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ABSTRACT
Objectives. The family doctor plays an important role in preventing mental health disorders through medical 
education and early detection of patients with mental health disorders. The objectives of this research are to 
evaluate the possibility of family doctors to do prevention through medical education and to apply question-
naires to detect depression in patients with chronic disease. In addition, the research aims to identify the 
barriers perceived by family physicians in performing these activities.
Material and method. The research was conducted on the basis of a self-administered questionnaire, which 
was answered voluntarily by 153 family doctors from 37 counties in Romania, both in rural and urban areas.
Results and discussions. The answers to the questions regarding the availability of doctors to do medical 
education for the prevention of mental health disorders and the possibility to apply questionnaires for the 
identification of depression in patients with chronic pathology were analyzed. The results show that 59.48% of 
family doctors do medical education for the prevention of mental health disorders and 41.18% apply question-
naires to detect depression, during the consultation, in patients with chronic pathology. Regarding the barriers 
perceived by family doctors in achieving prevention, 40.32% answered that they do not do medical education 
to prevent mental health disorders due to the lack of adapted work tools, 25.80% chose the lack of knowledge 
of communication techniques and 22.58% lack of time. 45.56% of family physicians answered that they did not 
apply questionnaires to detect depression due to lack of necessary tools and 40% due to lack of time.
Conclusions. The research reveals both the role and the needs of family doctors in the prevention and pro-
motion of mental health in patients with chronic pathology. The ability of family physicians to pursue medical 
education and the willingness to apply questionnaires for depression can be improved by allocating resources, 
such as tailored work tools, courses to improve knowledge of specific communication techniques, and time 
spent on these activities.

Keywords: family medicine, mental health, prevention, medical education, chronic 
pathology

REzuMAT
Obiective. Medicul de familie joacă un rol important în prevenirea tulburărilor de sănătate mintală prin educa-
ţie medicală şi depistarea precoce a pacienţilor cu tulburări de sănătate mintală. Obiectivele acestei cercetări 
sunt reprezentate de evaluarea posibilităţii medicilor de familie de a face prevenţie prin educaţie medicală şi 
de a aplica chestionare pentru depistarea depresiei la pacienţii cu patologie cronică. În plus, cercetarea îşi 
propune să identifice barierele percepute de medicii de familie în efectuarea acestor activităţi. 
Material şi metodă. Cercetarea a fost realizată pe bază de chestionar autoadministrat, la care au răspuns 
benevol 153 de medici de familie, din 37 de judeţe din România, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban. 
Rezultate şi discuţii. Au fost analizate răspunsurile la întrebările care au vizat disponibilitatea medicilor de a 
face educaţie medicală pentru prevenirea tulburărilor de sănătate mintală şi a posibilităţii de a aplica chestio-
nare pentru identificarea depresiei la pacienţii cu patologie cronică. Rezultatele arată că 59,48% dintre medicii 
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de familie fac educaţie medicală pentru prevenţia tulburărilor de sănătatea mintală şi 41,18% aplică chestio-
nare pentru depistarea depresiei în cursul consultaţiei la pacienţii cu patologie cronică. În ceea ce priveşte 
barierele percepute de medicii de familie în realizarea prevenţiei, 40,32% au răspuns că nu fac educaţie 
medicală pentru prevenirea tulburărilor de sănătate mintală din cauza lipsei unor instrumentelor de lucru 
adaptate, 25,80% au ales lipsa cunoaşterii unor tehnici de comunicare şi 22,58% – lipsa de timp. 45,56% 
dintre medicii de familie au răspuns că nu aplică chestionare pentru depistarea depresiei ca urmare a lipsei 
de instrumente necesare şi 40% din lipsă de timp.
Concluzii. Cercetarea relevă atât rolul, cât şi nevoile medicilor de familie în demersul prevenţiei şi promovării 
sănătăţii mintale la pacienţii cu patologie cronică. Posibilitatea medicilor de familie de a face educaţie medi-
cală şi disponibilitatea de a aplica chestionare pentru depistarea depresiei pot fi îmbunătăţite prin alocarea de 
resurse precum instrumente de lucru adaptate, cursuri pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de tehnici de 
comunicare specifice şi timp dedicat acestor activităţi.

Cuvinte cheie: medicină de familie, sănătate mintală, prevenţie, educaţie medicală, 
patologie cronică

INTRODuCERE

Patologia cronică reprezintă o reală provocare 
pentru sistemele de sănătate, atât în lume, cât şi în 
România, gestionarea eficientă a morbi-mortalităţii 
şi reducerea poverii prin boli netransmisibile fiind 
unele dintre obiectivele de bază ale strategiilor de 
sănătate [1].

Conform profilului de ţară oferit de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, principalele cauze de morta-
litate din România în anul 2016 sunt clasificate 
astfel: pe primul loc se află bolile cardiovasculare, 
cu un procent de 56% din totalul bolilor netransmi-
sibile, pe locul al doilea, cu un procent de 20%, se 
află decesele cauzate de cancer, 11% dintre decese 
au alte cauze, 4% dintre decese sunt datorate afec-
ţiunilor pulmonare cronice, iar 1% dintre decese 
sunt datorate diabetului zaharat [2]. 

În Europa, din totalul bolilor cronice, tulburări-
le de sănătate mintală reprezintă una dintre princi-
palele cauze de dizabilitate, cu o contribuţie în pro-
cent de aproape 40% [3]. De asemenea, un procent 
important din ajutoarele sociale şi pensii are ca 
principală justificare tulburările de sănătate minta-
lă. În România, procentul din ajutoarele sociale 
motivate de tulburările de sănătate mintală este de 
37% [3]. În plus, legătura dintre tulburările de să-
nătate mintală şi bolile cronice este bine documen-
tată, tulburările de sănătate mintală uneori prece-
dând, fiind comorbide sau chiar agravând bolile 
cronice şi, astfel, accentuând povara bolii [4]. Mai 
mult decât atât, este cunoscut faptul că pacienţii cu 
tulburări de sănătate mintală au speranţa de viaţă 
cu 20 de ani mai scurtă comparativ cu restul popu-
laţiei [5]. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
doua treimi dintre pacienţii afectaţi de tulburări de 
sănătate mintală nu primesc tratament chiar şi în 
ţări dezvoltate economic [6]. În acest context, inte-
grarea sănătăţii mintale la nivelul asistenţei medi-

cale primare şi, implicit, la nivelul medicinei de 
familie reprezintă o soluţie dezirabilă pentru obţi-
nerea unei îngrijiri eficiente şi pe termen lung a 
pacienţilor cu tulburări de sănătate mintală, mai 
ales dacă aceştia suferă şi de alte afecţiuni [7]. 

Michael Kidd şi colaboratorii săi afirmă că me-
dicul de familie reprezintă „inima asistenţei medi-
cale primare“, această afirmaţie fiind justificată 
atât prin funcţiile, cât şi prin atributele sale funda-
mentale [8]. Principalele roluri ale medicului de 
familie sunt reprezentate de: rolul curativ, realizat 
prin totalitatea activităţilor de îngrijire acordate 
pacienţilor din comunitatea pe care o deserveşte 
[8-10]; rol preventiv, materializat prin totalitatea 
acţiunilor pe care le întreprinde pentru prevenirea 
apariţiei bolilor, ca de exemplu prin vaccinare, sau 
pentru depistarea precoce a bolilor, ca de exemplu 
screening-ul pentru cancerul de col uterin, sau 
pentru prevenirea apariţiei complicaţiilor în cazul 
afecţiunilor cronice, cum ar fi, de exemplu, preve-
nirea suicidului în cazul unui pacient aflat în trata-
ment pentru depresie [8-11]; rol de comunicator în 
comunitatea pe care o îngrijeşte. În timpul consul-
taţiilor, medicul de familie comunică pacienţilor 
atât informaţii medicale prin educaţie medicală, 
cât şi informaţii legate de strategia terapeutică şi 
coordonarea bolnavului în interiorul sistemului de 
sănătate, scopul final fiind obţinerea celor mai 
bune rezultate terapeutice [8-10]. 

Michael Kidd şi colaboratorii săi descriu profi-
lul medicului de familie ca fiind profilul unui me-
dic „de 5 stele“, cu următoarele 5 valenţe revela-
toare: medicul de familie este furnizor de îngrijiri 
medicale, factor de decizie, comunicator, lider în 
comunitate şi manager [8]. Caracterizat prin aceste 
însuşiri şi activităţi complexe, medicul de familie 
îngrijeşte o paletă variată de pacienţi, de vârste di-
ferite, indiferent de gen, etnie sau condiţie socio-
economică, cu patologie diferită, atât acută, cât şi 
cronică [8-10]. Putem vizualiza complexitatea  
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activităţii medicilor de familie şi dacă analizăm 
datele statistice din sinteza evaluării activităţii des-
făşurate pe tipuri de asistenţă medicală, făcută pu-
blică pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate din România, care, arată că, în anul 2016, 
medicii de familie au realizat 53.357.689 de con-
sultaţii. Dintre acestea, 49.355.740 de consultaţii 
au reprezentat servicii medicale curative – consul-
taţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacu-
te, acutizările unor afecţiuni cronice şi consultaţii 
periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor 
cu boli cronice, iar 1.200.544 de consultaţii au re-
prezentat servicii medicale preventive şi profilacti-
ce [12]. Aşadar, îngrijirea afecţiunilor cronice ocu-
pă o pondere importantă din activitatea medicilor 
de familie. În plus, afecţiuni cronice precum bolile 
cardiovasculare, patologia respiratorie cronică şi 
bolile metabolice ocupă foarte mult timp din tim-
pul unei consultaţii de monitorizare a afecţiunilor 
cronice la medicul de familie. Comorbidităţile 
multiple şi teama de stigmat fac, de cele mai multe 
ori, ca discuţiile cu pacientul să fie centrate pre-
ponderent pe aspectele somatice ale bolii, aspecte-
le psihologice ale bolii fiind evitate sau omise. De 
multe ori, pacientul ascunde simptomatologia psi-
hică sub cortina de semne şi simptome specifice 
afecţiunilor cronice [13]. Studiile arată că depresia 
este prezentă în proporţie de 29% la pacienţii cu 
hipertensiune arterială, 22% la pacienţii cu infarct 
miocardic, 33% la pacienţii cu cancer, 27% la pa-
cienţii cu diabet zaharat şi 31% la pacienţii cu ac-
cident vascular cerebral [4]. Rolul medicul de fa-
milie este să comunice şi să facă educaţie medicală 
pacienţilor săi cu privire la o multitudine de aspec-
te, cum ar fi, de exemplu, prevenţia specifică prin 
vaccinare, măsuri preventive în cazul bolilor cardio-
vasculare, prevenţia în cazul diabetului zaharat şi 
al bolilor neoplazice, măsuri profilactice pentru 
prevenirea osteoporozei şi fracturilor sau măsuri 
preventive comunitare cu scopul de a reduce inci-
denţa şi prevalenţa unor afecţiuni cu rată mare de 
mortalitate şi invaliditate. La fel de important este 
ca medicul de familie să comunice măsuri preven-
tive şi să facă educaţie medicală acestor pacienţi 
pentru prevenirea şi depistarea precoce a tulburări-
lor de sănătate mintală, cu atât mai mult cu cât este 
demonstrată legătura între reducerea incidenţei şi 
prevalenţei tulburărilor de sănătate mintală şi apli-
carea măsurilor preventive [9,14]. 

Având ca fundament ştiinţific dovezile din lite-
ratura de specialitate care susţin relaţia dintre pato-
logia cronică şi tulburările de sănătate mintală, 
precum şi rolul medicilor de familie în prevenirea 
tulburărilor de sănătate mintală, ne propunem în 
cercetarea realizată să identificăm disponibilitatea 

medicilor de familie din România de a face educa-
ţie medicală pacienţilor cu boli cronice pentru tul-
burările de sănătate mintală în timpul consultaţiei, 
precum şi disponibilitatea acestora de a identifica 
depresia prin aplicarea chestionarelor pentru de-
pistarea depresiei.

De asemenea, ne dorim să identificăm care sunt 
nevoile şi barierele percepute de medicii de familie 
în realizarea acestui demers.

MATERIAL ŞI METODĂ

Lot ţintă

Participanţii la cercetare sunt reprezentaţi de 
medici de familie din 37 de judeţe din România, 
atât din mediul urban, cât şi rural. Au fost incluşi în 
total 153 de medici de familie. Repartiţia pe genuri 
arată că au răspuns mai multe femei decât bărbaţi: 
112 femei şi 41 bărbaţi, atât din mediul urban, cât 
şi din mediul rural. Media de vârstă a respondenţi-
lor a fost 50,71 ± 9,7 ani.

Metodă

Medici de familie din diferite regiuni ale Româ-
niei au răspuns benevol, neasistat şi anonimizat la 
un chestionar pe care l-au accesat pe o platformă 
informatică, direct din calculatorul personal. Ches-
tionarul a fost pus la dispoziţie timp de 2 săptă-
mâni, fără să existe condiţionare legată de timpul 
de completare. 

Analiza datelor

Pentru analiza datelor colectate, s-au folosit sta-
tistici inferenţiale (cross tabulare – calculul coefi-
cientului Chi-square) şi statistici descriptive (me-
dia şi analiza frecvenţelor). A fost folosit pentru 
analiză pachetul statistic Epi Info, versiunea 7. Epi 
Info este un instrument de analiză statistică pus la 
dispoziţie gratuit de CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) [15]. 

REzuLTATE

Medicii de familie care şi-au exprimat disponi-
bilitatea de a face educaţie medicală în timpul con-
sultaţiei la pacienţii cu patologie cronică, pentru 
prevenţia tulburărilor de sănătate mintală, au fost 
în procent de 59,48% (n = 91) (Fig. 1).

Restul de 40,52% (n = 62) dintre medicii de fa-
milie au răspuns negativ la întrebarea care relevă 
posibilitatea acestora de a face educaţie medicală 
pentru prevenţia tulburărilor de sănătate mintală la 
pacienţii cu patologie cronică. 
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Barierele percepute de aceştia au fost următoarele: 
 − 40,32% au răspuns „Nu, pentru că nu am in-

strumente de lucru necesare: chestionare, 
materiale educative pentru pacienţi“;

 − 25,80% au ales „Nu, pentru că nu cunosc teh-
nici de comunicare pentru astfel de situaţii“;

 − 22,58% au răspuns „Nu, pentru că nu am timp“; 
 − 4,83% au răspuns „Nu, pentru că nu am cu-

noştinţele necesare pentru a comunica cu 
astfel de pacienţi“;

 − 3,22% au răspuns „Nu, pentru că CNAS 
(Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) 
nu decontează astfel de servicii“;

 − 3,22% au răspuns „Nu, pentru că nu vin la 
mine cu astfel de întrebări“ (Fig. 2). 

FIGURA 2. Bariere percepute de medicii de familie în 
realizarea educaţiei medicale pentru prevenţia  
tulburărilor de sănătate mintală la pacienţii cu patologie 
cronică

Medicii de familie care au răspuns că fac ches-
tionare pentru depistarea depresiei în timpul con-
sultaţiei la pacienţii cu patologie cronică au fost în 
procent de 41,18% (n = 63) (Fig. 3).

FIGURA 3. Frecvenţa şi procentul răspunsurilor 
medicilor de familie la întrebarea dacă în cursul 
consultaţiei la pacienţii cu patologie cronică aplică 
chestionare pentru depistarea depresiei

Restul de 58,82% (n = 90) dintre medicii de fa-
milie au răspuns că nu fac chestionare pentru de-
pistarea depresiei la pacienţii cu patologie cronică.

Nevoile şi barierele percepute de medicii de fa-
milie care nu aplică chestionare pentru depistarea 
depresiei la pacienţii cu patologie cronică, aşa cum 
relevă cercetarea, sunt următoarele: 

 − 45,56% au răspuns „Nu, pentru că nu am in-
strumente de lucru necesare: chestionare, 
materiale educative pentru pacienţi“; 

 − 40% au răspuns „Nu, pentru că nu am timp“;
 − 5,56% au răspuns „Nu, pentru că CNAS 

(Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) 
nu decontează astfel de servicii“; 

 − 5,56% au ales „Nu, pentru că nu cunosc teh-
nici de comunicare pentru astfel de situaţii“;

 − 3,33% au ales „Nu, pentru că nu am cunoş-
tinţele necesare pentru a comunica cu astfel 
de pacienţi“ (Figura 4).

Analiza statistică prin cross-tabulare a rezulta-
telor arată că există o asociere statistic pozitivă în-
tre disponibiltatea medicilor de familie de a face 
educaţie medicală pentru prevenţia tulburărilor de 
sănătate mintală şi disponibilitatea de a face ches-
tionare pentru depistarea depresiei la pacienţii cu 
patologie cronică (testul Chi-square = 60,0678,  
p = 0,0009 confirmă această asociere). 

Comparând răspunsurile, se observă aceeaşi aso-
ciere statistică şi între medicii de familie care au ales 
varianta de răspuns „Nu, pentru că nu am instru-
mente de lucru necesare: chestionare, materiale 
educative pentru pacienţi“ (Chi-square = 6,8483,  

FIGURA 1. Frecvenţa şi procentul răspunsurilor 
medicilor de familie la întrebarea dacă în cursul 
consultaţiei la pacienţii cu patologie cronică fac 
educaţie medicală pentru prevenţia tulburărilor de 
sănătate mintală
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p = 0,008) şi cei care au ales „Nu, pentru că nu am 
timp“ (Chi-square = 9,6767, p = 0,001). 

DISCUŢII

Studiile au demonstrat deja că măsurile preven-
tive pot reduce semnificativ incidenţa şi prevalenţa 
tulburărilor de sănătate mintală [10]. În acest con-
text, educaţia medicală pentru prevenirea tulbură-
rilor de sănătate mintală pe care medicul de familie 
o face la pacienţii cu patologie cronică este foarte
valoroasă, cu atât mai mult cu cât cercetările ştiin-
ţifice arată legătura bidirecţională între tulburările
de sănătate mintală şi afecţiunile cronice [3].

Cercetarea relevă disponibilitatea medicilor de 
familie de a face educaţie medicală pentru preveni-
rea tulburărilor de sănătate mintală la pacienţii cu 
patologie cronică în procent de aproape 60%. 

Informaţia valoroasă pe care o obţinem din 
această lucrare este legată de barierele şi nevoile 
percepute de medicii care au răspuns că nu fac 
educaţie medicală pentru prevenirea tulburărilor 
de sănătate mintală la pacientul cu patologie croni-
că, peste 40% dintre medici invocând faptul că nu 
au instrumente de lucru necesare (chestionare, ma-
teriale educative pentru pacienţi) şi aproape 26% 
pentru că nu cunosc tehnici de comunicare pentru 
astfel de situaţii.

Este deja cunoscut faptul că în cadrul educaţiei 
medicale este inclusă utilizarea abilităţilor în co-
municare, iar comunicarea specifică medic-paci-

ent presupune un proces complex şi continuu de 
învăţare [16,17].

Procesul de comunicare în activitatea medicu-
lui de familie implică existenţa unor ingrediente de 
bază: abilităţi de comunicare, cunoştinţe medicale 
adaptate comunicării cu pacienţii, instrumente 
pentru comunicare şi resurse (de exemplu, timp). 
În cazul comunicării ţintite a medicului de familie 
cu pacientul cu tulburări de sănătate mintală, sunt 
necesare cunoştinţe medicale adaptate [16,17]. 
Este important de observat că doar 4,83% dintre 
cei care nu fac educaţie medicală au invocat lipsa 
cunoştinţelor necesare pentru a comunica cu astfel 
de pacienţi.

Medicii de familie care nu şi-au arătat disponi-
bilitatea de a aplica chestionare pentru depistarea 
depresiei la pacienţii cu patologie cronică au ales 
ca principale motive lipsa instrumentelor de lucru 
şi lipsa timpului. Acest rezultat atrage atenţia asu-
pra necesităţii alocării de timp suplimentar din 
timpul consultaţiei la pacienţii cu patologie croni-
că, dedicat unor astfel de activităţi. 

Dintre tulburările de sănătate mintală, tulbura-
rea depresivă este cea mai frecventă comorbiditate 
la pacienţii cu afecţiuni cronice [18]. Studiile au 
demonstrat o frecvenţă de două până la trei ori mai 
mare a depresiei la pacienţii cu patologie cronică 
[19]. Asocierea dintre tulburările de sănătate min-
tală şi afecţiunile cronice presupune îngrijirea ho-
listică a acestui tip de pacient [20]. Complexitatea 
acestei asocieri poate genera o serie de provocări 
pentru medici şi sistemele de sănătate, cercetările 
în domeniu punând accentul pe următoarele aspec-
te: colaborarea medic-pacient, prevenţia şi detecţia 
tulburărilor de sănătate mintală, coordonarea paci-
entului în interiorul sistemului de sănătate, trata-
mentul şi monitorizarea, precum şi prioritizarea 
afecţiunilor în cursul consultaţiilor limitate ca 
timp. Toate aceste provocări pot fi soluţionate prin 
crearea de modele şi programe adaptate contextu-
lui local [4,20,21].

CONCLuzII

Evaluarea posibilităţilor şi obstacolelor în rân-
dul medicilor de familie de a face educaţie medicală 
pentru prevenirea tulburărilor de sănătate mintală, 
precum şi a disponibilităţii de a face chestionare 
pentru depistarea depresiei pacienţilor cu patolo-
gie cronică reprezintă paşi importanţi pentru iden-
tificarea şi aplicarea măsurilor ce pot fi implemen-
tate facil. Cercetarea relevă faptul că, pentru 
realizarea prevenţiei şi promovării sănătăţii mintale, 

FIGURA 4. Bariere percepute de medicii de familie în 
demersul aplicării de chestionare pentru depistarea 
depresiei la pacienţii cu patologie cronică
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medicului de familie îi sunt necesare instrumente 
de lucru adaptate, îi sunt necesare cursuri de in-
struire orientate spre cunoaşterea unor tehnici spe-
cifice de comunicare pentru astfel de situaţii, dar 
este nevoie să existe şi un timp dedicat acestor ac-
tivităţi. 

Mulţumiri
Mulţumesc echipei platformei icMed, care a 

contribuit la colectarea şi prelucrarea datelor nece-
sare acestei cercetări doctorale.
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