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Ce este frica de recidivă?
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Mă bucur că am terminat 
tratamentul, dar a rămas teama că 
boala ar putea recidiva.
 

– Iuliana S., 43 de ani, 
cancer mamar

Experiența fiecărei persoane care are o patologie onco-
logică este diferită, iar temerile pe care le putem avea 
sunt unice. Cancerul adună toate emoțiile la un loc. 
Perioada post tratament nu este una fără provocări, ci 
poate rămâne o oboseală mai accentuată (simptom 
cunoscut sub denumirea de fatigabilitate relaționată 
bolii și tratamentelor), probleme legate de memorie și 
concentrare (efectul chemobrain ca urmare a trata-
mentelor oncologice, dar și a efectelor adverse dator-
ate acestora), probleme la locul de muncă sau chiar în 
relația de cuplu, dar și frica de recidivă/recurență.
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Ce este frica de recidivă?

Frica de recurență este definită ca îngrijorarea cu privire 
la faptul că boala neoplazică poate recidiva, progresa 
sau se poate metastaza (1, 2).

Câți pacienți se mai gândesc că boala ar putea reveni?

Studiile ne evidențiază faptul că, între 31% și 83% dintre 
pacienți experiențiază un nivel semnificativ al fricii de re-
cidivă ce poate persista chiar și pentru o perioadă de ani 
de zile de la diagnostic (3-5).

Ce ne ajută să știm?

1. Îngrijorarea cu privire la revenirea cancerului este 
normală. Aceasta este una dintre cele mai comune te-
meri după tratamentul oncologic.

2. Frica de recidivă este  definită pe un continuum de 
la un nivel funcțional/normal până la un  nivel dis-
funcțional/nesănătos.

3. Nivelul funcțional presupune să ne gândim că boala 
ar putea recidiva, progresa sau metastaza, însă să fie 
un gând care apare rar, nu persista pentru săptămâni 
sau luni și nu determină emoții negative foarte intense 
(de exemplu, pe o scala de la 0 la 10, emoția pe care 
o resimțiți este sub un nivel de 5, unde 0, înseamnă că 
nu există emoție negativă, iar 10, înseamnă că emoția 
negativă este foarte intensă).



4. Nivelul disfuncțional/nesănătos presupune să ne 
gândim la faptul că, boala ar putea recidiva, progresa, 
metastaza foarte des, persistă pentru săptămâni sau 
luni, determină emoții negative intense (mai mult de 
5, pe o scală de la 0 la 10) și simțiți că vă afectează în 
procesul de luare al deciziilor din viața de zi cu zi.

5. Dacă frica de recidivă este foarte intensă există in-
tervenții validate științific care sunt de un real folos.

6. Puteți apela la un psiholog care are expertiză în con-
silierea pacienților oncologici.

7.  “Curajul înseamnă rezistenţa la frică, stăpânirea fricii, 
nicidecum absenţa fricii”.  M.Twain

Recomandare

Adresați-vă următoarele întrebări de fiecare dată când 
un simptom vă activează gândul referitor la recidivă:

1. Ar putea fi și o altă cauză pentru durerea pe care o 
simt? Înainte de a avea acest diagnostic am mai avut 
o durere de acest fel? Care a fost cauza?
2. Cum ar putea altcineva să vadă situaţia?
3. Dacă cineva foarte drag ar fi în aceeași situație ce aș 
sfatui-o/ce l-aș sfătui?
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