MENŢINEREA UNEI BUNE SĂNĂTĂŢI
MINTALE
Introducere
Factorii de risc sunt acele caracteristice,
variabile, întâmplări care, prezente la un
anumit
individ,
fac
mai
probabilă
dezvoltarea unei tulburări de către
individul respectiv, şi nu de către o altă
persoană selectată la întâmplare. Pentru
a putea fi considerată factor de risc,
variabila
trebuie
să
preceadă
declanşarea/apariţia tulburării. Totuşi,
factorii de risc nu sunt statici. Ei se pot
schimba în funcţie de faza dezvoltării sau
de apariţia unui nou factor stresant în
viaţa unei persoane, deoarece pot proveni
din interiorul individului, al familiei, al
comunităţii sau al instituţiilor.
Factorii de risc sunt variabile biologice,
psihologice sau socio-culturale care cresc
probabilitatea dezvoltării unei tulburări şi
anticipează declanşarea ei. Pentru fiecare
tulburare mintală este probabil să existe
mai mulţi factori de risc, care sunt
combinaţi într-un lanţ complex de
cauzalitate. Unii dintre factori pot fi mai
importanţi decât alţii, iar interacţiunea
dintre dintre ei poate fi adiţională.
Unele riscuri, precum genul şi istoria
familială sunt invariabile, adică nu sunt
predispuse la schimbare. Alţi factori de
risc, precum lipsa sprijinului social,
inabilitatea de a citi şi expunerea la
evenimente intimidante pot fi modificate
prin intervenţii strategice şi puternice.
Există factori de risc suspectaţi că pot
declanşa boala, dar şi factori despre care

se crede că pot micşora impactul
primului tip de risc. Dacă intervenţiile
preventive reuşesc, cantitatea de risc
scade, factorii de protecţie cresc, iar
probabilitatea declanşării potenţialei
probleme va scădea la rândul ei.
Lucrurile
importante
despre
factorii biologici care ar trebui
reţinute
În primul rând, influenţele biologice
nu sunt în mod necesar sinonime cu
influenţele
genetice
sau
cu
moştenirea genetică. Anormalităţile
biologice ale sistemului nervos central
care influenţează comportamentul,
gândirea sau sentimentele pot fi
cauzate de răni, infecţii, nutriţie
sărăcăcioasă, expunere la substanţe
toxice, precum plumbul din mediu.
Aceste
anormalităţi
nu
sunt
moştenite. Tulburările mintale cu cea
mai mare probabilitate de a avea
componente genetice sunt autismul,
tulburarea bipolară, schizofrenia şi
deficitul
de
atentie/hiperactivitae
(ADHD)
(Institutul
Naţional
de
Sănătate Mintală).
În al doilea rând, este greşit să
presupunem că factorii biologici şi de
mediu sunt independenţi unul faţă de
celălalt,
când,
de
fapt,
ei
interacţionează.
De
exemplu,
experienţele traumatice pot face ca
schimbările biologice să persiste.
Copiii cu un comportament bazat pe
factori biologici îşi pot modifica
mediul.
De exemplu, copiii cu greutate mică
la naştere care suferă de deteriorări

susţinute la nivelul creierului şi devin astfel extrem
de iritabili, pot schimba comportamentul celor care
au grijă de ei într-un mod care afectează abilitatea
acestora de a asigura o îngrijire propice. Astfel, este
cunoscut faptul că un număr de factori de risc
biologici exercită efecte importante asupra
structurii şi funcţionării creierului şi de aceea
măresc probabilitatea de a dezvolta tulburări
mintale.
Factori de mentinere a sanatatii
O stare bună a sănătăţii este influenţată de mulţi
factori, incluzând moştenirea genetică, întâmplările
vieţii, capacitatea individuală de a face faţă
dificultăţilor şi nivelurile de suport social, precum şi
factori legaţi de cazarea potrivită, angajare,
stabilitatea financiară şi un bun acces la sistemul
de sănătate.
Genul are un impact semnificativ asupra sănătăţii
mintale şi asupra vulnerabilităţii faţă de problemele
de sănătate mintală. Femeile sunt supuse unui risc
crescut de depresie şi anxietate, de tulburări
alimentare şi auto-rănire. Rata sinuciderilor este de
patru ori mai mare în rândul bărbaţilor, decât in
rândul femeilor, iar acesta diferenţă este în
creştere.
Rasismul, precum şi alte forme de discriminare,
afectează de asemenea sănătatea mintală şi pot
reprezenta cauze ale problemelor de sănătate
mintală. Sănătatea mintală nu este o simplă
caracteristică a indivizilor: şcoli, cartiere, organizaţii
sau grupuri specifice de oameni; de exemplu,
refugiaţii pot avea un nivel scăzute de sănătate
mintală ca urmare a sărăciei, privării, excluderii,
izolării sau statutului social scăzut.
Sănătatea mintală este relaţionată cu toate
celelalte aspecte ale sănătăţii; de exemplu, boala
cronică, şomajul, abuzul de substanţe, violenţa pot
fi factori de risc sau variabile care ar putea

declanşa problemele de sănătate mintală.
Totuşi, unii dintre aceşti factori pot avea
de asemenea legătură cu consecinţele
problemelor de sănătate mintală (ex:
depresia poate conduce la abuzul de
substanţe, care, la rândul său, poate
conduce la cancer de plămâni sau de
ficat).
Strategia de prevenţie
Prevenţia nu se concentrează numai pe
riscurile asociate cu o anumită boală sau
problemă, ci şi cu factorii de protecţie.
Factorii de protecţie îmbunătăţesc reacţia
unei persoane faţă de anumite întâmplări
din mediu obţinându-se un rezultat
adaptabil (Rutter, 1979). Asemenea
factori, care se pot găsi în interiorul
individului, al familiei sau al comunităţii,
nu permit în mod necesar o dezvoltare
normală în lipsa factorilor de risc, dar pot
constitui o diferenţă substanţială asupra
influenţei exercitate de factorii de risc.
Multe dintre problemele de sănătate
mintală, mai ales în copilărie, conţin unii
dintre
aceiaşi
factori
de
risc
pentrdeclanşarea iniţială, aşadar, ţintirea
acelori factori poate aduce beneficii în
multe arii. De asemenea, unii dintre
factorii individuali de risc pot conduce la o
stare de vulnerabilitate în care alţi factori
de risc să aibă un efect mai puternic. De
exemplu, greutatea scăzută este un
factor de risc general care poate avea
multiple consecinţe fizice şi psihice;
totuşi, în combinaţie cu un mediu social
de mare risc, are consecinţe mai reduse.
Acumularea factorilor de risc măreşte, de
obicei, probabilitatea de declanşare a
bolii, dar prezenţa factorilor de protecţie

poate atenua acest lucru în grade
diferite.
Strategia de prevenţie are rolul de a
schimba riscurile care sunt cel mai
uşor şi mai rapid supuse intervenţiei.
De exemplu, poate fi mai uşor să
împiedici un copil să adopte un
comportament
deviant şi să se
izoleze de colegi, modificând mediul
său
de
clasă
şi
crescându-i
performanţa şcolară, decât să îi
schimbi mediul de acasă unde există
probleme de căsnicie şi consum de
droguri.
Factori de risc şi de protecţie
Factori de risc individuali
moştenire genetică
afecţiuni prenatale ale creierului
răni cauzate la naştere
greutate scăzută şi complicaţii la
naştere
sănătate precară în copilărie
ataşament ezitant la bebeluş/copil
inteligenţă scăzută
temperament dificil
boală cronică
aptitudini sociale scăzute
consideraţie de sine scăzută
sentiment de înstrăinare
abuz fizic, sexual şi emoţional
boală fizică/handicap
Factori de prevenţie individuali
temperament bun
nutriţie adecvată
ataşament faţă de familie
performanţă şcolară
aptitudini de rezolvare a problemelor
abilitate de a lua decizii importante
competenţe sociale

aptitudini sociale
bună modalitate de a face faţă problemelor
optimism
conduită morală
valori
opinii pozitive despre sine
bună sănătate fizică
Factori de risc familiali
probleme în relaţia dintre părinţi
conflict între părinţi şi copii
supervizare şi monitorizare scăzută a copilului
slabă implicare a părinţilor în activităţile copilului
neglijare în copilărie
critică din partea părinţilor/a partenerilor
violenţa şi lipsa armoniei în familie
şomaj pe termen lung al părinţilor
delincvenţa părintelui
abuz de substanţe din partea părinţilor
tulburări psihice ale părinţilor
o disciplină dură sau inconstantă
izolare socială
experimentarea refuzului
lipsa căldurii şi a afecţiunii
divorţ şi despărţiri
îngrijirea unei personae suferinde/cu o dizabilitate
dispariţia unui membru al familiei
Factori de prevenţie familiali
părinte grijuliu
afecţiune părintească
ataşament puternic faţă de familie
armonie familială
familie stabilă
abilităţi părinteşti puternice
responsabilitate în cadrul familiei (pentru copil sau
adult)
relaţie de suport cu un alt adult (pentru un copil sau
un adult)
norme familiale şi moralitate crescută
Factori culturali şi comunitari

intimidarea şi respingerea de către colegi
la şcoală
violenţa şi infracţionalitatea în cartier
densitatea populaţiei şi condiţiile de
cazare
lipsa de servicii de sprjin incluzând
transport, cumpărături, facilităţi
recreative
Factori de prevenţie culturali şi
comunitari
simţul apartenenţei la comunitatea locală
oportunităţi de a înregistra succese şi
recunoaşterea performanţei
implicarea alături de o altă persoană
importantă (partener/mentor)
ataşament faţă de comunitate şi crearea
de reţele
participarea în grupuri locale
puternică identitate culturală şi mândrie
etnică
norme ale comunităţii/culturale împotriva
violenţei
acces la facilităţi recreative
Factori de risc instituţionali
şomajul, lipsa unei locuinţe
sărăcie/insecuritate economică
nesiguranţa slujbei
accident la locul de muncă
relaţii nesatisfăcătoare la locul de muncă
traiul într-o instituţie de îngrijire sau un
cămin pentru bătrâni
război sau dezastre naturale
dezavantaj socio-economic
discriminare socială sau culturală
traiul într-o zonă cu o rată înaltă de
dezorganizare şi cu şcoli inadecvate
Factori de protecţie instituţionali
siguranţă economică

acces la servicii sociale şi de sănătate
adecvate
acces la serviciile de intervenţie în
criză în momentele de cotitură sau de
tranziţie în viaţă
acces la serviciile de suport
lipsa stigmei în procedurile legale şi în
instituţi

