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Diagnosticarea cu o boală cronică precum hepatita are un impact puternic asupra
pacientului. Pe lângă aspectele fizice și emoționale, datorate bolii, pacienții ajung să aibă
dificultăți și în privința relațiilor. De la legăturile cu membrii familiei, la cele cu prietenii apropiați
și grupul social până la relațiile profesionale – toate au de suferit într-o anumită măsură.
În cadrul acestui capitol abordăm aspectele emoționale și sociale ale pacienților cu hepatita
B și C din etapa diagnosticării. Capitolele următoare vor analiza aceste componente în alte trei
etape: tratamentul, re-evaluarea și etapa terminală.
Diagnosticul cu hepatită este considerat un eveniment puternic stresant, cu impact negativ
asupra stării de sănătate fizică și psihică a pacientului. Un studiu realizat de Castera4 arată că
diagnosticarea cu hepatita de tip C este percepută de pacient ca fiind un eveniment la fel de stresant
precum pierderea locului de muncă și evacuarea din locuință. O altă serie de studii aduc în discuție
faptul că este foarte important să facem distincția între reacțiile psihologice la cunoașterea faptului
că un pacient a fost infectat cu virusul hepatitei și efectele directe ale virusului în sine. Rodger și
colaboratorii30 au comparat 15 pacienți care erau conștienți de infecția cu virusul hepatitei C cu
alți 19 subiecți care nu știau că au infecție și au descoperit că primii au avut scoruri semnificativ
mai slabe pe scalele care măsoară distresul și calitatea vieții. Studiul realizat de Dalgard și
colaboratorii8 a confirmat aceste rezultate într-un grup de 199 de pacienți suedezi consumatori de
droguri, arătând că cei care credeau că sunt infectați au avut un scor al stării de bine mai mic decât
cei care credeau că nu sunt infectați. Luate împreună, aceste date oferă dovezi ale impactului
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negativ substanțial al cunoașterii diagnosticului cu hepatită asupra percepției pacienților
referitoare la starea lor de sănătate psihologică, cunoscută drept efectul „etichetării”36. Acest efect
a fost ilustrat și într-un studiu realizat de Zickmund37 care arată că stigmatizarea a fost identificată
la pacienții cu hepatite și a fost asociată cu o calitate mai scăzută a vieții, dar și cu o deteriorare a
suportului social.
Aspecte emoționale ale pacientului hepatic în momentul diagnosticării
Depresia și anxietatea sunt cele mai frecvente tulburări care se manifestă la pacienții care
suferă de hepatite B și C, ele apar cu precădere în perioadele de diagnostic.
Studiile arată că pacienții cu hepatită B suferă de mai multe probleme emoționale decât
persoanele fără afecțiuni cronice26, iar diagnosticul cu hepatita de tip B conduce la: simptome de
depresie și anxietate, frică, îngrijorări legate de stigmatizare și scade calitatea vieții pacienților
infectați, în special în primele 3 luni de diagnostic10. Un alt studiu arată că 81% dintre pacienții
care suferă de hepatită cronică au avut scoruri pozitive la testele de screening pentru probleme
mentale. Aceste rezultate sunt susținute de studii ulterioare care indică faptul că tulburările
psihiatrice nu sunt un lucru neobișnuit în rândul bolnavilor de hepatite2, 3, 7, 12.
Depresia este una dintre probleme psihice frecvente în rândul pacienților în momentul
diagnosticării cu hepatite B sau C. Stresul, pierderea sănătății, suportului social și al locului de
muncă, singurătatea și izolarea, precum și unele dezechilibre la nivelul creierului pot conduce la
simptomatologie depresivă. Datele indică prezența unei rate semnificativ mai mare de depresie la
pacienții cu hepatită virală cronică decât la participanții sănătoși15, în timp ce alt studiu realizat la
nivel internațional arată o depresie de 86% la pacienții infectați cu hepatită C și o depresie de 68%
la cei cu hepatita B1. 28% dintre pacienții cu hepatită C suferă de tulburare depresivă comparativ
cu 2-9% din populația generală12. Un alt studiu indică că 35% dintre pacienții cu hepatită C au
raportat că resimt distres emoțional. Procentul pacienților cu hepatită C care suferă de depresie
este similar cu cel al pacienților cu alte condiții medicale de lungă durată, precum artrită și HIV11.
Hepatita cronică de tip B este greu tratabilă și pacienții ajung să trăiască cu ea pentru tot restul
vieții35, iar acest lucru are un impact negativ asupra sănătății psihice a acestora. Deoarece virusul
hepatitei poate fi transmis în populație, pacienții tind să fie discriminați și stigmatizați16, 22 și astfel
ajung să se simtă singuri, să își piardă speranța, să fie izolați – iar toate acestea îi fac mai vulnerabili
la depresie13.
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Simptomatologia anxioasă este una dintre problemele cu care pacienții cu hepatite B și C
se confruntă cel mai acut în perioada de diagnostic: aproximativ 24% dintre bolnavi suferă de o
tulburarea de anxietate, fiind la fel de frecventă precum cea depresivă9, 21. Nesiguranța legată de
boală și de modul în care aceasta va evolua, lipsa de tratamente eficiente sau accesul dificil la
tratament, teama de a nu transmite virusul celor apropiați, cursul sinuos al bolii hepatice,
stigmatizarea și izolarea socială5, 27 stau la baza îngrijorărilor pe care le resimt bolnavii cu hepatite
B și C încă din etapa de diagnostic. Tipurile de îngrijorări pe care le manifestă pacienții hepatici
nu se limitează doar la starea lor de sănătate, ci se regăsesc la nivelul tuturor domeniilor vieții:
social, personal, profesional. Deși una dintre cele mai frecvente tulburări în rândul pacienților
hepatici este cea de anxietate generalizată, în momentul diagnosticării apar cu atacuri de panică
situaționale.
De ce este importantă abordarea problemelor emoționale ale pacienților încă din etapa de
diagnostic? Katon, Lin și Kroenke23 au arătat că pacienții ce suferă de o boală fizică cronică și
depresie și/sau anxietate, comparativ cu cei cu care nu manifestă tulburări psihiatrice, au raportat
un număr mult mai mare de simptome fizice atunci când se controlează severitatea tulburărilor
medicale. De asemenea, anxietatea și depresia asociată unui diagnostic cu boală cronică poate
interfera cu aderența la tratament în peste 45% dintre cazuri24. Ce înseamnă acest lucru?
Tulburările emoționale au un impact negativ nu doar asupra stării psihice a pacientului, dar
simptomele fizice pot să se accentueze. În plus, aderența scăzută la tratament ajunge la menținerea
sau exacerbarea simptomelor fizice.
Relația pacientului hepatic cu familia, cu mediul profesional și social în etapa de diagnostic
Diagnosticarea cu hepatită poate reprezenta un prim pas în procesul medical de recuperare,
dar pentru pacient acest diagnostic aduce cu sine o serie nouă de dificultăți la nivelul relațiilor: cu
familia, cu prietenii, cu grupul social extins și chiar cu colegii de muncă.
Cum este posibil ca diagnosticarea cu o boală cronică să producă astfel de efecte negative
la nivelul relațiilor în loc să aibă exact efectul opus? Din cauza modului în care hepatita se
transmite, dar și a modului în care pacienții au contactat boala (comportamente de risc – consum
de droguri, relații sexuale neprotejate), aceștia ajung să fie judecați și stigmatizați de cei din jur.
În literatura de specialitate se vorbește despre numeroase cazuri în care persoanele care au fost
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diagnosticate cu hepatite au fost evacuate din casele lor, au fost date afară de la locurile de muncă
sau au fost respinse de familiile, prietenii și vecinii lor.
Stigma, depresia și marginalizarea socială sunt doar câteva dintre problemele cu care acești
pacienți se confruntă din cauza temerilor proprii și ale membrilor familiei legate de boală și de
modalitățile de transmitere5, 24, 27.
Persoanele care sunt stigmatizate din cauza unor boli sau infecții nu se confruntă doar cu
problemele medicale, ci și cu situații în care le pot fi refuzate anumite facilități care definesc
calitatea vieții: educație, dezvoltare profesională, accesul la servicii medicale de calitate,
interacțiunile sociale6. Cu toate că există multe condiții medicale care sunt asociate cu
stigmatizarea, există câteva care au un impact mai ridicat asupra pacienților. Printre acestea se
numără: HIV/SIDA, tuberculoza și hepatitele B și C. Stigma poate să apară în familie, comunitate
sau la nivel instituțional și poate să fie manifestată explicit sau implicit 18. Pacienții sunt
stigmatizați atât pentru contactarea virusului și a bolii cât și pentru modalitatea în care au contactat
boala (mai ales dacă sunt consumatori de droguri injectabile)20.
Una dintre temerile majore cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu hepatite este
pierderea sprijinului familiei și al suportului social. Din această cauză, unii pacienți tind să ascundă
diagnosticul și refuză tratamentul pentru a nu fi descoperiți. Într-un studiu realizat de
Hassanpour14, participanții au afirmat că au ezitat să îi informeze pe ceilalți despre diagnostic
deoarece s-au temut că vor fi respinși de membrii familiei și de prieteni. Persoanele care se simt
stigmatizate și folosesc multe strategii de ascundere a diagnosticului tind să resimtă un stres ridicat
și o deteriorare a relațiilor familiale și sociale, atât de necesare adaptării la boala cronică.
Atunci când sunt diagnosticați cu hepatită, pacienții se confruntă cu o teamă ridicată de a
transmite boala membrilor familiei, prietenilor sau colegilor. Pe de altă parte, persoanele care intră
în contact cu pacienții raportează o teamă crescută referitoare la contactarea bolii. Această temere
are la bază, cel mai adesea, lipsa cunoștințelor referitoare la boală: preconcepții legate de
transmiterea virusului prin folosirea la comun a ustensilelor, prin mâncare sau prin mâncatul
împreună29, 34, credința că virusul hepatitei B sau C este o trăsătură genetică33, lipsa conștientizării
faptului că virusul hepatitei poate fi transmis pe cale sexuală17 și percepția hepatitei ca fiind o
consecință a unor comportamente neadecvate sau a bolnavilor ca fiind persoane rele, de calitate
inferioară19.
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Impactul diagnosticării cu hepatită B sau C asupra familiei și asupra relațiilor este destul
de puternic, pacientul hepatic tinde să se izoleze și să se retragă dintr-o serie de relații
semnificative. Astfel, persoanele diagnosticate cu hepatite devin mult mai anxioase în legătură cu
transmiterea infecției către membrii familiei și, de aceea, ajung să se distanțeze de persoanele cu
care aveau relații apropiate32. De asemenea, pacienții afirmă că simt că și-au făcut familia de
rușine31 și din această cauză relațiile sociale sunt deteriorate. În plus, pacienții hepatici pot
manifesta dificultăți în menținerea relațiilor intime: unul dintre pacienți afirma ca în urma
diagnosticării cu hepatită, părinții partenerei lui i-au interzis să continue relația cu el25.
Viața profesională are, la rândul ei, de suferit în urma diagnosticării cu hepatită cronică.
Ca urmare a primirii diagnosticului, pacienții ajung să excludă o serie de opțiuni de carieră pe care
poate anterior le luau în considerare, de exemplu în domeniul alimentar sau îngrijirea copiilor28.
Acest lucru este resimțit ca fiind extrem de stresant pentru pacienți, unii dintre ei fiind nevoiți să
ia în considerare nu doar schimbarea locului de muncă, ci și o reconversie profesională. Mai mult,
odată diagnosticate cu hepatită, iar diagnosticul comunicat colegilor și angajatorilor, persoanele
cu hepatită se tem tot mai tare că își pot pierde locul de muncă. Acest lucru se datorează nu
neapărat datorită afectării capacității lor de a-și realiza sarcinile de serviciu, cât din cauza temerii
colegilor că ar putea contacta virusul. Sau, în cazul în care persoana nou diagnosticată este în
căutarea unui loc de muncă, temerea cea mai ridicată este ca, în urma comunicării diagnosticului,
șansele de a-și găsi un loc de muncă să scadă considerabil33. De asemenea, evoluția profesională
a pacientul diagnosticat poate fi afectată ca urmare a faptului că acesta va refuza activități ce îl
scot din zona de confort precum: team building-uri, călătorii frecvente, relocări etc. – într-un final,
acesta se va plafona refuzând schimbările ce vin la pachet cu evoluția profesională și personală.
Persoanele care suferă de hepatită B sau C pot apela la diferite strategii pentru a face față
diagnosticului, bolii și stigmei asociate. Cele mai dese sunt strategiile de evitare (a dezvăluirii
diagnosticului, a relațiilor intime și sociale), care pot conduce la anxietate și depresie. Acestea din
urmă pot fi însoțite de o stare permanentă de iritabilitate, cu efecte negative asupra tuturor tipurilor
de relații interpersonale: familiale, sociale, profesionale. De asemenea, iritabilitatea poate apărea
ca o consecință a vinei în situația în care pacientul a transmis deja virusul hepatitei unei persoane
dragi.
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Concluzii
Diagnosticarea cu hepatită B sau C este, fără îndoială, o etapă pe care pacientul o resimte
puternic. Poate fi însoțită de simptomatologie anxioasă, în principal din cauza nesiguranței, temerii
de a transmite boala și de a fi stigmatizat. Sunt destul de frecvente, de asemenea, și simptomele
depresive care îl fac pe pacient să se izoleze și să se retragă din majoritatea relațiilor semnificative.
Diagnosticarea nu are un impact doar la nivelul familiei pacientului sau al grupului social, ci se
manifestă și în domeniul profesional. Teama de a transmite boala colegilor, refuzarea unor
oportunități din cauza acestei temeri sau chiar nevoia reorientării profesionale afectează traseul
profesional și cariera persoanelor diagnosticate.
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