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INTERFERENŢE PSIHIATRICE LA MEDICUL DE FAMILIE 

PARTE GENERALĂ 

1. NOŢIUNI GENERALE 

2. MEDICINA DE FAMILIE 
  

3. PSIHIATRIA ÎN CADRUL MEDICINII DE FAMILIE 

4. SITUAŢIA TULBURĂRILOR PSIHICE LA NIVEL MONDIAL ȘI 

NAȚIONAL 
 

 

           Prefața este teza condensată, în câteva cuvinte.  

 

           În capitolele 1, 2, 3 sunt prezentate exhaustiv noțiuni introductive despre sănătate și boală  

și indicatorii de măsurare, sunt prezentate domeniul medicinii de familie cu provocările de  

moment ale specialității, cu definiția și oferta de servicii de sănătate pentru populație, domeniul  

specific psihiatriei, cu conceptele de om normal și psihic normal, precum și dezstructurarea  

psihicului prin tulburarile mintale variate, despre terapie-psihoterapie și interferența psihiatriei cu  

medicul de familie. 

 

            Capitolul 4 se ocupă succint cu panorama psihiatriei la nivel mondial și național în studii  

și articole, tratate și publicații, cu câteva exemplificări pentru compararea datelor, dintre cele  

expuse, cu studiul nostru. 
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PARTE SPECIALĂ 

5. INTERFERENŢE PSIHIATRICE LA MEDICUL DE FAMILIE 

5.1. Ipoteza de lucru 

 

Suprapunerea patologiei psihice peste patologia somatică este o realitate la pacienții ce 

solicită consult medical în cabinetul medicului de familie. Obișnuința, cotidianul consultului 

medical, stigma sau chiar lipsa cunoștințelor specifice specialității psihiatrice și  a subtilităților 

tulburărilor psihice pot duce la trecerea cu vederea a unor semne sau simptome ce țin de acest 

spectru de tulburări.              

Din această realitate a apărut nevoia analizării următoarelor două aspecte, ca ipoteze ale 

prezentului studiu:   

 incidenţa reală a tulburărilor psihice la nivelul cabinetului medicului de familie este 

diferită de cea aparentă; 

 incidenţa reală a tulburărilor psihice la nivelul cabinetului medicului de familie este 

diferită de cea de la cabinetul medicului specialist psihiatru. 

 

 

5.2. Obiectivele studiului 

 

Studiul de faţă îşi propune: 

1. aprofundarea cunoașterii realității patologiei psihiatrice în cabinetul medicului de 

familie, ca o necesitate în abordarea integrală a pacientului; de cele mai multe ori, patologia 

psihiatrică, alternativă la patologia  somatică unilaterală, este neglijată, dar trebuie reconsiderată, 

ca patologie complementară;  

2. utilizarea unui chestionar, realizat în colaborare cu cadre didactice de specialitate 

(Prof. univ Dr. Aurel Romila), în acord cu clasificările internaționale (DSM-4-TR), care cuprinde 

un număr de 100 de întrebări de profil, considerate adecvate, cu scopul de a surprinde 

diagnosticul psihiatric de facto la pacienții, ce se prezintă la medicul de familie și acceptă să 

completeze acest chestionar; 

3. analiza datelor, obținute prin chestionar, de medicul de familie şi confruntarea acestora 

cu datele diagnostice provenite de la alți furnizori de sănătate (medici specialisti psihiatri, spitale, 

etc.); 

4. stabilirea prevalenţelor tulburărilor psihiatrice în grupul țintă (al pacienților ce au 

răspuns la chestionarul tip pentru probleme psihice) şi relevanţa acestor valori în teritoriul 
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cabinetului medicului de familie; compararea acestora cu datele din literatura de specialitate, 

referitoare la alte ţări, la diferite regiuni din România şi referitoare la diverse alte sectoare ale 

sistemului de sănătate; 

5. compararea rezultatelor obținute prin chestionar (ca posibile indicii pentru unele 

tulburări psihice) și a tulburărilor psihice diagnosticate de către medicii specialiști psihiatrii. 

6.  propunerea îmbunătăţirii şi eficientizării aspectelor legate de practica medicului de 

familie, în urma studiului efectuat la cabinetul medicului de familie din Giurgiu; 

7.  găsirea unor corelaţii cu relevanţă statistică între datele sociodemografice, cele 

specifice bărbaţilor şi femeilor, cele legate de patologia psihiatrică în grupul intervievat, la cei 

fară patologie psihică evidenţiată, ţinând seama de clasificarea pe tulburări psihice și posibile 

grupe de tulburări psihice (în baza chestionarului tip). 

 

 Studiul îşi propune și: 

 

- stabilirea unui coeficient cât mai real al numărului de pacienți cu posibile tulburări 

psihice, ce poate beneficia de servicii psihiatrice de specialitate printr-o mai bună 

orientare către medicul specialist psihiatru făcuta de medicul de familie. 

- particularităţile la nivelul cabinetului medicului de familie şi la nivelul cabinetului 

medicului specialist psihiatru. 

 

5.3. Materiale şi metode 

 

În timpul unui an calendaristic (1 mai 2011- 30 aprilie 2012), la nivelul cabinetului 

medicului de familie, au fost consultaţi în total 6789 pacienţi (consultații), 2852 bărbați (42,01 

%) și 3937 femei (57,99 %), dintre care 4266 adulți (62,83 %), 1784 bărbați (41,82 %) și 2482 

femei (58,18 %), (dintr-un total de 1570 pacienți adulți, la care nu socotim pacienții sub vârsta de 

18 ani, deci au fost mai multe consultații la un pacient), care au prezentat diverse afecţiuni 

somatice şi psihice. Pentru a se stabili, care a fost morbiditatea specifică fiecărei afecţiuni şi 

proporţia tulburărilor psihice. S-a aplicat formularul de lucru: chestionarul tip. 

Criteriul de includere: acceptarea de a participa la studiu liber exprimată, semnând 

consimțământul informat al pacientului, cel al soluționării chestionarului și al completării cu 

exactitate a rubricilor acestuia și vârsta minimă egală cu 18 ani-vârsta de la care pacientul are 

discernământ. 

Criteriul de excludere: pacienții cu vârsta sub 18 ani, prezența unor afecțiuni somatice 

severe, de exemplu pacienți oncologici sub chimioterapie, boli degenerative avansate, 

incapacitatea de a completa corect chestionarul și faptul că au refuzat semnarea 

consimțământului informat. 
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Pacienții au fost asigurați de confidențialitatea datelor personale. Nu există conflicte de 

interese. 

Pe parcursul anului calendaristic din intervalul  1 mai 2011-30 aprilie 2012,  din totalul 

de 1570 de pacienți adulți înscriși pe lista medicului de familie din cabinetul respectiv, 

consultați în acest interval, s-a constituit lotul de studiu N=322 de pacienţi, pe baza criteriilor 

de includere și a criteriilor de excludere. Pacienții care au acceptat să participe la studiu au 

completat un chestionar tip cu profil psihiatric, conţinând 100 de întrebări specifice realizate în 

colaborare cu colegii psihiatrii. Lotul a cuprins pacienţi din teritoriul cabinetului medicului de 

familie din municipiul Giurgiu. S-a ţinut seama de particularităţile zonale. 

Când pacienţii au venit în cabinetul medicului de familie, s-a purtat, mai întâi, o 

conversaţie, după care, s-a explicat utilitatea chestionarului-tip şi s-a cerut acceptul participării 

acestora la studiu. S-a avut în vedere dacă pacienţii pot colabora cu medicul de familie, dacă sunt 

interesaţi şi dacă au timpul necesar completării chestionarului. Pacienții au fost întrebați și 

medicul a consemnat exact răspunsul acestora la chestionarul-tip. 

În completarea datelor oferite de completarea chestionarului-tip am folosit suplimentar 

informațiile din fișele proprii și evidențe  și observații cerute din fișele medicilor psihiatri. 

Au fost întocmite fişe de observaţie pentru fiecare pacient în parte şi au fost completate 

chestionarele. Toată această investigaţie s-a desfăşurat pe parcursul unui an, din 01 mai 2011-30 

aprilie 2012. Rezultatele au fost înregistrate pentru a fi comparate cu cele din literature de 

specialitate.  

            Datele obținute au fost prelucrate statistic, folosindu-se diferite metode specifice și 

extrăgându-se următorii item-i: sex, vârstă, statut marital, educație (nivelul de pregătire 

intelectuală), mediul (urban sau rural) de proveniență, fratria, dependența/independența 

(autonomia) financiară, greutatea, înălțimea. Rezultatele studiului au fost prelucrate statistic 

utilizând următorul aparat sau metode statistice: pentru sortarea și reprezentarea grafică am 

folosit Microsoft Excel, programul statistic a fost Prism, metoda statistică utilizată: testul 2 (chi 

pătrat) pentru analiza datelor de frecvenţă pe categorii (variant pentru două dimensiuni de 

clasificare), test nedirecţionat, fără corecţie de continuitate Yates. Datele a fost prezentate sub 

formă de tabele şi grafice.  

Au fost puse în evidenţă posibilele tulburări psihice (conform evaluarii pe baza 

chestionarului tip) și tulburările psihice diagnosticate de către medicii specialiști psihiatri ce au 

fost întâlnite la pacienţii investigați şi s-a făcut o clasificare a acestora. 

Prevalența calculată de noi se referă la câți indivizi au boala la un moment dat în timpul 

vieții, din totalul indivizilor respectivi, în cazul nostru, n= numărul de pacienți diagnosticați cu 

tulburarea psihică respectivă (cazuri de boală raportate la totalul populației de referință)-din 

totalul lotului respectiv N=322. În procente. La limită, în cazul de față, este egală cu morbiditatea 

individuală. Dar exprimată procentual, raportată în lotul respectiv. 
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Figura 10. Prevalența pacienților cu tulburări psihice în grupul celor 322 de pacienți 

intervievați cu chestionarul tip-în procente 

6. STUDIU ASUPRA LOTULUI CELOR 322 PACIENŢI AŞA CUM 

APAR ÎN URMA RĂSPUNSULUI LA CHESTIONARUL DE TIP DSM-

4-TR 
 

Dintre pacienţii adulţi (cu vârsta de la 18 ani și peste) ai cabinetului (în număr de 1570 

pacienți adulți înscriși),  un numar de 322 de pacienţi  au acceptat să răspundă la chestionarele tip 

DSM-4-TR. Tulburările psihice au rezultat în urma prelucrării chestionarelor cu 100 întrebări pe 

probleme psihice, la care s-au adăugat întrebările de anamneză sociodemografică. Criteriile de 

includere diagnostică au fost unele de esență, ca urmare a acumulărilor răspunsurilor către 

direcția psihopatologică și de tulburare psihică din tratatele de psihiatrie consultate și coroborate 

cu criteriile DSM, ca metode internaționale de evaluare psihiatrică și este strădania medicului de 

familie în acest studiu, de a utiliza cunoștințe și metode psihiatrice în practica sa. Confirmarea 

sau invalidarea diagnosticelor au rămas un atribut al specialității, al specialiștilor din 

ambulatoriul și din spitalele de profil, unii dintre pacienți fiind regăsiți în evidența acestora. 

Diferențele din evidențele acestor medici de diferite spacialități și dintre perspectivele oferite de 

aceste specialități (medicina de familie și psihiatria) au fost urmărite cu precădere. Interferența 

acestei specialități, psihiatria, cu/în medicina familiei, a fost și este în beneficiul pacienților, iar 

beneficiul pacienților este scopul final al oricărui demers medical. 

 

7. TULBURĂRILE PSIHICE LA CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE 
 

Studiu propriu-zis asupra tulburărilor psihice la medicul de 

familie pentru lotul celor 322 pacienți investigați cu chestionar 

tip DSM-4-TR pe grupe de tulburări psihice 
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Figura nr. 13. Grupe mari de tulburări psihice pe bază expertizei medicului de familie– în 

procente 

          Se observă că pe grupe de boli/tulburări psihice predomină tulburările de personalitate (rar 

diagnosticabile per se), tulburările minore și apoi cele de tip organic și pe ultimul loc cele 

majore, care sunt, în principal și în principiu, de competența aproape exclusivă a medicilor 

psihiatri. 

Încadrarea nosologică făcută respectă clasificarea Manualelor și Tratatelor de Psihiatrie 

avute în vedere în bibliografie, este o formulare liberă din istoria concepțiilor nosologiei 

amintite, larg răspândită in terminologia curentă a medicinii primare și pentru a corespunde 

limbajului psihiatric actual și nosografiei DSM-4-TR s-a rescris și validat întregul material în 

următorii termeni de clasificare, cu codurile paralele DSM-4-TR, ICD-10,  (tabelul 15).  

S-a urmărit ca, patologia psihiatrică majoră, care e apanajul, în mare parte, exclusiv al 

specialistului psihiatru, chiar al spitalului de resort, să fie grupată separat, patologia minoră, care 

e de domeniul specialiștilor,  precum al psihiatriilor, al altor spacialități deopotrivă, dar și al 

medicului de familie, să fie de asemenea grupată separat, s-a căutat ca grupa organicilor cu 

patologia amestecată, neurologică și psihică, care apare și la medicul de familie, să apară separat,  

urmând ca patologia pervazivă, a felului de a fi, a tulburărilor personalității, care intră frecvent în 

dificultățile de relaționare la consultațiile medicinii de familie, și care mai rar este expertizată de 

psihiatria ambulatorie, dar mai ales de cea forensică,să aibă grupul ei separat. 

 

14,28 % 

9,63 % 

18,94 % 

31,05 % 

26,10 % 

Grupe mari de tulburări psihice   
pe baza expertizei medicului de familie 
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III: Nevroze 

IV: Psihopatii  

Normalitate 
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8. STUDIU STATISTIC ANALITIC ÎN GRUPUL CELOR  322 PACIENŢI 

În tabelul următor se prezintă  statistic indicatorii, posibilii factori de risc, pentru 

principalele grupe de tulburări psihice din grupul celor 322 pacienţi intervievaţi cu chestionarul 

tip-de profil psihic.  

Tabel nr. 21. Privind studiul statistic analitic în lotul  de lucru N=322 

Categorii Normal Organogenii Psihoze Nevroze Psihopatii 
2 df p 

Indicatori Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 84 26% 46 14% 31 10% 61 19% 100 31%    

Sex 
M 33 39% 20 43% 5 16% 17 28% 55 55% 

20.64 4 0.0004 
F 51 61% 26 57% 26 84% 44 72% 45 45% 

Vârsta 

18-39 42 50% 11 24% 9 29% 15 25% 49 49% 

41.33 12 <0.0001 
40-49 16 19% 5 11% 10 32% 8 13% 11 11% 

50-64 17 20% 14 30% 10 32% 27 44% 24 24% 

>65 9 11% 16 35% 2 6% 11 18% 16 16% 

Statut 

marital 

Singur 11 13% 4 9% 8 26% 5 8% 20 20% 

28.31 16 0.029 

Casatorit 49 58% 21 46% 18 58% 32 52% 54 54% 

Concubinaj 15 18% 10 22% 2 6% 9 15% 16 16% 

Divortat 5 6% 1 2% 1 3% 4 7% 5 5% 

Vaduv 4 5% 10 22% 2 6% 11 18% 5 5% 

Educaţie 

0 clase 1 1% 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 

61.55 24 <0.0001 

1-8 clase 13 15% 20 43% 9 29% 26 43% 31 31% 

8-11 clase 24 29% 7 15% 13 42% 15 25% 31 31% 

12 clase 19 23% 7 15% 5 16% 10 16% 16 16% 

postliceal 3 4% 0 0% 0 0% 1 2% 3 3% 

facultate 18 21% 1 2% 2 6% 6 10% 7 7% 

nedeclarat 6 7% 11 24% 2 6% 0 0% 12 12% 

Mediu 
urban 81 96% 40 87% 26 84% 53 87% 92 92% 

6.987 4 0.1366 
rural 3 4% 6 13% 5 16% 8 13% 8 8% 

Fratrie 

1 14 17% 6 13% 6 19% 11 18% 16 16% 

6.191 8 0.6259 2 34 40% 15 33% 14 45% 16 26% 36 36% 

>2 36 43% 25 54% 11 35% 34 56% 48 48% 

Dependenţă 
nu 59 70% 20 43% 14 45% 32 52% 54 54% 

11.74 4 0.0194 
da 25 30% 26 57% 17 55% 29 48% 46 46% 

Greutate 

35-60 kg 19 23% 10 22% 7 23% 12 20% 8 8% 

9.394 8 0.3101 60-80 kg 37 44% 21 46% 12 39% 27 44% 51 51% 

>80 kg 28 33% 15 33% 12 39% 22 36% 40 40% 

Înălţime 

<160 cm 10 12% 8 17% 7 23% 10 16% 4 4% 

18.27 8 0.0193 160-175cm 70 83% 37 80% 20 65% 46 75% 83 83% 

>175 cm 4 5% 1 2% 4 13% 5 8% 13 13% 

 

            Reprezentarea grafică a datelor din tabelul statistic analitic „Tabel nr. 21” este redată în figurile 

următoare (16-25); ele sunt prelucrate statistic în finalul subcapitolului, cuprinzând analiza datelor din 

figurile 16-25.  

            Comentariile figurilor următoare se regăsesc, începând cu pagina 67.  (în teză). 
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Prelucrarea statistică analitică a tabelului nr 21 și analiza datelor din figurile 

16-25 referitor la lotul de lucru N=322. 

 

S-a utilizat testul 2 (chi pătrat) pentru analiza datelor de frecvenţă pe categorii (variant 

pentru două dimensiuni de clasificare), test nedirecţionat, fără corecţie de continuitate Yates (se 

foloseşte doar când una din frecvenţele expectate este mai mică decât 5). Categoriile îngroșate 

din tabelul analizei statistice sunt cu semnificaţie statistică atunci când p< 0,02 şi acolo valoarea 

lui  p este îngroșată  şi ea, pentru a le diferenţia de cele fără semnificaţie statistică. Categoriile 

cu semnificaţie statistică sunt: sexul, vârsta, statutul marital, educaţia, statul de 

dependenţă financiară, precum şi înălţimea. Fără semnificaţie statistică sunt categoriile: 

mediul urban/rural, fratria, greutatea. 

Pe grupe de tulburări psihice s-au analizat  indicatorii, posibilii factori de risc, care 

rezultă din analiză şi care ne-ar putea ajuta în cercetarea şi pe problematica investigată. 

Astfel, psihopatiile (grupa tulburărilor de personalitate) s-au caracterizat prin 

următoarele: repartizarea egală între sexe, vârsta principală între 18-39 ani, proporţie mare au 

avut-o statutul singur, concubinaj, studii medii şi liceu, nu există preocupare pentru studii 

superioare în grupul de tulburări de personalitate studiat, pondere mare s-a constatat din punct de 

vedere al statutului de dependenţi financiar, fratria a fost reprezentată in principal de subgrupa cu 

2 fraţi, statusul fizic constatat a fost unul bun, cu înălţime între 160-174 şi peste, cu greutate ușor 

peste medie, arătând o vigoare somatică superioară. 

Nevrozele, grupa tulburărilor psihiatrice minore (grupa tulburărilor anxioase, afective 

minore şi de somatizare), s-au caracterizat prin următoarele: au fost in special femei, căsătorite 

sau divorţate, de vârsta în grupa 18-39 de ani şi 50-64 de ani, arătând principalele perioade 

vulnerabile, studiile acestora au fost medii, până la 8 clase, mediul urban, fratria a fost mai mult 

reprezentată de subgrupa de 2 fraţi, aproape jumătate din pacienţi au fost dependenţi financiar, 

mai corpolenţi, de înalţime, în principal intre 160-174 cm. 

Psihozele și tulburările afective, grupa tulburărilor psihiatrice majore, (grupa 

inclusivă a tulburărilor psihotice, delirante sau afective delirante sau majore) s-au  caracterizat 

prin următoarele: preponderenţa femeilor faţă de bărbaţi a fost importantă, vârsta a fost echilibrat 

reprezentată pe subgrupe de vârstă, tulburările psihotice fiind mai ales boli cronice apărute în 

tinereţe, statusul marital a fost în principal de căsătorit, dar şi de singur, într-o masură 

importantă, educaţia a fost, în principal, medie şi de  8-11 clase, ceea ce arată că s-au oprit din 

educaţie şi datorită tulburărilor psihice, mediu  a fost urban, fratria cu 2 fraţi a fost cea mai 

importantă, dependenţa financiară a fost importantă, uşor mai corpolenţi şi datorită tratamentului, 

de înălţime normală, între 160-174 cm. 
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Toate tulburările organice, (grupa tuturor tulburărilor cu afectare organică, 

degenerativă, involutivă), s-au caracterizat prin următoarele: datele au arătat o repartizare relativ 

egală pe sexe, vârsta a fost reprezentată de 50-64 de ani şi peste, pacientii  au avut statutul 

marital de căsătorit, concubinaj şi văduv, în cea mai mare parte, a existat statutul de dependenţă 

financiară importantă în această grupă, educaţia a fost în mare parte medie, dacă cosiderăm şi 

vârsta pacienţilor, mare parte în etate, mediu urban de provenienţă, fratria a fost reprezentată mai 

mult cu subgrupa de mai mult de doi frati, greutatea asigură egal plaja  de repartiţie, cu 

menţiunea de proporţie importantă de pacienţi slabi, înăţime normală. 

Normalitatea, grupa normalilor psihic, s-a caracterizat după cum urmează: grupul a 

fost compus din mai multe femei decât bărbaţi, cu grupa de vârstă mai reprezentativă pentru 18-

39 ani, status marital a fost reprezentat de căsătoriţi, preponderent, dar şi în concubinaj, locuitori 

în urban. A fost echilibrată din punct de vedere al fratriei, cu cea mai mare subgrupă cu mai mult 

de  doi fraţi/surori, independenţi material în cea mai mare parte şi cu cea mai completă educaţie, 

stabilind o corelaţie statistică intre normalitate şi nivelul educaţiei. Din punct de vedere fizic, 

greutatea a fost echilibrată pe subgrupe şi înălţimea a fost medie-dezvoltată. 

9. DISCUŢII 
În acest studiu au fost prezentate succesiv mai multe pachete de date culese în diferite 

situaţii: înaintea studiului efectuat pe lotul pacienţilor respondenţi la acel chestionar structurat pe 

100 de intrebări cu profil psihic tip DSM-4-TR, şi ca rezultate ale acestui studiu. Cele care au 

fost culese în vederea studiului, pentru studiul efectiv, dar dinaintea studiului cu chestionarul tip, 

s-au referit la datele aflate în fişele medicului de familie înainte de orice întrebare adresată 

medicilor specialişti psihiatri şi s-au referit la diagnosticele existente la data respectivă adunate 

în fişele de la medicul de familie, alţi specialişti, specialiştii psihiatri din teritoriu sau din afara 

teritoriului şi de la diferitele spitale de diferte profiluri, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, s-

au referit la datele solicitate medicilor specialişti psihiatri din tritoriu, în mod expres, cu 

diagnosticele din registrele, evidenţele, fişele şi raportările acestora, cu privire la pacienţii din 

listele cabinetului medicului de familie, în număr de 1570, precum şi cu privire la cei 322 de 

pacienţi din studiul cu chestionar, unde, apoi, s-a desfăşurat studiul pe baza chestionarului tip 

DSM-4-TR amintit.  

Aceste date au descris grupul celor 1570 adulţi din respectivul cabinet de medicina 

familiei, precum şi grupul celor 322 participanţi la chestionar, dintre aceştia(1570), ( anexele II, 

III, IV). Ultimele date ale studiului se referă la rezultatele obţinute prin prelucrarea 

chestionarului tip şi a diagnosticelor rezultate succesiv în respectivul proces analitic şi acestea 

sunt datele reale ale tulburărilor psihice din cabinet şi ele au fost diferite de datele de la care s-a 

plecat, arătând că tulburările psihice sunt mult mai frecvente atunci când sunt explorate prin 

metode active specifice de lucru, exemplu chestionarul tip DSM-4-TR, ca metodă internaţională, 

precum şi că această patologie poate fi omisă de medicul de familie sau ascunsă de pacient 

(capitolele 6 şi 7). 
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           Expunerea principalelor studii investigate în domeniul psihiatriei  despre problema 

în dezbatere,  studii la nivel mondial și compararea datelor  cu cele din studiul nostru: 

[180], [86], [179], [91], [15], [1], [24], [110], [173], [188], [4], etc. 

            Studii la nivel naţional cu privire la screeningul-evaluarea patologiilor în grupele 

de investigare și compararea datelor cu cele din studiul nostru: 

[101], [99], [111], [59], [17], [169], [25], [9], [113], etc.   

Discuțiile evidențiază faptul, că se poate susține, că în situația evaluării psihiatrice la 

nivelul cabinetului medicului de familie, nu există superpozabilitate perfectă sau măcar 

apropiată, nici ca studiu, nici ca valori  rezultante, dar procentele se situează, când uşor 

mai mari, când uşor mai mici, uneori asemănătoare, sau alteori nu corespund, fiind valori 

cu mult în afara comparaţiilor, de câteva ori mai mari sau mai mici. Cu cât studiile sunt 

mai laborioase, mai extinse, mai ample, şi mai sofisticate, rezultatele sunt mai diluate, mai 

grosiere, nu se merge individual, ci pe aleatoriul statistic general.  Incapacitatea datorată 

insuficientei pregătiri în domeniul psihiatriei a medicului de familie face ca referințele 

DSM-ului /ICD-ului, sau a altor criterii  internaţionale de diagnostic să nu poată fi utilizate 

în mod practic la acest nivel de asistență primară. 

Acest punct de vedere mi-l pot susține pe baza următoarelor observații personale: 

1. Prevalenţele au fost utile pentru comparaţie, comparaţia este relativă,  intuitivă, este 

calitativă. Este nuanţată. La modul general, de nosologie, de sindromologie, de psihopatologie, 

de clase mari de boli/tulburări psihice, sunt diferenţe; diferenţe, de instrumente, şi anume 

chestionarele folosite, care în primele cazuri sunt cele care le voi enumera, iar în cazul nostru, 

este un chestionar, alcătuit de noi, ţinând cont de teoria DSM-4-TR, şi celelalte aspecte, am ţinut 

cont de criteriile DSM-4-TR, chiar şi ICD 10, de asemenea au ţinut cont şi psihiatrii locali, 

spitalele, în obligaţia lor de a trece codul de boală, iar, referitor la, prezumţia noastră de a trece  

diagnosticul, am ţinut cont de posibil, de îndeplinirea, de suficienţa sau insuficienţa criteriilor, de 

inaparența criteriilor şi sunt două categorii de pacienţi, de categorii de interpretări, în care, dacă 

nevrozele din psihopatologie, din psihopatii, psihopatiile nu sunt consemnate de medicii 

specialişti, în diagnosticele oferite nouă, criteriile, probabil,  nu sunt suficiente sau informaţiile 

culese pentru stabilirea diagnosticelor de pe axa I, sau principale sau grave sau de pe axa I, nu 

sunt evidente, nu sunt consemnate, nu se întrunesc, deci sunt incomplete, şi atunci considerăm, 

că ar putea fi clustere de psihopatologie sau nosologie a nevrozelor, deci sunt aspecte legate de 

problematica nevrozelor, şi pot fi nevroze fără elemente de psihopatii sau -cu -sau -din elemente 

de psihopatii, decompensate nevrotic, adică vom semnala sau nu psihopatiile subsidiare. 

2. Diferenţe şi asemănări se mai pot afirma şi în aspectele legate de numărul 

intervievaţilor, de cantitatea-mărimea lotului, pacienţilor lotului, reprezentarea şi 

reprezentativitatea lotului,  322 pacienţi relativ la aproximativ 400 pacienţi din studiile efectuate, 
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studiile, rezultatele acestora au putut fi relativ comparabile. Participarea a fost asumată de 

pacienţi în mod voluntar, pentru a clarifica aspectele patologice şi a contribui la studiul respectiv, 

aspectele de clinică şi practică legate de studiu, prin chestionare, studiul având aplicabilitate 

practică în circa respectivă, în cunoaşterea pacienţilor în elaborarea unui diagnostic coerent, 

specializat, cu ţinută internaţională, dar şi aplicării tratamentului adecvat şi direcţionării echipei 

de management psihiatric  local şi la nivelul judeţului. 

3. Este de considerat că apelarea pacienţilor la serviciile medicului de familie depăşeşte 

posibilităţile acestuia  în mod perpetuu, adică tot mereu, întotdeauna, datorită adresabilităţii în 

exces, cu multele probleme ale întregii familii cu patologii  acute şi cronice, cu reţete cronice, cu 

trimiteri, către cei de rang superior, de spitalizare, de intervenţie în diversele patologii, acute şi 

cronice, cu adresare către diversele specialităţi prin medicii de familie prin casele de asigurări de 

sănătate, iar posibilităţile de a fi introdus acest chestionar în mod universal, adică obligatoriu, 

pentru toţi aceşti pacienţi este iluzoriu, şi consider că ar fi utilă şi repetarea lui, deci completarea 

informaţiilor unor cazuri ulterioare, cu investigaţii ulterioare, cu chestionare de rafinare a 

problematicii, ceea ce este de dorit la medicul de familie, dar este mai mult apanajul specialităţii, 

care are mai mult timp la dispoziţie, care stabileşte diagnosticul de certitudine şi care are 

responsabilităţi în domeniul aplicării tratamentului, atât biologic cât şi psihoterapic de 

specialitate, dar fără a întreba sau fără a căuta ceea ce se ştie a se poate găsi, nu avem răspunsul 

diagnostic, nu putem stabili diagnosticul sau tratamentul sau răspunde nevoii  pacientului. Deci 

trebuie să ştii ce să cauţi, ca să găseşti şi de aceea acest studiu este nou şi valoros, este original şi 

o exemplificare pentru medicina primară, pentru  medicii de familie din breaslă. 

4. Ca urmare a studiului, psihiatria la medicul de familie remarcă o rafinare a 

cunoştinţelor, a patologiei, a calităţii diagnosticului, managementului cazului, particularităţii 

sale, tratamentului şi ajutorul dat pacientului  realmente documentat. Argumentele din datele 

referitoare la  prevalenţa/incidenţa patologiei  psihice, dar şi a celorlalte boli, înainte de studiu şi 

după studiu, cu completarea chestionarelor, obţinerea datelor  din partea medicilor specialişti şi 

spitale, referitoare la respectivii pacienţi,   relevă faptul că pacienţii , pe de o parte, ascund, pe de 

o parte neglijează  comunicarea prin scrisori medicale, alte documente medicale, de la spitale sau 

medici specialişti, atât a diagnosticului cât şi a tratamentului, disimulând, sau suprasimulând 

diversele aspecte ce ţin de ei, prin ascunderea sau neglijarea comunicării diagnosticului 

medicilor de familie; de asemenea,  nici medicii psihiatri nu deţin date complete despre pacienţii  

lor sau omit anumite diagnostice specifice sau generale în listele lor de specialişti, din diverse 

motive, dar şi în urma faptului că pacienţii evită  medicul specialist psihiatru, datorită temerii de 

stigmatizare. 

5. Aprofundarea  tematicii de psihiatrie prin cunoaştere atât a părţii teoretice cât şi clinice 

şi de tratament biologic, dar şi psihoterapic, întregeşte managementul pacienţilor, a cabinetelor în 

mediul urban, dar mai ales, dovedeşte nevoia în rural, în medicina primară şi a medicului de 

familie. 
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Prezenta teză de doctorat, prin consecinţele ce rezultă din datele și discuțiile 

prezentate, scoate în evidență trei aspecte majore: 

 

1. Insuficienta pregătire în domeniul gerontopsihiatriei, în domeniul psihiatriei cronicilor, 

în domeniul toxicomaniei, fiecare fiind un subzidiar. 

   

2. Realitatea clinică a frecvenței înalte a patologiei psihiatrice și a condițiilor de stres în 

societatea actuală. 

  

3. Posibilitatea ca pe baza acestor date preliminare să se acorde importanță mai mare 

pregătirii medicului de familie în domeniul depistării, diagnosticării și tratării pacienților 

psihiatrici. 

 

 Acesta teză este un material ce acoperă un domeniu insuficient explorat, exploatat 

ştiinţific, aprofundat în medicina de familie, este o propunere, un exemplu de urmat, atât în 

cercetare cât şi în practică, pentru medicii de familie, în medicina primară, un drum pe care l-am 

deschis, l-am străbătut şi poate fi urmat de ei, atât în practică, cât şi în cercetarea ştiinţifică, 

domeniul de diagnostic, cât şi statistic al patologiei psihiatrice, adoptând instrumentele 

specialităţii psihiatrice şi instrumente de nosologie cu recunoaştere mondială, DSM-4-TR, DSM-

5, ICD-10, validate şi de referinţă în profesie.
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10. CONCLUZII 

  

 

 

1. Utilizarea unui screening de evaluare la nivelul cabinetul medicului de familie s-a dovedit 

valoros, putând pune în evidență o patologie trecută anterior neobservată; astfel, au fost depistați, 

identificați și diagnosticați pacienți din următoarele grupe nosografice: grupa psihopatiilor-cu 31 

% , grupa cu patologia psihiatrică minoră (nevroze)-cu 19 % , grupa tulburarilor psihice 

organice-cu 14 % , grupa psihozelor-cu 10 %. 

 

2. Efectuarea unui asemenea screening cere o pregătire specifică, o familiarizare suplimentară cu 

problematica psihiatrică și devine o cerință obligatorie în activitatea curentă practică a mediculuii 

de familie. 

 

3. Prevalența tulburărilor psihiatrice a fost mai mare la femei față de bărbați pe grupe de tulburări 

psihiatrice: grupa tulburărilor psihotice (majore psihiatrice)-cu 84 % femei, față de 16 % bărbați, 

grupa tulburărilor psihiatrice minore-cu 72 % femei, față de 28 % bărbați, grupa tulburărilor 

psihice organice cu 57 % femei, față de 43 % bărbați și invers în grupa tulburărilor de 

personalitate cu 45 % femei, față de 55 % bărbați. 

 

4. Principalele tulburări psihiatrice delirante depistate au fost (în ordinea descrescătoare): 

schizofrenie nediferențiată - 3 % , schizofrenie paranoidă – 1 % , tulburare schizofreniformă – 

0,31 %  și tulburare delirantă persistentă – 0,31 % . 

 

5. Cu ajutorul screening-ului au putut fi identificate și tulburări deteriorative cognitive de tip 

neurodegenerativ, precum boala Alzheimer cu o proporție de 3 % .Concluzie de fond: pentru 

anumite tipuri de boală psihică (demențe, boli cronice deteriorative) ar fi binevenite servicii 

dedicate și deci dezvoltarea reţelei de servicii medicale de familie. 

 

6. Tulburările de personalitate au fost prezente în proporție de 31 %, regăsite 45 %  la femei, 55 

% la bărbați. 

 

7. Nedezvoltările cognitive (oligofreniile) în procent de 3 % . Epilepsiile și tulburările organice 

în proporție de   0,31 % și respectiv3 % . 

 

8. Tulburările psihiatrice minore au fost prezente în proporție de 19 % , 72 % la femei, 28 % la 

bărbați. 

 

9. Rata importantă a identificării unor tulburări psihiatrice în cadrul nosologiei va determina o 

abordare terapeutică specializată mai rapidă, determinând o îmbunătățire a calității vieții 

pacientului și o scăderea a costurilor specifice. 

 

10. Implicarea activă a medicului de familie în depistarea precoce a tulburărilor psihiatrice va 

trebui să ocupe un rol semnificativ în practica curentă. 
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              Proiect de propunere personală de îmbunătățire a activității de 

depistare a incidenței și a prevalenței tulburărilor psihice la nivelul 

cabinetului medicului de familie: 

 

 
             Propun procedee de evaluare cu chestionare a incidenţei sau prevalenţei 

tulburărilor psihice la nivelul cabinetului medicului de familie, bazat pe următoarele 

argumente: 

 

          1. Patologia psihiatrică nu numai că e prezentă în cabinetul CMI Dr. Alexe Costin – 

medicină de familie (medicului de familie), după cum o arată catagrafia tulburărilor psihice în 

urma studiului. Ea este parte din diagnosticul complet, atât somatic, cât şi psihic, adică din 

diagnosticul integral al pacientului şi, fară a fi special investigată, aceasta poate fi trecută cu 

vederea (neglijată) în problematica celui suferind. 

          2. Cunoașterea aprofundată, prin metode de investigare țintite, în baza nomenclaturii 

psihiatrice internaționale (DSM -4-TR) a patologiei psihice din cabinetul medicului de familie, 

aduce la iveală aspecte adesea neglijate.     

          3. Diagnosticul psihic face parte din diagnosticul complet, integral al unui pacient aflat în 

faţa unui medic, mai ales în fața medicului de familie.  Alături de diagnosticul somatic, cel 

psihiatric, deși considerat complementar, dă măsura laturii umane şi sociale a pacientului. 

          4. Fără latura psihică a diagnosticului dat pacientului de către medic (de familie) se pierde 

partea de reacţie sau de cauză a bolilor, chiar şi a bolilor somatice,  pe care uneori pacientul, alte 

ori chiar medicul, le poate trece cu vederea (omite). 

          5. A fost obiectivată patologia psihică ascunsă a pacientului aflat în cabinet folosindu-se  

un chestionar în acord cu clasificările internaţionale (DSM-4-TR), arătându-se patologia reală, de 

fapt. 

          6. Au fost observate diferenţele între abordările pacientului, diagnosticului şi a 

prognosticului în funcție de teritoriile şi sectoarele sistemului de sănătate apelat. 

          7. Prevalenţele rezultate ca urmare a analizei chestionarului, precum şi a altor date socio-

demografice și medicale au arătat similitudini pentru grupul studiat și susțin valoarea evaluării. 

          8. În grupul celor 322 de pacienţi intervievati au fost gasit corelaţii cu valoare statistică 

între datele sociodemografice şi patologia psihică, pe grupe de tulburări psihice. 

          9. Propunem să se dea o mai mare atenţie patologiei psihiatrice, prin formare continuă 

specifică a furnizorului obişnuit de servicii de sănătate, în special pentru patologia vârstnicului, a 

demenţilor, a bolnavilor cu Alzheimer, precum şi instituirea pe plan local a unor servicii 

comunitare de îngrijire a cronicilor psihici diverşi.  

         10. Pentru aceasta propun ca în dimensiunea rezidențiatului să se acorde o pondere mai 

mare pregătirii din domeniul psihiatriei, precum și training-uri odată la trei ani, cu supervizarea 

medicilor psihiatri. 
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ANEXA I. Chestionarul structurat de evaluare psihiatrică forma utilizabilă 
convenită pentru studiu  

ANEXA II. Studiu asupra celor 1570 pacienţi adulți ai cabinetului 

înregistraţi la medicul de familie 
  

Dintr-un număr de 1570 pacienţi înscrişi pe listele cabinetului medicului de familie la 

momentul  începerii studiului doctoral, s-au regăsit pe listele medicilor specialişti psihiatri un 

număr de 84 de pacienţi cu tulburări psihice, ca urmare a solicitării acestei liste de la medicii 

specialist psihiatrii. 

S-au constatat următoarele:  

- 105 pacienţi erau în evidenţă la medicul de familie, cu afecţiuni psihiatrice şi neurologice 

cu tulburări psihiatrice, incluzând atacul vascular cerebral; 

- 72 de pacienţi nu se regăseau pe lista medicilor psihiatrii, fiind doar pe lista medicului de 

familie; 

- 51 de pacienţi nu erau înregistraţi la medicul de familie, dar apăreau la medicii psihiatri; 

- 33 de pacienţi apăreau şi la medicul de familie şi la medicul specialist; 

- 7 pacienţi au primit diagnostice la cei doi medici specialişti psihiatri;  

- 28 de pacienţi aveau diagnostice diferite  la unii sau la alţii (medic de familie sau medic 

specialist), datorită cumulului de aspecte în cadrul nosologiei; 

- 4 pacienţi aveau diferite diagnostice la medicii psihiatri, fiind consultați în perioade 

diferite, chiar și la interval de ani. 

Cu aceste observaţii, s-a stabilit că erau în total un număr de 156 de bolnavi psihici. Dacă 

se consideră că singurii pacienţi psihici raportaţi au fost cei diagnosticaţi de medicii specialişti 

psihiatrii, ar rezulta un număr de 84 de pacienţi distincţi (care au fost diagnosticaţi de unul sau 

altul dintre medicii specialişti - 67 la medicul psihiatru 1 şi 24 la medicul psihiatru 2).   

S-a constatat că 7 dintre pacienţii, care au fost consultaţi şi diagnosticaţi şi de ambii 

medici specialişti, au avut 4 diagnostice diferite şi 3 diagnostice concordante la momente 

distincte ale consultului sau evoluţiei patologice. 
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ANEXA III. Studiu în lotul celor 322 pacienți, referitor la datele 

diagnostice înregistrate în afara etapei de răspuns la chestionarul-tip 

ANEXA IV. Tulburările psihice consemnate de la medicul specialist 

psihiatru, în două etape ale culegerii informațiilor, etapa dinaintea 

studiului, comparate cu tulburările psihice referitoare la datele 

colectate în etapa pentru studiul cu chestionarul-tip, pentru lotul celor 

322 pacienţi incluşi în studiu 
 

            

 

             Anexele 2, 3, 4 tratează etapele anteriore care au dus la studiul din capitolele 6, 7, 8, 

referitor la lotul de studiu N=322 pacienți investigați cu chestionarul-tip, și anume în anexa 2, 

este etapa în care lotul de referință  de 1570, compus din pacienții adulți din listele de 

capitație din cabinetul respectiv este analizat cu indicatorii respectivi de la acest nivel, în anexa 3 

este arătată situația în lotul de studiu de N=322 pacienți, cu indicatorii respectivi, înaintea etapei 

de interviu cu chestionarul-tip, în final, în capitolul 4, se compară datele din lotul N=322 pacienți 

din două etape diferite ale investigației medicale, toate acestea ducând la rezultatul căutat în 

ipoteză, precum că, medicul de familie avizat și pregătit în domeniul psihiatriei, cu date 

coroborate de la diferite niveluri de asistență medicală și cu metode active specifice specialitații 

psihiatriei, și anume cu un chestionar-tip, poate surprinde morbiditatea reală psihiatrică a 

pacienților săi, care altfel ar rămâne ascunsă. 
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