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1. Introducere 

OMS estimează că la nivel mondial tulburările mintale sunt cea mai importantă cauză ce 

provoacă dizabilitate, fiind factorul principal care contribuie la povara bolilor la nivel 

mondial1, acestea constituindu-se într-o problemă prezentă și viitoare de sănătate publică care 

necesită o atenție sporită precum și politici specifice.  

Dintre tulburările mintale, tulburările depresive sunt cele care provoacă cea mai importantă 

cauză de dizabilitate și cea mai mare povară a bolilor la nivel global2. Se estimează că la nivel 

mondial 350 de milioane de persoane suferă de depresie3. Prevalența depresiei este mai mare 

cu 50% la femei decât la bărbați (OMS, 2008) iar tulburările depresive sunt asociate cu o 

morbiditate și mortalitate ridicate în rândul persoanele de vârsta a treia. Depresia este adesea 

asociată cu boli cronice aferente vârstei a treia precum hipertensiunea arterială (58%) sau 

artrită (56%)4, procente care evidențiază cât de răspândită este tulburarea depresivă și cât de 

des apare ca și comorbiditate în bolile cronice, în special cele ale populației vârstnice.  

Atunci când vorbim despre depresie ca problemă de sănătate publică avem în vedere și faptul 

că aceasta are implicații nu numai la nivel individual ci și la nivelul societății. Depresia 

afectează o persoană pe toate palierele funcționării sale: personale, profesionale, sociale, 

economice5 6. Diagnosticul de depresie stabilit pentru o persoană are consecințe directe și 

indirecte și asupra întregului microclimat familial și social al acesteia, provocând atât 

suferință cât și costuri suplimentare. 

 

Date epidemiologice 

Fiind o problemă de sănătate publică cu un impact atât de important asupra tuturor aspectelor 

vieții, epidemiologia depresiei este studiată la nivel internațional. Tulburările depresive au 

reprezentat una din principalele cauze de dizabilitate la nivel global atât în anul 1990 cât și 

2000 și 20107. Criteriile de screening pentru depresie nu sunt la acest moment standardizate 

la nivel mondial ceea ce face dificilă compararea prevalențelor la nivel național8. Prevalența 

depresiei variază substanțial în țările lumii, de la 3% în Japonia la 16,9% în Statele Unite ale 

Americii în timp ce majoritatea țărilor au o prevalență a depresiei cuprinsă între 8 și 12%9 10. 

Este de remarcat faptul că, deși există variații ale prevalenței între diferite țări datorită 

variației transculturale de aplicare a instrumentelor de diagnostic şi evaluare, tulburarea 

depresivă majoră are cea mai mare prevalență dintre toate tulburările psihice, ratele maxime 

raportate fiind de 17% iar cele minime de 5%, cu o medie de 12%, OMS estimând că 

depresia va fi în anul 2020 a doua cauză de morbiditate din lume11.  
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Impactul tulburării depresive asupra sistemului de sănătate, sistemului social și 

sistemului economic 

Conform studiilor, costul depresiei este unul individual dar și societal, în cele 28 de țări ale 

Uniunii Europene la o populație de 466 de milioane de locuitori, cel puțin 21 de milioane 

sunt afectate de depresie, costul total anual estimat al depresiei în Europa fiind estimat la 118 

miliarde de euro în anul 200412 ceea ce, raportat la populație, corespunde unui cost de 253 

euro pe locuitor (15). O parte din costul total o reprezintă costurile directe, ele totalizând 42 

de miliarde de euro (15) și conținând costul serviciilor ambulatorii, costul medicației și costul 

serviciilor spitalicești. Cealaltă parte a costului total o reprezintă costurile indirecte datorate 

mortalității și morbidității, acestea fiind estimate la 76 de miliarde de euro (15). Aceste 

estimări fac ca depresia să reprezinte cea mai costisitoare tulburare a creierului, costurile ei 

reprezentând 33% (15) din totalul costurilor alocate depistării, diagnosticării și tratării bolilor 

creierului. Costul total al depresiei reprezintă 1% din GDP-ul Europei (15). Având în vedere 

costurile ridicate ale îngrijirilor acordate persoanelor diagnosticate cu depresie, nu trebuie 

ignorate nici costurile lipsei diagnosticului și tratamentului pacienților13 estimările făcute cu 

privire la acest aspect arătând că la nivel mondial doar 25% dintre pacienți au acces la 

tratament14. În unele țări, mai puțin de 10% din persoanele care suferă de depresie au acces la 

tratament15.  Se estimează că lipsa tratamentului pentru tulburarea depresivă costă de exemplu 

Australia aproximativ 11 bilioane de dolari pe an, majoritatea acestor costuri fiind date de 

absenteism, prezenteism și costuri aferente concediilor medicale16.  

O proporție semnificativă a costurilor tulburării depresive sunt date nu de tulburarea în sine ci 

de stigma asociată acesteia17. Gelb și Corrigan (2008) estimează că în costurile date de stigma 

atașată depresiei sunt incluse productivitatea scăzută a angajaților, taxe mai ridicate, 

cheltuieli cu concediile medicale, cheltuieli judiciare legate de cazurile de 

discriminare, costuri mai mari ale tratamentului datorită întârzierii în adresarea către 

serviciile de specialitate și putere de cumpărare și consum scăzute datorită șomajului (21). 

Aceste costuri demonstrează importanța reducerii stigmei și discriminăriii nu doar pentru a 

îmbunătăți calitatea vieții celor care au depresie și a familiilor acestora ci și pentru beneficiul 

comunității din care aceștia fac parte18.    

 

Stigma și depresia 

Stigma este un semn al rușinii care face ca o persoană să fie plasată înafara societății19. 

Stigma mai poate fi descrisă ca o etichetă care asociază unei persoane un set de caracteristici 

nedorite și care formează un stereotip, acesta fiind ”lipit” de persoană20. Atunci când o 
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persoană este etichetată cu o etichetă corespunzătoare bolii sale ea devine parte a unui grup 

stereotip.  

Majoritatea cercetătorilor consideră că procesul stigmatizării are o istorie lungă și este 

omniprezent în toate culturile și epocile omenirii
21

.  

În anul 2001, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a identificat stigma și discriminarea 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală ca “cea mai importantă barieră ce trebuie 

depășită în cadrul comunității”, iar Programul Global de Acțiune al OMS (mhGAP) are una 

din cele patru strategii principale ale sale pentru îmbunătățirea situației sănătății mintale la 

nivel global22 23 activitatea de advocacy împotriva stigmei și discriminării atașate bolilor 

psihice. 

 

 

 

2. Scop. Obiective.  

Scopul acestei lucrări este evaluarea nivelului de stigmatizare a persoanelor cu diagnostic de 

depresie în cadrul a trei grupe populaționale respectiv: 

 publicul larg 

 medicii de familie  

 personalul angajat în cadrul spitalului de psihiatrie. 

 

Ca obiective ne-am propus următoarele:  

1. Evaluarea nivelelor de stigmatizare personale și percepute a persoanelor cu diagnostic 

de depresie în cadrul grupurilor populaționale studiate și compararea  între ele a 

acestora pentru a vedea care dintre grupuri are nivelele cele mai ridicate de 

stigmatizare și ca urmare necesită intevenții antistigma. 

2. Discutarea posibilelor cauze care duc la respectivul nivel de stigmatizare în cazul 

fiecărui grup și corelarea/compararea nivelelor între cele trei grupuri atât în cazul 

stigmei personale cât și în cazul stigmei percepute.  

3. Propunerea unor intervenții antistigma corelate cu nivelul de stigmatizare al  fiecăruia 

dintre grupuri cu respectarea eventualelor particularități specifice prezente la 

grupurile evaluate pentru a putea implementa intervențiile cele mai eficiente astfel 

încât stigmatizarea și comportamentele discriminatorii să descrească, cu impact 
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favorabil din punct de vedere socio-economic în tratamentul celor care au acest 

diagnostic. 

 

 

 

3. Material și metodă 

Pentru stabilirea dimensiunii eșantionului folosit în cercetarea atitudinilor stigmatizatoare a 

unor grupuri populaționale, în condițiile unei probabilități de garantare a rezultatelor 

cercetării de 95%, deci a unui nivel de încredere de 0,05, și a unei marje de eroare de + 5%, 

pentru o abatere standard de 0,30, dimensiunea eșantionului va fi de24: 

n= z
2
 * s

2
 = 1,96

2
 * 0,30

2
 = 0,3457 = 138,28 = 139 

    e
2                      

0,05
2 
          0,0025 

Astfel, eșantionul cercetării va include 139 de unități de observare, în cazul nostru 139 de 

participanți pentru fiecare grup populațional inclus în acest studiu. 

 

Ipoteze de lucru 

Conform studiilor realizate până în prezent, stigma atașată bolilor psihice este prezentă la 

nivel internațional, indiferent de cultură și de nivelul educațional. În mod evident, nivelul de 

stigmă diferă în funcție de anumiți factori, pe care vom încerca să îi determinăm și de aceea 

formulăm următoarele ipoteze: 

Ipoteza 1: Stigma personală va fi mai scăzută decât stigma percepută în toate cele trei 

grupuri. 

Ipoteza 2: Stigma personală cea mai ridicată se va regăsi în rândul publicului larg, ca grup cu 

cele mai puține informații corecte științific referitoare la depresie. 

Ipoteza 3: Stigma percepută cea mai ridicată se va regăsi în rândul publicului larg tot datorită 

faptului că acest grup nu are informații științifice referitoare la depresie. 

Ipoteza 4: În cadrul grupului profesioniștilor de sănătate atât stigma personală cât și stigma 

percepută vor avea nivelul cel mai ridicat în subgrupul profesioniștilor cu cea mai puțină 

instruire de specialitate (în ordine asistenți sociali, asistenți medicali, infirmieri). 

 

Instrumente de lucru 

Pentru evaluarea nivelului de stigmatizare personală și a nivelului de stigmatizare percepută 

ale fiecăruia dintre grupurile studiate, am utilizat cu acordul autorului, Dr. Kathleen Griffith, 

Scala de evaluare a Stigmatizării persoanelor diagnosticate cu depresie care este destinată 
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măsurării stigmei atașate persoanelor cu diagnostic de depresie. Aceasta are două subscale 

care măsoară două tipuri diferite de stigmă:  

a. Stigma personală evaluată prin Subscala Stigmei Personale și care măsoară stigma cu 

privire la depresie în atitudinile personale ale respondenților, aceasta făcându-se prin cerința 

către respondenți de a indica cât de puternic sunt de acord cu nouă afirmații despre depresie.  

b. Stigma percepută evaluată prin Subscala Stigmei Percepute și care măsoară percepția 

respondenților referitoare la atitudinile celorlalți cu privire la depresie prin cerința către 

aceștia de a indica ce cred că ar putea crede ceilalți oameni despre  aceleași afirmații. 

Răspunsurile pentru fiecare afirmație sunt măsurate pe o scară Likert de 5 puncte de la 0 

pentru răspunsul ”dezacord puternic” și până la 4 pentru răspunsul ”acord puternic”. 

Scorurile ridicate obținute de respondenți indică nivele ridicate ale stigmei atașate depresiei. 

Acest chestionar are o reliabilitate testare-retestare înaltă și o consistență internă bună.25 26 27 

 

Selecția participanților 

Au fost recrutate trei eșantioane de 139 de persoane astfel: 139 de respondenți în lotul 

personalului angajat în sistemul de îngrijiri psihiatrice respectiv spitalul de psihiatrie 

(codificat în cadrul analizei și graficelor cu SM), 139 de medici de familie (codificat în cadrul 

analizei și graficelor cu MF), respondenții voluntari fiind participanți la conferințe și 

evenimente dedicate medicilor de familie precum și 139 de persoane (codificat în cadrul 

analizei și graficelor cu NP) peste 18 ani de diverse vârste, gen și nivel de educație din 

populația generală, această varietate având scopul de a avea o arie cuprinzătoare de atribute 

demografice.  

 

4. Rezultate 
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Luând în considerare faptul că populația la nivelul țării constă din 48,6% bărbați și 51,4% 

femei, putem afirma că există o diferență înalt semnificativă între aceste proporții și cele 

calculate pentru numărul de subiecți din fiecare lot de studiu, valoarea lui p calculată prin 

testul Z pentru proporții fiind <0,0001. În concluzie, ponderea persoanelor de sex feminin 

pentru categoriile populaționale analizate este semnificativ mai mare decât ponderea 

persoanelor de sex femeiesc în populația generală. 

 

Având în vedere faptul că populația la nivelul întregii țări locuiește în proporție de 46% în 

mediul rural și 54% în mediul urban, putem afirma că există o diferență înalt semnificativă 

între aceste proporții și proporțiile calculate pentru subiecții incluși în loturile acestui studiu, 
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valoarea lui p calculată prin testul Z pentru proporții fiind <0,0001. În concluzie, procentul de 

respondenți din mediul urban este semnificativ mai mare decât ponderea acestora în populația 

țării.

 

Studiind loturile prin prisma vârstelor subiecților incluși, am constatat existența unor 

diferențe foarte mari, obiectivate de rezultatul înalt semnificativ statistic al testului Chi pătrat, 

p<0,001. 

În lotul NP predomină persoanele cu vârste cuprinse între 31-45 de ani, în lotul MF 

predomină persoanele cu vârste cuprinse între 45-65 de ani, pe când în lotul SM avem mai 

multe persoane din categoria 31-45 de ani, însă diferența față de categoria 41-65 de ani fiind 

mică. Procentul persoanelor cu vârstă peste 65 de ani este nesemnificativ pentru toate cele 

trei loturi. 
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Și în ceea ce privește nivelul educațional al participanților la studiu există diferențe înalt 

semnificative între cele trei loturi (p Chi pătrat<0,001), toate persoanele din lotul MF având 

studii universitare de lungă durată sau studii postuniversitare, ceea ce determină o structură 

complet diferită față de loturile NP și SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns Afirmația 1 (A1) : Persoanele care au un diagnostic de depresie pot să își 

revină singure dacă doresc să facă acest lucru. 
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Răspuns Afirmația 10: „Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au un 

diagnostic de depresie pot să își revină singure dacă doresc să facă acest lucru” 

 

 

Există o diferență înalt semnificativă între cele trei loturi în ceea ce privește opinia legată de 

posibilitatea persoanelor cu depresie de a-și reveni singure dacă doresc să facă acest lucru (p 

Chi pătrat<0,001).  

 

 

Răspuns Afirmația 2 (A2): Depresia este un semn al slăbiciunii personale. 
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Răspuns Afirmația 11 (A11): „Majoritatea oamenilor crede că depresia este un semn al 

slăbiciunii personale” 

 

Persoanele din lotul NP consideră în proporție semnificativ mai mare (35.25%) că depresia 

este un semn al slăbiciunii personale (p Chi pătrat<0,001), în timp ce personalul sanitar care 

lucreză în domeniul sănătății mintale și medicii de familie consideră  doar în proporție de 

23.02% respectiv 19.43% că depresia nu este un semn de slabiciune.  

 

 

 

Răspuns Afirmația 3 (A3): Depresia nu este o boală reală 
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Afirmația 12 (A12): Majoritatea oamenilor cred că depresia nu este o boală reală 

 

Persoanele din lotul publicului larg consideră că depresia nu este o boală reală în proporție 

mai mare (28,77%) decât medicii de familie (10,06%) sau personalul care lucrează în 

domeniul sănătății mintale (14,39%) (p Chi pătrat<0,001).  

 

 

 

 

Răspuns Afirmația 4 (A4): Persoanele cu diagnostic de depresie sunt periculoase 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MF

NP

SM

44,60% 

17,27% 

25,18% 

38,85% 

38,13% 

52,52% 

6,47% 

15,83% 

7,91% 

7,91% 

20,14% 

11,51% 

2,16% 

8,63% 

2,88% 

p Chi2=0,0001 <0,001 (HS) 

Stigma personală: A3 0 1 2 3 4
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Afirmația 13 (A13): Majoritatea oamenilor cred că persoanele cu diagnostic de depresie 

sunt periculoase. 

 

Subiecții din lotul publicului larg au o distribuție diferită a răspunsurilor față de celelalte două 

loturi la afirmația „Persoanele cu diagnostic de depresie sunt periculoase”, însă diferențele 

sunt mai puțin importante ca la întrebările anterioare, rezultatul testului Chi pătrat fiind 

p=0,024<0,05. 

 

 

 

Afirmația 5 (A5): Este bine să evit persoanele care au un diagnostic de depresie pentru 

a nu deveni și eu depresiv 
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Răspuns Afirmația 14 (A14): Majoritatea oamenilor cred că este bine să evite 

persoanele care au un diagnostic de depresie pentru a nu deveni și ei depresivi  

 

Subiecții din lotul publicului larg au o distribuție diferită a răspunsurilor față de celelalte două 

loturi la afirmația „Este bine să evit persoanele care au un diagnostic de depresie pentru a nu 

deveni și eu depresiv”, însă diferențele sunt mai puțin importante ca la primele întrebări, 

rezultatul testului Chi pătrat fiind p=0,0056<0,01.  

 

 

Afirmația 6 (A6) : Persoanele care au un diagnostic de depresie sunt imprevizibile 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MF

NP

SM

37,41% 

25,90% 

34,53% 

47,48% 

51,08% 

52,52% 

12,23% 

18,71% 

6,47% 

0,72% 

3,60% 

6,47% 

2,16% 

0,72% 

0,00% 

p Chi2=0,0056 <0,01 (S) 

Stigma personală: A5 0 1 2 3 4
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1,44% 

2,16% 

p Chi2=0,0082 <0,01 (S) 

Stigma percepută : A14 0 1 2 3 4
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Afirmația 15 (A15): Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au un diagnostic de 

depresie sunt imprevizibile (nu știi cum vor reacționa) 

 

Există diferențe semnificative între cele trei loturi în ceea ce privește afirmația „Persoanele 

care au un diagnostic de depresie sunt imprevizibile”, rezultatul testului Chi pătrat fiind 

p=0,005<0,01. Nivelul de stigmatizare personală cel mai ridicat apare în cazul publicului larg 

(50.36%) fiind al doilea cel mai ridicat scor din toate cele nouă afirmații.  
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36,69% 
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30,22% 

24,46% 

29,50% 

22,30% 

28,78% 

46,76% 

39,57% 
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3,60% 

1,44% 

p Chi2=0,005 <0,01 (S) 

Stigma personală: A6 0 1 2 3 4
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55,40% 

51,08% 

46,04% 

2,88% 

2,88% 

2,16% 

p Chi2=0,293 >0,05 (S) 

Stigma percepută: A15 0 1 2 3 4
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Afirmația 7 (A7): Dacă aș avea un diagnostic de depresie nu aș spune nimănui 

 

 

Afirmația 16 (A16): Dacă ar avea depresie, majoritatea oamenilor nu ar spune nimănui 

 

Nu există diferențe între cele trei loturi în ceea ce privește distribuția răspunsurilor privitoare 

la afirmația „Dacă aș avea un diagnostic de depresie nu aș spune nimănui”, proporțiile fiind 

aproape egale (p Chi pătrat=0,901>0,05).  
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p Chi2=0,9017 >0,05 (NS) 

Stigma personală : A7 0 1 2 3 4
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34,53% 

41,73% 

11,51% 

5,04% 

5,76% 

p Chi2=0,0006 <0,001 (HS) 

Stigma percepută: A16 0 1 2 3 4
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Afirmația 8 (A8): Dacă aș fi angajator nu aș angaja o persoană dacă aș ști că a suferit 

de depresie 

 

 

Afirmația 17 (A17): Majoritatea oamenilor dacă ar fi angajatori nu ar angaja o 

persoană dacă ar ști că a suferit de depresie. 

 

Și pentru această afirmație am constatat existența unor diferențe semnificative între toate cele 

trei loturi (p Chi pătrat=0,017<0,05), lotul publicului larg având cel mai scăzut nivel de 

stigmatizare personală. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MF

NP

SM

11,51% 

17,99% 

23,02% 

51,80% 

51,80% 

58,27% 

27,34% 

25,18% 

12,95% 

9,35% 

4,32% 

5,76% 

0,00% 

0,72% 

0,00% 

p Chi2=0,0174 <0,05 (S) 

Stigma personală: A8 0 1 2 3 4
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7,19% 

p Chi2=0,0004 <0,001 (HS) 

Stigma percepută: A17 0 1 2 3 4
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Afirmația 9 (A9): Nu aș vota cu un politician dacă aș ști că a suferit de depresie 

 

 

Afirmația 18 (A18): Majoritatea oamenilor nu ar vota cu un politician dacă ar ști că a 

suferit de depresie. 

 

La această afirmație am constatat existența unor diferențe semnificative între cele trei loturi 

(p Chi pătrat=0,011<0,05), lotul medicilor de familie prezentând nivelul cel mai ridicat de 

stigmatizare personală (35.05%) urmat fiind de lotul publicului larg (20,15%).  
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p Chi2=0,0115 <0,05 (S) 

Stigma personală: A9 0 1 2 3 4
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p Chi2=0,0028 <0,01 (S) 

Stigma percepută: A18 0 1 2 3 4
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Stigma personală, stigma percepută la nivelul celor 3 grupuri: medici de familie, 

profesioniști care lucrează în sistemul de îngrijiri psihiatrice 

 

Tabelul 1: Procentajul respondenților din cele trei grupuri care sunt 'de acord' (3) sau 

'puternic acord' (4) cu fiecare afirmație din Scala de stigma personală 

Afirmație MF (%) NP(%) SM (%) 

A1 Persoanele care au un diagnostic de depresie pot să își 

revină singure dacă doresc să facă acest lucru 

25.9 53.24 41 

A2 Depresia este un semn al slăbiciunii personale 19.43 35.25 23.02 

A3 Depresia nu este o boală reală 10.07 28.77 14.39 

A4 Persoanele cu diagnostic de depresie sunt periculoase 6.47 13.67 9.35 

A5 Este bine să evit persoanele care au un diagnostic de 

depresie pentru a nu deveni și eu depresiv 

2.88 4.32 6.47 

A6 Persoanele care au un diagnostic de depresie sunt 

imprevizibile (nu stii cum vor reacționa). 

33.82 50.36 41.01 

A7 Dacă aș avea un diagnostic de depresie nu aș spune 

nimănui. 

7.91 9.35 6.48 

A8 Dacă aș fi angajator nu aș angaja o persoană dacă aș ști 

că a suferit de depresie 

9.35 5.04 5.76 

A9 Nu aș vota cu un politician dacă aș ști că a suferit de 

depresie. 

35.25 20.15 18.70 

 

Stigma personală 

 

Observăm din tabelul 1 că lotul publicului larg prezintă cele mai înalte nivele de stigmatizare 

prin răspunsurile date la șase din cele nouă afirmații, ceea ce poate fi o reflecție a faptului că 

acesta nu are informații de specialitate sau nu au interacționat cu persoane cu diagnostic de 

depresie, dar remarcăm că același lot obține scorurile cele mai scăzute la două din afirmații 

care sunt extrem de importante pentru sprijinirea recuperării celor cu diagnostic de depresie 

respectiv la afirmația ” este bine să evit persoanele care au un diagnostic de depresie pentru a 

nu deveni și eu depresiv”, cunoscut fiind faptul că aceștia au nevoie de sprijinul celor din jur 

iar cea de-a doua este cea cu privire la angajarea unei persoane cu diagnostic de depresie, 

acest lucru – ocuparea profesională fiind de asemenea o recomandare importantă pentru 

sprijinirea recuperării celor care au acest diagnostic. Lotul medicilor de familie obține scorul 
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cel mai ridicat la afirmația ”dacă aș fi angajator nu aș angaja o persoană dacă aș ști că a 

suferit de depresie” ceea ce poate reflecta bias-ul cu privire la informațiile de specialitate pe 

care acesta lot le are cu privire la persoanele deiagnosticate cu depresie, persoanele cu acest 

diagnostic aflate sub tratament putându-și exercita profesia la potențial maxim, precum și la 

afirmația ” nu aș vota cu un politician dacă aș ști că a suferit de depresie” și în acest caz 

putându-se petrece același fenomen de distorsionare a informațiilor deținute, o persoană care 

în trecut a primit un diagnostic de depresie nu implică existența aceleluiași diagnostic în 

prezent, persoana putându-și realiza potențialul maxim din punct de vedere profesional. Lotul 

profesioniștilor de sănătate mintală, deși acest scor este scăzut comparativ cu al celorlalte 

două grupuri, obține cel mai ridicat scor la  afirmația ”este bine să evit persoanele care au un 

diagnostic de depresie pentru a nu deveni și eu depresiv”, acest lucru putându-se datora 

faptului că numărul persoanelor cu depresie cu care interacționează zilnic prin prisma 

profesiei este ridicat așa încât în mod natural există nevoia asocierii înafara profesiei cu 

persoane care nu au acest diagnostic. 

 

Tabelul 2: Procentajul respondențlor din cele trei subgrupuri care sunt 'de acord' (3) 

sau 'puternic acord' (4) cu fiecare afirmație din Scala de stigma percepută 

 

Afirmație MF 

(%) 

NP (%) SM (%) 

A.10 Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au 

un diagnostic de depresie pot să își revină singure dacă 

doresc să facă acest lucru 

55.40 49.64 46.05 

A.11. Majoritatea oamenilor cred că depresia este un 

semn al slăbiciunii personale 

58.99 52.52 48.20 

A.12 Majoritatea oamenilor cred că depresia nu este o 

boală reală 

50.35 49.64 42.45 

A.13 Majoritatea oamenilor cred că persoanele cu 

diagnostic de depresie sunt periculoase 

34.34 33.82 23.02 

A.14 Majoritatea oamenilor cred că este bine să evite 

persoanele care au un diagnostic de depresie pentru a nu 

deveni și ei depresivi 

48.20 30.22 30.22 

A.15 Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au 

un diagnostic de depresie sunt imprevizibile (nu stii cum 

vor reacționa). 

58.28 53.96 48.20 



22 
 

A. 16 Majoritatea oamenilor dacă ar avea un diagnostic 

de depresie nu ar spune nimănui. 

65.47 39.57 47.49 

A. 17 Majoritatea oamenilor dacă ar fi angajatori nu ar 

angaja o persoană dacă ar ști că a suferit de depresie 

63.31 40.82 34.53 

A.18 Majoritatea oamenilor nu ar vota cu un politician 

dacă ar ști că a suferit de depresie. 

64.03 43.88 41.01 

 

Stigma percepută 

În ansamblu stigma percepută a respondenților din toate cele trei loturi este substanțială și 

mult mai ridicată decât stigma personală. Remarcăm faptul că lotul medicilor de familie are 

cele mai ridicate nivele ale stigmei percepute la toate cele nouă afirmații de pe scală. Acest 

lucru poate avea un impact nefavorabil cu privire la depistarea precoce a depresiei și referirea 

persoanelor cu această suspiciune de diagnostic către sistemul de îngrijiri psihiatrice, datorită 

stigmei percepute medicul de familie având dificultăți în a-i spune pacientului faptul că este 

necesară evaluarea sa de către un specialist psihiatru. Dacă totuși acesta face acest lucru 

rămâne totuși la latitudinea celui care primește această recomandare dacă să o urmeze sau nu. 

Lotul publicului larg are nivele de stigmă percepută ușor mai scăzute decât medicii de familie 

ceea ce ar putea confirma percepția acestora, ei având o interacțiune cu un număr suficient de 

numeros de pacienți din cadrul publicului larg cât să își poată forma o opinie, cu excepția 

afirmației ”majoritatea oamenilor dacă ar avea un diagnostic de depresie nu ar spune 

nimănui” unde diferența între cele două loturi este de peste 25 de procente acest lucru 

confirmând ideea că persoanele care suferă de depresie vorbesc cu cei din jur dar nu cu 

medicul de familie, sau că apelează direct la serviciile specializate fără a mai cere 

recomandarea medicului de familie ceea ce poate reprezenta tot o formă a stigmatizării, 

acesta nedorind să îi facă cunoscut medicului de familie problemele psihice pe care le are. În 

ansamblu, în ceea ce privește publicul larg putem spune că nivelul de stigmatizare percepută 

este mai ridicat în cazul afirmațiilor care reflectă lipsa informațiilor cu privire la depresie iar 

diferențele între nivelul de stigmatizare al acestora și cel al personalului care lucrează în 

domeniul sănătății mintale nu sunt mari, în condițiile în care cei din urmă au instruire 

teoretică și practică de specialitate cum sunt medicii psihiatri și psihologii sau practică 

psihiatrică la locul de muncă cum sunt asistentele medicale, infimierele și asistenții sociali.  
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Având în vedere nivelele ridicate de stigmatizare în rândul profesioniștilor de sănătate 

mintală am considerat necesar o analiză mai aprofundată la nivelul acestui grup, analiză care 

este prezentată în capitolul următor. 

 

Stigmatizarea  persoanelor cu diagnostic de depresie : un studiu comparativ între 

profesioniștii care lucrează în sistemul de îngrijiri psihiatrice  

Pentru a putea face analiza lotului de profsioniști în sănătate mintală acesta a fost împărțit în 3 

subgrupuri: 

 Subgrupul 1 cel al medicilor și al psihologilor 

 Subgrupul 2 cel al asistenților medicali 

 Subgrupul 3 cel al infirmierilor și altor profesii 

 

Stigma personală, stigma percepută la nivelul profesioniștilor care lucrează în sistemul 

de îngrijiri psihiatrice  

 

Stigma  personală 

Rezultatele comparației dintre nivelele de stigmă ale profesioniștilor care lucrează în sistemul 

de îngrijiri psihiatrice sunt prezentate in Tablelul 1. În general, atitudinile stigmatizatoare 

personale au fost mai puțin prezente în subgrupul medicilor psihiatri și al psihologilor 

comparativ cu subgrupul asistentelor și cel al infirmierilor și alte profesii. Comparativ cu 

infirmierii și alte profesii, asistentele au indicat mai frecvent faptul că persoana cu depresie 

nu suferă de o boală reală și este impredictibilă, pentru celelalte afirmații  infirmierii și alte 

profesii prezintă cele mai ridicate nivele de stigmatizare personală. 

Tabelul 1: Procentajul profesioniștilor care lucrează în sistemul de îngrijiri psihiatrice, 

respondenți care sunt 'de acord' (3) sau 'puternic acord' (4) cu fiecare afirmație din 

Scala de stigma personală 

Afirmație MP+P 

(%) 

AM 

(%) 

I+AP (%) 

Persoanele care au un diagnostic de depresie pot să își 

revină singure dacă doresc să facă acest lucru 

25,53 47,76 52 

Depresia este un semn al slăbiciunii personale 10,64 22,39 48 

Depresia nu este o boală reală 8,51 17,91 16 

Persoanele cu diagnostic de depresie sunt periculoase 6,39 5,97 24 
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Este bine să evit persoanele care au un diagnostic de 

depresie pentru a nu deveni și eu depresiv 

2,13 4,48 20 

Persoanele care au un diagnostic de depresie sunt 

imprevizibile (nu stii cum vor reacționa) 

27,66 49,26 44 

Dacă aș avea un diagnostic de depresie nu aș spune 

nimănui. 

4,26 5,97 12 

Dacă aș fi angajator nu aș angaja o persoană dacă aș ști 

că a suferit de depresie 

2,13 2,99 20 

Nu aș vota cu un politician dacă aș ști că a suferit de 

depresie. 

8,52 22,39 28 

 

 

Tabelul 2: Procentajul profesioniștilor care lucrează în sistemul de îngrijiri psihiatrice, 

respondenți care sunt 'de acord' (3) sau 'puternic acord' (4) cu fiecare afirmație din 

Scala de stigma percepută 

Afirmație MP+P 

(%) 

AM 

(%) 

I+AP (%) 

Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au un 

diagnostic de depresie pot să își revină singure dacă 

doresc să facă acest lucru 

48,94 43,29 48 

Majoritatea oamenilor cred că depresia este un semn al 

slăbiciunii personale 

55,32 40,3 56 

Majoritatea oamenilor cred că depresia nu este o boală 

reală 

53,19 40,3 28 

Majoritatea oamenilor cred că persoanele cu diagnostic 

de depresie sunt periculoase 

25,54 20,9 24 

Majoritatea oamenilor cred că este bine să evite 

persoanele care au un diagnostic de depresie pentru a nu 

deveni și ei depresivi 

38,29 26,87 24 

Majoritatea oamenilor cred că persoanele care au un 

diagnostic de depresie sunt imprevizibile (nu stii cum vor 

reacționa). 

38,29 53,73 52 

Majoritatea oamenilor dacă ar avea un diagnostic de 

depresie nu ar spune nimănui. 

57,45 49,25 24 

Majoritatea oamenilor dacă ar fi angajatori nu ar angaja o 34,04 40.03 20 
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persoană dacă ar ști că a suferit de depresie 

Majoritatea oamenilor nu ar vota cu un politician dacă ar 

ști că a suferit de depresie. 

42,55 41,79 36 

 

Stigma percepută 

Tabelul 2 indică rezultate pentru setul de întrebări cu privire la stigma percepută din scala de 

stigmatizare a depresiei. La nivel global stigma are nivele substanțiale cu procentaje în 

subgrupul medicilor psihiatri și al psihologilor cuprinse între 25,54% și 57,45% acest subgrup 

având cele mai ridicate nivele de stigmatizare percepută pentru toate afirmațiile cu excepția 

”majoritatea oamenilor cred că depresia este un semn de slăbiciune”, afirmație la care 

infirmierii și alte profesii au un scor puțin mai mare (56% comparativ cu 55,32%) și al 

afirmațiilor ”majoritatea oamenilor cred că persoanele cu depresie sunt imprevizibile” și 

„majoritatea oamenilor dacă ar fi angajatori nu ar angaja o persoană dacă ar ști că a suferit de 

depresie” afirmații la care asistentele au avut cele mai mari scoruri respectiv 53,73% și 

40,03%.  

 

 

5. Discuții 

a) În general a existat o diferență consistentă și însemnată între atitudinea stigmatizatoare 

personală și cea percepută în defavoarea celei din urmă cu privire la persoanele cu diagnostic 

de depresie în toate cele trei loturi dar și în cadrul tuturor subgrupurilor din grupul personalul 

angajat în furnizarea servciilor psihiatrice. Această diferență poate fi una reală sau poate 

semnifica o supraestimare a stigmei existente în comunitate28 cu privire la persoanele cu 

diagnostic psihiatric.  

b) În general, diferența a fost mai pronunțată în cazul medicilor de familie comparativ cu 

publicul larg și profesioniștii care lucrează în sistemul de îngrijiri de sănătate mintală, din 

rândul acestora medicii psihiatri și psihologii prezentând cele mai înalte nivele ale 

stigmatizării percepute.  

c) În grupul medicilor de familie cel mai înalt scor (65,47%) a fost înregistrat la afirmația 

”majoritatea oamenilor dacă ar avea un diagnostic de depresie nu ar spune nimănui” și putem 

presupune că unul din factorii determinanți ai acestui scor poate fi faptul că majoritatea 

respondenților (71.22%) au peste 45 de ani, având deja o experiență mare în tratarea 

pacienților, aceștia au avut numeroase ocazii să interacționeze cu cazuri care necesitau 
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evaluare psihiatrică și au observant că există o reticență crescută la nivelul publicului larg în a 

accepta ajutor specializat psihiatric. 

d) Este important de specificat faptul că în prezent în România, în mod diferit decât în  

majoritatea țărilor europene dezvoltate precum Marea Britanie29, Germania30 unde acest lucru 

este făcut de către medicii de familie, medicii de familie nu au dreptul conform legislației în 

vigoare să trateze depresia cu forme ușoare și medii deci ca urmare aceștia nu au informații 

suficiente cu privire la instrumente și metode de depistare a depresiei, nu au exercițiul 

prescrierii medicației antidepresive și observăririi efectelor acesteia precum și a urmăririi 

pacientului pe o perioadă de timp suficientă pentru a putea observa remiterea simptomelor 

depresive și dobândirea funcționalității depline a persoanei cu diagnostic de depresie.  

e) Pentru grupul profesioniștilor de sănătate mintală și care a obținut cele mai scăzute scoruri 

ale stigmei percepute cu privire la persoanele cu diagnostic de depresie, primele trei cele mai 

ridicate scoruri și aproape egale sunt obținute de afirmațiile ”majoritatea oamenilor cred că 

depresia este un semn al slăbiciunii personale” (48.20%), ”majoritatea oamenilor cred că 

persoanele care au un diagnostic de depresie sunt imprevizibile” (48.20%) și ”dacă ar avea 

depresie, majoritatea oamenilor nu ar spune nimănui” (47.49%). 

f) Analiza făcută în grupul profesioniștilor de sănătate mintală a evidențiat faptul că medicii 

psihiatri și psihologii au nivelul de stigmatizare percepută cel mai ridicat dintre profesioniști 

respectiv ”majoritatea oamenilor dacă ar avea un diagnostic de depresie nu ar spune nimănui” 

(57.45%) ”majoritatea oamenilor cred că depresia este un semn al slăbiciunii personale” 

(55.32%) și ”majoritatea oamenilor cred că depresia nu este o boală reală” (53.17%). Această 

ierarhie poate fi o reflecție a experienței profesionale acumulate și în care o bună parte a 

pacienților au reticențe în a accepta diagosticul, tratamentul și a face cunoscut celor din jur 

faptul că au diagnostic de depresie.  

g) Nivelul de stigma personală în grupul profesioniștilor de sănătate mintală este prezentat de 

cei cu cea mai scăzută pregătire de specialitatate  

h) Grupul publicului larg a obținut la toate cele nouă afirmații cu privire la stigma percepută 

scorurile cele mai ridicate după grupul medicilor de familie pentru toate ele nouă afirmații, 

primele trei fiind în ordine ”majoritatea oamenilor cred că persoanele care au un diagnostic 

de depresie sunt imprevizibile (nu știi cum vor reacționa)” (53.96%), ”majoritatea oamenilor 

cred că depresia este un semn al slăbiciunii personale”(52.52%) și ”majoritatea oamenilor 

cred că depresia nu este o boală reală” (49.64%) la egalitate cu ”majoritatea oamenilor cred 

că persoanele care au un diagnostic de depresie pot să își revină singure dacă doresc să facă 

acest lucru” (49.64%). Această percepție a stigmei majorității este deosebit de periculoasă 



27 
 

deoarece consecința acesteia este faptul că depresia nefiind considerată o boală, ea nu a fi 

semnalată unui profesionist de sănătate și ca urmare nici nu va fi tratată.  

i) Nivelul cel mai ridicat de stigmă personală este observat la publicul larg, afirmațiile care au 

obținut cele mai înalte scoruri și care reflectă un nivel de stigmă personală ridicat fiind: 

”persoanele care au un diagnostic de depresie pot să își revină singure dacă doresc să facă 

acest lucru” (53.24%), ”persoanele care au un diagnostic de depresie sunt imprevizibile” 

(50.36%) și ”depresia este un semn al slăbiciunii personale” (35.25%) conducând din nou la 

ideea că depresia nu este o boală ci o expresie a caracterului slab al persoanei  precum și 

faptul că există o teamă referitoare la modul în care ar putea reacționa o persoană cu depresie, 

iar acesta poate fi consecința mai multor factori: 

- Lipsa informațiilor specializate cu privire la depresie, simptome, cauze determinante 

și tratament furnizate într-un limbaj accesibil  

- Lipsa interacțiunii cu persoanele diagnosticate cu depresie aceasta întâmplându-se și 

datorită modului în care este furnizată îngrijirea psihiatrică, în acest caz persoana fiind 

internată în spital pe o durată relativ lungă de timp, în acest timp simptomele 

diminuându-se  

- Posibila interacțiune cu persoane care au depresie ușoară și medie, la care sunt 

prezente simptomele depresiei dar pe care nu știu a le recunoaște, punând 

simptomatologia pe seama trăsăturilor ”slabe” de caracter. 

Stigma asociată depresiei este o problemă dezbătută la nivel internațional iar în condițiile în 

care OMS estimează că depresia va deveni prima cauză de dizabilitate în lume în anul 2020 

precum și faptul că, conform unor cercetători din domeniu stigma poate fi la fel de 

dăunătoare ca și simptomele însăși31 este necesară găsirea unor moduri de a o combate care să 

fie bazate pe dovezi obținute din studiile efectuate. Rezultatele obținute din studii pot să 

indice care dintre intervențiile implementate având ca scop reducerea stigmei se potrivește 

mai bine și are impact mai mare pentru fiecare cultură și grup populațional.  

 

6. Concluzii: 

1. Conform rezultatelor obținute stigma personală a fost cu mult mai scăzută decât stigma 

percepută această situație fiind valabilă în toate țările și culturile unde a fost aplicat acest 

instrument, și putându-se datora dezirabilității sociale, părerea personală fiind în majoritatea 

cazurilor mai favorabilă decât părerea majorității. 

2. Cercetarea a arătat că lipsa informațiilor corecte din punct de vedere științific precum și 

lipsa interacțiunii cu persoanele cu diagnostic de depresie fac ca publicul larg să își 
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însușească diverse mituri referitoare la persoanele cu diagnostic de depresie și să confunde 

simptomatologia depresiei cu trăsături de character (lipsă de voință, incapacitate de a realiza 

obiective) iar ca urmare să le stigmatizeze pe acestea, grupul publicului larg prezentând cel 

mai înalt nivel de stigmatizare personală. 

3. Din cercetare a reieșit faptul că grupul care prezintă cel mai înalt nivel de stigmatizare 

percepută este grupul medicilor de familie. Acest lucru se poate datora faptului că experiența 

acestora a arătat faptul că pacienții acestora care vin cu acuze somatice nu acceptă cu ușurință 

un diagnostic psihiatric dar mai arată și un grad ridicat de dezirabilitate social. Este posibil ca 

și un grad scăzut de informații referitoare la comorbiditățile psihiatrice importante ale unor 

boli somatice precum și o lipsă de cunoștiințe referitoare la medicația antidepresivă de ultimă 

generație și psihoterapie ca terapie de primă linie în cazurile de depresie ușoară și medie să 

fie reflectată în acest nivel. Aceste lucruri pot duce însă nu numai la nedepistarea depresiei ci 

și la o scădere a calității tratamentului problemelor somatice ale pacienților32. 

4. Rezultatele obținute din prelucrarea statistică au arătat că în interiorul grupului 

profesioniștilor care lucrează în sistemul de îngrijiri psihiatrice, medicii psihiatri și psihologii 

au nivelul de stigmă percepută cel mai ridicat la 7 din cele 9 afirmații. Acest lucru poate fi 

datorat stigmatizării percepute și la nivelul profesiei, studiile33 arătând că există o serie de 

mituri care fac ca această profesie să nu fie percepută la justa sa valoare.  

Tot în interiorul acestui grup, stigma personală referitoare la persoanele cu diagnostic de 

depresie are nivele cele mai crescute în rândul infirmierilor și a altor profesii  (7 din 9 

afirmații au procentajele cele mai ridicate) urmați de asistentele medicale. 

5. La acest moment acest studiu este primul care furnizează date cu privire la stigmatizarea 

persoanelor cu diagnostic de depresie și care sprijină ideea că stigmatizarea percepută este 

mai ridicată în rândul profesioniștilor cu pregătire medicală și a celor cu pregătire 

specializată. 

 

Având în vedere rezultatele obținute în acest studiu dar și studiile efectuate la nivel 

internațional cu privire la eficacitatea intervențiilor antistigma34 35 propun următoarele 

intervenții menite să descrească nivelele de stigmă personală, concentrate pe fiecare grup 

populațional: 

 

Intervenții antistigma necesare pentru a combate stigmatizarea: 

A. Pentru publicul larg: 
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1. Intervenții pentru prevenirea bolilor psihice36 37 desfășurate în școală pentru grupuri de 

vârstă diferite (6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani). Intervențiile vor fi adaptate ca limbaj 

și conținut fiecărei grupe de vârstă și vor urmări creșterea abilităților emoționale și 

comportamentale ale copiilor38. Strategiile antistigma sunt eficiente dacă sunt adoptate 

la nivelul întregii unități educaționale.  

2. Intervenții psihoeducaționale la nivelul programelor de sănătate mintală la locul de 

muncă, posibile la acest moment doar în marile corporații   

3. Oferirea de informații în locuri ”specializate” cum ar fi cabinetul medicului de 

familie, acestea putând fi oferite sub forma de pliante și broșuri informaționale sau 

prin intermediul asistentei medicale angajate la cabinet 

4. Campanii online asociate cu grupuri populaționale vulnerabile precum pagini de 

sănătate/estetică/modă pentru femei sau rețele de socializare (facebook) pentru 

adolescenți, website-uri de știri sau de sport pentru bărbați, cercetările arătând faptul 

că ele duc la scăderea stigmei personale39 

 

B. Intervenții antistigma dedicate medicilor de familie: 

1. Introducerea obligativității stagiului de psihiatrie în curriculum-ul de pregatire al 

medicilor rezidenți în medicina de familie 

2. Modificarea legislației cu privire la posibilitatea medicilor de familie de a diagnostica 

și trata cazurile de depresie medie și ușoară 

3. Elaborarea unui protocol de tratament al depresiei în cadrul sistemului de asistență 

primară care să conțină informații despre instrumente de evaluare, diagnostic, 

prescrierea medicației antidepresive, psihoeducația pacientului și familiei  

4. Creșterea accesului la serviciile psihologice prin modificarea legislației respectiv a 

contractului cadru de furnizarea a serviciilor medicale al Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate (CNAS), capacitarea medicului de familie de a trimite pacienții către 

aceste servicii în cadrul contractului de servicii rambursate de către CNAS spre 

evaluare și psihoterapie cognitiv comportamentală, terapie de primă linie în cazurile 

de depresie ușoară și medie 

5. Creșterea nivelului informațional cu privire la depresie și în special la bolile somatice 

cu comorbiditate înaltă la depresie (HTA, bolile cardiovasculare, cancer) 

6. Creșterea abilităților de comunicare a unei suspiciuni de diagnostic psihiatric 

7. Discutarea modalității de prescriere a medicației antidepresive, discutarea efectelor 

secundare și abordarea miturilor existente cu privire la acestea 
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8. Extinderea contactului și colaborării între medicii de familie și specialiștii care 

lucrează în domeniul sănătății mintale 

 

C. Pentru specialiștii care lucrează în domeniul sănătății mintale: 

1. Prezentarea rezultatelor cu privire la stigma personală obținute în cadrul acestui studiu 

și discutarea lor 

2. Creșterea nivelului de informații pentru asistente medicale, infirmieri și asistenți 

sociali cu accent pe cauzele depresiei și pe imprevizibilitatea persoanelor cu 

diagnostic de depresie prin cursuri de specializare obligatorii periodice  

3. Extinderea contactului cu publicul larg prin implicarea acestora în programele 

educaționale din școli (educație pentru sănătate), licee, universități 

4. Extinderea contactului și colaborării cu medicii de familie, implicarea reciprocă în 

evenimente educaționale precum seminarii, conferințe, congrese. 
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