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Psihoprofilaxia primarå pediatricå –
o idee cåreia i-a venit timpul
Primary pediatric psychological prophylaxis – an idea for
which time has come
Prof. Dr. MILEA ªTEFAN

UMF, Bucure¿ti

REZUMAT
Sunt sintetizate principalele problemele actuale cu caracter general ale PPP pediatrice. Se subliniazå principiile

¿i obiectivele sale ¿i faptul cå este destinatå cre¿terii calitå¡ii vie¡ii, ceea ce-i conferå o dimensiune modernå cu
mult mai cuprinzåtoare decât în accep¡iunea clasicå; este cea mai autenticå formå de interven¡ie preventivå; a
devenit o realitate cu multiple posibilitå¡i eficiente ¿i rentabile; este mai importantå decât cea destinatå adultului;
are un caracter multidisciplinar depå¿ind larg sfera ¿i capacitatea de cuprindere a psihiatrului ¿i a psihiatriei
în subordinea cåreia s-a aflat mult timp. La acestea se adaugå faptul cå este un demers complex marcat de
obstacole obiective ¿i subiective care din påcate o men¡in încå în posturå de cenu¿åreaså. De asemenea, se sus¡ine
ideea constituirii în cadrul serviciului sånåtå¡ii publice a unor structuri cu competen¡e ¿i cu func¡ii de legåturå
cu toate instan¡ele cu responsabilitå¡i în domeniu.
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ABSTRACT
The article summarizes the current main problems with a general character of the pediatric PPP. It emphasizes

its principles and its objectives and the fact that it is destined to increase life quality (offering it a much modern
dimension than that commonly accepted); it is the most authentic form of preventive intervention; it has become
a reality with multiple effective and rentable possibilities; it is more important than the one intended for the
adult; it has a pluridisciplinary character which exceeds the range of the psychiatrist and that of psychiatry to
whom it has been subordinated for a long time. Moreover, it has to be mentioned that it is a complex process
marked by both objective and subjective obstacles which are still keeping it down. The article is also supporting
the idea of establishing a range of structures with competences and connection functions with all the resorts in
the field, within the public health service.
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Afirma¡ia din titlu apar¡ine lui Goldston
¿i a fost fåcutå în 1977. Cu toate
acestea, ¿i de¿i psihoprofilaxia primarå
este un demers sanogen de primå
mårime, ¿i aståzi ea a¿teaptå så fie

luatå în serios pânå ¿i de beneficiari.

DEFINIºIE
Psihoprofilaxia primarå (PPP) are în vedere

întreaga bazå teoreticå ¿i toate cåile ¿i mijloacele

destinate împiedicårii apari¡iei unor disfunc¡ii
neuropsihice ¿i a tulburårilor psihopatologice sau
somatice legate de ele. Altfel spus, este vorba de
un sistem pluridisciplinar de concepte ¿i instru-
mente practice destinate apårårii, påstrårii ¿i
întåririi sånåtå¡ii psihice iar mai modern, al stårii
de bine psihic, respectiv al sånåtå¡ii psihice po-
zitive. În acest fel, defini¡ia subliniazå cel pu¡in
trei aspecte importante:

– faptul cå sunt vizate nu numai tulburårile
psihice ci ¿i întreaga gamå a somatizårilor
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generate de disfunc¡iile psihologice, feno-
men foarte comun la copil ¿i adolescent;

– se adreseazå atât întregii popula¡ii sånå-
toase din punct de vedere psihic, vulne-
rabile, predispuse la îmbolnåvire sau cel
mult cu simptome izolate, cât ¿i tuturor
factorilor cu rol psihopatogen ¿i subliniem
¿i protectivi, capabili så influen¡eze starea
de sånåtate psihicå;

– cel de-al treilea aspect ne då posibilitatea
så punem semnul egal între PPP pediatricå
¿i dreptul la copilårie. Aceasta deoarece el
are în vedere o nouå dimensiune, mo-
dernå, cu mult mai mare a PPP. Ea se referå
la extinderea ariei sale de cuprindere din-
colo de simpla prevenire a apari¡iei tul-
burårilor psihice. Angajându-se så apere
¿i så întåreascå starea de bine psihic, PPP
se obligå så reducå ¿i suferin¡a psihicå care
de regulå precede, adesea cu mult timp
înainte, apari¡ia tulburårilor clinic mani-
feste. Mai mult, ele sunt prezente chiar ¿i
atunci când, singure, resursele protective
naturale ale individului îl ajutå så depå-
¿eascå situa¡ia. Dåm ca exemplu faptul cå
¿i copiii abandona¡i, abuza¡i, neglija¡i, mal-
trata¡i ¿i chiar înfia¡i care au reu¿it så treacå
peste drama lor existen¡ialå fårå så devinå
cazuri clinice î¿i aduc aminte cu triste¡e de
suferin¡a cåreia au trebuit så-i facå fa¡å.
Nu trebuie uitat nici cå cele mai multe
dintre victimele abuzului sexual råmân
necunoscute, purtând cu ele toatå via¡a
amintirea dramei cåreia i-au fost victime
nevinovate. ªi unii ¿i al¡ii ar fi suferit mai
pu¡in dacå ar fi beneficiat de asisten¡å
psihoprofilacticå primarå.

Recunoa¿terea caracterului extins al ariei de
acoperire a ac¡iunilor de PPP are ¿i un alt mare
avantaj. Ea cre¿te semnificativ rentabilitatea lor.
Aceasta deoarece subliniazå existen¡a unui
important beneficiu suplimentar pe care evaluå-
rile obi¿nuite, limitate doar la dimensiunea cu
care interven¡iile psihoprofilactice diminuatå pro-
centul morbiditå¡ii clinic manifeste încadrabilå în
coduri diagnostice riguroase, îl ignorå pe nedrept.

PPP – cea mai autenticå formå de interven¡ie
preventivå.

Aceasta deoarece psihoprofilaxiile secundarå ¿i
ter¡iarå sunt de fapt modalitå¡i disimulate de demers
curativ, ele operând de fapt cu mijloace terapeutice
¿i recuperatorii destinate scurtårii duratei bolilor,
diminuårii gravitå¡ii acestora, eliminårii complica¡iilor
¿i a dizabilitå¡ilor, respectiv a incapacitå¡ilor.

De fapt Goldston (1977) este de pårere cå
aceastå confuzie contribuie la deturnarea aten¡iei,
a interesului ¿i a fondurilor destinate adevåratei
preven¡ii, aspect care este vizibil ¿i aståzi. Aceasta

nu înseamnå cå nu trebuie recunoscut ¿i meritul
conceptelor de profilaxie secundarå ¿i ter¡iarå
pentru sublinierea importan¡ei diagnosticului ¿i
interven¡iei curative precoce.

PPP o realitate cu multiple posibilitå¡i

Dacå dintotdeauna omul ¿i-a dorit så fie
absolvit de boalå în general ¿i de cea psihicå în
special, aspira¡ia sa s-a dovedit mult timp un vis.
Ea a fost pânå nu de mult consideratå doar „o
iluzie“ (Henderson-1975), „un domeniu cu cos-
turi mult mai mari decât beneficiul“ (Cummings-
1977), sau „ceva pentru viitor“ (Erlenmayer-
Kimling-1977). Ritmul lent cu care PPP a devenit
func¡ionalå s-a datorat faptului cå ea a pretins ¿i
pretinde îndeplinirea unor condi¡ii prealabile
indispensabile, mult timp inaccesibile.

Dintre ele re¡inem:
• cunoa¿terea factorilor etiologici (psihopato-

geni ¿i protectivi) ¿i a tulburårilor psihice;
• descoperirea unor mijloace ¿i metode de

identificare ¿i interven¡ie precoce, accesi-
bile, eficace ¿i rentabile;

• existen¡a unui sistem multidisciplinar unitar
de servicii profilactice calificate ¿i rentabile;

• cunoa¿terea inciden¡ei ¿i a prevalen¡ei
tulburårilor psihice ca ¿i a evolu¡iei spon-
tane sau în func¡ie de diferite situa¡ii sau
condi¡ii de referin¡å;

• o dezvoltare economico-socialå capabilå
så acopere costurile deloc de neglijat;

• ¿i o comunitate avizatå ¿i responsabilå care
så în¡eleagå ¿i så accepte sacrificiile, så ¿tie
ce poate cere ¿i så respecte normele nece-
sare de conduitå.

Pe måsurå ce progresele ¿tiin¡ifice au adus
preven¡ia tulburårilor psihice din domeniul unor
deziderate ¿i considera¡ii teoretice în cel al unor
mijloace de interven¡ie func¡ionale, preocupårile
pe acest plan au cåpåtat consisten¡å, ¿i-au diver-
sificat ¿i extins aria de cuprindere devenind o
realitate cu multiple posibilitå¡i. Este ceea ce am
cåutat så demonstråm în volumul apårut în anul
2006 intitulat „Profilaxie primarå a tulburårilor
psihice la copil ¿i adolescent“.

PPP pediatricå – o prioritate de prim rang

Este ceea ce sus¡ine ¿i Eisenberg, care în 1978
afirma cå în domeniul PPP, copilul este prioritatea
numårul unu. La rândul såu, pre¿edintele Aso-
cia¡iei Mondiale de Psihiatrie, Ahmed Okasha,
este de pårere cå „Sånåtatea psihicå a adultului
începe cu sånåtatea mintalå a copilului“ care a
fost, adåugåm noi. De fapt, Freud are meritul de
a fi subliniat, în felul såu, aceastå idee funda-
mentalå a sånåtå¡ii psihice. Într-adevår, cele mai
multe dintre problemele psihice ale adultului î¿i
au originea în calitatea defectuoaså a copilåriei
acestora. Mai mult, o copilårie fericitå constituie
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premiza unor viitori pårin¡i integri ¿i a unor ¿anse
sanogene pentru descenden¡ii acestora, ceea ce
subliniazå efectul benefic transgenera¡ional al PPP
pediatrice. Toate acestea înseamnå cå PPP pedia-
tricå trebuie så aibå ca prioritate grija pentru a
cre¿te copii echilibra¡i psihic încå din primii lor
ani de via¡å ¿i pentru a asigura acestora un climat
familial ¿i social sanogen. Iatå cu ce ¿i de unde
trebuie så înceapå grija pentru sånåtatea mintalå
a comunitå¡ii dacå vrea så fie ceea ce-¿i propune,
o filozofie preventivå. Nici cu adultul ¿i nici cu
persoanele deja suferinde. Aceasta ¿i pentru cå,
a¿a cum este deja evident, måsurile preventive
îndreptate spre adult se dovedesc fie tardive, fie
ineficiente, subiectul fiind greu de scos din tabie-
turile sale existen¡iale ¿i de determinat så adopte
comportamente preventive.

PPP pediatricå – un demers complex marcat
de controverse

De¿i defini¡ia PPP este, din punct de vedere
teoretic, clarå ¿i simplå, aplicarea sa la copil este
un demers complex dublat de unele aspecte con-
troversate.

Complexitatea decurge din faptul cå angajeazå
un sistem multidisciplinar de mijloace, speciali¿ti ¿i
institu¡ii care pretinde armonizarea tuturor verigilor
¿i structurilor societå¡ii (educa¡ionale, culturale,
sociale, psihologice, medicale, juridice, economice,
de planificare, individuale ¿i de grup) în cadrul
cårora pårin¡ii, o componentå deosebit de
heterogenå, ocupå un loc important. Mai mult, ea
trebuie så se adreseze unor procese interactive
sanogene ¿i patogene în cadrul cårora, caracterul
de organism în proces continuu de cre¿tere ¿i
dezvoltare al copilului îi conferå o mare mobilitate.
În aceastå ecua¡ie trebuie, în mod obligatoriu, inclu¿i
¿i pårin¡i cu valen¡ele lor sanogene ¿i patogene bine
cunoscute ¿i cu op¡iuni ¿i puncte de vedere adesea
contradictorii. În sfâr¿it, så amintim un fapt adesea
ignorat reprezentat de realitatea conform cåreia,
direct sau indirect, suferin¡ele somatice, endocrine,
neurologice sau senzoriale sunt frecvent la originea
celor mai diferite tulburåri psihice. Aceasta subliniazå
ponderea implicårii ¿i rolul important al speciali¿tilor
de toate domeniile medicinii în psiohoprofilaxia
pediatricå.

Caracterul controversat al PPP pediatrice are
în vedere limitele sale încå neclare. Astfel, se ¿tie
cå infirmitå¡ile ¿i întreaga patologie somaticå,
neurologicå, senzorialå sau endocrinå atât ale
copilului, cât ¿i cele ale pårin¡ilor såi pot genera,
direct sau indirect, tulburåri psihice la cel dintâi.
Aceasta înseamnå cå în toate aceste cazuri PPP
are numeroase puncte comune cu asisten¡a
curativå a tuturor acestor afec¡iuni sau infirmitå¡i
¿i cå profesioni¿ti din aceste domenii sunt în acela¿i
timp ¿i pioni de bazå ai demersului psihoprofi-
lactic. Or, în timp ce ace¿tia nu-¿i asumå res-

ponsabilitå¡i directe ¿i precise în acest domeniu
de grani¡å, fåcând uneori gre¿eli involuntare, sau
pentru cå nu sunt anume informa¡i, speciali¿tii
din domeniul patologiei psihice nici nu ¿i-l reven-
dicå ¿i nici nu-¿i pot permite så se implice direct
atâta timp cât echipa multidisciplinarå necesarå
este doar un deziderat.

Mai mult  ¿i poate mai complicat este faptul
cå nu este bine definitå limita pânå la care con-
fruntarea dintre copil, solicitårile ¿i încercårile
mediului de via¡å au un efect maturativ, de antre-
nament sau cålire, ¿i de la ce nivel sau în care condi¡ii,
acestea devin patogene, trebuind vizate de
mijloacele psihoprofilactice. Nu trebuie uitat nici cå
excesul de protec¡ie sau menajare are efecte
patogene la fel de nocive ca ¿i suprasolicitarea ¿i cå
nici reperele lor cantitative nu sunt clar delimitate.
În fine, existå ¿i o zonå bine definitå la copil ¿i adoles-
cent, reprezentatå de a¿a numite simptome izolate
a cåror apartenen¡å sau nu la normalitate în cazul
acestuia, este ¿i ea neclarå.

Nu este foarte clar definit nici råspunsul la în-
trebarea dacå PPP este mai bine så fie de fiecare
datå plasatå, abordatå ¿i delimitatå în func¡ie de
entitå¡i clinice distincte ¿i de speciali¿tii care le asistå
sau dimpotrivå, o structurå bine delimitatå. De-
oarece pe de o parte, PPP are în vedere cu prio-
ritate omul sånåtos ¿i factorii psihopatogeni,
protectivi ¿i de risc, iar pe de altå parte sunt foarte
pu¡ine cauzele disfunc¡iilor neuropsihice la copil
¿i adolescent caracterizate printr-o specificitate
nozologicå deosebitå, în ceea ce ne prive¿te,
suntem de pårere cå este de preferat constituirea
unei structuri flexibile cu func¡ii de legåturå, placå
turnantå a întregului demers destinat sånåtå¡ii
publice. Desigur cå la acest nivel, în func¡ie de
nevoi, pot fiin¡a diferite competen¡e conferite de
pregåtire ¿i experien¡å.

Principii de bazå ale PPP la copil ¿i
adolescent

Cel mai bine au fost sistematizate de Manciaux
(1983). Conform autorului, preven¡ia tulburårilor
psihice ale copilului:

– este un proces continuu care se desfå¿oarå
de-a lungul întregii vie¡i a copilului ¿i familiei
sale ¿i se amplificå în anumite perioade
vulnerabile ale dezvoltårii acestora;

– este integratå în context social general ¿i
face parte integrantå din orice program de
sånåtate familialå sau comunitarå;

– este un program complex, multisectorial
care nu se poate efectua decât în echipå
multidisciplinarå;

– impune realizarea unui echilibru corect în
ceea ce prive¿te programele ¿i investi¡iile
între preven¡ia primarå ¿i asisten¡a curativå
a tulburårilor psihice;

– trebuie så se bazeze pe evaluarea ¿tiin¡ificå
a datelor diferitelor måsuri preventive, pe
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nevoi obiective ¿i prioritå¡i ¿i trebuie justi-
ficatå printr-o evaluare atentå în absen¡a
cåreia devine discutabil så se pretindå cå
„este mai bine så previi decât så tratezi“;

– este o responsabilitate a serviciilor la toate
nivelele ¿i a tuturor categoriilor de personal;

– trebuie så fie perceputå ca o componentå
a sånåtå¡ii publice.

La acestea adåugåm ¿i nevoia de a fi activå,
accesibilå, eficientå, precoce ¿i credibilå pentru
beneficiari.

Strategii ale PPP la copil ¿i adolescent

În vederea atingerii obiectivelor sale, PPP
urmåre¿te un set de ¡inte strategice. Schematic,
acestea sunt:

a. cunoa¿terea, depistarea ¿i eliminarea cau-
zelor disfunc¡iilor neuropsihice.

Este cel mai sigur mijloc psihoprofilactic:
b. îngrådirea sau izolarea factorilor patogeni

sau de risc – exemplu: interzicerea vânzårii de
¡igåri ¿i alcool minorilor, a consumului acestora
în locuri publice, cenzurarea programelor de tele-
viziune destinate copiilor, plasarea unor pro-
grame TV numai la ore târzii, marcarea vizibilå a
zonelor cu risc etc.;

c. reducerea intensitå¡ii sau a frecven¡ei fac-
torilor etiologici ca în cazul preocupårii pentru
diminuarea poluårii ¿i a noxelor din apå sau aer,
în colectivitå¡ile de copii, la locul de muncå unde
lucreazå femei gravide, reducerea suprasolicitårii
¿colare etc.;

d. identificarea ¿i stimularea factorilor protec-
tivi, respectiv cre¿terea rezisten¡ei copiilor cum
este cazul vaccinårilor pentru diferitele afec¡iuni
ca ¿i a tuturor mijloacelor destinate cålirii fizice ¿i
psihice a minorilor;

e. îndepårtarea de zona ac¡iunii factorilor etio-
logici în vederea evitårii contactului cu ace¿tia cum
este cazul cu scoaterea gravidei din activitatea pro-
ductivå cu risc ¿i a concediului prenatal. Un alt
exemplu îl reprezintå înfierea ¿i plasamentul fa-
milial al copiilor din institu¡ii de copii sau decli-
narea din drepturi a pårin¡ilor incapabili så le asi-
gure minorilor o dezvoltare psihicå ¿i fizicå nor-
malå etc.;

f. informarea ¿i avertizarea asupra riscurilor
sau educarea în vederea însu¿irii unor conduite
de evitare ca în cazul sfatului genetic, a educa¡iei
sexuale sau privind riscurile uzului de alcool,
tutun sau droguri, a contactelor cu grupuri stra-
dale de tineri etc.;

g. interven¡ia de urgen¡å în cazul tuturor afec-
¡iunilor somatice neurologice sau senzoriale care
implicå apari¡ia de complica¡ii psihiatrice prin
ameliorarea accesibilitå¡ii ¿i a calitå¡ii asisten¡ei
medicale;

h. supravegherea minorilor în vederea împie-
dicårii de a lua contact cu situa¡ii implicând risc.

Exemplu: grija pentru modul cum minorii î¿i pe-
trec recrea¡ia în ¿coli, timpul liber sau cel în care
pårin¡ii sunt la lucru;

i. recuperarea dizabilitå¡ilor care au reper-
cusiuni asupra dezvoltårii psihice a minorului –
exemplu recuperarea precoce a deficien¡elor sen-
zoriale a infirmitå¡ilor motorii sau somatice ¿i a
tot ceea ce-l poate complexa pe minor.

Cu toate acestea, din nefericire, a¿a cum sub-
liniau Schwartz ¿i Johnson (1982), o parte a tul-
burårilor psihice nu pot beneficia încå de o ade-
våratå profilaxie primarå, etiologia acestora fiind
incomplet cunoscutå.

Tipuri ¿i forme de psihoprofilaxie primarå

La modul general, preven¡ia primarå are douå
laturi complementare, preven¡ia nespecificå ¿i
preven¡ia specificå, sau cum le nume¿te Faraone
(2005) preven¡ia universalå, respectiv, preven¡ia
selectivå. La rândul lor, acestea pot fi: active, semi-
active sau pasive; forme impuse ale cåror preve-
deri sunt obligatorii pentru cei viza¡i ¿i a cåror
nerespectare implicå sanc¡iuni, forme doar su-
gerate sau benevole ¿i forme bazate pe reguli ri-
guroase sau numai pe educa¡ie sau moralå.

A¿a cum am mai subliniat, suntem de pårere
cå în cazul PPP este de preferat så ne referim în
primul rând la specificitatea acesteia nu în func¡ie
de entitå¡i psihopatologice a¿a cum am fi tenta¡i
så o facem ¿i cum se procedeazå de regulå. Ni se
pare cu mult mai practicå ¿i mai utilå raportarea
specificitå¡ii psihoprofilaxiei primare mai ales la
natura factorilor psihopatogeni, de risc ¿i protectivi
viza¡i nemijlocit de aceasta. Op¡iunea este dictatå
în primul rând de faptul cå tulburårile psihice
cunosc un determinism multifactorial în care cu
excep¡ia unora dintre afec¡iunile psihice genetice
nu existå o specificitate cauzalå riguroaså. În al
doilea rând, astfel se va renun¡a mai u¿or la ideea
eronatå cå psihoprofilaxia primarå specificå
apar¡ine de drept psihiatrului care se ocupå de
respectivele tulburåri psihice (schizofrenie,
anorexie, boli afective, tulburåri de comportament,
tulburåri psihosomatice etc.) ¿i se va recunoa¿te
cå de fapt, ea se adreseazå în primul rând omului
sånåtos aflat în afara sferei de ac¡iune a acestuia.

Psihoprofilaxia primarå pediatricå –
o op¡iune rentabilå

S-a imputat ¿i se imputå încå PPP faptul cå nu
ar fi rentabilå. E drept cå: adesea rezultatele se
valideazå în timp, uneori peste genera¡ii; în anumite
domenii nu se cunosc bine cauzele sau nu
dispunem de mijloace de interven¡ie suficient de
eficiente sau cå adesea ea se confruntå cu pasivitatea
cu care popula¡ia o trateazå adeseori. Cu toate
acestea, trebuie spus cå valorificarea conceptelor
de factori de risc ¿i de categorii popula¡ionale cu
risc crescut care au permis restrângerea numericå
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a subiec¡ilor viza¡i ¿i a mijloacelor de interven¡ie
doar la obiective ¡intå ca ¿i ierarhizarea prioritå¡ilor
în func¡ie de eficien¡a demonstratå oferå aståzi
reale ¿anse de reu¿itå. De fapt, studii riguroase pe
anumite domenii ¿i e¿antioane popula¡ionale
limitate atestå nu numai eficien¡a, ci ¿i rentabilitatea
preven¡iei primare a tulburårilor psihice la copil ¿i
adolescent. Afirma¡ia este demonstratå de datele
experimentului francez pe perioada 1970-1975
privind instituirea unui program de preven¡ie
perinatalå care a relevat faptul cå pentru un franc
investit sunt economisi¡i opt franci care ar trebui
cheltui¡i cu tratamentul adecvat al tulburårilor astfel
prevenite. ªi studiul american (Controller General
of the United States – 1977) privind prevenirea
deficien¡ei mintale printr-un program de screening
la na¿tere utilizând ¿apte teste relevå un profit de
20 de dolari pentru unul investit fårå a lua în calcul
¿i beneficiul activitå¡ii productive a persoanelor
salvate. În cazul imunizårii antirubeolice (Browder
– 1977) beneficiul antecalculat a fost de 30 de ori
mai mare decât cheltuielile estimate a fi necesare
tratamentului medical, educativ ¿i de îngrijire a
cazurilor cu rubeolå congenitalå care ar fi putut
apårea. Mai mult, autorul este de pårere cå 50%
dintre deficien¡ele mintale pot fi prevenite. Ideea
este sus¡inutå de date din ¡åri dezvoltate cum sunt
Canada, Danemarca sau Suedia care au
subven¡ionat proiecte de psihoprofilaxie primarå
la copii.

Psihoprofilaxia primarå – o cenu¿åreaså
perpetuå

Afirma¡ia are în vedere situa¡ia acestui valoros
mijloc sanogen pretutindeni în lume. Ea nu este
rezultatul doar al limitelor impuse de insuficienta
cunoa¿tere în cazul multora dintre tulburårile
psihice ale copilului ¿i adolescentului a: cauzelor
¿i a mecanismelor care le stau la bazå, a preva-
len¡ei ¿i a dinamicii lor evolutive; a unor mijloace
de diagnostic ¿i de interven¡ie preventivå accesibile
¿i eficiente; a caracterului multidisciplinar care im-
pune armonizarea prea multor sectoare ale co-
munitå¡ii; ¿i nici a controverselor privind limitele
sale neclare care o fac så aibå domenii care
apar¡in tuturor ¿i nimånui. Sunt ¿i alte cauze mai
mult sau mai pu¡in subiective care plaseazå PPP
pe un plan secundar al preocupårilor comunitå¡ii,
¿i anume:

– Lipsa unei legisla¡ii unitare, a unui sistem
multidisciplinar autonom de servicii psiho-
profilactice, a unui personal propriu anume
calificat ¿i a unei cercetåri ¿tiin¡ifice siste-
matice în domeniu care så sus¡inå ferm
prioritå¡ile;

– Existen¡a unei permanente subfinan¡åri.
Aceasta pentru cå fondurile destinate sånå-
tå¡ii mintale sunt insuficiente în cele mai multe
¡åri ale lumii. În plus, ele sunt orientate ¿i

preferen¡ial dominând regula conform
cåreia omul sånåtos poate så mai a¿tepte.

– Faptul cå, a¿a cum subliniazå ¿i Nurcombe
(2005), PPP se confruntå cu ignoran¡a,
atitudinea superficialå, pasivå, rezisten¡a ¿i
chiar opozi¡ia manifestatå adesea de
popula¡ia sånåtoaså, principala beneficiarå
a acesteia ¿i chiar ¿i de cåtre cea cu risc
(Crocker – 1990). Pentru exemplificare, så
ne amintim doar de discrepan¡a dintre
numårul regulilor obi¿nuite de sånåtate
mintalå pe care le cunoa¿tem ¿i acceptåm
¿i pe cel al celor pe care le respectåm atunci
când suntem sånåto¿i. ªi mai delicatå este
situa¡ia implicårii voluntare a minorilor în
respectarea unor astfel de måsuri. Or, PPP
pretinde o comunitate capabilå så în¡eleagå
cå între starea de boalå ¿i cea de sånåtate
mintalå existå un spa¡iu de siguran¡å în care
aståzi se poate face foarte mult respectând
doar reguli elementare ¿i cå atunci când
este vorba de copil acest spa¡iu este esen¡ial.

– Pe multiple planuri, PPP este marcatå, ¿i
pe unele din ele blocatå, de implica¡iile
sale etice ¿i socio-politice. Este evident
faptul cå prin natura sa PPP implicå riscul
unor constrângeri. Ea trebuie så ¡inå seama
de impactul pe care regulile ¿i ac¡iunile
psihoprofilactice le au asupra drepturilor
¿i libertå¡ilor individuale. Este domeniul de
cea mai mare actualitate mai ales atunci
când trebuie så ¡inem seama de drepturile
copilului ¿i cele ale adul¡ilor care-l încon-
joarå, drepturi care nu sunt totdeauna
convergente. În acest domeniu s-a fåcut ¿i
se face mult insistându-se pe ideea de mal-
tratare, abuz sau neglijare a minorului. Cu
toate acestea, sunt numeroase aspectele în
care adultul, chiar ¿i atunci când ¿tie cå nu
procedeazå în interesul copilului (pro-
movarea violen¡ei ¿i libertå¡ii sexuale, u¿u-
rin¡a cu care se acceptå divor¡ul, minimali-
zarea în practicå a pericolului legat de accesul
u¿or la droguri etc.) îl ignorå. Graham (1977)
vorbea de riscurile care decurg din existen¡a
prea multor copii într-o familie ¿i de
dificultå¡ile pe care la întâmpinå adoptarea
unor måsuri preventive concrete. ªi
respectarea dreptului minorului de a accepta
sau nu tratamentul dependen¡ei de droguri
minimalizeazå pericolul pe care acesta îl
reprezintå pentru ceilal¡i copii.

– La cele de mai sus se adaugå, nu în ultimul
rând, un „mariaj” cu psihiatria, marcat de
riscuri.

În mod firesc, psihiatrii au fost cei care din primul
moment ¿i-au luat asupra lor ¿i sarcina prevenirii
tulburårilor psihice. A fost consecin¡a directå a
faptului cå ei sunt ¿i cei care cunosc cel mai bine
cauzele tulburårilor psihice, ¡inta principalå a PPP.
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Cu contribu¡ia lor, ¿i-a conturat aria de cuprin-
dere, s-a dezvoltat ¿i s-a impus. Subordonarea
PPP fa¡å de psihiatrie a continuat ¿i dupå ce prima
a îmbråcat noua sa hainå numitå sånåtate
mintalå, concept la originea cåruia s-a aflat ¿i la
baza cåruia trebuie så continue så se afle. A fost
un demers datorat pe de o parte, legåturii strânse
dintre curativ ¿i preventiv ¿i chiar a suprapunerii
lor formale la nivelul preven¡iei secundare ¿i
ter¡iare. Pe de altå parte, a func¡ionat ¿i un in-
teres reciproc. Justifica¡i de obliga¡iile lor majore
din domeniile psihoprofilaxiei secundare ¿i ter¡iare
¿i fascina¡i de caracterul nestigmatizant, mai
optimist, mai general, mai cuprinzåtor ¿i mai
deschis la progres al conceptului de sånåtate min-
talå, gestionar de drept al domeniului preventiv,
psihiatrii au îmbrå¡i¿at conceptul de sånåtate
mintalå, transformându-l într-o umbrelå aco-
peritoare. Un astfel de demers are avantajul cå
acum se vorbe¿te de sånåtate ¿i nu de boalå
psihicå, protejând pe cei suferinzi ca ¿i pe psihiatri
de prejudecå¡ile cu care dintotdeauna au fost
înconjura¡i. La rândul såu, PPP reprezentatå de
conceptul de sånåtate mintalå a fost atraså de
psihiatrie, tentatå fiind de mirajul atât al succeselor
cercetårii ¿tiin¡ifice din domeniul cauzelor ¿i al
mecanismelor de apari¡ie a tulburårilor psihice,
dar mai ales al rezultatelor imediate ob¡inute de
terapia psihiatricå modernå în sfera psiho-
profilaxiei secundare ¿i ter¡iare.

Alåturi de avantaje indiscutabile, subor-
donarea PPP psihiatrilor ¿i psihiatriei a avut ¿i are
¿i consecin¡e negative care nu pot fi minimalizate
¿i cu atât mai pu¡in ignorate ¿i anume:

– Riscul real al deplasårii facile, în cadrul
sånåtå¡ii mintale, a centrului de greutate
al preocupårilor, efortului ¿i al resurselor
dinspre omul sånåtos sau doar vulnerabil
spre cel suferind, dinspre PPP spre cea se-
cundarå ¿i ter¡iarå. Goldston (1977), re-
ferindu-se la nedelimitarea clarå dintre
preven¡ia primarå pe de o parte ¿i pre-
ven¡ia secundarå ¿i ter¡iarå pe de altå
parte, afirmå cå ea contribuie la deturnarea
aten¡iei, a interesului ¿i chiar a fondurilor
destinate adevåratei preven¡ii. La rândul
lor, Shinn ¿i Toohey (2001) vorbesc de
dilu¡ia eforturilor preventive. Ca atare, de¿i
capitolele de psihiatrie preventivå au
devenit o prezen¡å constantå în manualele
¿i publica¡iile psihiatrice, în realitate, pentru
diferite motive (depå¿irea largå a sferei ¿i
a capacitå¡ii de acoperire realå, avalan¿a
de cuno¿tin¡e, lipsa de resurse, presiunea
exercitatå de suferin¡å ¿i de bolnav etc.)
domeniul PPP constituie pentru psihiatri
o preocupare secundarå, mai mult teo-
reticå decât practicå.

– Minimalizarea faptului cå PPP adresându-se
omului sånåtos are un câmp de aplicare

care se plaseazå în afara grani¡elor suro-
rilor sale, psihoprofilaxia secundarå ¿i ter-
¡iarå ¿i a ariei de ac¡iune a psihiatrilor care
au în vedere omul suferind. Distinc¡ia este
fundamentalå nu numai pentru domeniile
pe care le acoperå, ci ¿i pentru instrumen-
tele necesare ¿i calificarea necesarå celor
care le aplicå. Strâns legat de acest risc este
¿i cel al psihiatrizårii PPP. Este vorba de
etichetarea în totalitate, cu u¿urin¡å, ca tul-
buråri psihice, a unor comportamente
infanto-juvenile anormale ca de exemplu:
suicidul, delincven¡a, toxicomaniile demisia
¿i e¿ecul ¿colar etc. Avem în vedere faptul
cå, în aceste cazuri, de cele mai multe ori,
nu psihiatrul trebuie vizat în primul rând,
a¿a cum se procedeazå de regulå, ci echipa
în care acesta are un rol a cårui pondere
diferå extrem de mult de la un caz la altul.

– Pierderea din vedere a faptului cå PPP este
un domeniu multidisciplinar, câmp de con-
fluen¡å care une¿te speciali¿tii din
numeroase domenii medicale ¿i nemedi-
cale cu consumatorii de sånåtate, parteneri
ai unui efort convergent care vizeazå
schimbarea calitå¡ii vie¡ii de toate zilele.
Faptul are drept consecin¡å inducerea im-
presiei false cå de acest domeniu råspund
în primul rând psihiatrii ¿i psihiatria.

Toate aceste aspecte sunt foarte pregnant
prezente ¿i în ¡ara noastrå. Astfel, de foarte multå
vreme se vorbe¿te de sånåtate mintalå ¿i de PPP
ca despre o prioritate a zilelor noastre. Stau mår-
turie existen¡a „Ligii Române pentru Sånåtatea
Mintalå“ înfiin¡atå în 1990, ¿i a revistei de spe-
cialitate, apari¡ia a 4 volume (1979, 1986, 2000
¿i 2004) cu acest titlu ca ¿i cele 4 conferin¡e
na¡ionale organizate în ultimul deceniu. Cu toate
acestea, o analizå atentå ne aratå cå aceste ini-
¡iative apar¡in mai ales psihiatrilor ¿i cå spa¡iul ¿i
timpul dedicat este cu prioritate rezervat preven-
¡iei secundare ¿i ter¡iare.

Mai mult, problematica preven¡iei primare a
tulburårilor psihice nu este prezentå nici în
pregåtirea studen¡ilor în medicinå ¿i nici a me-
dicilor de medicinå generalå sau de familie.
Pentru confirmare este suficient så parcurgem
tematica subiectelor cerute pentru admiterea la
reziden¡iat sau pe cea a pregåtirii reziden¡ilor de
pediatrie sau medicinå de familie, principalii edili
ai preven¡iei primare a tulburårilor psihice.

În anii de dupå 1989 a fost previzibil ¿i s-a
discutat despre pericolul cu mare impact
popula¡ional reprezentat de droguri, violen¡å sau
sexualitate, ca ¿i de numeroasele tenta¡ii cu false
valori destinate fårå limitå tinerei genera¡ii chiar
¿i prin mass-media. Desigur cå nu era de a¿teptat
så se realizeze peste noapte un sistem solid de
servicii preventive. Dar s-a fåcut prea pu¡in, ¿i
aståzi, cele mai multe dintre fondurile disponibile
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acestui domeniu sunt consumate pe interven¡ii
curative destinate consecin¡elor. Or, de la serviciile
de sånåtatea mintalå a¿teptåm, în primul rând,
interven¡ii preventive cel pu¡in în domeniile cu
mare impact popula¡ional ¿i mai ales al copiilor
¿i tinerilor, înainte ca apari¡ia tulburårilor psihice
så ne-o cearå. Insist asupra ideii interven¡iei active
cu toate obiec¡iile pe care le-ar putea genera,
deoarece, dacå PPP trebuie så vizeze mai ales
tânåra genera¡ie, oferta pasivå de servicii pre-
ventive va gåsi prea pu¡ini beneficiari.

Studiul COSIP finan¡at de Comunitatea
Europeanå efectuat ¿i în ¡ara noastrå în perioada
2002-2005 cu implicarea a 8 centre universitare
vest-europene ¿i destinat, între altele, acordårii
de asisten¡å psihologicå preventivå precoce gra-
tuitå copiilor ¿i familiilor cu un pårinte internat
pentru afec¡iuni acute ale sistemului nervos
central, eviden¡iazå ¿i el (Milea ¿i col. – 2003,
2005) aspecte care trebuie så dea de gândit. S-a
constatat o evidentå lipså de informare prealabilå
în domeniu nu numai a popula¡iei, ci ¿i a perso-
nalului medical dator så asiste complex atât pe
pacientul internat, cât ¿i familia acestuia. Mai mult,
62% dintre cele 146 de familii solicitate så accepte
oferta noastrå au refuzat de¿i le-au fost prezen-
tate pliante ¿i explica¡ii repetate. Din cele cinci
clinici de neurochirurgie ¿i neurologie, numai cu
douå s-a putut realiza o colaborare autenticå de¿i
s-au oferit informa¡ii complete ¿i nu s-a solicitat
decât facilitarea accesului la familia pacientului.
Motivele invocate în justificarea refuzului atestå
evident lipsa de informare ¿i preocupare în
domeniul psihoprofilaxie primare.

Un ultim exemplu se referå la faptul cå nu
este mult de când unele voci din mass-media de
la noi, nelini¿tite de incapacitatea ståvilirii cre¿terii
inciden¡ei toxicomaniilor au ridicat degetul
acuzator spre psihiatrii ¿i psihiatrie pierzând din
vedere faptul cå psihiatrilor le revine sarcina punc-
tualå de a aten¡iona asupra pericolului ¿i de a
interveni pe segmentele curative ale fenomenului.

Instan¡e implicabile în PPP

În mod obi¿nuit, ori de câte ori se fac referiri
cu privire la sånåtatea individului, întreaga res-
ponsabilitate se plaseazå pe umerii sectorului
medical considerat singurul råspunzåtor de tot ¿i
de toate. Nimic mai fals în cazul PPP. Aceasta
deoarece adresându-se cu prioritate omului så-
nåtos, PPP depå¿e¿te larg nu numai frontierele
psihiatriei, ci ¿i pe cele ale medicinii, fiind un câmp
de confluen¡å care une¿te speciali¿ti din toate
domeniile medicale ¿i nemedicale cu consuma-
torii de sånåtate, într-un efort comun vizând
schimbarea calitå¡ii vie¡ii. Subliniam mai sus nece-
sitatea existen¡ei unor beneficiari ai PPP capabili
så accepte oferta de servicii dar ¿i costurile
acestora. PPP nu poate func¡iona fårå:

– o economie solidå;
– o comunitate instruitå ¿i receptivå;
– o cercetare ¿tiin¡ificå sistematicå;
– o preocupare coerentå din partea tuturor

celor care au contact cu copiii ¿i a celor
investi¡i cu responsabilitå¡i în domeniul
planificårii familiale, educa¡ionale,
economice ¿i sociale;

– formatori de opinie;
– politicieni ¿i speciali¿ti în planificarea

viitorului societå¡ii datori så cunoascå
factorii de risc pentru echilibrul psihic al
genera¡iilor viitoare ¿i så asigure resursele
necesare, astfel încât så ¡inå seama ¿i de
problemele sånåtå¡ii mintale a comunitå¡ii.

Dintre to¡i ace¿tia, cei care trebuie sublinia¡i
îndeosebi, deoarece se aflå în prima linie, sunt
pårin¡ii, medicii de familie, pediatrii, asisten¡ii
sociali ¿i lucråtorii din domeniul protec¡iei copi-
lului. Lor le revine, în primul rând, dificila ¿i din
påcate, adesea minimalizata datorie care cere
pregåtire adecvatå, perseveren¡å ¿i råbdare de a
se implica direct atât în identificarea factorilor ¿i
a copiilor cu risc pentru sånåtatea psihicå, cât ¿i
în protejarea acestora. 
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