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Capitolul I. Introducere. Importanţa problemei
Schizofrenia, psihozele, depresia majoră şi tulburarea bipolară sunt afecţiuni psihiatrice de o
gravitate deosebită, cu impact negativ important asupra existenţei individului şi potenţial invalidant
major. Aceste suferinţe sunt asociate cu o mortalitate ridicată şi costuri înalte, aducând grave
prejudicii pacienţilor şi familiilor acestora. Numai în Statele Unite, costurile anuale pentru
schizofrenie au fost evaluate de către Asociaţia Americană de Psihiatrie în anul 2001 la 30 miliarde
dolari [1].
Schizofrenia, datorită debutului la vârste tinere, evoluţiei cronice şi severităţii
simptomatologiei, reprezintă o problemă majoră de sănătate publică. Pentru înţelegerea parţială a
acestei tulburări în dimensiunile sale biologice, psihopatologice şi sociale au fost necesare
numeroase cercetări pentru elucidarea determinismului, diagnosticarea precoce şi stabilirea unui
tratament eficace.Tulburarea depresivă a fost şi rămâne o provocare majoră pentru specialişti şi
pacienţi deopotrivă, atât prin prevalenţă, particularităţi clinico-terapeutice şi de impact social, cât şi
prin suferinţa personală cu limitarea drastică a funcţionării sociale şi fizice [2, 3, 4, 5]. Este
cunoscut faptul că nivelul afectării funcţionării psihosociale se corelează pozitiv cu severitatea
episodului depresiv [4, 6, 7, 8], iar persistenţa unui nivel scăzut de funcţionare este un factor
predictiv de recurenţă a depresiei [6, 9, 10, 11].
Frecvenţa tulburării bipolare este foarte diferit estimată, datorită variabilităţii şi
polimorfismului manifestărilor, dar şi dificultăţilor de delimitare nosografică a acestei afecţiuni în
contextul diferitelor şcoli psihiatrice. Există părerea că boala afectivă bipolară este mai frecventă în
rândul populaţiilor cu nivel socio-cultural ridicat şi în sudul Europei. După unii autori europeni,
cifra este estimată la 2,18 % în mediul urban şi 2,34 % în rural [17]. Vârsta medie a debutului este
situată de regulă sub 40 ani [18].
Cu toate valorile lor ridicate, se consideră că aceste date nu sunt autentice, ci subevaluate,
având în vedere mai multe considerente:
 Studii pertinente şi convergente estimează că numai 25 % dintre persoanele cu tulburare
afectivă bipolară solicită sprijin din partea specialistului în psihiatrie, ceilalţi recurgând la
medicul generalist sau refuzând tratamentul medical [25];
 Unele cercetări (în special americane) s-au bazat pe chestionare, deseori aplicate de către
nespecialişti, ceea ce a permis includerea în rândul entităţilor clinice a unor tulburări
pasagere ale dispoziţiei; dimpotrivă, în ţările europene, studiile epidemiologice au fost
realizate mai ales prin interviuri structurate, bazate pe criterii de diagnostic obiectiv
evaluate, evitându-se astfel fenomene de supraevaluare a acestor date [24].
Ultimele decenii au înregistrat progrese terapeutice importante, rezultate din acţiunea
convergentă a produselor psihofarmacologice cu metodele psihoterapeutice şi socioterapeutice,
progrese ce au determinat schimbarea structurii şi climatului spitalelor de psihiatrie şi, totodată,
reintegrarea celor mai mulţi bolnavi psihici în circuitul social, prin larga dezvoltare a asistenţei
ambulatorii. S-a trecut astfel de la psihiatria predominant curativă, către cea de orientare
preventivă.
Rapida dezvoltare a metodelor epidemiologice a făcut posibilă găsirea unor răspunsuri la
întrebări legate de furnizarea serviciilor de sănătate mintală. În mod particular, distribuţia bolilor
psihice în populaţie a fost clarificată prin intermediul studiilor epidemiologice şi, în timp ce
cercetarea clinică a dovedit beneficiile tratamentului, serviciile de sănătate mintală au dobândit o
importanţă crescută atât pentru cercetare cât şi pentru politicile de sănătate. În timp ce studiile în
domeniul serviciilor de sănătate se desfăşoară pe un teren multidisciplinar, epidemiologia
furnizează baza de date pentru determinarea nevoilor de sănătate într-o populaţie, iar metodele sale
furnizează instrumentul prin care se testează căile de ameliorare a nivelului stării de sănătate.
Am considerat oportună încercarea de a cerceta evoluţia indicatorilor specifici pentru
schizofrenie, depresie majoră unipolară şi tulburare bipolară, la pacienţii internaţi în clinica de psihiatrie.
3

Capitolul II. Ipoteză. Obiective. Material şi metodă
1.1. Ipoteza de lucru
Cercetarea sistematică a structurii şi evoluţiei morbidităţii intraspitaliceşti pentru patologia
psihiatrică majoră, în relaţie cu caracteristicile pacienţilor, ar putea produce date şi ipoteze noi în
direcţia ameliorării planificării serviciilor de sănătate mintală, cu consecinţe pozitive asupra
evoluţiei şi costurilor.
1.2. Obiectivele lucrării
 Evoluţia ponderii şi structurii internărilor pentru tulburări psihiatrice majore în cadrul
morbidităţii psihiatrice intraspitaliceşti.
 Evidenţierea unor relaţii între caracteristicile pacienţilor şi morbiditatea intraspitalicească
în patologia psihiatrică majoră.
1.3. Material şi metodă
Studiu retrospectiv al evoluţiei internărilor şi al pacienţilor internaţi pentru tulburări
psihiatrice majore.
Durata: 5 ani, 2005-2009.
Sursa datelor: foile de observaţie clinică din secţiile de psihiatrie ale Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova. Internările, indicatorii de spitalizare şi caracteristicile pacienţilor au fost
înregistrate sub protecţia completă a confidenţialităţii datelor de identificare. Internările şi
indicatorii de spitalizare au fost înregistraţi global, pentru toate tulburările psihice şi, separat, pentru
tulburările psihiatrice majore. Caracteristicile au fost înregistrate pentru pacienţii internaţi cu
tulburări psihiatrice majore în perioada studiată. De asemenea, s-a înregistrat numărul de internări
pentru fiecare pacient.
Diagnosticul a fost stabilit conform CIM 10.
În cadrul tulburărilor psihiatrice majore (TPM) au fost incluse:
 Schizofrenie, alte tulburări psihotice – cod F 20-29 (SAP),
 Tulburarea depresivă unipolară – cod F 32-33(TDU),
 Tulburarea afectivă bipolară – cod F 30-31 (TAB).
Loturi de lucru:
 Lot N = 5343 pacienţi internaţi pentru tulburări psihiatrice majore
 Subloturi:
 N1= 1389 pacienţi internaţi cu SAP
 N2 = 3655 pacienţi internaţi cu TDU
 N3 = 299 pacienţi internaţi cu TAB
Caracteristicile pacienţilor au fost prelucrate pentru întreg lotul, pentru fiecare sublot şi
comparativ.
1.4. Aparat statistic
Pentru prelucrarea datelor s-au folosit programul Microsoft Excel (Microsoft Corp.,
Redmond, WA, USA) împreună cu suita XLSTAT pentru MS Excel (Addinsoft SARL, Paris,
Franţa). Parametrii măsuraţi pentru subiecţii incluşi în acest studiu au fost stocaţi în fişiere
Microsoft Excel (*.xls).
Prelucrarea secundară a datelor, calcularea parametrilor statistici fundamentali şi
reprezentarea lor grafică a fost efectuată cu programul Excel, cu ajutorul comenzilor Pivot Tables,
Functions-Statistical, Chart şi a modulului Data Analysis. Pentru realizarea testelor statistice
complexe (testul Chi pătrat, testul Fisher exact, testele Student şi ANOVA) care să ne ofere o
măsurare obiectivă, asigurată statistic, a diferenţelor sesizate în cadrul analizei, s-au folosit
comenzile din modulul XLSTAT sau au fost efectuate cu ajutorul programului SPSS.
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Capitolul III. Rezultate
Pentru a cuantifica evoluţia ponderii tulburărilor psihiatrice majore în cadrul morbidităţii
psihiatrice intraspitaliceşti, precum şi evidenţierea relaţiilor cu caracteristicile pacienţilor au fost
analizate retrospectiv foile de observaţie clinică din secţiile de psihiatrie ale Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova pe o durată de 5 ani.
Numărul total de internări a înregistrat o creştere continuă, cu o medie anuală de peste 3.5%,
mai accentuată în ultimii doi ani.
În ceea ce priveşte numărul total de zile de spitalizare, se constată o creştere continuă, cu
medie anuală de peste 2,5%, parţial concordantă cu evoluţia numărului internărilor.
Constatăm o durată medie de spitalizare constant superioară pentru femei. Testul Wilcoxon
pentru compararea a două serii de valori demonstrează semnificaţia statistică (p<0,05) a diferenţelor
de durată medie de spitalizare între sexe.
În ceea ce priveşte numărul total de pacienţi internaţi se constată o scădere continuă după un
maxim în 2006, deşi numărul total de internări şi numărul de zile de spitalizare au înregistrat o
continuă creştere. La fel ca în cazul celorlalţi parametri, valoarea anului 2005 a reprezentat referinţa
pentru perioada analizată.
Analizând distribuţia pe sexe a pacienţilor, am obţinut o uşoară predominenţă a genului
masculin comparativ cu cel al genului feminin în perioada luată în studiu.
În ceea ce priveşte grupele de vârstă s-a constatat că aproape 2/3 din pacienţii internaţi se
încadrează în grupa 45–64 ani, şi aproape un sfert în grupa 25-44 ani.
În cadrul distribuţiei pe sex şi grupa de vârstă, se observă o diferenţă în favoarea bărbaţilor
la toate grupele de vârstă, mai accentuată sub 25 ani, fără semnificaţie statistică.
În ceea ce priveşte statusul marital, este demn de remarcat faptul că peste 40% din pacienţi
sunt singuri, fără suport familial.
După statusul profesionalal, pacienţii activi reprezintă numai aproximativ un sfert din
numărul total, iar cei fără ocupaţie peste o treime.
După mediul de rezidenţă, predomină pacienţii din mediul urban, fapt care poate fi influenţat
de accesibilitatea superioară a acestora la servicii medicale de specialitate poate şi de toleranţa
crescută din mediul rural.
Tulburarea depresivă unipolară a devansat evident grupul schizofreniei şi tulburarea
bipolară, fiind diagnostic principal la peste două treimi din internările pentru TPM.
Cele 2534 internări pentru schizofrenie-psihoze prezintă o repartiţie variabilă, cu o valoare
maximă în 2007 şi una minimă în 2009 raportate la valoarea de referinţă a anului 2005.
Diferenţa înregistrată în favoarea femeilor, raportată la structura pe sexe a judeţului Dolj (de
unde provin 90% din pacienţi), este înalt semnificativă statistic (p<0,001).
La analiza internărilor pacienţilor cu TDU se constată o evoluţie descendentă a
internărilor pentru TDU în perioada 2005 – 2007, urmată de o evoluţie ascendentă accentuată în
intervalul 2007–2009.
În cazul numărului de internări pentru pacienţii bipolari avem o evoluţie diferită,
descendentă, ce nu mai respectă un tipar liniar, ci poate fi estimată cel mai bine printr-o ecuaţie
polinomială de ordin 2.
În cadrul pacienţilor cu tulburări psihiatrice majore, peste 2/3 aparţin tulburării depresive
unipolare, la polul opus situându-se tulburarea afectivă bipolară.
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Capitolul IV. Discuţii
Pe parcursul ultimelor decenii, s-au făcut eforturi ambiţioase, bazate pe studii populaţionale,
în scopul stabilirii unor markeri biologici şi criterii epidemiologice în psihiatrie. Acestea au stabilit
atât metodele epidemiologie care se pliază cel mai bine pentru psihiatria modernă, aşa cum ar fi
utilizarea de instrumente fiabile nonclinice, administrarea corectă a instrumentelor de evaluare
diagnostică pentru stabilirea diagnosticului [2,3] dar şi modul în care se pot compara chestionarele
clinice cu cele nonclinice pentru a evalua valabilitatea şi realabilitatea diagnostică [4,5,6]. În urma
celor mai multe studii s-a stabilit că tulburările psihice prezintă o prevalenţă de 38,2% în populaţia
generală [141], lucru care a putut plasa aceste suferinţe pe agenda naţională şi internaţională de
specialitate [7].
Pentru studiul de faţă au fost cuantificate evoluţia ponderii şi structurii internărilor pentru
tulburări psihiatrice majore în cadrul morbidităţii psihiatrice intraspitaliceşti precum şi evidenţierea
relaţiilor acestora cu caracteristicile pacienţilor.
În ansamblu, în intervalul studiat, numărul pacienţilor spitalizaţi a cunoscut o uşoară creştere
în primul an, ulterior tendinţa fiind de continuă descreştere, mai accentuată în 2008. În contrast,
numărul de internări a cunoscut o creştere susţinută, de la un an la altul, mai accentuată în 2007.
Corelând cei doi indicatori, putem concluziona că avem de a face cu o creştere a numărului de
recăderi, ceea ce traduce o evoluţie defavorabilă. Acest fapt, oarecum previzibil prin prisma faptului
că este vorba de secţii de acuţi şi afecţiuni cu grad de severitate înalt, în general este în directă
legătură cu o serie de factori individuali, specifici pacientului, dintre care cel mai implicat pare a fi
respectarea tratamentului ambulatoriu de întreţinere, condiţie relativ dificil de obţinut, fără un
suport familial adecvat. Graficul zilelor de spitalizare are o evoluţie asemănătoare cu cea a
numărului de internări, observându-se totuşi, în ultimul an al intervalului, o uşoară descreştere,
posibil corelată cu introducerea în practică a protocoalelor terapeutice şi accesul la terapii de ultimă
generaţie.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe a indicatorilor, graficul se suprapune în mare măsură peste
structura lotului global, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Un aspect diferit remarcăm, totuşi,
privind zilele de spitalizare la bărbaţi, unde în anul 2005 s-a înregistrat o valoare mai mică. Putem trage
concluzia că, în acest an, pacienţii de sex masculin au avut o evoluţie mai bună pe durata internării.
Evoluţia numărului internărilor pentru TPM se suprapune, în mare, peste aspectul numărului
general de internări, trendul fiind uşor crescător de la un an la altul. Comparând zilele de spitalizare,
diferenţa este evidentă în anul 2006 când scade numărul de zile de spitalizare pentru TPM, în timp
ce indicatorul pentru lotul general cunoaşte o ascendenţă relativ accentuată.
Privitor la numărul de pacienţi, acesta cunoaşte variaţii importante pentru internările
generale, cu creştere semnificativă în 2005-2006, apoi 2 ani de scădere continuă (mai accentuată în
2006) şi evoluţie lineară în 2008-2009. Evoluţia numărului pacienţilor cu TPM are un aspect
similar, cu menţiunea că în anii 2007-2008 am remarcat o scădere mai abruptă a numărului
pacienţilor cu alte afecţiuni decât TPM.
Distribuţia pacienţilor lotului cu TPM pe sexe a arătat o structură diferită de cea a lotului
global, astfel, diferenţa între sexe este înalt semnificativă în favoarea femeilor la pacienţii cu TPM
(p <0,001), în timp ce în lotul global, repartiţia pe sexe arată o uşoară superioritate a sexului
masculin, nesemnificativă statistic.
Pe grupe de vârstă, observăm că diferenţele dintre numărul pacienţilor din lotul global şi cel
cu TPM se accentuează odată cu înaintarea în vârstă, cea mai mare diferenţă fiind remarcată la
vârstele peste 65 ani, în corelaţie probabil cu creşterea numărului afecţiunilor specifice perioadei
involutive (ex. demenţe) şi „ieşirea din circuit” prin preluarea de către serviciile de cronici a
cazurilor de TPM cu evoluţie îndelungată. Testul Chi pătrat a relevat o diferenţă înalt semnificativă
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în ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă între toţi pacienţii cu tulburări psihiatrice internaţi
în perioada studiată şi pacienţii cu TPM (p<0,001).
Evoluţia internărilor întregului lot a înregistrat o uşoară ascendenţă de-a lungul perioadei de
studiu, mai pregnantă în anul 2007. O evoluţie practic similară au internările pentru TDU. În
schimb, numărul internărilor pentru SAP are o evoluţie diferită, respectiv lineară în primii ani ai
intervalului şi în scădere în cursul ultimului an de studiu. Numărul internărilor pentru TAB are
evoluţia cea mai lineară, practic fără variaţii în cursul anilor. Evoluţia zilelor de spitalizare se
suprapune, practic, peste curba internărilor pentru fiecare grupă diagnostică.
Aspectul evoluţiei în dinamică al internărilor pentru TDU se apropie cel mai mult de
evoluţia internărilor pentru TPM în general, remarcând tendinţa de creştere în ultimii 2 ani ai
intervalului. Curbele internărilor pentru SAP şi TAB nu cunosc variaţii semnificative în perioada de
studiu, numărul internărilor fiind aproape constant.
Diferenţe semnificative se observă în privinţa zilelor spitalizare. Astfel, pentru TPM în
general, se observă o scădere uşoară, dar continuă a zilelor de de spitalizare în primii 2 ani, o
creştere semnificativă în 2007 şi scădere în 2008. Zilele de spitalizare pentru TDU, cu evoluţie
lineară în 2005-2007, cresc continuu şi semnificativ în 2007-2009. Zilele de spitalizare pentru SAP
au o evoluţie lineară în primii ani şi o scădere abruptă în 2008, în timp ce zilele de spitalizare pentru
TAB nu variază, practic, pe parcursul intervalului de studiu.
La fel, aspectul grafic al numărului de pacienţi pentru TPM, în general şi separat pe entităţi
clinice, este mult diferit. Pentru TPM, după o creştere uşoară în 2005, urmează o scădere continuă a
indicatorului, mult mai accentuată în 2006. Aspectul este asemănător pentru TDU în primii 2 ani
(cu o scădere mai puţin accentuată în 2006), ulterior creştere nesemnificativă. Evoluţia numărului
de pacienţi pentru TAB este mai lineară. Pentru SAP, după o evoluţie lineară în primii 3 ani,
remarcăm o scădere uşoară, dar continuă în ultimii ani ai intervalului.
Există o diferenţă înalt semnificativă statistic (p <0,001) la împărţirea pe sexe a pacienţilor
între entităţile nosologice studiate. Distribuţia pe sexe a pacienţilor cu TDU se apropie cel mai mult
de cea a pacienţilor cu TPM, cu o pondere mult superioară a femeilor. Pentru SAP, ponderea
bărbaţilor în raport cu femeile este de 47% vs. 53%, în timp ce pentru celelalte grupe de afecţiuni
ponderea bărbaţilor este de aprox. 40%. Deşi există o uşoară predominanţă a numărului de pacienţi
de sex masculin în cadrul lotului global, în cazul studiului de faţă se poate observa o reprezentare
predominant feminină pentru toate entităţile nosologice analizate.
Aşa cum a fost speculat în articole de specialitate, anumite zone geografice au o sensibilitate
crescută a genului feminin la probleme psihiatrice, nu datorită unei rezistenţe deosebite a bărbaţilor
din regiunile respective, ci deoarece aceştia au tendinţa de a reprima boala cu ajutorul consumului
de alcool, agresivitate fizică etc. [10].
Distribuţia pe grupe de vârstă reconfirmă faptul că SAP caracterizează vârstele tinere (sub
45 ani), în timp ce, ulterior, patologia predominantă devine TDU, în concordanţă cu datele clinice
privind debutul depresiei majore după vârsta de 30 ani, corelat cu o serie de factori de
vulnerabilitate individuali şi socioeconomici ce intervin după această vârstă (declin biologic,
comorbidităţi somatice, şomaj etc.). În ansamblu, putem remarca faptul că, după 65 ani, numărul
pacienţilor cu TPM scade drastic, prin „ ştergerea” simptomelor sau preluarea de către secţiile de
psihiatrie cronici. Majoritatea absolută este reprezentată de pacienţi cu TDU din segmentul 45-64
ani. Statistic se constată existenţa unei diferenţe înalt semnificative între cele 3 tipuri de afecţiuni în
ceea ce priveşte distribuţia pacienţilor pe grupe de vârstă (p <0,001). Această diferenţă se datorează
procentajului de peste 50% al SAP pentru grupa 25-44 ani, respectiv peste 80% a TDU pentru grupa
45-64 ani.
Pentru pacienţii cu SAP observăm că 44% sunt căsătoriţi (71% pentru TDUşi 66% pentru
TAB), 17,7% sunt celibatari (~ 3% TDUşi 6% TAB) şi 38% sunt divorţaţi (26% TDUşi 27% TAB),
fapt explicabil prin debutul la vârste tinere (p Chi pătrat <0,01).
Ponderea pacienţilor căsătoriţi cu TPM este inferioară comparativ cu populaţia generală,
ţinând cont de segmentele de vârstă analizate. De remarcat numărul semnificativ al persoanelor
divorţate şi văduve, existenţa bolii, respectiv povara partenerului fiind factori favorizanţi ai
7

separării. Şi mai semnificativă este ponderea persoanelor divorţate şi văduve în rândul celor cu SAP
(38%), apropiindu-se mult de cea a persoanelor căsătorite (44%). Într-adevăr, psihozele, în special
schizofrenia, prin detaşarea de realitate şi răceala afectivă, reprezintă afecţiuni ce pun la grea
încercare viaţa de cuplu, convieţuirea devenind imposibilă, mai ales în condiţiile recurenţei şi în
formele floride, unde intervin acte violente, zgomotoase, ce precipită separarea. Este totuşi de
remarcat, pentru toate grupele nosologice, numărul mic al pacienţilor celibatari.
În ansamblul TPM, se remarcă predominanţa pensionarilor/şomerilor, ceea ce se explică
prin gradul ridicat al dezinserţiei socio-profesionale indus de aceste afecţiuni severe. Nu este de
neglijat nici numărul persoanelor fără ocupaţie, predominând cu precădere în categoria SAP. Tot
aici remarcăm procentajul mic al celor salariaţi sau încadraţi în procesul de învăţământ (respectiv
studenţi), în corelaţie strânsă cu debutul mai precoce al simptomatologiei în comparaţie cu celelalte
categorii. O inserţie socioprofesională calitativ superioară par a avea pacienţii cu TDU, chiar dacă
şi aici pensionarii/şomerii predomină. Păstrând proporţiile, distribuţia după statutul profesional este
asemănătoare în rândul pacienţilor cu TAB, aici observându-se apropierea dintre numărul
pensionarilor/şomerilor şi persoanele fără ocupaţie.
Diferenţa semnificativă între cele 3 grupe nosologice în ceea ce priveşte statusul profesional
(p <0,01) este dată de procentajul de peste 60 % de pacienţi cu SAP fără ocupaţie, comparativ cu
celelalte grupe nosologice, care înregistrează un procent de aproximativ 30%.
Valoarea practică a unui studiu epidemiologic corect gândit şi bine condus este
incontestabilă pentru cunoaşterea evoluţiei tulburărilor psihiatrice într-o populaţie, putând servi ca
bază teoretică pentru ameliorarea procesului diagnostic şi a ofertei de servicii psihiatrice.
Schizofrenia, psihozele, depresia majoră şi tulburarea bipolară sunt afecţiuni psihiatrice de o
gravitate deosebită, cu impact negativ important asupra existenţei individului şi potenţial invalidant
major. Aceste suferinţe sunt asociate cu o mortalitate ridicată şi costuri sociale şi economice
ridicate, aducând grave prejudicii pacienţilor şi familiilor acestora. Numai în Statele Unite, costurile
anuale pentru schizofrenie, spre exemplu, au fost evaluate de către Asociaţia Americană de
Psihiatrie în anul 2001 la 30 miliarde dolari[1].
Tulburările afective ocupă un loc important în cadrul morbidităţii psihiatrice, prevalenţa lor
fiind în continuă creştere, pe măsura accentuării aglomerării populaţionale, a elementelor sociale
perturbatoare, dar şi a dezvoltării asistenţei medicale, fiind astfel necesare studii amănunţite de
identificare a acestor afecţiuni cu repercursiuni socio-economice grave asupra societăţii moderne.
În acest fel am considerat oportună încercarea de a investiga modul în care schizofrenia,
depresia majoră unipolară şi tulburarea bipolară, evoluează la pacienţii internaţi în clinica de
psihiatrie, folosind o serie de parametrii statistici, evitînd în acest fel elemente, nonştiinţifice,
subiective, caracteristice unor studii epidemiologice bazate pe neprofesionişti.
Rezultatele acestui studiu subliniază importanţa realizării de analize populaţionale zonale,
capabile să răspundă unor probleme internaţionale în continuă creştere, dar care se manifestă uşor
diferit în funcţie de caracteristicile locale ale populaţiilor vizate. În acest sens se poate realiza
îmbunătăţirea unor protocoale internaţionale de diagnostic şi tratament a patologiilor psihiatrice,
existând astfel certitudinea aplicării lor variaţiilor cultural regionale pentru diagnosticul corect al
acestor tipuri de patologii.
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Concluzii
1. Numărul total al internărilor şi zilelelor de spitalizare a crescut cu 14,9%, respectiv 10,1%,
dar numărul total al pacienţilor internaţi a scăzut cu 15,3%, situaţie care ar putea fi legată
de o evoluţie mai puţin favorabilă a pacienţilor internaţi.
2. Numărul total al internărilor s-a asociat semnificativ cu sexul masculin – 51,5 % şi cu
grupa de vârstă 45-64 ani – 64,7%.
3. Numai 25,3% din pacienţii internaţi aveau o ocupaţie stabilă (salariat, studii) şi au
predominat semnificativ pacienţii din mediul urban - 56,5%.
4. Ponderea internărilor şi a zilelor de spitalizare din total, pentru tulburări psihiatrice majore
a scăzut în perioada studiată (2,3%, respectiv 3,7%), ca şi numărul pacienţilor (2,2%).
5. Durata medie de spitalizare a fost de 16,1 zile pentru toate internările şi de 17,4 zile pentru
tulburările psihiatrice majore, cu valori anuale aproape constante.
6. Ponderea pe entităţi a pacienţilor cu tulburări psihiatrice majore, din totalul internărilor a
fost de 16,2% pentru schizofrenie-alte psihoze, 42,5% pentru tulburare depresivă unipolară
şi 3,5% pentru tulburare bipolară.
7. La pacienţii cu număr superior de internări (cel puţin o internare pe an) s-a înregistrat o
predominenţă semnificativă a femeilor pentru toate entităţile psihiatrice majore:
schizofrenie-alte psihoze – 68,0%, tulburare depresivă unipolară – 59,3%, tulburare
afectivă bipolară – 76,2%. Această constatare ar putea traduce o evoluţie mai puţin
favorabilă a acestor suferinţe la sexul feminin.
8. Relaţia numărului de internări şi cel al zilelor de spitalizare cu numărul pacienţilor internaţi
a fost divergentă:
 schizofrenie-alte psihoze – scădere a numărului internărilor – 3,3%, a numărului de zile
spitalizare – 25,9% şi a numărului pacienţilor – 46,3%.
 tulburare depresivă unipolară – creştere a numărului internărilor – 17,5% şi a numărului
zilelor de spitalizare - 19,2%, cu scăderea numărului pacienţilor – 4,4%;
 tulburare afectivă bipolară – scădere a numărului internărilor – 29,9%, a numărului de
zile spitalizare – 33,7% şi a numărului pacienţilor – 58,6%.
9. Pentru pacienţii din mediul urban s-a înregistrat o predominenţă semnificativă a femeilor
pentru entităţile nosologice majore: 59,4% pentru schizofrenie-alte psihoze, 66,8% pentru
tulburarea depresivă majoră şi 64,0% pentru tulburarea afectivă bipolară.
10. Durata medie de spitalizare a fost de 19,1 zile pentru tulburarea bipolară, 18,3 zile pentru
schizofrenie-alte psihoze şi 17 zile pentru tulburarea depresivă unipolară.
11. Internările pentru tulburări psihiatrice majore s-au asociat semnificativ cu sexul feminin –
68,4%, grupa de vârstă 45-64 ani – 68,1%, mediul urban – 60,3%, precum şi cu statusul
profesional precar – 73,1% pensionari sau fără ocupaţie.
12. Internările pentru schizofrenie-alte psihoze s-au asociat semnificativ cu grupa de vârstă 2544 ani – 53,8%, lipsa familiei – 55,9% (17,7% celibatari şi 38,2% divorţaţi-văduvi) şi cu
status profesional precar – 90,9% pensionari sau fără ocupaţie.
13. Internările pentru tulburare depresivă unipolară s-au asociat semnificativ cu sexul feminin
– 61,4%, grupa de vârstă 45-64 ani, mediul urban – 64,6%, status profesional precar –
66,3%, pensionari sau fără ocupaţie.
14. Internările pentru tulburarea afectivă bipolară s-au asociat semnificativ cu sexul feminin58,9%, grupa de vârstă 45-64 ani – 55,9%, mediul urban – 54,9%, status profesional precar
– 63,6% pensionari sau fără ocupaţie.
15. Pentru ansamblul tulburărilor psihiatrice majore s-a înregistrat o creştere a numărului
internărilor cu 8,2 % şi a numărului de zile de spitalizare cu 1,0%, concomitent cu o
scădere a numărului de pacienţi cu 20,3%. Această disproporţie între evoluţia indicatorilor
de spitalizare şi evoluţia numărului pacienţilor necesită cercetări viitoare pentru stabilirea
unei strategii complexe pentru ameliorarea evoluţiei morbidităţii psihiatrice
intraspitaliceşti.
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