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REZUMAT
Mai veche de ¿apte decenii, psihiatria de legåturå s-a afirmat mai ales în ultimele douå decenii, devenind o
realitate în toate ¡årile europene. Acest serviciu de psihiatrie integrat în spitalul general sau în spitale chiar
monoprofilate s-a dovedit o interesantå dezvoltare teoreticå ¿i practicå a domeniului psihiatriei, replasând
medicul psihiatru în contextul echipei medicale multidisciplinare. Psihiatrul joacå, în cadrul acestei echipe, un
rol multifunc¡ional ¿i se subliniazå importan¡a prezen¡ei sale ca factor educa¡ional ¿i ca promotor al unor
cercetåri interdisciplinare în domeniul complexelor legåturi dintre psyche ¿i soma. Psihiatria de legåturå
reprezintå o resurså majorå în contextul reformei medicale din România, resurså care trebuie permanent
dezvoltatå.
Cuvinte cheie: psihiatrie de legåturå, multidisciplinar.

ABSTRACT
Born seven decades ago, Liaison Psychiatry developed in the last two and became a reality for all European
countries. This psychiatry service integrated in general hospitals and even in specialized hospitals, proved to
be an interesting theoretical and practical construct, placing the psychiatrist in the middle of a multidisciplinary
medical team. The psychiatrist plays a multifunctional role and has an educational and motivational factor for
interdisciplinary research of psyche and soma connection. Liaison Psychiatry represents a major resource in
medical reform in Romania, resource that must be permanently developed.
Key words: Liaison Psychiatry, multidisciplinary.

Afirmarea apartenen¡ei psihiatriei la corpusul
medicinei poate så parå un loc comun în condi¡iile
dezvoltårii actuale a artei vindecårii care devine
tot mai integrativå. Paradoxal, perspectiva se modificå net în practica obi¿nuitå atunci când, în cel
mai bun caz, trimiterea la psihiatru este ultimul
recurs. Numårul serviciilor de psihiatrie din spitalul general a crescut masiv în ultimii 10 ani iar
ideea introducerii psihiatrului în echipa terapeuticå
a devenit tot mai pregnantå odatå cu dezvoltarea

posibilitå¡ilor de interven¡ie psihofarmacologice ¿i
psihoterapeutice. În lumea întreagå s-a constatat
o råmânere în urmå a serviciilor de psihiatrie tradi¡ionale în care prejudecå¡ile, izolarea ¿i lipsa de
contact cu ceilal¡i speciali¿ti au grevat modernizarea serviciilor clasice ¿i implicit au favorizat
dezvoltarea psihiatriei de legåturå.
Psihiatria de legåturå este mai veche de 70 ani.
Aceasta s-a dezvoltat asociind psihobiologia cu
psihiatria clinicå generalå ¿i medicina psihosomaticå
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(Wise TN, 1995). Domeniul psihiatriei de legåturå
a primit succesiv o serie de denumiri ca psihiatrie
de legåturå, consultation liaison psychiatry, medicinå psihologicå, sau medicinå psihosomaticå,
recent fixându-se asupra denumirii de psihiatrie
de legåturå, care a devenit o nouå subspecialitate
recunoscutå de Comitetul American al Specialitå¡ilor
Medicale (ABMS) care a stabilit ¿i programe de
training ¿i modalitå¡i de certificare a acesteia
(Lloyd G, Guthrie E, 2006).
Aceastå subspecialitate recentå a psihiatriei
încorporeazå activitatea clinicå de învå¡åmânt ¿i
cercetare la limita dintre psihiatrie ¿i celelalte specialitå¡i medicale. Activitå¡ile clinice de psihiatrie
includ atât consulta¡ii de psihiatrie cerute de speciali¿tii nonpsihiatri, cât ¿i asisten¡a pacien¡ilor
psihiatrici care, din cauza afec¡iunilor lor, se aflå
interna¡i în spitale generale sau monoprofilate,
altele decât cele psihiatrice. Aceste activitå¡i presupun pe de o parte un contact direct ¿i informal
cu speciali¿tii din celelalte ramuri medicale, cât ¿i
un demers profesional menit så rezolve problemele
psihosociale legate de îngrijirea pacientului.
Mai mult, a rezultat foarte clar cå psihiatria de
legåturå ca parte integralå a unei viziuni psihosomatice în medicinå, care vede într-o rela¡ie indestructibilå raporturile dintre psyche ¿i soma ¿i
corela¡iile dintre faptele psihologice, fenomenele
sociale ¿i sånåtate sau boalå, are un limbaj propriu
¿i un demers teoretic important. Abordarea biopsiho-socialå a suferin¡elor bolnavului ca ¿i a necesitå¡ilor de îngrijire ale acestuia este definitorie
pentru psihiatria de legåturå. În România, primul
serviciu de psihiatrie de legåturå a fost înfiin¡at în
1995, în Spitalul Universitar de Urgen¡å Bucure¿ti.
În acest fel, România a devenit una dintre primele
¡åri din fostul bloc socialist care a dezvoltat acest
sistem modern.
PSIHIATRIA DE LEGÅTURÅ?
O provocare
O altå viziune
O alternativå
O necesitate
Un lux
O reîntoarcere la medicinå
O psihologie aplicatå
Un punct de referin¡å
Un câmp de cercetare

Psihiatria, prin ceea ce este, dar ¿i prin modul
cum ac¡ioneazå, face parte chiar din filonul central
al practicii medicale, cu care se aflå într-o indestructibilå unitate ¿i interac¡iune, oferindu-i posibilitatea
de a aborda complexitatea situa¡iilor pe care boala,
ca suferin¡å umanå, le genereazå.

129

PSIHIATRUL ÎN SPITALUL GENERAL
Din påcate, bolnavul mintal råmâne încå în
opinia multora un „lunatic“, un fel de monstru,
care ar trebui împins în afara societå¡ii a¿a-numi¡ilor oameni normali, ¿i numai dupå aceea tratat
cu unele medicamente, fårå så se påtrundå în
miezul problemelor lui spirituale legate de atitudinea fa¡å de sine, fa¡å de propria boalå ¿i fa¡å de
lumea înconjuråtoare.
Din punctul de vedere al omului mediu contemporan (deci scåpat teoretic de fantasmele medievale), psihiatrul „detecteazå“ pretin¿ii „nebuni“
oriunde ¿i este el însu¿i considerat ca un excentric,
ca un bizar. Acest punct de vedere a fost ¿i este în
general acceptat de opinia publicå, inclusiv de
colegii medici de alte specialitå¡i, precum ¿i în
variate medii artistice (cinematografie, literaturå,
teatru).
Pentru clinicianul modern, tendin¡a explozivå
de multiplicare a informa¡iei, dublatå de diversificarea ¿i atomizarea acesteia pânå la cote greu
imaginabile cu doar câteva decenii în urmå, reprezintå nu doar o problemå dificilå, ci chiar un moment de decizie în care între tendin¡a integrativå
¿i cea analiticå trebuie fåcutå o dureroaså alegere.
Trunchiul de bazå de cuno¿tin¡e ¿i aptitudini
necesare pentru a realiza consulta¡ia, ca ¿i alte
activitå¡i într-o sec¡ie de psihiatrie de legåturå,
includ în¡elegerea psihopatologiei, cunoa¿terea
diagnosticului diferen¡ial, a psihoterapiilor (psihodinamice, cognitive ¿i comportamentale), coordonarea administrativå a problemelor pe care le pot
ridica sistemele, cunoa¿terea problemelor economice, medicale, geriatrice, ¿i de psihiatrie medicolegalå. De asemenea, sunt importante cuno¿tin¡ele
privind modalitatea prin care variazå o oarecare
comorbiditate psihiatricå ¿i se întrepåtrunde cu
diferite boli, la diferite vârste, la persoane cu statut
socio-economic diferit.
Ackerman ¿i colab. descriu legåtura dintre depresie ¿i interven¡ie psihiatricå precoce la pacien¡ii
spitaliza¡i ¿i durata de spitalizare, marcând o reducere de 11%. Aceia¿i autori noteazå importan¡a
interven¡iei precoce care are un efect mai semnificativ decât diagnosticul, indiferent de boalå.
– scåderea duratei de spitalizare;
– scåderea costurilor medicale;
– cre¿terea calitå¡ii vie¡ii.
Un medic consultant psihiatric eficient trece în
revistå datele clinice ale pacientului pentru a face
un diagnostic diferen¡ial chibzuit, ¿i recomandåri
terapeutice (Stotland ¿i Garrick, 1990). Formulåri
psihodinamice detaliate care folosesc un jargon
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psihiatric sunt rareori (dacå nu cumva aproape
niciodatå) folositoare medicului somatician.
Disponibilitatea, flexibilitatea, claritatea în
gândire, ca ¿i o curiozitate naturalå în legåturå cu
fenomenele noi, sunt foarte folositoare pentru consulta¡iile psihiatrice de legåturå (Pasnau 1985;
M.G.Wise ¿i Rundell, 1994). Consultantul în Psihiatria de Legåturå trebuie så vrea så solicite ajutorul
altui coleg ori de câte ori este confruntat cu probleme
clinice din afara specialitå¡ii sale, pentru care nu are
cuno¿tin¡ele ¿i aptitudinile necesare.
Caracteristicile psihiatrului consultant eficient:
– Så comunice cu medicul somatician, cu surorile
¿i ceilal¡i membri ai echipei terapeutice care se
ocupå de bolnav (inclusiv asistent social), atât
înainte, cât ¿i dupå consult. Medicul somatician
poate fi derutat în fa¡a simptomelor prezentate
de pacient ¿i så fie incapabil så-¿i formuleze
adecvat solicitarea;
– Så stabileascå dacå este o extremå urgen¡å, o
urgen¡å sau un caz obi¿nuit (de rutinå);
– Så revizuiascå documentele medicale, analizele, planurile terapeutice, ¿i så colec¡ioneze
toate noile informa¡ii de care are nevoie;
– Så efectueze un examen psihiatric complet, så
cunoascå aspecte relevante din anamneza ¿i
din examinarea somaticå;
– Sunt indicate discu¡ii cu familia ¿i cu prietenii
pacientului;
– Så facå nota¡ii potrivit de scurte (nu e nevoie så
se detalieze informa¡ii deja cuprinse în foaia de
observa¡ie);
– Så încerce så ajungå la un diagnostic prezumptiv
pe baza semnelor, simptomelor, a rezultatelor
de laborator ¿i a datelor epidemiologice;
– Så formuleze diagnosticul diferen¡ial între afec¡iunile somatice, neurologice ¿i psihiatrice;
– Så recomande efectuarea explorårilor radiologice sau a testelor de laborator utile procesului
diagnostic;
– Så aibå cuno¿tin¡ele necesare pentru a prescrie
medica¡ie psihotropå pacien¡ilor cu afec¡iuni
somatice ¿i chirurgicale ¿i så ¡inå cont de interac¡iunile acestora cu medica¡ia non-psihotropå;
– Så facå recomandårile terapeutice: terapie
electroconvulsivantå, psihoterapie, ¿i så elimine
orice cauze posibile medicale sau cauze iatrogene ale simptomelor;
– Så fie specific (orientare rapidå ¿i la obiect). Så
asigure planuri de interven¡ie pentru situa¡ii (de
complica¡ii) care pot apårea întâmplåtor (de micå
probabilitate) ¿i så anticipeze problemele
poten¡iale.
– Så aibå un contact personal direct - mai ales
dacå recomandårile sunt esen¡iale ¿i poten¡ial
controversate.
– Så arate respect persoanelor familiare pacientei/pacientului (care nu se implicå în îngrijirea pacientului) ¿i så îi educe (så îi înve¡e) cu
tact (så dea informa¡ii de referin¡å, så foloseascå
comunicarea personalå);
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–
–
–
–

Så dirijeze educarea adecvatå a pacientului ¿i
psihoterapia, atunci când este indicat;
Så urmåreascå pacientul pe toatå durata spitalizårii;
Så facå recomandårile potrivite la externarea
bolnavului, incluzând îngrijirea ambulatorie;
Så urmåreascå noutå¡ile din alte domenii
medicale ¿i så nu fie izolat de restul comunitå¡ii
medicale.

ACTIVITÅºI ªI ABILITÅºI ALE SERVICIULUI DE
PSIHIATRIE DE LEGÅTURÅ
Un serviciu de psihiatrie de legåturå este un
departament care råspunde solicitårilor altor
servicii din spitalul general sau spital profilat pentru
a-i ajuta pe ceilal¡i speciali¿ti în punerea diagnosticului ¿i în stabilirea tratamentului ¿i, mai ales, în
clarificarea situa¡iilor dificile cu care se confruntå
celelalte servicii.
Tipuri de probleme medicale:
Complica¡ii psihologice ale bolilor medicale.
Tulburåri medicale asociate cu deteriorare cognitivå.
Simptome func¡ionale.
Comportamente anormale care conduc la complica¡ii psihiatrice: automutilåri, toxicomanii, tulburåri
alimentare.
Tulburåri psihiatrice ¿i somatice care evolueazå
în acela¿i timp.

În cazul minimal, consulta¡ia de psihiatrie de
legåturå nu este altceva decât o scurtå incursiune
în treburile altui serviciu, care se finalizeazå de
obicei printr-o notå scriså în care se schi¡eazå (se
stabile¿te) un plan de ac¡iune care så ducå la rezolvarea unei situa¡ii medicale dificile. Interven¡ia
propriu-ziså este låsatå la decizia celui care a solicitat consulta¡ia.
Tipuri de servicii:
Consulta¡ie datå la telefon.
Consult psihiatric al unui pacient ambulatoiru.
Consult multidisciplinar.
Consult multidisciplinar al unui pacient din alt spital.

În cazul optimal, psihiatrii din serviciul de
legåturå se integreazå în activitatea echipelor terapeutice, având sarcini precise ¿i råspunzând unor
necesitå¡i dintre cele mai diverse privind actul medical complet, cre¿terea continuå a calitå¡ii acestuia.
Serviciul de Psihiatrie de Legåturå este cel mai
comun tip de interfa¡å în spitalele din S.U.A. aståzi.
Un serviciu de Psihiatrie de Legåturå (Liaison
Psichiatry) necesitå competen¡å, bani ¿i motiva¡ie.
Este necesar personal suficient pentru a-i permite
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psihiatrului så realizeze investiga¡ii mai complicate
decât simplul interviu cu pacien¡ii cu tulburåri
trimi¿i cåtre el. El trebuie så fie capabil så participe
la întâlniri, så discute individual cu pacien¡ii, cu
medicii curan¡i ¿i cu medicii de familie, så ¡inå
întâlniri de lucru cu surorile din spital.
CÅI DE LUCRU
Pacien¡i interna¡i
Pacien¡i din ambulator
Paturi dedicate
Departamentul de
psihiatriei în spitalul
psihiatrie în spitalul
general
general
Consulta¡ii în sec¡ii
Psihiatrul din serviciul
medicale sau
ambulator
chirurgicale
Legåtura cu medicii de
Consulta¡ii oferite
alte specialitå¡i medicale pacien¡ilor ambulatori
sau chirurgicale
Compartimente medicoLegåtura cu speciali¿ti
psihiatrice (în SUA)
din clinici medicale sau
chirurgicale
Unitå¡i de psihosomaticå Servicii integrate medico(în Germania)
psihiatrice

Munca în serviciul de Psihiatrie de Legåturå
(Liaison Psichiatry) este diferitå mult fa¡å de consulta¡ia ambulatorie, deoarece se face la cererea
medicului de familie sau a altui specialist.
Psihiatria de legåturå este a¿ezatå la interfa¡a
dintre medicinå ¿i psihiatrie, ea incluzând nu doar
consulta¡ia psihiatricå tradi¡ionalå a unui pacient
individual, ci ¿i trecerea dincolo de aceastå sarcinå
individualå, fåcând din psihiatru un membru de
încredere (bona fide) al echipei medico-chirurgicale.
Stabilirea unei rela¡ii de legåturå înseamnå cå
psihiatrul va fi în contact cu toatå comorbiditatea
psihiatricå ¿i medicalå a unei unitå¡i, sec¡ii sau departament, ¿i nu doar un consultant al pacien¡ilor
identifica¡i ¿i trimi¿i cåtre el de cåtre sec¡ia respectivå.
Mai departe este recomandabil så interac¡ioneze
cu celelalte discipline paramedicale ca activitatea
de nursing, asisten¡å socialå, pentru a le måri acestora capacitatea de a depista, trata ¿i/sau trimite
pentru consulta¡ii acei pacien¡i cu tulburåri psihice
(¿i de a ajuta îngrijitorii sau membrii de familie
så-¿i ståpâneascå propriile emo¡ii fa¡å de pacient);
så influen¡eze sistemul medical de îngrijire; så determine implicarea sistemului de sprijin al pacientului; så conducå cercetåri privind interac¡iunea
dintre comorbiditatea medicalå ¿i psihiatricå.
Îngrijirea spitaliceascå råmâne cea mai scumpå
formå de îngrijire medicalå. Pentru men¡inerea unui
sistem viabil ¿i eficient de îngrijire a sånåtå¡ii sunt
necesare interven¡ii pentru identificarea pacien¡ilor
psihiatrici spitaliza¡i ¿i nevoile lor psihosociale ¿i
tratarea lor pentru a reduce morbiditatea somaticå
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¿i a scådea durata de spitalizare. Acesta este un
beneficiu major din punct de vedere economic,
medical ¿i are un efect puternic asupra calitå¡ii
vie¡ii pacientului.
Scopurile psihiatriei de legåturå (dupå Strain
¿i Grossman, 1975):
– så realizeze preven¡ia primarå, secundarå ¿i
ter¡iarå;
– descoperirea cazurilor incipiente ¿i metodologii de triaj;
– asigurarea de educa¡ie continuå echipei nonpsihiatrice în scopul evaluårii tratamentului
¿i/sau orientårii cazurilor psihice;
– dezvoltarea cuno¿tin¡elor fundamentale biopsihosociale;
– promovarea modificårilor structurale sau
metodologice în institu¡iile medicale, în a¿a
fel încât så creascå diagnosticarea ¿i tratamentul acestora.
Cre¿te calitatea îngrijirii psihologice dacå principiile sunt aplicate psihiatriei de legåturå.

Preven¡ia primarå încearcå så preîntâmpine tulburårile prin interven¡ie precoce (interviu psihiatric
care ar trebui så se facå cu to¡i pacien¡ii înaintea
cardiotomiei, având drept scop prevenirea deliriumului) (Surman, 1974).
Preven¡ia secundarå este încercarea de reducere
a factorilor biologici, psihologici ¿i sociali care au
ini¡iat boala, care participå la între¡inerea bolii ¿i
trateazå simptomele acute ca anxietate, depresie
¿i accentuarea tråsåturilor caracteriale ce cresc
nivelul de stres ¿i împiedicå vindecarea. Dupå
Hacket ¿i Cassem (1979), consulta¡ia de psihiatrie
în spitalul general este în mod esen¡ial un mod de
preven¡ie secundarå.
Preven¡ia ter¡iarå – psihiatrul de legåturå se stråduie¿te så modifice sechelele psihologice care se
pot instala dupå un episod acut sau conflicte psihologice rezultate din tulburåri de dispozi¡ie, anxietate, inhibi¡ie ¿i fobie în legåturå cu întoarcerea la
lucru sau scåderea activitå¡ii sexuale în ciuda unei
presupuse normalitå¡i biologice. Ajutå pacien¡ii så
se adapteze la limitele lor fiziologice, în acest fel
învå¡ându-i cå existå posibilitatea recuren¡ei bolii.
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Preven¡ia recuren¡elor bolii necesitå foarte adesea
urmårirea pacien¡ilor ¿i dupå externare ¿i ajutorul
pentru dezvoltarea acestei aptitudini.

METODOLOGII DE TRIAJ ªI DESCOPERIREA
UNOR CAZURI LA DEBUT
Depistarea cazurilor în institu¡iile medicale este
o atribu¡ie a psihiatrului de legåturå care trebuie
så depå¿eascå cadrul unei consulta¡ii avute de colegi a¿a cum se face pentru psihiatrul de ambulator.
Psihiatrul de legåturå îi înva¡å pe colegii care
trebuie så îl consulte, så dobândeascå ¿i så sintetizeze informa¡ii care så ducå la con¿tientizarea,
descoperirea, diagnosticarea ¿i trimiterea la psihiatrie.
Tulburårile psihice datorate unei boli somatice
sau unei toxicomanii reprezintå prototipul de tulburare psihofiziologicå frecvent prezentå, dar cel
mai adesea nedetectatå în institu¡iile spitalice¿ti
(Engel, 1967). Evident cå dacå cei care au pacien¡ii în îngrijire (medicii curan¡i) nu sesizeazå
disfunc¡ia sau natura acesteia, nu vor solicita serviciul de Liaison Psychiatry.
Epstein, SA; Gonzales, JJ; Stockton, P;
Goldstein, DM; Green, BL (1996) evalueazå starea
pacien¡ilor în serviciul de consulta¡ie de legåturå
psihiatricå.
Consulta¡iile de legåturå psihiatricå pentru pacien¡ii ambulatorii, sunt trimiteri de referin¡å pentru
cercetåri ¿i studii. În orice caz, se ¿tie foarte pu¡in
despre simptomele psihiatrice ¿i starea de sånåtate
a persoanelor tratate în acest fel. În acest studiu,
80 de persoane våzute într-un cabinet ambulatoriu
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de consulta¡ie de legåturå psihiatricå, au fost comparate cu 100 de persoane spitalizate våzute întrun cabinet de consulta¡ie de legåturå psihiatric
clinic pe baza unei autocaracterizåri.
Pacien¡ii din clinica ambulatorie au fost gåsi¡i
ca având stare de sånåtate precarå, comparativ cu
starea pacien¡ilor spitaliza¡i, în urmåtoarele domenii (måsurate de raportul RAND): percep¡ia, durerea, func¡ii fizice ¿i rolul func¡ional datorat problemelor fizice. Ambele grupe au avut o micå participare cauzatå de probleme emo¡ionale ¿i sociale.
Grupurile nu se diferen¡iazå prin simptome depresive, dar pacien¡ii de la cabinetul de consulta¡ie de legåturå aveau o stare mai pu¡in anxioaså.
Astfel, reiese cå pacien¡ii din clinica ambulatorie
aveau nu numai o morbiditate semnificativå, cum
era de a¿teptat, dar aveau ¿i nivelul tulburårilor
psihice comparabil cu cel din clinicile psihiatrice
tradi¡ionale.
Aceste rezultate aratå cå o asemenea clinicå reprezintå un loc bun pentru cercetarea diagnosticului ¿i tratamentului persoanelor cu boli fizice
¿i tulburåri mintale.
Marca de calitate a serviciului de Liaison
Psychiatry este datå de strategiile ¿i tacticile de
diagnosticare ¿i triaj a cazurilor din sec¡iile medicochirurgicale.

EDUCAºIA CONTINUÅ A ECHIPELOR
TERAPEUTICE NON-PSIHIATRICE
Psihiatrul folose¿te informa¡ii din bagajul såu
de cuno¿tin¡e, fi¿a medicalå, date din examinarea
pacientului ¿i/sau a familiei, ca ¿i alte surse de
referin¡å. Notele ini¡iale de consulta¡ie rezumå
datele ob¡inute din examinare ¿i din documentele
medicale. Studen¡ii ¿i medicii reziden¡i considerå
adesea cå învå¡area psihiatriei de legåturå este mai
u¿oarå dacå au formulare standardizate.
În afara examinårii clinice se pot aplica probe
ca desenarea ceasului sau alte figuri, o examinare
Mini Mental State (MMSE, Folstein ¿i colab.,
1975), ¿i alte instrumente neuropsihologice
(M.G.Wise ¿i Rundell, 1994) (vezi ¿i Mapou ¿i
colab., capitolul 7).
Psihiatrii consultan¡i fac interven¡ii de tip biologic, psihoterapeutic, psihosocial sau interven¡ii
în sisteme (Fulop ¿i Strain, 1991; Huyse ¿i colab.,
1988, 1990).
Procesul de consulta¡ie ¿i activitå¡ile în domeniul psihiatriei de legåturå sunt similare procesului care se deruleazå în cadrul demersului
psihoterapeutic. Informa¡ii ¿i tipuri de comportamente apar mereu cu ocazia vizitelor repetate,
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se dezvoltå noi perspective ¿i care cel mai adesea
nu s-au eviden¡iat cu ocazia vizitei ini¡iale. Din
acest considerent, vizitele repetate sunt absolut necesare în mod virtual oricåror consulta¡ii psihiatrice.
Liaison Psichiatry se stråduie¿te så realizeze
schimbåri structurale în departamentele spitalului,
ca de exemplu unitå¡i medico-psihice clinic de
durere, unitå¡i de asisten¡å postpartum.
Conceptul de clinicå de Liaison Psychiatry permite urmårirea cazurilor dupå externare a pacien¡ilor externa¡i din unitå¡i medico-psihiatrice ¿i a
pacien¡ilor ambulatori din clinicile de medicinå
internå ¿i chirurgie care au disfunc¡ii psihologice.
Din cauza faptului cå departamentele ambulatorii psihiatrice din cele mai multe spitale nu sunt
capabile så ståpâneascå pacien¡ii somatici cu
disfunc¡ii psihologice, este necesar un serviciu ambulator în cadrul departamentului Liaison Psychiatry,
cu o contribu¡ie mult mai importantå.
„Clearanceul psihiatric“ este acum un standard
pentru to¡i pacien¡ii cu supradozå înainte de a fi
externa¡i dintr-o unitate de terapie intensivå. Urmåtorul pas logic este så devinå obligatoriu clearance-ul
psihiatric pentru to¡i pacien¡ii cu risc crescut sau
pacien¡ii dificili cum ar fi: candida¡ii la interven¡ie
deschiså pe cord, cei cu probleme de diagnostic,
cei la care interven¡ia chirurgicalå este nesigurå,
pacien¡ii cu internåri repetate în spital care par så
fie rezultatul „selfabuse“-ului (autoabuzare) „selfneglect“-ului (autoneglijare).
Evaluarea psihiatricå a acestor pacien¡i ¿i a altor
grupe care mai trebuie identificate trebuie så fie
privitå ca o parte intrinsecå a evaluårii pacien¡ilor
de cåtre Liaison Psychiatry ¿i a managementului
unui spital universitar contemporan.
Un pas important cåtre implementarea psihiatriei de legåturå se face prin predarea sånåtå¡ii
mintale reziden¡ilor de medicinå generalå de prim
contact (14.000/an):
– medicinå internå;
– practicå familialå;
– practicieni generali.
Steinberg MD, într-un foarte recent studiu
(1997), aratå cå psihiatrii s-au implicat în mod
intens în cadrul etic al spitalelor generale, în
ultimele douå decade, ¿i au exercitat diverse roluri.
Baza pentru interesul puternic în bioeticå al
psihiatriei poate fi în legåturå cu trei factori: familiaritatea problemelor clinice care conduc la consulta¡ii bioetice, importan¡a aspectelor psihiatrice
ale eticii ¿i observarea acelor psihiatri care deja
posedå aptitudini clinice pentru a sus¡ine o muncå
eticå.
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ORGANIZAREA SERVICIILOR DE PSIHIATRIE DE
LEGÅTURÅ
Dacå în deceniul opt încå mai exista întrebarea
„Unde ¿i în ce fel se poate organiza un serviciu de
psihiatrie de legåturå?“, în acest moment, råspunsurile multiple vin så afirme ubicuitatea necesitå¡ii existen¡ei unui astfel de serviciu.
Astfel, Ortiz P. afirmå cå: consulta¡ia în psihiatria de legåturå iese la ivealå ca o legåturå între
corp ¿i minte. Întemeierea serviciilor de „consulta¡ie-legåturå“ în spitale a început acum câ¡iva
ani ¿i este în continuå dezvoltare în multe ¡åri. Serviciile „consulta¡ie-legåturå“ pediatrice au câteva
caracteristici comune cu cele pentru adul¡i, dar
altele sunt specifice.
Oxaman TE (1996) stabile¿te ca ¿i mul¡i al¡i
autori legåturi între îngrijirile geriatrice ¿i consulta¡ia de legåturå psihiatricå, în special în îngrijirea de urgen¡å.
Ramchandani D, Lamdan RM, O’Dowd M.A,
Boland R, Hails K, Ball S, Scchindler BA încearcå
så låmureascå controversele despre rolul ¿i
func¡ionarea consulta¡iei psihiatrice de legåturå în
nu mai pu¡in de 5 spitale universitare, afirmând
cvasinecesitatea prezen¡ei unor astfel de servicii.
Analiza unui serviciu de psihiatrie de legåturå la
un spital universitar de obstetricå-ginecologie din
Melbourne constatå o ratå constantå favorabilå
acestui serviciu din partea celor spitaliza¡i. 86% dintre
doctori au gåsit aceste consulta¡ii „foarte“ sau „destul
de“ folositoare ¿i 83% dintre pacien¡i care au råspuns
la tratament au fost de aceea¿i pårere.
Acest serviciu de psihiatrie de legåturå reprezenta în 1990 un pionierat în domeniul obstetriciiginecologiei, ¿i continuå så fie foarte utilizat. Cre¿terea datelor de referin¡å va fi una dintre cele mai
mari provocåri în viitorul acestui serviciu.
Cele câteva date de referin¡å nu vor så fie decât
ilustrarea unor mesaje care vin din cele mai diverse
domenii dar au un con¡inut unic ¿i anume acela
cå psihiatria de legåturå reprezintå cu siguran¡å
un domeniu de referin¡å al viitorului, iar organizarea unor astfel de servicii depinde de imagina¡ia
¿i disponibilitatea afectivå, de competen¡a profesionalå ¿i managerialå a organizatorilor.

COMORBIDITATE PSIHIATRICÅ ªI MEDICALÅ ÎN
SPITALUL GENERAL
Au fost multe discu¡ii în legåturå cu modul de
examinare psihiatricå a unui pacient cu o suferin¡å
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medicalå sau chirurgicalå. Este evident cå abordarea psihanaliticå, prin durata extrem de lungå,
este pu¡in adecvatå. Cei mai mul¡i dintre ace¿ti
pacien¡i nu au avut contact cu psihiatria sau psihoterapia, mul¡i sunt regresa¡i în contextul experien¡ei
bolii ¿i în mod obi¿nuit nu solicitå un consult psihologic, iar al¡ii au unele tulburåri cognitive ceea ce
interfereazå cu acest demers.
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