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Povara	tulburărilor	psihice	
asupra	comunității 

 



Impactul		
Organizația	Mondială	a	Sănătății:	
	
Tulburările		psihice		
- pe	primele	locuri	ca	și	cauze	ale	invalidității	la	nivel	mondial	
- reprezentată	de	numărul	de	ani	trăiți	cu	dizabilitate	

• 	Tulburările	de	dispoziţie	și	anxietatea	
- Depresia	-	cauza	principala	de	dizabilitate		
- Anxietatea	-	mai	frecventă	la	femei		

• Abuzul	de	substanțe		
- a	doua/treia	cauză	de	dizabilitate	la	nivel	mondial,	rate	mai	ridicate	la	
bărbați	

• Schizofrenia	și	tulburările	psihotice	înrudite		
-	a	patra	cauză	de	dizabilitate	dintre	toate	cauzele	–	în	țările	dezvoltate		
- cea	de	a	noua	cauză	de	dizabilitate	la	nivel	mondial		



Costul	total	în	funcție	de	tulburare	și	de	tipul	de	
cost	(€PPP	milioane,	2010),	toate	tulburările	
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Cost	per	capita	of	all	brain	disorders	
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Tulburări	psihice	severe	 Tulburări	psihice	moderate	 Fără	tulburări	psihice	

Rata	de	neangajare	în	rândul	persoanele	cu	tulburări	psihice	severe/moderate	v.s.	persoane	fără	tulburări	
psihice		

Tulburările	psihice	și	șansa	la	un	loc	de	muncă	



Boli	netransmisibile	 Boli	transmisibile	 Accidente	

Clasificarea principalelor patologii ce duc la incapacitate de muncă în funcție de numărul de ani de viață  trăiți cu 
dizabilitate (DALY - Disability-adjusted life years). Comparație între 1995 și 2019 la nivel național. 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/		



Romania,	2019,	total	DALYs	

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/		



Romania,	2019,	total	DALYs	

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/		

Total:	7.1	



Office	of	the	Surgeon	General	(US);	Center	for	Mental	Health	Services	(US);	National	Institute	of	Mental	Health	(US).	Mental	Health:	Culture,	Race,	and	Ethnicity:	A	Supplement	to	Mental	Health:	A	Report	of	the	Surgeon	General.	Rockville	(MD):	Substance	
Abuse	and	Mental	Health	Services	Administration	(US);	2001	Aug.	[Table],	Table	1-1.	Prevalence	rates	(1-year)	of	mental	disorders:	Best	estimates	for	adults,	ages	18-54.	Available	from:	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44246/table/A2893/		

NCS	-	National	Comorbidity	Survey	
ECA	-The	Epidemiologic	Catchment	
Area	study	
TP	–	Tulburare	de	personalitate	
	

Prevalența	
tulburărilor	

psihiatrice	în	rândul	
populației	active	



Sănătatea mintală la locul de muncă 
- conform OMS - 

 
•	 Globalizarea	 a	 contribuit	 la	 creșterea	 stresului	 legat	 de	 locul	 de	
muncă	 și	 la	 apariția	 sau	 accentuarea	unor	 tulburări	 psihice	 asociate	
acestuia.		
	
•	 1	 din	 5	 persoane	 aflate	 în	 activitate	 se	 confruntă	 cu	 o	 tulburare	
psihică.		
	
•	 Stigmatizarea	 și	 lipsa	de	 conștientizare	a	 sănătății	mintale	 la	 locul	
de	muncă	persistă	ca	bariere	în	calea	egalității.		
	



Implicaţiile tulburărilor psihice la locul de muncă 
 

Ø  Absenteism		
Ø  Presenteeismul	
Ø  Pensii	de	invaliditate		
Ø  Leziuni	/	accidente		
Ø  Nemulțumiri	/	reclamații				
Ø  Implicații	juridice	

Frecvent,	persoanele	cu	boli	mintale	își	ascund	boala	de	teama	discriminării	
atunci	când	caută	sau	doresc	să	își	păstrează	un	loc	de	muncă.	
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Terminologie	neclară	

• Boli	psihice	cronice?	
•  Tulburări	de	comportament	
• Psihoze	(inclusiv	nevroze	manifeste	și	tulburări	de	personalitate)	
•  Tulburări	de	personalitate	



Clasificare	Kraepelin	

• Psihoze	
• Nevroze	
•  Tulburări	de	personalitate	
•  Tulburări	organice	
	



Considerații	generale	

• Psihoze	și	nevroze	:	ambele	presupun	o	deteriorare	față	de	nivelul	
anterior	de	funcționare	și	prezența	de	simptome	

•  Tulburările	de	personalitate		-	nu	presupun	schimbarea,	nu	sunt	
simptome	ci	sunt	trăsături	de	personalitate	relativ	constante	de-a	
lungul	întregii	vieți,	datorită	cărora	”suferă	atât	persoana	în	cauză,	cât	
și	cei	din	jurul	ei”		



Psihoze	și	nevroze	

•  Terminologie	abandonată	
•  Discutabilă	uneori	diferențierea	–	praguri	psihopatologice	
•  Psihoza:	convingeri	delirante,	fenomene	perceptuale	halucinatorii,	care	modifică	
comportamentul	în	sens	psihotic	și	necesită	spitalizare,	uneori	de	urgență	(organice/
funcționale)	

•  Absența	criticii	bolii		
•  Scăderea	contactului	cu	realitatea	
•  Spitalizări	nonvoluntare	adesea	



Nevroze	

•  De	obicei	acuze	generale	care	sugerează	suferința	somatică,	”suferința	
organelor”	(astenie,	amețeli,	slăbiciune	generală,	cefalee,	insomnii,	scăderea	capacității	
de	concentrare)	

•  Critica	bolii	întotdeauna	prezentă	și	intensă,	solicită	ajutorul	
•  1890	–	dezvoltarea	psihanalizei	–	1920	psihologia	comportamentală	-	au	descris	
mecanismele	prin	care	se	produc	simptomele	nevrotice	(fenomene	anxioase,	fobice,	
obsesive)	–	tratament	cu	predilecție	non-farmacologi	



Particularităţile clinico-evolutive 
ale tulburărilor psihice 
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Nevroze – 4 fișe 
Nevroze manifeste – 4 fișe	

ICD	-10		
F30	-	F39	Tulburari	ale	dispozitiei	[afective]	
F30	Episod	maniacal	x5	
F31	Tulburare	afectiva	bipolara	x10	
F32	Episod	depresiv	x6	
F33	Tulburare	depresiva	recurenta	x7	
F34	Tulburari	persistente	de	dispozitie	[afectiva]	x4	
F38	Alte	tulburari	ale	dispozitiei	[afective]	x3	
F39	Tulburari	nespecificate	ale	dispozitiei	(afective)	x1	
		
F40	-	F48	Tulburari	nevrotice,	de	stress	si	somatoforme		
F40	Tulburari	fobice	de	anxietate	x6	
F41	Alte	tulburari	anxioase	x5	
F41.2.	Tulburare	anxioasa	si	depresiva	mixta	
F42	Tulburare	obsesiv-compulsiva	x5	
F43	Reactie	la	stress	sever	si	tulburari	de	adaptare	x5	
F44	Tulburari	disociative	[de	conversie]	x14	
F45	Tulburari	somatoforme		x15	
F48	Alte	tulburari	nevrotice	x4	
	

(+)	
92	de	diagnostic	distincte	



Tulburarea depresivă majoră 
	
În	 România,	 conform	 datelor	 publicate	 în	 anul	 2017	 de	
Ministerul	 Sănătății,	 prevalența	 depresiei	 clinice	
diagnosticate	 se	 situa	 între	 4-4,5%,	 un	 procent	 scăzut	
comparativ	cu	majoritatea	statelor	europene,	datorat	fie	
prevalenței	medii	 scăzute	 în	mod	 real	 a	 depresiei,	 fie	 –	
cel	mai	probabil	–	datorat	deficiențelor	în	identificarea	și	
diagnosticarea	 acestei	 afecțiuni	 psihice	 în	 România,	
dublate	 de	 stigmatizarea	 persoanelor	 cu	 tulburări	
psihiatrice.	
	

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/03/Analiza-de-Situatie_ZMS-2017_	Depresia_27.03.pdf	



Tulburarea	depresivă	majoră	
• Heterogenitate	ridicată	
• Mulți	factori	de	întreținere	
• Posibilitatea	prezenței	unui	singur	episod	depresiv	major	

•  o	treime	dintre	episoadele	depresive	sunt	unice	și	nu	se	repetă		
•  de	obicei	la	adultul	matur,	fără	AHC	de	boli	afective	
•  durata	bolii	redusă	(1-2	ani)	

• Durata	medie	a	unui	episod	–	6	luni	
•  în	TDR	–	perioadele	de	remisiune	între	episoadele	depresive	pot	dura	ani	
• Numărul	mediu	episoade	depresive	în	decursul	vieții	

•  TDR:	5-6	episoade		
•  TD	in	TAB:8-9	episoade	

http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2017/03/Analiza-de-Situatie_ZMS-2017_	Depresia_27.03.pdf	



Tulburările de anxietate 

1.Kessler	RC,	Angermeyer	M,	Anthony	JC,	R	DG,	Demyttenaere	K,	Gasquet	I,	G	DG,	Gluzman	S,	Gureje	O,	Haro	JM,	et	al:	Lifetime	prevalence	and	age	of	onset	distributions	of	mental	disorders	 in	the	World	
Health	Organization’s	World	Mental	Health	Survey	Initiative.	World	Psychiatry	2007,	6:168-176.		
2.McLean	CP,	Asnaani	A,	Litz	BT,	Hofmann	SG:	Gender	differences	in	anxiety	disorders:	prevalence,	course	of	illness,	comorbidity	and	burdenof	illness.	J	Psychiatr	Res	2011,	45:1027-1035.	
3.Katzman	et	al.	Canadian	clinical	practice	guidelines	for	the	management	of	anxiety,	posstraumatic	stress	and	obsessive-compulsive	disorders.	BMC	Psychiatry	2014,	14(Suppl	1):S1	

Date	epidemiologice	
•  Prevalenţa	tulburărilor	de	anxietate	este	relativ	înaltă,	de	aproximativ	18%,	
iar	riscul	de	a	dezvolta	o	tulburare	anxioasă	pe	parcursul	vieții	este	de	până	
la	31%.		

•  Prevalenţa	pe	tot	parcursul	vieţii	a	Tulburării	de	Panică	este	cuprinsă	între	
1	 şi	 4	 %.	 Studiul	 NESARC	 (National	 Epidemiologic	 Survey	 on	 Alcohol	 and	
Related	Conditions)	a	indicat	prevalenţa	ca	fiind	cuprinsă	între	2.1	–	5.1	%.	
Tulburarea	de	Panică	este	cel	mai	frecvent	întâlnită	la	persoanele	cu		vârsta	
cuprinsă	între	25	si	44	de	ani.	

•  Agorafobia	este	în	mod	clar	asociată	cu	Tulburarea	de	Panică,	însă	studiile	
realizate	privind	prevalenţa	agorafobiei	la	pacienţii	cu	TP	descriu	procente	
diferite.	

•  Tulburarea	 de	 Anxietate	 Generalizată	 este	 mai	 frecvent	 asociată	 cu	
următoarele	 categorii:	 persoane	 cu	 vârsta	 de	 peste	 24	 de	 ani,	 persoane	
divorţate	 sau	 văduve,	 persoane	 cu	 un	 statut	 socio-economic	 scăzut,	
vârstnici.	



Tulburarea de panică 
•  Având	în	vedere	fenomenologia	atacurilor	de	panică,	s-a	
sugerat	 faptul	 că	 atacurile	 cu	 adevărat	 spontane,	
idiopatice,	 care	 nu	 sunt	 precedate	 de	 cogniții	
provocatoare	de	anxietate,	sunt	mai	puțin	frecvente.		

•  Pacienții	care	îndeplinesc	criterii	pozitive	pentru	TP	tind	
să	sufere	de	întreaga	gamă	de	tulburări	de	anxietate,	iar	
o	relație	unică	cu	agorafobia	nu	a	fost	văzută.		

•  Într-adevăr,	 alte	 diagnostice	 (în	 special	 fobia	 socială	 și	
tulburarea	 de	 anxietate	 generalizată)	 preced	 frecvent	
debutul	panicii	și	agorafobiei.		

•  Dacă	debutul	TP	este	privit	ca	o	etapă	de	dezvoltare,	de	
sine	 stătătoare,	 cum	 ar	 fi	 o	 tulburare	 de	 anxietate	
(indiferent	dacă	este	vorba	de	agorafobie,	fobia	socială	
sau	 tulburarea	 de	 anxietate	 generalizată)	 sau	
hipocondrie,	tratamentul	ar	fi	diferențiat,	pe	baza	unor	
instrumente	terapeutice	ghidate	în	funcție	de	etapă.	

Sanderson	WC,	Bruce	TJ:	Causes	and	management	of	treatment-resistant	panic	disorder	and	agoraphobia:	a	survey	of	
expert	therapists.	Cogn	Behav	Pract	2007;14:26–35.	

Faza	1	 Etapa	prodromală	

•  Simptome	subclinice:	agorofobie,	fobie	socială,	anxietate	
generalizată,	hipocondrie	

Faza	2	 •  Simptome	manifeste:	agorofobie,	fobie	socială,	anxietate	
generalizată,	hipocondrie	

Faza	3	 Tulburarea	de	panică		

•  Accentuarea	anxietății	și	a	simptomelor	hipocondriace,	
apatie	

•  Poate	asocia	chiar	un	episod	depresiv	major	

Faza	4	 Tulburarea	de	panică	cronică	

•  agorofobie,	fobie	socială,	anxietate	generalizată,	
hipocondrie	–	variații	de	la	forme	atenuate	la	forme	
persistente	

•  Se	menține	riscul	de	asociere	a	depresiei	majore	

Stadializare	alternativă	

Etapa	1	 Subclinic	

Etapa	2	 Panică	

Etapa	3	 Hipocondrie	

Etapa	4	 Fobie	unică	

Etapa	5	 Fobie	socială	

Etapa	6	 Agorafobie	

Etapa	7	 Depresie		



Tulburarea afectivă bipolară 

Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical 
psychiatry (Eleventh edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.	

Date	epidemiologice	
	
•  Prevalența	 pe	 toată	 durata	 vieții	 pentru	 Tulburarea	 bipolară	 tip	 I	

este	 de	 0,4	 –	 1,6%,	 iar	 pentru	 Tulburarea	 bipolară	 tip	 II	 este	
aproximativ	1-2%.	

•  Distribuția	pe	sexe	este	identică	(poate	ceva	mai	frecventă	la	femei	
în	caz	de	-	TAB	II).	

•  Vârsta	 medie	 de	 debut	 este	 de	 25	 ani	 atât	 pentru	 bărbați	 cât	 și	
pentru	femei,	deși	debutul	poate	avea	loc	la	orice	vârstă.	

•  Risc	ceva	mai	crescut	pentru	grupurile	socio-econimice	mai	ridicate.	
•  Risc	 crescut	 când	 sunt	 prezente	 antecedente	 familiale	 de	 manie/

boală	bipolară.	
(Risc	 de	 20-25%	 pentru	 rudele	 de	 gradul	 I;	 50%	 din	 bolnavii	 bipolari	 au	 un	
părinte	 cu	 tulburare	a	dispoziției.	Copilul	 cu	un	părinte	bipolar	are	un	 risc	de	
25%	de	a	face	boala.	Copilul	cu	ambii	părinți	bipolari	are	un	risc	de	50-75%	de	a	
face	boala.	Concordanță	MZ	bipolari=40-70%,	Concordanță	DZ	bipolari=20%)	



Tulburarea afectivă bipolară 
•  Peste	90%	din	indivizii	care	au	prezentat	un	singur	episod	maniacal	

vor	prezenta	ulterior	episoade	depresive	recurente.	
•  Aproximativ	 60%	 din	 episoadele	 maniacale	 apar	 cu	 puțin	 timp	

înaintea	unui	episode	depresiv	major.	
•  Femeile	au	o	probabilitate	mai	mare	să	prezinte	ciclicitate	rapidă	și	

stări	 mixte	 și	 să	 aibă	 un	 tipar	 de	 comorbidități	 diferit	 de	 cel	 al	
bărbaților,	 printre	 care	 frecvența	 mai	 ridicată	 a	 tulburărilor	 de	
comportament	alimentar,	pe	tot	parcursul	vieții.	

•  Femeile	cu	tulburare	bipolară	tip	 I	sau	tip	 II	au	o	probabilitate	mai	
mare	să	sufere	de	simptome	depresive,	comparativ	cu	bărbații.		

•  Riscul	 de	 suicid	 pe	 tot	 parcursul	 vieții,	 la	 indivizii	 cu	 tulburare	
bipolară	a	fost	estimate	ca	fiind	de	cel	puțin	15	ori	mai	mare	decât	
în	populația	generală.	De	fapt,	tulburarea	bipolară	contribuie	 la	un	
sfert	din	totalul	sinuciderilor.	

•  Aproximativ	 5-15%	 din	 indivizii	 cu	 tulburare	 bipolară	 tip	 II	 vor	
dezvolta	în	final	un	episod	maniacal	care	va	schimba	diagnosticul	în	
tulburare	bipolară	tip	I,	indiferent	de	evoluția	ulterioară.	

Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical 
psychiatry (Eleventh edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.	
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Psihoze – 4 fișe 
Psihoze manifeste – 3 fișe 	

DSM	5	
Tulburare	(de	personalitate)	schizotipala	
Tulburare	deliranta	
Tulburare	psihotica	scurta	
Tulburare	schizofreniforma	
Schizofrenie	
Tulburare	schizoafectiva	
Tulburare	psihotica	indusa	de	substante	sau	medicamente	
Tulburarea	psihotica	secundară	unei	afectiuni	medicale 

	
	
	

ICD	-10		
	

F20-F29	Schizofrenie,	tulburari	schizotipale	si	delirante		
F20	Schizofrenie	
F21	Tulburare	schizotipală	
F22	Tulburari	delirante	persistente	
F23	Tulburari	psihotice	acute	si	tranzitorii	
F24	Tulburare	deliranta	indusa	
F25	Tulburari	schizo-afective	
F28	Alte	tulburari	psihotice	neorganice	
F29	Psihoza	neorganica	nespecificata	



Tulburările din 
spectrul schizofreniei 

Date	epidemiologice		
•  Incidenţa	 schizofreniei	 diferă	 semnificativ	
de	 la	 un	 studiu	 la	 altul,	 situându-se	 între	
50	şi	250	%000,	iar	prevalența	se	situează	în	
jurul	cifrei	de	1	%.		

•  Distribuție	 cvasiegală	 pe	 sexe.	 Debutul	
clinic	 în	 majoritatea	 cazurilor	 înaintea	
vârstei	de	30	de	ani.		

•  Date	 mai	 noi,	 corelate	 cu	 studii	 de	
neuropsihologie	 evidenţiază	 faptul	 că	
tulburările	 cognitive	 şi	 unele	 disabilităţi	 şi	
simptome	 negative	 preced	 cu	 mult	 timp	
debutul	clinic,	primul	episod	evidenţiindu-
se	mai	ales	prin	simptomatologia	pozitivă.		Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's 

synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry (Eleventh 
edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.	



Tulburările din spectrul schizofreniei 
Evoluţie	–	Prognostic		
	
•  Evoluţia	schizofreniei	prezintă	o	variabilitate	considerabilă.		
• De-a	 lungul	 evoluției,	 cei	mai	mulţi	 pacienţi	 alternează	 perioade	 de	
exacerbare	şi	de	remisiune	a	simptomelor,	 în	 timp	ce	alţii	păstrează	
un	nivel	stabil	al	simptomelor	şi	al	dizabilităţii,	nivel	care	poate	să	se	
întindă	de	la	moderat	la	sever.	 	Majoritatea	pacienţilor	au	mai	multe	
episoade.		

• Printre	 factorii	 care	 ar	 putea	 influența	 evoluția	 tulburărilor	 din	
spectrul	schizofreniei,	includerea	într-un	program	terapeutic	complex	
și	individualizat	reprezintă	principalul	factor.		

Peralta V, Cuesta MJ: Can schizophrenia be diagnosed in the initial prodromal phase? Arch Gen Psychiatry 
2002;59:664–665.	



Episod psihotic acut  
Etiopatogenie	

	
O	combinație	de	factori	
biologici	și	psihosociali	

De	obicei	este	legat	de	un	
context	cultural	

Cel	mai	frecvent	rămân	
izolate		

	

Durată	scurtă	(sub	2	săptămâni)	
Fără	implicarea	de	consum	de	
alcool/consum	de	substanțe		

De	obicei,	vindecare	completa	in	
1-3	luni,	adesea	in	câteva	zile,	
doar	un	mic	procent	rămân	cu	

simptome	persistente	

Prezenta	intr-un	mediu	strain,	precipitarea	de	evenimente	
stresante,	persoane	vulnerabile,	imature,	nivel	de	stres	ridicat,	

teama	de	pedeapsă/umilire		
Expunerea	repetata	la	comportamente	discriminatorii	



 
 HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 

(*actualizată*)  
privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor  
 

Etilism cronic – 15 fișe 
Alcoolism cronic – 2 fișe 	

DSM	5	
Tulburarea	consumului	de	alcool	

Intoxicația	cu	alcool		
Alte	tulburări	induse	de	alcool	

Tulburare	legată	de	consumul	de	alcool	nespecificată	

ICD	-10		
Tulburari	mintale	si	de	comportament	datorate	

folosirii	alcoolului	
F10.0	intoxicatie	acuta	

F10.1	utilizarea	nociva/consum	abuziv	de	alcool	
F10.2	sindromul	de	dependenta	

F10.3	sindromul	de	sevraj	
F10.4	sindromul	de	sevraj	cu	delirium	tulburare	

psihotica	
F10.6	sindromul	amnezic	

F10.7	tulburare	psihotica	reziduala	si	cu	debut	tardiv	
F10.8	alte	tulburari	mintale	si	de	comportament	

	



Aspecte evolutive 

Aspect	evolutiv	comun		
consumul	 de	 alcool	 temporal	 controlat	 constând	 în	 alternanța	 repetată	 de	 perioade	 de	
abstinență	cu	perioade	de	consum	de	alcool	

Cei	 care	 îndeplinesc	 criteriile	 de	 consum	 abuziv	 de	 alcool	 DSM-IV	 TR	 pot	 avea	
perioada	mult	mai	lungi	si	chiar	permanente	de	abstinenta	(NU	indeplinesc	criteriile	
de	dependență	de	alcool)	
	
Un	aspect	particular	în	dependența	de	alcool	este	fenomenul	de	remisie	spontană	
Indiferent	de	cauza	abstinenței,	aproape	20%	din	consumatori	ajung	 la	abstinență	
permanentă	 dacă	 trece	 o	 perioadă	 suficient	 de	 lunga	 de	 abstinență,	 chiar	 in	
condițiile	in	care	nu	au	făcut	tratament	si	nu	au	participat	la	grupuri	de	suport	AA	

	
	
	

Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical 
psychiatry (Eleventh edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.	



Alcool		

Tulburări	mintale	si	de	

comportament	datorite	

utilizării	substanțelor	
psihoactive		

Substanțe	opioide	
Substanțe	derivate	din	cannabis	

Sedative/hipnotice	
Cocaină	

Halucinogene	
Solvenți	volatili	

Tutun	
cofeină	



Promovarea sănătăţii 
mintale la locul de muncă 



Medicina	muncii	

Superiori	

Psihiatru	Resurse	Umane	

Medic	de	familie	

Angajare	



Cum putem 
ajuta 



Orientări privind prevenirea și promovarea 
sănătăţii mintale la locul de muncă 

q Diversitatea	valorilor		

q Include	îngrijirea	sănătății,	care	încorporează	boli	mintale		

q Programe	și	practici	clare	care	să	promoveze	și	să	susțină	sănătatea	mintală	și	starea	de	bine	la	
locul	de	muncă	

q Oferă	instruire	pentru	cei	care	supraveghează,	se	preocupă	de	problemlee	de	sănătate	mintală	
la	locul	de	muncă	

q Asigurarea	confidențialității	în	ceea	ce	îi	privește	pe	angajați		

q Sprijinirea	angajaților	 care	 solicită	 consulturi	de	psihiatrie,	 tratament,	 spitalizare	 sau	concedii	
de	boală	



Ce pot face angajatorii 
q Să	fie	conștienți	de	posibilele	probleme	de	sănătate	mintală		
q Să	modifice	factorii	de	risc	pentru	stresul	la	locul	de	muncă		
q Să	dezvolte	un	climat	organizațional	care	promovează	bunăstarea	și	
creativitatea		

q Să	 faciliteze	 accesul	 la	 asistență	medicală	 pentru	 angajații	 care	 ar	
putea	avea	nevoie	de	aceasta		

q Să	 fie	 înțelegători	 și	 flexibili	 la	 nevoile	 angajaților,	 înțelegând	
situațiile	lor	personale		

q Să	 combată	 activ	 stigmatizarea	 și	 să	 încurajeze	 discuțiile	 deschise	
privind	sănătatea	mintală	



Depresia	la	locul	de	muncă 
 

•	Prin	 abordarea	 proactivă	 a	 depresiei	 la	 locul	 de	muncă,	 angajatorii	
vor	 reduce	 costurile	 și,	 chiar	 mai	 important,	 vor	 asigura	 un	 capital	
uman	cu	o	calitate	a	vieții	mai	bune.	
	
•	Este	important	ca	angajatorii	și	colegii	de	muncă	să	poată	recunoaște	
semnele	depresiei	pentru	a	le	putea	asigura	un	suport	cert	acestora.	
	



The Workplace Outcome Suite 

24.000	de	sedințe	de	consiliere	în	26	de	țări	
21.000	de	angajați	de	la	mai	mulți	angajatori	din	SUA	
	

	Karg	RS,	Bose	J,	Batts	KR,	Forman-Hoffman	VL,	Liao	D,	Hirsch	E,	Pemberton	MR,	Colpe	LJ,	Hedden	SL.	Past	year	mental	disorders	among	adults	in	the	United	States:	Results	from	the	2008–2012	Mental	Health	
Surveillance	Study.	CBHSQ	Data	Review.	Published	by	the	Center	for	Behavioral	Health	Statistics	and	Quality.	Washington,	DC:	SAMHSA.	2014,	October.		

7.4	hours	
	

	 						3.9	hours	

The Workplace Outcome Suite este un instrument de auto-
evaluare conceput pentru a analiza eficacitatea serviciilor de 
consiliere ale programului de asistență pentru angajați (EAP) din 
perspectiva utilizatorilor. Programul de asistență pentru angajați 
(EAP) este un serficiu oferit agajaților prin care cei ce doresc pot 
beneficia de consiliere specializată pentru rezolvarea 
problemelor personale și / sau legate de muncă, cu scopul de a 
crește performanței lor la locul de muncă, sănătății, bunăstării 
mintale și emoționale.  
 
	
	

 
Un studiu global amplu ce a evaluat eficiența a peste 24.000 de sedințe de consiliere desfășurate în 
26 de țări, cele mai multe concentrate în SUA (aproape 80%) și China (15%), a raportat o scădere a 
timpului de lucru lunar pierdut legat de problemele personale de la 7,4 la 3,9 ore – cu alte cuvinte de 
aproximativ 50%; 
	
	



Ce pot face angajaţii 
q Să	căute	ajutor	atunci	când	este	nevoie	

q Să	își	mențină	și	chiar	să	își	îmbunătățească	rețelele	lor	sociale	

q Să	 se	 angajeze	 regulat	 în	 diverse	 activități	 sportive	 și	 de	 petrecere	 a	

timpului	liber	

q Să	discute	deschis	cu	angajatorul	despre	nevoile	lor	psihice/	emoționale	

q Să	își	cunoașcă	drepturile		



q Să	se	facă	clar	înțeleși	atunci	cînd	doresc	să	ajute,	să	asculte	fără	să	judece.		

q Să	își	încurajeze	colegii	să	caute	ajutor	profesional	atunci	când	sunt	pregătiți.	

q Dacă	consideră	că	un	coleg	de	la	 locul	de	muncă	este	în	pericol	 imediat,	să	
insiste	 ca	 acesta	 să	 solicite	 ajutor	 profesional	 din	 partea	 serviciilor	 de	
urgență,	 prin	 intermediul	 unei	 linii	 de	 criză	 sau	 a	 unui	 profesionist	 din	
domeniul	psihiatriei.	

q Să	păstreze	legătura	cu	respectivii	colegi	pentru	a	verifica	cum	se	simte.	

Ce pot face colegii de muncă 



•  Tulburările	 psihice	 asociate	 loculului	 de	muncă	 sunt	 în	 creștere	 la	
nivel	global,	 inclusiv	în	ceea	ce	privește	situația	din	Europa	de	Sud-
Est,	deși	nu	nu	avem	suficiente	date	din	cauza	numărului	limitat	de	
studii.		

• Aceste	 tendințe	 alarmante	 semnificative	 efecte	 negative,	 și	 chiar	
pun	 în	pericol	sănătatea,	calitatea	vieții	 și	 stabilitatea	economică	a	
organizațiilor	și	a	comunităților.	



COMUNICARE  

PROGRAME 

COMUNITARE  

ANGAJAMENT 
 

POLITICI DE SPRIJINIRE  LEADEARSHIP 

RAPORTAREA 
REZULTATELOR 

 PARTENERIATE 
COMUNITARE 

 

Cele șapte strategii aplicabile de la nivel înalt, elaborate prin colaborarea mai multor organizaţii 
din domeniul sănătăţii mintale. Aceste strategii acţionează pe domeniile cheie de promovare a 

sănătăţii și bunăstării la locul de muncă.  



Tulburări	psihotice	

	
	
	

						Tulburare	afectivă	bipolară	



“Am ajuns nebuna 
școlii” 



D.E., 57 ani,  
M.I.:	solicitare	de	second	opinion	reevaluare	medicală	privind	diagnosticul	și	schema	de	
tratament	
	
Examen	psihic	la	momentul	internării	I:	
	

•  Ținută	 adecvată	 contextului,	 cu	 aspect	 îngrijit	 și	 igienă	 personală	 corespunzătoare;	
contact	 psihic	 bun,	 cooperare	bună,	 comportament	 anxios	 la	momentul	 evaluării	 –	
vorbire	precipitată,	contact	vizual	intermintent	

•  OTS,	auto	și	allopsihic,	cooperare	pentru	examinare	
•  Gândire	și	limbaj:	discurs	bogat	în	informații,	logic,	coerent,	axat	pe	tematica	actualei	

prezentări	 pe	 secția	 de	 psihiatrie.	 Capacitate	 de	 abstractizare	 și	 generalizare	
prezentă,	 asociații	 logice	 posibile,	 operațiile	 gîndirii	 normale.	 Neagă	 și	 nu	 se	 pot	
decela	 tulburări	 de	 gândire	 sau	 perceptuale	 de	 intensitate	 psihotică	 la	 momentul	
examinării.	

•  Fenomene	de	tip	halucinator	în	antecedente	(2013)	–	ce	reies	atât	din	documentele	
medicale	 cât	 și	 din	 heteroanamneza	 (fiică):	 “vocile	 o	 îndemnau	 să	 meargă	 dintr-o	
parte	în	alta,	însă	când	le-a	spus:	Plecați	de	aici!	zicea	că	au	dispărut”	



D.E., 57 ani,  
M.I.:	solicitare	de	second	opinion	-	reevaluare	medicală	privind	diagnosticul	și	schema	de	
tratament	
	
Examen	psihic	la	momentul	internării	II:	
	
•  Capacitatea	de	fixare	și	evocare	imediată	și	de	lungă	durată	se	plasează	în	limite	

normale.	
•  Ușoară	scădere	a	capacității	de	concentrare,	mobilitate	și	distributivitate	a	atenției	

normale.	
•  Neagă	ideația	autolitică	la	momentul	examinării.	

•  Personalitate	și	afectivitate:	
•  Cotarea	cu	referire	la	situația	prezentă	evidențiază	o	stare	emoțională	marcată	de	

anxietate	și	teamă	
•  Structură	de	personalitate	din	cluster	C:	pacientă	temătoare,	cu	sensibilitate	

generalizată	și	neliniște	internă,	vulnerabilitate	la	abandon	
	

	
	



Ultimul	tratament	urmat	
Quetiapina	200mg/zi	

Valproat	de	sodiu	300mg/zi	

EKG	
în	limite	normale	

Analize	sangvine	uzuale	
Colesterol	total	233mg/dl	

	

CT	cerebral	nativ	
ușoară	atrofie	cerebrală	și	cerebeloasă	
ușoară	leucoaraioză	supratentorială	

sistem	ventricular	cu	talie	ușor	crescută	



Condiții	de	viață	și	muncă	
•  Membră	a	comunității	bulgare	

•  “La	noi	 în	casă	se	vorbea	doar	în	bulgară	încă	de	la	stră-străbunici,	de	la	1800	și	ceva”,	
“am	învățat	să	vorbim	mai	greu	românește”	

•  Absolventă	ASE	-	specializarea	Finanțe-Bănci	
•  Profesoară	de	contabilitate	la	un	colegiu	cu	profil	economic,	din	1995		

•  “când	eram	în	ciclul	primar	mi-am	dorit	să	devin	învățătoare,	când	am	intrat	la	gimnaziu	
mi-am	dorit	să	devin	profesoară	de	istorie”	

•  În	procedură	de	divorț	după	o	căsnicie	de	28	de	ani,	în	urma	căreia	a	rezultat	un	copil	 	(o	
fiică	-27	de	ani;	în	copilărie	fiica	a	fost	diagnostică	cu	toxoplasmoză	congenitală;	actualmente	
este	profesoară	de	engleză-germană	la	o	școală	gimnazială)	
•  “M-am	căsătorit,	nu	am	avut	încotro...i-am	făcut	pe	plac	mamei...	Așa	auzisem	că	e	mai	

bine	să	fac	și	eu	un	copil,	să	am	ce	lăsă	în	urmă”	
•  “Nu	a	fost	ușor,	până	la	un	an	și	7	luni	am	dormit	practic	cu	copilul	în	brațe;	soțul	nu	s-a	

implicat	deloc,	invocând	că	el	trebuie	să	meargă	la	serviciu	și	eu	eram	în	concediu”	
•  “Aveam	divergențe	mereu,	mai	ales	din	cauza	banilor,	lucruri	mărunte	care	mă	măcinau”	
•  “după	ce	 fata	a	plecat	 la	 facultate,	am	 început	să	ripostez,	să	mă	opun	și	de	atunci	au	

început	 scandalurile,	 familia	mea	 nu	m-a	 susținut;	 tot	 pământul	 familiei	 era	 și	 este	 în	
administrarea	soțului	meu”	

	



APP psihiatrice 	
•  I	internare	

•  19	iulie	–	02	august	2013	
•  Epicriză	 (conform	 biletului	 de	 externare):	 pacientă	 în	 vârstă	 de	 48	 de	 ani,	 aflată	 la	 prima	 internare	 la	

psihiatrie,	 se	 internează	 de	 urgență,	 adusă	 de	 ambulanță	 și	 poliție	 pentru	 agitație	 psihomotorie,	 ideație	
delirantă	 de	 persecuție,	 delir	 mistic,	 simptomatologie	 debutată	 de	 aprox.	 30	 de	 zile.	 În	 timpul	 internării,	
simptomele	psihotice	se	remit	sub	tratament	psihotrop	complex.	CT	cerebral	nativ	–	N,	examen	neurologic	-	
N	

•  Dg.:	tulburare	psihotică	acută	și	tranzitorie	
•  Tratament:	Quetiapină	tb.	800mg/zi		•  Ambulator:		
•  2016-2019	
•  Tratament:	Quetiapină	tb.	50mg/zi	și	Sertralina	100mg/zi	

•  a	II-a	internare	
•  15	octombrie	–	23	octombrie	2019	
•  Epicriză	 (conform	 biletului	 de	 externare):	 pacientă	 în	 vârstă	 de	 55	 de	 ani,	 cunoscută	 cu	 antecedente	

psihiatrice,	 este	 adusă	 de	 ambulanță	 de	 la	 secția	 de	 poliție	 –	 la	 solicitarea	 soțului	 –	 pentru	 următoarea	
simptomatologie:	 tulburări	 de	 comportament,	 heteroagresivitate,	 impulsivitate,	 logoree,	 dezorganizare	
ideoverbală,	 idei	delirante	de	persecuție,	prejudiciu,	hiperactivitate,	neliniște	psiho-motorie,	 lipsă	 totală	de	
critică	asupra	episodului	și	negarea	nevoii	 tratamentului.	Se	 	 internare	nevoluntară,	măsură	suspendată	de	
judecătorie	în	data	de	20	octombrie	2019.		

•  Dg.:	tulburare	afectivă	bipolară,	episod	actual	maniacal	cu	elemente	psihotice	
•  Tratament:	Quetiapină	tb.	300mg/zi,	Valproat	de	sodiu	cp.	500mg/zi	



“cred că tot de ce a 
devenit fiica sa îi 
datorează în mare 
parte” 

“este o fire 
sensibilă și 
altruistă” 

“este timidă, sensibilă și 
receptivă la problemele 
celorlalți” 

“se bucură de 
respect în 
rândul colegilor, 
elevilor și 
părinților 
acestora” 



Comisia de diagnostic 
 

1. alte tulburări recurente ale 
dispoziţiei (ciclotimie) 

2. tulburare mixtă de personalitate 
 



model		
bio-psiho-social	

reabilitare	



“Nu am avut voie la 
examenul de 
rezidențiat” 



Cazul	2	
•  Studentă,	24	de	ani	
•  Episod	maniacal	în	anul	III	de	facultate,	Medicină	Generală,	Iași	
•  Internare	si	tratament	de	întreținere	cu	săruri	de	litiu,asumat	de	pacientă	și	permanent	
supravegeat	de	medic	psihiatru,	critica	bolii	prezentă,	completă	

•  În	evidențele	medicale	ale	medicului	de	familie	
•  Remisie	stabilă,	cu	restitutio	ad	integrum	
•  Evaluare	clinică	de	către	psihiatru	care	evidențiază	remisia	de	foarte	bună	calitate,	
demonstrată	de	altfel	de	performanțele	școlare	și	de	perfecta	intregrare	socio-familială,	
susținând	dezvoltarea	ei	profesională	ca	medic	

•  Respinsă	pentru	înscrierea	la	exmenul	de	rezidențiat	de	către	medicul	de	medicina	
muncii	din	orașul	respectiv,	în	ciuda	eforturilor	a	numerosi	medici	psihiatri	precum	și	a		
intervențiilor	Asociației	Române	de	Psihiatrie	și	Psihoterapie	

Ce	era	de	făcut?	



“Vreau să devin 
medic psihiatru” 



Cazul	3	

• Medic	rezident	psihiatru,	25	de	ani,	a	obținut	o	notă	mare	la	
rezidențiat	

•  În	primele	luni	de	stagiu	face	tuturor	o	impresie	foarte	bună,	se	
remarcă	prin	implicare,	pune	multe	întrebări	adecvate,	dă	și	
răspunsuri	corecte	în	cadrul	seminariior,	fiind	deosebit	de	activă,	
acaparând	totuși	discuțiile;	a	părut	a	fi	o		personalitate	hipertimă	

•  Treptat	activitatea	se	deorganizează,	apar	fugă	de	idei,	logoree,	
polipragmazie,	inatenție,,	perturbă	activitatea	colectivului,	
randament	nul	

•  Examenul	psihiatric	evidențiază	un	sindrom	maniacal	pentru	care	se	
instituie	tratament.		

	



•  Se	obține	o	remisiune	parțială,	cu	critică	redusă	a	bolii,	întreținută	de	atitudinea	de	negare	a	
părinților	(“nu	a	făcut	cine	știe	ce…”);	se	evidențiază	trăsături	de	pesonalitate	de	tip	paranoiac	
(senzitiv)	–manifestate	prin	interpretativitate,	se	consideră	persecutată	

•  Este	mutată	în	alt	colectiv	datorită	atitudinii	revendicative,	se	instalează	la	scurt	timp	un	episod	
depresiv	

•  Randamentul	ei	profesional	este	scăzut,	face	față	cu	dificultate	sarcinilor	de	medic	rezident,	nu	îi	
este	permisă	activitate	în	gărzi,	i	se	propune	schimbarea	specialității	

•  Nu	am	fost	consultați	de	Ministerul	Sănătății	care	o	orientează	tot	spre	o	specialitate	clinică	–	
dermatologie.	

•  Evoluței	circulară	a	bolii	–	sub	tratament	inconstant	urmat,	cu	multe	ajustări	de	doze,	întreruperi	
etc.	;ua	loc	recăderi	frecvente	

•  În	prezent,	într-un	episod	hipomanaical,	face	multe	presiuni	asupra	mea,	ca	șef	de	disciplină,	
pentru	reprimirea	la	psihitrie	“pentru	că	îi	place”.	Spune	că		“totul	depinde”	de	mine	și	se	pare	că	
e	chia	așa!	

Ce	e	de	făcut?	



•  Cazul	4	–	unul	din	mentorii	mei	
•  Psihiatru	ilustru,	foarte	iubit	și	căutat	de	pacienți,	scriitor	cunoscut	
•  Tulburare	bipolară,	cu	critică	asupra	bolii	și	remisiuni	de	durată	mare		
•  Tipul	bolii	–	episoade	hipomaniacale	și	episoade	depresive	majore	
recurente	(depresiile	erau	severe	cu	perioade	de	remisiuni	intercritice	de	

				5-7	ani)	
•  Episoadele	hipomanaicale	–	nu	necesitau	internare	sau	întreruperea	
activității,	simpatizat	și	protejat	de	colegi	

•  Episoadele	depresive	(am	fost	martoră	la	unul	dintre	ele)	erau	remise	
foarte	rapid	în	3-7	zile	prin	terapie	electroconvulsivantă	

Era	ceva	de	făcut?	
		



Cazul	5	–	tulburare	schizo-afectivă	

•  La	examenul	de	specialitate	se	prezintă	o	tânără	cu	comportament	bizar,	
atitudine	dezinteresată,	la	scris	notă	mică,	la	limită	

•  La	prima	probă	orală,	vorbește	foarte	puțin,	zîmbește	bizar,	gestică	
manieristă.	

•  La	a	doua	probă,	greu	de	recunoscut,	apare	cu	părul	vopsit	în	roșu,	
expunere	succintă	a	cazului	

•  Din	informațiile	solicitate	îndrumătorului	său	în	rezidențiat	aflăm	că	are	
probleme,	este	sub	tratament	psihotrop	

•  Devine	medic	specialist,	creează	mari	probleme	la	locul	de	muncă,	într-un	
spital	important	in	capitală	

•  Ce	era	de	făcut?	



Cazul	6		Tulburare	afectivă	bipolară	
•  Tânără	de	27	de	ani,	Q.I.	ridicat,	performațe	academice	și	profesionale	ridicate,	spirit	
creativ,	inteligență	emoțională	

•  Lucrează	în	publicitate,	renume	profesional,	câștiguri	impresionante	la	această	vârstă	
•  Familie	dezorganizată,	traume	în	copilărie,	compensează	prin	relații	de	prietenie	autentice	
•  27-32	ani	–	episod	depresiv	major	–	tratat	incomplet,	urmat	după	1	an	de	un	episod	
manical;	tulburările	comportmentale	–	dezinhibiție	erotică	și	sexuală,	relații	inadecvate	cu	
clienții	(firmă	mare	de	publicitate)	care	determină	încetarea	contractului	de	muncă	

•  Spitalizare,	urmată	de	tratament	corect	de	întreținere,	remisiune	completă,	reușește	“să	
repare”	relațiile	cu	unii	clienți	mai	importanți	ai	firmei,	totuși	aceștia	nu	mai	acceptă	
reangajarea	ei	cu	contract	ferm	

•  Caută	și	găsește	alt	loc	de	muncă	extrem	de	bun,	spunând	adevărul.	Găsește	un	anagajator	
care	acceptă	riscurile,	stabilind	o	înțelegere	conform	căreia	la	primele	simptome	se	retrage	
și	face	tratamentul	necesar	

•  Căsătorită	în	prezent,	cu	2	copii	5	si	2	ani,	fără	complicații	psihice	intra	și	postpartum	
•  Integrare	profesională	menținută	la	parametrii	de	eficiență	ridicată	



“Vreau să devin 
medic” 



Episod	psihotic	
•  Solicitare	de	internare	de	urgență	de	la	Spitalu	Municipal	unde	un	tânăr,	ce	pare	
confuz,	s-a	urcat	pe	platforma	de	la	ultimul	etaj	al	clădirii	

•  Medic	asolvent	recent,	reîntors	de	2	zile	din	U.S.A.	
•  Obținuse	un	punctaj	foarte	mare	la	examenul	de	admitere	pentru	specializare	
medicală	în	U.S.	A,	situându-se	pe	primul	loc		din	Europa	Centrală	și	de	Est	
(examen	pentru	europeni	organizat	la	Budapesta)	

•  Deplasare	în	U.S.	A.	în	urmă	cu	30	de	zile	pentru	alegerea	universității	–	fiind	
acceptat	la	cele	mai	importante	univeiistăți		

•  Internat	cu	4	zile	înainte,	de	către	soră,	în	regim	nonvoluntar	într-o	secție	de	
psihiatrie	din	New	York		pentru	episod	psihotic	acut,	în	stare	de	mare	neliniște	
psihomotorie	cu	auto-vătămare,	ideație	delirantă	de	prejudiciu;	a	necesitat	
contenție	în	cursul	nopții	și	medicație	neuroleptică	și	sedative.	

•  A	doua	zi	simptomatologia	s-a	remis	și	este	scos	din	spital	de	sora	sa,	care	il	
conduce	direct	la	aeroport	pentru	revenirea	în	țară	și	și	eventuala	supraveghere		



Episod	psihotic	
•  Fusese	invitat,	timp	de	3	săptămâni		de	către	responsabilul	de	programe	de	
rezidențiat	în	casa	sa	de	vbacanță,	fiind	curios	să	cunoască	un	tânăr	cu	asemenea	
rezultate	excepționale	la	acest	tip	de	examen.	Acesta	l-a	consiliat	în	privința	
alegerii	universității,	l-a	însoțit	la	interviuri	cu	rectorii	instituțiilor	respective	etc.	

•  Apoi	în	ultima	săptămână	locuise	la	sora	lui,	stabilită	în	New	York	de	mai	mulți	ani	
•  Sora	locuia	cu	un	concubin	pe	care	tânărul	“	îl	suport	greu”	
•  Cu	o	zi	înaintea	declanșării	episodului,	dusese	mașina	surorii	la	un	atelier	de	
reparații	și	lăsase	toate	cheile	acolo	(cheile	casei	erau	împreună	cu	cheile	
mașinii);	sora	s-a	speriat	foarte	tare,	i-a	spus	că	va	fi	probabil	urmărit	și	vor	fi	
prădați	în	cursul	nopții	

•  Ea	și	prietenul	ei	s-au	pregătit	pentru	o	eventuală	confruntare	
•  Într-adevăr	așa	a	fost,		s-a	încercat	pătrunderea	în	locuința	lor,	dar	poliția	a	
intervenit	foarte	repede;	după	aceea	el	a	devenit	extrem	de	agitat,	violent,	se	
autoagresiona	si	au	fost	nevoiți	să	cheme	salvarea.	



Episod	psihotic	
•  Provine	dintr-o	familie	dizarmonică	;	tatăl	–	foarte	autoritar,	poziție	politică	și	financiară	
specială	și	în	tipul	comunismului	si	după	aceea;	atașat	de	fiică,	pe	care	i-a	dat-o	
permanent	de	exemplu	pentru	calitățile	ei	intelectuale	

•  Plecarea	în	S.U.A.	fusese	programată,	deoarece	trebuia	să	urmeze	exemplul	surorii,	
România	nu	era	o	țară	sigură	

•  Tatăl	–	părere	proastă	despre	fiul	lui,	îl	considera	puțin	inteligent,	“ca	maică-sa”,	
neîndemâantic,	nedescurcăreț	

•  Relații	proase/inexistente	între	părinți	–	mama	personalitate	dependentă,	fără	
autoritate,	cu	tulburare	depresivă	recunrentă,	neimplicată	în	crelterea	copiilor,	aflată	
sub	tratament	pihotrop	perioade	prelungite	

•  L-a	luat	de	la	aeroport	si	i-a	transmis	disprețul	lui	pentru	incapacitatea	de	a-și	face	un	
viitor	

•  A	doua	zi	de	la	revenirea	în	țară	tatăl	a	luat	legătura	cu	profesorul	de	medicină	internă	
din	Spitalul	Municipal,	pentru	a-l	primi	sa	lucreze	ceva…să	nu	stea	degeaba	acasă,	cariera	
lui	fiind	considerată	de	tată	ca	distrusă	definitiv	



Episod	psihotic	
•  In	timpul	internării	s-a	încercat	luarea	legăturii	cu	familia,	mama	nu	a	venit	niciodată	
(simțindu-se	rău)	iar	tatăl	a	venit	după	7	-10	zile,	la	insistența	noastră;	atitudine	
arogantă	și	disprețuitoare	la	adresa	fiului;	“nu	e	în	stare	de	nimic”,	”a	fost	un	copil	
nereușit”	

•  În	spital	era	vizitat	de	prietena/logodnica	(?)	lui,	care	ne-a	confirmat	atmosfera	extrem	
de	tensionată	din	familia	lui,	lipsa	de	comunicare;	ea	era	în	conflict	deschis	cu	tatăl	
acestuia,	își	apăra	prietenul,	nu	vroia	să	îl	lase	singur,	dorea	să	meargă	cu	el	în	
America…	

•  Internare	prelungită	–	2	luni	
•  Critică	față	de	episodul	psihotic,	dispoziție	depresivă	severă	reactivă	la	pierderea	
statutului	de	rezident	(așa	cum	i-a	fost	comunicat	între	timp	de	autoritățile	academice	
americane,	în	urma	primirii	unui	document	din	partea	serviciului	de	psihiatrie	prin	care	
se	solicita	excluderea	acesetuia	din	programul	de	rezidențiat	din	motive	medicale)	

					Ce	era	de	făcut?	



Alcoolism,	consum	de	substanțe	

•  Toleranță	mare	la	locurile	de	muncă		(ex.	business,	instituții	în	care	
domină	bărbați,	mediul	industrial,	mediul	medical	etc.	)	–	
neimplicarea	colegilor,	superiorilor,	a	serviciilor	de	resurse	umane	

• Criterii	relativ	confuze	–permis	de	conducere	auto	
																																												-permis	de	port	armă	
•  Fără	evidențe	medicale	
•  Etilism	cronic	?	
	
	



Tulburările	de	personalitate	

•  Orientare	motivațională	și	aptitudinală,	orientare	profesională	(ex.	personalitate	obsesională,	
personalitate	schizoidă,	personalitate	isterică,	hipertimă)	

•  Prezența	discernământului	
•  Respectarea	codului	muncii	și	regulamentelor	interne	ale	instituțiilor	și	sancționarea	persoanei	
care	le	încalcă	

•  Psihopatia	antisocială	–	strategii	diferite	de	la	țară	la	țară	(ex.	Anglia/România)	
•  Rolul	serviciilor	de	resurse	umane	în	menținerea	siguranței	și	sănătății	la	locul	de	muncă	(ex.	
control	periodic	prin	examen	tocicologic	al	urinii	la	studenti	și	medici	rezidenți	U.S.A)	

•  Tulburările	de	personalitate	
																											
																											-	“sarea	și	piperul	societății”	
																											-	nu	pot	învăța	din	propriile	greșeli	(indiferent	de	Q.I.)	
																											-	exemple	de	succes	social,	financiar,	politic-	dictatori	etc.	
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