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REZUMAT
Conceptul de sănătate mintală este marcat de controverse. Mai întâi trebuie făcută deosebirea dintre sensul 
care se referă la starea de sănătate psihică, de cel care defi neşte un mod de intervenţie predominant 
preventiv. Ultimul are la bază un sistem pluridisciplinar de mijloace teoretice şi practice destinat apărării, 
păstrării şi întăririi sănătăţii psihice, iar mai modern, al stării de bine psihice, respectiv al sănătăţii psihice 
pozitive. De aceea, trebuie optat între patru orientări ale sănătăţii mintale, ca: (1) domeniu limitat la psiho-
profi laxia primară, sensul originar al conceptului; (2) grijă pentru starea de bine psihică, o dezvoltare modernă 
a primei orientări; (3) gestionar al tuturor formelor de prevenţie - primară, secundară şi terţiară, exprimând 
ansamblul menirii sale preventive care include în acelaşi timp şi importante valenţe curative/recuperative; şi 
(4) concept-umbrelă care acoperă şi reuneşte tot ceea ce priveşte psihismul normal şi patologic. Ultima 
orientare, preferată în general pentru avantajul de a oferi o faţă eliberată de stigmă a domeniului, este mar-
cată de riscuri. Este vorba despre neglijarea prevenţiei primare, de medicalizarea şi psihiatrizarea sănătăţii 
min tale. Între cauze: caracterul complex şi vag delimitat al psihoprofi laxiei primare, scepticismul cu care este 
privită, pasivitatea comunităţii, costurile prohibitive, oferta redusă de resurse materiale, rezultatele care se 
lasă mult timp aşteptate, presiunea suferinţei psihice manifeste, lipsa de profesionişiti autentici şi chiar for-
maţia psihiatrică a multora din cei care o promovează. Lucrarea demonstrează că, cel puţin pentru comunităţile 
cu resurse economice modeste, este de preferat acceptarea caracterului complementar al raporturilor dintre 
psi hiatrie şi sănătate mintală, ultima un domeniu în care prevenţia primară şi, odată cu ea, grija pentru pro-
movarea sănătăţii copilului şi adolescentului trebuie să rămână preocupări dominante. În plus, în mana-
gementul sănătăţii devine necesară o nouă paradigmă: piramida serviciilor de sănătate-sănătate mintală-
longevitate.
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 ABSTRACT
The concept of mental health is a very controversial one. First of all it must be made the distinction between the 
mental health understood as a psychic health and mental health as a predominantly preventive kind of intervention. 
The latter is based on a pluridisciplinary system of theoretical and practical means meant for defending, preserving 
and improving the psychic health or, in modern terms, the psychic well-being, respectively the positive psychic 
health. The last option offers four direction to select from: (1) mental health limited to primary psychoprophylaxis 
(the original meaning of the concept); (2) mental health as concern for the psychic well-being or positive mental 
health, a modern development of the fi rst approach; (3) mental health as a general term for all prevention forms 
– primary prevention (attention - no primary care) secondary and tertiary – expressing the whole of its preventive 
purpose which includes important healing valences as well; (4) and mental health as an umbrella concept which 
covers and unifi es everything concerning normal and pathological psyche. The last direction, generally preferred 
for the advantage of offering a spotless side of the fi eld, has its risks. These risks are the neglect of primary 
prevention, medicalization and psychiatrisation of mental health. Among the causes are: the complex and vaguely 
delimited character of primary psychoprophylaxis, the skepticism it is regarded with, the passivity of the community, 
prohibitive costs, the limited amount of resources, long-waited results, the pressure of manifest psychic pain, the 
lack of authentic professionals and even the psychiatric training of many of those who promote it. The paper 
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shows that, at least for the communities with limited economical resources, it is preferred to accept the 
complementary character of the relationship between psychiatry and mental health, the latter being a fi eld in which 
the primary prevention together with the concern for the promotion of the child’s and adolescent’s mental health 
should be dominant. In addition, a new paradigm becomes necessarily for health management: the pyramid of 
health services-mental health-longevity.

Key words: preventive medicine, mental health, primary prevention, psychiatry

Sănătatea psihică este o stare de echilibru dinamic 
optim între complexe de forţe sano- şi patogene.

         Ştefan Milea 

MEDICINA DE FAMILIE ŞI MEDICINA 
GENERALĂ

Medicina de familie constituie, în ţară, cea mai 
importantă forţă a sistemului de sănătate privind 
asi gurarea asistenţei medicale a populaţiei, din 
punct de vedere nu meric, prin cei peste 11.000 me-
dici de familie.

De aceea, pe drept cuvânt medicina de familie/
ge nerală reprezintă bastionul profi laxiei. Necesi-
tatea, valoarea şi rezultatele construcţiei sănătăţii şi 
medicinei preventive – „comandamente“ ale medi-
cului de familie – sunt relevate cu o claritate deose-
bită în cartea-manual Din adânc spre cele înalte de 
G. Buşoi, 2007 (3):

– Homo non nasciur, sed fi t (Omul nu se naşte, 
cât se face) – p. 32, certifi că din antichitate că să-
nătatea/boala – cf. studiilor contemporane – are 
ponderea numai de cca. 20% în moştenirea genetică, 
dar de 4 ori mai puternic – cca. 80% este modul/
stilul de viaţă, care implică toate ciclurile vieţii 
(onto  geneza), de la copil la vârstnic, ceea ce în-
seamnă cultura – educaţia – învăţarea şi practicarea 
sănătăţii (sau pe versantul negativ a bolii – prac ti-
carea medicinei);

– Decalogul sănătăţii propus de autor – pp. 204-
205, reprezintă „administrarea“ sanogenetică a 
pon  derii de 80% din procesualitate;

– O societate responsabilă centrată pe copil – 
pp. 208-209, demonstrează, fără echivoc, că me di-
cina modernă centrată pe persoană/personalizată 
trebuie să înceapă obligatoriu de la stadiul copilăriei 
(creştere şi dezvoltare);

– gradientul educaţional – asistenţă primară 
- medicină preventivă, (psiho)profi lactică, trebuie 
orientat de la comunitate → la familie → la individ/
pacient – pp. 237-243, în conformitate cu defi nţia/
strategia disciplinei şi specialităţii de medicină ge-
nerală/medicină de familie, reactualizată în 2002 
de WONCA (Organizaţia Mondială a Medicilor de 
Familie): Medicina Generală/Medicina Familiei 
este o disciplină academică şi ştiinţifi că, având 

propriul conţinut educaţional, activitate clinică şi 
de cercetare bazată pe dovezi, precum şi o spe-
cialitate clinică orientată către asistenţa primară;

– Medicina generală/medicina de familie – o 
disciplină euristică – pp. 244-247, Medicul de fa-
milie şi medicina preventivă – pp. 248-257 şi Tera-
peutica sănătăţii în familie – pp. 267-268 sunt in-
strumente şi strategii practice, „arme pe câmpul de 
luptă“ pentru dobândirea, păstrarea şi consolidarea 
sănătăţii, pentru stimularea factorilor protectivi, 
adică „antrenamentul“ sănătăţii.

Edifi catoare este defi niţia OMS-lui privind asis-
tenţa primară a stării de sănătate ca: asistenţa esen-
ţială, fundamentală a stării de sănătate, accesibilă 
la un preţ suportabil pentru ţară şi pentru comu-
nitate, realizabilă prin metode verifi cate practic şi 
ştiinţifi c şi acceptate social.

Medicina prezentului şi viitorului fundamentează 
un nou organon prin educaţie populaţională binară 
pro familia şi pro sanitas, pentru o societate (comu-
nitate) orientată către îngrijirile primare de sănătate 
(Primary Health Care) şi sănătatea pentru toţi 
(Health for All).

PEDIATRIA ŞI PSIHIATRIA COPILULUI ŞI 
ADOLESCENTULUI

O societate responsabilă centrată pe copil obligă 
ca sănătatea familiei să constituie un drept funda-
mental al omului/grupului, deoarece reprezintă cea 
mai bună investiţie socială pe termen lung.

Cu certitudine, realitatea de necontestat este că 
ansamblul ştiinţelor medicale: medicina de familie 
şi medicina generală, pediatria şi psihiatria copilului 
şi adolescentului reprezintă linia întâi/placa turnantă 
în prevenţie – profi laxia primară, în construcţia să-
nă tăţii – psihoprofi laxia primară – sănătatea mintală.

Astfel demersul preventiv – sanogenetic – de 
nor malitate – de profi laxie primară, devine prin 
medicul de familie o sinteză de inter- şi transdisci-
plinaritate – G. Buşoi, 2010(4).

Studiul COSIP (Şt. Milea, 2005) (14), fi nanţat 
de Comunitatea Europeană, efectuat şi în ţara 
noastră în perioada 2002-2005, cu implicarea a 8 
centre universitare vest-europene şi destinat, între 
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altele, acordării de asistenţă psihologică preventivă 
precoce gratuită copiilor şi familiilor cu un părinte 
internat pentru afecţiuni acute ale sistemului nervos 
central evidenţiază şi el aspecte care trebuie să dea 
de gândit. S-a constatat o evidentă lipsă de informare 
prealabilă în domeniu nu numai a populaţiei, ci şi a 
personalului medical dator să asiste complex, atât 
pe pacientul internat, cât şi familia acestuia. 62% 
din cele 146 de familii solicitate să accepte oferta 
noastră au refuzat, deşi le-au fost prezentate pliante 
şi explicaţii repetate. Mai mult, din cele 5 clinici de 
neurochirurgie şi neurologie, numai cu două s-a 
putut realiza o colaborare autentică, deşi s-au oferit 
informaţii complete şi nu s-a solicitat decât facili-
tarea accesului la familia pacientului. Motivele in-
vo cate în justifi carea refuzului atestă, evident, lipsa 
de informare şi preocupare în domeniul psihopro-
fi laxiei primare.

În toţi aceşti ani de după 1989, a fost previzibil 
şi s-a discutat despre pericolul cu mare impact 
populaţional reprezentat de droguri, violenţă sau 
sexualitate, ca şi de numeroasele tentaţii, cu false 
valori destinate fără limită tinerei generaţii, chiar şi 
de către mass-media. Desigur că nu era de aşteptat 
să se realizeze, peste noapte, un sistem solid de ser-
vicii preventive. Dar nu s-a făcut mai nimic şi, 
astăzi, cele mai multe dintre fondurile disponibile 
acestor domenii sunt consumate pe intervenţii cu-
rative destinate consecinţelor/efectelor. Ori, de la 
serviciile de sănătate mintală aşteptăm, în primul 
rând, intervenţii preventive cel puţin în domeniile 
cu mare impact populaţional şi mai ales al copiilor, 
adolescenţilor şi tinerilor, înainte ca apariţia tul-
burărilor psihice să ne-o ceară. Subliniem ideea in-
ter venţiei active cu toate obiecţiile pe care le-ar 
putea genera deoarece, dacă psihoprofi laxia primară 
trebuie să vizeze mai ales tânăra generaţie, oferta 
pasivă de servicii preventive va găsi prea puţini be-
ne fi ciari.

SĂNĂTATEA MINTALĂ, PSIHOPROFILAXIE 
ŞI PSIHIATRIE

În mod obişnuit sănătatea psihică se consideră 
sinonimă noţiunii de sănătate mintală, ignorându-se 
faptul că aceasta din urmă are mai multe înţelesuri 
şi că, la origine, semnifi că mai ales o orientare pro-
fi lactică, Şt. Milea, 2008 (16). 

Sănătatea mintală. Este un concept modern, 
care din păcate este marcat de ambiguităţi. Aceasta 
deoarece, pe de o parte, nu şi-a clarifi cat raporturile 
cu noţiuni mai vechi sau mai noi în care fi e îşi are 
originea, fi e are domenii asupra cărora-şi dispută 
drepturi de proprietar sau coproprietar. Pe de altă 

parte, deoarece nu se respectă cu rigurozitate faptul 
că s-a născut din nevoia de a reprezenta în primul 
rând un sistem pluridisciplinar de mijloace teoretice 
şi practice care urmăresc apărarea, păs trarea şi 
întărirea sănătăţii psihice iar, mai modern, şi pre-
venirea şi eliminarea suferinţei, respectiv creşterea 
calităţii vieţii. Este ceea ce S. D. Kipman, 1996 
(12) numeşte grija pentru sănătatea psihică, iar P. 
Bailly-Salin, 1996 (2) preocuparea de a eli mina 
bolile psihice, acţionând asupra cauzelor aces tora. 
Aici trebuie să adăugăm şi efortul destinat stimulării 
factorilor protectivi. 

Repere istorice. În esenţa sa, conceptul de sănă-
tate mintală astfel defi nit nu este nou. Cele două 
aforisme cunoscute de foarte mult timp: Este mai 
uşor să previi decât să tratezi şi Men sana in cor-
pore sano exprimă în mod magistral întreaga fi lo-
zofi e a conceptului originar de sănătate mintală. 
Mai mult, se poate afi rma că primele reguli ale pre-
venţiei tulburărilor psihice sunt cele morale şi că 
morala creştină reprezintă, pe multe planuri, un cod 
de conduite, cele mai multe subordonate fi lozofi ei 
preventive şi că ele sunt valabile, poate prea valabile 
şi astăzi. 

Pe măsură ce progresele ştiinţifi ce au adus pre-
venţia tulburărilor psihice (vis de totdeauna al ome-
nirii) din domeniul unor speranţe irealizabile şi al 
consideraţiilor teoretice, în cel al unor mijloace de 
intervenţie funcţionale, preocupările pe acest plan 
au căpătat consistenţă şi şi-au diversifi cat aria de 
cu prindere. Şi-au ocupat un loc stabil în cadrul 
conceptelor de igienă, igiena muncii, igienă socială 
şi igienă şcolară. În plus, domeniul prevenţiei tul-
burărilor psihice şi-a defi nit trei arii distincte de 
interes şi acţiune, arii cunoscute astăzi sub numele 
de psihoprofi laxie primară, psihoprofi laxie secun-
dară şi psihoprofi laxie terţiară. 

Se ştie, prima formă de psihoprofi laxie se adre-
sează populaţiei sănătoase şi celei vulnerabile, cu 
risc crescut de îmbolnăvire sau cel mult cu simptome 
izolate.

Ea vizează factorii patogeni sau protectivi ca-
pabili să infl uenţeze starea de sănătate psihică şi 
con tribuie la eradicarea sau cel puţin la reducerea 
numărului de cazuri noi de îmbolnăvire şi, desigur, 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Dim po-
trivă, următoarele două forme de psihoprofi laxie se 
adresează persoanelor suferinde şi, ca atare, nu sunt 
altceva decât forme disimulate de intervenţie cu-
rativă.

În acelaşi timp, psihoprofi laxia primară, ultima 
dintre ele coborâtă de la vis la realitate, a continuat 
să-şi construiască o identitate proprie. Mai întâi s-a 
identifi cat cu igiena mintală sau psihoigiena şi şi-a 
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găsit un loc al ei în cadrul psihiatriei preventive şi 
psihiatriei sociale sau al unor capitole din ma-
nualele de psihiatrie. Mai apoi, extinzându-şi sfera 
de cuprindere, clarifi cându-şi obiectivele, devenind 
mai pragmatică şi simţind nevoia unei identităţi 
proprii, orientarea profi lactică a „îmbrăcat“ haina 
sănătăţii mintale, concept purtător de drapel al 
grijii faţă de omul sănătos şi al recunoaşterii statu-
tului de realitate distinctă acordat orientării preven-
tive, de către medicina modernă şi în acelaşi timp 
mai bine mediatizat – afi rmă S.D. Kipman, 1996 (12).

Comentarii. Afi rmarea şi impunerea psihopro-
fi laxiei primare nu s-a produs de la sine şi nici fără 
confruntări de idei, în cadrul cărora se desprind 
două fenomene complementare şi în acelaşi timp 
div er gente. 

Primul fenomen, din motive întemeiate, a apro-
piat şi a plasat psihoprofi laxia primară în seama 
psihiatrilor. El este legat de faptul că, pe de o parte, 
este evidentă legătura dintre curativ şi preventiv, iar 
pe de altă parte, de realitatea fi rească, psihiatrii stă-
pânind cel mai bine cunoştinţele despre cauzele 
bolilor psihice. Acestea au făcut ca ei, psihiatrii, să 
se implice primii în domeniul psihoprofi laxiei. Pe 
drept cuvânt, astăzi, psihiatrii se mândresc cu 
opiniile şi cu preocupările lor în domeniul psihiatriei 
preventive. Capitole de psihoigienă şi psihiatrie 
pre ventivă au devenit o prezenţă constantă în ma-
nualele de specialitate, iar psihiatrii continuă să se 
afl e în primele rânduri ale celor care se preocupă de 
sănătatea mintală.

În acelaşi timp, pe măsură ce psihoprofi laxia 
pri mară a căpătat identitate, a devenit tot mai clar 
că ea se delimitează radical de prevenţia secundară 
şi terţiară şi cu atât mai mult de psihiatrie. În primul 
rând, ea mută centrul de greutate al preocupărilor 
dinspre curativ spre preventiv, adresându-se mai 
ales omului sănătos, respectiv întregii comunităţi şi 
nu doar medicinei şi cu atât mai puţin psihiatriei. 
Ca atare, ea are un câmp de aplicare care se plasează 
mult în afara graniţelor psihiatriei şi a ariei prin-
cipale de acţiune a psihiatrilor, are un caracter 
multi disciplinar şi se bazează pe absolut toate ve-
rigile sociale. Mai mult, astăzi, pentru optimizarea 
raportului cost/benefi ciu în acest domeniu, studiile 
pledează (Shinn and Toohey, 2001) (29) pentru o 
abordare multilaterală (focus on universal pri-
mary prevention) şi pentru promovarea unei sănă-
tăţi mintale pozitive, în locul unor programe ţintite 
doar asupra unor anumiţi factori sau grupe de risc 
ori tulburări. 

Absolut normal, psihiatria preventivă promovată 
de psihiatri a devenit neîncăpătoare pentru pre-
venţia primară a tulburărilor psihice, care a rămas 

în postură de copil vitreg. Spunem vitreg deoarece 
psihiatrilor, obligaţi să facă faţă problemelor tot 
mai complexe ale prevenţiei secundare şi terţiare, 
do menii care le aparţin de drept, deoarece se referă 
la persoane suferinde, le este imposibil să se implice 
nemijlocit în adevăratele sarcini ale prevenţiei pri-
mare. Mai mult, nici resursele şi nici instrumentele 
necesare prevenţiei primare a bolilor psihice nu se 
afl ă la dispoziţia şi cu atât mai puţin în mâna psi-
hiatrilor, lor rămânându-le, cel mult, rolul de con-
silieri implicaţi mai ales în dispute teoretice şi de-
claraţii de intenţii decât în acţiuni practice reale. În 
plus, nici din partea populaţiei sănătoase nu ne putem 
aştepta la cooperare, fi ind bine-cunoscută re zerva cu 
care aceasta acceptă să meargă la psihi atru.

Ca atare, în paralel, a avut loc şi cel de-al doilea 
fenomen. El a constat în adoptarea şi impunerea tot 
mai fermă, la început, alături de psihiatrie, a con-
ceptului de sănătate mintală purtător de drapel 
al psihiatriei preventive şi, în primul rând, al 
grijii faţă de omul sănătos. Benefi ciind de faptul 
că noua denumire a fascinat nu numai comunitatea, 
ci şi lumea ştiinţifi că, fi ind ne-stigmatizantă, mai 
optimistă, mai generală, mai cuprinzătoare şi mai 
deschisă la progres, ea a căpătat uşor o largă re-
cunoaştere şi utilizare. 

STRUCTURAREA / DIRECŢIILE SĂNĂTĂŢII 
MINTALE

Structura sănătăţii mintale s-a dezvoltat în patru 
direcţii semnalate şi de către P. Bailly-Salin, 1996 
(2). Primele trei direcţii sunt variante ale orientării 
pregnant preventive. 

Prima direcţie are în vedere sensul originar al 
conceptului respectiv: concentrarea preocupărilor 
asupra domeniul psihoprofi laxiei primare. Se adre-
sează omului sănătos şi, fi reşte, categoriilor 
populaţionale vulnerabile sau cu risc crescut – 
copii, adolescenţii, victimele ale catastrofelor na-
turale, ale războaielor sau evenimentelor neprevă-
zute etc. Aici se impune a menţiona afi rmaţia lui L. 
Eisenberg, 1978 (6) pentru care, la acest nivel, co-
pilul este prioritatea numărul unu, ca şi pe cea a 
pre şedintelui Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie, 
Ahmed Okasha: Sănătatea psihică a adultului în-
cepe cu sănătatea mintală a copilului. 

Este o subliniere imperios necesară deoarece, 
deşi nimeni nu contrazice adevărul afi rmaţiei, din 
păcate, în fapte, adesea, acesta este neglijat. Ea are 
în vedere situaţia că cele mai multe dintre problemele 
psihice ale adultului îşi au originea în calitatea de-
fectuoasă a copilăriei acestora. Aceasta înseamnă 
că psihoprofi laxia primară trebuie să susţină ca 
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prioritate, grija permanentă de a avea şi a creşte 
copii echilibraţi psihic şi de a le asigura acestora un 
climat familial şi social sanogen. Iată cu ce şi de 
unde trebuie să înceapă sănătatea mintală, dacă 
vrea să fi e ceea ce-şi propune, o fi lozofi e preventivă; 
nici cu adultul şi nici cu persoanele deja suferinde. 
Aceasta şi pentru că, aşa cum este deja evident, mă-
surile preventive îndreptate spre adult se dovedesc 
fi e tardive, fi e inefi ciente, subiectul fi ind greu de 
scos din obiceiurile şi obişnuinţele sale existenţiale 
şi de determinat să adopte comportamente preven-
tive.

Cea de a doua direcţie este o continuare mo-
dernă a celei de mai sus. Direcţia este de departe, în 
practică, cea mai slab reprezentată, fi ind rezervată 
celor puţini, care dispun de resursele necesare şi 
sunt dispuşi să promoveze o sănătate mintală po-
zitivă. Ea are în vedere acţiuni generale de anvergură 
destinate schimbării prejudecăţilor, a mentalităţii 
comunităţii şi a modifi cării comportamentelor 
umane considerate ca patogene. Se detaşează net de 
psihiatrie şi psihiatrii, necesitând angajarea întregii 
comunităţi, servicii proprii, un nou tip de profe sio-
nişti anume pregătiţi şi resurse materiale impor-
tante. 

Cea de a treia direcţie extinde aria de cuprindere 
a sănătăţii mintale care-şi asumă rolul de gestionar 
al tuturor formelor de prevenţie – primară, secundară 
şi terţiară. În mod tacit, această direcţie subordonează 
psihiatria, pe care chiar dacă nu o substituie în mod 
explicit o goleşte de conţinut. Evidenţele confi rmă 
că – privată de terapia curativă modernă, pe care se 
bazează întreaga prevenţie secundară şi terţiară – 
psihiatria rămâne redusă la servicii paliative.

Cea de a patra direcţie, cea mai larg răspândită 
astăzi, transformă sănătatea mintală într-un concept-
umbrelă care acoperă tot ceea ce priveşte psihismul 
omului. Desigur că acest proces extensiv nu ar fi  
avut loc dacă nu ar fi  răspuns unor deziderate şi nu 
ar fi  oferit numeroase avantaje.

În primul rând, denumirea de sănătate mintală a 
reprezentat o formulare cuprinzătoare şi avantajoasă 
şi din perspectiva psihiatriei şi a psihiatrilor. Vor-
bind de sănătate şi nu de boală, ea subliniază preo-
cuparea pentru prevenţia tulburărilor psihice. Mai 
mult, ea reprezintă o formulare fericită, substitut 
pentru întreaga psihopatologie, disimulând boala 
psihică şi pe bolnav. Astfel, ea destigmatizează şi 
protejează pe cei suferinzi de prejudecăţile cu care 
dintotdeauna au fost înconjuraţi. În acelaşi timp ea 
este mai optimistă, oferind speranţa vindecării. 

Pe de altă parte, procesul extensiv a fost facilitat 
şi de mirajul exercitat de succesele evidente şi ime-
diate obţinute de terapia psihiatrică modernă, pe 

care le-a preluat şi cu care se afi rmă în faţa scep-
ticilor. Se adaugă valorifi carea experienţei în do-
meniu a psihiatrilor tentaţi şi ei, la rândul lor, să-şi 
disimuleze sub haina modernă a sănătăţii mintale 
activitatea profesională percepută negativ de mulţi 
membri ai comunităţii.

Nu în ultimul rând, conceptul lărgit al sănătăţii 
mintale a oferit şi posibilitatea deosebit de avan-
tajoasă a abordării în comun a problemelor psi-
hismului normal şi patologic şi a soluţionării for-
male a controverselor spinoase ale defi nirii şi 
de  li mitării tranşante a celor două domenii. Este 
ade vărat că, în întâmpinarea acestui proces, psihi-
atria a făcut şi ea un compromis pragmatic: accep-
tând, pe de o parte, să vorbească de tulburări psihice 
şi nu de boli, iar pe de altă parte, slăbind semnifi caţia 
axei etiologiei în defi nirea entităţilor clinice. În 
acest fel, delimitarea fermă – normal, anormal şi 
pa tologic – nu mai constituie o condiţie rigidă a 
practicii clinice. 

RISCURILE CONCEPTULUI LĂRGIT 
(TIP UMBRELĂ)

Extinderea ariei de cuprindere a sănătăţii mintale 
implică şi riscuri care nu pot fi  nici minimalizate şi, 
din păcate, cel puţin pentru moment, nici evitate cu 
uşurinţă. 

Este vorba de riscul real al deplasării, în cadrul 
sănătăţii mintale, a centrului de greutate al preo-
cupărilor şi al eforturilor dinspre omul sănătos sau 
doar vulnerabil, spre cel suferind, dinspre prevenţia 
primară spre celelalte forme de prevenţie. S. 
Goldston, 1977 (10), referindu-se la ne-delimitarea 
clară între profi laxia primară, pe de o parte, şi cele 
secundare şi terţiare pe de altă parte, afi rmă că ea 
contribuie la deturnarea atenţiei, a interesului şi 
chiar a fondurilor destinate adevăratei prevenţii. La 
rândul lor, Shinn şi Toohey, 2001 (29) remarcă 
diluţia eforturilor preventive, iar mai recent, S. 
Saxena şi col., 2004 (24), subliniază două aspecte: 
sărăcia studiilor din domeniul sănătăţii mintale 
preventive din ţările în curs de dezvoltare, ca şi 
riscul preluării automate a datelor obţinute pe 
această temă în ţările dezvoltate, date care nu ţin 
seama de aspectele socio-culturale extrem de im-
portante în domeniul sănătăţii mintale. În mod 
explicit, în introducerea la volumul său intitulat 
Handbook of Infant Mental Health, publicat în 
1993, Ch. Zeanah (30) afi rmă că, în primul rând, 
sănătatea mintală cuprinde eforturile destinate diag-
nosticului şi tratamentului şi doar în al doilea rând 
pe cele care au în vedere strategii destinate prevenţiei 
primare. Este punctul de vedere care reiese cu 
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pregnanţă din conţinutul multora dintre cărţile de-
dicate în ultimele decenii sănătăţii mintale.

Un al doilea risc are în vedere medicalizarea 
psi ho profi laxiei primare, respectiv inducerea im-
presiei false că de acest domeniu al sănătăţii publice 
răspund medicii şi, în primul rând, psihiatrii şi psi-
hiatria. De fapt, nu este mult de când comunitatea şi 
mass-media de la noi, neliniştite de incapacitatea 
stăvilirii creşterii incidenţei toxicomaniilor la tineri 
au îndreptat în mod eronat, dar vehement, degetul 
acuzator spre psihiatri şi psihiatrie.

Un al treilea risc îl reprezintă psihiatrizarea unor 
comportamente anormale. Nu este vorba doar de 
abuzul psihiatric, determinat de etichetarea cu uşu-
rinţă ca afecţiuni psihice a unor comportamente ca 
de exemplu: suicid, delincvenţă, uz şi abuz de dro-
guri şi alcool, demisia şi eşecul şcolar etc. În aceste 
cazuri, de cele mai multe ori, nu psihiatrul trebuie 
vizat în primul rând, aşa cum se procedează de 
regulă, ci echipa în care acesta are un rol a cărui 
pondere diferă extrem de mult de la un caz la altul. 
Vorbim de echipa interdisciplinară care, şi din mo-
tivele de mai sus, fi e nu există, fi e disputele privind 
coordonatorul o fac adesea nefuncţională. De fapt, 
în mod fi resc, problemele fi ecărui caz în parte şi di-
mensiunea lor ar trebui să dicteze coordonatorul de 
caz, şi anume persoana cea mai abilitată să sinte tizeze 
şi supervizeze planul terapeutic convenit în comun.

Riscurile enumerate au la bază şi o serie de 
factori semnifi cativi, din care reţinem:

– confruntarea demobilizatoare a sănătăţii min-
tale cu realitatea practică şi teoretică a psiho-
profi laxiei primare. În ciuda afi rmaţiilor optimiste, 
aceasta se dovedeşte un domeniu multidisciplinar 
prea larg, prea complex şi prea vag defi nit. De fapt 
de cele mai multe ori, el aparţine tuturor şi ni-
mănui;

– mai mult, psihoprofi laxia primară continuă şi 
astăzi să fi e privită cu mult scepticism. Astfel, în 
timp ce S. Goldston, 1977 (10) afi rmă că prevenţia 
primară a bolilor psihice, care a fost mult timp un 
mit sau nerealistă, a devenit o idee căreia i-a venit 
timpul şi o realizare a medicinei moderne; E. 
Cummings, 1972 (5) o consideră un domeniu cu 
costuri mai mari decât benefi ciul, J. Henderson, 
1975 (11) o iluzie, L. Erlenmeyer-Kimling, 1977 
(9) ceva pentru viitor, iar cei datori să ofere fonduri, 
un lux. Sunt puncte de vedere care şi astăzi se simt 
prezente atunci când căutăm explicaţii la pasivitatea 
cu care comunitatea se implică în acest domeniu. 
De fapt, psihoprofi laxia primară a fost şi continuă să 
fi e lipsită de susţinerea materială minimă necesară; 

– rezerva comunităţii este explicată şi de faptul 
că în timp ce psihoprofi laxia primară presupune 

costuri imediate prohibitive, rezultatele convingă-
toare sunt adesea difi cil de demonstrat. Aceasta 
deoarece, de regulă, ele apar după lungi perioade de 
timp. În plus, vizând grupe populaţionale mari, 
mobile şi puţin compliante, efectele acţiunilor pre-
ventive de vin greu de identifi cat, evaluat şi obiectivat. 
Pentru aceleaşi motive, şi cercetarea ştiinţifi că este 
difi cilă, insufi cientă şi puţin tentantă; 

– un obstacol important îl constituie şi confrun-
tarea cu mentalitatea societăţii şi chiar a specialiş-
tilor implicabili. Pe de o parte, comunitatea este inte-
 resată, preocupată şi dominată de afecţiunile pre  zente, 
de suferinţa actuală, manifestă, iar pre venţia, care 
are în vedere viitorul, poate să mai aştepte. Pe de altă 
parte, lipsa propriilor profesionişti formaţi în spirit 
preventiv face ca aplicarea prin cipiilor pre ventive să 
rămână în seama mai ales a psihiatrilor, cei mai mulţi 
implicaţi part-time, pregătiţi în şi preocupaţi mai ales 
de domeniul curativ, respectiv de tratarea disfuncţiilor 
deja constituite;

– şi presiunea mare exercitată de persoanelor su-
ferinde şi familiile lor impune orientarea resurselor 
şi aşa puţine, spre curativ, Şt. Milea şi col., 2003 
(13);

– la toate acestea se adaugă un aspect deosebit 
de important şi bine cunoscut, faptul că populaţia 
benefi ciară manifestă adesea indiferenţă şi chiar 
rezistenţă faţă de serviciile preventive oferite chiar 
şi gratis. Într-adevăr, cu toţii cunoaştem destul de 
bine un număr mare de norme şi reguli de viaţă 
sanogene, în care propriul interes este în joc, dar pe 
care amânăm sine die să le aplicăm, le ignorăm şi 
chiar le dispreţuim. Este un aspect deloc încurajator 
pentru cei dispuşi să facă cu adevărat eforturi du-
rabile;

– şi mai complicate şi, deci, mai puţin tentant de 
abordat sunt problemele din domeniul prevenţiei 
primare destinate copilului. Aici, factorii etiologici 
şi de risc interacţionează strâns cu cei ai dezvoltării 
normale sau protectivi, cu care realizează complexe 
ce devin patogene sau nu în funcţie de: vul nera-
bilităţi individuale, particularităţi mereu schim bă-
toare ale etapelor de dezvoltare ale copilului şi chiar 
socio-culturale, ceea ce le face foarte difi cil de 
evaluat şi vizat de intervenţii cu un caracter general, 
specifi ce prevenţiei primare. Vorbim, la modul ge-
neral, de condiţii de viaţă şi educaţie propice. Dar 
cine, cum şi cui trebuie să ne adresăm în condiţiile 
în care generalul se particularizează în individualul 
atât de diferit, este o problemă neclară, care, de cele 
mai multe ori, nu-i vizează pe cei care ascultă;

– în tot acest context, succesele spectaculoase 
ale psihiatriei moderne intervin ca o soluţie 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 4, An 2011256

salvatoare pentru nevoia acută de validare şi 
justifi care a investiţiilor, prea greu de obţinut, din 
domeniul sănătăţii mintale. Ele au atras ca un mag-
net explicând, o dată în plus, faptul că sănătatea 
min tală modernă şi-a trădat în bună parte menirea 
sa originară, prin deplasarea preocupărilor spre 
do meniile prevenţiei secundare şi terţiare.

Am subliniat acestea riscuri deoarece ele sunt 
evidente şi în România. 

SĂNĂTATEA MINTALĂ – PRIORITATE 
A PREZENTULUI

Vorbim de multă vreme de sănătatea mintală (şi 
de prevenţia primară a tulburărilor psihice), ca 
despre o prioritate a zilelor noastre. Stau mărturie: 
apariţia a 7 monografi i cu acest titlu: 1979, 1986, 
1986, 1996, 2000, 2004 şi 2004), (7, 8, 17, 18, 19, 
20) – dintre care 3 ediţii aparţin aceluiaşi autor, C. 
Enăchescu (1979, 1996, 2004), existenţa „Ligii 
Române pentru Sănătatea Mintală“, înfi inţată în 
1990, şi din 1996 a revistei de specialitate – Revista 
Română de Sănătate Mintală –, ca şi conferinţe na-
ţionale organizate în ultimii ani. 

Cu toate acestea, o analiză atentă ne arată că 
aceste iniţiative aparţin mai ales psihiatrilor şi că 
spaţiul şi timpul dedicat este cu prioritate rezervat 
prevenţiei secundare şi terţiare. 

Mai mult, problematica prevenţiei primare a tul-
burărilor psihice nu este prezentă nici în pregătirea 
studenţilor în medicină şi nici a medicilor de me-
dicină generală sau de familie. Pentru confi rmare 
este sufi cient să parcurgem tematica subiectelor ce-
rute pentru admiterea la rezidenţiat sau pe cea a 
pregătirii rezidenţilor de pediatrie, medicină gene-
rală sau medicină de familie, principalii edili ai pre-
venţiei primare a tulburărilor psihice.

În literatura noastră ştiinţifi că, privind domeniul 
complementar sănătate mintală/(psiho) profi laxie 
pri mară sunt trei excepţii:

– 1986 – Angheluţă V., Nica-Udangiu Şt., Nica-
Udangiu L. – Psihiatrie preventivă. Ed. Medicală, 
Bucureşti, 1986, unde sănătatea mintală/(psiho)
igiena/(psiho)profi laxia primară sunt redate în 
capitole total separate (1);

– 2006 şi 2009 – Milea Şt. – Psihoprofi laxia pri-
mară a tulburărilor psihice la copil şi adolescent, 
vol. 1. Ed. Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2006; 
Milea Şt. – Profi laxia primară a tulburărilor psihice 
la copil şi adolescent, vol. 2. Ed. Ama Best Art, 
Bucureşti, 2009 (15, 17); 

– 2008 – Riga S., Riga D. – Stresologie, 
adaptologie şi sănătate mintală. Ed. Cartea 
Universitară, Bucureşti, 2008 (21).

Ultima monografi e analizează structural, în 
interdependenţă, integrativ şi dinamic (21):

medicina st• resului – ca anticameră bi-
direcţională (versantul negativ/etio-pato ge-
nic) ale psihopatologiei şi psihosomaticii, în 
opoziţie/antagonism total cu
versantul pozitiv compus din: • adaptologie şi 
sanogeneză – mai ales psihice (ca procese), 
(psiho)profi laxia primară (cu strategie – 
mijloace) şi sănătatea mintală/biologică (ca 
stare, rezultat, consecinţă, efect).

Referindu-ne la cele patru direcţii ale sănătăţii 
descrise anterior, volumul doctorilor Riga repre-
zintă un manual mai ales practic, un adevărat in-
strument de lucru pentru primele două direcţii, cu 
precădere a celei de-a doua, care – repetăm – este şi 
cea mai slab reprezentată în practica medicală şi 
psiho pro fi laxie. Astfel, cartea prezintă construcţia 
sănătăţii şi implicit a sănătăţii mintale, ca domeniu 
total di ferit de terapeutica tulburărilor mintale şi de 
com portament.

SĂNĂTATEA MINTALĂ – NECESITATE A 
VIITORULUI 

(noua piramidă a sănătăţii – sănătăţii mintale  – 
longevităţii)

Studiile autorilor au dezvoltat primele două di-
recţii menţionate ale sănătăţii mintale, care se referă 
la sănătate – sănătate mintală – longevitate (ca scop, 
strategie, stare, rezultate), spre deosebire de tulbu-
rare, boală (ca terapie şi recuperare, ca profi laxie 
secundară şi terţiară) – S. Riga şi D. Riga, 2009 şi 
2010 (22, 23, 24, 25, 26, 27). 

De aceea, în prezent, în strategia societală glo-
bală a sănătăţii/sănătăţii mintale, trebuie operată o 
schim bare de paradigmă în structura serviciilor: 
înlocuirea piramidei moderne a serviciilor me-
dicale/psihiatrice – OMS/WHO (2007) cu noua pi-
ra  midă a serviciilor de sănătate/sănătate mintală/
sănătate publică/longevitate sănătoasă – S. Riga şi 
D. Riga, 2010 (21-27).

În societatea prezentă, dar mai ales a viitorului, 
medicina în sinergism direct cu evoluţiile ecologice, 
economice, fi nanciare şi sociale (relaţiile cost/bene-
fi ciu/consecinţe) determină şi chiar obligă la ale-
gerea, dezvoltarea şi extinderea în dimensiune 
pre  ventivă, de (psiho)profi laxie primară, de sa-
no geneză/sănătate – publică, mintală, globală.

Această cale de progres durabil al managemen-
tului sănătăţii şi practicării medicinei este evidenţiată 
continuu de cca 40 de ani, cu precădere în ultimele 
două decenii (21):
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1967 – E. Fromm – healthy society, sane society;
1991 – S. Bloch, P. Chodoff – este extrem de util 

să privim drumul de la sănătatea mintală la boala 
psihică ca pe un continuum: pot fi  astfel distinse 
trei mari arii. 

– prima include tulburările psihice de nucleu; 
– a doua, problemele psihologice ce duc la dis-

confort emoţional semnifi cativ, legate de eveni men-
tele de viaţă stresante; 

Facilităţi pe 
termen lung şi

servicii specializate

Servicii
psihiatrice
în spitale
generale

Servicii
comunitare
de sănătate
mintală

Servicii de sănătate mintală prin
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Autoîngrijire
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FIGURA 1.  Distribuirea optimă a serviciilor de sănătate mintală, recomandată de OMS (2003)
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FIGURA 2. Noua piramidă a serviciilor de sănătate-sănătate mintală-longevitate (2009)
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– a treia implică acele condiţii care urmăresc 
întărirea potenţialului individual şi dezvoltarea 
personalităţii.

1993 – G. Rose – psihiatrii, spre deosebire de 
sociologi, par să nu fi e, în general, conştienţi de 
exis tenţa şi importanţa atributelor populaţionale 
ale sănătăţii mintale, preocupându-se doar de in-
divizii bolnavi.

1999 – G. Thornicroft, N. Tanasella – sensul abor-
dării de tip sănătate publică aşa cum se aplică sănătăţii 
mintale – primul sens: serviciile de să nătate mintală 
trebuie să fi e accesibile oricui are nevoie de ele; 

– al doilea sens: sănătatea mintală a indivizilor 
este integral legată de sănătatea socială şi eco-
nomică a comunităţilor din care aceştia fac parte. 
O strategie de promovare a sănătăţii în întreaga 
populaţie trebuie să fi e o preocupare publică şi nu 
poate fi  o întreprindere pur privată.

CONCLUZII

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS/
WHO) este instituţia specializată globală a Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), pentru sănătate 
publică în toată lumea.

Promovarea sănătăţii (de la mediu/ecologie la 
stil de viaţă, de la nutriţie la comportamentul sano-
genetic pozitiv, de la mişcare la sanogeneza primară 
şi la calitatea vieţii), prevenţia, (psiho)profi laxia 
primară, medicina omului sănătos (nicidecum a 
bolii) reprezintă politica de sănătate publică, pro-
gramul ofi cial şi strategia globală de acţiune a 
WHO/OMS - Target for health for all 2000, 201 
pp., WHO, Copenhagen, Denmark, 1985 - docu-
ment de referinţă, programatic, publicat în urmă cu 
peste 25 de ani.

În România contemporană, sănătatea mintală 
este fundamentată în baza conceptului lărgit (tip 
umbrelă): de la legislaţie şi politici, la planuri, pro-
grame, organizaţii şi asociaţii guvernamentale/non-
guvernamentale.

Ca scop sunt stipulate sănătatea mintală, pre-
venţia şi psihoprofi laxia primară – pentru omul 
sănătos sau vulnerabil. În realitate se face psihiatrie 
(tulburări mintale şi de comportament), terapia şi 
recuperarea bolilor/bolnavilor psihici. Deci, psiho-
profi laxia secundară şi terţiară care se adresează 
numai bolnavilor.

Pentru sănătatea şi, implicit, sănătatea mintală a 
copiilor, adolescenţilor şi tinerilor din România, a 
adulţilor şi vârstnicilor este necesară voinţă politică 
şi responsabilitate profesională în sănătatea publică. 
Se impune mutarea centrului de greutate/linia 
întâi de la polul medical al psihiatriei şi psihopa-
tologiei, la polul sănătăţii, copilăriei, prevenţiei 
pri mare, medicinei de familie, psihoprofi laxiei.

Obiectivul medico-social de sănătate mintală a 
populaţiei se va putea realiza numai prin politici, 
strategii şi programe adecvate, care să asigure fi -
nanţarea şi resursele efi ciente. Ca durată, distribuţia 
acestora ar trebui destinată: priorităţilor imediate, 
pe termen mediu şi pe durată lungă.

Deoarece sănătatea mintală este indisolubil le-
gată de latura formatoare şi educaţională continuă a 
societăţii, strategiile şi programele trebuie centrate, 
direcţionate de la familie, şcoală, profesie, comu-
nitate la modurile de viaţă sanogenetice, la cons-
trucţia, protecţia, dezvoltarea şi menţinerea sănă-
tăţii, implicit a sănătăţii mintale. 

De aceea, cele prezentate ne determină a susţine 
că – cel puţin pentru ţările în curs de dezvoltare şi 
atâta timp cât resursele materiale destinate sănătăţii 
mintale vor rămâne mult sub necesar – sănătatea 
mintală trebuie să se focalizeze pe domeniul psiho-
profi laxiei primare, păstrând cu psihiatria raporturi 
de strânsă complementaritate.

Pledăm, de aceea, pentru constituirea unor 
uni tăţi şi servicii distincte (ca structură şi funcţio-
nare), care să-şi promoveze programele de sănă-
tate publică şi sănătate mintală şi să-şi urmărească 
obiectivele care nu sunt nici puţine, nici uşoare.
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