un serviciu de consiliere psihologică sau vorbește cu un adult;
Încearcă să nu arăți că ți-e frică - uneori o simplă atitudine mai curajoasă te poate
salva din situație.

Ai nevoie de
un psiholog?
Fundaţia Estuar

oferă consiliere gratuită tinerilor din licee precum şi
celor între 19 şi 29 de ani care au probleme de
integrare socială, profesională sau
au o problemă de sănătate mintală temporară
Informaţii şi înscrieri în Centrele Estuar:

Bucureşti:
Centrul Social Sector 6

Cluj:
Centrul Social Cluj

Str. Lt. Gh. Negel,
nr. 1-3, sector 6,
Telefon:
021/411.08.85
0753.088.677

Str. Gorunului nr. 21, etaj. 2,
Cluj-Napoca,
Telefon:
0364/10.10.97
0753.088.673

E-mail: office.cs6@estuar.org

E-mail: office.cluj@estuar.org

Ploieşti:
Centrul Social Ploieşti

Giurgiu:
Centrul Social Giurgiu

Str. Iuliu Maniu, nr. 26 A, Ploieşti,
Telefon:
0344/14.32.98
0753.088.671

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83,
Giurgiu,
Telefon:
0758.119.322

E-mail: office.ploiesti@estuar.org

E-mail: office.giurgiu@estuar.org

(între orele 08.30 - 16.30)

(între orele 08.30 - 16.30)
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(între orele 08.30 - 16.30)

(între orele 08.30 - 16.30)

www.estuar.org
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