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DRAGĂ COLEG ȘI COLEGĂ, 
Avem deosebita onoare de a vă invita la cea de a II-a ediție a Congresului Internațional al 

Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni care se va desfășura 
mixt: life și on-line în perioada 24-26 Iunie 2021. 

Pandemia SARS CoV-2 ne-a pus în fața unor provocări nemaîntîlnite, traversam o perioadă 
dificilă și contextul prezent rămîne o provocare pentru noi toți, în deosebi pentru specialiștii din 
domeniul sănătății mintale, condiții în care tema ediții actuale a Congresului este SĂNĂTATE 
MINTALĂ ÎNTR-O LUME PLINĂ DE PROVOCĂRI - se adresează schimbărilor din ultima 
perioadă și aspectele majore din sănătatea mintală în toată complexitatea ei la noi în țară și 
experiențele frumoase din afară.  

Congresul este organizat pentru psihiatri, rezidenți, psihoterapeuți, narcologi, medici de 
familie și generaliști, psihologi clinicieni, cercetători, manageri și autorități competente în elaborarea 
politicilor.  

Programul congresului va include un amplu program educațional: sesiuni interesante pentru 
profesioniști și non-profesionisti din sănătatea mintală. Pentru prima dată se vor organiza sesiuni de 
precongres pentru rezidenți și tineri specialiști, precum și pentru psihologi clinicieni. Congresul va 
include sesiuni plenare și simpozioane cu participanți din Republica Moldova și din alte țări, pe 
subiecte precum psihofarmacologia, psihiatria adultului și copilului, intervenții psihoterapeutice, 
servicii comunitare, adictologie și altele. 

SPNPPC a cooptat personalități notorii din cadrul Asociațiilor Internaționale așa ca Asociația 
Europeana de Psihiatrie (EPA) și a celei mondiale (WPA), savanți din Romănia, Rusia, Belorusia, 
Franța, Elveția, Italia etc. pentru prestații în cadrul congresului și speră că acest eveniment va trezi 
un interes profesional sporit. 

Avem convingerea că vom avea un congres reușit și în acest nou format, că vom beneficia de 
informații  și recomandări de ultimă ora, care să ne ofere o abordare atît teoretică, cît și prectică a 
provocărilor cu care ne confruntăm în viața noastră profesională și personală. 

Vom avea onoarea să ne fiți alături la evenimentul organizat de către SPNPPC la acest 
eveniment medical unic pentru comunitatea științifică și de specialitate, care va duce la îmbunătățirea 
cunoștințelor și la progres profesional pentru fiecare. 
Urăm mult succes și rezultate favorabile lucrărilor Conferinței. 
Vă mulțumim! 

Cu alese considerații, 
Președintele Congresului 
Jana CHIHAI 

 

 
Honorary President of the Congress: 
Sartorius Norman 
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DEAR COLLEAGUE,  
 
We have the honour to invite you to the 2nd edition of the International Congress of the Society 

of Psychiatrists, Narcologists, Psychotherapists and Clinical Psychologists (SPNPCP) will be held 
online on July 24-26, 2021 in Chișinău. 

The SARS CoV-2 pandemic has put us in front of unprecedented challenges, we are going 
through a difficult period and the current context remains a challenge for all of us, especially for 
mental health specialists. In this context the topic of the coming edition of the Congress is MENTAL 
HEALTH IN A WORLD OF CHALLENGES takes into account the latest developments and the 
major issues in the field of mental health, in all their complexity, in our country and from abroad.  

The Congress is meant for psychiatrists, residents, psychotherapists, narcologists, family 
doctors and general practitioners, clinical psychologists, researchers, managers and policy-making 
authorities.  

The program of the Congress will include interesting sessions for mental health professionals 
and for non-professionals. For the first time, pre-congress sessions will be held for residents and 
young specialists, as well as for clinical psychologists. The Congress will consist of a wide range of 
conferences, symposia and plenary sessions with participants from the Republic of Moldova and from 
other countries, on topics such as psychopharmacology, adult and child psychiatry, psychotherapy 
interventions, community services, addiction and others. 

SPNPCP has invited notorious personalities representing international associations, such as 
the European Psychiatric Association (EPA) and the World Psychiatric Association (WPA), 
researchers from Romania, Russia, Belarus, France, Switzerland, Italy, etc. who will have 
presentations at the congress and the event will hopefully arouse a high professional interest. 

We are convinced that the congress will be successful in this new format, benefiting from the 
latest information and recommendations, which will offer us a theoretical and practical approach to 
the challenges we face in our professional and personal life. 

It is a privilege to be with you at the event organized by the SPNPCP, a unique medical event 
for the scientific and professional community, which will lead to improved knowledge and 
professional growth for everyone. 

 
We wish a lot of success and favorable results to the work of the Conference. 
Thank you! 
 

Yours sincerely, 
Jana CHIHAI, MD, PhD 

           Congress President  

 
Honorary President of the Congress: 
Sartorius Norman 
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УВАЖАЕМЫЙ/УВАЖАЕМАЯ КОЛЛЕГА, 
 

Для нас особая честь пригласить вас на второй международный конгресс общества 
психиатров, наркологов, психотерапевтов и клинических психологов (SPNPPC), который 
состоится онлайн/life с 24 по 26 июня 2021 года. 

Пандемия SARS CoV-2 поставила нас перед беспрецедентными проблемами, мы 
переживаем трудный период, и нынешний контекст остается проблемой для всех нас, 
особенно для специалистов в области психического здоровья, условий, в которых тема 
нынешнего Конгресса является ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В МИРЕ ВЫЗОВОВ - посвящен 
недавним изменениям и основным аспектам психического здоровья во всей их сложности в 
нашей стране и прекрасному опыту за рубежом.  

Конгресс предназначен для психиатров, резидентов, психотерапевтов, наркологов, 
семейных врачей и врачей общей практики, клинических психологов, исследователей, 
менеджеров и компетентных органов в разработке политики.  

Программа конференции будет включать обширную образовательную программу: 
интересные сессии для специалистов в области психического здоровья и непрофессионалов. 
Будут организованы предконгрессные сессии для резидентов и молодых специалистов, а 
также для клинических психологов. Конгресс будет включать пленарные заседания и 
симпозиумы с участниками из Республики Молдова и других стран по таким темам, как 
психофармакология, взрослая и детская психиатрия, психотерапевтические вмешательства, 
общественные услуги, зависимость и другие. 

SPNPPC пригласила известных личностей, представляющие международные 
ассоциации, такие как Европейская психиатрическая ассоциация (EPA) и Всемирная 
психиатрическая ассоциация (WPA), исследователей из Румынии, России, Беларуси, Франции, 
Швейцарии, Италии и т.д., которые будут выступать на конгрессе и мы надеемся, что это 
событие вызовет высокий профессиональный интерес. 

Мы убеждены, что у нас будет успешный конгресс в этом новом формате, что мы 
извлечем пользу из последней информации и рекомендаций, которые предложат нам 
теоретический и практический подход к проблемам, с которыми мы сталкиваемся в нашей 
профессиональной и личной жизни. 

Для нас будет большая честь быть с вами на мероприятии, организованном SPNPPC, в 
этом уникальном онлайн-медицинском мероприятии для научного и специализированного 
сообщества, которое приведет к улучшению знаний и профессиональному прогрессу для всех. 
 
Желаем успехов и благоприятных результатов работе конференции. 
Спасибо! 
 

C искренним уважением, 
Председатель Конгресса  
Жанна КИХАЙ 

 

 
Почетный президент Конгресса: 
Сарториус Норман  
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC/ STIENTIFICAL COMMITTEE  
 

• Băcila Ciprian, Conf. Dr. (RO) 
• Boronin Larisa, Conf. Dr. (MD) 
• Ceban Emil, Prof. Dr.hab.med. (MD) 
• Chihai Jana, Conf. Dr. (MD) 
• Ciubara Anamaria, Prof. Dr. (RO) 
• Coșciug Ion, Conf. Dr. (MD) 
• Deliv Inga, Conf. Dr. (MD) 
• Garaz Grigore, Asist univ. (MD) 
• Karel Kraan, MD, PHD (CH) 
• Laura Shilds, PhD (NL) 
• Nacu Anatol, Prof. Dr.hab.med. (MD) 
• Nakov Vlado, MD, PhD (BG) 
• Norman Sartorius, Prof. Dr. (CH) 
• Petr V. MOROZOV, Prof., MD, PhD, (RU) 
• Pirlog Mihail, PhD, (RO) 

 

COMITETUL ORGANIZATORIC/ ORGANIZED COMMITEE 
 

• Bologan Alina, Asist.univ. (MD) 
• Cărăușu Gh., Conf. univ, (MD) 
• Chihai Jana, Conf. Dr. (MD) 
• Condrat Victoria, MPH (MD) 
• Coșciug Ion, Conf. Dr. (MD) 
• Deliv Inga, Conf. Dr. (MD) 
• Derek de Beurs, PhD (NL) 
• Eșanu Andrei, Asist.univ. (MD) 
• Garaz Grigore, Asist.univ.(MD) 
• Laura Shilds, PhD (NL) 
• Nacu Anatol, Prof. Dr.hab.med. (MD) 
• Nakov Vlado, MD, PhD (BG) 
• Nastas Igor, Conf. Dr. (MD) 
• Oprea Valentin, Conf. Dr. (MD) 
• Pirlog Mihail, PhD, (RO) 
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SESIUNI PRE-CONGRES 

MIERCURI, 23 iunie 2021 

15.00-
17.00 

Sesiune Pre-CONGRES 1 - pentru 
REZIDENȚI MEDICINIȘTI 
 
Moderator: Igor NASTAS 
 
Speaker: Michael DAVIDSON, 
MD, PhD, profesor universitar 
(ISRL) -  Clase noi de remedii în 
terapia schizofreniei 

Sesiune Pre-CONGRES 2 - pentru 
PSIHOLOGI CLINICIENI 
 
Moderator: Inga DELIV 
 
Speaker: Cornelia ADEOLA, psiholog, 
psihoterapeut (MLD) - Terapia bazată pe 
mentalizare - concept teoretic și tehnici de 
lucru 

 

Sănătatea mintală într-o lume 
plină de provocări 

Mental Health in this 
Challenging World 

Președintele de Onoare al Congresului:  
Norman SARTORIUS, MD, PhD, 
FRCPsych. 

Președintele Asociației pentru Îmbunătățirea 
Programelor de Sănătate Mintală (AMH) 

Președintele Congresului:  
Jana CHIHAI, MD, PhD, conferențiar 
universitar 

Președintele Societății Psihiatrilor, Narcologilor, 
Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni din 
Republica Moldova (SPNPPC) 

JOI, 24 iunie 2021 

08.30- 
09.00 

Înregistrarea participanților 

09.00- 
09.30 

Deschiderea Congresului 

Cuvânt de deschidere: 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) - Tatiana ZATÎC, 
Secretar General, MSMPS 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (USMF) - 
Emil CEBAN, rectorul USMF “N. Testemițanu” 
Președintele de Onoare al Congresului: Norman SARTORIUS, MD, PhD, 
FRCPsych. 
Proiectul MENSANA - “Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în 
Moldova” - Victoria CONDRAT, MPH, Manager local de proiect. 
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09.30- 
10.00 

Situația sistemului de sănătate mintală în Republica Moldova  
în perioada COVID-19,  

Jana CHIHAI, MD, PhD, conf. univ. (MLD),  
Președintele Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova (SPNPPC) 

10.00 - 
12.00 

Sesiunea plenară 1- SĂNĂTATEA MINTALĂ – O PRIORITATE ÎN PERIOADA 
PANDEMICĂ 
Speakeri: 
Norman SARTORIUS, MD, PhD, FRCPsych. Președintele Asociației pentru 
Îmbunătățirea Programelor de Sănătate Mintală (AMH) (SWTZ)- Viitorul psihiatriei 
Simavi VAHIP, M.D., Președinte al Comitetului Coordonator, Consiliul EPA al ANP, 
Profesor de psihiatrie, Facultatea de Medicină a Universității Ege, Departamentul  de 
Psihiatrie, Unitatea de Tulburări afective; (TRKY) – Comorbiditatea tulburării 
bipolare și TOC: provocări și management în practica clinică  
Piotr MOROZOV – MD, PhD, Dr.Sci.(Med); secretar general la WPA, Moscova; Vice-
președinte a Societății Psihiatrilor din Rusia (RUS) - Noi modele de instruire în țările 
Europei de Est 
Monica Laura Cara, Mihail Cristian Pirlog (RO): O nouă prioritate pentru sănătatea 
publică - Sănătatea mintală a copiilor în timpul COVID-19 
Moderator: Jana CHIHAI 

12.00- 
12.30 

PAUZĂ DE PRÂNZ 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

12.30- 
13.30 

Sesiunea plenară 2 - TERAPIA ANTIPSIHOTICĂ ÎN ERA POSTPANDEMICĂ. 
Speaker:  
ONEGINA E.Yu. Dr. în șt.med, SCP nr. 1 „N.A. Alekseeva”, Moscova (RUS) - Terapia 
antipsihotică modernă în era noii pandemii de infecție cu coronavirus: aspecte 
practice.  

Această sesiune a fost furnizată cu sprijinul companiei "Janssen" 
Moderator: Jana CHIHAI 

13.30- 
13.40 

PAUZĂ 

13.40- 
15.00 

Sesiunea plenară 3 - NEURODEGENERAREA CEREBRALĂ. CAUZE, 
CONSECINȚE, SOLUȚII 
Speakeri: 
Mirela MANEA, MD, PhD, profesor universitar;  Adela CIOBANU, MD, PhD, 
conferențiar universitar; Mihnea Costin MANEA, MD, PhD (ROM)  - Deteriorarea 
cognitivă, un singur rezultat al mai multor factori 
Ion COȘCIUG, MD, PhD, conferențiar universitar (MLD) - Deteriorarea cognitivă, 
există oare soluții? 

 Această sesiune a fost furnizată cu sprijinul companiei "Gedeon Richter" 
Moderator: Ion COȘCIUG 
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15.00- 
15.20 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

15.20- 
16.40 

Simpozion 1 – ABORDĂRI 
PSIHODINAMICE ÎN PRACTICA DE 
SĂNĂTATE MINTALĂ 
Speakeri:  
Irina ADOMNICĂI, membru formator al 
Societății Psihanalitice din Paris (FRAN), 
„Decompensarea psihosomatică: o figură 
a Inconștientului?” 
Romica VALACHI, USM, doctorandă 
(MLD) - O perspectivă psihanalitică 
asupra fobiei dentare 
Elena CONDRATIUC, psihiatru, IMSP 
IMU Centrul Național de Epileptologie 
(MLD) - Aspecte psihoterapeutice al 
traumei psihice în epilepsie 
Ion CAȘCAVAL, doctorand USM, 
psiholog clinician CCSM Buiucani (MLD) - 
Abordări psihanalitice privind 
narcisismul parental 
Moderator: Anatol NACU, Zinaida 
BOLEA 

Simpozion 2 - COVID-19 ȘI 
SĂNĂTATEA MINTALĂ ÎN DIFERITE 
ȚĂRI. 
Speakeri: 
Jamilea ISMAILOVA, dr. șt. med. (AZR) 
- Sănătatea mintală în timpul pandemiei 
de COVID-19 în Azerbaidjan 
Oleg SKUGAREVSKI, dr. șt. med.(BYS) - 
COVID-19: provocări pentru psihiatri 
Gheorghii KOSTIUK, Prof., membru al 
comitetului executiv a РОП, psihiatru 
principal, or. Moscova, medic-șef al 
Spitalului Clinic de Psihiatrie nr.1; Olga 
KARPENKO, președintele secției WPA 
(RUS) - „Prevenția în sănătate mintală” 
Vladimir Nakov, Hristo Hinkov, Zahari 
Zarkov, Plamen Dimitrov, Rumiana 
Dinolova, Ana Popova, Anna Dzhisova 
(BG): Analiza situației și planul de 
implementare. Trecutul, prezentul și 
viitorul echipelor mobile de psihiatrie 
Moderator: Andrei EȘANU 

16.40- 
17.00 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 
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17.00- 
18.20 

Simpozion 3 - IMPLEMENTAREA LA 
SCARĂ LARGĂ A SERVICIILOR 
COMUNITARE DE SĂNĂTATE 
MINTALĂ PENTRU PERSOANELE 
CU BOLI MINTALE SEVERE ÎN 
EUROPA   
Speakeri: 
Nina BOS (Trimbos Institute) (NETH) - 
Prezentarea proiectului  
Rene KEET, MD (GGZ Noord-Holland-
Noord) (NETH) - Cum să creăm o 
versiune locală viabilă și relevantă a unei 
echipe comunitare de sănătate mintală –
Moldova și RECOVER-E împreună 
Guadalupe MORALES (Fundación 
Mundo-Bipolar) - Capacitarea, drepturile 
omului și importanța specialiștilor de la 
egal la egal 
Tripun GRGUREVIC, specialist de la egal 
la egal, CCSM (KO) - Experiența unui 
specialist de la egal la egal dintr-o echipă 
comunitară de sănătate mintală 
Dr. Jovo DEDOVIC (KPS) / Dr. 
Aleksandar TOMCIUK (KPS)(KO) - 
Experiența de lucru într-o echipă 
comunitară de sănătate mintală  
Nina BOS și Felix BOLINSKI (Trimbos 
Institute) (NETH) - Panel de discuții cu 
speakerii și publicul  
Moderator: Jana CHIHAI 

Simpozion 4 -  TERAPIA FAMILIEI ȘI 
DE CUPLU 
Speakeri: 
Andreas GUNDAKER, MD, Crucea Roșie 
Austria, Europa și Orientul Mijlociu – 
Programul pentru cupluri Make the Most 
of Marriage (MMM) 
Daniel LINDSTROM, MsC Psychology - 
Terapia de cuplu în Austria 
Patrizia Olivero KERSCHBAUMMAYR, 
mentor familial, Italia – Conversațiile în 
siguranță – baza unei vieți cu adevărat 
sănătoase de cuplu 
Ivan KOLUPAEV, mentor familial, 
(Moscova, Rusia) - Suport pentru cupluri 
în situațiile cu resurse deficiente și de 
criză 
Moderator: Andrei EȘANU 
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VINERI, 25 iunie 2021 

09.00- 
10.30 

Sesiunea plenară 4 – SUICIDUL – O PROBLEMĂ SERIOASĂ A SECOLULUI  
XXI 
Speakeri: 
Danuta WASSERMAN, MD, PHD. Profesor de psihiatrie și suicidologie, Șefa și 
fondatoarea Centrului Național de cercetări privind suicidul și prevenire în sănătatea 
mintală (NASP) al Karolinska Institutet (SWDN) - Sănătate mintală și strategii bazate 
pe dovezi a prevenirii sinucidului  în timpul și după pandemia COVID-19;   
Karel KRAAN,  MD, consultant superior, secția ambulatorie, Psihiatrie Luzerner, 
(SWTZ) -  Suicidul și prevenirea suicidului - miturile din jurul sinuciderii și 
elementele de bază ale evaluării pacientului sinucigaș 
Soumitra PATHARE, Dr., MD DPM MRCPsych PhD, Director, Centrul de drept în 
sănătate mintală și politici, Societatea Indiană de Drept (ILS), (IND) 
Dr. Lakshmi VIJAYAKUMARM, MBBS, DPM, PhD, FRCP (Edin), FRCPsych(Hon), 
Fondator SNEHA, HOD Psychiatry, VHS Chennai, (IND) – Prevenirea suicidului în 
țările cu venituri joase și medii   
Jana CHIHAI, MD, PhD, conferențiar universitar - Schizofrenia și provocările ce 
urmează. 
Moderator: Derek de Beurs (NL), Grigore GARAZ (MLD) 

10.30- 
11.00 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

11.00- 
12.30 

Sesiunea plenară 5 -  TRATAMENTUL SCHIZOFRENIEI – DE LA STUDII 
CLINICE LA EXPERIENȚA CLINICĂ 
Speakeri: 
Ion COȘCIUG, MD, PhD, conferențiar universitar (MLD) -  Antipsihoticele, de la 
mecanism de acțiune la eficiență clinică și siguranță. 
Andrea FAGIOLINI - MD, PhD, profesor universitar (ITLY) - Abordarea 
personalizată a pacientului care suferă de schizofrenie 

Această sesiune a fost furnizată cu sprijinul companiei "Gedeon Richter" 
 Moderator: Ion COȘCIUG 

12.30- 
13.15 

PAUZĂ DE PRÂNZ 
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13.15- 
14.30 

Sesiunea plenară 6 -  COLABORAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN SĂNĂTATEA 
MINTALĂ: ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 
Speakeri: 
Acad. Prof. Dr. Vasile CHIRIȚA., Conf. Dr, Romeo DOBRIN, Prof. Dr. Roxana 
CHIRIȚA (ROM) - Consecințele asupra dezvoltării psihice a adolescentului în urma 
utilizării îndelungate a dispozitivelor de comunicare online, în perioada pandemiei 
de Covid-19. 
Prof univ. Dr. Anamaria CIUBARA, sef lucrari dr. Stefan Lucian BURLEA, prof.dr. 
Georgeta BURLEA  (ROM) -  Abordare interdisciplinara  si preventie in cazul 
dislexiei. Cercetarea CERDIS . Proiect  2 SOFT 1.2/78. 
dr. Stefan Lucian BURLEA sef lucrari, dr. Ciprian CIOFU sef lucrari Conf. Dr. ing. - 
Managementul procesului de productie - "Aparat  pentru etapa de invatare a scris-
cititului" Solutii tehnice de materializare a brevetului de inventie nr.  RO 125059 
B1. 
Ciprian BĂCILĂ - director medical SP Sibiu (ROM) - Modificările legate de COVID-
19 în psihiatrie.                      
Jana CHIHAI, MD, PhD, conferențiar universitar (MLD) - TMS - abordări noi și 
interacțiuni. 
Moderator: Valentin OPREA 

14.30 - 
15.00 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

15.00- 
16.20 

Simpozion 5 – TOTUL EXISTĂ ATÂTA 
TIMP, CÂT CINEVA ÎȘI AMINTEȘTE. 
TESTUL MMSE – CUM SĂ-L 
PROMOVEZI ȘI SĂ-L INTERPRETEZI 
Speakeri: 
Silvia STEPU, Medic specialist în medicina 
de familie, competentă în medicina 
paliativă, (PORT) - Demența evaluată de 
către medicul de familie și aplicarea 
MMSE ca suport diagnostic inițial 
Valentin GHERMAN, Manager de produs, 
compania Nobel (MLD) - Farmacoterapia 
contemporană a demenţelor.  
Moderator: Jana CHIHAI 

Simpozion 6 – ABORDĂRI COGNITIV-
COMPORTAMENTALE ÎN PRACTICA 
DE SĂNĂTATE MINTALĂ 
Speakeri: 
Raluca NICA - MA Psihoterapie Cognitiv-
Comportamentală, PHD, psihoterapeut 
cognitiv-comportamental (ROM) - 
Intervențiile TCC în tulburarea 
depresivă 
Diana STANCULEANU - drd. 
Universitatea București – Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației, 
psihoterapeut (ROM) - Intervențiile TCC 
in tulburările anxioase la copii 
Tiberiu ROTARU - Psiholog Clinician, 
Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Siret (ROM) - Intervențiile TCC în 
tulburarea obsesiv-compulsivă 
Moderator: Cornelia CIOFU 

16.20 - 
16.40 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 
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16.40- 
18.00 

Simpozion 7 – DEPRESIA ȘI 
TULBURĂRILE DE SOMN. PRINCIPII 
DE EVALUARE ȘI ABORDARE 
Adrian LUPUȘOR, asistent universitar, 
neurolog, Centrul de Somnologie din cadrul 
INN "Diomid Gherman"(MLD) - 
Tulburările de somn. Principii de 
evaluare 
Ion COȘCIUG, psihiatru, conferențiar 
universitar, Catedra de psihiatrie, narcologie 
și psihologie medicală, USMF „Nicolae 
Testemițanu” (MLD) - Depresia și 
tulburările de somn. Principii de 
abordare. 
Această sesiune a fost furnizată cu sprijinul 

companiei "KRKA" 
Moderator: Inga DELIV 

Simpozion 8 – PROVOCĂRI LEGATE 
DE SUICID PENTRU SERVICIILE DE 
SĂNĂTATE MINTALĂ ÎN TIMPURILE  
NEORDINARE, MHASEE 
Vladimir NAKOV, Lector, Medic 
Psihiatru, Doctor în Medicină, National 
Center of Public Health and Analyses 
(BULG) - Istoria și conceptualizarea 
fenomenului de suicid. 
Catalina CRIȘAN, Lector, Medic 
Psihiatru, Doctor în Medicină, Universitatea 
de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, 
Cluj Napoca (ROM) - Tipologia omorului 
– suicid: circumstanțe și caracteristici 
Lavinia DUICA, Lector, Medic Psihiatru, 
Doctor în Medicină, Universitatea Lucian 
Blaga Sibiu (ROM) - Criza psihologică și 
suicidul. 
Mihai MUTICA, Lector, Medic Psihiatru, 
Doctor în Medicină, Spitalul de Psihiatrie 
Elisabeta Doamna Galati (ROM) - Furtuna 
perfectă – suicidul în pandemie 
Mihail Cristian PIRLOG, Conferențiar 
Universitar, Sociolog, Doctor în Medicină, 
Universitatea de Medicina și Farmacie din 
Craiova (ROM) - Societatea, pandemia și 
suicidul 
Ariel COMO, Profesor Universitar,  Medic 
Psihiatru, Doctor în Medicină, University of 
Medicine of Tirana (ALB) - Suicidul și 
pandemia – o viziune curentă necesară. 
Moderatori: Ariel COMO (ALB), Mihail 
Cristian PÂRLOG (ROM), Grigore 
GARAZ (MLD) 
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SÂMBĂTĂ, 26 iunie 2021 

09.00- 
10.30 

Sesiunea plenară 7 - MODELAREA VIITORULUI SĂNĂTĂȚII MINTALE: 
TELEPSIHIATRIA ȘI ALTELE   
Speakeri: 
Daniel DAVID, MD, PhD, profesor universitar (ROM) - Pandemie, psihoterapie și 
tehnologie: Riscuri și oportunități. 
Cornelia ADEOLA, psiholog, psihoterapeut (MLD) - Avantaje, reguli și principii etice 
ale consilierii online 
Dr Manuela RUSSO, PhD, Manager de proiect în studiul IMPULSE - Implementarea 
unei intervenții digitale pentru pacienții cu psihoză în cinci țări cu venituri mici și 
medii din Europa de Sud-Est: studiul IMPULSE 
Moderator: Jana CHIHAI 

10.30- 
11.00 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

11.00- 
12.30 

Sesiunea plenară 8 - BOLILE MINTALE SEVERE 
Speakeri: 
Michael DAVIDSON, MD, PhD, profesor universitar (ISRL) – Simptomele negative în 
schizofrenie 
Pedro MORGADO, MD, PhD, asistent universitar (PORT) - Tratarea anxietății în 
Portugalia secolului XXI 
Igor NASTAS, MD, PhD, conferențiar universitar (MLD) -  Aspirina adjunctivă vs 
estradiol la pacienții cu schizofrenie 
Larisa BORONIN, MD, PhD, conferențiar universitar (MLD) -   Farmacoterapia în 
perioada de sarcină  
Moderator: Igor NASTAS 

12.30- 
13.30 

PAUZĂ DE PRÂNZ 

13.30- 
14.30 

Sesiunea plenară 9 - CONTROLUL ASUPRA TUTUNULUI, REDUCEREA 
DAUNELOR ȘI ȘTIINȚA: ADUCEREA UNUI NOU SUFLU ÎN STRATEGIILE 
DE RENUNȚARE - ACTUALIZĂRI ÎN TRATAMENT 
Speakeri: 
Peter HAJEK, Profesor de psihologie clinică, Institutul Wolfson de Medicină Preventivă, 
Universitatea Queen Mary din Londra (GRBR) - Au un rol țigările electronice în 
reducerea morții și a bolilor cauzate de fumat? 
Academicianul Oleg CIABAN, MD, PhD, Prof. univ.,Șef al Catedrei de Psihologie 
Medicală, Medicină Psihosomatică și Psihoterapie, Universitatea Națională de Medicină. 
Bogomolets (UKR) - Dependența psihologică de fumat, metode de asistență 
psihologică în renunțarea la fumat 

Organizatorul și sponsorul simpozionului - SERAD S.R.L. (revista Sănătate) 
Moderator: Grigore GARAZ 
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14.30 - 
15.00 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 

15.00- 
16.20 

Simpozionul 9 – NOI ABORDĂRI ÎN 
PSIHOTERAPIE 
Speakeri: 
Karel KRAAN, MD, consultant superior, 
secția ambulatorie, Psihiatrie Luzerner, 
(SWTZ) - Imageria afectivă ghidată 
Jana CHIHAI, MD, PhD, conferențiar 
universitar -   Stabilizarea stărilor 
psihotice în tulburările mintale severe. 
Moderator: Cornelia ADEOLA 

Simpozion 10 – TENDINȚE NOI DE 
CERCETARE ÎN DOMENIUL 
SĂNĂTĂȚII MINTALE - SECȚIUNEA I 
Speakeri: 
Vitalie LISNIC, Prof. univ., d.h.s.m (MLD) 
- Oportunități de tratament al durerii 
neuropate și depresiei. 
Alina BOLOGAN, MD, asistent universitar 
- Factori psihosociali asociați cu 
simptomele tulburării de anxietate 
generalizată în timpul pandemiei COVID 
-19 
Grigore GARAZ, MD, asistent universitar 
(MLD) - Medicina bazată pe dovezi și 
sănătatea mintală 
Andrei EȘANU, MD, asistent universitar 
(MLD) - Rolul Familiei în prevenirea 
Stigmatizării persoanelor cu Depresie în 
timpul pandemiei COVID -19 
Catalina CRISAN, Bianca Suciu (RO): 
Internări de urgență ale pacienților 
psihiatrici din prima clinică de psihiatrie 
Cluj Napoca în timpul pandemiei Covid-
19: studiu retrospectiv de 1 an 
Arcadie ASTRAHAN, MD, CCSM Grup 
(MLD) -  Acordul informat la pacientul 
anozognostic. Între știința medicală și 
drept. 
Moderator: Ion COȘCIUG 

16.20 - 
16.40 

PAUZĂ DE CAFEA 
 Spot video, Poster promoțional/ video-uri ale partenerilor 
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16.40- 
18.00 

Simpozionul 11 - TENDINȚE NOI DE 
CERCETARE ÎN DOMENIUL 
SĂNĂTĂȚII MINTALE - SECȚIUNEA 
II 
Speakeri: 
Ghenadie CĂRĂUȘU, MD, PhD, 
conferențiar universitar -  Omagiu 
profesorului A. Molohov - întemeietorul 
catedrei de psihiatrie (124 de ani de la 
naștere) 
Andrei GRESITA (RO): Sunt modelele 
animale un instrument util pentru 
psihiatria modernă 
Ghenadie CĂRĂUȘU, Alina 

MAMEDOVA, Factori de risc în 

tentativele suicidare repetate 

Moderator: Ghenadie CĂRĂUȘU 

Simpozionul 12 - EXPERIENȚA CCSM-
URILOR ÎN PERIOADA PANDEMIEI 
DE COVID-19 
Speakeri: 
Alexandru CIOBANU, MD, psihiatru - 
Tratamentul pacienților cu tulburări 
depresive în contextul pandemiei COVID-
19 
Olga JALBĂ, psiholog, coordonator CCSM 
Orhei -  Centrul Comunitar de Sănătate 
Mintală  Orhei, provocări și experiență în 
contextul pandemiei COVID-19 
Ana DOBROVOLSCHI, MD, psihiatru - 
Impactul pandemiei COVOD-19 asupra 
sănătății mintale 
Izabela MOROZ, psiholog, coordonator 
CCSM Călărași - Experiența CCSM 
Călărași în perioada de Pandemie 
COVID-19  
Moderator: Cornelia CIOFU 

18.30 ÎNCHIDEREA SOLEMNĂ A CONGRESULUI 
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PRE-CONGRESS SESSIONS 

WEDNESDAY, 23rd of June 2021 

15.00- 
17.00 

Pre-CONGRESS Session 1 – for 
resident medical students 
 
Moderator: Igor NASTAS 
 
Speaker: Michael DAVIDSON, 
MD, PhD, university professor 
(ISRL) - New classes of remedies in 
the treatment of schizophrenia 

Pre-CONGRESS Session 2 – for clinical 
psychologists 
 
Moderator: Inga DELIV 
 
Speaker: Cornelia ADEOLA, psychologist, 
psychotherapist (MLD) - Mentalization-based 
therapy – theoretical concept and working 
techniques 

 

Mental Health in this 
Challenging World 

Sănătatea mintală într-o lume 
plină de provocări 

Honorary President of the Congress: 
Sartorius NORMAN, MD, PhD, 
FRCPsych. 

President of the Association for the 
Improvement of Mental Health Programmes 
(AMH) 

Congress President:  
Jana Chihai, MD, PhD, associate professor  

President of Society of Psychiatrists, 
Narcologists, Psychotherapists and Clinical 
Psychologists of Republic of Moldova 
(SPNPCP) 

THURSDAY, 24th of June 2021 

08.30- 
09.00 

Registration of the participants 

09.00- 
09.30 

Opening of the Congress 

Opening speech: 
Ministry of Health, Labour and Social Protection (MHLSP) - Tatiana ZATIC, State 
Secretary, MHLSP 
“Nicolae Testemiţanu” State University of Medicine and Pharmacy (SUMPh) - Emil 
CEBAN, Rector of “N. Testemițanu” SUMPh 
Honorary President of the Congress: Sartorius Norman, MD, PhD, FRCPsych. 
Project MENSANA - “Support to the reform of mental health services in Moldova” 
- Victoria CONDRAT, MPH,  Local project manager 
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09.30- 
10.00 

The situation of the mental health system in the Republic of Moldova during the 
COVID-19 pandemic,  

Jana CHIHAI, MD, PhD, Associate Professor (MLD) 
President of Society of Psychiatrists, Narcologists, Psychotherapists and Clinical 

Psychologists of the Republic of Moldova (SPNPPC) 

10.00 - 
12.00 

Plenary session 1 - MENTAL HEALTH – A PRIORITY DURING THE 
PANDEMIC PERIOD 
Speakers: 
Norman SARTORIUS, MD, PhD, FRCPsych. President of the Association for the 
Improvement of Mental Health Programmes (AMH) (SWTZ) - The future of psychiatry 
Simavi VAHIP, M.D., Chair, Steering Committee, EPA-Council of NPAs, Professor of 
Psychiatry, Ege University Medicine Faculty, Department of Psychiatry, Affective 
disorders unit; (TRKY) - The comorbidity of bipolar disorders and OCD: challenges 
and management in clinical practice  
Piotr MOROZOV, MD, PhD, Dr.Sci.(Med);WPA Secretary General, Moscow; Vice-
President, Russian Society of Psychiatrists (RUS) - New training models in East-
European countries 
Monica Laura Cara, Mihail Cristian Pirlog (RO): A new priority for public health - 
Mental health of children during COVID-19 
Moderator: Jana CHIHAI 

12.00- 
12.30 

LUNCH BREAK 
 Video spot, Promotional poster / videos of the partners 

12.30- 
13.30 

Plenary session 2: ANTIPSYCHOTIC THERAPY IN THE POSTPANDEMIC ERA 
Speaker: 
Onegina E.Yu., PhD, CPH No.1 „Alekseeva”, Moscow (RUS) - Modern antipsychotic 
therapy in the era of the novel coronavirus infection pandemic: practical aspects.  

This report was provided with the support of the company "Janssen" 
Moderator: Jana CHIHAI 

13.30- 
13.40 

BREAK 

13.40- 
15.00 

Plenary session 3: BRAIN NEURODEGENERATION. CAUSES, 
CONSEQUENCES, SOLUTIONS. 
Speakers: 
Mirela MANEA, MD, PhD, University Professor; Adela CIOBANU, MD, PhD, 
Associate Professor; Mihnea Costin MANEA, MD, PhD (ROM) - Cognitive 
impairment, one result of several factors 
Ion COȘCIUG, MD, PhD, Associate Professor (MLD) - Cognitive impairment: are 
there any solutions? 

 This report was provided with the support of the company "Gedeon Richter" 
Moderator: Ion COȘCIUG 
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15.00- 
15.20 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 

15.20- 
16.40 

Symposium 1 – PSYCHODYNAMIC 
APPROACHES IN MENTAL HEALTH 
PRACTICE 
Speakers: 
Irina ADOMNICĂI, training member of 
the Psychoanalytic Society of Paris, 
„Psychosomatic decompensation: a figure 
of the Unconscious?” 
Romica VALACHI, USM, PhD student - 
„A psychoanalytic perspective on dental 
phobia” 
Elena CONDRATIUC, psychiatrist, IMSP 
IMU National Center for Epileptology - 
„Psychotherapeutic aspects of mental 
trauma in epilepsy” 
Ion CAȘCAVAL, USM PhD student, 
clinical psychologist CCSM Buiucani - 
„Psychoanalytic approaches to parental 
narcissism” 
Moderator: Anatol NACU, Zinaida 
BOLEA 

Symposium 2 - COVID-19 AND 
MENTAL HEALTH IN DIFFERENT 
COUNTRIES 
Speakers: 
Jamilea ISMAILOVA, MD, PhD (AZR)- 
Mental health during the COVID-19 
pandemic in Azerbaijan 
Oleg SKUGAREVSKY, MD, PhD (BYS), 
COVID-19: challenges for the 
psychiatrists 
Gueorguy KOSTIUK, Prof., member of 
the Executive Committee of РОП, main 
psychiatrist in Moscow, head doctor of 
Clinical Psychiatric Hospital no. 1; Olga 
KARPENKO, President of WPA section, 
(RUS) - Prevention in Mental Health. 
Vladimir Nakov, Hristo Hinkov, Zahari 
Zarkov, Plamen Dimitrov, Rumiana 
Dinolova, Ana Popova, Anna Dzhisova 
(BG): Situation analysis and 
implementation plan. The past, present 
and future of the mobile psychiatric 
teams 
Moderator: Andrei EȘANU 

16.40- 
17.00 

COFFEE TIME 
Spot, Promotional poster / videos of the partners 
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17.00- 
18.20 

Symposium 3 – LARGE-SCALE 
IMPLEMENTATION OF 
COMMUNITY-BASED MENTAL 
HEALTH CARE FOR PEOPLE WITH 
SEVERE MENTAL HEALTH 
DISORDERS IN EUROPE 
Speakers: 
Nina BOS, Trimbos Institute (NETH) - 
Introduction to the project 
Rene KEET, MD, GGZ Noord-Holland-
Noord (NETH) - How to create a locally 
viable and appropriate version of a 
community mental health team – 
bringing Moldova and RECOVER-E 
together 
Guadalupe MORALES, (Fundación 
Mundo-Bipolar) - Empowerment, human 
rights and the importance of peer 
workers 
Tripun GRGUREVIC, peer worker, 
CMHT, (KO) - The experience of a peer 
worker working in a community mental 
health team 
Dr. Jovo DEDOVIC (KPS) / Dr. 
Aleksandar TOMCIUK (KPS)(KO) - The 
experience of working in a community 
mental health team 
Nina BOS and Felix BOLINSKI, 
(Trimbos Institute) (NETH) - Panel 
discussion with the speakers and the 
audience 
Moderator:  Jana CHIHAI 

Symposium 4 -  FAMILY AND COUPLE 
THERAPY 
Speakers: 
Andreas GUNDAKER, Austrian Red 
Cross, Europe and Middle East - MAKE 
the Most of Marriage (MMM) 
programme for couples 
Daniel LINDSTROM, MsC Psychology - 
Couple therapy in Austria 
Patrizia Olivero KERSCHBAUMMAYR, 
family coach, Italy - Safe conversation – 
the very base of a good healthy life as a 
couple 
Ivan KOLUPAEV, family coach (Moscow, 
Russia) - Couple support in non-resource 
and crisis situations 
 
Moderator: Andrei EȘANU 
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FRIDAY, 25th of June 2021 

09.00- 
10.30 

Plenary session 4: SUICIDE – A BIG PROBLEM OF XXI CENTURY 
Speakers: 
Danuta WASSERMAN, MD, PHD. Professor of Psychiatry and Suicidology, Head and 
Founder of the National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health 
(NASP) at Karolinska Institutet (SWDN) - Mental Health and evidence-based Suicide 
Prevention Strategies during and after the COVID-19 Pandemic; 
Karel KRAAN, MD, Senior Consultant, Outpatient Department, Luzerner Psychiatrie, 
(SWTZ) - Suicide and suicide prevention – the myths about suicide and the basic 
elements of the evaluation of suicidal patients 
Soumitra PATHARE, Dr., MD DPM MRCPsych PhD, Director, Centre for Mental 
Health Law & Policy, Indian Law Society (ILS), (IND) 
Dr. Lakshmi VIJAYAKUMARM, MBBS, DPM, PhD, FRCP (Edin), FRCPsych(Hon), 
Founder SNEHA, HOD Psychiatry, VHS Chennai, (IND) - Suicide prevention in low 
and middle income countries 
Jana CHIHAI, MD, PhD, associate professor (MLD) - Schizophrenia and the 
challenges that follow. 
Moderator: Derek de Beurs (NL), Grigore GARAZ (MLD) 

10.30- 
11.00 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 

11.00- 
12.30 

Plenary session 5 - THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA: FROM 
CLINICAL TRIALS TO CLINICAL EXPERIENCE 
Speakers: 
Ion COȘCIUG, MD, PhD, associate professor (MLD) - Antipsychotics, from the 
action mechanism to clinical efficiency and safety 
Andrea FAGIOLINI, MD, PhD, professor (ITLY) - The personalized approach to a 
patient suffering from schizophrenia  

This report was provided with the support of the company "Gedeon Richter" 
Moderator: Ion COȘCIUG 

12.30- 
13.15 

LUNCH BREAK 
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13.15- 
14.30 

Plenary session 6 - CROSS-BORDER COOPERATION IN MENTAL HEALTH: 
ROMANIA-MOLDOVA 
Speakers: 
Dr. Vasile CHIRIȚA, Acad. Prof.; Dr. Romeo DOBRIN, Associate Professor; Dr. 
Roxana CHIRIȚA Prof.(ROM) - The consequences of the long use of online 
communication devices on the adolescent’s psychic development during the period 
of COVID-19 pandemic 
Dr. Anamaria CIUBARA, prof; dr., Dr. Stefan Lucian BURLEA Chief of works, 
Georgeta BURLEA, prof.  (ROM) -  Interdisciplinary approach and prevention in 
case of dyslexia. CERDIS research. Project 2 SOFT 1.2 / 78. 
dr. Stefan Lucian BURLEA chief of works, dr. Ciprian CIOFU chief of works Assoc. 
Prof. Dr. eng. - Management of the production process - "Apparatus for the stage of 
learning to read and write" Technical solutions for the materialization of the patent 
no. RO 125059 B1. 
Ciprian BĂCILĂ, medical director, Psychiatric Hospital, Sibiu (ROM) - COVID-19-
related changes in psychiatry 
Jana CHIHAI, MD, PhD, associate professor (MLD) - The severe mental disorders – 
new approaches and interactions 
Moderator: Valentin OPREA 

14.30 - 
15.00 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 

15.00- 
16.20 

Symposium 5 – EVERYTHING EXISTS 
AS LONG AS SOMEONE 
REMEMBERS ABOUT IT. THE MMSE 
TEST - HOW TO PROMOTE AND 
INTERPRET IT. 
Speakers: 
Silvia STEPU, Specialist doctor in family 
medicine, competent in palliative medicine, 
(PORT), - The evaluation of dementia by 
the family doctor and using MMSE as an 
initial support for the diagnostic 
Valentin GHERMAN, Product Manager, 
Nobel company (MLD) - Contemporary 
pharmacotherapy for dementia 
Moderator:  Jana CHIHAI 

Symposium 6 - COGNITIVE-
BEHAVIOURAL APPROACHES TO 
MENTAL HEALTH PRACTICE 
Speakers: 
Raluca NICA, MA Cognitive-Behavioral 
Psychotherapy, PHD, Cognitive-Behavioral 
Psychotherapist (ROM) - Cognitive-
behavioural therapy interventions in 
depressive disorder 
Diana STANCULEANU, drd. University 
of Bucharest - Faculty of Psychology and 
Educational Sciences, psychotherapist 
(ROM) - Cognitive-behavioural therapy 
interventions in anxiety disorders in 
children 
Tiberiu ROTAR, Clinical Psychologist, 
Director of the Siret Chronic Psychiatric 
Hospital (ROM) - Cognitive-behavioural 
therapy interventions in obsessive-
compulsive disorder 
Moderator: Cornelia CIOFU 
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16.20 - 
16.40 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 

16.40- 
18.00 

Symposium 7 – DEPRESSION AND 
SLEEP DISORDERS. EVALUATION 
AND TREATMENT APPROACH 
PRINCIPLES. 
Adrian LUPUȘOR, assistant professor, 
neurologist, "Diomid Gherman" Somnology 
Centre,  National Neurology Institute 
(MLD) -  Sleep disorders. Evaluation 
principles 
Ion COȘCIUG, psychiatrist, Associate 
Professor, Psychiatry, Narcology and 
medical psychology Department, „Nicolae 
Testemițanu” SUMP (MLD) - The 
depression and sleep disorders. 
Treatment approach principles. 
 

This report was provided with the support 
of the company "KRKAr" 

Moderator: Inga DELIV 
  

Symposium 8 - SUICIDE 
CHALLENGES FOR MENTAL 
HEALTH SERVICES IN STRANGE 
TIMES, MHASEE 
Vladimir NAKOV, Lecturer, Psychiatrist, 
Doctor of Medicine, National Center for 
Public Health and Analysis (BULG) - 
History and conceptualization of the 
suicidal phenomenon 
Catalina CRIȘAN, Lecturer, Psychiatrist, 
Doctor of Medicine, Iuliu Hatieganu 
University of Medicine and Pharmacy, Cluj 
Napoca (ROM) - The typology of murder 
– suicide: circumstances and 
characteristics 
Lavinia DUICA, Lecturer, Psychiatrist, 
Doctor of Medicine, Lucian Blaga 
University Sibiu (ROM) - The 
psychological crisis and suicide 
Mihai MUTICA, Lecturer, Psychiatrist, 
Doctor of Medicine, Elisabeta Doamna 
Galati Psychiatric Hospital (ROM) - The 
perfect storm – suicide during the 
pandemic 
Mihail Cristian PIRLOG, Associate 
Professor, Sociologist, Doctor of Medicine, 
University of Medicine and Pharmacy of 
Craiova (ROM) - The society, the 
pandemic and the suicide 
Ariel COMO, Professor, Psychiatrist, 
Doctor of Medicine, University of Medicine 
of Tirana (ALB) - The suicide and the 
pandemic – a current necessary view 
Moderators: Ariel COMO (ALB), Mihail 
Cristian PÂRLOG (ROM), Grigore 
GARAZ (MLD) 
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SATURDAY, 26th of June 2021 

09.00- 
10.30 

Plenary session 7 - SHAPE AND FUTURE OF MENTAL HEALTH: 
TELEPSYCHIATRY AND OTHER 
Speakers: 
Daniel DAVID, MD, PhD, professor (ROM) - The pandemic, psychotherapy and 
technology: risks and opportunities 
Cornelia ADEOLA, psychologist, psychotherapist - The advantages, rules and ethical 
principles of online counselling 
Dr Manuela RUSSO, PhD, project manager on IMPULSE study - Implementation of a 
digital intervention for patients with psychosis in five low- and middle-income 
countries in South Eastern Europe: the IMPULSE study 
Moderator: Jana CHIHAI 

10.30- 
11.00 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 

11.00- 
12.30 

Plenary session 8 - THE SEVERE MENTAL ILLNESSES 
Speakers: 
Michael DAVIDSON, MD, PhD, professor (ISRL) - Negative symptoms in 
schizophrenia 
Pedro MORGADO, MD, PhD, assistant professor (PORT) - Treating anxiety in XXI 
century Portugal 
Igor NASTAS, MD, PhD, associate professor (MLD) - The adjunctive aspirin vs 
estradiol in patients with schizophrenia 
Larisa BORONIN, MD, PhD, associate professor (MLD) - Pharmacotherapy during 
pregnancy 
 Moderator: Igor NASTAS 

12.30- 
13.30 

LUNCH TIME 

13.30- 
14.30 

Plenary session 9 - TOBACCO CONTROL, HARM REDUCTION AND SCIENCE: 
BREATHING NEW LIFE INTO CESSATION STRATEGIES - TREATMENT 
UPDATES 
Speakers: 
Peter HAJEK, Professor of Clinical Psychology, Wolfson Institute of Preventive 
Medicine, Queen Mary University of London (GRBR) -  Do e-cigarettes have a role in 
reducing death and disease caused by smoking? 
Academician Oleg CIABAN, MD, PhD, Professor, Head of the Department of Medical 
Psychology, Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, National Medical University 
Bogomolets (UKR) - Psychological dependence on smoking, methods of psychological 
assistance in smoking cessation 

Symposium’s organizer and sponsor - SERAD S.R.L. (Sănătate Magazine) 
Moderator: Grigore GARAZ 
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14.30 - 
15.00 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videoes of the partners 

15.00- 
16.20 

Symposium 9 - NEW APPROACHES IN 
PSYCHOTHERAPY 
Speakers: 
Karel KRAAN, MD, Senior Consultant, 
Outpatient Department, Luzerner 
Psychiatrie, (SWTZ) - Guided affective 
imagery 
Jana CHIHAI, MD, PhD, associate 
professor (MLD) - Stabilization of 
psychotic states in severe mental 
disorders. 
Moderator: Cornelia ADEOLA 

Symposium 10 – NEW RESEARCH 
TRENDS IN MENTAL HEALTH 
FIELD. SECTION I 
Speakers: 
Vitalie LISNIC, MD, PhD, professor 
(MLD) -  Opportunities to treat 
neuropathic pain and depression. 
Alina BOLOGAN, MD, assistant professor 
(MLD) -  Psychological factors 
associated with the symptoms of 
generalized anxiety disorder during 
the COVID-19 pandemic  
Grigore GARAZ, MD, assistant professor 
(MLD) - Evidence-based medicine and 
mental health 
Andrei EȘANU, MD, assistant professor 
(MLD)- The Role of the Family in 
Preventing Stigma in People with 
Depression During the COVID -19 
Pandemic 
Catalina CRISAN, Bianca Suciu (RO): 
Emergency admissions of psychiatric 
patients from 1st Psychiatry Clinic Cluj 
Napoca during Covid-19 pandemic: 1-
year retrospective study 
Arcadie ASTRAHAN, MD, CCSM Grup 
(MLD) The informed consent in the 
anozognostic patient. Between medical 
science and law 
Moderator: Ion COȘCIUG 

16.20 - 
16.40 

COFFEE TIME 
 Spot, Promotional poster / videos of the partners 
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16.40- 
18.00 

Symposium 11 - NEW RESEARCH 
TRENDS IN MENTAL HEALTH 
FIELD. SECTION II 
Speakers: 
Ghenadie CĂRĂUȘU, MD, PhD, associate 
professor (MLD) - A homage to professor 
A. Molohov – the founder of the 
psychiatry chair (124 years after his 
birth) 
Andrei GRESITA (RO): Are animal 
models a useful tool for modern 
psychiatry 
Ghenadie CĂRĂUȘU, Alina 

MAMEDOVA, The risk factors in 

repeated suicide attempts 

Moderator: Ghenadie CĂRĂUȘU 

Symposium 12 – THE EXPERIENCE OF 
CMHCs DURING THE COVID-19 
PANDEMIC PERIOD    
Speakers: 
Alexandru CIOBANU, MD, psychiatrist - 
The treatment of the patients with 
depressive disorders in the context  of 
COVID-19 pandemic  
Olga JALBĂ, psychologist, Orhei CMHC 
coordonator - Community Mental Health 
Center, challenges and experience in the 
context of the COVID-19 pandemic 
Ana DOBROVOLSCHI, MD, psychiatrist 
- The impact of the COVOD-19 pandemic 
on mental health 
Izabela MOROZ,  psychologist, Calarasi 
CMHC coordonator - CCSM Calarasi 
experience during the COVID-19 
Pandemic 
Moderator:  Cornelia CIOFU 

18.30 SOLEMN CLOSING OF THE CONGRESS 
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ПРЕДКОНГРЕССНЫЕ СЕССИИ 

СРЕДА, 23 июня 2021 

15.00- 
17.00 

ПРЕДКОНГРЕССНАЯ сессия 1 - 
для ВРАЧЕЙ-ОРДИНАТОРОВ 
  
Moдератор: Игорь НАСТАС 
 
Спикер: Майкл ДАВИДСОН, 
MD, PhD, профессор (ISRL) - 
Новые классы лекарств в 
терапии шизофрении 

ПРЕДКОНГРЕССНАЯ сессия 2 - для 
КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
  
Moдератор: Инга ДЕЛИВ 
 
Спикер: Корнелия АДЕОЛА, психолог, 
психотерапевт (MLD) - Терапия, 
основанная на ментализации - 
теоретические концепции и методы 
работы 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В 
МИРЕ ОХВАЧЕННЫМ 

ИСПЫТАНИЯМИ 

Mental Health in this 
Challenging World 

Почетный президент Конгресса: 
Норман САРТОРИУС, MD, PhD, 
FRCPsych. 

Президент Ассоциации по улучшению 
программ психического здоровья (AMH) 

Президент Конгресса:  
Жанна КИХАЙ, MD, PhD, доцент 

Президент Ассоциации Психиатров, 
Наркологов, Психотерапевтов и Клинических 
Психологов Республики Молдова (АПНПКП) 

ЧЕТВЕРГ, 24 июня 2021 

08.30- 
09.00 

Регистрация участников 

09.00- 
09.30 

Открытие Конгресса 

Вступительное слово: 
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (MЗТСЗ) - 
Татьяна ЗАТЫК, Генеральный секретарь, МЗТСЗ 
Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николае 
Тестемицану (ГМФУ) - Емил ЧЕБАН, ректор ГМФУ им. “Николае Тестемицану” 
Почетный президент Конгресса: Норман САРТОРИУС, MD, PhD, 
FRCPsych. 
Проект  MENSANA - "Поддержка реформы служб психического здоровья в 
Молдове." - Bиктория Кондрат, Менеджер проекта 
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09.30- 
10.00 

Положение системы психического здоровья в Республике Молдова  
во время COVID-19, 

Жанна КИХАЙ, MD, PhD, доцент (MLD),  
Президент Ассоциация Психиатров, Наркологов, Психотерапевтов и 

Клинических Психологов 

10.00 - 
12.00 

Пленарное заседание 1- ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ПРИОРИТЕТ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Спикер: 
Норман САРТОРИУС, MD, PhD, FRCPsych. Президент Ассоциации по улучшению 
программ психического здоровья (AПЗ) (SWTZ) - Будущее психиатрии 
Симави ВАХИП, M.D., Председатель Координационного комитета, Совет ЕПА в 
ANP, Профессор психиатрии, Медицинский факультет университета Ege, Кафедра 
психиатрии, Отделение аффективных расстройств; (TRKY) - Коморбидность 
биполярного расстройства и КПТ: проблемы и управление в клинической 
практике 
Пётр МОРОЗОВ, MD, PhD, Dr.Sci.(Med), Генеральный секретарь ВПА, Москва; 
Вице-президент Общества Психиатров России (RUS) - Новые модели обучения в 
странах Восточной Европы 
Моника Лаура Кара, Михаил Кристиан Пирлог (Румыния): Новый приоритет 
общественного здравоохранения - Психическое здоровье детей во время COVID-19 
Модератор: Жанна КИХАЙ 

12.00- 
12.30 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

12.30- 
13.30 

Пленарное заседание 2 - АНТИПСИХОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В 
ПОСЛЕПАНДЕМИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
Спикер:  
Онегина Е.Ю. k.м.н., ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, Москва (RUS) - Современная 
антипсихотическая терапия в эпоху пандемии новой коронавирусной 
инфекции: практические аспекты.  

Данное заседание представлено при поддержки компании "Janssen" 
Mодератор: Жанна КИХАЙ 

13.30- 
13.40 

ПЕРЕРЫВ 
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13.40- 
15.00 

Пленарное заседание 3 - ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ. 
ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕШЕНИЯ 
Спикеры: 
Mирела MАНЯ, MD, PhD, профессор; Адела Чебану, MD, PhD, доцент; Михня 
Костин МАНЯ, MD, PhD (ROM) - Когнитивные нарушения - один результат 
действия нескольких факторов. 
Ион КОЩУГ, MD, PhD, доцент (MLD) - Когнитивные нарушения, есть ли 
решения? 

 Данное заседание представлено при поддержки компании "Гедеон Рихтер" 
Mодератор: Ион КОЩУГ 

15.00- 
15.20 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

15.20- 
16.40 

Симпозиум 1 – 
ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Спикеры:  
Ирина АДОМНИКЭЙ, член-
корреспондент Психоаналитического 
общества Парижа, (FRAN) 
Психосоматическая декомпенсация: 
фигура Бессознательного? 
Ромика ВАЛАКИ, USM, аспирант 
(MLD) - Психоаналитический взгляд 
на стоматологическую фобию 
Елена КОНДРАТЮК, врач-психиатр, 
Национальный центр эпилептологии 
IMSP IMU (MLD) - 
Психотерапевтические аспекты 
психической травмы при эпилепсии 
Ион КАШКАВАЛ, аспирант USM, 
клинический психолог CCSM Buiucani 
(MLD) - Психоаналитические подходы 
к родительскому нарциссизму 
Moдератор: Aнатолий НАКУ, Зинаида 
БОЛЯ 

Симпозиум 2 - COVID-19 И 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ 
Спикеры: 
Жамиля ИСМАИЛОВА, доктор мед. 
наук (AZR) - Психическое здоровье во 
время пандемии COVID-19 в 
Азербайджане 
Oлег СКУГАРЕВСКИ, доктор мед. наук 
(BYS) - COVID-19: вызовы для 
психиатров 
Георгий KOСТЮК, профессор, член 
исполнительного комитета РОП, 
старший психиатр, г. Москва, главный 
врач Клинической психиатрической 
больницы № 1; Oльга KAРПЕНКО, 
Президент Департамента ВПА (RUS) - 
Профилактика в Психическом 
Здоровье 
Владимир Наков, Христо Хиньков, 
Захари Зарьков, Пламен Димитров, 
Румяна Динолова, Ана Попова, Анна 
Джисова (BG): Ситуационный анализ и 
план реализации. Прошлое, настоящее 
и будущее мобильных 
психиатрических бригад 
Moдератор: Aндрей EШАНУ 

16.40- 
17.00 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 видео, рекламный плакат/видео от партнёров 
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17.00- 
18.20 

Симпозиум 3 - МАСШТАБНОЕ 
ОКАЗАНИЕ КОММУНИТАРНЫХ 
УСЛУГ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЕВРОПЕ   
Спикеры: 
Нина БОС (Trimbos Institute) (NETH) - 
Презентация проекта 
Д-р. Рeне KИТ (GGZ Noord-Holland-
Noord) (NETH) - Как создать 
жизнеспособную и актуальную 
локальную версию команды по охране 
психического здоровья в сообществе - 
Молдова и RECOVER-E вместе 
Гваделупе MOРАЛЕС (Fundación 
Mundo-Bipolar) - Расширение 
возможностей и прав человека и 
важность равных специалистов  
Tripun GRGUREVIC, специалист «от 
равного к равному» КЦПЗ (KO) - Опыт 
равных специалистов бригады 
психического здоровья 
Д-р Жово ДЕДОВИЧ (KPS) / Д-р 
Aлександр TOMЧУК (KPS) (KO) - 
Опыт работы в коммунитарной 
службы по психическому здоровью 
Нина БОС и Феликс БОЛИНСКИ 
(Trimbos Institute) (NETH) - 
Дискуссионная панель со спикерами и 
аудиторией 
Moдератор: Жанна КИХАЙ 

Симпозиум 4 -  СЕМЕЙНАЯ И 
ПАРНАЯ ТЕРАПИЯ 
Спикеры: 
Aндреас ГУНДАКЕР, MD, Красный 
Крест Австрии, Европа и Ближний 
Восток – Программа для пар 
"Получите максимум от брака" (ПМБ) 
Даниел ЛИНДСТРОМ, MsC 
Psychology, Парная терапия в Австрии 
Патриция Oливеро 
КЕРЩБАУММАЙР, семейный 
наставник, Италия – Безопасные 
разговоры - основа по-настоящему 
здоровой жизни в паре 
Иван KOЛУПАЕВ, семейный наставник, 
(Москва, Россия) - Поддержка пар в 
ситуациях с ограниченными ресурсами 
и кризисом 
Moдератор: Aндрей EШАНУ 
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ПЯТНИЦА, 25 июня 2021 

09.00- 
10.30 

Пленарное заседание 4 – СУИЦИД - СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА 
Спикеры: 
Данута ВАССЕРМАН, MD, PHD. Профессор психиатрии и самоубийства, Глава и 
основатель Национального исследовательского центра по предотвращению 
самоубийств и психического здоровья (NASP) Каролинского института - 
Психическое здоровье и научно обоснованные стратегии предотвращения 
самоубийств во время и после пандемии COVID-19; 
Kaрэл KРААН, MD, старший консультант амбулаторного отделения психиатрии 
Люцерна (SWTZ) - Суицид и предотвращение суицида - мифы о суициде и 
основы оценки суицидальных пациентов 
Сумитра ПАТАРЕ, Д-р, MD DPM MRCPsych PhD, Директор, Юридический центр 
психического здоровья и политики, Индийское юридическое общество (ILS), (IND) 
Dr. Lakshmi VIJAYAKUMARM, MBBS, DPM, PhD, FRCP (Edin), FRCPsych(Hon), 
Основатель SNEHA, HOD Psychiatry, VHS Ченнаи, (IND) - Профилактика 
самоубийств в странах с низким и средним уровнем доходов 
Жанна КИХАЙ, MD, PhD, доцент (MLD) - Шизофрения и последующие 
проблемы лечения 
Moдератор: Derek DE BEURS (NL), Григорий ГАРАЗ (MLD) 

10.30- 
11.00 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

11.00- 
12.30 

Пленарное заседание 5 -  ЛЕЧЕНИЕ ШИЗОФРЕНИИ - ОТ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ К КЛИНИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 
Спикеры: 
Ион КОЩУГ, MD, PhD, доцент (MLD) - Нейролептики: от механизма действия 
к клинической эффективности и безопасности. 
Андрея ФАЖИОЛИНИ MD, PhD, Профессор (ITLY) -  Индивидуальный подход 
к пациенту, страдающему шизофренией 

 Данное заседание представлено при поддержки компании "Гедеон Рихтер" 
Moдератор: Ион КОЩУГ 

12.30- 
13.15 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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13.15- 
14.30 

Пленарное заседание 6 - ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: РУМЫНИЯ - РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА 
Спикеры: 
Академ. Проф-р, д-р Василий КИРИЦА, Конф. Д-р, Ромео ДОБРИН, Проф-р д-р. 
Роксана КИРИЦА (ROM) - Последствия для психического развития подростка 
после длительного использования устройств онлайн-общения во время 
пандемии Covid-19. 
Проф-р, д-р Anamaria CIUBARA; начальник отдела д-р Штефан Лучиан 
Бурлеа, Проф-р, д-р Georgeta BURLEA  (ROM) -  Междисциплинарный подход 
и профилактика дислексии. Исследование CERDIS. Проект 2 СОФТ 1.2 / 78. 
д-р Штефан Лучиан БУРЛЕА начальник отдела работ, д-р Чиприан ЧИОФУ 
начальник отдела работ доцент, доктор технических наук - Управление 
производственным процессом - «Аппарат для этапа обучения чтению и 
письму» Технические решения для материализации патента нет. RO 125059 
B1. 
Чиприан БЭЧИЛЭ, медицинский директор ПБ Сибиу (ROM) - Изменения, 
связанные с COVID-19 в психиатрии 
Жанна КИХАЙ, MD, PhD, доцент (MLD) - TMS - новые подходы и 
взаимодействия 
Moдератор: Валентин Oпря 

14.30 - 
15.00 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

15.00- 
16.20 

Симпозиум 5 – ВСЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО КТО-ТО 
ПОМНИТ MMSE TЕСТ - КАК 
ПРОДВИГАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЭГО 
Спикеры: 
Сильвия СТЕПУ, Специалист семейной 
медицины, специалист в области 
паллиативной медицины, (PORT) - 
Деменция, диагностированная 
семейным врачом, и использование 
MMSE в качестве первичной 
диагностической и применение MMSE 
в качестве начальной диагностической 
поддержки 
Валентин ГЕРМАН, Менеджер по 
продукту, компания Nobel (MLD)- 
Современная фармакотерапия 
деменции 
Moдератор: Жанна КИХАЙ 

Симпозиум 6 – КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 
ПРАКТИКЕ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 
Спикеры: 
Ралука НИКА -ДР в психологии, 
когнитивно-поведенческий 
психотерапевт (ROM) -  Вмешательства 
КПТ при депрессивном расстройстве 
Диана СТАНКУЛЯНУ, drd. 
Бухарестский университет - факультет 
психологии и педагогических наук, 
психотерапевт (ROM) - Вмешательства 
КПТ при тревожных расстройствах у 
детей 
Тибериу РОТАРУ, Клинический 
психолог, директор психиатрической 
больницы Сирет (ROM) - 
Вмешательства КПТ при обсессивно-
компульсивном расстройстве 
Модератор: Корнелия ЧОФУ 
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16.20 - 
16.40 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

16.40- 
18.00 

Симпозиум 7 – ДЕПРЕССИЯ  И 
НАРУШЕНИЯ СНА. ПРИНЦИПЫ 
ОЦЕНКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Aдриан ЛУПУШОР, ассистент 
кафедры, невролог, Центр сомнологии в 
INN "Diomid Gherman" (MLD) - 
Нарушения сна. Принципы оценки 
  
Ион КОЩУГ, психиатр, доцент кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ГМФУ им. “Николая 
Тестемицану”(MLD) - Депрессия и 
нарушения сна. Принципы лечения. 

  
Данное заседание представлено при 

поддержки компании "KRKA" 
 
Модератор - Инга ДЕЛИВ 
  

Симпозиум 8 – ВЫЗОВЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С СУИЦИДОМ, ДЛЯ 
УСЛУГ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ В НЕОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ, 
MHASEE 
Vладимир НАКОВ, Лектор, психиатр, 
доктор медицины, Национальный центр 
общественного здоровья и анализа 
(BULG) - История и концептуализация 
феномена суицида. 
Каталина КРИШАН, Лектор, психиатр, 
доктор медицины, Университет 
медицины и фармации Юлиу Хатиегану, 
Клуж-Напока (ROM) - Типология 
убийства - самоубийство: 
обстоятельства и характеристики 
Лавиния ДУЙКА, Лектор, психиатр, 
доктор медицины, Университет Лучиана 
Блага Сибиу (ROM) - Психологический 
кризис и суицид. 
Михаил MУТИКА, Лектор, психиатр, 
доктор медицины, Психиатрическая 
больница Элизабеты Доамна Галати 
(ROM) - Идеальный шторм - суицид во 
время пандемии 
Mихаил Кристиан ПЫРЛОГ, Доцент, 
социолог, доктор медицины, 
Медицинский и фармацевтический 
университет Крайовы (ROM) - 
Общество, пандемия и суицид 
Aриэль КОMO, Профессор, психиатр, 
доктор медицины, Медицинский 
университет Тираны (ALB) - Суицид и 
пандемия - необходимость общего 
видения. 
Moдераторы: Ариэль КОМО (ALB), 
Михаил Кристиан ПЫРЛОГ (ROM), 
Григорий ГАРАЗ (MLD) 
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СУББОТА, 26 июня 2021 

09.00- 
10.30 

Пленарное заседание 7 - МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ТЕЛЕПСИХИАТРИЯ И ДРУГИЕ  
Спикеры: 
Даниел ДАВИД, MD, PhD, профессор (ROM) - Пандемия, психотерапия и 
технологии: риски и возможности. 
Корнелия AДЕОЛА, психолог, психотерапевт (MLD) - Преимущества, правила и 
этические принципы онлайн-консультирования 
Д-р Мануэла РУССО, PhD, руководитель проекта исследования IMPULSE - 
Внедрение цифровой в интервенции для пациентов с психозами в пяти странах 
с низким и средним уровнем дохода в Юго-Восточной Европе: исследование 
IMPULSE 
Moдератор: Жанна КИХАЙ 

10.30- 
11.00 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

11.00- 
12.30 

Пленарное заседание 8 - ТЯЖЕЛЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Спикеры: 
Майкл ДЭВИДСОН, MD, PhD, профессор – Негативные симптомы при 
шизофрении 
Педро МОРГАДО, MD, PhD, ассистент кафедры (PORT) – Лечение тревожности в 
Португалии 21 века 
Игорь НАСТАС, MD, PhD, доцент (MLD) – Адъювантный аспирин против 
эстрадиола у пациентов с шизофренией 
Лариса БОРОНИН, MD, PhD, доцент (MLD) - Фармакотерапия при беременности 
Moдератор: Игорь НАСТАС 

12.30- 
13.30 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.30- 
14.30 

Пленарное заседание 9 - КОНТРОЛЬ ТАБАКА, СНИЖЕНИЕ ВРЕДА И 
НАУКА: ПРИНЯТИЕ НОВОГО ДЫХАНИЯ В СТРАТЕГИЯХ ОТКАЗА - 
ОБНОВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
Спикеры: 
Питер ХАЖЕК, Профессор клинической психологии, Институт профилактической 
медицины Вольфсона, Лондонский университет королевы Марии (GRBR) - У 
электронных сигарет есть роль в снижении смертности и болезней, вызванных 
курением? 
Академик Олег ЧАБАН , MD, PhD, Профессор, Заведующий кафедрой 
медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии 
Национального медицинского университета им. Богомольца (UKR) - 
Психологическая зависимость от курения, методы психологической помощи 
при отказе от курения 

Организатор и спонсор симпозиума - “SERAD” S.R.L. (журнал Здоровье). 
Moдератор: Григорий ГАРАЗ 
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14.30 - 
15.00 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 

15.00- 
16.20 

Симпозиум 9 – НОВЫЕ ПОДХОДЫ В 
ПСИХОТЕРАПИИ 
Спикеры: 
Kaрэл KРААН, MD, старший 
консультант амбулаторного отделения 
психиатрии Люцерна (SWTZ) - 
Управляемые эмоциональные образы 
Жанна КИХАЙ, MD, PhD, доцент 
(MLD) – Стабилизация психотических 
состояний при тяжелых психических 
расстройствах. 
Модератор: Корнелия АДЕОЛА 

Симпозиум 10 – НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ - 
РАЗДЕЛ I 
Спикеры: 
Виталий ЛИСНИК, MD, PhD, 
Профессор (MLD) - Возможности 
лечения нейропатической боли и 
депрессии. 
Aлина БОЛОГАН, MD, ассистент 
кафедры (MLD) - Психосоциальные 
факторы, связанные с симптомами 
генерализованного тревожного 
расстройства во время пандемии 
COVID-19 
Григорий ГАРАЗ, MD, ассистент 
кафедры (MLD) - Доказательная 
медицина и психическое здоровье 
Aндрей EШАНУ, MD, ассистент 
кафедры (MLD) - Роль семьи в 
предотвращении стигмы у людей с 
депрессией во время пандемии COVID-
19 
Каталина КРИСАН, Бьянка Сучиу (РО): 
Экстренная госпитализация 
психиатрических пациентов из 1-й 
психиатрической клиники Клуж-
Напока во время пандемии Covid-19: 1-
летнее ретроспективное исследование 
Aркадий АСТРАХАН, MD, CCSM Grup 
(MLD) - Информированное согласие с 
анозогностическим пациентом. Между 
медицинской наукой и правом. 
Модератор: Ион КОШЧУГ 

16.20 - 
16.40 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
  видео, рекламный плакат/видео от партнёров 
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16.40- 
18.00 

Симпозиум 11 - НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ - 
РАЗДЕЛ II 
Спикеры: 
Геннадий КЭРЭУШУ, MD, PhD, доцент 
(MLD) - Дань уважения профессору А. 
Молохову - основателю кафедры 
психиатрии (124 лет со дня рождения). 
Андрей ГРЕСИТА (РО): Модели на 
животных - полезный инструмент для 
современной психиатрии? 
Геннадий КЭРЭУШУ, Алина 

MAMEДОВА, Факторы риска 

повторных попыток суицида 

Модератор: Геннадий КЭРЭУШУ 

Симпозиум 12 - ОПЫТ КЦПЗ В 
ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
COVID-19 
Спикеры: 
Александр ЧОБАНУ, MD, психиатр -  
Лечение пациентов с депрессивными 
расстройствами в условиях пандемии 
COVID-19. 
Ольга ЖАЛБЭ, психолог, координатор 
ОЦПЗ Орхей - Общинный центр 
психического здоровья Орхей, 
проблемы и опыт в контексте 
пандемии COVID-19  
Анна ДОБРОВОЛЬСКИ, MD, психиатр 
- Влияние пандемии COVOD-19 на 
психическое здоровье 
Изабелла МОРОЗ, психолог, 
координатор ОЦПЗ Кэлэрашь - Опыт 
ОЦПЗ Кэлэрашь во время пандемии 
COVID-19  
Модератор: Корнелия ЧОФУ 

18.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
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 Dr NORMAN 
SARTORIUS, MD, 
MA, DPM, PhD, 
FRCPsych, was the 
first Director of the 
Division of Mental 
Health of WHO, a 
position which he held 
until mid-1993.   In 
June 1993 Professor 

Sartorius was elected President of the World 
Psychiatric Association (WPA) and served as 
its President until August 1999.  Subsequently 
he became  President of the Association of 
European Psychiatrists (EAP) a position held 
until December 2001.  He is the President of the 
Association for the Improvement of Mental 
Health Programmes and a member of the 
Geneva Prize Foundation having been its 
President 2004-2008.  Dr Sartorius holds 
professorial appointments at the Universities of 
London, Prague and Zagreb and at several other 
universities in the USA and China.   
Professor Sartorius has published over 500 
articles in peer-reviewed scientific journals, 
authored, co-authored or edited more than 120 
books. 
He received honorary doctorates from 
universities in the Czech Republic, Denmark, 
Romania, Sweden and the UK and is an 
honorary fellow of the Royal College of 
Psychiatrists of the United Kingdom of Great 
Britain, and of the Royal Australian and New 
Zealand College of Psychiatrists and 
Distinguished Fellow of the American 
Psychiatric Association.  He is an honorary 
member of many other professional 
organizations. He is an Honorary member of the 
Medical Academies in Mexico, Peru and 
Croatia and a corresponding member of the 
Croatian Academy of Arts and Sciences and of 
the Spanish Royal Medical Academy. 
 

CHIHAI JANA, MD, PhD, 
MsC, psychiatrist and 
psychotherapist from Republic 
of Moldova. She is the 
President of National Society 
of Psychiatrists, Narcologists, 

Psychotherapist and Clinical Psychologists. 
She is associate professor in Psychiatry 
Department of State Medical and 
Pharmaceutical University “Nicolae 

Testemițanu” in Chisinau, Republic of 
Moldova and senior Mental Health Advisor in 
Trimbos Institute Moldova, project 
MENSANA. She studied medicine and 
psychiatry, received psychotherapeutic 
specialization in European School of 
Psychotherapy, Socio- and Somatoanalyse in 
Strasbourg, France and Association of 
Integrative Psychotherapy and Clinical 
Psychology, Iași, Romania.  She finished 
master degree in Public Mental Health, Policy 
and Services in medical University de Nova in 
Lisbon, Portugal and remaster in socio-
economic research in mental health in Berkley 
University of California. 
 

 CONDRAT VICTORIA Este 
manager local al proiectului 
moldo-elvețian MENSANA – 
”Suport pentru reforma 
serviciilor de sănătate mintală în 

Moldova”.  Victoria este licențiată în Drept 
Internațional (Universitatea de Stat din 
Moldova) și este absolventă a cursului 
internațional de masterat în sănătate publică la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim.  
Victoria Condrat are o experiență vastă în 
domeniul administrării de proiecte și activități 
în sănătate publică. Pe parcursul anilor, a 
activat la Ministerul Sănătății, Centrul național 
de Management în Sănătate, Fundația 
filantropică medico-socială Hospice Angelus, 
iar între anii 2010 – 2015 a fost coordonator al 
programelor de sănătate în cadrul Fundației 
Soros Moldova.  
 

 SIMAVI VAHIP, M.D. 
Professor of Psychiatry 
Ege University Medicine 
Faculty Department of 
Psychiatry Affective 
Disorders Unit  
Izmir / Turkey 

He participated and also organized support 
from Council member NPAs to different 
activities of the EPA:  Ethics Committee, 
Education Committee, Sections Committee, 
Task Forces/Working Groups and the European 
Congress of Psychiatry. He served as member 
for the Scientific Programme Committee 
(2021) and the Advisory Scientific Programme 
Committee (2020) of the EPA-European 
Congress of Psychiatry. 
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 МОРОЗОВ ПЕТР 
ВИКТОРОВИЧ, 

доктор медицинских 
наук, профессор  
Профессор кафедры 

психиатрии 
Российского 

национального 
исследовательского 

медицинского университета имени 
Н.И.Пирогова, Москва, Россия 
Автор 280 научных трудов, (включая 10 
книг), изданных на 9 языках. 
Генеральный Секретарь Всемирной 
психиатрической ассоциации, член Совета 
Европейской психиатрической ассоциации, 
вице-президент Российского общества 
психиатров. 
Сфера научных интересов: общая 
психопатология, психофармакология, 
проблемы обучения, психовирусология, 
история психиатрии. 
 
 

 Prof. Univ. Dr. 
MIRELA MANEA  
UMF ”Carol Davila” 
Absolventă a 
Universității de 
Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, medic 
psihiatru cu o bogată 

experiență profesionala și o activitate didactică 
de peste 38 de ani, Prof. Univ Dr. Mirela Manea 
conduce Secția IV din cadrul Spitalului Clinic 
de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, 
dar și Disciplina de Psihiatrie și Psihologie din 
cadrul Facultății de Medicină Dentară, 
U.M.F.”Carol Davila”. Alături de colectivul de 
cadre didactice pe care îl conduce, este 
responsabilă de pregătirea studenților, de 
coordonarea și îndrumarea medicilor rezidenți, 
dar și de îndrumarea doctoranzilor din cadrul 
Școlii Doctorale. Este autor, coautor sau 
coordonator a peste 14 manuale și monografii, 
are peste 115 articole publicate în diverse 
reviste și a susținut peste 150 de prezentări la 
congrese naționale și internaționale. 
 
 
 

 
ADELA CIOBANU  
is a primary physician, 
Phd in medical 
sciences,  
Associate Professor at 
“Carol Davila” UMF in 
Bucharest , Psychiatry 
Department and Head 

of Department I Clinic at Prof.Dr. “Alexandru 
Obregia”  hospital. She was Research Project 
Manager , member of multiple research teams 
in national and international projects. Founding 
member and ex vice-president of the Romanian 
Society of Biological Psychiatry and of the 
Psychiatry Romanian Association Freelancers. 
Honorifical member of APLR, active member 
of the Romanian Association of Psychiatry and 
Psychotherapy and a number of International 
Psychiatry Associations  . Expert of evaluation 
of guides and procedures within currently 
active project through National Mental Health 
center and drug-use fighting :  “ Development 
of professional abilities for the medical 
personell involved in screening of affective 
disorders and prevention of suicidal 
behaviour.” 
 
 

 Dr. MIHNEA COSTIN 
MANEA 
Medic primar psihiatru, 
Spitalul Clinic de Psihiatrie 
„Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” Bucuresti 
Doctor in stiinte medicale in 
cercetarea schizofreniei si a 

imbunatatirii cognitiei la pacientii cu 
schizofrenie. Sef de lucrari in cadrul UMF 
„Carol Davila” Bucuresti. Licentiat in  
Psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiintele 
Educatiei, Universitatea Bucuresti 
Autor si coautor la 4 manuale de specialitate 
Autor si coautor 25 articole in reviste de 
specialitate in tara si strainatate, indexate in 
baze de date. Peste 30 de lucrari comunicate 
Conferinte si Congrese de specialitate, 
nationale si internationale 
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 COȘCIUG ION, Dr. șt. med., 
conferențiar universitar, 
Catedra de psihiatrie 
narcologie și psihologie 
medicală a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, 
Chișinău, Republica Moldova.  
Autor a peste 190 publicații 

științifice, co-autor a 4 protocoale clinice 
naționale. Membru al Asociației Europene de 
Psihiatrie. 
 

 IRINA ADOMNICAI 
Doctor in Psihologie 
Psihanalista. Membra 
Titulare-Formatoare a 
Societatii Psihanalitice din 
Paris (SPP). Psihanalista 
Supervizoare a Asociatiei 

Psihanalitice Internationale (training analyst 
IPA). A participat la numeroase congrese de 
psihanaliza in Europa si America de Nord si de 
Sud. A scris mai mult de 25 de articole de 
psihanaliza, publicate in special in Revista 
Franceza dePsihanaliza si Revista Franceza de 
Psihosomatica. Este autoarea unei carti de 
psihanaliza intitulata "Corps malade et 
adolescence" ("Corp bolnav siadolescenta"), 
care a primit premiul Pierre Mâle, 2004, editia 
In-Press, p.224. A publicat un roman, fictiune 
ce se petrece in timpul României comuniste, 
intitulat "Amours decontrebande" (Dragoste de 
contrabanda"), editia L'Harmattan, 2015, p.214 
Dirijeaza un seminar de formatie in cadrul 
Societatii de Psihanaliza din Paris pe tema "Sa 
propunemdivanul, Cui, Cind si Cum?". 

 
BOLEA ZINAIDA  
• Doctor în psihologie, 
conferențiar universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova; coordonatorul 
programului de masterat 
„Psihologie clinică” în cadrul 
Departamentului de 

Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova. 
• Candidat al Societății Române de 
Psihanaliză (Asociația Internațională de 
Psihanaliză) www.srdp.ro; psihoterapeut de 
orientare psihanalitică.  
• Formator în cadrul Fundației 
„Generația” (psihoterapia psihanalitică a 

copilului, adolescentului și adultului), 
București, România www.generatia.ro  
• Membru IPSO (International 
Psychonalitical Studies Organisation) 
www.ipso.world  
• email: zbolea@yahoo.com. 
• Președinte al Societății de Psihanaliză 
Clinică și Aplicată din Moldova. 
 

 NACU ANATOL, psihiatru, 
psihanalist, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, 
șeful Catedrei de Psihiatrie, 
Psihologie Medicală şi 

Narcologie din cadrul Universității de Stat de 
Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.  
Între 1981-1983 secundar clinic la Institutul 
Unional de Psihiatrie Generală și Legală 
”V.Serbskii”, Moscova, Rusia. Între1996-2000 
a urmat formarea în psihanaliză în cadrul 
Societății Psihanalitice din Paris. A activat în 
calitate de psihiatru-psihoterapeut în centrele 
medico-psihologice din or. Rouen, Franța 
(1996-2000). Din 2004 este psihanalist 
certificat de către Asociația Internațională de 
Psihanaliza. Din 2013, membru titular al 
Societății Române de Psihanaliză. 
 

 JAMILA 
ISMAYILOVA  
MD, MSc, PhD trainee 
 
Dr. Ismayilova is an adult 
psychiatrist currently 
working at the National 
Mental Health Center in 
Baku. She graduated from 
the Azerbaijan Medical 

University with Honors degree and then was 
awarded the International Master of Science in 
Mental Health Policy and Services by the 
University Nova of Lisbon (Portugal).  
In 2016 she was selected as a Fogarty/ NIMH/ 
NIH research fellow to attend Harvard Medical 
School (Boston, USA). In 2018 she had a 
course on psychopharmacology at the 
University of Oxford (Oxford, England). In 
2017 she has been elected as the Secretary for 
International Relations of the Azerbaijan 
Psychiatric Association. Also she is a member 
of EPA, ECNP, WPA etc. She presented her 
scientific reports in many conferences. She was 
a winner of a number of scholarships and 
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honorable diplomas. Dr. Ismayilova is actively 
involved in professional training activities and 
she is a co-director of the first training center 
for Evidence-Based medicine in Azerbaijan. 
 

EȘANU ANDREI – asistent 
universitar la catedra de 
Psihiatrie, Narcologie și 
Psihologie Medicală, 
Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ”N. 
Testemițanu”, Chișinău, 

Moldova. Doctorand al Școlii Doctorale în 
domeniul Științei Medicale din Moldova. 
Secretar al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, 
Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni. A 
absolvit Masteratul în Educația pentru Sănătate 
la Universitatea din Porto, Portugalia. 
Psihoterapeut cu formare la școala de 
Psihoterapie Cognitiv Comportamentală din 
București. Președinte al Federației Familiilor 
pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova. 
 
 

 СКУГАРЕВСКИЙ 
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Доктор медицинских наук, 
профессор 
Заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской 
психологии Белорусского 

государственного 
медицинского 

университета, Минск, Республика Беларусь 
Специальность – психиатрия 
Автор более 240 научных публикаций 
Президент Белорусской психиатрической 
ассоциации, официальный представитель 
Всемирной психиатрической ассоциации по 
региону Восточной Европы (10 Зона ВПА) 
 

 KEET RENE is a 
psychiatrist and director of 
care development and 
implementation at the 
community mental health 
service GGZ-Noord-Holland-
Noord. This service integrates 
the care provided by Flexible 

Assertive Community Treatment  (F-ACT) 
teams and specialized ambulatory teams in a 
catchment area of 600.000 inhabitants in the 
North-West of The Netherlands. The service 

includes activity centers,  consumer run 
companies and sheltered living facilities. His 
specialization is in integrated recovery oriented 
treatment of persons with severe mental illness. 
He leads the  FIT Academy (Flexible, 
Innovative Top-ambulatory), that provides 
training to support reform of community mental 
health care.  
He is chair of the European Community Mental 
Health Services network (EuCoMS), a network 
of services and their clients. His research 
experience is in the European First Episode 
Schizophrenia Trial (EUFEST), Family 
Motivational  Intervention (FMI) and the 
evaluation of the introduction of Flexible 
Assertive Community Treatment in a new 
region in the Netherlands.  
 
 

ANDREAS GUNDACKER-
CIRELLI,  
Coordinator of “Make the Most 
of Marriage”. 
A program for couple group 
therapy across the Europe with 
monthly online meetings with 
psychotherapists and meetings 

in small groups. 
Paramedic (Notfallsanitäter), with the Austrian 
Red Cross, 
Coordinator of Covid-19 Vaccination Centre 
Tulln, Lower Austria,  
Trainer for Basic First Aid and First Aid in 
Children’s emergencies, Trainer for EMT’S 
and Paramedics in Austria. In training to be an 
Instructor for the European Resuscitation 
Council ERC. 
 

PATRIZIA OLIVERO 
KERSCHBAUMMAYR 
Specialist in the 
psychotherapeutic method 
SAFE CONVERSATION 
which is the very base of a 
good healthy life as a 
couple. 
She was born in Italy , in 
the North part - Piemont , 

where she is living now with her family. 
She values most of all family and relationships 
between husband and wife as well as among 
family members. 
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She went through lots of different experiences 
herself that brought her to deepen her studies on 
relationships and self studying  psychotherapy 
and coaching to, first overcome her own 
situations and then help others, when possible, 
to strengthen their couples and have a better 
family! 
She spent time in the USA , Austria , where  her 
husband comes from  and she works as a 
teacher in a private school.  
In her free time she is studying and investing 
her energy to develop programs to support 
couples of any age  to create harmonious 
relationships and become happy couples. 
 
 

КОЛУПАЕВ ИВАН,  
коуч РСС ICF 

(Международная 
Федерация Коучинга), 
куратор обучения в 

Эриксон-Молдова, 
Кишинев. Ведущий 
программы «Основы 

коучинга» в России и Молдове. Тренер, 
спикер первых международных 
конференций по Спиральной Динамике в 
России.  
Лайф-коуч. Командный коуч. Обучался в 
Международном Эриксоновском 
Университете Коучинга в Москве и 
Кишиневе.  
Автор книги «Коучинг. Пространство твоей 
силы». Автор тренингов по личному 
развитию, повышению эффективности, 
коммуникации и эмоциональному 
интеллекту. 
По первому образованию инженер ракетных 
комплексов (МГТУ им. Баумана). Частный 
учитель физики и математики. 
Преподаватель «Русской школы 
математики» (США). 
Интересы: психология, преодоление 
жизненных кризисов, семейная гармония, 
Спиральная динамика, а также авиация и 
космонавтика 
 

 KRAAN KAREL MD 
Senior Consultant 
Outpatient Department 
Luzerner Psychiatrie 
Education 
1972 – 1979  School of 
Medicine, University of Basle, 
Switzerland 

1983 Swiss Citizenship 
1983 Swiss Medical Diploma (Dipl. Arzt) 
1986 University of Basle, Doctor of 
Medicine. Doctoral Thesis: “Social 
Determination of Psychosomatic Complaints of 
Italian Foreign Workers in Switzerland" 
1986 Swiss Medical Association, Specialist 
Diploma Psychiatry and Psychotherapy 
Work experience 
1980 – 1987 Resident training in adult and 
child psychiatry in various in- and outpatient 
services in Basel, Liestal, Lucerne and Bellikon 
1987 – 1996 Private practice in psychiatry 
and psychotherapy, Lucerne 
1996 – 2006 Deputy Medical, Director In- 
and Outpatient Services, Psychiatriezentrum 
Luzern-Stadt 
2006 – 2017 Medical Director, Outpatient 
Services, Luzerner Psychiatrie 
Since 2017 Senior Consultant, Outpatient 
Services Luzerner Psychiatrie  
Since 2003 Teaching therapist, Supervisor 
and Lecturer SAGKB (Swiss society for 
Katathymes Bilderleben) 
2014 – 2022  International Expert for 
MENSANA-Project Phase 1 and 2 
 

PATHARE SOUMITRA 
 MD MRCPsych PhD is a 
Consultant Psychiatrist 
and Director of Centre for 
Mental Health Law and 
Policy at the Indian Law 
Society, Pune, India. His 

primary interests are in the areas of mental 
health policy, scaling up mental health services, 
rights-based care and legislation.  
He was a member of the Mental Health Policy 
Group appointed by Government of India to 
draft India’s first National Mental Health 
Policy released in October 2014. He has 
provided technical assistance the Ministry of 
Health and Family Welfare, Government of 
India in drafting India’s new Mental Health 
Care Act 2017, which takes a rights-based 
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approach to mental health care and provides for 
publicly funded universal mental health care.  
He has served as a WHO consultant in many 
low and middle-income countries assisting in 
developing mental health policy and drafting 
and implementing mental health legislation. He 
was the Principal Investigator of QualityRights 
Gujarat project (2014-2016) which 
implemented the WHO QualityRights program 
in 6 public mental health facilities in Gujarat.  
 

Dr. LAKSHMI 
VIJAYAKUMAR is the 
founder of SNEHA, an NGO 
in Chennai for the prevention 
of suicide. She is the Head, 
Department of Psychiatry, 

Voluntary Health Services, Adyar, Chennai. 
She is a member of the W.H.O’s International 
Network for Suicide Research and Prevention. 
She is an Honorary Associate Professor in the 
University of Melbourne, Australia. 
She was the Vice President of the International 
Association for Suicide Prevention (I.A.S.P.) 
for four years. She was awarded the Ringel 
Service award by IASP. She has been conferred 
Honorary Fellowship of the Royal College of 
Psychiatrists (FRCPsych), U.K and FRCP 
(EDIN) for her work on suicide prevention. 
She was one of the  editors of the WHO’s report 
“Preventing Suicide – A global imperative” 
published in 2014.  
She has received numerous awards in India 
such as For The Sake Of Honour, Bharathi 
Virudu,  Women Doctor of the year etc. She has 
actively worked for decriminalization of 
suicide, media guidelines for reporting of 
suicide and  developing a national suicide 
prevention strategy for India. 
She has published widely in peer reviewed 
journals and has authored several chapters. She 
is a reviewer for numerous journals and has 
edited two books. 
Her area of interest and expertise includes 
developing cost effective community 
intervention to prevent suicide. 
 

ANDREA FAGIOLINI, 
MD, is Professor of 
Psychiatry and Chairman, 
Chief of Medical 
Services, and Residency 
Training Director of the 
Department (DAI) of 

Mental Health and Sensory Organs, University 
of Siena Medical Center, Siena, Italy. He 
received his medical training at the University 
of Pisa School of Medicine, Italy. After 
completing his psychiatric residency at the 
University of Modena, Italy, he spent more than 
10 years at the University of Pittsburgh Medical 
School, Pennsylvania, USA, where he served as 
Associate Professor of Psychiatry and Medical 
Director of the Bipolar Disorder Center and the 
Depression and Manic Depression Prevention 
Program. His research interests focus on the 
pharmacological treatment of mood and 
psychotic disorders. Professor Fagiolini also 
serves on the editorial board or as a reviewer for 
several psychiatry journals. He is the author or 
co-author of over 400 books and peer-reviewed 
articles. 
 

 OPREA VALENTIN Dr. șt. 
med., conferențiar universitar, 
Catedra de psihiatrie, 
narcologie și psihologie 
medicală a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, 
Chișinău, Republica Moldova.  

Autor a peste 130 publicații științifice și două 
indicații metodice. Co-autor la un manual de 
psihiatrie și 3 protocoale clinice naționale. 
Membru al Asociației Europene de Psihiatrie. 
 

Prof. Univ. Dr. VASILE 
CHIRIŢĂ, Membru de 
onoare al Academiei de 
Ştiinţe Medicale, cu o vastă 
activitate didactică în cadrul 
Disciplinei de Psihiatrie a 
UMF “Gr. T. Popa” pe care a 
și coordonat-o, îndrumător 
științific a peste 30 de lucrări 
de doctorat finalizate, medic 

primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie 
“Socola”, Iași, a absolvit numeroase cursuri de 
perfecționare în Europa și SUA și are o 
remarcabilă activitate în studii clinice 



 

41 

multicentrice de faza II, III, IV, în calitate de 
investigator principal. Prezintă o bogată 
activitate științifică, cu peste 380 de publicații, 
majoritatea în reviste de prestigiu cotate ISI și 
B+, manuale şi  monografii, numeroase capitole 
în volume de specialitate din ţară şi străinătate 
precum și editând “Tratat de Psihiatrie” Ed. I 
(2002), Ed. II (2009), pentru care i s-a decernat 
Premiul „Petre Brânzei” al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România. Membru în 
numeroase Societăţi Ştiinţifice şi Asociaţii 
Profesionale naţionale şi internationale, 
fondator şi coordonator al Centrului de Nursing 
Psihiatric “Fracaritatis“ Iaşi și al Programului 
de asistenţă comunitară “locuinţe protejate 
pentru bolnavii psihici”, este Redactor Ştiințific 
al Buletinului de Psihiatrie Integrativă și face 
parte din bordul editorial și din comitetele 
științifice ale mai multor publicații de prestigiu, 
naționale și internaționale. 
 

Conferențiar Universitar Dr. 
PETRU ROMEO DOBRIN 
 Șef Secție IX Cronici 
 Medic primar psihiatrie 
 Medic specialist 
medicină legală 
Doctor în științe medicale 

Atestat în Îngrijiri Paliative, Atestat în 
Managementul Serviciilor de Sănătate 
Membru în Senatul U. M. F. “Grigore T. Popa”, 
Iaşi, Membru al Societății de Medici și 
Naturaliști, Membru al Asociației Române de 
Psihiatrie și Psihoterapie, Membru al Comisiei 
Profesional-Științifice , Colegiul Medicilor 
Iași, Masterat în Management Sanitar, U. M. F. 
“Grigore T. Popa”, Iaşi, Masterat în Intervenţie 
psihosocială şi psihoterapie , Universitatea „Al. 
I. Cuza”, Iaşi, Redactor al revistei Buletin de 
Psihiatrie Integrativă 
 

ROXANA CHIRIȚĂ – 
Profesor Universitar Dr. ȋn 
cadrul Disciplinei de 
Psihiatrie, Departamentul 
Medicale III, Universitatea 
de Medicinӑ și Farmacie Gr. 
T. Popa din Iași,  Medic 
primar psihiatru la Institutul 

de Psihiatrie Socola din Iași, Șef al Secției VII 
Acuți, Director Medical al Institutului de 
Psihiatrie Socola, Iași (iunie 2014 - iunie 2015, 
decembrie 2015 - mai 2020). Doctor ȋn Știinte 

Medicale și ȋn Filosofie, coordonator de 
activitate didacticӑ, coordonator de activitate 
științificӑ și doctorate; cu o bogatӑ activitate 
publicisticӑ și de cercetare, a scris numeroase 
cӑrți, monografii, dar și capitole ȋn tratate de 
specialitate, a publicat peste 200 de articole 
cotate ISI și B+ ȋn reviste medicale 
prestigioase, are ȋn palmares participarea la 
numeroase studii clinice multicentrice atât ȋn 
calitate de investigator cât și ca investigator 
principal. Membrӑ ȋn multiple societӑți 
științifice, editor șef al Buletinului de Psihiatrie 
Integrativӑ (revistӑ cotata B+), organizeazӑ și 
prezideazӑ anual manifestӑri științifice 
destinate atât medicilor specialiști psihiatri și 
medicilor specialiști din specialitӑți conexe, cât 
și medicilor rezidenți și studenților mediciniști. 
 

 ANAMARIA CIUBARA, 
Certified physician practicing 
psychiatry at “Elisabeta 
Doamna” Psychiatry Hospital, 
Galati, Romania. She 
is teaching Psychiatry and 
Behavioral Sciences course as 
Professor at the Faculty of 

Medicine and Pharmacy within the „Dunarea de 
Jos” University Galati. She is a member of 
Psychiatric Advisory Committee for Ministry 
of Health, editor of the „American Journal of 
Psychiatry and Neuroscience” and is involved 
in many research, educational and advocacy 
projects in psychiatry. 
 

Prof. dr. BURLEA 
GEORGETA 
2004 - present - Lecturer, holder, 
UMF "Gr.T.Popa" Iasi 
2000 - 2004  

- Lecturer, Associate, "Al" Pharmacy, 
University  
"P.Andrei" and University "Gr.T.Popa" Iasi 
1992 - present - Speech Therapist, Clinic for 
children "Santa Maria" 
1988 - present - Speech Therapist , Speech 
Therapists interschool  
Science Center 
1973 - 1988 - Professor,    High School "Mihai 
Eminescu"  
National High School 
2000-2004 - Doctor of Psychology - Faculty of  
Psychology and Communication Sciences,  
University of Bucharest 
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CIPRIAN BĂCILĂ,  
MD, PHD 
He currently works as an 
Lecturer of the Faculty of 
Medicine, at the “Lucian 
Blaga” University of Sibiu 
and as a medical director of 
the Psychiatric Hospital “Dr. 

Gheorghe Preda ” of  Sibiu. 
He graduated from the “Iuliu Hatieganu” 
University of Medicine and Pharmacy of Cluj 
Napoca and has a Master's degree in Health 
Management and a Ph.D. in Health Sciences.  
He participated in several training courses and 
graduated as a psychotherapist in positive 
psychotherapy, specializing in the 
psychotherapy field of autogenic training. 
 He has basic training in good clinical practice 
for clinical research  professionals and  also a 
competence in the field of emergency medicine.  
During his clinical work, he was involved in 
various associations, both in the community 
and in the medical area, being a member of the 
Romanian Association of Psychiatry and 
Psychotherapy, member of the Romanian 
Suicide Prevention Alliance , vice president of 
the Social Psychiatry Association of Romania 
and the honorary president of the Non 
Governmental Association of the Psychiatric 
Hospital " Dr. Gheorghe Preda” from Sibiu.  
In addition to his clinical work, he has 
participated in many national and international 
scientific events, being also involved in 
research and, therefore, has published articles in 
his field of expertise: depression, 
schizophrenia, suicidal behavior, mental health 
services and health management.  
 

SILVIA STEPU 
EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ 
02/2013 – În Curs – Vila 
Flor, Portugalia 
Medic/Director Clinic – 

UCC Vila Flor/Clinica De Reabilitare 
09/2012 – În Curs – Vila Flor, Portugalia 
Medic Specialist Medicina De Familie – 
Scmvf/Azil De Batrani 
01/01/2017 – 31/07/2020 – Macedo De 
Cavaleiros, Portugalia 
Medic Competent In Ingrijiri Paliative – ULS 
Nordeste/ Departamentul Ingrijiri Paliative 

03/2010 – 01/2013 – Mirandela, Portugalia 
Medic De Familie – ULS Nordeste/Centru De 
Sanatate 
Educație Și Formare Profesională 
09/2012 – 08/2014 – Bragança, Portugalia 
Postgrad Ingrijiri Continue – Scoala Superioara 
De Sanatate 
09/2013 – 07/2014 – Bragança, Portugalia 
Postgrad Ingrijiri Paliative – Scoala Superioara 
De Sanatate 
04/2014 – 09/2014 – Geneva, Elveţia 
Stagiere/Medic – Hug Geneve (Spitalul 
Universitar Geneva) 
01/01/2006 – 31/12/2009 – Mirandela, 
Portugalia 
Specializare Postuniversitara In Medicina 
Generala Si De Familie – Ars 
Norte/Porto/Medicina Generala Si 
De Familie 
1993 – 2001 – Chisinau, Moldova 
Facultatea De Medicina Generala – Usmf 
"Nicolae Testemitanu" 
 

RALUCA NICA 
activează în domeniul 
sănătății mintale din anul 
1995 și este de profesie 
psiholog clinician si 
psihoterapeut cognitiv-
comportamental. Este 

doctor în științe medicale.  
În calitate de director executiv al Ligii Române 
pentru Sănătate Mintală, de-a lungul carierei 
sale a elaborat, dezvoltat și implementat din 
poziția de coordonator de proiect peste 30 de 
proiecte în domeniu. De asemenea a participat 
activ la elaborarea legislației și a strategiilor din 
domeniul sănătății mintale în România și 
Republica Moldova. Este membru al Board-
ului și Vice-presedinte organizației pan 
europene GAMIAN Europa. 
 

 DIANA STĂNCULEANU 
drd. Universitatea București 
– Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, 
psihoterapeut specializat în 
psihoterapii cognitiv 

comportamentale, expert național în sănătatea 
mintală a copilului și adolescentului, consultant 
Liga Română pentru Sănătatea Mintală   
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TIBERIU ANDREI 
ROTARU 

ANGHELESCU is the 
manager of the Chronic 
Psychiatric Hospital Siret 
since 2008 and he is 
responsible for the 
coordination and activity of 

the hospital. He graduated the Bucharest 
University studying sociology-psychology-
pedagogy and then receiving the certificate for 
specialist psychologist in clinical psychology 
from The College of Psychologists in Romania. 
He worked for several years as a teacher and 
also in care for people with special needs. He 
became a psychologist in The Chronic 
Psychiatric Hospital Siret in 2006, being 
responsible for the development of the hospital, 
submitting more projects.  
He became a trainer in 2012 after finishing the 
studies at  The Ministry of Labour  and Ministry 
of Education,  working with institutions  as 
ONG „A New Life”, The County Department 
for Social Assistance and Child Protection , 
Eagle House and the Public Health Department 
of Suceava, the National Child Protection 
Authority being involved in studying and 
implementing the process of 
deinstitutionalization and its effects on people 
with disabilities,  developing professional skills 
for staff working with children or adults with 
special needs and others, becoming a Trainer 
for promotion of human’s rights and trainer on 
organizing support groups. 
For his work he has been awarded by Suceava 
County Council with „Bukowina Order”. He 
also received an award for his work in the field 
of Mental Health from Bucharest Council 
together with representatives NGO’s from the 
same field. 
 

ADRIAN LUPUȘOR, 
asistent universitar, Catedra 
de fiziologie a omului și 
biofizică, USMF ”Nicolae 
Testemițanu” ; 
medic neurolog, Centrul de 
somnologie; colaborator 

științific, Laboratorul de neurologie 
funcțională, Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie ”Diomid Gherman”; 
secretarul Societății de Medicina Somnului din 
RM 

 
 DELIV INGA, Dr. șt. med., 
conferențiar universitar, 
Catedra de psihiatrie 
narcologie și psihologie 
medicală a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”, 
Chișinău, Republica Moldova.  

Autor a peste 70 publicații științifice, co-autor 
a 3 protocoale clinice naționale. 
 
 

VLADIMIR VENKOV 
NAKOV 
Psychiatrist, head of the 
Mental Health Department 
in the National Centre of 
Public Health and 
Analyses, Sofia, Bulgaria. 
He studied medicine at the 
Medical University – 

Pleven. Since 1998 he worked at several 
psychiatric hospitals as a psychiatrist. In 2002, 
he became a specialist in psychiatry. Since 
January 2015 he is defending PhD study in the 
field of social medicine. Since 2007 he has been 
working in the field of mental health promotion 
and prevention of mental disorders, especially 
of prevention of suicide in Bulgaria. He wrote 
over 40 publications for academic journals and 
book for suicides in Bulgaria. Dr. Nakov is a 
Governmental expert on dementia since 2018, 
member of the Section of Suicidology and 
Suicide Prevention on EPA and representative 
for Bulgaria. One of the founders of the Mental 
Health Association of South-Eastern Europe. 
 

ARIEL COMO 
Professor of Psychiatry at 
the Tirana Medical 
University, is currently 
clinical Head of 
Psychiatry Division, 
Department of 
Neuroscience, Tirana 

University Hospital Center Mother Tereza, 
Deputy Dean for Continuing Medical 
Education at the Faculty of Medicine, Tirana 
Medical University. Member of the Directors’ 
Council of postgraduate schools in 
Neurosciences (including General Psychiatry 
and, Child and Adolescent Psychiatry), member 
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of the National Steering Committee on 
Reforming the Mental Health Sector, and 
member of working group on developing inter-
sectorial strategy on Child and Adolescent 
Mental Health. Since 2010 is National 
Coordinator at the South East European Autism 
Network, and Scientific Director of the Tirana 
Regional Center on Autism. 
 

MIHAIL CRISTIAN 
PIRLOG 
Associate Professor in 
Medical Sociology at the 
Faculty of Medicine – 
University of Medicine 
and Pharmacy of Craiova; 
Sociologist and 
Coordinator of National 

Mental Health Program – Prophylaxis in 
Psychiatric Pathology developed by Romanian 
Ministry of Health and Clinical Hospital of 
Neuropsychiatry of Craiova. President of 
Mental Health Association of South-Eastern 
Europe (MHASEE), member of European 
Scientific Association on Schizophrenia and 
other Psychoses (ESAS), European Psychiatric 
Association – Section of Suicidology and 
Suicide Prevention (EPA-SSSP), European 
Public Health Association (EUPHA) – Section 
on Chronic Diseases. He has been involved in 
many national and international research 
projects and clinical trials in the field of mental 
health. His research interests are in social and 
economic factors involved in psychiatric 
pathology and mental illness stigma. 
 

LAVINIA DUICA 
Lecturer at Lucian Blaga 
University of Sibiu, Chief of 
the Clinic Department of the 
Dr. Gh. Preda Psychiatric 
Hospital Sibiu and residency 
coordinator. She has 

graduated University of Medicine and 
Pharmacy Craiova and Faculty of Psychology, 
Lucian Blaga University of Sibiu; she has been 
trained in Psychiatry in Craiova and Sibiu and 
in Existential Analysis and Logotherapy 
Counselling and Psychotherapy School in 
Bucharest. She obtained her PhD at the Gr. T. 
Popa University of Medicine and Pharmacy 
Iasi. Dr. Lavinia Duica participated at 
numerous national and international scientific 

manifestations and is the author of many 
scientific works. Her areas of interest are 
suicidal behavior, schizophrenia, affective 
disorders, mental health services and existential 
analysis psychotherapy. 
 

MIHAI MUTICA 
He has graduated Grigore T. 
Popa University of Medicine 
and Pharmacy from Iassy. He 
has completed his PhD from 
University of Medicine and 
Pharmacy Craiova in 2016 

and in present he is certified physician 
practicing psychiatry at Elisabeta Doamna 
Psychiatry Hospital, Galati, Romania. He is 
involved in numerous research and advocacy 
projects in mental health. 
 

CATALINA CRISAN 
Specialist in Adult 
Psychiatry and Lecturer at 
the Department of 
Neurosciences, Discipline 
of Psychiatry and Pediatric 
Psychiatry, University of 

Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu Cluj-
Napoca. Her research interests are devoted 
towards evaluation of the awareness of disease 
in psychiatric disorders, forensic psychiatry and 
the evaluation of psychiatric symptoms in 
neurodegenerative disorders, especially 
Huntington disease. Her expertise in the field of 
psychiatry is completed with courses in the 
field of psychosis and mood disorders at 
Maudsley Forum, King’s College London 
(2007), Mental Health Futures: Schizophrenia 
Masterclass, Madrid, 2013 and project 
European standards for competitive postdoc 
formation programs in the domain of advanced 
reaserch and forensic psychiatry (2011-2013). 
She is a member in the New Comission of 
psychiatric forensic expertise and of the 
Huntington’s disease service in Romania. 
 

ANDREI GRESITA  
PhD Student and Research 
Assistant at the Center of 
Clinical and Experimental 
Medicine - University of 
Medicine and Pharmacy of 
Craiova, Romania. He is 
member of a research team 
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mainly focused on aging and post stroke 
recovery. He studies psychiatry as a resident 
doctor at the Clinical Neuropsychiatry Hospital 
of Craiova and aims to combine research with 
clinical medicine in the hope of discovering a 
treatment which will substantially improve the 
cognitive and motor deficit of patients who 
suffer from stroke. He plans on continuing his 
research as part of a post-doc program. 
 

MONICA – LAURA 
CARA 
Specialist in Public Health 
and Management. 
Associated lecturer of the 
Public Health Department at 
University of Medicine and 
Pharmacy of Craiova. 

Experience in social services management, 
working with children with mental illness as 
coordinator of a Community Services Complex 
(residential centre and rehabilitation center for 
children with disabilities), under The General 
Directorate of Social Assistance and Child 
Protection Dolj, Romania. Special research 
interests in maternal foetal health, genetic and 
rare diseases, quality management in 
healthcare, mental health. Numerous scientific 
papers at national and international 
conferences. Member of European Public 
Health Association (EUPHA) 
 

 DANIEL DAVID  
Professor,  Ph.D.  of  clinical  
cognitive  (neuro)sciences,  is  
Director  of  Research  and 
Diplomate/Supervisor at the 
Albert Ellis Institute (AEI), 
New York, USA and 

president/director of the International Institute 
for the Advanced Studies of Psychotherapy and 
Applied Mental Health. He is also a supervisor 
in the Academy of Cognitive and Behavioral 
Therapies. After his graduate (Babeş-Bolyai 
University) and postgraduate (Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai) studies, he got a 
professorship position at the Babeș-Bolyai 
University, Cluj-Napoca, Romania and an 
adjunct professorship position at the Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai, New York, 
USA. He is one of the world leaders in 
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Rezumat 
 

Întroducere: Calitatea vietii reprezinta totalitatea conditiilor care asigura integritatea vietii biologice, 
satisfacerea cerintelor de ordin social-economic legate de nivelul de trai material si spiritual care sa 
permita echilibrul, formarea si afirmarea personalitatii umane. Problematica calitatii vietii este 
complexa si contine mai multe obiective teoretice si practice. Calitatea vieţii este aflată în strânsă 
legătură cu satisfacţia faţă de viaţă – adică modul în care o persoană se poziţionează faţă de viaţă ca 
întreg. În domeniul sănătății în general și în domeniul sănătății mintale în particular, satisfacția față 
de viață este foarte importantă, deoarece achiziționare unei tulburări mintale are o evoluție cronică și 
se menține pe parcursul întregii vieți. Scopul de intervenție în aceste cazuri nu este doar un tratament 
biologic, dar psihoeducația, reabilitarea și învățarea persoanei să trăiască cu problemele pe care le 
are. De toate aceste și depinde calitatea vieții persoanei cu probleme de sănătate mintală.Persoanele 
cu TMS reprezintă cea mai vulnerabilă populație care are nevoie de ajutor substanțial din diverse 
resurse pe termen lung pentru a răspunde nevoilor multiple biopsihosociale (Nelson G 2006). Scopul 
studiului este stabilirea importanței și relației dintre nivelul calității vieții persoanelor și tulburărilor 
mintale severe (TMS) din cadrul serviciilor de sănătate mintală. 
Material și metode: chestionar multidimensional pentru studierea informației despre persoana; 
evaluarea calității vieții am utilizat 2 instrumente de autoevaluare CANSAS si EQ-5D. 
Rezultate. Constatăm că apariția tulburărilor mintale severe se declansează în vărstă tănără și duc 
după sine o dereglare în principalele domenii ale vieții: cuplu, familie, copii, apartenență socială și 
profesională.Rezultatele studiului sugerează că, pentru a obține cea mai mare eficacitate în 
intervenție, serviciile de sănătate mintală și cele eabilitaționale pentru persoanele cu TMS ar trebui 
dezvoltate în conformitate cu cele mai frecvente nevoi ale pacienților.Persoanele cu tulburări mintale 
severe nu cunosc diversitatea de tratamente și abordări oferite în comunitate de serviciile specializate 
și preferă să ia doar tratament medicamentos sau să evite.  
Concluzii. Această lucrare menționează că serviciile oferite de serviciile de sănătate mintală, precum 
serviciile comunitare, ar fi cele mai solicitabile și eficiente pentru pacienți și familiile acestora. Aceste 
servicii încă nu funcționează pe deplin la noi în țară și este necesar de dezvoltat pe viitor o gamă largă 
de activități reabilitaționale și de integrare socială a persoanelor cu TMS. Aceste servicii includ 
asistență intensă la domiciliu, activități de petrecere a timpului liber, consiliere și psihoterapie, 
activități de grup de support și autosuport. Centrele comunitare de sănătate mintală trebuie capacitate 
cu servicii sociale, psihologice, psihoterapeutice si de recuperare. Activitatea serviciilor comunitare 
necesită promovare și societatea trebuie să cunoască mai mult despre probleme de sănătate mintală. 
Psihoeducația și informarea e necesar de stabilit ca una din primele activități de recuperare cu care se 
va intervene în cazurile tulburărilor mintale. Evaluarea nevoilor ar trebui să devină o parte integrantă 
a practicii clinice și poate fi recomandată ca instrument de măsurare fiabil. 
Cuvinte-cheie: tulburări mintale severe, sănătate mintală, calitatea vieții, satisfacția beneficiarilor. 
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Rezumat 

 
În lucrarea pe care am decis să o prezentam, ne-am propus să aducem în atenția dumneavoastră o 
gamă variată de cauze ce pot determina apariția, evoluția și prognosticul negativ al deteriorării 
cognitive. Recunoaștem că am ales cu greutate subiectele pe care să le discutăm, datorită multitudinii 
lor.  
Ne-am oprit la descrierea Tulburării Cognitive, a Demenței, la modul general, a Demenței în Boala 
Alzheimer, dar și la implicarea Depresiei la vârsta a treia în apariția Demenței. De asemenea, un rol 
important îl are insomnia, care este frecvent întâlnită la vârstnic și care netratată, contribuie și ea la 
această patologie. Depresia reprezenta un capitol foarte important, având în vedere faptul că există 
dovezi certe, care arată implicarea ei in etiologia dar și fiziopatologia Demenței. Din  fericire, în 
condiția în care se intervine personalizat și susținut în inițierea tratamentului, substratul neuronal 
poate reveni la aspectul anatomic normal, datorită declanșării neurogenezei. În caz contrar, evoluția 
substratului anatomic, a neuronilor, va fi aceea de neurodegenerare și apoptoza cu moartea celulei. 
Am considerat oportun să amintim despre Dementa Vasculara și cea din Boala Parkinson deoarece 
sunt mai des întâlnite în secțiile de Psihiatrie, comparativ cu celelalte tipuri.  
O ultimă temă care a fost tratată, este aceea a Tulburărilor  cognitive în Diabetul Zaharat tip II și acest 
lucru l-am făcut pentru a arata importanța echipei multidisciplinare în evaluarea și monitorizarea  
pacientului.  Datele arată că în aceste două afecțiuni există cauze comune care fac ca evoluția bolii 
somatice și a celei psihice să se potențeze negativ.  
Cuvinte cheie: demența, depresie, neurodegenerare, diabet zaharat 
 

Deteriorarea cognitivă, demența, este o afectare psihică frecvent întâlnită mai ales la 
vârstnic, sau ca să facem o caracterizare mai plastică la persoanele cu “mai multe amintiri”. Din 
nefericire însă, prezentarea la medicul de familie sau medicul specialist se face destul de tardiv. 
Concepția conform căreia bătrânul este mai uituc, are uneori ciudățenii, mai încurcă zilele, în loc să 
ceară “o cană” folosește termenul înlocuitor “asta”, nu definește lucrurile sau uită să pună sare sau 
borș în ciorbă, este total greșită. Explicația pe care o furnizează este una simplă care absolvă orice 
aparținător de sentimentul de vină: “e bătrân, ce să mai vrem de la el (ea)”. 

Adesea însă ajung la medic pentru alte simptome pe care le acuză și cel mai frecvent este 
insomnia care se poate asocia cu agitația, sau pot sa apară și fenomene perceptuale. 

În momentul în care se începe evaluarea, alături de motivele enunțate  la anamneză,  la 
examinarea clinică, se observă că de fapt aparținătorii nu evaluează întotdeauna corect rata 
schimbării. Comentariile copiilor sau nepoților încep să se nuanțeze și să se apropie de adevăr: pană 
acum câteva luni a fost în stare să se descurce cu facturile de la lumină sau apă, acum trebuie să fac 
eu lucrul acesta” sau “de ceva timp  și-a pierdut interesul pentru modul în care se îmbracă, ba mai 
mult, le și încurcă sau le pune pe dos, se încheie greșit la nasturi”. Alteori afirmă că pacientul a început 
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“să se certe fără motiv cu cei din jur, ceea ce nu era de felul lui”.  Întrebările țintite adresate  
însoțitorului arată că fenomenologia a apărut cu luni sau poate 1-2 ani în urmă.  

Din acest moment începe evaluarea pe care trebuie să o facem noi legat de stabilirea 
diagnosticului și a stadializării bolii, stabilirea schemei terapeutice particularizate și adaptate 
persoanei respective. 

În patologia psihiatrică, această simptomatologie deteriorativă poate fi determinată de mai 
multe cauze. În afară de îmbătrânirea patologică cu modificările tipice din Demența Alzheimer, alți 
factori ce pot interveni sunt legați de stilul de viață: alimentație dezechilibrată și obezitate, consumul 
excesiv de alcool, dar și de medicamente și psihostimulente, tutun, lipsa de mișcare și sedentarism, 
afecțiunile metabolice cum ar fi diabetul zaharat și nu în ultimul rând bolile cardiovasculare, de 
exemplu HTA. 

Sigur că fiecare tip de deteriorare are caracteristicile proprii, dar toate au în comun declinul 
cognitiv care se manifestă prin afectarea memoriei, inteligenței, a rezolvării problemelor, a 
limbajului, orientării, percepției, atenției, judecații, abilitații sociale și are drept consecință limitarea 
învățării, a achiziționării informațiilor, dar și alterarea funcționalității în toate domeniile. 

În consecință, demențele reprezintă un sindrom clinic caracterizat prin  declin față de nivelul 
anterior de funcționare, o clasă de afecțiuni neurodegenerative caracterizate prin alterarea persistentă, 
progresivă și ireversibilă a funcțiilor cognitive și pierderea autonomiei.  

Ea asociază o gamă largă de simptome psihice și comportamentale,  agitație/agresivitate, 
iritabilitate/labilitate, dezinhibiție, comportament motor aberant, și activitate nocturnă cu evoluție 
către invaliditate si moarte (1).  

Afecțiunile denegerative au perioade de evoluție: de la faza prodromală, se continuă cu faza 
inițială când apare declinul cognitiv lejer sau ușor, stadiul mediu de evoluție cu accentuarea 
deteriorării și în final, etapa a patra, cea severă pe care o sesizează cel mai frecvent familia și este de 
fapt momentul prezentării la medic (2).  

Este știut faptul că, îmbătrânirea asociază un declin cognitiv fiziologic, aici vorbim despre 
îmbătrânirea normală, însă în anumite situații acest fenomen este amplificat de anumite condiții, 
vulnerabilități care pot interveni în apariția demenței.  

Există diverse nivele de vulnerabilitate și aici putem aminti de vulnerabilitate genetică.  
Discutam despre ea mai ales în Demența din Boala Alzheimer (AD) care are o transmitere genetică 
autosomal dominantă și constă în implicarea mai multor gene. Fără a avea pretenția enumerării tuturor 
modificărilor genetice, amintim: mutația punctiformă a genei ce codifică (APP) proteina precursor a 
amilicului (3). Datele arată că sunt implicate și genele ce codifică presenilina 1 si 2, care împreună 
ajută și ele la formarea plăcii amiloide. Studiile efectuate pe familiile cu AD arată că un rol îl are și 
alela ce codifică apolipoproteina E4 (APOE4). De notat că, datorită afectării genetice asemănătoare, 
maladia Down în antecedentele familiale, reprezintă un factor de vulnerabilitate. 

În forma cu debut precoce și agregare familială a AD, suportul genetic determină fenomenele 
de degenerescență neurofibrilară, neuritică și în plăcile de beta-amiloid. 

Un alt tip de vulnerabilitate îl reprezintă afectarea sistemelor neuromediatoare. 
Acetilcolina este un important neurotransmiţător în sistemul nervos central. Sistemul 

colinergic prezintă o perturbare a transmisiei neuromediatorului, ce este  determinată de pierderea 
eficienței semnalizării acetilcolinei la nivelul structurilor cognitive. În același timp apare o  
modificare a activității enzimelor Acetilcolinesteraza și Butirilcolinesteraza  (AchE și BuChE), în 
sensul scăderii AchE și creșterii BuChE,  disfuncție receptorală, scăderea numarului de neuroni 
colinergici în nucleul Meynert (4). 
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Sistemul glutamatergic este implicat prin eliberarea anormală de glutamat, cu scăderea 
captării glutamatului din fanta sinaptică, ce determină excitotoxicitate cu moarte neuronală. Acest 
fenomen este determinat de perturbarea raportului între sistemul GABA și Glutamat.  Acest fenomen 
în care are loc implicarea glutamatului apare atât în AD, dar și în demența vasculară. 

Sistemul dopaminic este implicat mai ales în cazul Demenței din Boala Parkinson.  
Datele referitoare la vulnerabilitatea neuromediatoare sunt mult mai complexe și cu legături 

clare de interdependență. 
Vulnerabilitatea vasculo-cerebrală este un alt element implicat în patologia deteriorativă. 

Perfuzia cerebrală stă la baza hrănirii și implicit a funcționării neuronale. Există dovezi certe de 
corelație între afecțiunile cardiovasculare, așa cum este HTA, care  determină  modificarea perfuziei 
cerebrale. Demența vasculară este o consecință a accidentelor vasculare. Afecțiunea metabolică cu 
impact cerebro-vascular este Diabetul Zaharat care poate acționa pe de o parte la nivel vascular 
datorită faptului că au ca ţesut-ţintă vasele de sânge, dar și în creșterea glutamatului la nivel cerebral, 
cu rol neurotoxic. 

Din punctul de vedere al vulnerabilității psihologice și sociale, există profilul de 
personalitate premorbidă ce determină profilul clinic al manifestărilor noncognitive, nivelul cognitiv 
superior având o evoluție mai severă, în special dacă se asociază cu lipsa suportului social (2). 

Clinica Demenței  
Demența este un sindrom datorat unei patologii cerebrale, și este caracterizată prin 

evolutivitate, cronicitate și cu o consecință a declinului funcțiilor corticale superioare (14). Grupul de 
sindroame inclus în această categorie se găsește la intersecția dintre psihiatrie, neurologie și medicina 
somatică, fiind poate cel mai clar exemplu despre cum agresiuni biologice pot duce la 
simptomatologie comportamentală (5).  

Cogniția include memoria, limbajul, orientarea, judecata, abilitățile în relațiile intersociale, 
în îndeplinirea acțiunilor (praxia) și rezolvarea problemelor (5). 

 Conform ghidului de diagnostic al Asociației Americane de Psihiatrie (6),  domeniile 
neurocognitive cuprind:  

atenția complexă (atenția susținută, atenția distributivă, selectivă și viteza de procesare),  
funcția executivă (planificare, puterea de decizie, memoria de lucru, corectarea 

greșelilor/răspunsul la feedback, inhibiția/flexibilitate mentală),  
 memoria și învățarea (memoria imediată, memoria recentă și de lungă durată-

autobiografică, semantică, învățarea implicită), limbajul (receptiv și expresiv), 
 domeniul perceptual motor (percepție vizuală, praxie, gnozie) și  
cogniția socială (recunoașterea emoțiilor, Teoria Minții). 
Alterarea cogniției duce la modificarea comportamentului, asociind o paletă întreagă de 

simptome psihiatrice care poate complica tabloul sindromului neurocognitiv, ducând la alterarea 
funcționării pacientului. Demența produce alături de declinul în funcționarea intelectuală și 
modificări ale activităților cotidiene uzuale cum ar spălatul, îmbrăcatul, alimentația, igiena personală. 
De asemenea apar alterări ale funcțiilor sociale și familiale (7). 

În cadrul tulburărilor neurocognitive sunt incluse în DSM 5 acele afecțiuni care au ca 
manifestare clinică principală deficitul cognitiv dobândit, și anume delirium și demență (tulburarea 
neurocognitiva majoră - după cum este denumită în Ghidul Asociației Americane de Psihiatrie, cu 
subtipurile sale etiologice. De asemenea, se introduce termenul de tulburare neurocognitivă ușoară, 
diferența față de cea majoră făcându-se pe baza gradului de disfuncție produs de sindromul cognitiv. 
În cazul tulburării neurocognitive ușoare nu este afectată independența pacientului, deficitul cognitiv 
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fiind prezent însă într-un grad modest, care permite pacientului să efectueze sarcinile aferente vieții 
sale, însă cu efort și strategii compensatorii suplimentare. 

Diagnosticul demenței se poate stabili după evaluarea complexă a statusului neurocognitiv 
și al nivelului de funcționare al pacientului, în condițiile unui nivel de conștiență lucidă (nu exclusiv 
în delirium) și în absența altor tulburări mentale semnificative care ar putea explica deficitul cognitiv 
(cum ar fi schizofrenia sau depresia majoră). La pacientul cu demență (tulburare neurocognitivă 
majoră) se evidențiază un declin semnificativ în cel puțin unul dintre domeniile cognitive, care duce 
la afectarea independenței în efectuarea activităților zilnice (6). 

Criteriile de diagnostic pentru Demențe (adaptat după DSM IV-TR ) (2) 
Am considerat că este util să expunem criteriile după DSM IV-TR deoarece analiza o facem 

conform acestor criterii în evaluarea didactică, deși DSM-5 este funcțional la nivel mondial.  
Criteriile de diagnostic pentru demență sunt: 

1. Dezvoltarea deficitelor cognitive care trebuie să determine 
–afectarea memoriei (scăderea posibilității de a achiziționa și/sau evoca informațiile, 

-cel puțin unul din următoarele: afazie, apraxie, agnozie, perturbarea funcționarii 
executive (de ex. Planificare, organizare, abstractizare) 

2. Deficitul cognitiv determină un declin față de nivelul anterior de funcționare și 
cauzează afectare semnificativă a funcționalității în toate planurile sociale, familiale sau 
ocupaționale. 

3. Deficitul cognitiv nu apare în cursul uni delirium 
4. Criteriile de diagnostic specifice se adaugă pentru stabilirea etiologiei demenței, 
5. Declinul memoriei trebuie sa fie prezent, poate avea poziție variabilă în cadrul  

simptomatologiei, 
6. Diagnosticul de demență se pune doar după excluderea delirium-ului sau altor stări 

confuzive  
Cele mai frecvente forme de demențe sunt: demența de tip Alzheimer, demența vasculară, 

demența asociată bolii Parkinson și formele mixte (de exemplu boala Alzheimer asociată cu boală 
cerebro-vasculară (8).  

În practica clinică sunt câteva semne de alertă ale perturbării funcțiilor psihice cu 
corespondent în practică, ce pot fi sesizate de familie: 

- Declinul memoriei ce se traduce prin uitare,  
- Dezorientarea spațială care îl face pe pacient să se rătăcească în locurile cunoscute,  
- Scăderea capacitații de judecată determină invitarea în casă a persoanelor necunoscute fără 

a sesiza riscul la care se expune. 
- Modificări ale dispoziției care se manifestă prin dispoziție depresivă cu embol afectiv și 

labilitate emoțională.  
- Modificarea comportamentului care poate deveni iritabil, schimbător, cu activități și 

obiceiuri neobișnuite. 
- Dificultăți în îndeplinirea sarcinilor cunoscute, manifestată prin imposibilitatea plății 

facturilor, dar și a cumpărăturilor. 
- Pierderea inițiativei se materializează prin faptul că nu face planuri și nu poate iniția acțiuni. 
- Nu este în stare să rezolve problemele ce necesită planuri complexe, așa cum se întâmplă 

în cazul in care trebuie să conducă mașina pentru a se deplasa în locuri necunoscute. 
 
Demența Alzheimer (AD) 
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Demența Alzheimer este o boală cerebrală degenerativă primară a cărei cauză este 
necunoscută. Factorii genetici par a avea un rol în apariția bolii, studiile sugerând faptul că în jur de 
40% dintre bolnavi au această patologie în antecedentele heredo-colaterale, deși cazurile strict 
determinate genetic sunt rare. Se incriminează în etiologia demenței Alzheimer depozitele de beta-
amiloid din creier, scăderea acetilcolinesterazei, modificarea butirilcolinesterazei presinaptice la 
nivelul hipocampului, amigdalei și neocortexului.  Apolipoproteina, sub acțiunea beta-secretazei și a 
gama-secretazei, creează exces de amiloid care în urma procesului de agregare formează oligomeri 
ce duc în final la apariția plăcii de amiloid. 

Tot oligomerii determină fenomenul de neurotoxicitate și, în final, are loc apoptoza 
neuronală. Vorbim aici de un dublu mecanism al plăcii neuronale și moartea neuronului. Alți 
neurotransmițători incriminați ar putea fi acidul Gamma-Aminobutyric (GABA), noradrenalina, 
dopamina, glutamatul, etc. La nivelul creierului se remarcă atrofia corticala datorită reducerii marcate 
a populației neuronale în câteva zone, și anume: hipocamp, locus ceruleus, substanta innominata, 
cortexul frontal și temporo-parietal; apar degenerescențe neurofibrilare formate din filamente 
helicoidale perechi. Se decelează și plăcile senile argentofile ce conțin amiloid și corpusculii granulo-
vacuolari. Evoluția din acest moment este una ireversibilă (5). 

Debutul este insidios și progresiv și poate dura 2-3 ani. Vârsta de debut poate fi la mijlocul 
vieții adulte, adică în jurul vârstei de 50 de ani – debut presenil sau peste 65 de ani – debut senil. 
Evoluţia este influențată de vârsta la debut. Astfel, demența cu debut tardiv are o evoluție mai lentă, 
progresivă, de obicei fără platouri și este caracterizată printr-o deteriorare globală a funcțiilor 
cognitive.  

În literatura de specialitate din România, scoala de Psihiatrie de la București (9), descria 
simptomatologia Bolii Alzheimer astfel: tipul de deficit mnezic este unul “global cu aspect amnestic 
anteroretrograd”, orientarea este caracterizată prin “tulburare accentuata a orientării în spațial 
imediat”, se menționează prezența halucinațiilor auditive episodice și a ideației de intensitate 
delirantă, fragmentară de persecuție sau cu conținut absurd.  Evaluată afectivitatea arată o “posibilă 
apariție a depresiei la debut, având caracter reactiv”. Frecvent întâlnite sunt “afazia, agnozia optica, 
apraxia, astazo-abaziapalilalia, ecolalia, akinesia”. 

Clinic, elementul esențial îl reprezintă sindromul demențial cu dovezi clare în sensul 
deteriorării semnificative a memoriei și învățării și a afectării cel puțin unui alt domeniu cognitiv. 
Treptat apar tulburările de memorie, fatigabilitatea atenției, tulburări ale gândirii abstracte, calculul 
mental nu poate fi efectuat, bagajul noțional sărăcește. Afazia constă în imposibilitatea denumirii 
obiectelor și formulării corecte a propozițiilor. Agnozia semnifică incapacitatea recunoașterii 
obiectelor, datorită defectului de integrare gnozică. În cadrul activității, apraxia constă în 
imposibilitatea efectuării unor activități uzuale pentru că pacientul uită gesturile pe care trebuie să le 
facă (încheiatul nasturilor la cămașă). Manifestările perturbă semnificativ funcționarea profesională 
și socială până la abolirea capacității de autoîngrijire și a autonomiei (7). 

Pot apărea tulburări perceptuale – halucinaţii sau tulburări de gândire – idei delirante. În 
sfera afectivităţii, de notat este depresia care se poate asocia. În stadiile finale ale bolii apar modificări 
masive de limbaj ca salata de cuvinte și verbigeraţia. Evoluţia demenţei este de 5-10 ani (7). 

Pe masură ce boala avansează, pacienții cu AD trec de la starea de sănătate, de la a fi membrii 
autonomi ai societății, la a fi complet dependenți de alții – atât fizic cât si mental (10). 

  Pe măsura ce funcționarea pacienților se deteriorează, ei au din ce în ce mai multă nevoie 
de îngrijitori iar, în final, devin complet dependenți de suportul îngrijitorilor (11,12).  

 În consecință, presiunea ce apasă pe umerii îngrijitorilor devine din ce în ce mai mare, astfel 
încât ajung să nu mai facă față, asociind și propriile probleme de sănătate (10). 
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Povara îngrijitorilor este mare, mai ales daca ne referim la pacienții aflați în stadiile avansate 
de boala. De exemplu, un studiu efectuat în Europa arată că timpul petrecut de îngrijitor cu un pacient 
cu AD, creste odată cu creșterea severității bolii. În medie, o treime dintre îngrijitori petrec cel puțin 
14 ore pe zi cu un pacient cu dementa (10). 

 Astfel, există un impact major asupra vieții îngrijitorilor (serviciu, viată socială, etc) datorită 
timpului mare petrecut pentru îngrijire. 

 
Demența vasculară 
Este destul de frecvent întâlnită și se poziționează după demența Alzheimer ca și prevalență. 

Este asociată cu afecțiunile cardio-vasculare care duc la apariția în creier a modificărilor ischemice 
cronice prin infarcte sau hemoragii. Alți factori de risc asociați sunt diabetul și dislipidemia. Din 
punctul de vedere al clinicii, demența vasculară prezintă un debut acut sau unul insidios. Debutul acut 
este secundar unuia sau mai multor evenimente vasculare cerebrale. Simptomele neurologice, 
tulburările cognitive și afective coexistă frecvent în acest caz. Demența prin infarcte multiple este 
secundară unor accidente ischemice minore, are debut lent, asociază tulburări cognitive și afective. 

 
Din punct de vedere clinic, demența se caracterizează  prin afectarea funcțiilor cognitive: 

memoria, capacitatea de învăţare, atenţia, orientarea, limbajul, gândirea şi judecata, calculul. 
Alterarea funcțiilor cognitive este inegală, cu un deficit predominant al atenției și funcțiilor executive. 
De asemenea, apar perturbări severe în cazul abilităților de a efectua activități zilnice de bază, dar și 
complexe, cum ar fi: alimentarea, îngrijirea personală, utilizarea toaletei, îmbrăcarea, capacitatea de 
a avea grijă de bunurile personale, etc. Caracteristica Demenței Vasculare o reprezintă aspectul 
ondulant al stării de conștiență , dar și starea de agitație predominant vesperală, mai ales la nivelul 
patului, labilitate emoțională, tulburări afective.  Din punct de vedere somatic se notează 
hipertensiunea arterială, dar și valori crescute ale glicemiei. 

 Alături de semnele și simptomele caracteristice deteriorării, asociază semne neurologice de 
focar care demonstrează existența fenomenului acut, putând apărea și semne psihice, adesea de 
intensitate psihotică.  

Ghidul American de psihiatrie (6) face o delimitare a criteriilor de diagnostic între cele două 
tipuri de demență cu prevalenta cea mai mare (Tabel 1). El prezintă principalele aspecte clinice ale 
tulburărilor neurocognitive.  

Tabel 1  
 B. Alzheimer Demența vasculara 
Debut Insidios, cu evoluție progresivă Brusc cu evoluție în platouri / 

insidios cu evoluție încet 
progresivă 

Clinica a. Declin în memorie și învățare 
(și cel puțin încă un alt domeniu 
cognitiv) 
  
b. Declin progresiv al cogniției, 
fără platou 
 
c. Fără dovezi ale altor tulburări 
neurodegenerative/ cerebro-
vasculare/ neurologice/ sistemice/ 
mintale. 

Una dintre următoarele: 
a. debut al simptomatologiei 
consecutiv unor evenimente 
cerebro-vasculare 
b. Declin predominant al atenției 
și al funcțiilor executive 
 
Cel puțin una din următoarele: 
a.  Existența dovezilor 
neuroimagistice de boală 
cerebrovasculară 
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b. debut al simptomatologiei 
consecutiv unor evenimente 
cerebro-vasculare 
c. dovezi clinice și genetice de 
boală cerebrovasculară 

* dupa American Psychiatric Association-APA (2013) - Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders: DSM-5. Washington, D.C: American Psychiatric Association. 

 
Demența în Boala Parkinson  
Pacienții cu Boală Parkinson prezintă adesea declinul funcției cognitive (13), datorită 

perturbării activității dopaminice.  Circa 40% dintre aceste persoane vor experimenta demența, care 
apare după declanșarea tabloului motor cu elementele extrapiramidale (6). 

Caracteristicile clinice ale Demenței în Boala Parkinson, constau în alterarea marcată a 
atenției, memoriei și a compotamentului, cu afectarea activităților curente. 

O patologie la care vrem să facem referire este tulburarea depresivă care apare și evoluează 
la vârstnic.  Provocările sunt reprezentate de faptul că diagnosticul este adesea stabilit destul de tardiv 
datorită prezentării pacienților în număr scăzut la medic și implicit este  subdiagnosticată. Netratată, 
depresia la pacientul vârstnic, va genera urmări care pot evolua în viitorul nu foarte îndepărtat către 
suicid și în cel îndepărtat către declanșarea demenței. Sindromul cognitiv din cadrul Tulburării 
Depresive cuprinde scăderea capacitații de concentrare a atenției, superficializarea atenției, scăderea 
memoriei de fixare, scăderea motivației, a imaginației și a voinței. 

Substratul fiziopatologic al Depresiei și demenței arată implicarea Glutamatului în ambele 
afecțiuni. Acțiunea  prelungită a Glutamatului are rol excitotoxic, determină mecanismele apoptotice 
și moartea neuronală.  În acest mod se explică declinul cognitiv in ambele afecțiuni, cu specificația 
că în cazul inițierii tratamentului antidepresiv, în cazul depresiei, se poate ameliora simptomatologia. 
În caz contrar, prelungirea, cronicizarea depresiei poate declanșa intrarea în Demență prin Depresie.  
În cazul în care cele două afecțiuni coexistă, deteriorarea este amplificată.  

Insomnia este un factor agravant care apare în patologia vârstnicului. Determină instalarii 
unei stări de teamă legată de lipsa somnului, crește starea de disconfort, cu scăderea performantelor 
la nivelul funcției cognitive. Impactul unui somn anormal asupra întregii funcționalități a 
organismului este binecunoscut. Procesele cognitive, depresia, anxietatea, bolile cardiovasculare, 
dezechilibrelele metabolice, imunitatea, toate sunt în directa relație cu cantitatea și calitatea somnului. 

În final, dar nu cel din urmă, un factor important ce este implicat în patologia deteriorativă 
îl reprezintă Diabetul Zaharat. Mecanismul care declanșează tulburarea cognitivă îl reprezintă 
prezența în cantitate crescută și pe o perioadă prelungită de timp a Glutamatului.  El este principalul 
neurotransmitator excitator la nivel cerebral. Glutamatul, în mod normal, este in echilibru cu Acidul 
Gamma-Aminobutyric GABA. Raportul Glutamat/GABA trebuie să fie stabil constant. 50% dintre 
sinapsele creierului eliberează glutamatul. Disfunctionalitatea glutamatului este determinată de 
hiperglicemie care determină sinteza crescută cu acumularea neurotransmițătorului și efect  
neurotoxic.  

Totodată insulina determină sinteza enzimei care degradează  peptidul β amiloid.   
În cazul DZ, nivelul scăzut de insulina duce la acumularea de β amyloid, cu apariția de 

tulburări cognitive și risc crescut de Demența. În cazul hipoglicemiei datorată unui management 
excexiv al DZ, apare necroza neuronală în diferite zone cerebrale, așa cum sunt hipocampul substanța 
neagră, ganglionii bazali , thalamus  și cortex (15). 
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Modificările date de hipoglicemie sunt: tulburări de comportament și afectarea funcțiilor 
cognitive: tulburări de vorbire, de atenție, creșterea timpului de reacție, tulburări de învățare și de 
memorie, amnezie de fixare 

Afectarea funcției cognitive în DZ a fost asociată cu creșterea duratei diabetului și cu un 
control glicemic deficitar.  

Concluzii: 
 
Deteriorarea cognitivă este întâlnită destul de frecvent în ultima perioadă, fiind  datorată  

prezentării la medicul specialist a unui număr considerabil de persoane. Din nefericire însă, momentul 
prezentării este unul destul de tardiv, care face posibilă doar evaluarea și diagnosticarea, luând în 
calcul toate elementele, inițierea terapeutică făcându-se fără un beneficiu considerabil. Am trecut în 
revistă o mică parte din cauzele ce pot declanșa declinul cognitiv cu evoluție spre demență. 

Afecțiunile asociate și cu implicare în declanșarea și accentuarea Demenței trebuie 
monitorizate corect pentru a încerca să prevenim sau să temporizăm fenomenologia deteriorativă. 

O atenție deosebită trebuie acordată aparținătorilor care adesea sunt de vârste apropiate și au 
afecțiuni din același tip de patologie somatică cu pacientul. Progresia Demenței face ca persoana 
bolnavă să devină dependentă de altcineva, atât  fizic cât și psihic, devine o povară pentru îngrijitor, 
care se străduiește să facă față situației. Suplimentar apare riscul accentuării bolilor preexistente ale 
aparținătorului. 

Calitatea vieții este scăzută pentru ambele persoane. 
Se impune o mai mare atenție la elementele ce par nesemnificative în comportamentul 

pacienților.  
Odată stabilit diagnosticul de Demență,  atitudinea terapeutică, nu poate opri evoluția bolii.  
 

Bibliografie  
1.  Gauthier S, Loft H, Cummings J. Improvement in behavioural symptoms in patients with moderate to severe 

Alzheimer’s disease by memantine: a pooled data analysis. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23: 537–545). 
2. Prelipceanu D. Psihiatrie Clinica Ed Medicala Bucuresti 2018, pg 699-729. 
3. Marinescu D., Udristoiu T. Actualitati neurobiologice, mecanisme colinergice, consideratii 

psihofarmacologice si terapeutice, Ed AIUS, Craiova, 2003. 
4. Udristoiu T., Marinescu D. Ghiduri in tulburarile psihiatrice majore, Ed Medicala Universitara, Craiova 

2012 
5. Sadock J. B., Sadock A. V., Ruiz P. (2015) - Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral 

Sciences/Clinical Psychiatry.  Editia a 11 -a, Wolters Kluwer. 
6. American Psychiatric Association-APA (2013) - Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-

5. Washington, D.C: American Psychiatric Association. 
7. Manea M., Patrichi B.E., Manea T. (2007) - Psihiatrie - Note de curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină 

Dentară”, Ed. Universitară “Carol Davila”, Bucureşti 
8. Băjenaru O., Popescu B.O., Tudose C. (2007) - Ghid de diagnostic şi tratament în demenţe - online 
9.  Predescu, V.,(sub redacţia), (1989), Psihiatrie, Vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti 
10 Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J 

Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551. 
11. Bullock R, Hammond G. Realistic expectations: the management of severe Alzheimer disease. Alzheimer 

Dis Assoc Disord 2003; 17 (Suppl 3): S80–S85. 
12. Cummings JL. Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2004; 351 (1): 56–67. 
13 . McKeith I et al Lancet Neurol 2004;3:19-28).   
14. WORLD HEALTH ORGANISATION – The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders: 

Clinical   Description and Diagnostic Guidelines, WHO, Geneva, 1 
15. Biessels GJ, Kappelle AC, Bravenboer B, Erkelens DW, Gispen WH 1994 Cerebral function in diabetes 

mellitus. Diabetologia 37: 643–650 
 



 

57 

 
Needs of Patients with Severe Mental Illnesses during COVID-19 Pandemic in 

Azerbaijan 
Jamila Ismayilova MD, MSc, Phd candidate 

National Mental Health Center of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan 
 

Corresponding author: ismayilova.d@gmail.com 
 

Abstract 
 

Introduction 
The COVID-19 pandemic had been having a huge negative impact on lives of people with severe 
mental illnesses.  
Primary aim of this study was to assess the needs of patients who suffer from chronic mental 
illnesses during Covid-19 pandemic in Azerbaijan.  
Material and methods 
We conducted an assessment of patients with SMI who were applying for outpatinet treatment to the 
National Mental Health Center in Baku. Camberwell Assessment of Need Scale (CANSAS) were 
used as a main assessment tool along with the medical history.  
Results 
The most prominent needs of patient with SMI during Covid-19 pandemic were related with social 
isolation, clinical needs (access to care and medication), economic status and lack of communication 
and support from their family members.  
Conclusions  
Implementation of modern needs oriented psychosocial rehabilitation programs for patients with SMI 
especially during and after the period of pandemic is very important.  
Keywords 
needs, patients, mental illness, pandemic, Azerbaijan 
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Abstract 

 
Introduction: E-cigarettes (EC) are a controversial topic. In the UK, they are considered a useful 
tool to reduce smoking-related morbidity, while in some countries they are banned as a threat to 
public health.  
Material and methods: The presentation will review three areas that determine the impact of EC 
on public health.  
Results: 
1. How do risks of EC use compare with risks of smoking? Several sources of data on toxicant 
exposure from EC use (vaping) exist. Animal and in-vitro studies; studies of chemicals detected in 
EC aerosols; and studies of actual toxin intake by EC users. The last group is the most important 
and will be briefly reviewed. 
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2. Does access to EC serve as a gateway for young people into smoking? Two research approaches 
provide contradictory pictures. Youth who try vaping are more likely to also try smoking. On the 
other hand, the increase in EC experimentation has been accompanied by a decline in youth 
smoking.  
3. What is the effect of EC on quitting smoking and on smoking prevalence? Randomised trials 
evaluated effects of EC in smokers seeking to limit or stop smoking; data on sales of cigarettes and 
alternative nicotine products show whether these product increase or decrease smoking in the 
population; and comparisons between changes in smoking prevalence in countries that allow and 
countries that ban such products show the effects of relevant policies on smoking.   
Conclusions: Will be drawn on whether EC are reducing or increasing risks of smoking. 
Keywords: EC(e-cigarettes), smoking cessation, public health  
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Абстракт 
 

Введение: По данным 2020 года в Украине курят 5,6 млн человек, более 25% населения, из 
которых 69% мужчин выкуривает от 15 до 25 сиг/день и 35% женщин выкуривают от 15 до 
24 сиг/день. При этом активно бросить курить пытаются 20%. 
Цель исследования: Во многих руководствах рекомендуется совмещение использования 
лекарств с психологической помощью (психодинамическая, поведенческая, когнитивная, 
экзистенциальная, семейная) для того, чтобы помочь курильщикам бросить курить. Но нет 
ясности по вопросу большей эффективности той или иной комбинации по сравнению с 
другими, или работает ли такая комбинация лекарств с психологической поддержкой лучше 
при тех или иных условиях или в группах по сравнению с другими. 
Материалы и методы исследования: Обзорный анализ литературы, для поиска 
оптимального решения отказа от курения.  
Результат: Аспекты нейрофизиологии и нейропсихологии формирования никотиновой 
аддикции и мета-анализ используемых стратегий лечения продемонстрировали оптимальный 
выход из сложной ситуации для специалиста. 
Вывод: Индивидуальный подход с учетом анамнеза и сопутствующих заболеваний пациента 
является максимально эффективным в борьбе с никотиновой зависимостью. Полностью 
отказаться от курения в кратчайшие сроки бывает очень сложно, и зачастую это не является 
решением проблемы. В этой ситуации в развитых странах все чаще фокусируются на 
стратегии снижения вреда. 
Ключевые слова: Курение, психологическая помощь, никотиновая зависимость 
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Abstract 

 
The COVID pandemic has a major influence on children mental health determinants and dramatically 
impact the access to healthcare and education and also their family functioning and income. 
Lockdowns, school interruption, social isolation and diminished access to the support services could 
deeply affect mental health of our young’s. 
We aim to provide an overview of the literature on Children’s Mental Health during COVID-19 and 
to emphasize changes in child behavior, if any. Our goal was to identify national or local strategies, 
policy recommendations and public health interventions as response to the threat of the current 
pandemic. 
Not being properly address, Children’s Mental Health during COVID-19 became a new public health 
priority due to its impact on both child health and their family. More coordinated actions and efforts 
are needed in order to support and promote children’s mental health. 
 
Keywords: children’s mental health, COVID-19, family functioning 
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Rezumat 
 

Introducere În luna martie a anului 2020 a fost declarată oficial pandemia de COVID-19. Măsurile 
de prevenție impuse, precum distanțarea fizică, purtarea măștilor, izolarea și carantinarea celor 
implicați, pot afectapopulația din punct de vedere psihosocial. Starea de urgență care a impus izolarea 
la domiciliu a adus cu sine noi provocări pentru sănătatea mintală. În special în rândul adolescenților, 
dependența de calculator poate deveni o problemă serioasă. 
Această prezentare are scopul de a evalua schimbările de comportament ale adolescenților apărute în 
urma izolării față de formele de mass-media digitale. Având mult mai mult timp liber la dispoziție ca 
urmare a carantinei, adolescenții pot utiliza in exces calculatoarele, telefoanele mobile si internetul. 
Acest fapt poate avea o influență negativă asupra sănătății fizice si psihice a acestora.  
Chiar și înainte de pandemia COVID-19, un număr considerabil de adolescenți prezentau un 
comportament adictiv față de jocurile pe calculator. Organizația Mondială a Sănătății a inclus Jocul 
patologic pe calculator în lista tulburărilor psihice din ICD 11 (International Classification of Diseases 
11). 
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Odată cu noua pandemie și incertitudinea din jurul ei, adolescenții și tinerii adulți sunt puși în fața 
unei situații stresante poate pentru prima dată în viața lor. Închiderea școlilor și anularea altor 
evenimente sociale au împins socializarea exclusiv către mediul online. 
Câteva dintre consecințele izolării la domiciliu sunt izolarea socială, plictiseala, stresul și privarea de 
somn. Având mai mult timp la dispoziție pentru jocurile pe calculator și acces limitat la alte activități 
recreaționale pe durata pandemiei, frecvența dependenței de calculator și internet poate crește în 
rândul tinerilor. Jocurile pe calculator sunt considerate un mecanism de a gestiona stresul. Mai mult, 
plictiseala ar putea juca un rol crucial în trecerea la utilizarea problematică a computerelor și a altor 
dispozitive media. 
Studiile arată că cele mai frecvente simptome observate la copii și adolescenți pe parcursul pandemiei 
au fost tulburări de concentrare(76.6%), plictiseală (52%), iritabilitate (39%), neliniște psihomotorie 
(38.8%), nervozitate (38%), sentimente de singurătate (31.3%), jenă (30.4%),și îngrijorare (30.1%). 
Adolescenții expuși riscului trebuie monitorizați pentru a vedea tiparele lor de joc, programul de somn 
și gradul de izolare social în timpul pandemiei COVID-19. 
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Rezumat 

 
Introducere actualmente, în literatura de specialitate sunt descrise multiple tipuri de depresie în 
funcție de: manifestările clinice, evoluția acestora în timp, mecanismele etiopatogenice, etc. Astfel în 
aspect clinic deosebim depresii: monopolare și bipolare; tipice (“clasice”) și atipice (anestetică, 
apatică, astenică, adinamică, obsesivă, anxioasă, isterică, hipocondriacă, disforică, ostilă, etc); 
psihotice și non-psihotice; endogene; nevrotice; nozogene; somatizate; psihogene; organice ș.a. 
Experiența practică însă, demonstrează că, doar cunoașterea particularităților clinice ale depresiei 
adeseori nu este suficientă pentru realizarea unei terapii antidepresive de succes. Din acest motiv, ne-
am propus drept scop să studiem, în baza datelor de literatură disponibile, substratul neurochimic al 
diverselor tipuri de depresie pentru a putea administra pe cât este posibil mai argumentat diferite clase 
de remedii psihoactive recomandate în prezent pentru tratamentul depresiei. 
Rezultate Până la moment, în literatura de profil au fost evidențiate următoarele tipuri neurochimice 
de depresie: prin deficit de NA (noradrenalină); prin deficit de 5-HT (5-hidroxitriptamină 
(serotonină)); prin deficit de DA (dopamină); prin deficit de Ach (acetilcolină); prin deficit de GABA 
(acid gamaminobutiric); mixte (prin deficit de 5-HT / NA; prin deficit de 5-HT și/sau NA asociat cu 
hiperactivitatea DA; prin dezechilibru DA/5-HT/NA/GABA; prin deficit de melatonină; prin carență 
de ciancobalamină ș.a.). Acceptând existența modelelor neurochimce de depresie clinicianul poate 
argumenta de ce în cazuri particulare, depresia este refractară la monoterapia cu remedii 
antidepresive. Aceleași modele neurochimice ale depresiei pot orienta atitudinea terapeutică în cazul 
prezenței depresiei rezistente la tratamentul adecvat din punct de vedere clinic, răspunsul terapeutic 
fiind obținut prin administrarea altor clase de medicamente psihoactive cum ar fi: antipsihoticele 
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atipice, timostabilizatorii, agoniștii dopaminei, psihostimulantele, precursorii acetilcolinei, 
modulatorii echilibrului GABA / Glutamat, etc. 
Concluzii 1. Actualmente, depresia este o problemă de sănătate publică extrem de răspândită, care 
reduce considerabil din calitatea vieții subiectului uman. 2. Cunoașterea modificărilor neurochimice 
ce stau la baza simtomelor clinice din cadrul depresiei, oferă medicului practician mai multe 
oportunități de a indica pacienților un tratament efcient și argumentat etiopatogenic. 
 
Cuvinte cheie modificări neurochimice în depresie, acid gamaminobutiric, 5-hidroxitriptamină, 
dopamină, noradrenalină, melatonină, acetilcolină, antidepresive, antipsihotice, precursori de 
acetilcolină. 
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Rezumat 

 
În perioada pandemiei COVID-19, personalul medical s-a dovedit a fi susceptibil să dezvolte 
sindromul arderii profesionale „burnout” - epuizare fizică și emoțională, scăderea performanțelor, 
indecizie, oboseală, dissomnii, anxietate, depresie, toate fiind datorate exigențelor sporite în 
activitate, programului de muncă prelungit, frustrărilor în cazul eșecului de a salva viața pacienților, 
incertitudinii pandemice, fricii de a se îmbolnăvi și de a infecta membrii familiei. 
Pentru oferirea suportului psiho-emoțional cadrelor medicale, săptămânal, pe parcursul a șase 
săptămâni au fost organizate webinare de psiho-educație în sensul problemelor de sănătate mintală 
posibile și modalității de depășire a acestora. Burnout-ul a fost investigat folosind un chestionar de 
screening, pe care l-au completat 137 persoane.  
Rezultate: 15 persoane (10,9%) nu au avut simptome de ardere profesională, iar 122 au manifestat 
diferite nivele de burnout: 67 - scăzut; 38 - mediu și, 17 - nivel ridicat de ardere profesională. 
Concluzie: Dintre cadrele medicale investigate, 89,1% au manifestat nivele diferite de ardere 
profesională, necesitând intervenție psihologică sau/și farmacologică. 
 
Cuvinte cheie: Sindromul Burnout; COVID-19; Coronavirus; personal medical.  
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Abstract 

 
During COVID-19 pandemic, medical population proved to be susceptible to developing burnout 
syndrome - physical and emotional exhaustion, decreased performance, indecision, fatigue, insomnia, 
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anxiety, depression, all due to increased demands on the program, prolonged work, frustrations in 
case of failure to save patients' lives, pandemic uncertainty, fear of getting sick and infecting family 
members. 
In order to provide psycho-emotional support to the medical staff, weekly, during six weeks, psycho-
education webinars were organized in the sense of the possible mental health problems and the way 
to overcome them. The burnout was investigated using a screening questionnaire, which was 
completed by 137 people. 
Results: 15 people (10.9%) had no symptoms of burnout, and 122 showed different levels of burnout: 
67 - low; 38 - medium and 17 - high level of professional combustion. 
Conclusion: Among the investigated medical population, 89.1% showed different levels of burnout, 
requiring psychological and / or pharmacological intervention. 
 
Keywords: Burnout Syndrome; COVID-19; Coronavirus; medical population.  
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Rezumat 
 

Introducere. În timpul oricărui focar al unei boli infecțioase, reacțiile psihologice ale populației joacă 
un rol critic în conturarea atât a răspândirii bolii, cât și a apariției suferinței emoționale și a tulburărilor 
asociate în timpul și după focar. În termeni de sănătate mintală publică, principalul impact psihologic 
al pandemiei COVID-19, până în prezent este reprezentat de ratele crescute de stres și/sau anxietate 
printre populația generală. 
Material și metode. Studiul realizat este de tip secundar, calitativ și prezintă un review narativ cu 
respectarea cerințelor față de așa tip de sinteză de surse publicate. Sursele bibliografice au fost 
preluate din bazele de date PubMed, Google Scholar, Medline, biblioteca OMS, biblioteca 
Infomedica. perioada de publicare: decembrie ianuarie 2020 – aprilie 2021. Limba de publicare a 
surselor bibliografice selectate – engleză. Review-ul a inclus 45 de surse bibliografice. 
Rezultate. Studiile au demonstrat o rată de prevalență ridicată pentru tulburarea de anxietate 
generalizată în timpul focarului de COVID-19, comparativ cu estimarea anterioară cu 12 luni înainte 
de pandemie. Factorii psihosociali și demografici precum: sex femenin, discriminare socială, 
angoasă, dezamăgirea la locul de muncă, coșmaruri, stres și alte simptome ale fricii în ceea ce privește 
pandemia au fost asociați cu o prezență mai mare a simptomelor de anxietate generalizată în rîndul 
populației generale. 
Concluzii. Cercetăriile din domeniu evidențiază importanța intervențiilor psihoterapeutice și 
psihofarmacologice în timp util. Funizorii de servici în sănătate mintală sunt importanți în perioadele 
de criză, pentru a reduce riscul de a dezvolta tulburări de sănătate mintală. 
 
Cuvinte-cheie: COVID-19, pandemie, sănătate mintală, tulburare de anxietate generalizată. 
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Rezumat 
 

Consilierea online poate oferi un mediu sigur și de suport, în așa fel, oferind posibilitatea clientului 
să se poată concentra asupra propriei vieți și asupra a ceea ce contează pentru acesta. Pentru psiholog, 
este, de asemenea, o posibilitate de a lucra în ritmul care îi este comod și, în unele cazuri, de a 
beneficia de mai mult timp pentru reflecție. 
Lucrul online implică un set distinct de provocări etice - unele asemănătoare lucrului față în față și 
altele unice acestui mod de comunicare cu clienții. În toate cazurile, valorile, principiile și calitățile 
morale personale stabilite oferă puncte de referință utile pentru abordarea problemelor clientului. Este 
obligatoriu și corect ca psihologii să fie prudenți și conștiincioși și să ieie în considerare provocările 
acestui nou domeniu de practică. Competențele pe care psihologul le are într-un domeniu nu se 
transferă în alte domenii, chiar dacă e vorba de consiliere online. Psihologii online, precum și cei care 
lucrează în orice alt mod, trebuie să se asigure că lucrează în limitele capacităților lor profesionale și 
că sunt instruiți și supravegheați corespunzător pentru toate serviciile pe care le oferă. 
Noile tehnologii deschid oportunități care schimbă viața pentru atât de mulți oameni. Tehnologiile 
moderne, au făcut accesibilă consilierea pentru persoanele care nu ar dori sau nu ar putea folosi 
serviciile față în față. Cu toate acestea, aceste avantaje considerabile sunt însoțite și de noi riscuri. 
Tehnologia care face posibile aceste evoluții este în continuă schimbare. Este nevoie de o vigilență 
profesională considerabilă, atât individual, cât și ca profesie, pentru a fi la curent, pentru a ne asigura 
că beneficiile depășesc riscurile. 
Cuvinte-cheie: consiliere online, psihologi, comunicare, tehnologii. 
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Abstract 
 
Every year around 17 million people suffer a stroke worldwide. Ischemic stroke is the second leading 
cause of death and the primary reason for sustained disability worldwide. Large numbers of neurons 
are lost in the infarct core immediately after stroke occurs. On the other hand, astrocytes, and other 
glial cells become reactive and proliferative. This phenomenon leads to a severe disruption of 
neuronal vs non-neuronal cell balance in the lesioned area. It is mandatory to take into consideration 
in our studies the fact that nearly three-quarters of all strokes occur in people over the age of 65 
because the fulminant inflammatory response especially occurs in the aged brain. Restoring the 
balance between neurons and non-neuronal cells within the perilesional area is crucial for post-stroke 
recovery.  During the last years a series of different treatment strategies such as transforming 
inhibitory gliotic tissue into an environment conducive to neuronal regeneration and axonal growth 
have been experimented. This later idea has further improved its chances of success following the 
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discovery that in vivo direct lineage reprogramming in the adult mammalian brain is a feasible 
strategy for reprogramming non-neuronal cells into neurons.  However, this new method was not yet 
tested as a way to restore the structure and function of cells in the hostile environment caused by the 
fulminant inflammatory reaction found in the brains of aged animals following ischemic stroke. In 
our experiment, we used retroviral delivery systems encoding transcription factors Neurog2 and Bcl-
2 to target proliferative astrocytes in the neocortex of aged mice. The effects and results of the in vivo 
reprogramming of reactive glia into neuroblasts and mature neurons has been assessed by cellular 
phenotyping. The experiment was performed on several groups of animals over different time 
intervals. Taking into consideration that currently there is no restorative treatment available for stroke, 
and further considering the overwhelming importance of stroke therapy for both patients and society, 
this new approach, could represent a significant step in future post-stroke treatment methods. 
 
Keywords: stroke, animal model, recovery 
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Abstract 
 
In March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a pandemic, 
with over 150 million cases registered and more than three million confirmed deaths until the end of 
April 2021. In this context, many national and international organizations and experts became very 
concerned with the direct and indirect effects of the COVID-19 pandemic on mental health. 
So far, there have been found moderate to severe depressive and anxiety symptoms, post-traumatic 
stress disorder (PTSD), high or very high levels of stress, and also COVID-19-related suicides. 
Amongst the population at risk for suicidal thoughts and behavior (STB) were identified people with 
pre-existing psychiatric conditions which were worsened by the increased anxiety, sleep problems, 
and panic attacks. Overall, the effects of the restrictive measures (reduced social contacts and 
lockdown measures) overlapped with a direct influence on the suicidal behavior. 
Thus, it proved to be of overwhelming importance to firstly accurately assess the population’s mental 
health, and based on that to identify the vulnerable categories of individuals in order to develop 
tailored strategies to prevent the suicidal phenomenon associated with the COVID-19 pandemic. 
 
Keywords: suicidal behavior, COVID-19 pandemic, mental health, mental disorders 
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Abstract 

 
After the COVID-19 outbreak being declared as a pandemic by the World Health Organization 
(WHO), the measures that were taken in order to control the infection have become more than just 
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preventive measures; they have turned into measures that have changed people’s whole lifestyle at a 
global level.  
Therefore, the amplitude and the effects of the pandemic required extraordinary measures, both in 
terms of medical (public health) and in terms of social behavior of the individual. It has become 
obvious that, in order to successfully control and stop the pandemic, efforts are needed not only at 
the level of the individual and small social groups, but as a society. Unfortunately, it was proved that 
all these control measures had directly affected the mental health, overlapping with those generated 
by the pandemic itself. 
In this special context, since having at hand data about the amplification of the suicidal phenomenon 
during the pandemic, it became very clear that to the epidemiological and social control measures 
solid mental health promotion and suicide prevention interventions on both vulnerable groups (e.g. 
individuals with mental disorders history) and the wider community are needed. In order to be 
successful, this approach needs a solid background of the scientific data as well as the work of 
multidisciplinary research teams that could cover the whole range of the psycho-social environment. 
 
Keywords: social environment, suicide, COVID-19 pandemic, mental health, social control 
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Abstract 

 
Introduction. The conceptualization of suicidal behavior has changed throughout human history. We 
know that suicidal behavior is a very old human phenomenon, which has been receiving diverse 
meanings through the different stages of history and cultures, being approached consequently 
according to the conception and the meaning given to it. The knowledge and study of the phenomena 
relevant to science and to the human being usually follow oscillating courses in their theorizations 
and their interpretations. 
Material and methods: There are essential for the design of suicide prevention programs to have a 
model to understand, explain and predict suicide. A non-experimental, descriptive design was used. 
Results. The different contributions that have been added to the concept of suicide, developed at the 
end of the 19th century as a socially and psychopathological determined phenomenon, have been 
numerous and have established the current conceptualization of suicide as a broad and complex 
phenomenon. Suicide is the result of the synergy of genetic, psychological, social, and cultural 
factors, overlapping with experiences associated with trauma or loss. 
Conclusions. Currently, the contributions of successive models of understanding the suicidal 
phenomenon can be integrated into a multidimensional framework that also requires a 
multidisciplinary approach addressing bio-psycho-social factors. This allows a more global approach 
to the comprehension of suicidal behavior and facilitates the design of therapeutic targets and suicide 
prevention strategies. 
 
Key words: Suicide, prevention, history 
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Abstract: 
Introduction: The outbreak of the COVID pandemic together with the impact of the news and the 
measures imposed by the authorities led to effects on the mental health area. The impact of the 
pandemic in mental health has translated into fear, depression, anxiety, insomnia, self-harm and 
suicid.  Being responsible for 2.2% of all years of life lost worldwide, suicide is an important but 
correctable public health problem. 
Material and Methods: We reviewed the academic literature on suicide and the covid pandemic, 
looking for statistically significant correlations, clear trends, or coherent intervention measures. 
Results: We identified certain elements of convergence concerning scientific literature and actions 
taken. There are similar concerns of authors, identical statistical comparisons and similar tools 
developments and epidemiological features globally as well as local particularities. Measurement and 
intervention instruments were initiated as well as specific scientific organizations and events. There 
is a consensus on epidemiological data from the initial period of the pandemic. Although the figures 
did not seem alarming at first, the authors recommend vigilance. After last winter, the data become 
inhomogeneous. Yet, some missing data concerning suicide comorbidities, media involvement and 
death reporting must not be bypassed, and some vulnerable groups must be protected.  
Conclusions: Covid-19 pandemic may shape mental health many years to come at global level. The 
aftermath of this major and global event in world history must be followed carefully, even after its 
termination or diminution. 
 
Keywords: Covid-19, suicide, mental health, global 

 
Typology of murder-suicide: circumstances and characteristics 
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Abstract 
 
Introduction: A murder-suicide is defined as the murder of at least one person and the suicide of the 
offender following the murder. The intention to commit suicide must be primary. The time span 
between the murder and the suicide as part of the definition of a murder-suicide is controversial. 
Objective: To describe the circumstances and characteristics of murder-suicide. 
Material and methods: We searched on Pubmed articles published in English in the last ten years, 
using criteria „murder-suicide”.  
Results: 90% of perpetrators are men and most of them have had criminal records Perpetrators of 
homicide-suicide tend to be much older than perpetrators of homicides alone or persons who died by 
suicide without committing homicide. In 60% of the cases, the perpetrator and the victim are intimate 
partners. Regarding motivational factors, articles describe jealousy and delusions being the most 
frequent. 
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Conclusions: Any patient with suicidal ideation should also be evaluated for homicidal ideation. 
Homicide, suicide and murder-suicide are very different phenomena that should be reported 
separately. 
 
Key words: homicide, suicide, perpetrators 
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Abstract 

 
Introduction: The COVID-19 pandemic has a major impact on the health of patients in Romania and 
health services in our country, as well as globally.  
Objective: The present study evaluates the impact of the COVID-19 pandemic on the number of 
hospitalizations and psychiatric diagnoses in emergency hospitalized patients in Psychiatry Clinic I-
Emergency County Hospital Cluj-Napoca.  
Material and methods: Socio-demographic parameters (sex, age, environment of origin, psychiatric 
diagnosis), qualitative (case complexity index) and quantitative (expenses/case) were evaluated, 
using the AtlasMed computer system. 
Results: During the pandemic (March 2020-March 2021), there was a decrease in the number of 
hospitalizations (934), compared to the previous year (1450). 
First three diagnoses of patients admitted in the clinic were represented by Alcohol-related disorders, 
Personality disorders and Schizophrenia. There was a percentage increase from 24% to 31% of 
alcohol-related disorders as well as an increase of depressive episodes by 22% compared to the 
previous year. 
Conclusions: During the pandemic, the profile of the patient with mental disorders urgently 
hospitalized in the Psychiatric Clinic 1 is: man, with an average age of 47 years, from urban areas, 
with problems related to alcohol consumption, personality disorder or psychotic disorders such as 
schizophrenia. 
 
Key words: psychiatric emergency, pandemic, COVID-19 
 

Omagiu profesorului A. Molohov-întemeietorul catedrei de psihiatrie  
(124 de ani de la naștere) 

*Ghenadie Cărăușu1, dr. hab. șt. med, conf. univ. 
1Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Chișinău, Republica Moldova. 
*Autor corespondent: ghenadie.carausu@usmf.md 

 
Introducere. Actualmente USMF „Nicolae Testemiţanu” este o instituție publică de valoare 
incontestabilă, în care funcționează numeroase școli științifice. Catedra de psihiatrie a fost fondată de 
eminentul organizator, profesorul Alexei Molohov.   
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Scopul lucrării a constat în studierea activității didactice, științifice și metodice ale profesorului A. 
Molohov.  
Material și metode. Cercetarea a fost realizată în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și 
psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Colectarea datelor a fost efectuată în Biblioteca 
Științifică Medicală, Arhiva și Muzeul Universității.  
Rezultate. La 22 ianuarie 1946 A. Molohov este desemnat în calitate de șef interimar al catedrei de 
psihiatrie a Institutului de Medicină din Chișinău, funcție pe care o preia la 1 martie. În același an 
devine Psihiatrul principal al MS RSSM și Președinte al Societății Republicane a Psihiatrilor și 
Neurologilor. La 17 mai 1947 a obținut titlul de profesor. În 1960 profesorului A. Molohov i s-a 
conferit titlul de Om emerit. În 1952 a fost președinte al Comisiei de absolvire, prorector pentru știință 
(1961-1962) a ISMC. A publicat 91 de lucrări, dintre care 7 monografii. Sub conducerea profesorului 
Molohov au fost susținute 7 teze de doctor și una de doctor habilitat. Profesorul A. Molohov a 
contribuit mult la creșterea nivelului de pregătire a medicilor psihiatri. 
Concluzii. Sub conducerea profesorului Alexei Molohov s-a dezvoltat Școala națională științifică de 
psihiatrie, care a cunoscut o recunoaștere pe scară largă în URSS și în afara țării.   
 
Cuvinte-cheie: Alexei Molohov, catedra de psihiatrie, USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
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Introducere. Actualmente povara tulburărilor depresive este reprezentată de impactul puternic 
asupra funcționalității pacientului, deteriorării importante a calității vieții, izolării și stigmatizării 
individului. Aceste tulburări, cu severe și complexe implicații medicale și sociale, mai ales în 
contextul pandemiei COVID-19, impun o abordare pluridimensională și sistematizată a unui demers 
terapeutic eficient.  
Scopul lucrării a constat în studierea tratamentului pacienților cu tulburări depresive în contextul 
pandemiei COVID-19.  
Material și metode. Cercetarea a fost realizată în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și 
psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Colectarea datelor a fost efectuată în Centrul 
Comunitar de Sănătate Mintală Cimișlia. Analiza datelor a fost realizată, utilizând programele Epi 
Info 2007 și EXCEL. 
Rezultate. Măsurile de carantină și codul roșu în Sănătate Publică au impus reorganizarea activității 
serviciului de sănătate mintală. Până la pandemie, majoritatea cazurilor erau de gravitate ușoară și 
moderată, fiind gestionate de către medicul de familie. Începând cu anul 2020, are loc creșterea 
cazurilor noi de tulburări depresive, se notează tendințe spre o psihopatologie moderat-severă 
(inclusiv cu simptome psihotice), ceea ce impunea referirea cazurilor la CCSM. Analiza datelor 
statistice denotă că în perioada pandemiei au crescut solicitările de examinare și tratament a 
pacienților cu tulburări depresive de circa două ori și de trei-patru ori - față de perioada pre-
pandemică.  
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Concluzii.  În perioada pandemică  a sporit prescrierea de antidepresive, cu preponderență a celor din 
grupul ISRS și efectuarea de intervenții psihoterapeutice. Această tendință va rămâne crescută și în 
perioada imediat următoare.  
 
Cuvinte-cheie: tulburări depresive, pandemie, terapie. 
 
 

Factori de risc în tentative suicidare repetate  
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Introducere. Actualmente sinuciderea este un fenomen la nivel mondial. Tentativele de sinucidere 
sunt de până la 30 de ori mai frecvente în comparație cu sinuciderile finalizate. Există, totuși, 
predictori importanți ai tentativelor repetate.  
Scopul lucrării a constat în evaluarea datelor privind factorii de risc în tentativele multiple de 
sinucidere. 
Material și metode. Cercetarea a fost realizată în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și 
psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Au fost studiate publicațiile despre tentativele 
suicidare repetate accesibile pe PubMed.  
Rezultate. Tentativele anterioare sunt cei mai puternici factori de risc pentru cele ulterioare. Printre 
alți factori ce regăsesc vârsta medie, șomajul de lungă durată, tulburările de dispoziție depresive și 
bipolare, tulburările de personalitate, tulburarea de stres post-traumatic, sindromul psihotic recurent 
actual, abuzul de substanțe, asistența curentă și tratamentul psihiatric. Tentativele repetate și 
schimbarea dispoziției cu antidepresive sunt frecvent asociate. Există o asociere puternică între cei 
care încearcă din nou o tentativă și cei care finalizează prin suicid. Prin urmare, este esențială 
urmărirea intervențiilor pentru aceste persoane.  
Concluzii. Riscul unei tentative de sinucidere repetate este mai mare pentru persoanele, care au 
prezentat tentative anterioare. Identificarea factorilor de risc poate fi folosită ca metodă de prevenire 
și intervenție. Sunt necesare studii pentru a aborda impactul screening-ului precoce pentru 
comportamentul suicidar repetitiv. Acești subiecți trebuie considerați ca o populație specială pentru 
a promova programe personalizate de prevenire a recidivelor suicidare. 
 
Cuvinte-cheie: sinucidere, tentative suicidare repetate, factori de risc. 
 

 
Particularități clinico-caracterologice ale persoanelor codependente 
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Introducere. Actualmente alcoolismul cronic preocupă instituțiile medico-sanitare în vederea 
asistării curente și supravegherii de durată a bolnavilor. Familiile acestor pacienți prezintă deseori 
disfuncționalitate, niveluri mici de coeziune. Persoanele codependente, prin comportamentul lor fată 
de cealaltă persoană, pot produce recidivarea maladiei.  
Scopul lucrării a constat în studierea caracteristicilor persoanelor codependente.  
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Material și metode. Cercetarea a fost realizată în cadrul Catedrei de psihiatrie, narcologie și 
psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Colectarea datelor a fost efectuată din IMSP 
DRN, păstrând confidenţialitatea datelor. Analiza datelor a fost realizată utilizând programele Epi 
Info 2007 și EXCEL. 
Rezultate. Acest lot a fost constituit din 390 de respondenți, 326 (83,6%)–de gen feminin (IÎ 79.93-
87.27) și 64 (16,4%) persoane de gen masculin (IÎ 12.73-20.07). Vârsta medie a respondenților a fost 
de 46,09±0,67 (X±ES) ani, (IÎ  44.78-47.40). Caracteristicile individuale ale acestor subiecți denotă 
o sensibilitate specifică la evenimente din domeniul relațional. Aceste persoane sunt deseori marcate 
printr-o instabilitate, vulnerabilitate la stres, prezența unor trăiri obsesionale. Particularitățile 
caracterologice ale indivizilor nu au conferit un mediu familial stabil, sigur, tolerant, constructiv, 
influențând într-un mod nefavorabil dinamica maladiei. 
Concluzii. Cele mai frecvente  caracteristici ale persoanelor codependente au fost următoarele: 
responsabilitate excesivă pentru ceilalţi–283 (72,6%) cazuri, (IÎ 68.17-77.03), absența echilibrului 
între dependenţă şi independenţă–81 (20,8%) cazuri, (IÎ 16.77-24.83), vulnerabilitate marcată din 
cauza situaţiei problematice din familia, în care a crescut–75 (19,2%) cazuri, (IÎ  15.29-23.11).  
Cuvinte-cheie: alcoolism cronic, codependență, vulnerabilitate, microclimat familial. 
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Introduction: As an independent medical specialty psychiatry has existed in Bulgaria since 1951. 
The state introduced the Soviet model of work - dispensary monitoring of patients. This includes 
home visits to patients with severe mental illness. The psychiatric system in Bulgaria has many 
imperfections, including underfunded. 
Material and methods: As part of the project, an analysis of the system in Bulgaria was prepared 
and an implementation plan was created. New mobile psychiatric teams have been set up. Mobile 
psychiatric teams were presented in Bulgaria before 1989, up to 2006 and now. The main problem 
for the lack of sustainability of the functioning of such teams is the financing of the psychiatric system 
in Bulgaria. 
Mobile psychiatric teams at different time periods were examined. The FACT model is presented as 
part of the RECOVER-E project in Bulgaria. RECOVER-E project have two parts – implementation 
and research. Bulgaria is one of the five implementation country with North Macedonia, Croatia, 
Montenegro and Romania. 
Results: For the first time in the mobile team involved "expert" from experience, which helps to solve 
crises. The differences in the activities of the teams in different time periods are described. A proposal 
is made for the creation of new teams and sustainable financing after the end of the project. 
Conclusions: The RECOVER-E project provides an opportunity for a new approach in the treatment 
of serious mental illness in Bulgaria. 
Key words: RECOVER-E, mental health, community, peer worker. 
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Schizophrenia is a mental disorder, that affect the entire personality, manifesting itself by 
fundamental and specific alterations in perception, thoughts, mood and behavior, by positive and 
negative symptoms. Negative symptoms are a core component of schizophrenia  that account for a 
large part of the long-term disability and poor functional outcomes in patients. Up to 60% of patients 
may have clinically relevant negative symptoms that require treatment.. Negative symptoms can 
occur at any point in the course of illness, although they are reported as the most common first 
symptom of schizophrenia. The five domains of negative symptoms: blunted affect, alogia, 
anhedonia, asociality, avolition and apathy. Negative symptoms can be primary symptoms, which are 
intrinsic to the underlying pathophysiology of schizophrenia, or secondary symptoms that are related 
to psychiatric or medical comorbidities, adverse effects of treatment, or environmental factors. While 
secondary negative symptoms can improve by cause treating, primary negative symptoms generally 
do not respond well to currently available antipsychotic treatment. The bibliographical research 
objective is to provide useful information for clinicians. It is comparing meta-analyses research of 
pharmacological groups of drugs (neuroleptics, antidepressant, glutamatergic, etc) in terms of 
efficiency for negative symptoms treatment. Were analyzed and synthesized the relevant articles  
published between 2015-2020. Negative symptoms clearly constitute an unmet medical need in 
schizophrenia closely linked to social dysfunction, low life quality, and new effective treatments are 
urgently needed. 
Keywords: schizophrenia, negative symptoms, treatment 
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Rezumat 

 
Introducere: Republica Moldova se află pe primele poziții printre țările lumii cu cel mai mare 
consum de alcool pe cap de locuitor (anul 2019-12 litri alcool pur, 46169  bolnavi  de alcoolism 
înregistrați).Până în prezent sunt la evidență  aproximativ cincizeci mii bolnavi,prevalența fiind de 
trei ori mai mare față de media europeană.Sunt necesare studii în elaborarea unor metode 
psihofarmaco-terapeutice și profilactice eficiente pentru combaterea acestui viciu biopsihosocial. 
Materiale și metode:Au fost incluși în studiu 18 bărbați, alcoolici, vârsta  25-45 ani,  vechimea 
maladiei 3-5 ani,cu remisii de scurtă durată,unde ca motive de recidivă au fost menționate și 
confirmate prezența tulburărilor afective. Investigați și evaluați în condiții de ambulator. Folosite 
chestionarul AUDIT, testul CAGE și scala HADS. Administrate antidepresive (venlafaxina cu 
acțiune prelungită). 
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Rezultate: Au primit antidepresantul pe parcursul a trei luni și supuși analizei finale 18 bolnavi de 
alcoholism cu tulburări afective(  11 bolnavi (61,1%) cu episod depresiv ușor, sindromul predominant 
depresiv- anxios  și 7 (38,9%) cu episod depresiv moderat, sindromul predominant  depresiv-disforic), 
constatate ca  factori declanșatori-motivaționali la reactualizarea consumului de alcool.O reducere 
ușoară a simptomaticei anxios-depresive s-a constatat deja peste 10- 14 zile,a celei depresiv-disforice 
peste 21-28 zile și importantă clinic peste 3 luni.Descreșterea concomitentă a simptomelor depresive 
în proporție semnificativă la 9 bolnavi( 50,0 % cazuri) moderată la 7( 38,9% cazuri) și 
nesemnificativă doar la 2  bolnavi (11,1%)  a contribuit benefic la ameliorarea starii generale de 
sănătate și întreruperea consumului de alcool pe perioada tratamentului administrat. 
Concluzii: Administrarea antidepresivelor cu acțiune prelungită, precum venlafaxina, în dozaj 150-
225mg/zi, pe parcurs de minim 3 luni, a demonstrat tolerabilitate bună și eficiență terapeutică 
semnificativă în formarea remisiilor terapeutice de durată și poate fi recomandată bolnavilor de 
alcoolism cu tulburări afective ca măsură profilactică eficientă contra recidivelor. 
Cuvinte-cheie: alcoolism, recidive, antidepresive.  
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Crises are experienced by people of all ages, cultures, and socioeconomic conditions, and may not be 
related to a specific mental disorder. Experiencing a psychological crisis means feeling unable to cope 
with overwhelming or upsetting thoughts and feelings. Common stressors precipitating psychological 
distress are losses (separation, divorce, financial losses), life changes (new job, marriage, retirement) 
or problems with work or with legal system, etc.  
Crises begin with a precipitating event and intensify into feelings of fear and emotional 
disequilibrium. If the problem persists, in people in crisis anxiety grows to serious levels so that 
they become disorganized and have difficulty thinking, sleeping, and functioning.  
Self-harm and suicide can intervene in crisis due to the following symptoms: anxiety, confusing, 
helplessness, agitating. Self-harm tends to be about coping, whereas suicide is more concerned with 
‘giving up’ and to stop living. 
Some of the steps are necessary to adopt in the case of the persons intending self-harm acts or suicide: 
listening to them calmly, without judgement, validating the emotions, not the behavior, providing the 
information about the appropriate support. 
 
 

Demența evaluată de către Medicul de Familie  și aplicarea MMSE ca suport 
diagnostic inițial. 
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Rezumat 

 
Introducere: Numarul estimat de Organizația Mondială a Sănătății privitor persoanele diagnosticate 
cu dementa ajunge la 47,5 milioane, număr care se poate majora  la 75,6 milioane în 2030 sau  aproape 
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tripla în 2050, atingand cifra de 135,5 milioane de persoane. Patologia Alzheimer este principala 
cauză a demenței, deși multe alte tulburări o pot provoca sau simula. Multe dintre acestea pot fi 
reversibile sau întrerupte. Asistenta medicala primara si aplicarea MMSE de catre Medicul de Familie  
joaca un rol important  in diagnosticul dementiei. 
Obiective: Identificarea pasilor recomandati medicului de familie în evaluarea inițială a unei posibile 
demențe și interpretarea aplicării MMSE. 
Material si Metode: A fost realizata o  căutare de  articolele publicate în baza de date Medline cu 
data cuprinsa intre ianuarie 2007 până în decembrie 2020, în limba engleză, folosind cuvintele-cheie: 
demență, diagnostic, MMSE și îngrijiri primare. Au fost consultate personal carti  de neurologie și 
medicină de familie. 
Conclusie: Anamnesa ramane  un instrument esențial în evaluarea unui pacient cu tulburări cognitive. 
Examenul fizic trebuie efectuat nu numai pentru a confirma diagnosticul, ci și pentru a identifica alte 
posibile patologii coexistente care pot provoca sau contribui la demență, acordând o atenție deosebită 
examinării neurologice,  precum si testului Mini Mental Status Examination, Clock Draw Test dar si 
evaluarii stării funcționale. 
Cuvinte-cheie: Demență; Diagnostic; Asistenta Medicala Primara (Primary Care); MMSE 
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Abstract 
Importance: Several lines of evidence suggest that adjunctive therapies influences the course of 
schizophrenia.  
Design and intervention: We conducted two 16-week double-blind randomized placebo-controlled 
RCTs of adjunctive 1000 mg aspirin vs placebo in schizophrenia. Study 1 included 200 patients, with 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) total score as the primary outcome. Study 
2 included 160 patients with C-reactive protein (CRP) >1 mg/L at baseline. The primary outcome 
was PANSS-positive score. The other 8-week randomized, placebo-controlled trial among 200 
premenopausal women aged 19 to 46 years with schizophrenia or schizoaffective disorder as defined 
by the DSM-5 who received a 200-μg estradiol patch or placebo patch changed twice a week added 
to their antipsychotic treatment. 
Results and conclusions: While there is a sound theoretical basis for an anti-inflammatory 
hypothesis in schizophrenia, we conclude that our studies and meta-analysis failed to find a 
statistically significant improvement of adjunctive aspirin therapy in comparison to placebo in 
schizophrenia. 
The results in trial with estradiol suggest that transdermal estradiol is an effective add-on treatment 
for women of childbearing age with schizophrenia and extend it, finding improvements in negative 
symptoms and finding that the effect could be specific to those older than 38 years.  
Key words: schizophrenia, adjunctive treatment, aspirin, estradiol 
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Statutul psihoemoțional la studenții USMF ”Nicolae Testemițanu” în condiții de 
pandemie 
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Rezumat 

 
Introducere A trecut mai mult un an de la anuțarea în RM a stării de urgență drept urmare a 
răspândirii fără precedent a infecției cu coronavirus (COVID-19) în lumea întreagă. Societatea 
continuă să trăiască după anumite reguli stipulate de autorități cu speranța ca viața va reveni la 
normal. Actualmente, criza pandemică este resimțită în toate sferele sociale.  
Prin cercetarea dată ne-am propus să identificăm dinamica stărilor psihoemoționale pe care le 
trăiesc studenții mediciniști în condiții de studii la distanță pe perioada crizei pandemice, la fel și 
cum influențează aceste stări reușita lor academică. 
Materiale și metode: Tipul studiului: descriptiv, transversal, selectiv. Colectarea informației a fost 
realizată printr-un chestionar în Google Forms și aplicat on-line studenților. Programele utilizate 
pentru prelucrara datelor statistice primare: Microsoft Excel, Word, programul Google Drive, 
aplicația Google Forms. Studiul a fost realizat în perioada din mai 2020-aprilie 2021. În prima fază 
au fost chestionați 1420 studenți autohtoni (lotul de cercetare - L1), de la USMF „Nicolae 
Testemițanu”, anii de studii I-VI, facultățile: Medicină, Stomatologie și Farmacie. În a doua fază 
au fost chestionați 1324 studenți autohtoni de la aceleași facultăți și ani de studii. (lotul de cercetare 
- L2). Compararea statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul Testului chi-square, aplicat prin 
intermediul platformei https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/calulator. 
Rezultate: În eșantioanele cercetate au fost identificați studenți care nu simt mai intens stări psiho-
emoționale negative și viața lor decurge tot așa cum decurgea și înainte de pandemie. Analizând și 
comparând datele între cele două eșantioane observăm touși o tendință de descreștere a acestui 
răspuns, diferența fiind semnificativă dintre L1-252 (17.7%) și L2-11,7% (x2= 19.549, P< 0.0001). 
Dintre stările negative pe care studenții le trăiesc mai intens în perioada de pandemie sunt: stres 
(53,4% și 63,8%, respectiv, x2=28.237, P < 0.0001); demotivare (61,7% și 47,7%, respectiv 
x2=54.127, P < 0.0001); neîncredere în forțele proprii (52,0% și 32,3%, respectiv x2=109.258, P< 
0.0001); nemulțumire totală (30,1% și 24,7, respectiv, x2=10.062, P = 0.0015); gânduri negative 
persistente (32,6% și 24,5%, respectiv, x2=22.095, P< 0.0001); frustrare (33,5% și 22,6%%, 
respectiv, x2=40.489, P < 0.0001); depresie (33,6% și 21,3%, respectiv, x2=52.287, P < 0.0001); 
singurătate (36,3% și 22,7%, respectiv, x2=40.400, P < 0.0001). Analizând temerile legate de 
procesul de studii pe care studenții le trăiesc mai frecvent în perioada de pandemie, constatăm că 
cel mai mult studenții trăiesc teama că nu va fi la fel de bun ca ceilalți (22.6% și 30.1%, respectiv 
x2=19.916, P < 0.0001);  
Concluzii: Pentru studenții mediciniști studiile la distanță în condiții de pandemie au drept 
consecințe: amplificarea stărilor psihologice negative și conturarea noilor temeri legate de 
competența profesională ca: teama că nu va putea aplica cunoștințele teoretice în practică, teama 
de pacienți, teama de a eșua în rezolvarea situațiilor clinice reale etc. 
Cuvinte-cheie: stare psihoemoțională, studii la distanță, reușită academică, COVID-19. 
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Treatment of postpartum mental disorders 
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Abstract 
Introduction:  Postpartum disorders are a separate problem in mental disorders. In some cases short-
term psychotherapeutic interventions are sufficient, and in others pharmacological intervention is 
required.  
Materials and methods: The paper presents a literature review of more than 500 scientific articles. 
Search engines used are PubMed, Medscape, www.nice.org.uk, www.ncbi.nlm.nih.gov. 
Results: Psychotherapy is recommended for mild to moderate PPD. If the condition has been  not 
improved, antidepressant drugs are indicated - SSRIs, where the Relative Infant Dose (RID) does not 
exceed 10% of the maternal dose received. Could be used  SNRIs, neurosteroids as brexanolone, 
approved by FDA in 2019, estrogens, thymostabilizers, tricyclic antidepressants (TCAs ), atypical 
antipsychotics with a low RID value. 
Conclusions: The risks and benefits of the each drug will be discussed with the beneficiary. Most of 
the side effects  occur due to transmission of the drug trhough breast milk. For these reasons will be 
selected the drug with the lowest risk which will be used at the  lowest dose. Monotherapy will be 
preferred. The adverse effect of the drug will be minimal if the mother takes it immediately after 
breastfeeding.  In some situations, the plasma concentration of the drug or metabolites will be 
measured. 
Keywords: postpartum , pharmacological treatment, mental disorders 
 

Pandemia COVID -19 si impactul ei asupra reorganizării structurii de 
funcționare a unui spital de psihiatrie 

Ciprian Băcilăˡ˒² 
ˡ Spitalul Clinic de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu 

² Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 
 
Începand cu martie 2020 la nivel mondial OMS declara infecția  cu virus SARS-Cov2 pandemia 
COVID-19, fapt ce necesita impunerea de anumite măsuri epidemiologice pentru a împiedica 
răspândirea virusului. De asemenea, la nivel de sistem medical a fost nevoie de reorganizarea 
structurilor spitalelor pentru a putea face față noilor provocări datorate virusului SARS-Cov 2. 
Astfel, pentru continuarea acordării de asistența medicală pacienților cu patologie psihiatrică, 
confirmați sau supecți de infecție cu virus SARS-Cov 2,  a fost nevoie să se impuna noi măsuri astfel 
încât calitatea actului medical să nu aibă de suferit.  
Ca măsuri decizionale în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „ Dr. Gh. Preda” Sibiu cu scopul de a 
diminua răspândirea infecției cu virus SARS-Cov 2, au fost impuse urmatoarele: modificarea 
capacității sectorului de primiri urgențe, crearea unei zone galbene – zona de tampon și a unei zone 
roșii- zona desemnată pentru internarea paciențiilor cu patologie psihiatrica și confirmați cu virusul 
SARS-Cov 2, (pacienți cu forme asimptomatice , ușoare sau moderate). De menționat că pacienții 
rămâneau în zona de tampon până la venirea rezultatului testului PCR-  SARS-Cov2.  Pentru pacienții 
cu patologie psihiatrică și cu test PCR- negativ s-au creat circuite funcționale separate cu personal 
medical distinct- zona verde. 
Reorganizarea spitalului de psihiatrie în acest context pandemic a avut un impact important   asupra 
modului de desfășurare a intervenției terapeutice în psihiatrie. 
Cuvinte cheie: pandemia COVID-19, pacient, patologie psihiatrica, circuite, spital psihiatrie. 
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Experiența victimizării în mediul școlar la adolescenți - factor de influență 
asupra sanatății mentale 

The experience of victimization in the school environment in adolescents - a factor influence 
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REZUMAT: Experiența victimizării trăită în mediul școlar prin comportamente de tip bullying 
reprezintă astăzi o problemă internaţională, o ameninţare serioasă pentru dezvoltarea sănătății 
mentale și psiho-emoționale a copiilor, atăt din perspectiva de victimă, căt și din perspectiva de 
agresor. Manifestarea acestor comportamente de agresiune în rândul elevilor are consecinţe negative 
atât pe termen scurt cât şi pe termen lung (poate persista chiar şi la vârsta adultă). 
Considerăm oportună aducerea în atenţie a unui factor predictiv semnificativ pentru bullying, școala, 
pe lăngă familie și grupul de prieteni, deoarece aceasta prezintă un risc crescut de a amplifica, de-a 
menține probleme atât socio-emoţionale cât şi comportamentale. Şcoala, care are un rol important în 
dezvoltarea copiilor, alături de familie şi societate, trebuie să aibă în vedere o permanentă 
monitorizare şi accesul la strategii de prevenție și control a comportamentelor, cu scopul menţinerii 
unui nivel optim al stării de bine fizic, psiho-emoțional și social al copiilor. 

Cuvinte cheie: violenţă şcolară, bullying, stare de bine psiho-socială, sănatate mentală. 
 
ABSTRACT The experience of victimization lived in the school environment through bullying 
behaviors is today an international problem, a serious threat to the development of mental and psycho-
emotional health of children, both from the perspective of the victim and from the perspective of the 
aggressor. The manifestation of these aggression behaviors among students has negative 
consequences both in the short and long term (it can persist even in adulthood). 
We consider it opportune to draw attention to a significant predictive factor for bullying, school, 
close family and group of friends, because it presents an increased risk of amplifying, of 
maintaining both socio-emotional and behavioral problems. The school, which has an important 
role in the development of children, together with the family and society, must consider a 
permanent monitoring and access to strategies for prevention and control of behaviors, in order to 
maintain an optimal level of physical and mental well-being. emotional and social development of 
children. 
Keywords: school violence, bullying, psycho-social well-being, mental health. 

 
INTRODUCERE Violenţa şcolară este un fenomen complex datorită multitudinii de forme, cauze şi 
alte aspecte specific care au constituit obiectul mai multor studii de specialitate din diverse domenii: 
psihologie, pedagogie, sociologie, medicină etc. În momentul de faţă este acceptată o defi niţie largă 
a violenţei şcolare, care include pe lângă delincvenţă şi fapte care scapă semnalărilor judiciare . 

Sub eticheta “violenţă”se pot identifi ca o diversitate de forme de conduită. Potrivit lui Roşan 
„definiţia violenţei şcolare include pe lângă comportamentul agresiv şi alte tipuri de comportament 
violent, cum ar fi bătaia, abuzul sexual, portul de arme şi violenţa bandelor”.[6] 

Comportamentul de tip „bullying” poate fi încadrat în sfera conceptului general de violenţă 
şcolară ca fi ind o formă specifi că a acesteia. 



 

77 

Totodată este considerat de Olweus drept „o subcategorie a comportamentului agresiv” care se 
caracterizează în funcţie de trei criterii: (1) este un comportament agresiv sau o acţiune de a face rău 
intenţionat; (2) este un comportament care se repetă în timp; (3) relaţiile interpersonal se 
caracterizează printr-un dezechilibru de putere. Mai mult, comportamentul de tip bullying poate să se 
manifeste fără nici o provocare, iar acţiunile negative pot fi realizate prin contact fi zic, cuvinte, 
gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup. Creşterea interesului şi a numărului cercetărilor 
din acest domeniu au condus la identificarea mai multor forme care pot include diferite 
comportamente reunite sub umbrela termenului de bullying.[4] 

FACTORI DE RISC PRIVIND VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ 
Una dintre ipotezele care au stat la baza multor cercetări a fost aceea ca violența în școala este 

generată de multiple cauze si factori de influență, ale caror efecte se cumulează și se potențează  
reciproc, conducând la apariția unor astfel de fenomene sub variate forme de manifestare – de la cele 
mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant. 

În vederea identificării acestor cauze, majoritatea cercetărilor au adoptat doua niveluri de 
analiză: 

• analiza diferitelor caracteristici si a determinanților specifici elevilor cu manifestări de 
violență (caracteristici individuale, determinanti socio-familiali si de mediu școlar), propunându-ne, 
astfel, identificarea unora dintre factorii de risc în apariția violenței; 

• analiza opiniilor diferitelor categorii de actori ai educației, precum și ale unor reprezentanți ai 
poliției privind cauzele violenței în școală, urmarindu-se, în același timp, gradul de conștientizare si 
de implicare în ameliorarea fenomenelor de violență. 

Studiile si cercetările care au abordat tema violenței în general sau a violenței în școală au 
propus diferite clasificări ale cauzelor sau factorilor de risc în apariția fenomenului, uneori 
considerându-le identice, alteori operând o distincție între cauze si factori de risc. În continuare vom 
prezenta câteva tipologii ale cauzelor/factorilor de risc ai violenței. 

Una dintre clasificarile propuse de specialiștii în domeniu grupează cauzele violenței în:  
- cauze biologice (factori genetici probleme neurobiologice, leziuni cerebrale, factori de 

nutriție,efecte ale consumului de alcool și droguri s.a.),  
- sociologice(conditiile socio-economice, factori privind comunitatea si structura acesteia) 
- psihologice (afecțiuni psihice asociate și cu un nivel mai redus de dezvoltare psihointelectuală, 

dar, în special efectele, în plan psihologic, ale condițiilor de mediu familial). 
Alte abordări considera că principale cauze ale violenței sunt cele generate de: violența în 

familie (copiii care apartin unor familii în care se manifestă relații de violență preiau aceste ”modele 
de relaționare”); condițiile economice (săracia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi 
împinge pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violență); mediul instabil (anumite evenimente 
intervenite în familie, de genul divorțului sau decesului unui părinte, precum si climatul psihoafectiv 
instabil si insecurizant în care se dezvoltă copiii – în familie sau în afara acesteia – pot conduce la 
manifestări de violență ale acestora); lipsa stimei de sine (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă 
se impliă în acte de violență pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană 
si pentru că astfel obțin acceptarea grupului cu care comit actele de violență); imaginea violenței în 
mass-media; sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele țări, privind violența tinerilor, situație care 
nu descurajeaăa recidivarea); alienarea (lipsa comunicării si a unor puncte de conexiune cu 
comunitatea, a sentimentului de apartenență la aceasta a tinerilor, precum si lipsa speranței de reușită 
în viată; violența si aderarea la un grup violent creeaza acestora sentimentul de apartenența la o anume 
comunitate si de încredere în viitor); rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea socială, 
etnocentrismul (discriminarea centrată pe diferențele între indivizi sau grupuri este o sursă de tensiune 



 

78 

care poate genera violență; institutiile pot legitima violența prin politici si practici instituționale, dând 
dreptul indivizilor să practice discriminarea la nivel individual, cu consecințe minime).[1] 

Totuşi cauzele şi condiţiile incriminate în apariţia comportamentului de tip bullying nu trebuie 
luate în considerare separat ci aşa cum precizează Preda [5]„în cercetarea genezei agresivităţii, a 
violenţei şi în general, în studierea etiologiei comportamentului infracţional, trebuie să se pornească 
de la o concepţie interacţionistă, sistemică”. Autorul consideră că este necesară o abordare 
plurifactorială ţinându-se seama de: cauze şi condiţii de nivel societal (economice, politice, 
organizatorice, socio-culturale, morale, etc.); cauze de nivel psihoindividual (toleranţă scăzută la 
frustrare, autocontrol defi citar, egocentrism, impulsivitate şi agresivitate, subestimarea gravităţii 
greşelilor şi a actelor disociale şi antisociale comise, sentimente morale insufi cient dezvoltate, 
indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile sociale utile, evitarea activităţilor voluntare, dorinţa de a 
obţine rezultate fără efort, aversiune faţă de normele juridice şi morale, stimă de sine scăzută şi 
aderarea la statutul de delincvent etc.); cauze şi condiţii de nivel psihosocial (factori de natură 
familială: divergenţa metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, atitudinea „rece-
indiferentă” a părinţilor, atitudinea autoritară, tiranică a părinţi lor, atmosfera confl ictuală şi 
perturbarea climatului moral al familiei, dezorganizarea familiei; factori extrafamiliali: inadaptare 
sau dezadaptare şcolară, infl uenţa grupurilor delictogene, infl uenţele mass-mediei asupra 
delincvenţei).Glew şi colaboratorii săi [2] oferă o diagrama (Figura1) referitoare la modul în care 
multipli factori contribuie la apariţia problemelor de tip bullying la elevi, sugerând totodată la ce nivel 
este necesar a se interveni pentru a stopa aceste manifestări. 

 
Figura 1. Factorii care pot contribui la apariția problemelor de tip bullying și nivelurile 

la care se poate interveni (după Glew, Rivara și Feudtner, 2000) 
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Autorii precizează că această schemă reprezintă un material informativ proiectat cu scopul de 
a ajuta familiile să înţeleagă că fenomenului bullying în şcoală este o problemă şi că permiterea 
acestui tip de comportament poate să conducă la multiple consecinţe negative. 

O tipologie a factorilor de risc ai violenței are în vedere individul, cu caracteristicile sale 
personale, sistemul de relații al acestuia, precum si influențele culturale, de mediu : 

- factori individuali: caracteristici ale indivizilor care includ factori biologici si factori referitori 
la istoria personală; 

- factori de relaționare: factori familiali, influențe ale grupului de prieteni s.a.; 
- factori comunitari: caracteristici ale comunității (de exemplu scoala si vecinatatea) în care se 

dezvoltă relațiile individului; 
- factori sociali: factori sociali, culturali și de mediu; includ norme culturale care sprijină 

drepturile parinților asupra copiilor, dominanța bărbatilor asupra femeilor, precum si politicile privind 
educația și sănatatea care mentine sau creează inechitatea între grupuri. 

Luând în considerare ca si criteriu de clasificare anumite entitati sau grupuri de influență,o alta 
grupare a factorilor de risc, relativ asemanătoare cu cea prezentată mai sus, are în vedere: 

- individul: dificultăți de concentrare a atenției (hiperactivitate), atitudini antisociale, istoria 
personală privind comportamentul agresiv, consum de tutun, alcool și droguri, nivel redus de 
dezvoltare intelectu ală, posibilitați limitate de autocontrol ș.a. 

- familia: comportament autoritar față de copii, expunerea copilului la conflicte și acte de 
violență în familie, reguli de disciplină dure, laxe sau inconsistente, lipsa de implicare în viața 
copiilor, slaba supraveghere a acestora, afecțiune redusă față de copii, nivel redus de educație a 
parinților, venitul scăzut al familiei, consumul de droguri și criminalitatea; 

- colegii/școala: asocierea la grupuri delincvente, implicarea în “găști”, respingerea de catre 
colegi, lipsa de implicare în diferite activitați,motivație redusă pentru școală,rezultate școlare slabe, 
eșec școlar  

- vecinătatea/comunitatea: oportunitați economice reduse, mare concentrare de populație 
saracă, mobilitate accentuată a populației din comunitate, numar ridicat de familii dezorganizate, 
participare comunitara redusă, vecinatăti dezorganizate social. 

Analiza tipurilor de clasificare a factorilor de risc ai violenței în școală prezentate mai sus sunt 
diferite în functie de criteriile luate în considerare – evidentiază faptul ca aceștia se regăsesc în special 
la nivelul urmatoarelor instanțe: individ, familie, școală, comunitate, societate.  

În cadrul cercetării noastre, din suita factorilor de risc ai violenței, ne-am axat în prezentul 
capitol asupra factorilor individuali (cu accent asupra celor psihosociali) si a celor microsociali, în 
special asupra celor asociați mediului familial (având în vedere ca familia are un rol important în 
educația copiilor, inclusiv în prevenirea unor comportamente violente ale acestora), precum și asupra 
factorilor școlari.[1] 

MEDIUL ȘCOLAR CA FACTOR DE INFLUENȚĂ AL VIOLENȚEI 
A identifica poziția școlii în configurația factorilor de influență a violenței nu este un exercițiu 

facil. Mai întâi, dificultatea se naște din dubla ipostază a șolii ca instituție de educare a 
comportamentelor dezirabile (implicit de prevenire si combatere a comportamentelor violente), dar 
și ca scena a manifestărilor sociale ale actorilor ei, al caror univers relațional poate înregistra un nivel 
mai ridicat sau mai scăzut de tensiune si conflict, constituind în sine o sursa a violenței. Apoi, unele 
surse ale violenței în mediul școlar sunt mai greu de identificat deoarece posibilele tipuri de influență 
negativă generate de școală nu se regasesc doar la nivel formal, în regulamente, curriculum scris sau 
intenții declarative, cât mai ales la nivelul relațiilor care se stabilesc între diferiti actori ai școlii, al 



 

80 

modului de înțelegere si de raportare al acestora la valori si norme comune, la nivelul practicilor si al 
comunicării – aspecte cu mult mai subtile și, deci, mai dificil de surprins. 

Analize sociologice de referință au mers chiar mai departe, vazând în școală principalul 
instrument de exercitare a „violenței simbolice” (Bourdieu si Passeron120), înțeleasă drept o violență 
de semnificație, de tip cultural, prin care se reproduc raporturile de forță dintre diferite sfere de putere 
dintr-o societate. A investiga sursele școlare ale violenței presupune, așadar, a chestiona fundamentele 
teleologice si culturale ale instituției școlare, dimensiunea ei simbolică. 

Fără a minimaliza factorii de mediu familial și social, cercetări relativ recente arată că mediul 
școlar poate furniza numeroase surse pentru dezvoltarea comportamentelor violente ale elevilor.  

Dupa cum se poate vedea în tabelul de mai jos, un elev din zece declară că a fost agresat 
fizic (bătut, bruscat, lovit intenționat) și un elev din cinci declară că a fost harțuit (prin 
injurii, amenințări etc). Procentul elevilor care cad victime furturilor în vecinătate a școlii 
este de asemenea îngrijorător. 

 
Tabelul nr.1- Elevi victime ale agresiunilor, în anul scolar 2003-2004 

Datele prezentate în tabelele de mai sus indică proporția diferitelor forme de agresiune 
ale căror victime au fost elevii, din totalul celor indicate de actorii investigați. În acest caz se 
constată o relativă similitudine între informațiile obținute din declarațiile tuturor subiecților 
90chestionați. Dacă însă se compară datele furnizate de directori privind proporțiile 
corespunzatoare de elevi agresați în totalul populației școlare cuprinsă în unitațile de 
învatamânt investigate (prezentate în capitolul referitor la dimensiunea fenomenelor de 
violență în școală) cu cele furnizate de elevi, care se referă la actele de agresiune cărora ei 
înșiși le-au căzut victimă (tabelul de mai sus – procentele raportate la totalul subiecților), se 
pot observa diferențe majore: hărțuire – 0,6%, respectiv 21,3%; agresiuni fizice – 0,3%, 
respectiv 9,5%; furturi – 0,2%, respectiv 4,7% 

Cele mai multe studii vorbesc despre surse școlare intrinseci procesului didactic, ca proces 
relațional, despre modul în care profesorul organizează interacțiunile din spațiul clasei, despre 
climatul socio-emoțional existent. Conform unor cercetari recente, cel mai adesea sursele de violență 
provin din situații ca: 

- neadaptarea practicilor pedagogice la nevoile și specificul noilor generații; 
- perpetuarea relațiilor de dependență și subordonare a elevilor față de profesori, în detrimentul 

inițiati vei și independenței elevului în procesul de învătare; 
- preponderența comunicării pe axa profesor-elev și oportunitațile limitate ale elevilor de a 

comunica între ei în procesul de învațare; 
- atitudini de ignorare sau dispreț ale profesorilor față de elevi, care conduc la pierderea 

încrederii în sine a elevilor; 
- evaluare neobiectivă, etichetarea, inducerea sindromului eșecului școlar; 
- abuzul de măsuri disciplinare, sancțiuni inegale sau pedepse. 
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Alte studii situează sursele violenței în mediul școlar la nivelul relației directe dintre elevi si 
profesori, mai ales la conflictul dintre cele două tipuri de cultură, valori si practici uzitate în mediul 
școlar: cultura elevilor versus cultura profesorilor. Principalele surse de conflict între profesori si 
elevi apar, ca urmare a decalajului între așteptarile elevilor si practica școlara curenta. 

Elevii asteapta o relație bazată pe negociere, independență, pragmatism, inițiativă si empatie în 
raport cu profesorii lor, în timp ce cadrele didactice îsi doresc o relație de dependență, control, 
autoritate si conformism. De asemenea, ații autori123 menționează ca surse ale violenței școlare unele 
caracteristici și funcții traditionale ale organizației școlare, care reprezină în sine surse ale frustrării 
elevilor, cum ar fi: 

- imobilismul caracteristic procesului de educație în școala, cel mai adesea învățarea având un 
caracter static (în spații închise, artificiale, în bănci); 

- funcția de selecție si ierarhizare a școlii, care poate conduce la stări de tensiune si conflict 
între actorii școlii, cauzate în special de inducerea competiției între elevi. 

Cercetări din spațiul american arată că, uneori, măsurile exagerate de protecție și prevenire 
împotriva violenței în școala (sistemele de avertizare, detectoarele de metale, controlul corporal al 
elevilor, prezenta permanență a poliției) pot avea efecte perverse, inducând stări de angoasa și 
asteptări privind iminența unui act violent, stări tensionate care se rasfrâng asupra climatului din 
școala.[1] 
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Tabel nr.2 -Opinii privind posibile surse ale violenței în mediul școlar 
 
EXPERIENȚA VICTIMIZĂRII TRĂITĂ DE ELEVII VIOLENȚI 
Rezultatele anchetei de față au aratat că elevii violenți, care utilizează violența ca mod de 

relaționare, nu sunt doar autori ai violenței, ci și victime ale violenței altora. Ca atare, ei nu sunt 
exceptați de a avea si rolul de victimă. Din lotul elevilor violenți, mai mult de jumatate au afirmat că 
au suferit o forma sau alta de victimizare. Conform datelor anchetei, există o corelație semnificativă 
între a fi violent si a fi victimizat, ceea ce ne face să credem că adoptarea comportamentului violent 
poate fi si consecința unei provocări sau, pur si simplu, o forma de aparare sau de retaliere. Formele 
de victimizare la care au fost supuși elevii violenți, în ordinea frecventei cu care au fost menționate, 
sunt urmatoarele: agresiuni sexuale, furturi în imediata vecinatate a școlii, hărtuirea (injurii, 
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amenintari etc.) în școala, agresiuni fizice (bătaie) în școala, hărtuire (injurii, amenințări etc.) în 
imediata vecinatate a școlii, agresiuni fizice (bătaie) în imediata vecinatate a școlii, furturi în școala. 

Relatiile cu parinții,cu familia– temă care este dezvoltată în capitolul urmator –constituie,de 
asemenea, un factor important, care diferențiază elevii violețti de cei non-violenți, primii afirmând 
într-o proportie mai mare că sunt privțti de afectivitate și resimt carențe afective în mediul familial. 
Dupa cum putem observa din tabelul următor, un procent ridicat din lotul elevilor violenți afirmă ca 
sunt sau au fost bătuti sau bruscați de părinti, dar si de alte persoane (frați sau surori, profesori etc.), 
diferența între acest procent si cel al elevilor non-violenți fiind semnificativă. În mod paradoxal, dar 
din ce în ce mai transparent în societatea româneasca, parinții sunt cei care victimizeaza cel mai mult 
copiii.[1] 

  
Tabel nr.3- Distribuția elevilor în funcție de experiența victimizării 

În literatura de specialitate sunt precizate unele strategii de intervenţie [8], care pot fi utile în 
modelarea unei culturi şcolare care promovează respectul, recunoaşterea, învăţarea, siguranţa şi 
experienţele pozitive pentru toţi elevii: acordarea de ajutor victimelor; încurajarea participării active 
a părinţilor şi a altor adulţi, în fi ne a comunităţii; supravegherea elevilor în timpul pauzelor, mai ales 
în curte, la toalete şi pe coridoarele aglomerate; stabilirea şi aplicarea de reguli şi consecinţe clare 
pentru comportamentele de tip bullying; implicarea claselor în discuţii şi activităţi legate de bullying. 

Necesitatea implicării grupului de copii (clasă sau şcoală) în discuţii şi activităţi legate de 
bullying este susţinută de ideea conform căreia, comportamentul de tip bullying are infl uenţe 
negative nu doar asupra fi ecărui copil în parte ci şi asupra grupului.Intervenţiile eficiente trebuie să 
se concentreze nu doar asupra agresorilor, ci şi asupra spectatorilor care mai degrabă încurajează (în 
mod activ sau pasiv) decât să descurajeze comportamentul agresorului [7]. Şcoala ca instituţie de 
dezvoltare primară a societăţii are un important rol in dezvoltarea copilului. 

Este vital ca aceasta să fi e susţinută de societate şi împreună să rezolve problema bullying-ului 
deoarece în final „agresiunea şi victimizarea sunt probleme care afectează pe toată lumea” [3]. 
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Rezumat: 

Introducere 
A trecut mai mult un an de la anuțarea în RM a stării de urgență drept urmare a răspândirii 

fără precedent a infecției cu coronavirus (COVID-19) în lumea întreagă. Societatea continuă să 
trăiască după anumite reguli stipulate de autorități în speranța ca viața va reveni la normal. 
Actualmente, criza pandemică este resimțită în toate sferele sociale, iar în sfera educativă a catalizat 
schimbări radicale cu trecerea la forma de instruire online. 

Prin cercetarea dată ne-am propus să identificăm dinamica stărilor psihoemoționale pe care 
le trăiesc studenții mediciniști în condiții de studii la distanță pe perioada crizei pandemice, la fel și 
cum influențează aceste stări reușita lor academică. 

Materiale și metode: Tipul studiului: descriptiv, transversal, selectiv. Colectarea informației 
a fost realizată printr-un chestionar în Google Forms și aplicat online studenților. Programele 
utilizate pentru prelucrara datelor statistice primare: Microsoft Excel, Word, programul Google 
Drive, aplicația Google Forms. Studiul a fost realizat în perioada din mai 2020-aprilie 2021. În 
prima fază au fost chestionați 1420 studenți autohtoni (lotul de cercetare - L1), de la USMF „Nicolae 
Testemițanu”, anii de studii I-VI, facultățile: Medicină, Stomatologie și Farmacie. În a doua fază 
au fost chestionați 1324 studenți autohtoni de la aceleași facultăți și ani de studii. (lotul de cercetare 
- L2). Compararea statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul Testului chi-square, aplicat prin 
intermediul platformei https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/calulator. 

Rezultate: În eșantioanele cercetate au fost identificați studenți care nu simt mai intens stări 
psiho-emoționale negative și viața lor decurge tot așa cum decurgea și înainte de pandemie. 
Analizând și comparând datele între cele două eșantioane observăm touși o tendință de descreștere 
a acestui răspuns, diferența fiind semnificativă dintre L1-(17.7%) și L2-11,7% (x2= 19.549, P< 
0.0001). Dintre stările negative pe care studenții le trăiesc mai intens în perioada de pandemie sunt: 
stres (53,4% și 63,8%, respectiv, x2=28.237, P < 0.0001); demotivare (61,7% și 47,7%, respectiv 
x2=54.127, P < 0.0001); neîncredere în forțele proprii (52,0% și 32,3%, respectiv x2=109.258, P< 
0.0001); nemulțumire totală (30,1% și 24,7, respectiv, x2=10.062, P = 0.0015); gânduri negative 
persistente (32,6% și 24,5%, respectiv, x2=22.095, P< 0.0001); frustrare (33,5% și 22,6%%, 
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respectiv, x2=40.489, P < 0.0001); depresie (33,6% și 21,3%, respectiv, x2=52.287, P < 0.0001); 
singurătate (36,3% și 22,7%, respectiv, x2=40.400, P < 0.0001). Analizând temerile legate de 
procesul de studii pe care studenții le trăiesc mai frecvent în perioada de pandemie, constatăm că 
cel mai mult studenții trăiesc teama că nu va fi la fel de bun ca ceilalți (22.6% și 30.1%, respectiv 
x2=19.916, P < 0.0001);  

Concluzii: Pentru studenții mediciniști studiile la distanță în condiții de pandemie au drept 
consecințe: amplificarea stărilor psihologice negative și conturarea noilor temeri legate de 
competența profesională ca: teama că nu va putea aplica cunoștințele teoretice în practică, teama 
de pacienți, teama de a eșua în rezolvarea situațiilor clinice reale etc. 
Cuvinte-cheie: stare psihoemoțională, studii la distanță, e-learning, reușită academică, COVID-19. 
 
Introducere:  

Răspândirea globală a pandemiei COVID-19 a condiționat respectarea anumitor reguli în 
toate sferele sociale. Prin urmare, în țările afectate de pandemie, pentru asigurarea continuității 
procesului de învâțare, s-a trecut la modul de învățare online. Cu certitudine, învățarea online a devinit 
o nouă provocare pentru studenții și profesorii aflați în această situație de pandemie, la fel și 
menținerea calității procesului instructiv –educativ în acest format [1]. E. Dikbas Torun, menționează 
faptul că educația trece în prezent de la învățarea față în față la învățarea online într-un mod imediat 
și neașteptat; prin urmare, pregătirea pentru e-learning trebuie luată în considerare cu atenție în cadrul 
acestei noi paradigme educaționale [2].  

Cu toate acestea, cercetările adiacente arată că nici cadrele didactice și nici elevii și studenții 
nu sunt pregătiți pentru derularea procesului de predare-învățare în context complet online. Întru 
asigurarea treptată a schimbării, unele țări au aplicat inițial pentru modelul mixt de instruire. Dintre 
avantajele învățării mixte (blended learning), profesorii au numit utilizarea strategiilor de învățare 
îndependentă de către student, respectarea distanței sociale, acces și utilizarea pe larg a surselor 
electronice în predare, iar studenții au menționat flexibilitatea în organizarea timpului și îmbunătățirea 
abilităților TIC. Printre dejavantaje, atât profesorii cât și studenții au raportat: dependența procesului 
de sursa net, conexiunea instabilă, puțină experiență de lucru online și proces consumator de timp[3].  

În legătură cu acest subiect, Altuntaş și a. subliniază faptul că în pofida interesului pe care îl 
manifestă studenții pentru tehnologiile infomaționale inovative, ei întâmpină dificultăți în procesul 
de studii la distanță prin: înțelegerea unor subiecte, organizarea timpului pentru studii, scăderea 
coeziunii grupului și a conexiunii sociale [4]. Aceeași autori (Altuntaş, Başaran, Özeke, Yılmaz) 
menționează drept aspect important în comunicarea didactică – sincronizarea și aflarea participanților 
în același spațiu, iar învățarea online o prezintă drept un supliment celei tradiționale - față în față [4]. 
Cercetarea realizată de către Olcay GENÇ și a. confirmă faptul că studenții instituțiilor superioare 
apreciază eficacitatea procesului de studii la distanță la nivel mediu [5]. 

Cercetând provocările învățării online pentru studenți, Irza Yuzulia menționează și alte 
dificultăți cu care studenții se confruntă în învățarea online, cum ar fi conexiunea la internet slabă, 
lipsa motivației, distragerea cu ușurință și stresul din cauza volumului mare de sarcini al profesorilor. 
”În situația când comunicarea este limitată la o singură sursă - conexiunea online, atenția studentului 
este fluctuantă, iar motivația poate descrește mai ușor, se așteaptă ca profesorul să poată furniza 
metode și tehnici interesante în predarea online pentru a încuraja motivația și performanța studenților 
în situație de pandemie” – menționează autoarea [6]. 

Cercetările din același spectru al problemei, arată că studenții sunt de acord și sunt motivați 
să învețe online recurgând la strategii de învățare în ritm propriu. Mai mult, nu au fost atestate 
diferențe în nivelul de motivație dintre cursurile studenților și nu există corelații între motivația și 
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strategiile de învățare și caracteristicile respondenților, cu excepția scopurilor de învățare și a anilor 
de studii [7]. Diferențele devin și mai semnificative în cazul medicilor rezidenți. Asfel, în contexul 
crizei pandemice, Mihai C., Dimitriu T. și a. pun în evidență epuizarea profesională (burnout) 
observată la medicii rezidenți din România, ca răspuns la accentuarea problemelor de sănătate publică 
și respectiv, la, suprasolicitarea serviciilor de sănătate [8]. Ali Farsi și a completează aceste date cu 
rezultatele care sugerează că un procent semnificativ (mai mult de 80%) dintre 328 de medici-stagiari 
chestionați prezintă un risc sporit de epuizare în timpul pandemiei, în special cei care au fost supuși 
provocărilor de adaptare rapidă la situație (lucrători de linia întâi) și cei care au practicat autoizolarea 
– ca metodă de bază în protecția față de COVID-19 [9]. 

Trăind în situația de criză pandemică de mai mult de un an de zile, constatăm incertitudine și 
lipsa de perspective clare din societate atât la nivel mondial cât și nivel regional, fapt care influențează 
direct asupra bunăstării psihoemoționale a oamenilor de diferită vârstă și ocupație. Studiind influența 
crizei pandemice, asupra personalității, Violeta Stefania Rotărescu și a. raportează factorii precum 
rezistența, genul, mediul urban / rural sau anxietatea preexistentă că ar avea un impact asupra stărilor 
anxioase produse de autoizolarea prelungită [10]. 

Analizând experiența de învățare online a studenților în timpul pandemiei, Radiatan Mardiah 
și Indri Anastasia menționează că experiența de învățare online pozitivă a studenților rezultă din 
valorificarea a patru aspecte și abilități: abilitatea de gestionare a timpului, abiliatea de acceptare a 
responsabilității personale, abilitatea de învățare (strategiile de învățare individuală) și natura 
provocărilor (problemele) cu care se confruntă studenții [11]. 

Cercetând impactul psihologic al pandemiei COVID-19 asupra studenților (n=1134), la fel și 
mecanismele lor de coping, Muhammad Salmana și a. evidențiază faptul că sănătatea mintală nu 
trebuie neglijată în timpul epidemiilor, demonstrând câ pandemia COVID-19 are un impact negativ 
semnificativ asupra sănătății mintale a studenților universitari pakistanezi; prevalența la studenți a 
anxietății moderate până la severe fiind 34% și 45% cu depresie moderată până la severă. Bărbații au 
avut semnificativ mai puține scoruri de anxietate și depresie decât femeile. În plus, cei care au un 
membru al familiei, prieten sau cunoștință infectat cu boala au avut un scor de anxietate semnificativ 
mai mare. Principalele surse de suferință au fost schimbările din viața de zi cu zi din cauza pandemiei 
în curs de desfășurare. Cea mai frecventă strategie de coping adoptată de aceștia este copingul religios 
/ spiritual, acceptarea, distragerea de sine și copingul activ cu aplicarea metodelor de relaxare 
(ascultarea muzicii, meditații, petrecerea timpului liber cu familia, rudele etc) [12]. In aceeași ordine 
de idei, Alvin Gino M. Bautista și Elizabeth S. Manuel, menționează despre impactul autoizolării, 
fricii și anxietății asupra sănătății mintale a studenților și oferă sugestii de coping sănătos a 
provocărilor crizei pandemice [13]. 

Cu referință la situația din Republica Moldova, decizia de a continua procesul de studii în 
format on-line a fost o soluție destul de bună, însă nu pentru o durată lungă de timp. Inițial, elevii și 
studenții s-au bucurat de confortul situației de a face ore de acasă. Chestionarea realizată pe eșantionul 
de studenți mediciniști, la doar două luni de la anunțarea stării de urgență în RM. (luna mai 2020) a 
aratat clar că studenții simt intens dezavantajele studiilor la distanță în domeniul medical, iar 
comentariile lor cele mai frecvente erau: ”medicina NU SE FACE online”; ”medicina e pentru oameni 
și cu oameni” etc [14]. 

În contextul datelor analizate din literatura științifică cu referință la procesul de studii la 
distanță, la fel și din observațiile proprii realizate în calitate de cadre didactice putem deduce că, 
perturbarea pe lungă durată a ritmului obișnuit de viață, autoizolarea, privarea de interacțiune și 
comunicare nemijlocită cu colegii și profesorii, necesitatea adaptării la noile metode de predare-
învățare-evaluare sunt factorii care au repercursiuni directe asupra studenților noștri mediciniști.  
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Prin cercetarea dată ne-am propus să analizăm cantitativ și calitativ stările psihoemoționale 
pe care le trăiesc studenții mediciniști mai intens în perioada de criza pandemică condiționată de 
COVID-19, la fel și cum influențează aceste stări reușita lor academică. 

Scopul cercetării: identificarea și analiza statutului psiho-emoțional al studenților USMF în 
condițiile de studii la distanță și autoizolare determinate de pandemia COVID-19. 

Material și Metode: Tipul studiului: descriptiv, transversal, selectiv. Colectarea informației a 
fost realizată printr-un chestionar în Google Forms și aplicat on-line studenților. Programele utilizate 
pentru prelucrara datelor statistice primare: Microsoft Excel, Word, programul Google Drive, 
aplicația Google Forms. Analiza statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul Testului chi-patrat, 
aplicat prin intermediul platformei https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/calulator. 
Probabilitatea de semnificație a testului statistic este notat cu p). 

Studiul a fost realizat în perioada din mai 2020-aprilie 2021. Prima fază a inclus chestionarea 
studenților după 2 luni de la anunțarea situației de urgență în RM. Au fost chestionați 1420 studenți 
autohtoni (lotul de cercetare - L1), de la USMF „Nicolae Testemițanu”, anii de studii I-VI, facultățile: 
Medicină, Stomatologie și Farmacie. Perioada de colectare a datelor - luna mai 2020. În a doua fază 
au fost chestionați 1324 studenți autohtoni de la aceleași facultăți și ani de studii (lotul de cercetare - 
L2). Perioada de realizare –aprilie 2021. 

Rezultate: Descrierea cantitativă a eșantioanelor de studenți chestionați pe ani de studii, gen și 
facultate este dată în tabelul 1.  

Tabelul 1. Caracteristica eșantioanelor de studenți participanți la studiu 
  L1  

(n=1420) 
L2 
(n=1324) 

Anul de studii  
n(%) 

 
anul I 

 
391 (27.5) 

 
424 (32.1) 

 anul II 324 (22.8) 245 (18.3) 
 anul III 242 (17.0) 254 (19.2) 
 anul IV 219 (15.4) 168 (12.7) 
 anul V 184 (13.0) 149 (11.3) 
 anul VI 60 (4.2) 84 (6.4) 
Genul  
n(%) 

 
Feminin  

 
1045 (73.6) 

 
1034 (78.0) 

 Masculin  375 (26.4) 290 (22.0) 
Facultatea  
n(%) 

 
Medicină 

 
956 (67.3) 

 
1068 (67.3) 

 Stomatologie 293 (20.6) 225 (17.0) 
 Farmacie 171 (12.0) 27 (2.0) 

 
În eșantioanele cercetate au fost identificați studenți care nu simt mai intens stări psiho-

emoționale negative și viața lor decurge tot așa cum decurgea și înainte de pandemie. Analizând și 
comparând datele între cele două eșantioane observăm o descreștere a tendinței de a rămâne 
multumitor față de ceea de se întâmplă în jur, diferența fiind semnificativă dintre L1-17.7% și L2-
11,7%, pentru x2=19.549, P<0.0001). Prin urmare, prelungirea în timp a stării de urgență 
influențează direct și negativ percepția de viață a studenților mediciniști. 

Ceilalți studenți au menționat în diferită măsură prezență diferitor stări psiho-emoționale 
negative. Prin urmare, dintre stările psihoemoționale pe care studenții le trăiesc mai intens în 
perioada de pandemie și care au impact negativ semnificativ asupra personalității și activității lor 
sunt: stres (53,4% și 63,8%, respectiv, x2=28.237, P < 0.0001); demotivare (61,7% și 47,7%, 
respectiv x2=54.127, P < 0.0001); neîncredere în forțele proprii (52,0% și 32,3%, respectiv 
x2=109.258, P< 0.0001); nemulțumire totală (30,1% și 24,7, respectiv, x2=10.062, P = 0.0015); 
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gânduri negative persistente (32,6% și 24,5%, respectiv, x2=22.095, P< 0.0001); frustrare (33,5% 
și 22,6%%, respectiv, x2=40.489, P < 0.0001); depresie (33,6% și 21,3%, respectiv, x2=52.287, P 
< 0.0001); singurătate (36,3% și 22,7%, respectiv, x2=40.400, P < 0.0001); fobii (14.4% și 7.3%, 
respectiv, x2=83.400, P < 0.0001). Reprezentarea grafică a stărilor psihoemoționale trăite mai intens 
de către cele două eșantioane la intervalul de 11 luni de chestionare, o vedem în fig 1. 

 
Figura 1. Stările trăite mai intens de către studenți în perioada de pandemie COVID-19 (%). 

Circa 15.0% dintre respondenți din ambele loturi au menționat și alte stări negative ca: 
anxietate, presiune, lipsă totală de interes, izolare, sentiment de incompetență, nemulțumire față de 
cum derulează procesul de studii on-line, debusolare, iresponsabilitate față de procesul de studii, 
oboseală psihică, stări fizice negative din cauza lipsei de mișcare și aflării la calculator pe timp 
îndelungat etc.. 

Analizând temerile legate de procesul de studii pe care studenții le trăiesc mai frecvent în 
perioada de pandemie, constatăm o intensificare semnificativă a temerii că nu va fi la fel de bun ca 
ceilalți L1-22.6% și L2-30.1%, pentru x2=19.916, P < 0.0001). Concomitent ei manifestă diferite 
temeri persistente ca: teama că nu voi face față provocărilor și termenilor stabiliți – L1- 49.9% și L2- 
49,2%, pentru x2=0.134, P = 0.7141); teama că voi eșua la evaluări – L1-50.3% și L2- 46,8%; pentru 
x2= 3.359, P = 0.0669); teama că evaluarea nu va fi suficient de obiectivă, reeșind din limitările 
conexiunii online – L1-45.8% și L2- 45.2% pentru x2=0.099, P = 0.7525). 

Comparând temerile enunțate de către aceste două loturi, deducem (din comentariile lotului - 
L2) apariția și dezvoltarea la ei a temerilor adiacente ca: teama că nu vor putea aplica cunoștințele 
teoretice în practică (35.3%), teama de pacienți (19.6%), teama că nu sunt pregătiți pentru o situație 
clinică reală (16.2%) etc.  

Dintre activitățile pe care studenții le realizează mai difici în condiții de studii la distanță, 
ambele loturi le-au identificat în mare măsură pe următoarele: comunicarea cu colegii - L1=40.4% 
și respectiv, L2-67.2%; asimilarea și întelegerea unor cursuri sau cunoștințe - L1=57.7% și 
respectiv, L2 =67.1%; clarificarea întrebărilor apărute în proces de învățare L1=43.3% și 
respectiv, L2 =51.7%; planificarea și organizarea timpului personal – L1- 39% și respectiv, L2-
44.7%. 

Dintre provocările și dificultățile pe care le întâmpină studenții în perioada de studii la 
distanță, respondenții au menționat în special: asimilarea noilor tehnologii și programe necesare 
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pentru studii la distanță - L1-15.6% și respectiv, L2-18.1%; sarcinile ce abunda la unele obiecte - L1 
-41.3% și respectiv, L2-42.8%; deadline-uri permanente și obositoare L1-47.6% și respectiv, L2-
57.3%; planificarea și organizarea timpului personal - L1-38.2% și respectiv, L2-44.7%; adaptarea 
la condițiile noi ale procesului de studii la distanță - L1-45.8% și respectiv, L2-41.6%; 

Fiind întrebați despre cum influențează criza pandemică asupra reușitei lor academice, 
respondenții au oferit răspunsuri polarizate spre: infuențează semnificativ, negativ (L1-34.6% și L2-
39.4.1%, respectiv, x2=12.087, P = 0.0005) și nu influențează (L1-21.4% și L2-16.2%, respectiv, 
x2=6.776, P = 0.0092), (Fig.2). 

 
Figura 2. Gradul de influență a stării psihoemoționale a studenților asupra reușitei lor academice (%). 

Autoevaluarea realizată de către respondenți a reușitei lor pe o scală de la 1 la 10 realizată în 
luna mai 2020 și în aprilie 2021 arată spre o descreștere a autoevaluării reușitei cu note ≥8 (chi-
patrat=3.928, gl=1, P=0.0458). În același timp, numărul studenților care se autoevalueză cu note de 
7, 6 și 5 este în creștere (chi-patrat= 4.631, gl=1, P=0.0314) (Fig. 3). 

 
Figura 3. Autoevaluarea reușitei studenților în perioada de studii la distanță (%). 

Prezintă interes practic și știintific răspunsurile respondenților cu privire la factorii prin care 
își mențin motivația de învățare pe parcursul perioadei de criză pandemică. Prin urmare, printre 
factorii importanți de natură externă (extrinseci) care influențează motivația de învățare a studenților 
chestionați, putem evidenția: întrebările și chestionarea sistematică a profesorilor (L1-22.6% și L2-
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28.2% pentru x2=11.364, P = 0.0007) la fel și așteptările părinților (L1-20.7% și L2-26.1%), pentru 
x2=11.174,P = 0.0008). Printre factorii importanți de natură internă (intrinseci) care stimulează 
semnificativ motivația de învățare a studenților se enumeră: interesul pentru viitoarea profesie - 
(L1-73.6% și L2-79.8% pentru x2=14.685, P =0.0001; dorința de a deveni un specialist bun –( (L1-
67.3% și L2- 83.9% pentru x2= 01.501, P < 0.0001; dorința de a fi printre cei mi buni –(L1-32.4% 
și L2-41.5% pentru x2=24.389, P < 0.0001; angajamentul față de sine însuși –(L1-67.3% și L2-77.9% 
pentru x2=38.525,P < 0.0001 (Fig. 4). 

 
Figura 4. Factorii care influențează motivația de învățare a studenților în condiții de studii 

la distanță în timpul pandemiei COVID-19 (%). 
 

Dintre metodele de relaxare în perioada de studii la distanță, respondenții ambelor loturi 
practică aproape în acceași măsură următoarele: mă văd cu prietenii – L1-34.2% și L2-35.7%; discut 
cu persoanele apropiate – L1-65.4% și L2-65%; fac sport –L1- 24,6% și L2- 24,5%; citesc – L1-
38.3% și L2-39.7%; privesc TV sau navighez pe net – L1-53.2% și L2-52%; meditez sau fac yoga – 
L1-15.6% și L2-12.8%. Metodele de relaxare pe care studenții le aplică mai des în perioada de criză 
pandemică sunt: ascult muzică – L1-57.8% și L2-66%, pentru x2=19.499, P < 0.0001; fac plimbări 
– L1-72.5% și L2-66.9% pentru x2= 10.189, P = 0.0014; apelez la psiholog –L1-0.4% și L2-1.7%, 
pentru x2= 11.385, P = 0.0007 (Fig. 5). 
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Figura 5. Metodele de relaxare aplicate de către studenți în perioada de studii la distanță în timpul 
pandemiei COVID-19 (%). 

Pe lângă metodele expuse mai sus, studenții din ambele eșantioane au menționat și alte metode 
de relaxare la care apelează din timp în timp, cum ar fi: consumul de băuturi energizante, alcool, 
dulciuri, gustări, jocuri on-line etc, (L1-9.1% și L2-13.4% pentru x2=12.610, P = 0.0004), tendința 
fiind una semnificativă, de creștere pe parcursul perioadei de 11 luni de studii la distanță. 

Discuții:  
În perioada de criză pandemică COVID-19, dintre stările pe care le trăiesc cu diferită 

intensitate mai mult de două treimi dintre studenții mediciniști, și care au tendință de impact negativ 
semnificativ asupra personalității și activității lor sunt: stres, demotivare, neîncredere în forțele 
proprii, nemulțumire generală, gânduri negative persistente, frustrare, depresie, singurătate, și diverse 
fobii. Totuși, circa 15% dintre respondenți consideră că viața lor decurge cam tot așa cum decurgea 
și înainte de pandemie, ceea ce ne permite să afirmăm că acești studenți au suficientă susținere 
psihologică, resurse, și respectiv reziliență pentru a face față situației condiționate de criza pandemică.  

Înțelegerea particularităților procesului de studii la distanță datorate pandemiei devine mai 
eficientă atunci când însăși studenții vorbesc despre ceea ce simt și cum percep ei întreaga situație. 
Prin urmare, din comentariile studenților deducem că: limitarea doar la un singur canal de comunicare 
– online, conexiunea net slabă, metodele de predare - învățare online mai puțin dezvoltate și eficiente, 
lipsa posibilității de a transpune în practică cunoștințele acumulate, autoizolarea și lipsa posibilității 
de comunicare directă cu colegii și profesorii au dus în timp la demotivare și la reliefarea multor 
temeri persistente cum ar fi: teama că nu vor face față provocărilor și termenilor stabiliți, teama că 
vor eșua la evaluări, teama că evaluarea nu va fi suficient de obiectivă, reeșind din limitările 
conexiunii online. Lipsa comunicării directe și a interacțiunii cu colegii le intensifică semnificativ 
teama că nu vor fi la fel de buni ca ceilalți.  

Conștientizând lacunele procesului de studii la distanță, unii studenți încep să se angajeze pe 
deplin și apoi descoperă că motivația lor scade din cauza multor sarcini. Prin urmare, multitudinea de 
sarcini și deadline-uri este raportată de cei mai mulți studenți în comentariile lor, ca fiind o provocare 
obositoare și de multe ori mai puțin eficientă. În acest context, studenții se pronunță pentru roluri noi 
ai profesorului, cel de ghid informațional și suport emoțional, care menține conexiunea și coeziunea 
grupului prin comunicare deschisă cu studenții atât despre temele de curs cât și despre dificultățile pe 
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care le au studenții în perioada de criză pandemică. Studenții chestionați consideră la fel că, atitudinea 
calmă, binevoitoare și optimistă a profesorului poate favoriza creșterea motivației de învățare a 
studenților și, respectiv, evitarea procrastinării. 

Drept efect al procesului de studii online, studenții menționează apariția temerilor specifice 
ca: teama că nu vor putea aplica cunoștințele teoretice în practică, teama de pacienți, teama că nu sunt 
pregătiți pentru o situație clinică reală. Prin urmare, studenții văd clar neajunsurile învățării online 
pentru dezvoltarea lor profesională medicală și pledează cu insistență pentru revenirea la procesul de 
studii față în față. 

Pe parcursul crizei pandemice (11 luni), studenții denotă tendința de a-și evalua reușita 
academică cu note mai mici, adică, odată cu prelungirea perioadei de învățare online, studenții devin 
mai puțin siguri de cunoștințele profesionale acumulate. La fel, crește și neâncrederea lor că vor putea 
deveni un specialist bun în domeniu. 

 
Concluzii:  
Viața în timpul crizei pandemice a conturat multe aspecte ce ține de abilitatea fiecăruia dintre 

noi de a se adapta și de a continua să facă față responsabilităților în cel mai potrivit mod. Fiind în 
plină criză pandemică, studenții continuă activitatea de învățare în condiții de autoizolare și studii la 
distanță. Totuși incertitudinea și lipsa de directive clare din societate condiționate de pandemie 
influențează starea lor psiho-emoțională și respectiv, reușita academică.  

Pentru studenții mediciniști studiile la distanță în condiții de pandemie au drept consecințe: 
amplificarea stărilor psihologice negative și conturarea unor temeri legate de competența profesională 
ca: teama că nu va putea aplica cunoștințele teoretice în practică, teama de pacienți, teama de a eșua 
în rezolvarea situațiilor clinice reale etc.  

În contextul pandemiei COVID-19 învățarea online în domeniul medical ar putea fi o soluție 
adoptată mai degrabă ca fiind una de urgență și pe o durată scurtă de timp. Atât studenții cât și 
profesorii simt efectul nefast al lipsei orelor practice, interacțiunii directe, și a comunicării cu 
pacientul, care, în timp influențează calitatea pregătirii profesionale a studenților. 

Pe lângă obiecțiile pe care le-au enunțat studenții față de procesul de studii online ca: 
dependența procesului de conexiunea net, volumul mare de sarcini, demotivării și procrastinării 
survenite, evaluări mai subiective datorate limitărilor metodelor de evaluare online etc, studenții se 
arată dispuși spre colaborare dorindu-și ca profesorii pe lângă rolul lor de furnizori de cunoștințe, să 
fie mai suportivi și să contribuie mai mult la menținerea coeziunii grupelor academice, folosind 
diverse resurse infomaționale și metode de predare-învățare online. 

Studiul dat prezintă și unele limitări. În primul rând, chestionarul adminisrat a fost alcătuit de 
către autori astfel încât ar putea exista dezavantaje asociate cu datele de raportare (analiză subiectivă, 
prejudecată de răspuns, tendințe de sub/supraestimare a unor aspecte etc). În al doilea rând, întrucât 
acesta a fost un sondaj web (prin Google Drive), problema participării selective și a erorii de acoperire 
ar putea fi prezentă. În al treilea rând, evaluarea clinică pentru diagnosticarea tulburărilor de depresie 
și anxietate, conform criteriilor din Manualul de diagnostic și statistic al tulburărilor mentale (DSM-
V), nu a fost făcută. Cu toate acestea, cercetarea noastră oferă informații valoroase despre impactul 
psihologic al COVID-19, asupra studenților mediciniști din R.M. 
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Economie şi Management în medicină [Public Health, Economy and Management in medicine] 2020; 5(87):38-42. 

 
 

Rolul Familiei în prevenirea Stigmatizării persoanelor cu Depresie în timpul 
pandemiei COVID -19 

*Eșanu Andrei 1, asist, univ.; Chihai Jana 2, dr. șt. med., conf.; 
1,2 Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

“Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 
Autor corespondent: andrei.esanu@usmf.md 

 
Rezumat 

 
Introducere. Peste 350 de milioane de oameni suferă de depresie. Stigmatizarea persoanelor cu 
depresie este o barieră importantă în adresarea la un medic specialist și în respectarea tratamentului. 
Peste 50% dintre persoanele cu depresie nu au vizitat niciodată un psihiatru. Rolul familiei în 
reducerea poverii stigmatizării persoanelor cu Depresie este puțin studiat 
Material și metode. Într-un studiu transversal, au fost evaluați 43 studenți. Datele au fost colectate 
pe baza unui chestionar anonim auto-raportat, care a măsurat stigmatizarea persoanelor cu depresie 
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și a caracteristicilor individuale și familiale ale participanților. Stigmatizarea a fost evaluată cu 
ajutorul Scalei de Evaluare a Stigmatizării Depresiei (DSS), dezvoltată de Kathleen Griffiths. 
Rezultate. Nivelul mediu de stigmatizare (abatere standard) măsurat prin scala de evaluare a 
stigmatizării pentru persoanele cu depresie (DSS) a arătat valori mai mici pentru stigmatizarea 
personală 18,83 (4,88), comparativ cu stigmatizarea percepută 26.21 (3.30), p <0,001. Nu există nicio 
diferență în nivelul stigmatizării cu privire la prezența unei persoane cu depresie în familie. Studiile 
anterioare arată că nivelul stigmatizării scade, atunci când se combină informarea corectă cu privire 
la Depresie și prin contactul cu persoanele cu depresie.  
Concluzii. Nivelul de stigmatizare personală față de persoanele cu depresie este mai mic decât în 
comparație cu stigmatizarea percepută în Moldova. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a 
înțelege rolul familiei și caracteristicile stigmatizării față de depresie. 
Cuvinte-cheie: COVID-19, stigmatizare, sănătate mintală, depresie. 
 

Suicide and Suicide Prevention 
Karel Kraan, MD 

Senior Consultant, Outpatient Department 
Luzerner Psychiatrie, Switzerland 

kjkraan@gmail.com 
 

Abstracts 
Suicide is still an enormous global mental health problem. Even though suicide rates are sinking in 
the last years, especially in low- and middle-income countries. One probable conclusion is that suicide 
prevention campaigns work! The presentation will cover the following topics: popular and persistent 
myths about suicide, a discussion around the question if it is possible to reliably predict suicide and 
suicide attempts, how to evaluate and manage a suicidal patient and possible pharmacological 
interventions.    
 

Introduction to Katathym Imaginative Psychotherapie 
Karel Kraan, MD 

Senior Consultant, Outpatient Department 
Luzerner Psychiatrie, Switzerland 

National Trainer and Lecturer SAGKB 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben 

kjkraan@gmail.com 
 
 
The Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) is a psychodynamic therapy method developed by 
the German psychoanalyst and psychotherapist Hanscarl Leuner in the 1950s. In the English-speaking 
world, the method was introduced under the term Guided Affective Imagery (GAI), in other countries 
the method is also known as Symbol Drama. The method uses therapeutically initiated daydreams 
(imaginations). Their contents are closely linked to the patient’s sensual, physical, and affective 
experience and are scenic and symbolic. During the daydream, there is a verbal exchange with the 
therapist, which allows different possibilities of intervention. The imaginations enable an emotional 
and creative access to unconscious processes, desires, and behavioral patterns, to the patient’s own 
person and to their relationships to other people and therefore provide an emotional and mental space 
for inner psychic development. The presentation covers the basic elements of the psychotherapeutic 
method and a video demonstration of a daydream with a patient.  
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Impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătații mintale 
Dobrovolschii Ana, medic psihiatru 

IMSP CS Soroca, CCSM 
dobrovolschi.ana@mail.ru 

 
Introducere:   Pandemia cu COVID 19 constituie o adevarată provocare pentru întreaga omenire, în 
special pentru serviciile de sănătate mintală. CCSM Soroca nu este o excepție.  
Scopul lucrării: împărtășirea experienței CCSM Soroca în contextual pandemiei COVID 19. 
Rezumat:   Este de remarcat faptul că a crescut numărul de adresări la CCSM Soroca în rîndul 
populației. Am putea diviza aceste adresări în cazuri legate de riscul de a se îmbolvani ( în special în 
prima etapă a pandemiei ) și cazuri determinate de  consecințe ale bolii suportate. Grupele de vîrstă 
sunt diferite, dar mai frecvente sunt adresările persoanelor după vîrsta de 40 ani, prevalează genul 
feminin. Simptomatica este diferită: dereglări de anxietate, frica de a se imbolnăvi, atacuri de panică, 
stări depresive. Stările post covid: dereglări de somn, tulburări de anxietate, atacuri de panică și un 
grup mai mare de presoane au invocat tulburări cognitive (dereglări de atenție, dificultăți de 
concentrare, dereglări de memorie). Au fost aplicate: intervenții psihologice pe termen scurt și lung 
(intervenții educaționale în sănătatea mintală, tratamentul de soluționare a problemelor, terapie 
cognitiv comportamentală), tratament medicamentos. 
Concluzii: Activitatea CCSM Soroca a fost impactată de pandemia COVID 19.  Specialiștii din 
CCSM Soroca au acordat suport consultativ Spitalului Raional Soroca, centrelor de sănătate 
autonome și centrului de plasament temporar pentru adulți din satul Bădiceni. Au fost intensificate 
colaborările dintre centrul comunitar si structurile din teritoriu. 
Cuvinte-cheie: adresări, simptomatică, pandemie, colaborare. 
 
 

Experiența CCSM Călărași în perioada de Pandemie COVID-19 
Izabela Moroz1, psiholog clinician 

1 Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Călărași, Republica Moldova 
Autor corespondent: izabella.enii33@gmail.com 

 
Actualitatea temei. Datele statistice din perioada Pandemiei Covid-19 atestă creșterea incidenței 
tulburărilor mintale, inclusiv creșterea riscului decesilor din considerente psihice. Tulburările afective 
și anxietatea constituie o parte semnificativă a acestor tulburări la nivel global în contextul pandemiei 
COVID-19. 
Scopul și obiectivele lucrării constituie investigarea impactului pandemiei Covid-19 asupra sănătății 
mintale a populației din r. Călărași în această perioadă. 
Material și metode. Au fost investigate două grupuri de beneficiari. Primul grup de 15 persoane sunt 
beneficiari cu tulburări mintale severe ce s-au adresat la CCSM în perioada post Covid-19 și al doilea 
grup de beneficiari în număr de 42, l-au constituit persoanele la prima adresabilitate în perioada 
Covid-19 sau post Covid-19. Colectarea datelor a fost efectuată în Centrul Comunitar de Sănătate 
Mintală Călărași. Analiza datelor a fost realizată, utilizând programele Epi Info 2007 și EXCEL. 
Rezultate și discuții. În primul grup nu s-au constatat tulburări mintale suplimentare semnificative. 
În grupul doi, la prima adresabilitate s-au constatat tulburări mintale cu prevalența simptomelor 
anxioase și a stărilor depresive. Au fost constatate două tentative de suicid post Covid-19.  
Stabilirea stării de urgență în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova și măsurile de 
carantină au impus reorganizarea activității serviciului de sănătate mintală. În perioada pandemiei 
Covid-19 urmarea analizei datelor statistice se denotă creșterea solicitărilor de examinare a 
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pacienților ce au suportat Covid -19 la medicii de familie și referirea acestora către specialiștii din 
cadrul CCSM Călărași. 
Concluzii. Epidemia Covid-19 are un impact puternic asupra sănătății mintale a populației cu 
predominarea simptomelor afective, 40% au constituit lucrătorii medicali.  
 Cuvinte-cheie: tulburări mintale, anxietate, stări depresive, pandemie. 
 
 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală  Orhei, provocări și experiență în 
contextul pandemiei COVID-19 

Jalbă Olga, coordonator, psiholog-psihoterapeut, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Orhei. Republica Moldova;  
Autor corespondent: olgaanghel@mail.ru  

 

Introducere.Expeința Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Orhei, impactul pandemiei asupra 
sănătății emoționale a angajaților din sistemul serviciilor de sănătate, inclusiv angajații CCSM Orhei. 
Scopul lucrării împărtășirea experienței personale ca serviciu de sănătate mintală.  
Material și metode. Colectarea datelor a fost efectuată în Centrul Comunitar de Sănătate Mintală 
Orhei, metoda obesevației cu realizarea registrului adaptat  în cadrul CCSM Orhei. 
Rezultate.Măsurile de carantină și codul roșu în Sănătate Publică au impus reorganizarea activității 
serviciului comunitar de sănătate mintală. Intensitatea emoțională asupra angajaților în sănătate, 
dificultatea prestării serviciilor și restricțiile impuse, au un impact asupra clității vieții și 
funcționalității specialiștilor în oferirea serviciilor de calitate. Rolul colaborării multidisciplinare și 
referirea eficientă a beneficiarilor conlucrarea cu medicina de familie, au un rezultat constructiv și 
eficient.  
Concluzii. Anul 2020 este unul de mare provocare atît pentru angajați cît și pentru beneficiari. 
Cuvinte-cheie: angajați, pandemie, colaborare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPC „PRIMEX-Com” SRL 

MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 26 

Tel.: 022 22 60 85, 022 22 72 88 

 

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova 

 

"Sănătatea mintală : într-o lume plină de provocări", congres internaţional (2 ; 

2021 ; Chişinău). Sănătatea mintală într-o lume plină de provocări = Mental health in this 

challenging world = Психическое здоровье в мире охваченным испытаниям : Congresul 

Internaţional al Societăţii Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi Psihologilor 

Clinicieni din Republica Moldova SPNPPC: Lucrările congresului din 23-26 iunie 2021 / 

comitetul ştiinţific: Băcila Ciprian [et al.] ; comitetul organizatoric: Bologan Alina [et al.]. – 

Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. "Primex-Com"). – 96 p. : fig., fig., fot. color, tab. 

Antetit.: Min. Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, USMF "Nicolae 

Testemiţanu", Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi Psihologilor 

Clinicieni SPNPPC [et al.]. – Tit., text parțial paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., 

engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. 

ISBN 978-9975-3493-7-6. 
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