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CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentul Ghid a fost realizat prin proiectul „Creșterea competențelor profesionale ale 
personalului medical implicat depistarea tulburărilor afective prevenția comportamentului 
suicidar”, proiect cu finanțare europeană obținută prin competiție de Centrul Național de 
Sănătate Mintală Luptă Antidrog, cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Cu o valoare totală de 8.942.691,34 lei (aprox. 2 mil. euro) proiectul a avut ca obiectiv general 
nivelului de sănătate a populației creșterea calității serviciilor medicale oferite către populație, 
special cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin creșterea nivelului competențelor 
profesionale ale personalului angajat sistemul public de sănătate mintală, conformitate cu 
prevederile Programului Național de Sănătate Mintală, prin participarea la cursuri de formare 
profesională schimburi de experiență bune practici.

Proiectul a avut ca obiective specifice:

•	 competențe profesionale prin cursuri de formare profesională acreditate, cu durata de 36 
de ore, pentru 930 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintală care lucrează 
cu adulți, din care 910 certificate (credite EMC);

•	 competențe profesionale prin participări la schimburi de experiență bune practici 
internaționale pentru 120 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintală;

•	 6 ghiduri proceduri/ protocoale de lucru domeniul sănătății mintale elaborate la nivel 
național pentru o practică unitară domeniu, la standarde europene.

Prin nevoile identificate soluțiile propuse, proiectul a dus la implementarea unui program 
complex de măsuri de natură să nivelul de competențe al profesioniștilor din sistemul medical 
implicat activități de sănătate mentală. De asemenea a stabilit direcții de acțiune care au 
contribuit la atingerea obiectivelor din domeniul sănătății mintale, ca domeniu prioritar, așa 
cum sunt prezentate Strategia Națională de Sănătate 2014 –2020 care stipulează că “asigurarea 
sănătății mintale a populației presupune accesul la servicii adecvate eficace”. 

Nu ultimul rând a contribuit la soluționarea nevoii identificate prin Strategia Națională de 
Sănătate 2014 – 2020, respectiv aceea de a crește numărul de specialiști disponibili, de a spori 
calitatea serviciilor din spitalele de specialitate, de a schimba modelul prevalent de servicii 
spitalicești „, necentrat pe client” modern, la standarde europene, centrat pe nevoile pacientului 
cu probleme de sănătate mintală. 

Coordonator elaborare ghiduri,

Dr. Ileana Botezat-Antonescu

Disclaimer 
Recomandările acestui ghid nu înlocuiesc pregătirea teoretică profesională și judecata clinică.
Este important să avem în vedere faptul că întotdeauna vor exista situații în care recomandările 
clinice nu vor putea fi utilizate/ respectate. Astfel, acest ghid nu surclasează responsabilitatea 
individuală a profesionistului din domeniul sănătății mintale pentru a lua cea mai bună decizie 
clinică, ținând cont de circumstanțele unice ale fiecărei persoane, în consultare cu aceasta și cu 
aparținătorii acesteia. 
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I. INTRODUCERE 

Ce este un ghid clinic?

Reglementările cuprinse într-un ghid clinic reprezintă seturi de informații dezvoltate 
sistematic, actualizate regulat, care sprijină profesioniștii clinicieni, precum și persoanele 
diagnosticate cu o tulburare de sănătate mintală, în luarea celor mai bune decizii cu privire la 
tratamentul adecvat în cazul respectivei tulburări. Acestea sunt derivate din cele mai noi studii 
și cercetări disponibile, cu utilizarea unor metode sistematice, pentru a identifica și evalua 
dovezile clinice legate de tulburarea în cauză. Acolo unde dovezile clinice lipsesc, reglementările 
încorporează recomandări făcute pe baza consensului la care se ajunge la nivelul comunităților 
științifice și de practicieni. 

Recomandările din ghidul clinic sunt menite să îmbunătățească procesele și rezultatele în 
domeniul îngrijirilor de sănătate mintală. Ele pot:

- să ofere informații actualizate, bazate pe dovezi clinice și științifice referitoare la 
tratamentul depresiei, de către profesioniști din echipele multidisciplinare din serviciile de 
sănătate mintală;

- să ofere baza pentru elaborarea de standarde de evaluare a practicilor profesionale;
- să ofere baza pentru construirea programelor de dezvoltare profesională în domeniul 

sănătății mintale;
- să sprijine persoanele cu depresie și aparținătorii acestora în luarea unor decizii informate 

cu privire la tratament și serviciile de îngrijire;
- să îmbunătățească comunicarea între diferiții profesioniști din echipele multidisciplinare/ 

sistemul de îngrijiri, persoanele cu depresie și aparținătorii acestora;
- să sprijine identificarea ariilor de interes pentru cercetare viitoare. 

Modalități de utilizare și limitări ale recomandărilor

Recomandările unui ghid clinic nu înlocuiesc pregătirea teoretică profesională și judecată 
clinică. Ele pot fi limitate ca utilitate și aplicabilitate, în funcție de diferiți factori: 

- disponibilitatea dovezilor extrase din cercetări realizate la standarde optime de calitate;
- calitatea metodologiei ce stă la baza dezvoltării ghidului;
- transferabilitatea datelor științifice către sistemul de servicii și programele de formare și 

dezvoltare profesională;
- unicitatea personalității persoanelor cu depresie.

Deși calitatea cercetării în domeniul sănătății mintale în general și a depresiei cu precădere 
este variabilă, metodologia utilizată în elaborarea acestui ghid reflectă acordul comunității 
științifice internaționale cu privire la metodologiile de dezvoltare a ghidurilor (AGREE: Appraisal 
for Guidelines for Research and Evaluation Instrument, www.agreetrust.org), asigurând 
identificarea, selecția și utilizarea celor mai valoroase și valide informații extrase din cercetarea 
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științifică, precum și elaborarea sistematică a recomandărilor de tratament utilizabile în cazul 
celor mai multe persoane diagnosticate cu depresie.

Cu toate acestea, este important să avem în vedere faptul că întotdeauna vor exista situații în 
care recomandările clinice nu vor putea fi utilizate/ respectate. Astfel, acest ghid nu surclasează 
responsabilitatea individuală a profesionistului din domeniul sănătății mintale pentru a lua cea 
mai bună decizie clinică, ținând cont de circumstanțele unice ale fiecărei persoane, în consultare 
cu aceasta și cu aparținătorii acesteia. 

Pe lângă dovezile clinice, vor fi luate în considerare informațiile cu privire la cost-eficiență a 
intervențiilor, în măsura în care acestea sunt disponibile.

De asemenea, în utilizarea recomandărilor clinice, este important de precizat că lipsa 
dovezilor cu privire la eficiența unui tip particular de intervenție, nu echivalează cu dovada 
ineficienței acesteia. Intervențiile bazate pe dovezi sunt adesea însoțite, în contextul larg al 
tratamentului, de o gamă de activități menite să sprijine implicarea și mai buna aderență a 
persoanei cu depresie la tratament și să creeze contextul specific pentru furnizarea/ utilizarea 
de tehnici specifice. În organizarea și furnizarea îngrijirilor, dezvoltarea unei relații terapeutice 
este la fel de importantă precum tratamentele specifice oferite. 

De ce este nevoie de reglementări naționale în managementul și tratamentul depresiei?

Ministerul Sănătății, prin Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, își propune 
să pună la dispoziția comunității de profesioniști în domeniul sănătății mintale o resursă validă 
și autorizată care să contribuie la:

- îmbunătățirea standardului de îngrijire a persoanelor cu depresie;
- diminuarea riscului oferirii de servicii și îngrijiri lipsite de suport științific și validarea venită 

dinspre dovezile clinice;
- garantarea că serviciile de sănătate sunt centrate pe nevoile pacientului.

Conținutul acestui ghid a fost dezvoltat într-o manieră transparentă și colaborativă, cu 
implicarea tuturor actorilor reprezentativi și cu referire la cele mai recente contribuții realizate 
de comunitatea științifică internațională. 

De la reglementări naționale la implementare locală

Odată cu publicarea și diseminarea ghidului clinic național, profesioniști din serviciile 
locale și regionale, publice sau private, vor identifica resursele necesare pentru implementarea 
recomandărilor, în acord cu nevoile specifice, serviciile existente și nivelul de competență pre-
existent. Acolo unde va fi identificată nevoia de dezvoltare profesională suplimentară care să 
faciliteze implementarea recomandărilor specificate în ghid, vor fi luate măsuri adecvate în 
acest sens. 

Pentru cine este acest ghid/ Cui se adresează acest ghid?

Ghidul este relevant pentru tratarea adulților ce se confruntă cu depresia ca diagnostic 
primar și cuprinde recomandări pentru profesioniști, psihologi clinicieni și psihoterapeuți, din 
serviciile de asistență specializată în domeniul sănătății mintale, precum și pentru profesioniști 
care au contact direct sau iau decizii care influențează îngrijirea persoanelor adulte diagnosticate 
cu depresie.

Ghidul cuprinde de asemenea informații relevante pentru profesioniștii din serviciile de 
terapie ocupațională, asistență socială, asistență medicală primară precum și din sectorul 
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guvernamental și neguvernamental implicat în dezvoltarea de politici, strategii, programe și 
servicii destinate adulților cu depresie. 

Experiența depresiei afectează persoana, sistemul familial și adesea comunitatea. 
Recomandările din acest ghid recunosc importanța implicărilor tuturor acestor actori în 
sprijinirea și tratamentul persoanelor diagnosticate cu depresie. 
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II. METODOLOGIA ELABORĂRII GHIDULUI

Ghidurile de practică clinică sunt din ce în ce mai utilizate pentru furnizarea serviciilor de 
sănătate eficace, deoarece includ recomandări bazate pe evidențe științifice actuale de cea mai 
bună calitate.

Ghidul este elaborat ca răspuns la nevoile psihologilor clinicieni din asistența specializată 
în domeniul sănătății mintale a adulților cu depresie, de a avea și utiliza un document cu 
recomandări și instrumente suport pentru derularea activităților de screening, evaluare, 
diagnostic, tratament și reabilitare prin consiliere și psihoterapie relevante, de calitate, eficace, 
efectuate sistematic și planificate. 

Elaborarea unui nou ghid de practică clinică este un proces care necesită acces la literatură 
științifică actuală, de cea mai bună calitate, resurse umane specializate și timp îndelungat. O 
metodă alternativă la elaborarea noilor ghiduri de practică agreată la nivel internațional este 
adaptarea ghidurilor de practică clinică sau a unor recomandări ale celor existente, pe baza 
metodologiei ADAPTE (2009). Această metodă are scopul de a utiliza mai eficient resursele 
existente și evită duplicarea eforturilor. 

Metoda adaptării permite modificarea ghidurilor produse într-o anumită locație, pentru 
aplicarea lor într-un cadru cultural și organizațional diferit (cazul ghidurilor europene și 
internaționale utilizate de noi), respectiv în asistența pentru sănătate mintală din România.

Elaborarea ghidului s-a făcut în cadrul activităților proiectului „Creșterea competențelor 
profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția 
comportamentului suicidar”, proiect gestionat de Centrul Național de Sănătate Mintală și 
Luptă Antidrog și finanțat din fonduri europene obținute prin competiție în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman. Având în vedere resursele limitate existente la nivel național, 
elaborarea ghidului pe baza metodologiei ADAPTE a fost considerat procesul optim. 

Adaptarea ghidurilor din România, europene și internaționale existente la contextul 
asistenței medicale pentru sănătate mintală din România, conform procedurii propuse de The 
ADAPTE Collaboration (2009), s-a făcut în trei etape (de pregătire, adaptare și finalizare), fiecare 
etapă având un anumit număr de activități și de module corespunzătoare, conform următorului 
rezumat: 

REZUMAT PROCES ADAPTE: Etape, Activități și Module 

Etape Activități Module

A. PREGĂTIREA
Pregătirea procesului de 
adaptare 

Pregătire 
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B. ADAPTAREA

Definirea întrebărilor Scop și domeniu de aplicare 

Căutarea și citirea ghidurilor 
existente 

Căutare și citire 

Evaluarea ghidurilor Evaluare 

Deciderea utilizării și selecția 
ghidurilor/ recomandărilor 

Decizie și selecție 

Elaborarea versiunii inițiale și 
intermediare a ghidului 

Produsul intermediar

C. FINALIZAREA

Revizuirea externă Revizuire externă

Planificarea revizuirii viitoare 
și actualizării

Planificare pentru actualizare

Elaborarea versiunii finale a 
ghidului 

Produsul final

A. PREGĂTIREA

Etapa de pregătire include toate activitățile din procesul de inițiere a adaptării ghidurilor/ 
recomandărilor existente. Obiectivele acestei etape au fost: definirea problemei abordate, 
organizarea echipei de lucru formată din coordonator și experți, stabilirea profesioniștilor care 
vor utiliza ghidul, documentarea și stabilirea structurii ghidului. 

Modalitățile de lucru, de colaborare organizare a echipei de lucru au inclus următoarele:

1. Coordonarea generală a elaborării ghidului s-a efectuat de către Centrul Național de 
Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, în cadrul proiectului ”Creșterea competențelor 
profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția 
comportamentului suicidar”.

2. Stabilirea echipei de experți pentru domeniul depresiei, constituită după cum urmează:
	Coordonatorul echipei de elaborare a ghidului – psiholog clinician cu experiență 

în domeniul depresiei, interes și expertiză în elaborarea de ghiduri de practică 
clinică, nominalizat dintre experți;

	Echipa metodologică – cu rol în elaborarea metodologiei ghidului conform 
metodologiei ADAPTE, compusă din medic cu specialitatea sănătate publică și 
management sanitar – cu expertiză și interes special pentru cercetarea în domeniul 
sănătății mintale, care a lucrat în colaborare cu coordonatorul echipei;

	Echipa de experți – psihologi clinicieni cu expertiză în domeniul depresiei.
3. Colaborarea echipei de experți cu expertul în domeniul metodologic. 
4. Elaborarea fiecărui capitol s-a efectuat în responsabilitatea unui expert. 
5. Identificarea stakeholderilor relevanți pentru validarea practică a ghidului (stakeholderi: 

profesioniști din domeniul sănătății mintale din spitale și clinici de specialități medicale 
pentru comorbiditatea depresiei - geriatrie, neurologie, dermatologie, dializă, oncologie, 
cardiologie, gastroenterologie, diabet boli metabolice și de nutriție, obstetrică-ginecologie 
și ONG-uri relevante).

6. Revizuirea de către recenzori din cadrul stakeholderilor a documentului reprezentând 
ghidul preliminar și elaborarea de observații și/ sau recomandări în urma discuțiilor.

7. Analizarea observațiilor și recomandărilor reprezentanților stakeholderilor de către 
coordonatorul echipei de elaborare a ghidului împreună cu responsabilul corespunzător, 
documentarea și elaborarea de concluzii pe baza cărora a fost revizuit ghidul.
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B. ADAPTAREA

1. Definirea temei 

Tema prezentului ghid se focalizează pe intervențiile dovedite eficace, aplicabile în asistența 
psihologică din România pentru managementul cazurilor de depresie la persoanele adulte.

2. Căutarea de ghiduri bibliografie relevantă

Strategia de căutare a ghidurilor a avut ca fundament tema stabilită și anume depresia.

Experții -au definit propria strategie de căutare și au parcurs următoarele etape care 
reprezintă recomandări utilizate în procesul de căutare: 

i) Pentru ghidurile și protocoalele existente și utilizate în România, pe regiuni de 
dezvoltare, experții au contactat profesioniștii/ unitățile sanitare relevante din regiunea 
geografică alocată și au solicitat ghidurile și protocoalele specifice domeniului.

ii) Pentru ghidurile și protocoalele existente și utilizate în toate celelalte state membre 
ale Uniunii Europene și pentru cele elaborate de organizații europene:

a. A fost stabilită limba în care s-a efectuat căutarea: engleză, franceză, germană.
b. Au fost stabilite următoarele elementele esențiale care au ajutat la definirea unor întrebări 

de cercetare structurate, la care ghidurile/ ghidul elaborat, oferă răspuns: - populația 
căreia îi sunt aplicate ghidurile și protocoalele (ex. adulți, persoane vârstnice, populații 
vulnerabile, gravide, femei în perioada perinatală etc.); - caracteristicile bolii (ex. depresie 
majoră, depresia cu risc suicidar, depresia cu simptome psihotice, depresia asociată cu alte 
boli somatice etc.); 

- intervențiile care interesează (screening, evaluare și diagnostic, tratament și reabilitare 
prin consiliere și psihoterapie); 

- rezultate așteptate pentru pacient și aparținători/ familie (ex. facilitarea înțelegerii 
aspectelor clinice și evolutive ale tulburării depresive și a participării active în procesul/ 
relația terapeutică; îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea funcționalității globale), 
pentru sistemul de sănătate (ex. diminuarea numărului de internări, scăderea duratei 
depresiei netratate, planificare mai bună a serviciilor și resurselor) și pentru sănătatea publică 
(ex. diminuarea prevalenței depresiei, diminuarea incidenței suicidului, identificarea unor 
arii specifice prioritare de intervenție, planificarea unor strategii viitoare de intervenție); 

- instituția sanitară și contextul în care ghidul este implementat (cabinet psihologic spital, 
cabinet individual de psihologie, centru comunitar de sănătate mintală, ONG relevant etc.)

c. Au fost stabiliți termenii principali pentru căutare și au fost formulate sintaxele utilizate la 
căutarea ghidurilor ținând cont de elementele anterior stabilite.

Au fost identificate bazele de date și website-urile unde s-a efectuat căutarea (World 
Health Organization, PubMed, Cochraine library, European Psychiatric Association, Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, Agence française de sécurité sanitaire et des produits de 
santé, EseMED, PubMED, europsy.net, nhs.uk, nice.org.uk, guidelines.co.uk, psychiatryonline.org 
etc.). 

S-au efectuat căutări pentru identificarea altor surse bibliografice cum ar fi studii de 
referință, studii calitative și cantitative cu sumarul evidențelor, recenzii sistematice, în vederea 
unei eventuale completări cu informații relevante, care au fost folosite pentru a răspunde la 
întrebări neacoperite în ghidurile deja găsite și selectate pentru adaptare.

3. Analiza și evaluarea inițială a ghidurilor identificate

Analiza și evaluarea inițiala a ghidurilor identificate a avut ca obiective principale:
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• eliminarea unor ghiduri și recomandări pe baza evaluării „rigorii” cu ajutorul instrumentului 
AGREE (2013) și

• selectarea celor care vor fi ulterior utilizate pentru adaptare.

De la început, au fost selectate ghiduri publicate începând cu anul 2014.

Au fost analizate atât ghidurile și protocoalele identificate în România, cât și cele europene 
și internaționale. 

În procesul de analiză au fost parcurse următoarele etape:

i) Citirea, de cel puțin două ori, în integralitate și sumarizarea conținutului.
ii) Identificarea întrebărilor la care răspund, după formula PICO (populație, intervenție, 

comparație, rezultat).
iii) Evaluarea calității ghidurilor protocolului, a rigorii metodologice și transparenței în care 

a fost elaborat ghidul, utilizând cadrul instrumentului The Appraisal of Guidelines for 
REsearch & Evaluation II (AGREE II). 

iv) Eliminarea ghidurilor și recomandărilor cu scoruri AGREE scăzute. 

The Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation II (AGREE II) (Analiza Ghidurilor – 
Cercetare și Evaluare) este un instrument internațional de evaluare a calității ghidurilor de 
practică clinică care include 6 domenii și 23 de dimensiuni. Acesta nu evaluează conținutul clinic 
al recomandărilor.

Au fost întocmite liste de recomandări încadrate în matrice de recomandări care au fost 
utilizate pentru analiza conținutului recomandărilor, menționarea nivelului recomandărilor 
(acolo unde au fost găsite menționate în ghidurile sursă), acceptabilitatea și aplicabilitatea 
recomandărilor în sistemul de sănătate din România.

Cazurile în care au fost găsite recomandări diferite pentru aceeași problemă (care să 
răspundă la aceeași întrebare) au fost discutate de către echipa de experți și au fost alese prin 
consens cele care au îndeplinit criteriile stabilite de experți (gradul de recomandare pentru o 
calitate mai bună). 

4. Evaluarea acceptabilității și aplicabilității recomandărilor 

Metodologia ADAPTE recomandă evaluarea acceptabilității și aplicabilității 
recomandărilor. A fost necesar ca recomandările să fie adaptate contextului cultural, 
organizațional al sistemului de sănătate din România, populației țintă și resurselor naționale 
disponibile. 

Acceptabilitatea face referire la măsura în care recomandarea ar putea fi pusă în practică 
iar aplicabilitatea, la cea în care o organizație sau un grup este capabil să pună recomandarea 
în practică. 

Evaluarea dacă o recomandare este acceptabilă și/ sau aplicabilă sau nu, s-a efectuat pe baza 
discutării de către experți a fiecărei recomandări, pe baza unor criterii/ întrebări referitoare la: 

- existența unui beneficiu suficient al intervenției, comparativ cu alte modalități de 
management; 

- compatibilitatea recomandării cu cultura și unitatea sanitară unde este destinată a fi 
utilizată; 

- aplicabilitatea intervenției pentru pacienți în contextul utilizării; 
- disponibilitatea de resurse în contextul utilizării;
- existența unor constrângeri, legislație, politici în unitățile sanitare, de utilizat, care ar 

împiedica implementarea recomandării.
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5. Selecția ghidurilor și a recomandărilor pentru a crea un ghid adaptat

Decizia cu privire la adoptarea, modificarea, eliminarea unora dintre recomandări a fost 
facilitată de expertul coordonator al prezentului ghid. 

În procesul decizional și selecția recomandărilor s-a ținut cont de rezultatele revizuirilor 
efectuate pe baza metodologiei AGREE, rezultatele discuțiilor pe baza matricilor de recomandări 
și ale evaluărilor acceptabilității și aplicabilității recomandărilor.

Deciziile luate s-au încadrat în una dintre următoarele cinci opțiuni posibile: 

a. Respingerea ghid.
b. Acceptarea ghid a tuturor recomandărilor incluse în ghid. 
c. Acceptarea sinteză a dovezilor din ghid. 
 După revizuire, evaluări și discuții grupul de experți a decis să accepte descrierea dovezilor 

(sau anumite părți din dovezi) dar respinge interpretarea dovezilor și recomandările. 
d. Acceptarea unor recomandări specifice. 
 După revizuirea recomandărilor din ghid, echipa de experți a decis ce recomandări acceptă 

și ce recomandări respinge.
e. Modificarea unor recomandări specifice. 
 După revizuirea recomandărilor din ghid, echipa de experți a decis care dintre acestea sunt 

acceptabile dar trebuie să fie modificate.

6. Elaborarea variantei preliminare a ghidului adaptat

Pe baza recomandărilor decise a fi utilizate, echipa de experți a elaborat o formă 
preliminară a Ghidului, plecând de la structura ghidului, formulată într-o etapă anterioară și 
ținând cont de recomandările ADAPTE. Elaborarea fiecărui capitol s-a făcut cu contribuția 
specifică a fiecăruia dintre experții pe problemă.

C. FINALIZAREA

Pe baza metodologiei ADAPTE, finalizarea ghidului s-a făcut ținând cont de feedback-ul asupra 
documentului din partea utilizatorilor ghidului, urmat de procesul de revizuire a Ghidului pe 
baza feedback-ului. Pe baza recomandărilor ADAPTE, revizuirea și actualizarea ghidului implică 
căutarea și identificarea unor dovezi actuale relevante și decizia de a actualiza versiunea inițială 
a ghidului. Echipa de experți care a elaborat ghidul a decis că actualizarea sa ar fi optim să fie 
efectuată la un interval de trei ani.
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III. DEFINIȚIE, FACTORI DE RISC DEPRESIE ȘI RISC 
SUICIDAR

3.1. Definiție

Definiția de cea mai largă generalitate consideră depresia ca o prăbușire a dispoziției 
bazale, cu actualizarea trăirilor neplăcute, triste și amenințătoare. Depresia este considerată 
o hipertimie negativă, având ca argumentare pentru aceasta puternica participare afectivă, 
trăirea profundă a acestei stări, antrenarea comportamentală consensuală (Tudose F., Tudose 
C. Dobranici L., 2011).

Dispoziţia se definește ca un ton emoţional pervaziv care influenţează profund punctul 
de vedere și percepţia de sine, a altora și a mediului în general (Sadock B., Sadock V., 2007). 
Tulburările de dispoziție se manifestă prin accentuarea patologică a tristeții - ”depresie”, sau 
prin exagerarea patologică a bucuriei - ”euforie”. Cele două simptome, depresia și euforia, sunt 
cardinale pentru sindromul depresiv și sindomul maniacal, ambele responsabile de perturbări 
în capacitatea de integrare și funcționare a persoanei. 

Sindromul depresiv se diferențiază prin dispoziția depresivă, iritabilă sau anxioasă (totuși 
persoana poate să nege modificarea subiectivă a dispoziției, în schimb să se plângă de dureri 
sau alte suferințe somatice), cu plâns facil (persoana poate să acuze incapacitatea de a plânge 
sau de a resimți emoții). Durerea morală este expresia directă a dispoziției depresive. Este 
vorba despre o tristețe durabilă, puțin sensibilă la reconfort și care frapează prin asocierea 
cu alte manifestări psihologice ca pierderea stimei de sine (sentiment de incapacitate și de 
eșec, rușinea profilându-se sub culpabilitate), lipsă de încredere în sine, evitarea celorlalți. 
Anhedonia desemnează imposibilitatea plăcerii, reducerea gratificării, pierderea interesului 
față de activitățile obișnuite. Pesimismul, lipsa speranței, expectațiile negative orizontul 
pentru un trecut obsedant. Gândurile negre (ex. gnduri de moarte) pot fi invadatoare, până 
acolo încât să impună urgența pentru spitalizare, ajungând la tentative suicidare. Lentoarea 
psihomotorie este uneori singura prezentă, recunoscută prin față imobilă, voce monotonă, 
astenie, apragmatism, abulie (ex. absența dorinței), retragere socială, bradipsihie (ex. lentoare 
a gândirii), cu tulburări ale atenției, memoriei și sărăcire ideativ, manifestări somatice, inhibiția 
psihică evidențiind valoarea defensivă a acestui sindrom. Angoasa este prezentă întotdeauna, 
chiar dacă poate fi mascată de lentoare. Anorexia cu pierderea în greutate este frecventă, dar 
se constată uneori hiperfagie. Insomnia legată de durerea morală este frecventă dar lentoarea 
poate determina, dimpotrivă, hipersomnie. Diminuarea libidoului este constantă. Pot fi prezente 
și simptome psihotice, de ex. deliruri de devalorizare și vină, de referință și persecuție, nihiliste 
sau hipocondriace, halucinații depresive auditive, vizuale (Sadock B., Sadock V., 2007).

Tulburările depresive includ: tulburarea depresivă majoră (inclusiv episodul depresiv 
major), tulburarea depresivă persistentă (cronică, distimia), tulburarea disforică premenstruală, 
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tulburarea depresivă indusă de substanțe/ medicamente și tulburarea depresivă secundară unei 
afecțiuni medicale. Trăsătura comună a tuturor tulburărilor depresive este prezența unei stări 
de dispoziție tristă, de vid interior sau iritabile, acompaniată de modificări somatice și cognitive 
care afectează capacitatea de a funcționa a persoanei (DSM-5, 2016). 

	Depresia (episodul depresiv major) poate fi definită ca o tulburare care implică:  
1. dispoziție depresivă în cea mai mare parte a zilei, aproape în fiecare zi (indicată fie prin 

relatare personală, fie prin observație făcută de alte persoane);
2. diminuarea marcată a interesului sau plăcerii în cea mai mare parte a zilei, aproape în 

fiecare zi, pentru activități care anterior erau considerate plăcute (indicată fie prin relatare 
personală, fie prin observație făcută de ale persoane); 

3. scădere ponderală semnificativă involuntară sau creștere în greutate, ori diminuare sau 
creștere a apetitului alimentar, aproape în fiecare zi;

4. insomnie sau hipersomnie, aproape în fiecare zi;
5. agitație sau lentoare psihomotorie, aproape în fiecare zi;
6. fatigabilitate în timpul zilei, senzaţie de lipsă a energiei, extenuare, aproape în fiecare zi;
7. sentimente de inutilitate sau de vinovăție excesivă sau inadecvată, aproape în fiecare zi;
8. diminuarea capacității de concentrare sau dificultăți de gândire și în luarea de decizii, 

aproape în fiecare zi (indicată fie prin relatare personală, fie prin observație făcută de ale 
persoane);

9. gânduri recurente de moarte ori ideație suicidară, tentativă de suicid ori un plan specific 
pentru comiterea suicidului.

Elementul esențial îl constituie o perioadă de cel puțin două săptămâni, în cursul căreia 
există fie dispoziția depresivă, fie pierderea interesului sau a plăcerii. De asemenea, persoana 
trebuie să prezinte suplimentar cel puțin patru din celelalte simptome. Simptomele din criteriile 
de diagnostic pentru tulburarea depresivă majoră trebuie să persiste cea mai parte a zilei, 
aproape în fiecare zi, cu excepția modificării greutății corporale și a ideației suicidare. 

Uneori se remarcă tendinţă de retragere socială, lipsă de încredere și stimă de sine scăzută. 
Poate exista o diminuare semnificativă a nivelului anterior al interesului sau dorinței sexuale. 

Nu este necesar să fie prezente toate simptomele de mai sus pentru a fi pus diagnosticul 
de depresie iar în unele cazuri debutul acestei afecțiuni poate fi mai puţin tipic, cu simptome 
diferite faţă de cele menţionate, accentuând acuze somatice. De asemenea, unele din aceste 
simptome pot fi cauzate de alte afecţiuni iar un diagnostic de certitudine trebuie stabilit în 
urma unei evaluări complexe. 

Episodul depresiv major va fi însoțit de detresă sau deteriorare semnificativă clinic în 
domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de funcționare, până la pierderea 
autonomiei. Episodul nu poate fi atribuit efectelor fiziologice ale unei substanțe sau ale unei 
afecțiuni medicale (DSM-5, 2016).

	Trăsătura esențială a tulburării depresive persistente (distimiei) este prezența unei dispoziții 
depresive, cea mai mare parte a zilei, mai multe zile da decât nu, timp de cel puțin doi ani. 
Are adesea un debut precoce insiduos prezintă, prin definiție, o evoluție cronică. Debutul 
precoce se asociază cu o probabilitate mai mare de tulburări comorbide de personalitate 
(ex. tulburarea de personalitate borderline) consum de substanțe. Depresia majoră poate 
preceda tulburarea depresivă persistentă iar cursul tulburării depresive persistente pot 
surveni episoade depresive majore. Efectele asupra funcționării sociale profesionale pot fi 
la fel de severe sau mai severe. 

	Trăsăturile esențiale ale tulburării disforice premenstruale sunt prezența unei dispoziții 
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labile, a iritabilității, a dispoziției depresive ale simptomelor anxioase care survin repetat 
timpul fazei premenstruale dispar câteva zile de debutul menstruației.

	Elementele de diagnostic ale tulburării depresive indusă de substanțe/ medicamente 
includ simptomele unei tulburări depresive, precum tulburarea depresivă majoră, 
însă simptomele se asociază cu ingestia, injectarea sau inhalarea unei substanțe iar 
simptomatologia depresivă persistă după durata obișnuită a efectelor.

	Elementul esențial al tulburării depresive secundare unei afecțiuni medicale îl constitue 
o perioadă semnificativă și persistentă caracterizată prin dispoziție depresivă sau diminuare 
marcată a interesului sau plăcerii pentru toate sau aproape toate activitățile, simptome 
care domină tabloul clinic și despre care se consideră că reprezintă efectul fiziologic direct 
al unei afecțiuni medicale (DSM-5, 2016).

Se aplică o serie de specificatori pentru tulburările depresive: 

- cu disconfort anxios; 
- cu elemente mixte; 
- cu elemente melancolice; 
- cu elemente atipice; 
- cu elemente psihotice congruente sau incongruente cu dispoziția; 
- cu debut peripartum;
- cu tipar sezonier.

Severitatea (ușor, moderat, sever) are la bază numărul de simptome aparținând criteriilor, 
severitatea acestor simptome gradul de afectare funcționalitatea social sau profesională (ICD-
10, 1998).

3.2. Factori de risc

Depresia este o afecţiune psihică care nu are o cauză unică, cauzele depresiei pot avea 
mai multe surse. Depresia se poate datora unei combinații complexe de factori ce includ 
componente genetice, transformări biologice la nivelurile neurotransmițătorilor, de mediu si 
factori de natură psihologică și socială.

Unii oameni prezintă un risc mai mare de depresie față de alții. Se declanşează, în general, la 
persoanele care au un risc genetic, prin acţiunea unor factori de mediu (stres cronic, evenimente 
negative de viaţă, catastrofe naturale). Atunci când o persoană se confruntă cu multe dificultăţi, 
atunci când problemele de viaţă sunt foarte mari sau influența genetică este crescută, riscul de 
depresie este mai ridicat. 

Cunoaşterea acestor factori de risc este importantă având în vedere că evitarea şi 
managementul corect al acestora ar putea împiedica dezvoltarea ulterioară a afecțiunii. 

Factorii de risc implicaţi în declanşarea depresiei includ:

• Factori genetici – istoricul familial (prezenţa în familie/ rude de gradul întâi cu afecţiuni 
psihiatrice, în special cu tulburări depresive).

• Factori de temperament – caracterul nevrotic (afectivitatea negativă).
• Alte probleme de natură psihică – tulburările de personalitate (în special borderline), 

anxietatea, insomnia, dependenţa de băuturi alcoolice sau abuzul de droguri, demenţa, 
sindromul de burnout sau tulburarea de tip ADHD.

• Factori de mediu – experiențele negative din copilărie, evenimentele stresante (DSM-5, 
2016).
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• Evenimentele specifice ciclului de viaţă evenimentele negative – naşterea, divorţul, 
pierderea serviciului, îmbătrânirea, pensionarea, decesul unei persoane apropiate etc.

• Calamităţile catastrofele naturale – cutremur, incendiu, război etc.
• Afecțiunile medicale cronice sau invalidante – hipertensiunea arterială, insuficienţa 

cardiacă, accidentele vasculare cerebrale, cancerul, diabetul zaharat, hipotiroidia, 
obezitatea morbidă, poliartrita reumatoidă.

• Contextul socio-financiar defavorabil – sărăcia, izolarea socială, lipsa unei locuinţe 
adecvate, nivelul redus educaţie, carenţele nutriţionale, absenţa asigurării medicale sau 
accesul limitat la serviciile medicale.

3.3. Risc suicidar

Probabilitatea apariției comportamentului suicidar există întotdeauna în cursul episoadelor 
depresive majore. 

Riscul suicidar este prezent la orice pacient cu depresie, fără să fie însă corelat cu severitatea 
depresiei, cel mai frecvent poate apărea la începutul și finalul episodului depresiv. Insomnia 
severă din cadrul episodului depresiv este corelată cu un risc suicidar mai crescut (Tudose F., 
Tudose C. și Dobranici L., 2011).

Factorul de risc descris cel mai frecvent este prezența în antecedente a tentativelor de 
suicid. Alți factori asociați cu un risc crescut de realizare a suicidului includ genul masculin, lipsa 
unui partener de viață sau singurătatea, prezența unor sentimente intense de lipsă a speranței, 
suferința cronică, nivelul mai mare de anxietate. Tulburarea de prersonalitate borderline crește 
semnificativ riscul de tentative suicidare (DSM-5, 2013). 

Complicația cea mai gravă a tulburărilor depresive majore este sinuciderea. O serie de 
elemente psihopatologice pot constitui semnale de alarmă ale riscului suicidar (Gabos Grecu et 
al., 2007):

	 Insomnia de lungă durată sau somn agitat cu vise auto și heterodistructive;
	 Agitație, anxietate;
	 Depresie accentuată matinal;
	 Scăderea ponderală;
	 Tendințe impulsive sau agresive;
	 Idei de culpabilitate, inutilitate și autoacuzare;
	 Idei delirante hipocondriace;
	 Inhibiție psihomotorie (raptusul melancolic: pacientul inhibat devine brusc agitat);
	 Inhibiție sexuală;
	 Dependență toxicomanică, de alcool;
	 Simptome psihotice, halucinații imperative și idei delirante mistice, de persecuție
	 Fantezii despre moarte, fantezii de reunire cu persoane iubite decedate;
	 Tensiune intrapsihică, suspiciune și neîncredere.

Ideile suicidare pot fi exprimate direct sau indirect, fiind relevate de preocuparea și 
atitudinea față de boală (refuzul alimentației), moarte (funeralii, cimitir). Ideația suicidară sau 
amenințarea de suicid reprezintă o urgență psihiatrică, nu trebuie considerată ca un șantaj sau 
banalizată.



17

IV. EVALUARE, DIAGNOSTIC ȘI SCREENING 
DEPRESIE

4.1. Evaluarea depresiei

Cum poate fi evaluată depresia?

Depresia este domeniul în care s-au dezvoltat cele mai multe instrumente de evaluare și 
diagnostic. Evaluarea depresiei este o activitate clinică importantă, adesea depresia putând fi 
un precursor al unor comportamente de o gravitate mai ridicată, inclusiv al comportamentelor 
suicidare. Evaluarea persoanei adulte cu acuze depresive urmărește să identifice severitatea 
simptomelor și impactul funcțional asociat (NICE, 2010). Înaintea oricărei intervenții psihologice 
se va obține Consimțământul Informat de la persoana cu depresie. 

Se recomandă încurajarea comunicării emoțiilor și sentimentelor într-un context care 
să asigure empatie și respect pentru persoana evaluată, inclusiv pentru cei care o însoțesc. 
Psihologul trebuie să aibă în vedere heterogenitatea manifestărilor depresiei și percepția 
subiectivă a pacientului despre simptomele pe care le experimentează și despre tulburarea 
depresivă. 

În evaluarea pacientului cu o posibilă depresie este important să se acorde o atenție specială 
aspectelor psihosociale și de sănătate fizică care afectează viața zilnică și care pot avea impact 
asupra funcționalității. Pe parcursul evaluării se va stabili o adevărată alianță de lucru, oferindu-
se explicații destinate să reducă sentimentul de vină, stigmatizare. Informarea și consilierea 
pacientului și familiei sau celor care asigură îngrijirea cu privire la aspecte ale depresiei și 
opțiunilor terapeutice disponibile se va face cu claritate și cât mai aproape de nivelul acestora 
de înțelegere. 

De asemenea, trebuie remarcat că sunt multe persoane care prezintă niveluri subclinice 
ale tulburărilor psihice dar care pot avea niveluri semnificative ale depresiei. Ne referim aici 
la persoanele care s-ar putea să se confrunte cu unul sau mai mulţi stresori specifici sau cu 
evenimente de viaţă majore, cum sunt divorţul, separarea, pierderea locului de muncă, probleme 
financiare, abuz de substanţe, probleme medicale, conflict familial, pierderi personale sau alte 
probleme şi dezamăgiri.  

Interviul clinic este cea mai eficientă metodă și trebuie să evidențieze atât semnele clinice 
ale depresiei, cât și caracteristicile evolutive. Se pun întrebări specifice pentru investigarea 
simptomelor clinice și primele elemente căutate sunt dispoziția depresivă, pierderea plăcerii și 
interesului (Tudose F., Tudose C. și Dobranici L., 2011).

Interviul clinic de evaluare urmărește să realizeze o analiză detaliată și comprehensivă a 
simptomatologiei trecute și prezente a pacientului, a aspectelor de personalitate care sunt 
implicate în problemele actuale, a altor aspecte psihologice relevante pentru înțelegerea 
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cazului individual: mecanisme de coping, stiluri interpersonale, factori sociofamiliali sau 
culturali. Interviul și observația comportamentului constituie instrumente principale ale 
clinicianului, acesta folosindu-le combinat pentru culegerea și validarea informațiilor despre 
pacient. Scopurile principale ale evaluării comportamentului sunt de a măsura în mod obiectiv 
comportamentul, de a identifica relațiile dintre comportamentele-problemă și factorii cauzali 
(Ciorbea I. et al., 2015). Examinarea psihologică a persoanelor afectate de depresie cuprinde 
două componente practic complementare, interviul clinic semistructurat și scalele clinice, care 
prezintă avantajul plusului de obiectivitate și posibilitatea estimării mai riguroase a intensității 
severității la care este trăită depresia de către persoana suferindă (Gabos Grecu et al., 2007). 

4.2. Instrumente de evaluare ale depresiei

Care sunt scalele cu cele mai bune proprietăți psihometrice utilizate în 
evaluarea depresiei la adulți? 

În evaluarea depresiei se face distincția între evaluarea categorială (nosologică) - orientată 
spre atribuirea unui diagnostic categorial, respectiv cea dimensională (funcțională) - orientată 
spre cuantificarea afectării funcționării persoanelor care prezintă simptome depresive, mai 
exact spre evaluarea severității depresiei.

Secțiunile următoare vor prezenta cele mai des utilizate instrumente de evaluare a depresiei, 
atât din perspectiva evaluării nosologice, cât și din cea a evaluării funcționale. 

Vor fi prezentate instrumentele care sunt traduse și adaptate pe populația românească 
și se vor face trimiteri la alte scale/ teste utilizate (recomandate) în practica clinică dar încă 
neadaptate pe populația românească.

4.2.1. Instrumente de diagnostic ale depresiei – abordarea categorială/ nosologică

1. Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric (PDSQ) (Zimmerman M., 2010)

Scop: Screening și diagnostic psihiatric pentru axa I din DSM-IV.

Grup țintă: Populația generală, persoane cu vârste de peste 18 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți.

Timp mediu de aplicare: 15-20 minute completare screening, 3-5 minute cotare, 20-55 
minute ghiduri de interviu clinic.

Mod de aplicare: creion-hârtie.

Calități psihometrice:

•	 validitate concurentă şi de criteriu (discriminează între un lot clinic şi unul nonclinic, între 
persoanele cu un anumit diagnostic şi cele fără acel diagnostic);

•	 consistenţă internă (0,68-0,94) şi fidelitate test-retest (0,67-0,93).

Descriere:

Chestionarul PDSQ permite obţinerea atât a unui scor general al psihopatologiei, cât şi a 
scorurilor la subscale specifice, vizând 13 tulburări de pe axa I:

	Tulburare depresivă majoră
	Tulburare de stress posttraumatic
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	Bulimie/ alimentaţie compulsivă
	Tulburare obsesiv-compulsivă
	Tulburare de panică
	Tulburări psihotice
	Agorafobie
	Fobie socială
	Abuz/ dependenţă de alcool
	Abuz/ dependenţă de medicamente (droguri)
	Tulburare de anxietate generalizată
	Tulburare de somatizare
	 Ipohondrie

În plus, se obțin un scor pentru riscul de suicid şi ghiduri pentru realizarea de interviuri 
suplimentare ulterioare. 

Chestionarul cu 125 itemi atrage atenţia asupra domeniilor problematice iar ghidurile de 
interviu permit evaluarea problemelor la un nivel mai profund, în mod sistematic şi riguros.

Beneficii:

•	 standardizarea procesului de evaluare conduce la creșterea fidelității;
•	 creşterea validităţii procesului de evaluare, prin facilitarea aplicării criteriilor de diagnostic 

DSM-IV şi prin luarea în considerare a unor simptome care altfel ar fi trecute cu vederea;
•	 permite identificarea comorbidităţii cu implicaţii majore pentru tratament;
•	 oferă posibilitatea stabilirii unui diagnostic diferenţial al tulburărilor de pe axa I;
•	 permite evaluarea responsivităţii la tratament;
•	 pentru că este scurt, dar abordează probleme multiple, PDSQ permite practicienilor să-

şi îmbunătăţească eficienţa clinică, cu adăugarea unei cantităţi minime de timp alocat 
sarcinilor administrative.

2. Interviul clinic structurat pentru tulburările din DSM 5 - SCID 5 (APA, 2018)

Scop: Investigarea îndeplinirii criteriilor de diagnostic după DSM-5.

Grup țintă: Populația generală, peste 18 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți, Medici psihiatri.

Timp mediu de aplicare: depinde de scopul evaluării (timpul maxim necesar pentru screening 
- parcurgerea tuturor modulelor din SCID, este de aproximativ 2 ore).

Mod de aplicare: creion-hârtie.

Proprietăți psihometrice:

Pentru versiunea anterioară SCID, au fost raportate valori acceptabile ale acordului 
interevaluator în cazul tulburării depresive majore (kappa=0,66) și valori bune în cazul distimiei 
(0,81), așa cum era ea definită în DSM anterior (Lobbestael J., Leurgans M., Arntz A., 2011). 
Pentru SCID 5, deși încă nu sunt raportate valori ale fidelității (este un instrument relativ nou), se 
poate aprecia că are o validitate de construct, deoarece evaluează prezența/ absența criteriilor 
de diagnostic, pentru tulburările mentale, așa cum sunt ele definite în DSM-5.
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Descriere:

Realizat pentru a verifica criteriile de diagnostic conform DSM-5 și a fi aplicat de specialiști, 
SCID 5 conține întrebări referitoare la prezența sau absența fiecăruia dintre criteriile pentru 
depresie, definite în DSM-5. Clinicianul poate marca fiecare răspuns ca fiind absent (1), subclinic 
(2), prezent (3) sau informații insuficiente (?). Pentru depresie interviul conține întrebări 
referitoare la specificanți: severitatea depresiei, prezența/ absența elementelor psihotice, 
remisie șamd, precum și o evaluare a prezenței sau absenței tulburării pe întreg parcursul vieții.

Beneficii:

SCID 5 este un instrument de evaluare de tip diagnostic categorial iar administrarea lui de 
către specialiști conduce la o crescută rigurozitate în urmărirea criteriilor de diagnostic, dublate 
de judecata clinică a evaluatorului.

Aplicarea acestui instrument permite evaluatorului să ia în considerare nu numai răspunsurile 
declarative ale pacientului, ci și comportamentele acestuia pe parcursul evaluării.

3. Sistem de Evaluare Clinică (SEC) (David D., 2007)

Scop: Diagnostic și evaluare a sănătății mentale.

Grup țintă: Populația generală, cuprinde probe psihologice adresate adulților.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți.

Timp mediu de aplicare: 5-15 minute, în funcție de testul aplicat.

Mod de aplicare: creion-hârtie.

Descriere:

SEC cuprinde:

•	 probe psihologice (5 scale clinice) care evaluează tabloul clinic, focalizate pe cele mai 
importante componente ale acestuia: distresul, tabloul de tip depresiv şi de tip anxios. 
Unele scale (ex. PDA, SRGS) evaluează şi aspectele care ţin de starea de sănătate (ex. 
emoţii pozitive, emoţii funcţionale negative etc), lucru ignorat în majoritatea sistemelor de 
evaluare clinică existente. Toate aceste probe psihologice au calităţi psihometrice foarte 
bune, acoperă cea mai mare şi relevantă parte din tulburările clinice şi starea de sănătate şi 
sunt complementare SCID-ului.

•	 probe psihologice (15 scale clinice) care evaluează mecanismele etiopatogenetice/ de 
sanogeneză asociate tablourilor clinice (din DSM)/ stării de sănătate. Această asociere a fost 
stabilită după analizele comprehensive ale literaturii de specialitate (ex. Cochrane Review, 
Pubmed, PsycInfo), ceea ce îi conferă o validitate ştiinţifică remarcabilă. Ele se clasifică în 
probe psihologice care vizează:

- mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol de vulnerabilitate generală 
(ex. scheme cognitive, cogniţii iraţionale etc);

- mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice), implicate în tulburări specifice 
(gânduri automate etc).

Profilul distresului afectiv David Opriş şi Bianca Macavei

Scala de depresie Hamilton Max Hamilton

Scala de anxietate Hamilton Max Hamilton
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Chestionarul autoevaluare a sănătăţii 
mentale

Daniel David

Scala de dezvoltare post-traumatică
Crystal Park, Lawrence Cohen şi Renee 
Murch

Chestionarul schemelor cognitive Young Jeffrey Young şi Gary Brown

Scala atitudini şi convingeri - 2
Raymond DiGiusepe, Russel Leaf, Theresa 
Exner şi Mitchell Robin

Scala atitudini şi convingeri generale
Helen Lindner, Robert Kirkby, Eleanor 
Wertheim şi Penelope Birch

Chestionarul de acceptare necondiţionată a 
propriei persoane

John Chamberlain şi David Haaga

Scala iraţionalitate pentru copii şi 
adolescenţi

Michael Bernard şi Felicity Cronan

Scala de convingeri raţionale pentru copii William Knaus

Inventarul ideilor
Howard Kassinove, Richard Crisci şi Solomon 
Tiegerman

Chestionarul de convingeri personale Andrew Berger şi Howard Kassinove

Inventarul de supresie “Ursul Alb” Daniel Wegner şi Sophia Zanakos

Scala de stimă de sine Morris Rosenberg

Scala de autoeficacitate Ralf Schwarzer şi Matthias Jerusalem

Scala de atitudini disfuncţionale Arlene Weissman şi Aaron Beck

Chestionarul gândurilor automate Steven Hollon şi Philip Kendall

Scala atitudini şi convingeri - forma scurtă Daniel David

Unele scale incluse în SEC măsoară constructe identice şi/ sau similare; ele pot fi utilizate ca 
modalităţi alternative de evaluare, atunci când: (1) măsurătorile repetate cu aceeaşi scală pot 
fi distorsionate şi (2) se doreşte confirmarea unui rezultat din surse multiple (lucru important 
în domeniul clinic). Aşadar, SEC, prin modul în care a fost elaborat, reprezintă astăzi unul dintre 
cele mai avansate – state of the art, sisteme de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate 
ştiinţific. 

4. Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI – III) (Millon T. et al., 2010)

Scop: Diagnostic și evaluare a sănătății mentale.

Grup țintă: Populația generală, adulți peste 18 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți.

Timp mediu de aplicare: 25-30 de minute.

Mod de aplicare: creion-hârtie/ format electronic.

Descriere:

Elaborat de Theodore Millon, Ph.D., DSc, Carrie Millon, Ph.D., Roger Davis, Ph.D., Seth 
Grossman, PsyDis, adaptat și etalonat pe populația românească, este considerat unul dintre 
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cele mai utilizate inventare psihopatologice, realizate în conformitate cu criteriile DSM-IV.

Millon®este un instrument psihometric menit să ofere informații referitoare la 
psihopatologie, inclusiv tulburări din DSM-IV. Inventarul MCMI-III este destinat adulților (cel 
puțin 18 ani) și necesită un nivel de înțelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a opta. 

MCMI-III a fost creat de Dr. Theodore Millon, pornind de la propria teorie a personalității și 
se bazează pe mai mult de 30 de ani de cercetări. Până în prezent au fost publicate mai mult de 
600 de studii științifice care au utilizat MCMI într-o modalitate semnificativă.

MCMI se deosebește de alte inventare în special prin concizia sa, fundamentarea sa 
teoretică, formatul multiaxial, construcția tripartită și schema de validare, utilizarea scorurilor 
BR și profunzimea interpretativă. S-a încercat, la fiecare ediție a inventarului, să se păstreze 
un număr al itemilor destul de redus încât să încurajeze utilizarea sa în toate mediile de 
diagnostic și tratament și totusi destul de extins încât să permită evaluarea unei game largi de 
comportamente multiaxiale clinice relevante. Cu cei 175 de itemi ai săi, MCMI-III este mult mai 
scurt decât alte instrumente comparabile.

Un aspect important al MCMI-III este faptul că scalele sale sunt analoage celor din DSM 
la un număr de niveluri. În primul rând, scalele sunt grupate în categorii de personalitate și 
psihopatologie, pentru a reflecta distincția între Axa I și Axa II din DSM. Astfel, scale diferite fac 
distincția între caracteristici mai durabile ale paciențlor (Axa II) și tulburări clinice mai acute pe 
care le manifestă (Axa I). Profilurile bazate pe toate scalele pot fi interpretate pentru a înțelege 
influența reciprocă între patternuri de personalitate durabile și simptome manifestate curent.

Proprietăți psihometrice:

MCMI-III oferă o evaluare validată empiric, relevantă și fidelă, pentru a veni în sprijinul 
psihologilor și al altor specialiști în domeniul sănătății mintale în mediul clinic, medical, judiciar 
etc. Este dezvoltat și standardizat pe populația clinică (de exemplu, pacienți din spitalele de 
psihiatrie și pacienți cu tulburări psihiatrice existente).

Beneficii:

MCMI-III este ideal pentru uzul persoanelor care sunt evaluate pentru dificultăți emoționale, 
comportamentale și interpersonale. 

Instrumentul ajută la:

•	 evaluarea interacțiunii tulburărilor de Axa I și de Axa II pe baza sistemului de clasificare 
DSM-IV;

•	 identificarea caracteristicilor profunde și pervazive de personalitate care stau la baza 
simptomelor pacientului;

•	 o înțelegere integrată a relației dintre caracteristicile de personalitate 
și sindroamele clinice, pentru a facilita deciziile de tratament. 

4.2.2. Instrumente de evaluare a severității simptomelor depresive, a schimbărilor 
depresiei sub intervențiile terapeutice – abordarea dimensională/ funcțională

1) Scalele de depresie, anxietate și stres (DASS 21-R) (Lovibond SH, Lovibond PF, 2011)

Scop: Evaluarea sănătății mentale.

Grup țintă: Populația generală, persoane cu vârsta peste 17 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți, Medici psihiatri.
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Timp mediu de aplicare: 5-10 minute.

Mod de aplicare: creion-hârtie.

Calități psihometrice: Adaptarea și standardizarea DASS-21R pe populația din România.

Descriere: Acest chestionar evaluează mai degrabă stările decât trăsăturile și poate fi 
folosit atât în cercetare cat și în context clinic.

DASS-21R (Lovibond SH și Lovibond PF) este un set de trei scale de autoevaluare, construit 
pentru a evalua stările emoționale negative din sfera depresiei, anxietății şi a stresului.

Versiunea în limba română a Chestionarului DASS-21R are 21 de itemi, împărțiți în mod egal 
pe 3 scale: Anxietate, Depresie și Stres, și a primit acronimul DASS-21R. 

Principala funcție a testului DASS-21R este de a evalua severitatea simptomelor centrale 
ale depresiei, anxietății şi stresului. Trebuie menționat faptul că persoanele cu depresie clinică, 
anxietate şi stres pot să manifeste şi simptome suplimentare, care tind să fie comune pentru 
două sau pentru toate cele trei condiții vizate, simptome cum ar fi: tulburări de somn sau de 
apetit și tulburări de natură sexuală.

Beneficii:

Capacitatea de discriminare între cele trei stări relaționate de depresie, anxietate și stres 
este utilă cercetătorilor care sunt preocupați de natura, etiologia și mecanismele tulburărilor 
emoționale.

Chestionarul DASS-21R (itemii acestuia) este domeniu public; nu intră sub incidenţa 
legislației privind drepturile de copyright.

2) Inventarul de Depresie Hamilton – HDI (Reynolds WM., Kobak KA., 2013).

Scop: Evaluarea severității simptomelor depresive.

Grup țintă: Populația generală, adulți între 18 și 89 de ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți, Medici psihiatri.

Timp mediu de aplicare: 10-15 min HDI; 5 minute HDI-SF.

Mod de aplicare: creion-hârtie/electronic.

Proprietăți psihometrice: 

Dezvoltarea normelor s-a făcut pe eșantioanele românești care au inclus un număr total de 
917 persoane (N = 516 femei), dintre care 203 erau studenți (N = 143 femei). Vârsta medie în 
eșantionul total a fost 28.73, cu o abatere standard de 9.62 (vârsta participanților a variat între 
19 și 60 de ani).

Statisticile descriptive pentru eșantionul total recrutat din comunitate arată că: - majoritatea 
persoanelor incluse în eșantion au raportat simptome depresive de intensitate scăzută; 

- amplitudinea variației scorurilor indică însă că a existat un număr de persoane care au 
raportat nivele moderate și severe ale simptomatologiei depresive; 

- valorile eșantionului total pentru HDI: N=917, M=5.95, SD=6.48.

HDI constituie o revizuire şi extindere a scalei cu 17 itemi Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS, Scala de Depresie Hamilton; HDRS; Hamilton, 1960, 1967).



24

Descriere:

Hamilton Depression Inventory  HDI - este un instrument de autoevaluare a severității 
simptomelor depresive. El este construit să depăşească din punct de vedere calitativ evaluarea 
simptomelor depresive identificate pe baza Interviului Clinic HDRS administrat de către clinician 
şi să asigure evaluarea unor simptome depresive suplimentare, care nu sunt evaluate în mod 
uzual.

Pentru publicul român sunt disponibile câteva versiuni şi configuraţii ale itemilor HDI: 

• versiunea completă a HDI constă în 23 de itemi care sunt evaluaţi prin 40 de întrebări, unii 
itemi având subsumate între două şi patru întrebări, ponderate pentru calcularea unui scor 
per item;

• a fost derivată o formă a HDI compusă din 17 itemi (HDI-17), care este congruentă în ceea 
ce priveşte conţinutul şi cotarea, cu versiunea standard a Interviului Clinic HDRS;

• versiunea scurtă a HDI, recomandată pentru screening, are 9 itemi (HDI-SF) și deține 
caracteristici psihometrice comparabile în termeni de magnitudine cu caracteristicile 
psihometrice ale versiunii complete a HDI, cu toate că administrarea și cotarea HDI-SH 
necesită mai puţin de jumătate din timpul necesar administrării și cotării versiunii complete 
a HDI.

Beneficii:

HDI este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive considerată cea 
mai bună metodă de evaluare sub raportul costuri-beneficii. El oferă scurt și eficient informaţii 
despre simptomatologia depresivă.

Utilizatorii HDI vor obţine o varietate de informaţii clinice referitoare la diferite aspecte 
specifice ale depresiei, suplimentare unui diagnostic, conform Manualului de Diagnostic a 
Tulburărilor Mintale, Ediția a IV-a Revizuită (DSM-IV-TR).

3) Inventarul de Depresie Beck – II (BDI - II) (Beck AT, Steer RA, Brown GK, 2012). 

Scop: Evaluarea depresiei.

Grup țintă: Populația generală, peste 13 ani.

Utilizatori: Psihologi clinicieni, Psihoterapeuți, Medici psihiatri.

Timp mediu de aplicare: 5-10 minute.

Mod de aplicare: creion-hârtie.

Calități psihometrice: Procesul de traducere şi adaptare a BDI-II în România s-a realizat în 
conformitate cu normele internaţionale de adaptare a instrumentelor psihologice (Romanian 
Psychological Testing Services). Pentru a investiga proprietăţile psihometrice ale BDI-II în limba 
română s-a utilizat un eşantion clinic şi un eşantion din populaţia generală. Eşantionul clinic a 
inclus un număr de 120 de pacienţi din diferite clinici de specialitate. Toţi aceşti pacienţi au fost 
diagnosticaţi cu o tulburare afectivă conform criteriilor de diagnostic DSM-IV. Diagnosticul s-a 
realizat de către clinicieni pe baza versiunii româneşti a interviului clinic semistructurat SCID I 
(Spitzer et al., 1997). Distribuţia în funcţie de gen a pacienţilor a fost: 56% bărbaţi şi 44% femei. 
Eşantionul din populaţia generală (N=584) a fost alcătuit dintr-un grup de studenţi şi dintr-
un grup de persoane evaluate la locul de muncă (ca screening psihologic periodic). Din acest 
eşantion, 48% au fost bărbaţi şi 52% au fost femei. 
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Consistența internă a BDI-II în limba română este 0.90. Analiza fidelității și validității BDI-II 
în limba română susțin faptul că instrumentul îndeplineşte standardele psihometrice necesare 
unui instrument clinic.

Descriere: este un instrument de autoevaluare alcătuit din 21 de itemi, construit să 
măsoare severitatea depresiei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 13 ani. Această versiune a 
inventarului (BDI-II) a fost construită pentru evaluarea simptomelor corespunzătoare criteriilor 
de diagnostic pentru tulburările depresive cuprinse în Manualul de Diagnostic şi Statistică 
a Tulburărilor Mentale – ediţia a IV-a, al Asociaţiei Americane de Psihiatrie (DSM – IV, 1994).  
BDI – IA a înlocuit instrumentul original (BDI) care a fost construit de Beck, Ward, Mendelson, 
Mock şi Erbaugh (1961). Din versiunea nouă (BDI - II) au fost scoşi patru itemi (pierderea în 
greutate, modificarea imaginii corporale, preocuparea legată de aspecte somatice, dificultatea 
de a lucra) şi au fost înlocuiţi cu alţi patru itemi (agitaţie, lipsa valorii personale, dificultăţi de 
concentrare, lipsa energiei), pentru a cuprinde simptome tipice depresiei severe sau depresiei 
care necesită spitalizare. Au fost modificaţi doi itemi pentru a permite obţinerea informaţiilor 
despre modificările (atât creşterea, cât şi descreşterea) în apetitul alimentar sau în ritmul de 
somn. Pentru multe dintre afirmaţiile (sau alternativele) referitoare la alte simptome au fost 
utilizate cuvinte diferite. Spre deosebire de BDI – IA, BDI – II constituie o revizuire substanţială 
a versiunii originale BDI.

Beneficii:

Poate sta la baza activităților clinice de tip psihodiagnostic clinic sau monitorizarea evoluției 
clientului. Poate fi utilizat în cercetările de anvergură care investighează depresiile clinice și/ 
sau subclinice.

4.2.3. Alte instrumente de evaluare a severității simptomelor depresive, a schimbărilor 
depresiei sub intervențiile terapeutice 

1. Scala de Melancolie (Melancholia Scale – MES)

Scala de melancolie este o scală de simptome dezvoltată de Bech și Rafaelsen în 1980 pe 
baza analizei construcției scalei Hamilton și a utilizării analizei structurii latente a ei. Astfel s-a 
constatat că din cei 17 itemi originari ai scalei Hamilton, doar 6 din ei au o mare validitate de 
construct pentru evaluarea unei melancolii: dispoziția depresivă (item 1), dispoziția anxioasă 
(item 10), lentoarea motorie (item 8), sentimentele de vinovăție (item 2), interese sociale (item 
7) și simptome vegetative (item 13). La acești itemi autorii au adăugat alți 4 itemi ce au legătură 
cu lentoarea psihomotorie: lentoarea emoțională, intelectuală, verbală și motorie și un item 
privind oboseala și durerile. Astfel versiunea definitivă a scalei de melancolie are 11 itemi. 
Acești itemi sunt evaluați pe o scală Likert în 5 trepte, de la 0 la 4.

Scala de melancolie a demonstrat o bună validitate de construct în diverse populații. Când a 
fost utilizată la vârtsnici, analiza factoriala a confirmat că MES reprezintă un singur factor. 

Scala MES s-a dovedit mult mai senzitivă la schimbarea tabloului depresiv sub intervenții 
decât scala Hamilton sau scala Montgomery-Asberg. Scorul de 10-14 reprezinta “depresie 
moderată” și este echivalent cu scorul de 13-17 la HDRS.

2. Scala de Depresie Montgomery-Asberg 

(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale - MADRS)

În anii ‘70 când trialurile farmacologice au început să fie la modă, s-a constatat că multe 
scale de evaluare a depresiei sunt de fapt scale diagnostice sau simptomatologice și nu sunt 
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suficient de sensibile la schimbare pentru a decela cele mai mici modificări clinice ce s-ar putea 
petrece atunci când un depresiv folosește medicamente antidepresive.

Scala MADRS a fost concepută cu scopul de a avea senzitivitatea și acuratețea necesară 
studiilor psihofarmacologice. Ea a fost dezvoltată de Montgomery și Asberg (1979) pornind de 
la itemii scalei Comprehensive Psychopathological Rating Scale - CPRS (Asberg și colab, 1978).

Selecția itemilor s-a bazat pe evaluarea cu scala CPRS a 106 depresivi ce îndeplineau criteriile 
diagnostice a lui Feighner în timpul unui tratament de 4 săptămâni cu variate antidepresive, 
evaluare care s-a făcut de către doi clinicieni. În două ședințe de selectare a itemilor s-au ales la 
început 17 itemi în funcție de senzitivitatea lor (corelația dintre schimbarea scorului la fiecare 
item și scorul general), ca mai apoi să se selecteze doar 10 itemi, cei mai sensibili, care reprezintă 
structura finală a scalei MADRS: tristețea aparentă, tristețea raportată, tensiunea internă, 
reducerea somnului, reducerea apetitului, dificultățile de concentrare, lentoarea, incapacitatea 
de a simți, gândurile pesimiste și gândurile suicidare.

Scala Montgomery-Asberg este deci o scală de observație care se referă la evaluarea 
simptomelor depresive cu trei zile în urmă sau într-un alt cadru de timp pe care investigatorul 
și-l poate stabili. Fiecare item are o definiție operațională și este scorat pe o scală Likert cu 7 
puncte, în care “0” reprezintă absența simptomului și “6” reprezintă frecvența și intensitatea 
cea mai mare a simptomului.

Snaith și colab. (1986) au prezentat următoarele plaje de scor pentru diferite severități ale 
depresiei: 0-6 = absența depresiei; 7-19 = depresie minoră; 20-34 = depresie moderată și 35-60 
= depresie severă. 

Scala prezintă o foarte bună fidelitate interevaluatori, atât când se ia în considerație scorul 
total, cât și pentru fiecare item în parte și o bună validitate atunci când a fost administrată 
concurent cu scala Hamilton de evaluare a depresiei, mai ales pentru depresia endogenă.

Scala MADRS se folosește mai ales pentru că fiind mai scurtă decât HDRS este mai simplu de 
administrat, iar pentru că se bazează mai mult pe simptome psihice este utilizabilă în tulburările 
psihosomatice când se dorește evaluarea comorbidității depresiei.

3. Scalele de Depresie Newcastle (Newcastle Depression Scales) 

Aceste scale de observare sunt destinate să deosebească depresia endogenă/ autonomă 
de depresia nevrotică/ reactivă cu scopul de a identifica subiecții care răspund cel mai probabil 
la tratamentul somatic și mai ales la tratamentul electroconvulsiv (ECT). 

Carney și colab. (1965) au selectat 35 itemi considerați capabili să distingă între cele două 
entități, incluzând istoria bolii, istoria familială, personalitatea și simptomatologia. Acești itemi 
au fost evaluați la 129 pacienți depresivi înainte de ECT și la 3 și 6 luni interval. Au fost aleși 
10 itemi care au corelat cel mai înalt cu diagnosticul și aceștia au constituit scala Newcastle 
versiunea 1968: personalitatea deviantă, calitatea depresiei, scăderea în greutate, episoadele 
depresive anterioare, activitatea motorie, anxietatea, delirurile nihilistice, acuzarea altora și 
sentimentele de vinovăție. Fiecare item prezintă o definiție operațională și este evaluat pe o 
scală mergând de la 2 (item clar prezent) la 0 (item absent), iar ponderea fiecărui item este 
în funcție de puterea discriminativă independentă a lui (și nu în funcție de severitatea sau 
frecvența simptomului ca în cazul celorlalte scale de evaluare a depresiei). Scorul total al scalei 
este dat de suma algebrica a «greutății» fiecărui item. Un scor mai mare de 6 indică depresia 
endogenă iar sub 5 depresia nevrotică sau reactivă (Carney & Sheffield, 1972). 
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În 1971 Gurney dezvoltă o nouă versiune (Newcastle-II) în care sunt introduși noi itemi: 
debutul brusc, durata episodului prezent, stresorii psihologici, fobia, persistența depresiei, 
simptomele reactive, variația diurnă, insomnia de trezire, inhibiția motorie și delirurile. Scorarea 
itemilor se face la fel iar greutatea lor în funcție de ponderea lor discriminativă dar plaja valorilor 
este diferită de la item la item, având valori mai mari ca în cazul versiunii anterioare.

Scalele Newcastle-I și II prezintă un indice de fidelitate foarte bun și o validitate predictivă 
adecvată pentru diagnosticul de depresie endogenă. Utilizarea lor este oarecum restrânsă în 
spațiul anglo-saxon dar valoarea lor științifică rămâne.

4. Scala lui Zung de Autoevaluare a Depresiei 

(Zung Self-Rating Depression Scale - SDS)

Acest instrument a fost dezvoltat de Zung (1965) cu scopul de a fi un instrument de 
autoevaluare cantitativă rapidă a pacienților cu depresie primară. Este o scală de apreciere a 
severității depresiei.

SDS conține 20 itemi selectați din experiența clinică a autorului și din literatura de 
specialitate, itemi care acoperă trei domenii: afectivitate (2 itemi: 1, 17), concomitențe somatice 
(8 itemi: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13) și concomitențe psihologice (10 itemi: 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 
18, 19, 20). Subiectul este rugat să evalueze fiecare item pe o scală cu 4 puncte în funcție de 
frecvența simptomului (1 = niciodată sau rar, 2 = uneori, 3 = o bună parte din timp, 4 = majoritatea 
timpului). Scorul total este obținut prin adunarea scorului fiecărui item și împărțirea lui la scorul 
maxim posibil de obținut (respectiv 80) și multiplicarea cu 100. Scorul obținut se poate întinde 
de la 25 la 100. 

Zung (1974) a furnizat pragurile scor (cut-off points) pentru mai mult nivele de severitate a 
depresiei: sub 50 = scor normal; 50-59 = depresie minimă sau ușoară; 60-69 = depresie moderată; 
70-99 = depresie severă.

SDS este o scală de autoevaluare a severității depresiei dar poate fi folosită și în studiile 
epidemiologice din populația generală pentru detectarea simptomelor depresive sau a 
“cazurilor” de depresie. Astfel, dupa Zung, scorul mai mare de 50 la scala SDS identifică corect 
88% din subiecții depresivi (senzitivitate = 0,88) și 88% din subiecții normali (specificitate = 
0,88).

Scala Zung nu are o mare valoare în studiile clinice nefiind capabilă să distingă depresia 
psihotică sau depresia majoră de depresia de severitate medie. La fel, scala dovedește o slabă 
sensibilitate la schimbare (sub tratament).

Scala se administrează sub formă de chestionar subiectului aflat sub evaluare. Instructajul 
pentru completarea scalei este minim dar unii pacienți nu reușesc să completeze corect scala fără 
ajutor. Indecizia, lentoarea sau dificultățile de concentrare ale subiecților interferă semnificativ 
cu gradul de precizie a scalei SDS.

5. Scala de Depresie a Centrului de Studii Epidemiologice

(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale - CES-D)

Scala CES-D a fost dezvoltată pentru a fi folosită în studii epidemiologice în populația 
generală de către Centrul de Studii Epidemiologice de la Institutul Național de Sănătate Mentală 
SUA (Radloff, 1977). Evaluarea unei tulburări în populația generală pune probleme specifice, 
dintre care problema centrală este de a determina nivelul de afectare care constituie un “caz” și 
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ce grup de simptome este caracteristic acestuia. Scala CES-D măsoară nivelul simptomatologiei 
depresive, în special a componentei afective - dispoziția depresivă și este astfel capabilă sa 
deceleze “cazul” de depresie din populația generală.

Scala cuprinde 20 afirmații referitor la felul cum un subiect se poate simți în ultimele 7 zile. 
Acești 20 itemi au fost selectați din totalul itemilor depresivi care au fost validați ca atare de 
mai multe studii. Principalele componente sunt dispoziția depresivă, sentimentele de vinovăție 
și lipsa de valoare, sentimentele de neajutorare și pierderea speranței, lentoarea psihomotorie, 
pierderea apetitului și tulburările de somn. Numai patru itemi au fost frazați în direcție pozitivă, 
pentru a împiedica tendința de a răspunde stereotip. Fiecare răspuns este scorat de la 0 la 3, 
în funcție de frecvența de apariție a simptomului: 0 = rar sau deloc (mai puțin decât o zi), 1 = 
uneori sau puțin timp (1-2 zile), ocazional sau un timp moderat (3-4 zile), majoritatea sau tot 
timpul (5-7 zile). 

Scorul scalei CES-D se calculează prin însumarea scorului fiecărui item și se poate întinde 
de la 0 la 60, scorurile ridicate indicând simptome mai multe sau frecvența mai mare de apariție 
a lor. O problemă majoră este scorul prag dincolo de care se poate considera un respondent ca 
fiind “depresiv”. Majoritatea intervievatorilor au folosit scorul de 16. Comparând cu alte scale, 
Boyd și colab. (1982) găsesc că scorul de peste 16 reușește să deceleze peste 99% din subiecții 
depresivi dintr-un eșantion. Un scor de 16 este echivalent cu 6 simptome raportate ca apărând 
cea mai mare parte dintr-o săptămână sau peste jumătate din simptome pentru câteva zile.

Scala a fost desemnată să fie folosită în studii populaționale, ca o scală de autoevaluare. Ea 
se poate folosi și sub formă de chestionar. Administrarea ei se poate face de către un operator 
fără experiență clinică și nu este influențată substanțial de condițiile în care se desfășoară 
interviul. Scala este utilizabilă în studiile privind relația dintre depresie și alte variabile în diverse 
subgrupuri populaționale.

Referitor la caracteristicile psihometrice de calitate ale scalei CES-D, Roberts și Veron (1983) 
au arătat că scala are o bună consistență internă și o bună confidență test-retest. Comparând 
sensibilitatea de decelare a “cazului” de depresie între CES-D și SADS, Myers și Weissman (1980) 
găsesc că scala CES-D este superioară. Pe același lot de 482 de subiecți senzitivitatea scalei a 
fost de 64% (din 100 depresivi 64 au fost identificați corect) iar specificitatea de 94% (din 100 
nondepresivi scala CES-D a decelat corect 94).

Există și critici asupra valorii scalei CES-D: itemii scalei nu sunt extrași din simptomele 
esențiale ale depresiei și sunt prezenți și în alte simdroame psihopatologice (singurătatea, 
frica, senzitivitatea); itemii nu acoperă criteriile de diagnostic ale depresiei (lipsește ideația 
suicidară, vinovăția, lipsa de interes, etc); modalitatea de scorare nu este adecvată, la scorul 
total participând simptomele în funcție de frecvență dar nu se specifică severitatea lor, ceea ce 
este mult mai important în conturarea diagnosticului de depresie (Zimmerman, 1983).

În concluzie, CES-D poate fi considerară doar un indicator general al prezenței depresiei 
clinice în comunitate dar ar fi o pretenție prea mare de a crede că poate diferenția diferitele 
forme de depresie clinică (Vraști R., 2018). 

6. Inventarul lui Zimmerman de Diagnostic al Depresiei

(Zimmerman Inventory to Diagnose Depression - IDD)

Zimmerman și colab. (1986) construiesc o scală de autoevaluare cu scopul de a furniza 
diagnosticul depresiei majore conform criteriilor operationale din DSM-III: Inventarul de 
Diagnostic al Depresiei - IDD. Acest inventar diferă de instrumentele existente de până atunci 
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prin trei caracteristici. IDD acoperă întreaga plajă de simptome folosite la diagnosticul depresiei 
majore. Fiecare simptom este judecat în funcție de severitatea lui și participă la scorul scalei în 
funcție de ea. În al treilea rând, inventarul ia în considerație și durata fiecărui simptom, pentru 
perioada ultimelor două săptămâni.

Inventarul cuprinde 22 de grupe a cinci afirmaîii, fiecare grupă acoperind un simptom, iar cele 
cinci afirmaîii fiind cinci grade de severitate a simptomului (de la 0 la 4). Formularul scalei este 
oferit subiectului evaluat și completarea ei ia aproximativ 10-15 minute. Calcurarea scorului de 
către evaluator ia în jur de 5 minute. Autorii prezintă și o versiune computerizată a IDD, care se 
bazează pe programul SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Există trei versiuni ale scalei 
IDD: 1) versiunea “past week” care este versiunea pentru diagnosticul depresiei conform DSM-
III și care conține întrebări privitor la durata simptomelor, 2) versiunea ”lifetime” și 3) versiunea 
pentru monitorizarea răspunsului la tratament. 

Modul de scorare al scalei este destul de complicat datorită faptului că trebuie să se țină 
seama, la fiecare item, de severitatea lui, ce criteriu diagnostic acoperă și durata lui. Astfel, un 
scor de 0 semnifică nicio tulburare, scorul de 1 sugerează o severitate subclinică a simptomelor 
iar scorul de peste 2 indică că simptomul este prezent. Pentru ca diagnosticul de depresie 
majoră să fie pus, trebuie ca scorul să fie minimum 2 la itemii 1 (dispoziție scăzută), 5 (scăderea 
intereselor), 6 (scăderea placerii), 20 (pierderea speranței) și 21 (iritabilitate) care acoperă 
criteriul DSM-III: “dispoziția disforică sau pierderea intereselor sau plăcerii în majoritatea sau 
toate activitățile uzuale” și scorul de peste 2 la minimum patru criterii din următoarele simptome 
(care să dureze cel puțin 2 săptămâni): scăderea/ creșterea apetitului sau greutății (itemii 13, 
14, 15 și 16); insomnie/ hipersomnie (itemii 17, 18); agitație/ lentoare psihomotorie (itemii 3, 
4); pierderea intereselor/ plăcerii sau scăderea interesului sexual (itemii 5, 6 și 7); scăderea 
energiei, oboseala (itemul 2); sentimente de inferioritate, autoreproșuri, vinovăție (itemii 8 și 
9); diminuarea concentrării, lentoare ideativă, nehotărâre (itemii 11 și 12) și gânduri recurente 
de moarte și ideație suicidară (itemul 10).

Scala IDD a prezentat un înalt grad de validitate atunci când a fost administrată la 630 
subiecți împreună cu Diagnostic Interview Schedule (DIS). Confidența la administrarea test-
retest a fost, la fel, foarte bună. În alt studiu, IDD a prezentat o senzitivitate (procentul de 
recunoaștere a cazurilor) de 80% și o specificitate (procentul de recunoaștere a non-cazurilor) 
de 98,5%. 

Deși scala IDD a fost construită pentru a furniza rapid un diagnostic, autorii recomandă că 
ea poate fi folosită și în studii în populația generală, ca instrument de screening.

4.3. Screeningul depresiei

Poate fi util screeningul depresiei? 

Depresia este în general subdiagnosticată și, prin urmare, într-un număr considerabil de 
cazuri intervenția este târzie, ceea ce conduce atât la agravarea stării de sănătate, cât și la 
creșterea costurilor de îngrijire.

Se poate realiza în populația generală sau numai la pacienții cu risc crescut de depresie, 
aplicând un chestionar cu două întrebări:

1) V-ați pierdut interesul, plăcerea pentru activitățile obișnuite, în ultima lună?
2) V-ați simțit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună?
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Dacă cel puțin unul dintre cele două răspunsuri este afirmativ, se suspectează depresia și se 
recomandă evaluarea psihopatologică.

Interviurile axate pe screening sunt scurte și vizează obținerea de informații specifice 
(Ciorbea I. et al., 2015).

4.4. Evaluarea riscului de suicid

Evaluarea unui individ suicidar reprezintă, în fapt, o evaluare a riscului lui de suicid. Shea 
(2004) vorbește de “arta delicată a revelării ideației suicidare”. Conform Ghidului de intervenție 
practică a Asociației Psihiatrilor Americani (APA), evaluarea riscului suicidar este un proces 
multiaxial care coroborează date culese referitor la ideația și comportamentul subiectului 
precum și factorii psihosociali și istoria lui. 

Scopul evaluării riscului de suicid este de a identifica factorii care pot crește sau scădea 
nivelul riscului de suicid și să permită formularea rapidă a unui plan de siguranță care se adresează 
acelor factori favorizanți. Scopul evaluării este să conducă rapid la încadrarea subiectului într-un 
grad anume de risc, ca mai apoi să permită derularea imediată a unei intervenții individualizate 
care să securizeze subiectul și să atace țintele programului de îngrijire (Jacobs și Brewer, 2004). 

Granello (2010) identifică 12 principii care stau la baza procesului de evaluare a riscului 
suicidar. El pornește de la ideea că, încercând să evalueze un individ suicidar, clinicianul este 
tentat sa adopte o atitudine minuțioasă, focusată pe detalii și astfel prezintă o viziune în tunel 
care ignoră tabloul mai larg, de ansamblu, al vieții, intereselor și situației subiectului. 

Principiile evaluării riscului suicidar (Granello, 2010): 

1. Fiecare persoană este unică, diferită; 
2. Evaluarea este complexă și provocatoare atât pentru subiect, cât și pentru clinician; 
3. Evaluarea este un proces continuu care se întinde pe toată durata îngrijirii subiectului; 
4. Conduce la posibile erori generate de o precauție exagerată (ex. falșii pozitivi); 
5. Evaluarea este o activitate care se bazează pe colaborare, coroborare și consultare; 
6. Evaluarea se bazează pe judecata clinică; 
7. Ia în serios toate amenințările, semnele de alarmă și factorii de risc decelați; 
8. Pune întrebări grele, incomode, jenante; 
9. Evaluarea riscului suicidar este parte componentă a intervenției terapeutice; 
10. Evaluarea caută să decoperteze mesajele ascunse ale subiectului; 
11. Evaluarea este făcută într-un context cultural de care trebuie să se țină seama; 
12. Toate acțiunile componente ale evaluării trebuie documentate în dosarul subiectului. 

Vraști R., în ”Ghid Practic de Intervenție în Criză” (2012), în cap. Protocolul tipic de evaluare 
a suicidalității recomandat de APA, descrie “Evaluarea de bază în cinci pași” care cuprind: 

1. Identificarea prezenței ideației/ gândurilor suicidare și a istoriei de suicid; 
2. Identificarea factorilor de risc pentru suicid; 
3. Identificarea factorilor protectivi pentru suicid; 
4. Determinarea nivelului de risc pentru suicid; 
5. Documentarea evaluării și a planului de intervenție. 

Pentru Shea (2009), protocolul de evaluare a suicidului cuprinde trei etape: 

- strângerea de informații privind factorii de risc, factorii protectivi și semnele de alarmă ale 
suicidului; 
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- colectarea informațiilor legate de ideația suicidară, planul și intenția de suicid a subiectului; 
- formularea clinică a riscului de suicid, bazată pe cele două feluri de informații de mai sus. 

Algoritmul de bază al evaluării suicidalității (Vraști, 2012). 

• Ia în considerare factorii de risc a individului; 
• Determină sentimentele de lipsă de speranța și de ajutor; 
• Identifică prezența și detaliile planului de suicid; 
• Evaluează contextul și semnificația suicidului pentru subiect; 
• Determină intenția subiectului de suicid și letalitatea acestei intenții; 
• Întreabă de accesul la mijloace de suicid (arme, otrăvuri, medicamente, etc.); 
• Clarifică care sunt problemele pe care le vrea rezolvate prin suicid; 
• Identifică problemele mentale subiacente; 
• Identifică problemele fizice subiacente; 
• Evaluează istoria comportamentului de suicid; 
• Evaluează prezența și magnitudinea suportului subiectului. 

Rudd și colaboratorii (2006) fac deosebirea dintre factorii de risc și semnele de alarmă ale 
suicidului, acestea din urmă fiind sentimente și comportamente care corelează înalt cu prezența 
ideilor de suicid. După acești autori, riscul de suicid este cu atât mai mare cu cât se acumulează 
mai multe semne de alarmă și factori de risc, într-un anume timp. 

Secvența de identificare a factorilor favorizanți ai suicidului/ următorul pas important 
după evaluarea ideației suicidare, a intenției de suicid și a planului de suicid pe de o parte și a 
factorilor de risc suicidar și a semnelor de alarmă, pe de altă parte, este încadrarea subiectului 
într-o grupă de risc de suicid. 

Teoria acumulării factorilor ce predispun la suicid a condus, în mod natural, la conturarea 
gradelor de risc de suicid, grade care tradează greutatea și numărul factorilor de risc dintr-o 
categorie. De fapt, această clasificare ierarhizează letalitatea. Este foarte răspândită clasificarea 
riscului suicidar făcută de Schwartz și Rogers (2004), conform căreia se disting: 

a. risc mic de suicid sau letalitate scăzută, unde există ideație suicidară prezentă dar subiectul 
neagă intenția de a se sinucide și nici nu are un plan de suicid conturat. Istoria de suicid 
lipsește; 

b. risc mediu de suicid sau letalitate moderată, atunci când sunt prezenți cel puțin doi factori 
majori de suicid și subiectul prezintă ideație suicidară, intenționează să se sinucidă dar nu 
are un plan concret și este motivat să-și îmbunătățească starea psihologică cu un ajutor 
adecvat; 

c. risc înalt de suicid sau letalitate mare, atunci când mai mulți factori de risc sunt prezenți, 
subiectul verbalizează ideație și intenție suicidară, are un plan concret și raportează acces 
la resurse pentru a-și duce la îndeplinire planul său; 

d. risc foarte înalt de suicid, letalitate foarte mare, atunci când subiectul prezintă ideație și 
intenție de suicid, are un plan realistic și minuțios pus la punct, cu acces imediat la mijloacele 
de suicid, demonstrează rigiditate cognitivă și lipsa de speranță, rejectează orice încercare 
de ajutor, nu prezintă suport social disponibil și are istorie de încercări de suicid. 

Evaluarea factorilor protectivi ai suicidului este un alt aspect al evaluării globale a riscului 
suicidar. Factorii protectivi sunt acei factori care reduc probabilitatea ca o amenințare suicidară 
să se petreacă. Identificarea lor se face prin evaluarea rezilienței subiectului și a capacității 
subiectului de a face față gândurilor și impulsurilor suicidare care pot apărea într-un moment 
de criză existențială. Acești factori sunt de natură să călăuzească subiectul în formularea unei 
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speranțe, a unei viziuni prospective pozitive. 

Factorii protectivi pot acționa temporar sau pe durată mai lungă și prezența lor nu trebuie 
să conducă la minimalizarea riscului de suicid al subiectului respectiv. 

Semne de alarmă: 

- amenințare de suicid făcută public; 
- căutarea accesului la mijloace letale de suicid; 
- evidența sau exprimarea unui plan de suicid; 
- exprimarea scrisă sau verbală a dorinței de a fi mort sau de suicid; 
- sentimente de lipsă de speranță; 
- manie, ostilitate, căutarea revanșei; 
- impulsivitate, comportament de asumare de risc; 
- exprimarea faptului că nu vede nici o ieșire; 
- creșterea consumului de alcool/ droguri; 
- izolarea față de familie, prieteni, cunoscuți; 
- anxietate, agitație, insomnie; 
- schimbarea dramatică în dispoziția psihică; 
- lipsa de motive de a rămâne în viață și pierderea înțelesului de a trăi. 

Factori de creștere a riscului de suicid: 

- pierderea serviciului sau dificultăți financiare; 
- divorț, separare, deces persoană de atașament; 
- izolare socială; 
- evenimente de viață traumatice; 
- istorie de comportament suicidar; 
- boli psihice cronice; 
- boli fizice cronice sau dizabilitante.

După Shea (2009), intenția adevărată de suicid este rezultatul unei ecuații cu trei factori: 
intenția declarată a subiectului, intenția reflectată și intenția de a se abține. 

Intenția reflectată de suicid este dată de cantitatea și calitatea gândurilor suicidare ale 
pacientului, dorințe și planuri și acțiunile întreprinse pentru a duce la bun sfârșit planul lui, 
lucruri care reflectă, cu adevărat, dorința lui de a se sinucide. 

Timpul consumat pentru planificare poate fi considerat un indicator fidel al seriozității cu care 
subiectul reflectează asupra suicidului. Shea spunea că subiecții cu intenție declarată vehement 
pot fi și cei care se vor abține cel mai mult. Adevărata intenție de suicid este o combinație între 
magnitudinea ideilor de suicid, amploarea planului și acțiunile întreprinse conform planificării 
și care reflectă această intenție de suicid. Această combinație este un indicator mai confident 
decât ceea ce declară subiectul. 

O altă problema pe care o ridică Shea (2009) este cea a credibilității subiectului și, pentru 
rezolvarea ei, propune o analiză a discrepanțelor care pot exista între ceea ce subiectul declară 
acum și care a fost ideația sa suicidară în trecut, documentată prin informații directe sau 
colaterale. 

Întrebări care vizează evaluarea riscului suicidar (Cukrowitz și colab., 2004):

- V-ați gândit recent la suicid?
- Ce fel de gânduri vă vin când gândiți la sinucidere?
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- Ați făcut planuri legate de suicid?
- Credeți că ați fi în stare să vă puneți capăt zilelor?
- Ați încercat vreodată să vă sinucideți?
- V-ați rănit vreodată la modul intenționat?
- Care sunt motivele pentru care ați putea gândi la sinucidere ca la o alternativă?

Datorită asocierii frecvente cu depresia, la fiecare pacient cu depresie trebuie evaluat și 
monitorizat riscul suicidar (Alvarez Ariza A. et al. , 2014). 

4.5. Recomandări

Rezumatul dovezilor științifice:

Chestionarele pot evalua depresia ajutând diagnosticul sau screeningul; ele pot evalua 
severitatea, răspunsul la tratament și păstrarea efectelor terapiei în timp (follow-up).

Diferitele instrumente au proprietăți psihometrice adecvate pentru evaluarea depresiei; 
cele mai utilizate sunt: Inventarul de Depresie Hamilton, Inventarul de Depresie Beck – II, Scala 
de Depresie Montgomery-Asberg.

Datorită asocierii frecvente cu depresia, evaluarea riscului suicidar este importantă.

Recomandări:

Scalele clinice pot aduce informații suplimentare în evaluarea depresiei dar ele nu pot 
înlocui interviul clinic.

Câteva dintre cele mai renumite instrumente de evaluare sunt adaptate pe populația 
românească: Inventarul de Depresie Hamilton, Inventarul de Depresie Beck - II.

În evaluarea pacientului cu o posibilă depresie este important să se acorde o atenție specială 
aspectelor psihosociale și de sănătate fizică care afectează viața zilnică și care pot avea impact 
asupra funcționalității.

La fiecare pacient cu depresie trebuie evaluat și monitorizat riscul suicidar. Ghidul 
American Psychiatric Association (APA, 2010) evaluează recomandările și forța de susținere a 
acestora folosind un concept ce pune accent pe balanța dintre beneficii și riscuri. Acest concept 
este specific evaluării GRADE (Grading of Recommendations Assesments, Developement and 
Evaluation, 2004), în care o recomandare este măsurată prin prisma evaluării siguranței că 
beneficiile unei declarații depășesc riscurile acesteia. 

Acesta propune următoarele concepte: 

• Recomandare (notata cu cifra 1) indică convingerea faptului că beneficiile intervenției 
depășesc, în mod cert, riscurile; 

• Sugestie (notata cu cifra 2) indică un grad mai înalt de incertitudine: deși beneficiile afirmației 
încă depășesc riscurile/ efectele negative, fie ponderea acestora este mai greu de evaluat, 
fie beneficiile ori riscurile sunt mai puțin evidente. 

Pentru evaluarea forței de susținere a dovezilor de cercetare, sunt utilizate patru grade (NICE, 
2010):

• înalt (căruia îi corespunde litera A)
• moderat (căruia îi corespunde litera B)
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• scăzut (căruia îi corespunde litera C)
• foarte scăzut (căruia îi corespunde litera D)

Acestea reprezintă nivelul de încredere al faptului că dovezile asupra afirmațiilor din ghid 
reflectă un efect real bazat pe consistența concluziilor din cadrul studiilor, impactul efectului 
asupra stării de sănătate, precizia estimării efectului și riscul existenței unui bias în studiile 
disponibile.
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V. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ și PSIHOTERAPIE în 
DEPRESIE 

Cât de eficiente sunt diferitele intervenții psihologice la adulții cu tulburări 
depresive?

5.1. Introducere

Asociația Europeană pentru Psihoterapie (EAP) definește psihoterapia ca fiind o disciplină 
științifică independentă, practicată la un nivel avansat, calificat și științific, bazată pe un corp 
solid de teorie, metodologie și cercetare. Deși termenul de psihoterapie este unul larg, ce 
acoperă o serie de abordări și metode diferite, toate acestea implică un tratament psihologic 
pentru o serie de probleme psihologice, emoționale, relaționale și/sau tulburări. Fiecare 
abordare are propriul corp de teorie, metodologie, cercetare și, nu în ultimul rând, o filozofie 
specifică cu privire la persoana și condiția umană.

Dacă unele abordări se concentrează pe tratarea și rezolvarea simptomelor și abordarea 
comportamentelor evidente și a cogniției, altele vizează schimbarea personalității și dezvoltarea 
emoțională, prin luarea în considerare a aspectelor din lumea interioară asupra cărora persoana 
poate fi conștientă, ajutându-i să înțeleagă și să se schimbe profund și adesea inconștient, la nivel 
emoțional și relațional. Diferite abordări pot fi indicate sau adecvate, în funcție de problema 
sau preferința clientului.

Relația cu psihoterapeutul este un element crucial în psihoterapie, actuala cercetare 
teoretică și empirică confirmând importanța relației terapeutice ca factor critic ce influențează 
rezultatul psihoterapiei.

Psihoterapia beneficiază, de asemenea, de evoluția cercetărilor din teoria atașamentului, 
de rezultatele din științele cognitive, din neuroștiințe, psihoterapeuții fiind implicați în mod 
activ în aceste noi domenii emergente.

Psihoterapia este, în esență, o terapie ”vorbitoare”, cu toate acestea psihoterapeuții pot 
folosi o serie de metode, inclusiv arta, muzica, drama și mișcarea.

Psihoterapia poate fi pe termen scurt sau pe termen lung și se poate desfășura în raport 
de unu-la-unu, poate include un partener sau întreaga familie sau se poate desfășura în grup.

Psihoterapeuții își pot desfășura activitatea într-o varietate de locuri și setting-uri, inclusiv 
în serviciile naționale de sănătate, în spitalele psihiatrice și generale, în centrele pentru copii și 
adolescenți, în cabinete/ clinici private și/sau în ONG-uri, asociații și grupuri de voluntariat.

(https://www.europsyche.org/journals/international-journal-for-psychotherapy-ijp/)



36

Cercetările în domeniul psihoterapiei au crescut în ultimele decenii și, în paralel, ghidurile 
de practică clinică privind depresia sunt consecvente în recomandarea utilizării acestora, în 
special acele intervenții dezvoltate specific pentru tratamentul depresiei.

Deși există consens asupra beneficiilor psihoterapiei pentru depresia adulților, există încă 
dezbateri cu privire la eficacitatea comparativă a diferitelor modele. 

Există o serie de dificultăți în studiile clinice randomizate, când vine vorba de testare și 
compararea eficienței tratamentelor psihoterapeutice:

	Existența unor factori comuni pentru toate tratamentele psihologice (terapeut, variabilele 
relații dintre pacient și terapeut), deși sunt esențiali ca factori de psihoterapie, potențial 
afectate sunt rezultatele obținute atât în grupurile experimentale cât și în cele de control.

	Tratamentele psihologice nu sunt întotdeauna standardizate, deci pot exista diferențe 
individuale și ușoare variații care influențează rezultatul. Cu toate acestea, manualele de 
tratament devin din ce în ce mai standardizate.

	 În majoritatea studiilor, grupul de comparație urmează tratamentul de îngrijire normal sau 
convențional dar acest lucru nu este definit operațional, ceea ce face dificilă compararea 
grupurilor.

În plus față de dificultățile menționate mai sus, există o problemă comună în cercetare 
pentru diferite tratamente ale depresiei, care constă în faptul că măsurarea rezultatelor se 
bazează adesea pe îmbunătățiri ale anumitor scale, care nu sunt întotdeauna la fel și, în general, 
rezultatele includ câteva măsurători care includ funcționalitatea pacientului.

O recenzie sistematică recentă a evaluat compararea tuturor studiilor randomizate 
legate de intervenția psihoterapeutică (terapia cognitiv- comportamentală, terapia privind 
rezolvarea problemelor, terapia psihodinamică, instruire în abilități sociale, consiliere, terapia 
interpersonală și de activare comportamentală) cu un grup de control (o listă de așteptare, 
terapia standard sau placebo), la adulți cu depresie majoră. Autorii au identificat 198 studii care 
au implicat 15.118 de pacienți și au efectuat o meta-analiză care a integrat atât dovezi directe, 
cât și indirecte din studiile clinice. Cele 7 psihoterapii erau mai eficiente decât plasarea pe lista 
de așteptare, cu efect de mărime moderată până la mare. Cu toate acestea, rezultatele nu au 
arătat diferențe semnificative între diferitele intervenții și nici între formatele individuale și de 
grup. S-a observat că, în general, au fost găsite beneficii mai mari pentru psihoterapie în studiile 
care au avut o dimensiune mai mică a eșantionului și mai puțin riguroasă metodologic, multe 
dintre acestea fiind mici (doar 36 dintre studii au avut cel puțin 50 de pacienți care au primit 
același tratament).

5.2. Consilierea psihologică

Consilierea psihologică este definită de Colegiul Psihologilor din România (CPR) ca fiind 
intervenția psihologică desfășurată în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale 
și/ sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament 
(CPR, 2005).

Inițial dezvoltată de Carl Rogers în 1957, care avea convingerea că oamenii dețin mijloacele 
necesare pentru auto-vindecare, rezolvarea problemelor și creștere, dacă le sunt asigurate 
condițiile necesare, consilierea psihologică a devenit un termen generic care include diverse 
intervenții menite să ofere oamenilor abilități care să le permită să exploreze, să descopere și 
să găsească modalități de a trăi folosindu-și resursele, la un nivel mai înalt de bunăstare. Printre 
condițiile necesare se numără acceptarea necondiționată, autenticitatea și empatia. 
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Modelul original al lui Roger a fost dezvoltat în abordări structurate de consiliere de către 
Truax and Carkhuff (1967) și, independent, de Egan (1990), care a dezvoltat modelul cu trei 
etape: explorare, personalizare și acțiune. Roth și Fonagy (1996) apreciază că, deși tehnicile de 
bază ale consilierii centrate pe client sunt utilizate de multe alte forme de psihoterapie, există 
diferențe în modul în care acestea se folosesc și consilierea a devenit un termen general folosit 
pentru a descrie o varietate largă de intervenții făcute de consilieri care lucrează de obicei în 
medicina de familie. 

Conținutul acestor abordări variate pot include elemente psiho-dinamice, sistemice sau 
cognitiv-comportamentale (Bower et al., 2003). Consilierea poate fi preocupată de abordarea și 
rezolvarea problemelor specifice, luarea deciziilor, confruntarea cu crizele, conflictele interne, 
optimizarea relațiilor cu alții. Rolul consilierului este de a facilita activitatea pacientului în moduri 
care respectă valorile pacientului, resursele personale și capacitatea de autodeterminare.

5.3. Psihoterapiile cognitiv-comportamentale

5.3.1. Terapia cognitiv-comportamentală (CBT)

Prezentare generală:

Terapia cognitivă, dezvoltată inițial de A.T. Beck și oficializată la sfârșitul anilor ‘70 pentru a fi 
aplicată în depresie, s-a dovedit a fi cel mai frecvent mod de terapie psihologică studiată pentru 
această tulburare. În viziunea lui Beck, stilurile de gândire și raționare specifice persoanelor cu 
depresie se datorează în principal funcționării schemelor cognitive sau convingerilor de bază pe 
care aceste persoane le au.

Modelul cognitiv descrie cum oamenii, depresivi fiind, se concentrează pe aspectele 
negative ale lor înșiși, ale lumii și ale viitorului. 

Terapia presupune o abordare educativă, în care persoana cu depresie învață să recunoască 
pattern-urile de gândire negativă și să își reevalueze propria modalitate de gândire, cu scopul 
declarant de a iniția noi comportamente (ca temă). În Terapia Cognitivă a Depresiei (1979), Beck 
militează pentru 16-20 sesiuni de psihoterapie și muncă terapeutică, în vederea prevenirii 
recidivei.

Asemenea oricărui tratament psihologic, terapia cognitiv-comportamentală nu este statică, 
ci a evoluat și a suferit modificări de-a lungul timpului. S-au făcut demersuri importante în ce 
privește tehnicile folosite în cadrul terapiei (Beck, 1997), pentru ca acestea să se adreseze mai 
direct credințelor de bază și au fost aplicate unor manifestări particulare, precum simptomele 
depresive reziduale și persistente care îi predispun pe oameni la recidivă (Paykel et al. 1999; 
Scott et al. 2000; Moore & Garland, 2003; Watkins et al., 2007).

Intervenția se concentrează pe schimbarea comportamentelor disfuncționale, a gândurilor 
negative denaturate, asociate cu situații specifice și atitudini inadaptive ale depresiei. Terapeutul 
adoptă un stil educațional, căutând cooperarea pacienților, pentru a putea învăța să recunoască 
modelele de gândire negativă și reevaluarea acestora. Această abordare solicită pacientului 
să-și exerseze noile abilități între ședințe, prin sarcini de temă și să încerce noi comportamente. 

Terapia cognitivă constă de obicei în tehnici comportamentale - de aici denumirea de 
terapie cognitiv-comportamentală (CBT). Mai mult, CBT include o gamă largă de intervenții care 
răspândesc ipoteza teoretică de bază conform căreia majoritatea comportamentului uman este 
învățat și activitatea cognitivă determină comportamentul.
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Format: 

CBT adoptă un format structurat, este limitat în timp și se bazează pe modelul cognitiv 
comportamental al tulburărilor afective. A fost evaluat într-o varietate de contexte (asistență 
primară, asistență specială dar și spitalizarea pacienților), este, în primul rând, comparat cu 
tratamentul farmacologic și utilizează diferite probe pe pacienți. Cel mai frecvent regim este 
de 15-20 de sesiuni săptămânale de aproximativ 50 de minute fiecare, deși există și studii care 
adoptă formate mai scurte (6-8 sesiuni) și se presupune că durata terapiei poate fi prelungită în 
cazurile de severitate sau comorbiditate mai mare.

Institutul Național pentru Excelență Clinică din Marea Britanie (NICE) definește terapiile 
cognitiv-comportamentale ca intervenții psihologice discrete, limitate în timp, structurate, 
derivate din modelul cognitiv-comportamental al tulburărilor afective, în care pacientul:

•	 Lucrează împreună cu terapeutul pentru a identifica tipurile de gânduri, convingeri și 
interpretări și efectele lor asupra simptomelor, stărilor și/ sau problemelor actuale;

•	 Își dezvoltă abilități pentru a identifica, monitoriza și apoi contracara gândurile, convingerile 
și interpretările problematice referitoare la simptomele /problemele țintite;

•	 Învață un repertoriu de abilități de coping potrivite pentru gândurile, convingerile și/sau 
interpretările țintite.

5.3.2. Psihoterapia cognitiv-comportamentală de grup

Prezentare generală:

CBT în format de grup poate fi utilizată la pacienții cu depresie majoră. Grupul CBT este 
foarte bine structurat și are o puternică componentă psihoeducațională.

Format: 

Grupul CBT este, de regulă, organizat în 12 x 2 ore sesiuni, desfășurate pe parcursul a 8 
săptămâni.

5.3.3. Psihoterapia cognitivă bazată pe mindfulness (MBCT)

Prezentare generală:

Terapia cognitivă bazată pe mindfulness (MBCT) este o variantă a CBT în format de grup, 
dezvoltată cu scopul specific de a preveni recidiva/ recurența depresiei (Segal et al., 2002).

MBCT este un program de training al abilităților în cadrul unui grup, destinat a oferi 
pacienților posibilitatea de a învăța abilitățile necesare prevenirii reinstalării depresiei (Segal 
et al. 2002). Este derivat dintr-un program de reducere a stresului, bazat pe mindfulness, care 
are o eficacitate dovedită în ameliorarea stresului în cazul persoanelor care suferă de boli 
cronice (Baer, 2003; Kabat-Zinn, 1990) și din CBT pentru depresie acută (Beck et al. 1979), 
care s-a demonstrat a fi eficientă în prevenirea recidivei/ recurenței depresive (Hollon et al., 
2005). MBCT este menită să ofere oamenilor posibilitatea de a învăța să devină conștienți de 
senzațiile din corpul lor, de gândurile și trăirile asociate cu recidiva depresivă și să se raporteze 
constructiv la aceste experiențe. Este bazată pe munca teoretică și empirică care demonstrează 
că recidiva depresivă este asociată cu reinstalarea modurilor automate de gândire, simțire și 
comportament care sunt contra-productive în a contribui și a menține recidiva și recurența 
depresivă (de exemplu, gândire auto-critică și evitare) (Lau et al., 2004). Participanții învață 
să recunoască aceste moduri de „pilot automat”, să iasă din ele și să răspundă în moduri mai 
sănătoase, prin trecerea intenționată la un alt mod în care ei se „de-centrează” de la gândurile 
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și sentimentele negative (de exemplu, învățând că „gândurile nu sunt fapte reale”), acceptă 
dificultățile adoptând o poziție de auto-compasiune și folosesc conștientizarea senzațiilor din 
corp pentru a fundamenta și transforma experiența. În stadiile ulterioare ale cursului, pacienții 
dezvoltă un plan de acțiune prin care stabilesc strategii de răspuns atunci când devin conștienți 
de semnele timpurii de avertizare ale recidivei/ recurenței (Williams, J.M. et al., 2008). 

Format: 

MBCT este un program de grup de 8 săptămâni, în care fiecare sesiune durează 2 ore, 
urmate de alte 4 sesiuni de follow-up în următorul an, după finalizarea terapiei. Având 8 până la 
15 membri în grup, MBCT are potențialul de a ajuta un număr mare de oameni. 

5.4. Activarea comportamentală

Prezentare generală:

Activarea comportamentală este o terapie scurtă și structurată care utilizează diferite 
tehnici comportamentale pentru ca pacienții depresivi să învețe să-și gestioneze viața și să-și 
schimbe mediul, pentru a recupera întărirea pozitivă.

Intervenția prin activare comportamentală în depresie s-a dezvoltat din teoria învățării, care 
postulează două tipuri de învățare: condiționarea operantă sau instrumentală și condiționarea 
clasică. Cu toate că teoriile condiționării clasice pentru depresie au fost prezentate (de 
exemplu, Wolpe, 1971) cu recomandări de tratament (Wolpe, 1979), nu au existat cercetări 
ale tratamentului prin această abordare. În cadrul învățării operante sau instrumentale, 
comportamentele depresive sunt învățate prin împrejurările neprevăzute din preajma acestor 
comportamente. În terapiile comportamentale, depresia este văzută ca un rezultat al unei 
rate scăzute de întărire pozitivă și este menținută prin întăriri negative. De cele mai multe ori, 
pacienții folosesc evitarea pentru a minimiza emoțiile și situațiile negative de care se îngrijorează 
că vor fi neplăcute. Terapiile comportamentale se focusează pe activarea comportamentală, 
care are ca scop încurajarea pacientului, pentru a dezvolta comportamente satisfăcătoare și 
orientate pe sarcini dar și să renunțe la pattern-urile de întăriri negative. Abordarea aceasta 
a fost dezvoltată de Lewinsohn (1975). În ultimii ani, s-a reînnoit interesul pentru activarea 
comportamentală (for example, Jacobson et al., 2001; Hopko et al., 2003), care e cunoscută 
acum ca fiind o formă de terapie de sine stătătoare, cu toate că mereu a făcut parte din terapiile 
cognitive comportamentale ale depresiei (Beck et al., 1997).

Definire:

Activarea comportamentală este definită ca o intervenție psihologică structurată, discretă, 
limitată în timp, derivată din modelul comportamental al tulburărilor afective iar terapeutul și 
pacientul:

•	 lucrează împreună pentru a identifica efectele anumitor comportamente asupra 
simptomelor, problemelor și/ sau trăirilor prezente;

•	 caută să reducă simptomele și comportamentele problematice prin intermediul unor 
sarcini comportamentale referitoare la: reducerea evitării, expunere gradată, planificarea 
activităților și inițierea de comportamente de întărire pozitivă.
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5.5. Rezolvarea de probleme

Prezentare generală:

Mult timp s-a recunoscut faptul că depresia este asociată cu dificultățile de rezolvare a 
problemelor pe plan social (Nezu, 1987). Motivele pentru aceasta pot fi variate, cu referire la 
efectele stării depresive, lipsa cunoștinței și ruminația. Ca o consecință, ajutorarea pacienților în 
rezolvarea problemelor și dezvoltarea de abilități necesare rezolvării problemelor a reprezentat 
un punct central în intervenția terapeutică și dezvoltarea terapiei (Nezu et al., 1989). Interesul 
pentru dezvoltarea terapiilor bazate pe rezolvarea de probleme pentru depresie crește chiar și 
în sfera de prim-ajutor (Barrett et al., 1999; Dowrick et al., 2000).

Definire:

Terapia centrată pe rezolvarea de probleme este o intervenție psihologică discretă, cu timp 
limitat și structurată, care se concentrează pe a învăța să faci față ariilor specifice cu probleme 
și aici, terapeutul și pacientul lucrează împreună pentru a identifica și a prioritiza ariile cheie 
cu probleme, pentru a segmenta problemele în sarcini specifice, gestionabile, pentru a rezolva 
problemele și a dezvolta comportamente de coping potrivite pentru aceste probleme.

5.6. Psihoterapia rațional-emotivă 

Prezentare generală:

Terapia comportamentală rațional-emotivă este o formă de CBT dezvoltată de Albert Ellis 
în anii 1950 și 1960 (Ellis, 1962). Comparația cu CBT a fost un subiect abordat de mai puține 
studii de cercetare și doar un singur studiu a îndeplinit criteriile GDG (David, 2008). Acest studiu 
a comparat terapia comportamentală rațional emotivă cu medicația antidepresivă.

Definire:

Terapia comportamentală rational-emotivă este o formă de terapie centrată pe prezent, 
relativ de scurtă durată, de obicei aplicată de la unu-unu, care acoperă și se adresează relațiilor 
prin gânduri, sentimente și comportamente. Se pune accentul pe adresarea gândirii care stă 
la baza problemelor emoționale și comportamentale. Pacienții învață cum să examineze și să 
provoace gândirea lor nefolositoare.

5. 7. Psihoterapia interpersonală

Prezentare generală:

Terapia interpersonală (IPT) a fost dezvoltată de către Klerman și Weissman (Kleran et 
al., 1984) pentru tratarea depresiei, cu toate că ulterior s-a extins și la tratarea altor tulburări 
(Weissman et al., 2000). IPT se concentrează pe relațiile actuale, nu pe cele din trecut și pe 
procesele interpersonale, mai mult decât pe cele intra-psihice (cum ar fi credințe de bază negative 
sau gânduri automate, la fel ca în CBT, sau conflictele inconștiente la fel ca în psihoterapia psiho-
dinamică). Este limitată în timp, se concentrează pe dificultățile care apar zilnic în menținerea 
relațiilor și pe rezolvarea dificultăților care apar într-un episod major de depresie. 

Principalele sarcini clinice sunt acelea de a-i ajuta pe pacienți să învețe cum stările lor sunt 
conectate cu relațiile lor interpersonale și să le recunoască, prin confruntarea îndeaproape a 
situațiilor interpersonale, astfel reușind să își îmbunătățească și relațiile și starea depresivă, 
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în același timp. La începutul tratamentului, pacientul și terapeutul cad de acord să lucreze 
specific cu o anumită zonă care să includă: tranziții între rolurile interpersonale, roluri/ conflicte 
interpersonale, durere și/sau deficite interpersonale. Terapia interpersonală este potrivită 
atunci când o persoană are un domeniu-cheie de dificultate, care este prevăzut de acest tip de 
tratament (de exemplu, durere sau conflicte interpersonale). Terapia se poate face individual 
dar a fost dezvoltată și pentru a servi ca terapie de grup (Wilfley et al., 2000).

Specificul sesiunilor de terapie este, în sens larg, acela de a facilita înțelegerea evenimentelor 
recente în termeni interpersonali și de a explora moduri alternative de a gestiona situațiile 
interpersonale. Cu toate că nu pune accent specific pe „teme”, pune accentul pe a provoca 
schimbări la nivelul relațiilor interpersonale și pentru a ajunge la aceasta, se folosesc și de 
sarcini care trebuie efectuate între sesiunile de terapie. 

Definire:

Terapia interpersonală a fost definită ca o intervenție psihologică structurată discretă, 
limitată în timp, derivată din modelul interpersonal al tulburărilor afective, care se focusează 
pe problemele interpersonale și unde terapeutul și pacientul:

•	 lucrează împreună pentru a identifica efectele domeniilor-cheie problematice legate de 
conflictele interpersonale, schimburi de rol, suferință și pierdere și abilități sociale și a 
efectelor asupra simptomelor, stărilor și/sau problemelor actuale;

•	 caută să reducă simptomele, prin învățarea unor modalități de coping sau de rezolvare a 
acestor domenii cu probleme la nivel interpersonal.

5.8. Psihoterapia de cuplu

Prezentare generală:

Abordarea psihoterapeutică a includerii unui partener are ca scop ajutarea participanților 
să înțeleagă importanța interacțiunii cu ceilalți, în dezvoltarea și menținerea simptomelor, 
încercând astfel să schimbe natura acestor interacțiuni, pentru a realiza relații bazate pe sprijin 
și reducerea nivelului de conflict. Deși nu este un tratament special dezvoltat pentru depresie, 
unii autori subliniază indicația acesteia pentru depresie, datorită influenței pe care partenerul o 
poate avea asupra inițierii, menținerii sau exacerbării și rezolvării unui episod depresiv. 

Terapeuții au observat că un comportament critic al partenerului poate declanșa un episod 
de depresie, și/ sau poate menține sau exacerba recăderea în depresie, pe termen lung (de 
exemplu, Hooley & Teasdale, 1989), cu toate că alți cercetători au pus acest lucru la îndoială 
(de exemplu, Hayhurst et al., 1997). De asemenea, s-au făcut cercetări care vizează diferențele 
dintre vulnerabilitățile femeilor și cele ale bărbaților în cadrul relațiilor intime, cu agresiunea 
fizică a unui partener ca fiind un predictor pentru instalarea depresiei la femei. Dificultățile 
întâlnite în încercarea de a dezvolta intimitatea și de a gestiona conflictele sunt, de asemenea, 
predictori pentru depresia atât la femei, cât și la bărbați (Christian et al., 1994). La fel ca alte 
forme de terapie, terapia de cuplu a evoluat în ultimii ani. 

Terapia de cuplu sistemică urmărește să ofere cuplului noi perspective asupra problemei 
prezente (de exemplu, comportamente depresive) și să exploreze cu ei noi modalități de 
raportare la acestea (Jones & Asen, 1999). Alte dezvoltări ale acestei forme de terapie, cum ar fi 
cea a lui Jacobson și colaboratorii săi (1993), se apropie mai mult de o abordare comportamentală. 
În analiza terapiei de cuplu realizată în acest ghid, punctul central nu a fost o abordare specifică 
a acestei forme de terapie, ci forma de terapie în sine, la modul general. 
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Definire:

Terapia de cuplu este o intervenție psihologică de scurtă durată, derivată dintr-un model al 
proceselor de interacțiune în cadrul relațiilor, unde:

•	 intervenția urmărește să îi ajute pe participanți să înțeleagă efectele asupra celuilalt ale 
interacțiunii dintre ei, efecte care reprezintă factori care contribuie la dezvoltarea și/ sau 
menținerea simptomelor și problemelor;

•	 scopul este acela de a schimba natura interacțiunilor din cadrul cuplului, pentru ca partenerii 
să dezvolte relații cât mai suportive și nu conflictuale.

5.9. Psihoterapia psihodinamică de scurtă durată

Prezentare generală:

Terapia psihodinamică este derivată din modelul psihodinamic / psihanalitic, în care 
pacientul și terapeutul explorează conflictele curente și trecute ale pacientului, se concentrează 
pe interpretarea lor și lucrează asupra lor.

La fel ca în cazul altor școli de psihoterapie, există mai multe variații ale modelului original 
de psihoterapie psiho-dinamică, în care unele abordări se concentrează pe dinamica impulsurilor 
(ex, agresivitatea), pe când altele se concentrează pe relații (Greenberg & Mitchell, 1983). Alte 
forme ale acestei terapii au fost influențate de teoria atașamentului (Holmes, 2001). Studiile 
clinice ale psihoterapiei psiho-dinamice s-au concentrat pe terapia psihologică de scurtă durată 
(aprox 10-30 săptămâni), în comparație, de obicei, cu antidepresivele sau CBT. Această versiune 
scurtă de psihoterapie psiho-dinamică, deseori numită psihoterapie psihodinamică de scurtă 
durată, este vizată în această analiză.

Definire:

Psihoterapia psihodinamică de scurtă durată este definită ca o intervenție psihologică 
derivată din modelul psihodinamic, unde:

•	 terapeutul și pacientul explorează și cunosc profund conflictele și cum acestea sunt 
reprezentate în situațiile și relațiile curente, incluzând relația terapeutică (ex, transfer și 
contra-transfer). Aceasta conduce la o oportunitate pentru pacienți de a explora sentimente 
și conflicte conștiente și inconștiente, care își au originea în trecut, cu accentul pus pe 
interpretarea și munca realizată prin intermediul conflictelor;

•	 terapia este non-directivă și pacienții nu sunt învățați să folosească anumite abilități (ex, 
monitorizarea gândurilor, re-evaluare sau rezolvarea de probleme).

5. 10. RECOMANDĂRI

5.10.1. Recomandări generale pentru tratamentul depresiei

Tratamentul depresiei la adulți trebuie să fie cuprinzător și să acopere toate intervențiile 
psihoterapeutice, psihosociale și farmacologice care pot îmbunătăți calitatea vieții și capacitatea 
funcțională.

Managementul depresiei ar trebui să includă psihoeducația, asistența individuală și 
familială, coordonarea cu alți profesioniști, tratarea comorbidității și monitorizarea regulată a 
stării mentale și fizice.
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Selectarea inițială a modului și a domeniului de aplicare al tratamentului trebuie să se bazeze 
pe constatările clinice și pe alți factori cum ar fi istoricul anterior, disponibilitatea tratamentului, 
preferința pacienților și capacitatea de a oferi sprijin. 

Toate intervențiile pentru tratarea depresiei trebuie să fie livrate de către practicieni 
competenți. Intervențiile psihologice și psihosociale trebuie să se fundamenteze pe ghiduri/ 
manuale de intervenție relevante care ghidează structura și durata acestora.

Pentru toate intervențiile, practicienii ar trebui să ia în considerare:

- primirea unei supervizări regulate de înaltă calitate
- evaluarea periodică a rezultatelor obținute și implicarea persoanei cu depresie în revizuirea 

eficacității tratamentului
- angajarea în monitorizarea și evaluarea aderenței la tratament, apelarea la audit și control 

extern, dacă este cazul. 

Ar trebui stabilit un plan structurat de monitorizare a pacientului. Frecvența de evaluare 
și monitorizare a simptomelor trebuie să fie în funcție de severitate, comorbiditate, aderența 
la tratament, sprijinul social, frecvența și severitatea efectelor secundare ale tratamentului 
prescris.

Cu consimțământul pacienților, încercați să le atribuiți lor și aparținătorilor un rol activ în 
luarea deciziilor cu privire la tratamentul și dezvoltarea planului de îngrijire.

Pacienților și aparținătorilor ar trebui să le fie oferit sprijin pentru a dezvolta strategii de 
adaptare și ar trebui să fie informați cu privire la existența diferitelor asociații ale pacienților, 
ONG-uri și orice alte resurse care pot fi de ajutor.

Informațiile verbale ar trebui să fie susținute cu documente scrise, ori de câte ori este 
posibil.

5.10.2. Recomandări cu privire la opțiunile de tratament

Alegerea intervenției ar trebui să fie influențată de:

• durata episodului de depresie și evoluția simptomelor
• istoricul anterior de depresie și răspunsul la tratament
• probabilitatea aderenței la tratament și eventualele efecte adverse
• preferința de tratament a persoanei și prioritățile sale.

În cazul persoanelor cu simptome depresive subclinice persistente sau cu depresie ușoară 
până la moderată, care nu au beneficiat de o intervenție psihosocială, abordați cu acestea 
problematica eficienței relative a diferitelor intervenții. 

Aceste persoane pot beneficia de:

• tratament farmacologic și/ sau
• intervenție psihologică, în mod normal una dintre următoarele opțiuni:
- CBT
- terapie interpersonală (IPT)
- activarea comportamentală (dar rețineți că dovezile sunt mai puțin robuste decât pentru 

CBT sau IPT)
- terapie de cuplu comportamentală, pentru persoanele care au un partener stabil și în cazul 

în care relația de cuplu poate contribui la dezvoltarea sau menținerea depresiei sau în cazul 
în care implicarea partenerului poate aduce potențiale beneficii terapeutice. 
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Pentru persoanele cu depresie moderată sau severă, se recomandă o combinație de 
medicație antidepresivă și o intervenție psihologică de mare intensitate (CBT sau IPT).

Pentru o persoană a cărei depresie nu a răspuns la intervenții farmacologice sau intervenții 
psihologice, se recomandă luarea în considerație a combinării medicației antidepresive cu CBT.

Persoanelor cu depresie care sunt considerate a avea un risc semnificativ de recidivă 
(inclusiv cei care au recidivat în ciuda tratamentelor antidepresive sau care nu pot sau nu aleg 
să continue tratamentul antidepresiv) sau care au simptome reziduale, ar trebui să li se ofere 
următoarele intervenții psihoterapeutice:

• CBT individual pentru persoanele care au recidivat, în pofida medicației antidepresive și 
pentru persoanele cu antecedente semnificative de depresie și simptome reziduale, în 
pofida tratamentului

• mindfulness pe bază de terapie cognitivă, pentru persoanele care sunt în prezent bine dar 
au experimentat trei sau mai multe episoade anterioare de depresie.

Pentru toate persoanele cu depresie care au CBT individual pentru prevenirea recidivei, 
durata tratamentului ar trebui să fie, de obicei, în intervalul de la 16 la 20 de sesiuni, de peste 
3 până la 4 luni. Dacă durata tratamentului trebuie extinsă pentru a obține remisia, aceasta 
trebuie:

• să fie formată din două sesiuni pe săptămână, pentru primele 2 până la 3 săptămâni de 
tratament

• să includă sesiuni suplimentare de follow-up, constând, în mod obișnuit, din patru până la 
șase sesiuni, în următoarele 6 luni.

Alte intervenții psihologice ar trebui să fie luate în considerare atunci când există 
comorbiditate sau se identifică complexitatea relațiilor familiale sau conjugale, adesea asociate 
cu depresie.

5.10.3. Recomandări cu privire la formatul intervențiilor psihoterapeutice

Trebuie asigurată disponibilitatea tratamentului psihoterapeutic pentru pacienții care au 
nevoie de el.

Durata intervențiilor psihologice ar trebui să fie în mod normal în limitele indicate în 
acest ghid. Deoarece scopul intervențiilor psihoterapeutice este de a obține o îmbunătățire 
semnificativă sau o remisie, durata tratamentului poate fi:

• redusă - dacă remiterea a fost atinsă
• mai mare - în cazul în care se fac progrese și există un acord între practician și persoana cu 

depresie că sesiunile suplimentare ar fi benefice 

Consilierea psihologică efectuată cu persoanele cu simptome depresive subclinice 
persistente sau cu depresie ușoară până la moderată ar trebui să aibă o durată de 6 până la 10 
sesiuni, într-un interval de 8-12 săptămâni.

Durata terapiei cognitiv comportamentale (CBT) individuală, pentru toate persoanele cu 
depresie, ar trebui să fie de obicei în intervalul de 16 - 20 sesiuni, pe o durată de minim 3 luni și 
maximum 4 luni. În plus, se recomandă:

• două sesiuni pe săptămână pentru primele 2 până la 3 săptămâni de tratament, pentru 
persoanele cu depresie moderată sau severă

• sesiuni de follow-up ce constau, de obicei, în 3 până la 4 sesiuni, în următoarele 3 până la 6 
luni, pentru toate persoanele cu depresie. 
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Terapia cognitiv comportamentală de grup este recomandată persoanelor cu simptome 
depresive persistente subclinice sau celor cu depresie ușoară până la moderată și ar trebui:

• să se bazeze pe un model structurat (de exemplu Copingul cu depresia)
• să fie livrate de doi practicieni instruiți și competenți
• grupul să fie format din 8 până la 10 participanți
• în mod normal, constau din 10 până la 12 sesiuni, pe parcursul a 12 până la 16 săptămâni, 

inclusiv follow-up-ul.

Durata terapiei interpersonale (IPT) pentru toate persoanele cu depresie ar trebui să fie, de 
obicei, în intervalul de 16-20 de sesiuni, pe parcursul a 3 până la 4 luni.

Pentru persoanele cu depresie severă, se recomandă furnizarea de două sesiuni pe 
săptămână, pentru primele 2 până la 3 săptămâni de tratament.

Durata intervenției prin Activare comportamentală pentru toate persoanele cu depresie 
trebuie să fie de obicei în intervalul de la 16 - 20 de sesiuni, într-un interval de 3 până la 4 luni. 
De asemenea, se recomandă:

• două sesiuni pe săptămână pentru primele 3 până la 4 săptămâni de tratament, pentru 
persoanele cu depresie moderată sau severă

• sesiuni de follow-up, de obicei trei până la patru sesiuni în următoarele 3 până la 6 luni, 
pentru toate persoanele cu depresie.

Psihoterapia de cuplu pentru persoanele cu depresie ar trebui să se bazeze, în mod normal, 
pe principii comportamentale și durata acesteia ar trebui să fie de 15 până la 20 de sesiuni, pe 
parcursul a 5 până la 6 luni. 

Durata psihoterapiei psihodinamice de scurtă durată, aplicată pacienților cu depresie 
ușoară până la moderată, trebuie să fie, de regulă, în intervalul de 16 - 20 de sesiuni, timp de 4 
până la 6 luni.

Terapia cognitivă bazată pe mindfulness ar trebui să fie în mod normal livrată în grupuri de 8 
până la 15 participanți și constă în sesiuni săptămânale a câte 2 ore, timp de minim 8 săptămâni, 
urmate de patru sesiuni de follow-up, în următoarele 12 luni de la sfârșitul tratamentului.
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VI. ASPECTE PARTICULARE ALE DEPRESIEI LA 
ADULT

Ce pacienți sau populație de pacienți ne interesează?

Există și alte subgrupuri care trebuie luate în considerare?

6.1. Depresia postpartum 

Cel mai adesea, depresia postpartum (PPD) este definită în literatura de specialitate ca 
fiind un episod depresiv asociat temporal cu nașterea, ce provoacă o morbiditate semnificativă 
femeilor ce tocmai au născut și nou-născuților lor (Knights et al., 2016).

Care sunt consecințele depresiei postpartum? 

Cu o prevalență de 13% (O’Hara MW, Swain AM. Rates, 1996; Knights et al., 2016), PPD 
este costisitoare și debilitantă, afectând calitatea vieții femeilor, funcționarea socială și 
productivitatea (Myers et al., 2013). Lăsată netratată, PPD crește riscul de consecințe negative 
atât pentru mamă, cât și pentru copil și familie (Davey et al., 2011; Benzi et al., 2011; Kingston 
et al., 2014). 

Experiența trăirii unei depresii postpartum este generatoare de pericol extrem, atât pentru 
mamă, cât și pentru copil. Sugarii separați de mame, ca urmare a PPD, prezintă risc crescut de a 
dezvolta întârzieri în dezvoltarea psihologică, cognitivă, neurologică și motorie (Knights et al., 
2016). În mod similar, PPD creează solicitări asupra familiei femeii și asupra resurselor medicale, 
care pot avea consecințe pe termen lung și cheltuieli conexe (Premji et al., 2019).

PPD este, de asemenea, asociată cu o utilizare sporită a serviciilor de sănătate (Fleury et al. 
2014; Myers et al., 2013). 

Care sunt cauzele depresiei postpartum?

Nu există un singur factor cauzator pentru depresia postpartum [15]. Au fost identificați 
mulți factori de risc: modificările hormonale, istoria personală și familială de tulburări 
afective, o depresie postpartum anterioară, veniturile mici, sprijinul social slab, condițiile de 
viață, antecedente de abuz de substanță, mamele cu sugari prematuri [16]. Izolarea socială și 
dificultățile conjugale au fost raportate ca fiind la rândul lor factori de risc pentru depresia 
postpartum [5, 15]. Cu toate acestea, nu toate femeile cu acești factori de risc suferă de depresie 
postpartum. 

Este util screeningul depresiei postpartum?

Depresia este o cauză comună a dizabilității și mortalității la nivel mondial, iar PPD, în 
special, este principala cauză a acestei poveri pentru societate [13, 14]. În acest context pare 
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logic că identificarea, diagnosticarea și tratarea adecvată și eficientă a depresiei postpartum ar 
putea contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru mamă, familie și societate.

Literatura de specialitate raportează că identificarea timpurie prin screening-ul de rutină 
are efecte pozitive atât asupra stării de sănătate a femeilor ce suferă de depresie postpartum, 
cât și asupra bunăstării întregii familii (Myers et al., 2013; Beck, 2001), având în același timp un 
posibil impact asupra reducerii costurilor de îngrijire la nivelul sistemului de sănătate (Iragorri 
și Spackman, 2018).

Cu toate acestea, la nivel global, recomandările de screening (în sensul creării unei rutine 
în screeningul PPD) sunt inconsecvente, atât cu privire la utilitate, obligativitate, frecvență, cât 
și cu privire la instrumentele de screening (Myers et al., 2013). Mai mult, dovezile sunt slabe 
în ceea ce privește ratele de diagnostic PPD și tratamentele ulterioare screeningului (Van Der 
Zee-Van den Berg et al., 2017; Yawn et al., 2012b; Thombs et al., 2014).

Rezumatul dovezilor științifice:

Femeile cu risc ridicat (identificat prin screening) au fost mai susceptibile de a fi diagnosticate 
cu PPD. 

În cazul femeilor cu risc scăzut, există o corelație bună între scorurile EPDS la începutul 
screeningului și cele ulterioare, astfel încât aceste femei pot să nu mai fie reexaminate.

Screening-ul pentru depresie postpartum are multe avantaje potențiale pentru femeile 
care suferă de PPD: pot fi identificate din timp, pot primi servicii de specialitate care să le ajute 
în lupta cu consecințele depresiei postpartum.

Succesul screeningului depinde de asistența medicală, de follow-up, de un interviu adecvat 
ce completează screeningul în cazul riscului crescut de PPD, de diagnostic și accesul la un 
tratament eficient.

Cum poate fi realizat screeningul depresiei postpartum?

Unul dintre cele mai cunoscute, utilizate și apreciate instrumente de screening al depresiei 
postpartum este scala Edinburgh de depresie postnatală (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale - EPDS). Folosită pe larg în activitățile de screening, ea a fost tradusă și utilizată în diferite 
spații culturale, dovedind o bună valoare predictivă (73%).

Scala Edinburgh de depresie postnatală (Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS) a 
fost dezvoltată de Cox si colab. (1987), pentru a ajuta medicii de medicină generală să detecteze 
femeile ce suferă de depresie postpartum. Scala a fost concepută și testată în centrele de 
sănătate din Livingston și Edinburgh și constă în 10 întrebări prin care femeia testată trebuie să 
aleagă un răspuns din patru eventualități furnizate de scală, referitor la felul cum s-a simțit în 
ultima saptămână; scorul maxim este de 30 iar un scor peste 10 semnalează o posibilă depresie; 
un scor peste 13 sugerează o depresie de severitate moderată spre severă. 

Evaluatorul este invitat să se uite întotdeauna la întrebarea nr. 10 despre gândurile suicidare, 
pentru a decela din timp un posibil risc.

Studiile de validitate arată că EPDS:

- identifică corect 92,3% din femeile care suferă de depresie postpartum
- reușește să discearnă aceste cazuri de cele cu tulburări anxioase, fobice sau cu tulburări de 

personalitate.
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Un studiu care compară trei scale de decelare timpurie a depresiei postpartum - Scala 
Edinburgh, Inventarul de predicție a depresiei postpartum (Postpartum Depression Prediction 
Inventory) și Scala de screening a depresiei (Postpartum Depression Screening Scale), a arătat 
că rezultatele la EPDS corelează semnificativ cu cele obținute la inventarul de predicție a 
depresiei postpartum, un instrument mai recent și mai sofisticat. În plus, scala EPDS s-a dovedit 
a furniza rezultate stabile atunci când evaluările sunt repetate și, în plus, prezintă trei factori de 
structură: factorul “depresie” cu întrebarile 1, 2 și 8, factorul “anxietate” cu întrebăile 3, 4 și 5 și 
factorul “suicid” cu întrebarea 10. 

Recomandări:

Screening-ul în identificarea, diagnosticarea și tratarea femeilor cu risc crescut pentru 
depresia postpartum poate optimiza procesul de îngrijire și poate oferi un ajutor prețios în 
lupta femeilor cu consecințele PPD.

Pentru un screening reușit este nevoie de follow-up și de acces la servicii medicale și 
tratamente eficiente.

Scala Edinburgh de depresie postnatală (Edinburgh Postnatal Depression Scale- EPDS) este 
un instrument valoros și util de screening al depresiei postpartum.

Scala Edinburgh de depresie postnatală nu se poate substitui unui examen clinic competent.

Femeile cu cel mai mare risc pentru PPD (identificat cu EPDS) sunt cel mai puțin susceptibile 
de a adera la procesul de îngrijire și follow-up și necesită atenție și grijă maximă. 

Îngrijirea femeilor cu PPD necesită multe resurse, servicii sociale și personal medical și 
psihologic instruit. Prin urmare, date fiind resursele limitate, este indicat ca resursele disponibile 
să fie direcționate înspre furnizarea de îngrijiri și în special follow-up pentru femeile cu risc 
crescut de PPD. Scala Edinburgh este un bun instrument de identificare a acestora.

6.2. Depresia la persoanele vârstnice

Cum poate fi descrisă depresia la vârstnici?

Depresia la vârsta a treia este considerată în prezent o entitate clinică distinctă, tabloul 
clinic al depresiei prezentând multe aspecte diferite față de tabloul clinic al depresiei la adulți. 
Depresia la vârstnici este considerată de mulți practicieni un proces normal și o consecință a 
îmbătrânirii. Dispoziția depresivă, simptomul principal al depresiei, poate fi mascată la vârstnici 
de unele semne, cum sunt: pierderea apetitului, tulburările de somn sau fatigabilitatea, care 
de obicei la persoanele tinere nu sunt atât de intense. Vârstnicii prezintă un tablou clinic mai 
sărac decât pacienții tineri, negând o serie de simptome importante, cum ar fi sentimente de 
culpabilizare, idei suicidare și, foarte frecvent, simptome psihotice.

Întreaga gamă de simptome caracteristice depresiei majore este prezentă și la pacienții 
vârstnici (DSM-5, 2013). Câteva dintre simptomele depresive mai frecvent întâlnite la vârstnici 
sunt: anxietatea, simptomele somatice, deteriorarea cognitivă, agitația psihomotorie, 
simptomele psihotice. Dispoziția depresivă este simptomul principal al depresiei la orice vârstă 
; totuși, poate lipsi la mulți depresivi de vârsta a treia. De obicei, depresivii vârstnici își mențin 
reactivitatea emoțională la evenimente pozitive, anhedonia (incapacitatea de a se bucura) 
profundă fiind rară. 

Fatigabilitatea sau lipsa de energiereprezintă un simptom frecvent, fiind prezentă la 
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majoritatea pacienților vârstnici. Somnul la pacienții depresivi este superficial, fragmentat, mai 
scurt decât normal, fapt care le dă impresia că nu au dormit ; în același timp, vârstnicii au nevoie 
de mai puține ore de somn și se trezesc adesea în timpul nopții, din cauza unor nevoi fiziologice. 
Ținuta neîngrijită, tulburările apetitului sau pierderea în greutate pot fi indicatori precoce ai 
depresiei dar pot fi prezenți de asemenea și în demență. 

Modificările cognitive la pacienții vârstnici depresivi nu trebuie niciodată omise, deoarece 
acestea pot indica o „pseudodemență“, uneori secundară depresiei. De cele mai multe ori, se 
constată prezența simptomelor anxioase (tulburări de somn, sentimente de frică și nesiguranță, 
iritabilitate) dar care nu sunt suficiente pentru un diagnostic de anxietate, frica de moarte 
fiind caracteristică vârstei a treia. Anxietatea la depresivii vârstnici nu apare aproape niciodată 
singură iar atunci când apare, unii autori au propus ca aceasta să fie considerată un semn al 
depresiei (Baldwin, 2014).

Simptomele somatice și delirul hipocondriac sunt destul de frecvente la depresivii de vârsta 
a treia, în comparație cu cei tineri. Punerea în evidență a simptomelor somatice este dificilă, din 
cauza numeroaselor comorbidități care pot exista la vârstnici și, ca urmare, acestea nu trebuie 
întotdeauna atribuite unei tulburări mintale (Joanna et al., 2008). 

Frecvența tentativei de suicid crește odată cu înaintarea în vârstă, pacienții de sex masculin 
având risc crescut. Comorbiditățile (bolile neoplazice, stroke-ul, infarctul miocardic, bolile 
renale, diferite grade de handicap), singurătatea, izolarea socială, cresc riscul de elaborare a 
unui plan anume pentru comiterea suicidului. Aproximativ două treimi dintre pacienții depresivi 
vârstnici prezintă gânduri recurente de moarte, inclusiv ideații suicidare, care nu sunt ușor de 
identificat iar 10-15% comit suicid.

Simptomatologia psihotică la depresivii de vârsta a treia este reprezentată de idei delirante 
depresive, de inutilitate sau vinovăție. Au fost descrise și halucinații, cele mai frecvente fiind 
cele auditive și cele viscerale (când pacientul are impresia că organele interne sunt rotite, sunt 
afectate de unele boli sau chiar lipsesc).

Blazer și colaboratorii (2012) au identificat un tablou clinic specific depresiei la vârsta a 
treia, caracterizat de: dispoziția depresivă, lentoare psihomotorie, hipoprosexie de concentrare, 
constipație, autopercepție scăzută a stării de sănătate, deficit cognitiv și boală somatică, tablou 
care nu corespunde unui episod depresiv diagnosticat pe baza criteriilor operaționale ale DSM-
5 și ICD-10.

Care sunt scalele cu cele mai bune proprietăți psihometrice utilizate în 
evaluarea depresiei la persoanele vârstnice?

Depistarea depresiei este de un interes primordial în geriatrie, deoarece de multe ori ea 
provoacă reducerea sau pierderea autonomiei. 

O evaluare psihodiagnostică trebuie să includă o istorie completă a simptomelor:

- când au început, cât au durat, cât de severe au fost, dacă pacientul le-a mai avut, ce 
tratament a urmat dacă au mai fost prezente;

- dacă pacientul consumă alcool sau droguri, a avut sau are gânduri de suicid; 
- dacă au existat cazuri în familie, au fost tratate sau nu. 

Dificultăţile de evaluare a depresiei la vârstnici includ: tendinţa de a nega sentimentele de 
depresie, predominanţa acuzelor somatoforme şi coexistenţa, într-o mare măsură, a tulburărilor 
cognitive.
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Screening-ul pentru depistarea cazurilor de depresie la vârstnici poate fi facilitat de 
utilizarea scalelor standardizate, dar în practică mult mai utilizate sunt întrebările în cadrul 
interviului cu pacientul referitoare la dispoziţie, motivaţie, activităţi, energie, somn etc. Scalele 
care evaluează dispoziţia depresivă fac acest lucru la un nivel simptomatic, pornind de la premisa 
că există o relaţie liniară între scorul obţinut şi severitatea bolii.

Principalele scale de evaluare a depresiei la vârstnici, punându-se accent pe utilitatea 
clinică, pot fi împărţite în scale care pot fi completate de către subiect (autoevaluare), de 
către un evaluator cu experienţă diferită, în funcţie de cerinţele instrumentului respectiv 
(heteroevaluare) sau de către aparţinător. 

De regulă sunt preferate scalele de heteroevaluare, ţinând cont de problemele vârstnicului 
legate de citit (dificultăţile vizuale) sau de înţelegerea întrebărilor. 

Scale de autoevaluare a depresiei

Scala de Depresie Geriatrică („Geriatric Depression Scale”, GDS - Yesavage J.A., Brink T.L., 
Rose T.L. şi colab., 1983) este un inventar de autoevaluare care poate fi aplicat de o persoană 
fără pregătire specială, ceea ce o face să fie uşor de utilizat. GDS este metoda cea mai utilă 
pentru evaluarea depresiei persoanei vârstnice. Ea a fost concepută pentru a evita dificultăţile 
ivite în urma utilizării testelor pentru adulţi, acestea din urmă ţinând cont de simptomele 
somatice şi vegetative, care la persoana vârstnică sunt de multe ori consecinţa patologiei 
asociate (Yesavage J.A. şi colab., 1983; Burke W.J. şi colab., 1992). În studiul de validare s-au 
folosit HDRS şi scala Zung. 

La GDS, în instructaj, se precizează pacientului că se referă la prezenţa simptomelor în ultima 
săptămână. GDS se prezintă ca o listă de 30 de întrebări la care se va răspunde dihotomic Da/ 
Nu, fiecare răspuns simptomatic se notează cu un punct, un scor între 15 şi 22 corespunde unei 
depresii clinice, iar de la 23 suspectăm o depresie severă. Există şi o formă scurtă (GDS-15) cu 
15 itemi (Shiekh J.L., Yesavage J.A., 1986), la care un scor mai mare de 6 puncte indică o posibilă 
depresie. Acest test nu are decât valoare de screening în cele mai multe cazuri, permiţându-ne 
să detectăm cazurile care ar fi putut trece altfel neobservate. Este cea mai folosită scală de 
screening la vârstnici, versiunea scurtă fiind aplicată mai frecvent (Yaffe K. şi colab., 1999). 

Inventarul de depresie Beck („Beck Depression Inventory”, BDI - Beck A.T. şi colab., 1961) a 
fost aplicat şi la persoanele vârstnice. Gallagher D., Brackenridge J., Steinmetz J şi Thompson 
L. (1983) aplică BDI la această categorie şi găseşte o congruenţă bună cu „Research Diagnostic 
Criteria” (RDC - Spitzer R. şi colab., 1978). Inventarul de depresie Beck are 21 itemi. BDI nu a fost 
conceput pentru vârstnici, fiind însă mai des utilizat în evaluarea depresiei la cei care îngrijesc 
persoane vârstnice.

Scale de heteroevaluare a depresiei

Scala Hamilton de evaluare a depresiei („Hamilton Depression Rating Scale”, HDRS – Hamilton 
M., 1960, 1967) este una dintre primele scale de evaluare pentru depresie şi este încă una dintre 
scalele cele mai larg utilizate (Vraşti R., Eisemann M., 1996). Anumite definiţii ale itemilor săi au 
fost adaptate. Au fost publicate numeroase studii referitoare la validitatea construcţiei scalei 
Hamilton. Forma iniţială este cu 17 itemi, la care s-au mai adăugat încă 4 itemi. Într-o trecere 
în revistă a tuturor studiilor întreprinse ce au folosit analiza factorială, M. Hamilton (1987) 
conchide că scala conţine un factor de severitate.

Este deseori utilizată în studiile efectuate la persoanele vârstnice, în special ca referinţă 
pentru alte instrumente. Numeroşi autori consideră că o parte dintre întrebări nu sunt 



51

adecvate pentru persoanele vârstnice. Aceste discuţii se referă în special la întrebările legate 
de simptomele somatice, depresia putând să fie astfel supradiagnosticată. HDRS se aplică de 
către un evaluator cu experienţă, asemeni unui interviu semistructurat iar scopul este evaluarea 
severităţii depresiei. Deşi nu a fost concepută specific pentru persoanele vârstnice şi în ciuda 
criticilor care i se aduc, aplicarea sa la această categorie de vârstă este extrem de răspânditã 
(Baldwin R.C., 1988, Hoyberg O.J. şi colab., 1996, Reynolds C.F. şi colab., 1999). 

Scala Hamilton de hetero-evaluare a depresiei (HDS), varianta cu 21 itemi este cea mai 
folosită în clinică. Este o scală de evidenţiere şi măsură a intensităţii depresiei. Scala este 
cantitativă, construită pentru evaluarea tabloului clinic actual (evaluarea se face numai referitor 
la ultimele trei zile) şi nu constituie un instrument de diagnostic. Când este aplicată în mod 
repetat, săptămânal, pentru obiectivitatea evaluării trebuie evitată comparaţia cu rezultatele 
evaluării anterioare sau referitoare la schimbări survenite după ultima evaluare. Scala Hamilton 
se bazează atât pe interviul direct, cât şi pe observaţie. Dacă informaţiile nu pot fi furnizate de 
pacient, trebuie chestionat personalul sau anturajul. Evaluarea depinde parţial şi de abilitatea, 
cunoştinţele şi perspicacitatea evaluatorului.

Scala de depresie Montgomery-Asberg („Montgomery-Asberg Depression Rating Scale”, 
MADRS – Montgomery S.A., Asberg N., 1979) se axează pe zece trăsături ale depresiei şi a fost 
concepută pentru a fi sensibilă la detectarea ameliorării la pacienţii depresivi. La originea sa se 
află un instrument de evaluare mai amplu - Scala Comprehensivă de Evaluare Psihopatologică 
(„Comprehensive Psychopathological Rating Scale” - Asberg N. şi colab., 1978), cu 65 de itemi. 
MADRS se aplică de către un evaluator experimentat şi este cea mai utilizată scală în studiile 
privind tratamentul depresiei, atât la pacienţii tineri, cât şi la vârstnici (Forsell Y., Jorm A.F., 
Strauss von E., Winbald B., 1995; Hoyberg O.J. şi colab., 1996). Fiecare item este cotat de la 0 
la 6, pe o scală de gravitate crescândă, iar scăderea scorului total în urma tratamentului e un 
indice de îmbunătăţire. Scopul acestei scale este, de fapt, de a avea o evaluare rapidă şi precisă 
a severităţii depresiei, precum şi identificarea modificărilor apărute după tratament în ceea ce 
priveşte severitatea depresiei. 

Scala de Melancolie Bech-Rafaelsen („Melancholia Rating Scale”, MES – Bech P.J., Rafaelsen 
O.J., 1980) a fost alcătuită pe baza analizei construcţiei HDRS (Bech P., 1981), folosindu-se analiza 
structurii latente; s-a observat că şase dintre cei 17 itemi aveau o mare validitate în construcţia 
scalei de melancolie. Ierarhia acestor itemi arată că 3 sunt cei mai inclusivi: dispoziţia depresivă, 
interesul social, dispoziţia anxioasă, în timp ce lentoarea motorie, sentimentele de culpabilitate 
şi simptomele vegetative sunt întâlnite doar în 15-20% din cazuri (Vraşti R., Eisemann M., 1996). 

Această scală este de interes special pentru că măsoară depresia şi la pacienţii vârstnici 
(Vraşti R., Eisemann M., 1996). Interviul pentru obţinerea informaţiilor în scala Hamilton nu 
este, în mod semnificativ, lărgit când includem informaţii şi pentru Scala de Melancolie (Korner 
A. şi colab., 1990).

Scala de Diagnostic a Melancoliei („The Diagnosis Melancholia Scale”, DMS – Bech P. şi colab., 
1988) constă în 10 itemi, dintre care primii 5 măsoară depresia endogenă iar următorii 5 itemi 
măsoară depresia reactivă. Majoritatea itemilor DMS acoperă o perioadă de evaluare care este 
întregul episod curent de depresie.

Evaluarea depresiei vârstnicului în situaţii speciale

Evaluarea depresiei la persoanele cu deficit cognitiv este o problemă clinică importantă. 
Simptomele depresive sunt frecvente printre pacienţii cu demenţă Alzheimer. Elucidarea 
simptomatologiei depresive la pacienţii cu afectare cognitivă severă este problematică. Nivelul 
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cognitiv de la care comunicarea ideaţiei depresive complexe nu mai este posibilă (nu poate 
fi exprimată de pacient şi înţeleasă de evaluator), este mai degrabă presupus. Interviul clinic 
la astfel de pacienţi este dificil, ei fiind uneori incapabili să identifice sau să redea corect 
simptomele depresive (Gilley D.W. şi colab., 1995; Mackenzie T.B., Robiner W.N., Knopman D.S., 
1989). Scalele de autoevaluare sunt de multe ori inadecvate în evaluarea depresiei persoanelor 
vârstnice cu demenţă. La subiecţii cu tulburări cognitive o mai mare acurateţe în depistarea 
simptomelor depresive poate fi obţinută prin informaţii indirecte. 

Scala Cornell pentru depresie în demenţă („Cornell Scale for Depression in Dementia”, 
CSDD - Alexopoulos G.S., Abrams R.C., Young R.C., Shamoian C.A., 1988) este cel mai important 
instrument în evaluarea simptomatologiei depresive la pacienţii cu boală Alzheimer. CSDD este 
considerată scala standard pentru evaluarea în acest domeniu. Se aplică de către un evaluator 
cu experienţă clinică, atât aparţinătorului, cât şi pacientului. 

Inventarul sumar de evaluare a depresiei, BASDEC („Brief Assessment Schedule Depression 
Cards” - Adshead F., Day Cody D., Pitt B., 1992) a fost construit datorită situaţiei pacienţilor din 
spital în general, aplicarea unui interviu în condiţii adecvate fiind de multe ori dificilă, ţinând cont 
că nu întotdeauna aceştia se pot deplasa. Vârstnicul se găseşte destul de des în imposibilitatea 
de a se moviliza, datorită bolii. BASDEC este un instrument de screening pentru depistarea 
simptomelor depresive la persoanele vârstnice internate în secţii nonpsihiatrice şi constă în 
utilizarea unui set de cartonaşe pe care subiectul le sortează pe categorii (adevărat/ fals sau 
nu ştiu); astfel se păstrează confidenţialitatea faţă de personalul secţiei în care sunt internaţi şi 
faţă de eventualii colegi din salon. 
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VII. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PSIHOLOGICĂ

De ce este nevoie de reguli morale în viața profesională? 

Activitatea profesională vizează aspecte care țin de demnitatea și integritatea psihologică 
a persoanei. Psihologul poate lua decizii care vizează cariera, viața privată a persoanelor, emite 
recomandări. Se impun norme referitoare la documentele scrise în psihologia clinică, consilierea 
psihologică și psihoterapie.

Etica profesională recomandă respectarea articolelor și principiilor din Codul Deontologic al 
profesiei de psiholog cu drept de libera practică. În acest sens, Colegiul Psihologilor din România 
își asumă responsabilitatea legală și morală de a asigura un cadru organizatoric și normativ 
coerent pentru practica psihologiei, la un înalt nivel de profesionalism. În Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 143 din data de 22 februarie 2019, a fost publicat Codul deontologic al 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, din 24.11.2018. Acest cod orientează conduita 
psihologului și, în același timp, este un instrument de evaluare a calității comportamentului 
profesional.

Principiul respectării drepturilor şi demnității oricărei persoane 

Psihologii vor avea permanent în atenție faptul că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată 
valoarea înnăscută de ființă umană și această valoare nu este sporită sau diminuată de cultură, 
naționalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, abilități 
fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice alta caracteristică personală, 
condiție sau statut

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

- psihologii desfășoară activitatea, manifestând respect față de trăirile, experiențele, 
cunoștințele, valorile, ideile, opiniile opțiunile celorlalți;

- psihologii nu se angajează public prejudicierea imaginii celorlalți, nu vor manifesta 
inechitate pe criterii de cultură, naționalitate, etnie, rasă, religie, sex, orientare sexuală nici 
nu se angajează remarci sau comportamente ce aduc prejudicii demnității celorlalți;

- psihologii vor utiliza un limbaj ce exprimă respect faţă de ceilalţi, atât comunicarea scrisă, 
ct cea orală;

- psihologii evită ori refuză să participe la activități și practici ce nu respectă drepturile legale, 
civile, ori morale ale celorlalți;

- psihologii vor refuza să consilieze, să educe ori să furnizeze informații oricărei persoane 
care, după opinia lor, va utiliza cunoștințele și îndemânarea dobândită pentru a viola 
drepturile fundamentale ale omului;

- psihologii respectă drepturile celor care beneficiază de servicii psihologice;
- psihologii se vor asigura că, sub nici o formă, consimțământul informat al clientului/ 

participantului nu este dat în condiții de coerciție sau sub presiune;
- psihologii vor avea grijă ca, în furnizarea de servicii psihologice ori în activitatea de cercetare, 

subiectului, fără o permisiune clară şi o garanţie că pot să facă acest lucru.
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Principiul responsabilității profesionale şi sociale 

Psihologii manifesta o maximă responsabilitate pentru starea de bine a oricărui individ, 
a familiei, grupului ori comunității față de care își exercita rolul de psihologi. Aceasta 
preocupare include atât pe cei direct, cât și pe cei indirect implicați în activitățile lor, 
prioritate având cei direct implicați.

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

- psihologii se vor consulta şi cu alţi specialişti sau cu diverse instituţii, pentru a promova 
starea de bine a individului şi a societăţii; 

- psihologii vor proteja și promova starea de bine, evitând provocarea de daune clienților, 
studenților, participanților la cercetare, colegilor de profesie și celorlalți; în cazul în care un 
anumit grad de suferinţă este previzibil şi inevitabil, psihologul se va strădui să reducă, pe 
cât posibil, nivelul de suferinţă implicat;

- psihologii vor respecta dreptul persoanei de a sista, fără nici o justificare, participarea sa la 
serviciul furnizat, în calitate de client sau la activități de cercetare științifică, în calitate de 
subiect;

- psihologii nu vor delega activităţi psihologice unor persoane care nu au competenţele 
necesare pentru acele activităţi; 

- psihologii vor încheia serviciile oferite în situaţia în care clienţii nu au beneficii şi pare 
improbabil să obţină beneficii prin serviciile respective şi vor îndruma clienţii spre un 
psiholog care îi poate asista în mod adecvat; în cazul în care psihologii constată că există 
abateri ale unui coleg de la normele prezentului cod, îi vor semnala amiabil acestuia abaterea 
constatată şi se vor adresa Comisiei de deontologie şi disciplină a Colegiului Psihologilor 
din România, în cazul în care comportamentul neetic persistă; 

- psihologii vor contribui la dezvoltarea psihologiei ca știință și a societății în general, prin 
cercetarea liberă și prin exprimarea liberă a cunoștințelor și ideilor, excepție făcând 
activitățile ce intră în conflict cu prevederile Codului deontologic al psihologului;

- psihologii vor susține cu responsabilitate rolul psihologiei ca profesie, în fața societății și 
vor promova și menține cele mai înalte standarde de calitate.

Principiul integrităţii profesionale

Psihologii vor căuta să manifeste cel mai înalt grad de integritate morală și profesională 
în toate relațiile lor. Este de datoria psihologului să prezinte onest pregătirea și calificările sale, 
oriunde se află în relații profesionale și de asemenea să nu permită sau să tolereze practicile 
incorecte și discriminatorii.

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

- psihologii vor presenta, într-o manieră onestă, domeniile de specialitate în care sunt 
atestați, competențele, afilierile și experiența profesională, nefiind acceptate nici un 
fel distorsiuni, omisiuni sau false prezentări în acest sens;

- psihologii nu practică, nu îngăduie, nu instigă și nu consimt sau facilitează nici o formă de 
discriminare;

- psihologii vor onora angajamentele asumate prin orice tip de contract sau convenție;
- psihologii vor promova acuratețea, obiectivitatea, onestitatea și buna-credință în 

activitățile lor profesionale. În aceste activități, psihologii nu vor fura, înșela și nu se vor 
angaja în fraudă, eludări, subterfugii sau denaturări intenționate ale faptelor;

- psihologii vor evita orice imixtiuni care afectează calitatea actului profesional, fie că e 
vorba de interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip;
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- psihologii vor evita să ofere recompense exagerate pentru a motiva un individ sau un grup 
să participe într-o activitate care implică riscuri majore și previzibile;

- psihologii vor evita relațiile multiple (cu clienții, subiecții, angajații, rudele) și alte situații 
care pot prezenta un conflict de interese sau care pot reduce capacitatea lor de a fi 
obiectivi și imparțiali;

- psihologii vor evita să participe la activități care pot cauza daune imaginii psihologilor sau 
psihologiei ca profesie;

- psihologii vor fi reflexivi, deschiși și conștienti de limitele lor personale și profesionale;
- psihologii nu vor contribui, fie singuri, fie în colaborare cu alții, la nici un fel de practici 

care pot viola libertatea individuală sau integritatea fizică sau psihologică a oricărei 
persoane.

Standarde etice generale

Profesia de psiholog se exercită în baza atestatului de liberă practică, a cunoașterii și respect 
cadrului normativ potrivit treptelor de specializare și specialităţilor profesionale atestate de 
către Colegiu, conform competenţelor profesionale reglementate.

Psihologul prezinta onest competențele profesionale pe care le are și care depind de un 
efort permanent pentru dezvoltare prin informare continuă, programe de formare profesională 
şi conferinţe de specialitate, consultări cu ceilalţi specialişti din domeniu ori prin cercetări 
care să conducă spre creşterea competenţei profesionale, conform standardelor Colegiului 
Psihologilor din România.

(1) Cunoaterea competenelor

Psihologii au obligația să-și cunoască foarte bine limitele de competență în oferirea 
de servicii psihologice.

(2) Servicii psihologice n acord cu competena

Psihologii se vor angaja numai în acele activități profesionale pentru care au competențele 
și atestarea necesare.

(3) Prezentarea onest a competenei

Psihologii nu vor prezenta fals limitele competenței lor și nu vor prezenta pregătirea 
sau formarea lor într-un mod care să le favorizeze nemeritat poziția sau imaginea publică, 
indiferent de tipul de activitate profesională desfășurată.

(4) Consultarea n caz de limit a competenei

În exercitarea profesiei, atunci când psihologii constată că ajung într-un impas profesional, 
prin depășirea limitelor de competență, vor consulta colegii sau supervizorul sau vor recomanda 
clientului un alt profesionist care îi poate oferi un serviciu competent.

(5) Servicii psihologice n afara competenei

În cazul în care pentru un tip de serviciu psihologic solicitat nu există standarde generale 
recunoscute, nici programe de formare profesională, nici specialiști atestați și disponibili în 
acel domeniu și totuși psihologii sunt solicitați, aceștia vor depune toate eforturile pentru 
obținerea unui standard minimal de competență, având permanent grijă să protejeze clienții 
și pe toți cei implicați, pentru a nu produce acestora daune sub o formă sau alta. În acest caz, 
serviciul va continua pâna când solicitarea încetează sau până când un specialist cu 
competență recunoscută pentru acel tip de serviciu devine disponibil.
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(6) Pregătirea continu

Psihologii au obligația să depună permanent un efort de menținere și dezvoltare 
a competențelor lor prin informare permanentă, programe de formare profesională 
de specialitate, consultări cu ceilalți specialiști din domeniu ori prin cercetări care să conducă 
spre creșterea competenței profesionale.

Atunci când psihologii urmează să desfăşoare servicii psihologice, cercetări sau să predea 
dincolo de limitele de competenţă, aceştia vor căuta să obţină cât mai rapid competenţa 
necesară (care va presupune, după caz, studiu, evaluare şi supervizare) şi numai apoi se vor 
angaja în desfăşurarea activităţilor vizate.

(7) Obiectivitatea

Psihologii au obligația de a fi conștienți de limitele procedurilor folosite, indiferent de tipul 
de activitate. Psihologii vor avea grijă ca furnizarea serviciilor, cercetarea științifică, 
prezentarea rezultatelor și a concluziilor să fie făcută cu maximă obiectivitate, evitând orice 
tendință de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă.

(8) Afectarea competenei

Atunci când psihologii realizează că, din motive de sănătate ori din cauza unor probleme 
personale, nu mai pot să ofere în condiții de competență o anumită activitate profesională, 
aceștia vor decide dacă trebuie să-și limiteze, suspende sau să încheie respectiva activitate 
profesională.

Standarde cu privire la relațiile umane 

(1) Respect preocupare

În relațiile lor profesionale, psihologii vor manifesta preocupare față de clienți, căutând 
să nu producă acestora daune sau suferință iar dacă acestea sunt inevitabile, le vor minimiza 
pe cât posibil.

(2) Evitarea hruirii

Psihologii nu se vor angaja într-o formă sau alta de hărțuire, fie că aceasta este 
sexuală, emoțională, verbală sau nonverbală.

(3) Evitarea abuzului

Psihologii nu se vor angaja în comportamente de defăimare sau de abuz (fizic, sexual, 
emoțional, verbal sau spiritual) față de persoanele cu care vin în contact, în timpul activității lor 
profesionale.

(4) Evitarea relaiei multiple

Psihologii vor evita, pe cât posibil, relațiile multiple, adică relațiile în care psihologii 
îndeplinesc simultan mai multe roluri într-un context profesional.

(5) Consimmântul n caz de relaii cu teri

Psihologii vor clarifica natura relațiilor multiple pentru toate părțile implicate înainte 
de obținerea consimțământului, fie că oferă servicii psihologice ori conduc cercetări cu 
indivizi, familii, grupuri ori comunități, la cererea sau pentru a fi utilizate de către terți. A treia 
parte poate fi școala, instanța judecătorească, diverse agenții guvernamentale, companii 
de asigurări, poliția ori anumite instituții de finanțare, etc.
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(6) Nonexploatarea

Psihologii nu vor exploata și nu vor profita, sub nici o formă, de persoanele față de care, 
prin profesie sau poziție, manifestă un ascendent de autoritate (clienți, angajați), orice 
formă de exploatare sau abuz de autoritate fiind strict interzisă.

(7) Participarea activă la decizii

Psihologii vor incuraja participarea activă a  celorlalți la deciziile care îi afectează direct, 
respectând dorințele justificate și valorificând opiniile acestora, ori de câte ori este posibil.

(8) Neintrarea n rol

Psihologii se vor abține de la intrarea într-un rol profesional atunci când, din motive 
de ordin personal, științific, legal, profesional, financiar: 

a) poate fi afectată obiectivitatea, competența sau eficiența activității lor profesionale; 
b) față de clienți/ subiecți, există riscul exploatării sau producerii unor daune.

(9) Urgentarea consimamântului

Înainte de începerea oricărui tip de serviciu psihologic (evaluare, terapie, consiliere, etc.), 
psihologii vor obține consimțământul informat din partea tuturor persoanelor independente 
sau parțial dependente implicate, excepție făcând circumstanțele în care există nevoi urgente 
(de ex. tentative sau acțiuni suicidare). În astfel de circumstanțe, psihologii vor continua 
să acționeze, cu asentimentul persoanei dar vor căuta să obțină cât se poate de repede 
consimțământul informat.

(10) Asigurarea consimmântului

Psihologii se vor asigura că, în procesul de obținere a consimțământului informat, 
următoarele puncte au fost înțelese: scopul și natura activității; responsabilitățile mutuale; 
beneficiile și riscurile; alternativele; circumstanțele unei încetări a acțiunii; opțiunea de a 
refuza sau de a se retrage în orice moment, fără a suferi vreun prejudiciu; perioada de timp 
în care e valabil consimțământul; modul în care se poate retrage consimțământul dacă se 
dorește acest lucru.

(11) Delegarea de consimmânt

În cazul în care persoana care urmează să beneficieze de un serviciu psihologic este 
în imposibilitatea de a-și da consimțământul, se acceptă obținerea acestuia de la o persoană 
apropiată acesteia, care poate să-i apere interesele în mod legal sau de la o persoana 
autorizată care, conform legii, este în măsură să o reprezinte.

(12) Continuitatea serviciului

Dacă din motive de boală sau datorită unor evenimente survenite în viața psihologului, 
acesta nu mai poate continua oferirea serviciului în bune condiții, va depune toate 
eforturile pentru a se asigura de continuitatea serviciului oferit, îndrumând clientul spre un 
coleg de profesie cu competența necesară și, pe cât posibil, cu consimțământul clientului.

(13) Dreptul la opoziie

Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență (perturbări ale funcționării psihice, 
în termenii pericolului iminent, care necesită intervenție imediată), psihologul acționează 
respectând dreptul clientului de a refuza sau a sista prestaţia unui serviciu psihologic.
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Standarde referitoare la intimitate şi confidenţialitate

Respectarea intimităţii şi a demnităţii

Psihologii vor avea grijă ca, în furnizarea de servicii psihologice ori în activitatea de cercetare, 
să nu încalce graniţele spaţiului personal sau cultural al clientului/participantului la cercetare, 
fără o permisiune clară din partea acestuia

Activitatea psihologilor nu trebuie să prejudicieze dreptul sacru la demnitate umană şi nici 
dreptul persoanei la propria imagine. 

Protejarea confidenţialităţii 

Confidenţialitatea actului psihologic este protejată prin lege şi este o obligaţie a oricărui 
psiholog. Divulgarea fără acordul clientului, de către psihologi, a unor informaţii care le-au 
fost încredinţate sau de care au luat cunoştinţă în virtutea profesiei este interzisă, excepţie 
făcând situaţiile prevăzute de reglementările legale. Obligaţia psihologului de a respecta 
confidenţialitatea nu este limitată în timp.

(1) Întreruperea serviciului din motive de confidentialitate

Atunci când, din motive bine întemeiate, psihologul nu mai poate păstra confidențialitatea, 
acesta va înceta să mai ofere serviciul respectiv.

(2) Protejarea confidenialitii

Divulgarea, de către psihologi, a unor informații care le-au fost încredințate sau de care 
au luat cunoștință în virtutea profesiei, este interzisă, excepție făcând situaţiile prevăzute 
de lege.

Psihologii împărtășesc informații confidențiale în următoarele cazuri:

- cu consimțământul pacientului, astfel încât să nu poată fi identificați;
- în situații reglementate de lege (situații de urgență pentru protejarea clientului, a 

psihologului sau a altora de o posibilă agresiune) și se consemnează motivele care au dus la 
dezvăluirea informațiilor;

- psihologul nu poate fi obligat de către angajator sau de către o altă persoană neautorizată 
să comunice datele confidenţiale, cu excepţia prevederilor exprese ale legii.

(3) Limitele confidenialitii

Înainte de primirea consimțământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele 
confidențialității și condițiile în care aceasta poate fi încălcată, precum și asupra posibilei 
utilizări a informațiilor rezultate în urma activității sale.

(4) Dezvluirea de informaii

Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții, numai cu consimțământul celor 
vizați, ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând 
situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminență sau posibilă vătămare fizică sau 
crimă.

(5) Confidenialitatea de colaborare

În cazul în care cu același client lucrează doi psihologi, în același timp, aceștia vor colabora 
pe cât posibil, fără restricții de confidențialitate, excepție făcând situația în care există o 
opoziție clară din partea clientului în acest sens.
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(6) Utilizarea informaiilor

Rezultatele, documentările și notițele psihologului pot fi folosite numai într-o formulă care 
păstrează cu rigurozitate anonimatul.

(7) Confidenialitatea fa de teri

În cazul în care există terți implicați în activitatea profesională a psihologului, acesta 
va clarifica cu părțile implicate limitele confidențialității, condițiile de păstrare a 
confidențialității și nu va da curs niciunei solicitări, venite de la o terță parte, în dezvăluirea de 
informații confidențiale, decât în condițiile respectării legii și limitelor confidențialității.

(8) Responsabilitate extinsă

Psihologii se vor asigura că personalul, colegii, asistenţii, studenţii sau alte persoane 
care au acces la informaţiile profesionale respectă reglementările privind confidenţialitatea 
informaţiilor. 

Standarde de conduită colegială

(1) Conduita colegială

Psihologii vor manifesta față de colegii lor de profesie, onestitate, corectitudine 
și solidaritate, conduitele lor fiind în acord cu standardele profesionale.

(2) Respect

Psihologii vor manifesta respect față de colegii lor de profesie și nu vor exprima critici 
nefondate și etichetări la adresa activității lor profesionale. Atunci când psihologii au obligaţia 
profesională de a verifica, analiza sau examina calificările, competenţele sau munca unui coleg 
sau a unui alt profesionist, vor face acest lucru cu obiectivitate şi respect.

(3) Evitarea denigrrii

Psihologii nu vor acționa, sub nici o formă, în manieră denigratoare la adresa colegilor 
de profesie și nu vor împiedica clienții să beneficieze de serviciile lor, dacă nu există un motiv 
serios și cu implicații etice în acest sens.

(4) Responsabilitatea profesional

Atunci când există o intenție justificată de încetare a serviciului psihologic oferit clientului 
și de îndrumare a acestuia spre alt coleg de profesie, psihologii vor menține un contact 
suportiv și responsabil față de clienți, până când acel coleg își asumă continuarea serviciului în 
cauză.

(5) Sprijinul colegial

Psihologii vor căuta să sprijine pe cât posibil eforturile profesionale ale colegilor, în 
limita disponibilităților participative și a timpului disponibil.

(6) Concurena neloial

Psihologii nu vor practica concurența neloială. Sunt interzise și se consideră concurență 
neloială următoarele: tentativa sau acțiunea de atragere sau deturnare de clienți, prin 
denigrarea sau discreditarea altui psiholog; folosirea unei funcții publice pe care psihologul 
o deține în scopul atragerii de clienți în interes propriu; furnizarea de date false privind 
competența și/ sau atestarea profesională în scopul de a-l induce în eroare pe beneficiar.
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Standarde de înregistrare, prelucrare şi păstrare a datelor

(1) Obinerea permisiunii

Psihologii trebuie să obțină permisiunea clienților/ subiecților sau a reprezentanților 
lor legali, înainte de a efectua înregistrări audio, video sau scrise, în timpul furnizării serviciilor 
sau în cercetare.

(2) Colectarea, păstrarea și transferul datelor

Psihologii vor colecta numai acele date care sunt relevante pentru serviciul oferit și vor 
lua toate măsurile pentru a proteja aceste informații.

(3) Protejarea datelor

Psihologii au datoria să arhiveze în condiții de siguranță datele și informațiile obținute 
în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, conform reglementărilor în 
vigoare.

Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, însemnările şi înregistrările se 
păstrează în condiţii de siguranţă o perioadă de cel puţin 10 ani, de la încheierea relaţiilor 
profesionale, dacă prin alte prevederi legale nu este prevăzut un termen mai mare.

(4) Distrugerea datelor

La expirarea termenului de păstrare, dacă psihologul renunță la practica sa profesională 
prin intermediul căreia a realizat acele înregistrări sau dacă acesta se pensionează, va căuta 
să distrugă înregistrările respective. Înregistrările pot fi plasate către un alt psiholog, numai 
cu consimțământul celor implicați, obținut în prealabil, pentru acele înregistrări. În situația 
suspendării sau încetării dreptului de liberă practică, datele vor fi distruse, dacă nu se 
impune transferarea lor.

Evaluare şi diagnoză

(1) Prezentarea caracteristicilor psihologice

Psihologii vor oferi informații despre caracteristicile psihologice ale indivizilor numai după 
ce au realizat o evaluare adecvată, care să susțină științific și metodologic afirmațiile și 
concluziile lor, indiferent dacă e vorba de recomandări, rapoarte sau evaluări, precizând 
limitele afirmațiilor, concluziilor și recomandărilor lor.

Dacă psihologii realizează că (re)examinarea individului nu este justificată sau necesară, 
atunci aceștia vor explica aceasta opțiune, precizând sursele și documentele care stau la 
baza acestor concluzii.

Condiţii de utilizare a instrumentelor

Psihologii vor utiliza (administra, calcula scorul, interpreta) metodele şi tehnicile de 
evaluare, în conformitate cu manualele de aplicare ale instrumentelor respective şi într-un mod 
adecvat scopului evaluării.

Psihologii utilizează instrumente de evaluare ale căror caracteristici (validitate, 
fidelitate) au fost stabilite pentru populaţia testată. Atunci când validitatea şi 
fidelitatea nu sunt cunoscute pentru populaţia testată, psihologii precizează 
limitele rezultatelor şi interpretărilor derivate din absenţa acestor informaţii. 
Psihologii respectă legislaţia în vigoare cu privire la drepturile de autor şi de proprietate 
intelectuală pentru instrumentele de evaluare folosite.
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Psihologii care construiesc sau adaptează și alte instrumente de măsurare vor folosi 
proceduri în acord cu normele instituite de Colegiu.

(2) Consimmântul pentru evaluare/ diagnoz

Obținerea consimțământului se face:

- fără presiuni sau coerciție;
- se oferă informații clare folosind un limbaj simplu, adecvat nivelului de înțelegere al 

fiecăruia;
- informațiile oferite sunt: scopul și natura activității, responsabilitățile mutuale, beneficiile 

şi riscurile; alternativele; circumstanţele unei încetări a acţiunii; opţiunea de a refuza sau 
de a se retrage în orice moment, fără a suferi vreun prejudiciu; dreptul la o a doua opinie 
de specialitate; limitele confidenţialităţii; frecvenţa, modul de desfăşurare, costurile 
serviciilor; aspectele legale privind colectarea, păstrarea, protecţia şi utilizarea datelor 
personale; perioada de timp în care este valabil consimţământul; modul în care se poate 
retrage consimţământul dacă se doreşte acest lucru;

- în scris iar dacă nu este posibil, se consemnează în dosar consimțământul oral al clientului.

Consimțământul poate fi obținut: 

- direct de la beneficiar;
- de la reprezentantul legal, în caz că beneficiarul este în imposibilitate de a își da 

consimțământul;
- dacă nu există reprezentant legal, serviciul se poate efectua strict dacă este în interesul 

clientului;
- prin decizia unei instanțe. Se urmărește construirea unei relații de cooperare, oferind 

informațiile necesare despre natura servicului și confidențialitate clientului sau 
reprezentantului legal.

Psihologii vor informa persoanele fără capacitate deplină de a-și da consimțământul 
și persoanele pentru care testarea este cerută de reglementările legislative, cu privire la natura 
și scopul serviciilor de evaluare propuse, folosind un limbaj usor de înțeles pentru persoana 
care urmează să fie evaluată.

Psihologii care folosesc servicile unui traducător vor cere consimțământul clientului pentru 
a folosi serviciile acelui traducător, se vor asigura că se va menține confidențialitatea 
rezultatelor, securitatea instrumentelor, inclusiv a documentelor de evaluare/ diagnoză.

(3) Datele de evaluare/ diagnoz

Datele obținute pot fi scoruri brute și standardizate, răspunsurile clientului la stimuli sau 
la întrebările la test, notele, înregistrările și consemnările psihologului, declarațiile și 
comportamentul clientului în timpul unei examinări.

Psihologii vor oferi datele obținute, sub forma de rezultate clientului și, dacă e cazul, unor 
terți, numai cu consimțământul clientului sau fără acordul acestuia, în situațiile prevăzute de 
reglementările în vigoare.

Psihologii vor evita să facă publice datele obținute, cu excepția situațiilor prevăzute 
de reglementările in vigoare, protejând clientul de orice formă de exploatare, abuz și 
prevenind devalorizarea datelor de evaluare/ diagnoză. Datele de evaluare/ diagnoză 
reprezintă proprietate a psihologului sau a  instituției care realizează evaluarea/ diagnoza 
și vor putea fi administrate și utilizate doar de către psihologi calificați în folosirea acestor 
instrumente.
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(4) Interpretarea rezultatelor

În interpretarea rezultatelor evaluării, fiind incluse aici și interpretările computerizate, 
psihologii vor lua în considerare scopul evaluării, precum și numeroși alți factori, abilitățile 
de testare și caracteristicile persoanei evaluate (caracteristici situaționale, personale, 
lingvistice și culturale) care pot afecta judecățile psihologilor sau care pot reduce acuratețea 
intepretărilor.

(5) Calificarea n testare

Psihologii nu vor promova/ încuraja folosirea tehnicilor de evaluare psihologică de către 
persoane necalificate și neautorizate, decât în cadrul unei formări în care există o 
supervizare adecvată.

(6) Actualitatea evalurii

Psihologii nu îşi vor baza deciziile sau recomandările pe teste depăşite/ învechite, pe date 
care nu mai sunt folositoare pentru scopul curent sau care nu corespund normelor de avizare 
ale metodelor şi tehnicilor de evaluare stabilite de Colegiu. 

(7) Responsabilitatea administrării instrumentelor

Psihologii care oferă servicii psihologice de evaluare altor profesionişti vor prezenta cu 
acurateţe scopul, normele, validitatea, fidelitatea şi aplicarea fiecărei proceduri, precum şi 
orice altă calitate a acestora. Psihologii îşi vor menţine responsabilitatea pentru aplicarea, 
interpretarea şi folosirea adecvată a instrumentelor de evaluare, indiferent dacă vor interpreta 
rezultatele ei înşişi sau vor folosi o interpretare computerizată sau de altă natură.

Psihologii utilizează doar acele metode pentru care deţin calificarea, pregătirea şi experienţa 
necesară. 

Psihologii monitorizează eficacitatea şi eficienţa metodelor, tehnicilor, instrumentelor şi 
abordărilor utilizate, astfel încât să ofere servicii psihologice de calitate. 

Psihologii îşi pot argumenta activitatea profesională din perspectiva datelor şi dovezilor 
prezentate în literatura de specialitate actuală.

(8) Prezentarea rezultatelor pentru cei evaluai

Indiferent dacă cotarea și interpretarea sunt făcute de psihologi, angajați ai acestora 
sau asistenți sau prin modalități automate/ computerizate, psihologii vor oferi persoanei 
evaluate sau reprezentantului acesteia explicațiile necesare înțelegerii rezultatelor, excepție 
făcând situațiile în care natura relației împiedică acest lucru (situații de evaluare 
organizațională, preangajare și evaluări prevăzute de reglementările în vigoare), acest fapt 
fiind adus la cunoștința persoanei evaluate înaintea începerii evaluării.

(9) Materialele

Materialele de evaluare/ diagnoză cuprind manualul instrumentului, instrumentul propriu-
zis, protocoale, întrebările sau stimulii utilizați, alte fișe sau formulare necesare și nu 
includ datele de evaluare/ diagnoză. 

Psihologii vor menține integritatea și securitatea materialelor testului și a altor 
metode de evaluare prin neînstrăinarea lor către persoane care nu au competența necesară, 
respectând dreptul de proprietate intelectuală prevăzut de lege și obligațiile de tip contractual 
privind utilizarea instrumentului.
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Psihologii nu vor pune la dispoziţia clienţilor probe, grile, răspunsuri corecte sau alte 
materiale de evaluare/ diagnoză în scopul facilitării obţinerii de către aceştia a unor rezultate 
superioare la evaluări psihologice. 

(10) Dreptul la a doua opinie de specialitate

Persoana evaluată poate beneficia de o a doua opinie de specialitate, în termen de 30 
de zile de la comunicarea rezultatului, cu excepţia situaţiilor în care reglementările legale/ 
instituţionale sau tipul/ natura evaluării împiedică acest lucru. Psihologul care va oferi a doua 
opinie de specialitate va avea cel puţin aceeaşi treaptă de specializare ca şi cel care a realizat 
evaluarea iniţială.

Terapie şi consiliere 

(1) Informarea clientului

În obținerea consimțământului informat din partea clienților, psihologii vor informa în 
prealabil clientul cu privire la forma de terapie utilizată, metodele folosite, riscuri, 
alternative, limitele confidențialității, implicarea unor terți, onorarii și vor da curs oricărei 
alte cereri de informare solicitată de client în acest sens. Dacă terapeutul se află încă în 
supervizare, dar poate desfășura în mod legal și profesional activitatea terapeutică pentru 
care se află în supervizare, va aduce la cunoștință clientului acest lucru cât mai curând 
posibil.

(2) Consimmântul pentru dezvăluire

În cazul ședințelor de terapie sau consiliere, înregistrările pot fi transferate și spre cei 
care preiau clienții respectivi, putând avea acces la acestea atât colegii de profesie cât 
si supervizații ce se află într-un proces de formare terapeutică, dar numai cu consimțământul 
dat în prealabil de cei vizați în acele înregistrări.

(3) Intimitatea relaiei profesionale

Clienții vor beneficia de servicii de consultanță, consiliere sau terapie din partea 
psihologilor fără prezența unor terți, aceasta fiind permisă numai dacă există un acord în 
acest sens, atât din partea clientului, cât și din partea psihologului.

(4) Terapia cu parteneri sexuali

Psihologii nu vor accepta în terapie persoane cu care au avut relații de intimitate sexuală.

(5) Relaia sexual cu fotii clieni

Psihologii nu se vor angaja sub nici o formă în relații de intimitate sexuală cu foștii clienți 
pentru o perioadă de cel puțin 2 ani de la încheierea terapiei sau a oricărei relații 
profesionale subsecvente.

(6) ncheierea terapiei din lipsă de beneficii

Psihologii vor încheia orice formă de terapie cu clienții lor dacă există evidențe clare 
că aceștia nu mai au nici un beneficiu prin continuarea terapiei sau în cazul în care 
continuarea acesteia poate produce daune clienților.

(7) ncheierea terapiei din alte motive

Psihologii vor încheia terapia dacă clientul intră într-o relație cu o persoană și apare 
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riscul unei relații multiple, dacă există o agresiune din partea clientului asupra terapeutului sau 
dacă există o solicitare clară în acest sens din partea clientului.

(8) ntreruperea continuarea terapiei

Dacă din motive de boală sau de indisponibilitate a psihologului, terapia trebuie întreruptă 
pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci psihologul va căuta să-i ofere clientului o 
posibilitate de continuare a terapiei cu un alt coleg psiholog care are disponibilitatea și 
competența necesară continuării terapiei și care va putea fi informat cu privire la stadiul în 
care se află terapia, cu consimțământul clientului.

(9) Continuarea terapiei cu un alt terapeut

Psihologul care preia un client de la un coleg care, din motive justificate, nu mai poate 
continua actul terapeutic, va examina cu atenție conținutul demersului, potențialul de risc, 
beneficiile iar dacă e nevoie, poate consulta pe cei ce au fost implicați în procesul terapeutic 
și abia apoi va decide modalitățile de continuare a terapiei.

Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor

(1) Standarde internaionale

În cercetările lor, psihologii vor căuta, pe cât posibil, să promoveze cele mai noi metodologii 
de cercetare utilizate de comunitatea psihologică internațională, respectând atât 
standardele de rigoare științifică, cât și standardele etice.

(2) Acordul de cercetare

Atunci când psihologii au nevoie de aprobare, din partea unei instituții, pentru desfășurarea 
cercetărilor, aceștia vor furniza toate datele necesare pentru acordarea aprobării și vor avea în 
vedere ca protocolul de cercetare să corespundă aprobărilor primite.

(3) Obinerea consimmântului

În obținerea consimțământului informat, psihologii vor aduce la cunoștință participanților 
scopurile cercetării, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile inclusiv compensațiile 
financiare, limitele confidențialității, dreptul oricui de a se retrage din cercetare și, în 
general, toate datele pe care participanții le solicită și de care au nevoie pentru a-și da 
consimțământul. În cazul în care există posibilitatea producerii unor daune și suferință, 
psihologii au obligația să o minimizeze pe cât posibil.

(4) Utilizarea de suport audio-video

Psihologii vor obține consimțământul informat de la toți participanții la cercetare, pentru 
înregistrările audio și video, înaintea efectuării acestora, oferind garanții că acestea vor fi 
utilizate numai într-o manieră în care identificarea nu poate produce daune celor implicați.

(5) Limitri ale informrii

Psihologii nu vor face studii și cercetări care implică proceduri de prezentare ascunsă/ falsă 
a modelului de cercetare decât dacă alternativa de prezentare corectă nu este fezabilă 
științific sau aduce o alterare evidentă concluziilor cercetării. În acest caz, participanții vor fi 
informați de utilizarea unui astfel de model de cercetare și vor participa numai dacă își dau 
consimțământul, putând oricând să-și retragă datele din cercetare. Cercetarea, în acest caz, 
poate fi derulată numai dacă nu poate produce suferință sau daune participanților.
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(6) Excepia de la consimmânt

Psihologii se pot dispensa, în cadrul cercetărilor, de consimțământul informat 
al participanților numai dacă: a) cercetarea nu poate produce în nici un fel daune (observații 
naturale, practici educaționale sau curriculare, chestionare anonimă, cercetare de arhive) sau 
b) este permisă de reglementări în vigoare.

(7) Persoane i grupuri vulnerabile

Psihologii vor căuta să examineze etic, independent, adecvat drepturilor omului și să 
ia toate măsurile de protecție pentru orice cercetare ce implică grupuri vulnerabile și/ 
sau persoane cu incapacitate de a-și da consimțământul informat, înainte de a lua decizia de 
a începe.

(8) Evitarea unor categorii de subieci

Psihologii nu se vor folosi de persoane cu incapacitate de a-și da consimțământul în niciun 
studiu sau cercetare, dacă studiul sau cercetarea avută în vedere poate fi finalizată la fel de 
bine cu persoane care au capacitatea deplină de a-și da consimțământul informat.

(9) Manipularea prin creterea compensaiilor

Psihologii vor evita să propună și să acorde participanților la cercetare compensații 
financiare excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare și care pot 
favoriza obținerea consimțământului, cu atât mai mult atunci când sunt evidențe clare ca 
există riscul producerii de suferință și daune în timpul cercetării.

(10) Utilizarea animalelor n cercetare

Psihologii care utilizează animale în cercetările lor, vor evita provocarea de suferință 
acestora, excepție făcând cercetările care nu presupun metode invazive, producătoare de 
suferință sau leziuni.

(11) Corectitudinea datelor

Psihologii nu au voie să prezinte date false pentru care nu au fost făcute în realitate 
măsurători. Dacă vor constata erori de prezentare a datelor sau de prelucrare a acestora, vor 
face toți pașii necesari pentru corectarea acestora, altfel vor retrage și anula cercetarea.

(12) Plagiatul

Psihologii nu vor prezenta date sau rezultate din alte studii sau cercetări, ca aparținându-le 
lor, orice formă de plagiat fiind interzisă.

(13) Abuzul de status

Psihologii vor fi creditați pentru cercetările făcute, cât și pentru publicarea acestora, 
numai în măsura în care aceștia au o contribuție majoră. Astfel, psihologii vor face distincția 
între autorul principal al cercetării, contribuție la cercetare, contribuție minoră și statusul 
sau poziția pe care o deține respectivul psiholog. Astfel, poziția academică, titlul academic 
sau poziția socială sau cea de șef de departament sau manager într-o instituție nu conferă 
nimănui credit pentru o poziție principală în cercetare, decât în măsura în care există o 
acoperire reală, prin contribuția adusă la cercetare și nu prin statusul social sau academic. 
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(14) Transmiterea datelor

Atunci când există solicitări de folosire sau de verificare a datelor din partea unui 
alt cercetător decât cei implicați direct în cercetare, psihologii vor putea oferi datele 
de cercetare numai în măsura în care se păstrează confidențialitatea acestor informații de către 
cei cărora li se încredințează și dacă există o specificare clară a modului de utilizare a 
acestora.

(15) Protejarea datelor

Psihologii vor proteja datele de cercetare, asigurându-se ca acestea sunt păstrate în condiții 
de securitate. Protocoalele de cercetare, datele de cercetare sistematizate sau cele deja 
publicate pot fi păstrate fără restricții dar în condițiile respectării normelor etice.

(16) Onestitate tiinifică

Psihologii implicați în evaluarea, monitorizarea, realizarea și raportarea activităților de 
cercetare științifică vor manifesta imparțialitate și obiectivitate și vor respecta drepturile de 
proprietate intelectuală. Selecția proiectelor de cercetare, a rezultatelor cercetărilor 
realizate pentru a fi valorificate publicistic sau practic se va face doar pe criterii de relevanță 
științifică, excluzându-se orice considerent personal sau de natură extraprofesională.

(17) Buna conduita n cercetarea tiinifică

În activitatea de cercetare științifică, psihologii vor evita ascunderea sau înlăturarea 
rezultatelor nedorite, confecționarea de rezultate, înlocuirea rezultatelor cu date fictive, 
interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor și deformarea concluziilor, plagierea 
rezultatelor sau a publicațiilor altor autori, neatribuirea corectă a paternității unei lucrări, 
nedezvăluirea conflictelor de interese, deturnarea fondurilor de cercetare, neînregistrarea 
și/ sau nestocarea rezultatelor, lipsa de obiectivitate în evaluări, nerespectarea condițiilor de 
confidențialitate precum și publicarea sau finanțarea repetată a acelorași rezultate, ca 
elemente de noutate științifică.

Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau practică, diferențele 
de interpretare a datelor, diferențele de opinie nu constituie abateri de la buna conduită 
în cercetarea științifică.

(18) Standarde pentru declaraţii publice şi reclamă

Afirmaţii despre persoane

Psihologii evită să facă afirmaţii profesionale publice referitoare la persoane, fiind conştienţi 
de responsabilitatea lor de a preveni posibilele efecte negative asupra acestora.

În scrierile, conferinţele sau comunicările media, psihologii nu vor dezvălui informaţii 
confidenţiale obţinute în activităţile lor profesionale decât dacă: 

a) ascund sau modifică semnificativ datele care pot identifica persoana/ organizaţia, astfel 
încât acestea să nu poată fi recunoscute; 

b) persoana sau organizaţia şi-a dat consimţământul în scris sau 
c) există o autorizare legală de a face acest lucru

Situaţii publice

Psihologii îşi asumă responsabilitatea deplină pentru apariţia lor publică, aceasta trebuind 
să fie în acord cu principiile şi standardele din prezentul cod.



67

Prezentarea rezultatelor

Psihologii vor prezenta cu onestitate, obiectivitate şi acurateţe concluziile, opiniile şi 
rezultatele activităţilor lor profesionale, recunoscând şi precizând limitele acestora. Psihologii 
vor oferi clienţilor sau altor beneficiari explicaţiile necesare, folosind un limbaj adecvat pentru 
a le facilita înţelegerea rezultatelor şi a concluziilor.

Psihologii îşi vor asuma doar meritele pentru munca, ideile şi contribuţiile proprii şi vor 
recunoaşte munca şi ideile celorlalţi (inclusiv studenţi), pe măsura contribuţiei lor. 

Psihologii se vor strădui să comunice cât mai complet şi obiectiv cu putinţă, distingând 
între fapte, opinii, teorii, ipoteze sau idei, atunci când îşi prezintă cunoştinţele, descoperirile şi 
perspectivele.

Dacă rezultatele cercetărilor lor sunt prezentate distorsionat de către alte persoane 
(sponsor, agenţie de ştiri, clienţi), psihologii vor acţiona cu promptitudine, în limita posibilităţilor, 
pentru a clarifica şi corecta informaţiile.

Rezolvarea problemelor etice?

Prin natura şi complexitatea activităţilor profesionale, psihologii trebuie să ia decizii în 
situaţii în schimbare, în condiţii de incertitudine şi ambiguitate, în care se pot exprima solicitări 
concurente sau conflictuale. Expertiza profesională, consultarea altor materiale şi ghiduri 
adoptate de Colegiul Psihologilor din România sau de asociaţii profesionale de referinţă, 
consultarea cu alţi profesionişti, cunoaşterea şi luarea în considerare a circumstanţelor şi 
particularităţilor fiecărui caz, privilegierea nevoilor şi intereselor clienţilor vor completa tabloul 
evaluării, reflecţiei şi deciziei etice ghidate de principiile Codului Deontologic din 24 noiembrie 
2018 al profesiei de psiholog cu drept de libera practică (Publicat în Monitorul Oficial nr. 143 din 
data de 22 februarie 2019). 
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Lista de abrevieri 

AGREE: Appraisal for Guidelines for Research and Evaluation Instrument
APA: Asociatia Psihiatrilor Americani
BASDEC: Brief Assessment Schedule Depression Cards
BDI-II: Inventarul de depresie Beck
CASE – SF: Scalele de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă
CBT: Terapie cognitiv-comportamentală
CES-D: Scala de depresie a Centrului de Studii Epidemiologice 
CPR: Colegiul Psihologilor din România
CSDD: Cornell Scale for Depression in Dementia
DASS 21-R: Scalele de depresie, anxietate și stres 
DMS: The Diagnosis Melancholia Scale
DSM-IV/ DSM-5: Manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale
EAP: Asociația Europeană pentru Psihoterapie
EPDS: Edinburgh Postnatal Depression Scale 
GDS: Scala de Depresie Geriatrică
HDI: Inventarul de depresie Hamilton 
HDRS Scala de depresie Hamilton 
ICD/ ICD-10: Clasificarea Internațională a Bolilor
IDD: Inventarul lui Zimmerman de Diagnostic al Depresiei 
IPT: Terapia interpersonală 
MADRS: Scala de depresie Montgomery-Asberg
MBCT: Terapia cognitivă bazată pe mindfulness
MCMI-III: Millon Clinical Multiaxial Inventory – III 
MES: Scala de melancolie
NICE: Institutul Național pentru Excelență Clinică 
PDSQ: Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric
PPD: Depresia postpartum
SCID/ SCID 5: Interviul clinic structurat pentru tulburările din DSM-5
SEC: Sistem de Evaluare Clinică 
SDS: Scala de auto-evaluare a depresiei Zung
SPSS: Statistical Package for Social Sciences
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