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Abstract 

 Scopul acestei cercetări este unul exploratoriu, și anume de a studia percepția 

oamenilor în legătură cu tulburările psihice. Acesta vine în întâmpinarea nevoii de derulare a 

unui astfel de studiu, la nivelului eșantionului românesc. Printre elementele urmărite, au fost   

percepţiile şi atitudinile legate de tratamentul tulburărilor psihice, distanța și preconcepțiile 

vizavi de oamenii care au o tulburare psihică,  percepția ajutorul de specialitate și atitudini 

legate de drepturile persoanelor care suferă de tulburări psihice. 

 La cercetare au participat 192 de persoane din populația generală, grup omogen din 

punct de vedere al distribuției pe sexe și compus din indivizi ce provin din medii socio-

economice diverse. Aspectele urmărite au fost evaluate cu ajutorul unui chestionar cu un total 

de 29 de întrebări, cu răspuns închis sau deschis, care a fost creat cu scopul de a servi acestui 

studiu și luând în considerare aspectele cheie incluse de alți autori în chestioarele lor cu 

privire la aceeași tematică. Design-ul lucrării de faţă este exploratoriu, non-experimental și 

transversal.  

 Rezultatele obţinute indică faptul că mai mult de o treime din respondenți nu cunosc 

niciun exemplu de tulburare psihică, iar majoritatea nu recunosc simptomele specifice 

Tulburării de Anxietate Generalizată (TAG) ca fiind o tulburare psihică. Din totalul 

participanților, doar jumătate s-ar adresa psihologului sau medicului psihiatru în situația în 

care ar suspecta că au o problemă de natură psihică. Într-o lumină mai favorabilă, se pare că 

persoanele cu un nivel mai ridicat al studiilor au o opinie mai acurată cu privre la tulburările 

psihice și cei afectați de aceste tulburări.   

 Studiul de faţă impactează domeniul ştiinţific prin reliefarea percepțiilor și atitudinilor 

unui eșantion reprezentativ de oameni din populația generală a României cu privire la 

tulburările psihice. Prezenta temă nu a mai fost cercetată în acest deceniu, lucrarea 

surprinzând astfel și eventuale schimbări de perspectivă ale populației cu privire la subiectul 

ales, în ultimii ani. Studiul deschide  noi direcții de cercetare, întrucât percepțiile oamenilor 

sunt într-o continuă schimbare și acest lucru impactează raportarea la cazurile de boală psihică 

și căutarea de tratament în această situație. 

 

Cuvinte cheie: tulburare psihică, percepții, atitudini, preconcepții, ajutor de specialitate, 

psiholog, tratament. 
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Abstract 

 The purpose of this research is an exploratory one, namely to study people's perception 

of mental disorders. It meets the need to carry out such a study, considering a romanian 

sample. Among the elements pursued were analysing the perceptions and attitudes related to 

the treatment of mental disorders, distance and preconceptions towards people with a mental 

disorder, the perception about specialized help and attitudes related to the rights of people 

suffering from mental disorders. 

 The research included 192 people among the general population, a group 

homogeneous in terms of distribution by sex,  and with different socio-economic 

backgrounds. The issues were assessed using a questionnaire with a total of 29 questions, with 

closed or open-ended answers, which was created to serve this study and taking into account 

the key issues included by other authors in their questionnaires on the same theme. The design 

of this paper is exploratory, non-experimental and transversal. 

 The results obtained indicate that more than a third of respondents do not know any 

example of a mental disorder, and most do not recognize the specific symptoms of 

Generalized Anxiety Disorder (GAD) as a mental disorder. Out of the total number of 

participants, only half would go to a psychologist or psychiatrist if they suspected that they 

had a mental problem. In a more favorable light, it seems that people with a higher level of 

education have a more accurate opinion about mental disorders and about those affected by 

mental disorders.  

 The present study impacts the scientific field by highlighting the perceptions and 

attitudes of a representative sample of people from the general population of Romania 

regarding mental disorders. This topic has not been studied in this decade, this paper thus 

capturing changes in the perspective of the population on the chosen topic in recent years. The 

study opens new directions of research, as people's perceptions are constantly changing and 

this impacts the way people relate to cases of mental illness and the search of treatment in this 

situation. 

 

Keywords: mental disorder, perceptions, attitudes, preconceptions, specialized help, 

psychologist, treatment. 
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Introducere 

Importanţa temei 

 Problemele psihice, cât și cele comportamentale există în toate țările, la femei și 

bărbați deopotrivă, în toate etapele vieții, indiferent că vorbim despre oameni săraci sau bogați 

sau persoane ce provin din mediul rural sau urban. Se estimează că 450 de milioane de 

persoane din întreaga lume suferă în orice moment de un fel de tulburare psihică, inclusiv 

tulburări de comportament și dependențe de substanțe. La nivel mondial, se estimează că 

prevalența în timpul vieții variază între 12,2% și 48,6% și prevalența pe 12 luni între 8,25% și 

29,1%. (World Health Organization, 2008) 

 Percepția comunității asupra sănătății mintale variază în funcție de cultură și există 

diverse mituri și credințe cu privire la sănătatea mintală și respectiv cu privire la boala 

psihică. Conceptualizarea și cauza percepută a bolii mintale variază de la comunitate la 

comunitate. În consecință, persoanele cu probleme de sănătate mintală primesc diferite nume 

în societăți diferite. (Payne, 2012; Teferra & Shibre, 2012) 

Oamenii tind să aibă credințe puternice despre boala mintală și multe dintre aceste concepții 

se bazează pe sistemele locale de credință. Cea mai mare parte a percepției și atitudinii 

societății față de bolile mintale sunt departe de concepția științifică, fapt care poate afecta în 

mod negativ căutarea și respectarea tratamentului într-o astfel de situație. (Nsereko et al., 

2011; Ventevogel et al., 2013) 

 Mai multe studii arată că credințele oamenilor cu privire la bolile mintale sunt, de 

asemenea, principalul factor care duce la stigmatizare și etichetare. Stigma împotriva 

persoanelor cu boli mintale rămâne o barieră semnificativă pentru rezultatele pozitive din 

culturi și națiuni, legată de valoarea amenințării simptomelor mintale, intoleranță pentru 

diversitate și percepții inexacte despre tulburările mintale. (Gureje et al., 2005; Stier & 

Hinshaw, 2007) 

 Percepția comunității este dinamică și tinde să se schimbe odată cu conștientizarea și 

educația. Educația și mediul social sunt factorii majori care schimbă în bine percepția 

comunității, în direcția unei perspective mai degrabă științifice. (Pescosolido et al., 1996) 

 La nivel global, inclusiv în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, oamenii au 

susținut explicații diferite cu privire la bolile mintale, în special referitor la cauzalitate și la 
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tratament. Un raport al sistemului de supraveghere a factorilor de risc comportamental arată 

că în SUA 80% din populația adultă din statul chestionat este de acord că tratamentul bolilor 

mintale este eficient. Restul nu sunt de acord sau nu au nicio idee despre asta și doar 35% -

67% din populație a fost de acord cu faptul că oamenii au grijă și sunt simpatici cu persoanele 

cu boli mintale. (Southgate, 1993) 

 Sănătatea mintală, neglijată prea mult timp, este crucială pentru bunăstarea generală a 

persoanelor, societăților și țărilor și trebuie privită în mod universal într-o nouă lumină. Din 

păcate, în majoritatea regiunilor lumii, sănătatea mintală și tulburările mintale nu sunt 

considerate ca fiind la fel de importante cum este sănătatea fizică. (Sadik et al., 2010) 

 Percepția bolilor mintale la nivelul diferitor comunități a contribuit la căutarea 

diminuată a tratamentului și la stigmatizarea persoanelor cu boli mentale. Adesea oamenii se 

prezintă la spitale după ce au încercat toate opțiunile și după ce simptomul s-a agravat, fapt 

care la rândul său, afectează negativ prognozele tratamentului. (Salve et al., 2013) 

 Studiile realizate în diferite domenii au arătat că percepția bolnavilor mintali este 

legată în principal de mai mulți factori sociodemografici, precum și de alți factori. 

 

Obiectivul lucrării  

 Lucrarea de față are un scop exploratoriu, urmărind expunerea cât mai comprehensivă 

a percepțiilor respondenților cu privire la tulburările psihice, cu ajutorul elementelor de 

statistică descriptivă. Dat fiind faptul că la nivelul populației din România nu a fost realizat un 

studiu de amploare pe această temă , din anul 2008 (Stănculescu, M. S., Nițulescu, D., 

Preotesi, M., Ciumăgeanu, M., & Sfetcu, 2008), prin acest studiu dorim de asemenea 

surprinderea eventualelor diferențe de mentalitate, cu privire la  anumite aspecte ce țin de 

tulburările psihice, după mai mult de un deceniu de când a fost derulat studiul anterior 

menționat. 
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Aspecte relevante ale cercetărilor anterioare  

 Boala mintală este definită ca o afecțiune involuntară și simptomele sale ca un produs 

al incapacităţii persoanei de a performa în mod satisfăcător. Deşi comportamentele sunt 

deviante, se consideră că omul nu şi-a luat un angajament în acest sens. Sensurile transmise de 

interpretarea comportamentului deviant ca semn al bolii îl izolează pe cel afectat de tulburarea 

psihică. Individul trebuie să caute terapii şi tratament adecvat, fapt care necesită facilități și 

expertiză specializată.  

 Asumarea rolului de bolnav obligă persoana să recunoască faptul că starea și 

comportamentul său nu se încadrează în categoria celor normale, precum şi să dorească şi să 

încerce să se vindece. Portretul persoanei cu tulburare psihică, aşa cum reiese din informaţiile 

oferite de Parson poate fi rezumat după cum urmează: simptomatologie specifică și 

incapacitate de a îndeplini roluri sociale normale, chiar dacă sunt angajate pentru a face acest 

lucru. A fi bolnav obligă individul să depună efort în a căuta un tratament potrivit. (Meile & 

Whitt, 1981) 

 Există un consens larg privind definiția culturală a simptomelor și consecvența în 

clasificarea persoanelor ca fiind bolnave mintale. Mai mult, publicul larg împărtășește 

semnificațiile atașate termenului de boală psihică de către profesionisti. 

 Scheff  (Meile & Whitt, 1981) conceptualizează boala mintală drept o formă de 

„devianță secundară” care se dezvoltă în cazul încălcărilor tranzitorii ale  normelor 

comunității, fiind practic modelată de reacția societății într-un context social stabil și 

organizat. Persoanele care suferă de tulburări psihice vor fi sunt etichetate. Când se întâmplă 

acest lucru, persoana definită ca fiind bolnav devine un străin stigmatizat la care ceilalţi se 

raportează ca şi cum ar fi  fundamental diferit de membrii unei comunităţi normale. Astfel, 

bolnavii psihic sunt contrastanţi cu obişnuitul,  simbolizând opusul moralului în ochii 

comunităţii.  

  În continuare, voi expune câteva informații relevante din diferite cercetări prezentate 

în articole de specialitate, referitoare la metoda de lucru, numărul de participanți la studiu și 

rezultatele obținute de grupul de cercetători.  

 Un studiu ce a fost realizat in anul 2016, in orasul Gimbi, din Etiopia, care a avut 816 

respondenți, dintre care 414 (50.73%) femei, a obținut următoarele rezultate (Benti et al., 

2016): majoritatea respondenților au atribuit cauza bolii mintale , din vinietele prezentate, 
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unei cauze supranaturale precum spiritele rele, pedeapsa lui Dumnezeu și vrăjitorie. 

Majoritatea respondenților au considerat că cel mai bun loc pentru tratarea tulburărilor psihice 

ar fi o instituție specializată sau un spital. În rândul respondenților, 774 au recunoscut 

schizofrenia ca fiind o tulburare psihică, 531 au recunoscut depresia, în timp ce doar 337 

dintre ei și-au dat seama din vinietele prezentate că era vorba despre o tulburare de anxietate 

generalizată. Privitor la posibilitatea de recuperare a persoanelor care au tulburare psihică, 

respondenții au considerat  în număr de 202 că schizofrenia se poate recupera, 212- că 

depresia moderată se poate recupera, și 784- că tulburarea de anxietate generalizată se poate 

trata. Privind gravitatea percepută a tulburării psihice, 24% dintre respondenți au considerat 

epilepsia ca fiind cea mai gravă, 59%-schizofrenia, 11%-depresia moderată, 6%- tulburarea 

de anxietate generalizată. În ceea ce privește factorii ce influențează percepțiile oamenilor 

despre tulburările psihice, s-a constatat că vârsta respondenților, starea educațională, starea 

profesională și istoricul familial al bolilor mintale sunt asociate semnificativ cu percepția bolii 

mintale.  

Probabilitatea de a avea o percepție nerealistă a bolii mintale în rândul celor peste 39 de ani 

este mai mare decât a celor sub 28 de ani (AOR = 0,5 (0,30, 0,80)). Proporția de percepție 

slabă este observată în rândul celor care nu au educație formală (AOR = 0,09 CI (0,02, 0,46)), 

educație elementară (AOR = 0,07 CI (0,02, 0,33)) și nivel liceal (AOR = 0,13 CI ( 0,03, 

0,61)), în comparație cu cei cu nivel mai ridicat de educație. Acest lucru arată că percepția 

față de boli mintale este mai bună în rândul persoanelor educate. Percepțiile despre boala 

mentală au fost, de asemenea, asociate cu statutul profesional. Muncitorii privați vor avea o 

percepție slabă în comparație cu angajații guvernamentali (AOR = 0,41 CI (0,09, 0,87)). 

Informațiile privind sănătatea mintală sunt, de asemenea, asociate cu percepția bolilor 

mintale. A avea informații despre sănătate mintală din orice surse este mai probabil asociat cu 

o bună percepție a bolii mintale (AOR = 0,133 CI (0,09, 0,2)). Probabilitatea de a avea o 

percepție realistă în rândul persoanelor fără antecedente familiale de boală mintală este cu 

63% mai mică în comparație cu cei cu antecedente familiale de boală mintală. 

 Mă voi referi în continuare la un alt studiu, care privește Irakul, (Sadik et al., 2010) cu 

o populație de 30 de milioane de locuitori, care sunt în principal musulmani. Ca și servicii de 

sănătate mintală, populația din Irak dispunea de 1 psihiatru la 300 000 de locuitori înainte de 

2003, urmând ca până recent, să ajungă la un raport de 1 psihiatru la un milion de locuitori. În 

prezent, se estimează 1 centru de asistență primară (40 de lucrători în domeniul sănătății, 

inclusiv 4 medici generali) la 35.000 de locuitori.  Aproximativ 60% din respondenții au fost 
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de acord cu afirmația că boala mentală este cauzată de boli ale creierului. Jumătate dintre 

respondenți a fost de acord cu afirmația că boala mentală este generată de moștenirea genetică 

și aproape jumătate au fost de acord că abuzul de substanțe este cauza bolilor psihice. Mai 

puțin de o treime din respondenți au considerat că tulburarea psihică ar putea fi o pedeapsă a 

lui Dumnezeu față de oameni. Mai mult de ½  din respondenți au considerat că persoanele cu 

boli mintale sunt capabile să lucreze și 2/3 au fost de acord că oricine poate suferi de o boală 

psihică. Cu toate acestea, 4/5 s-a gândit că persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt 

cele ce ar trebui blamate pentru starea lor. Peste ½ a considerat că persoanele cu boli mintale 

sunt identificabile după aspectul fizic și puțin peste ½  credea că cineva cu o boală psihică nu 

e capabil de prietenii adevărate. Aproximativ ½  dintre respondenți au considerat că oamenii 

cu tulburare psihică nu trebuie să se căsătorească sau să aibă copii în timp ce sub ½  cred că ar 

trebui să evite orice contact cu oamenii cu boli mintale. Mai puțin de o 1/5  au declarat că s-ar  

putea căsători cu cineva cu boli mintale. Aproape ½ crede că cineva cu boală psihică se poate 

recupera, dar mai puțin de 1/5 a fost de acord că există suficiente servicii de sănătate mintală 

în comunitatea lor. 2/3  din respondenți s-au gândit ca boala mintală nu trebuie să fie ascunsă 

de cei din familie, în timp ce aproape 2/3 au fost de acord cu afirmația că persoanele bolnave 

psihic ar trebui să se afle într-o instituție sub supraveghere și control. 

 Un sondaj a fost realizat pe 650 de adulți din Arabia Saudită (Abolfotouh et al., 2019), 

care au participat la festivalul cultural și de patrimoniu anual al Saudi Jenadriyah în februarie 

2016. A fost utilizat chestionarul validat, “Attitudes to Mental Illness Questionnaire”. 

Atitudinea față de căutarea unui ajutor profesional la nevoie a fost evaluată folosind partea a 

doua a interviului „World Mental Health Composite International Diagnostic Interview”. Au 

fost realizate analize de regresie multiplă și rezultatele au fost considerate semnificativ 

statistice la P <0,05. Majoritatea celor intervievaţi au raportat lipsa de cunoștințe despre 

natura bolilor mentale (87,5%), percepție negativă (59%), atitudini negative față de bolile 

mentale(66,5%) și atitudini negative față de solicitarea de ajutor profesional (54,5%). Starea 

civilă a fost un predictor al cunoștințelor despre (t = -3.12, P = 0.002), al atitudinii față de 

persoanele cu tulburări psihice (t = 2.93, P = 0.003) și al atitudinii vizavi de căutarea 

ajutorului (t = 2.20, P = 0.03). Atitudinile legate de solicitarea unui ajutor de specialitate au 

fost, de asemenea, diferite în funcţie de genul respondenţilor (t = -2,72, P = 0,007), de 

ocuparea forței de muncă (t = 3,05, P = 0,002) și de venitul lunar al acestora (t = 2,79, P = 

0,005). Percepțiile față de bolnavii mintali nu au corelat semnificativ cu aceste caracteristici 

socioeconomice (P> 0.05). Rezultatele au înclinat spre atitudini de stigmatizare şi 
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preconcepţii faţă de persoanele ce suferă de tulburări psihice, cât şi legate de tratament, 

muncă, căsătorie, recuperarea, căutarea ajutorului de specialitate. 

 Un studiu efectuat chiar pe populaţie românească scoate în evidenţă anumite date 

relevante referitoare la percepţiile oamenilor legate de tulburările psihice, precum şi 

referitoare la starea de sănătate psihică vs. boală  (Stănculescu, M. S., Nițulescu, D., Preotesi, 

M., Ciumăgeanu, M., & Sfetcu, 2008), aspecte pe care le voi reda pe scurt în cele ce urmează. 

Peste 40% din lotul de profesionişti – 60% dintre psihologi, 50% dintre medicii de familie, 

44% dintre medicii psihiatri şi doar 17% dintre asistenţii sociali consideră drept sursă 

importantă de informare cărţile şi tratatele de specialitate, precum şi conferinţele, congresele, 

simpozioanele şi schimburile de experienţă. La  psiholog au apelat 8% din populaţia urbană şi 

doar 4% din cea rurală. Dintre toate persoanele care consultă un medic de familie, 7% ajung să 

consulte un psiholog.  Dintre aceştia, 79% merg la farmacie, 49% cer sfatul unui preot şi 21% ajung la 

un asistent social. Ponderea populaţiei care ştie despre boli mintale din experienţă directă, din 

interacţiunile cu membrii ai familiei, prieteni, colegi sau vecini cu astfel de probleme, se ridică la circa 

40%. Există un deficit de cunoaştere al termenilor de specialitate, deveniţi cunoaştere comună în 

societăţile mai dezvoltate. Acest deficit de cunoaştere este localizat cu precădere la nivelul persoanelor 

cu nivel redus de educaţie şi al persoanelor în vârstă, cu precădere din mediul rural.  Dincolo de stres, 

care în percepţia publică reprezintă cauza comună tuturor bolilor mintale, populaţia face, totuşi, 

diferenţă între celelalte cauze ale bolilor. Cauza secundară a alcoolismului este percepută a fi felul în 

care persoana a fost crescută şi educată. Spre deosebire, rolul de cauză secundară este atribuit 

eredităţii, în cazul depresiei majore şi unui dezechilibru chimic al creierului, pentru schizofrenie. 

Cazurile prezentate de echipa de cercetători sub forma vinietelor, au relevat următoarele: Depresia 

severă este recunoscută de 69,1% din populaţia din SUA, şi doar de 49,8% din populaţia României. 

Schizofrenia a fost recunoscută de 88,1% dintre americani, şi de 74,7% dintre români. Desigur, aceste 

statistici corespund cu perioada în care a fost derulată cercetarea propriu-zisă. 

 Următoarele informații sunt culese dintr-o meta-analiză, care a reliefat următoarele 

date referitoare la literatura relevantă din domeniu (Choudhry et al., 2016): 

În afară de normalizare, stres și traume, a fost evidențiată importanța sprijinului social. 

Analiza literaturii calitative anterioare a scos la iveală o varietate de similitudini culturale și 

diferențe cu privire la cauzele percepute și la descrierea tulburărilor mentale, de la cauzele 

spirituale la cele medicale și de la cauzele sociale la cele psihologice. De asemenea, modurile 

preferate de tratament variau de la o persoană la alta și de la un grup la altul, și cuprindeau 

atât metode științifice, cât și neștiințifice. 



11 
 

Cele mai multe studii, când au discutat despre cauzele problemelor de sănătate mintală, au 

avut în vedere factori psihologici, cum ar fi insatisfacția, stima de sine scăzută, respingerea, 

faptul de a fi copleşit, învinovățirea, anxietatea, îngrijorarea și conflictele în relațiile familiale 

sau în alte relații interpersonale. 

Factorii socio-economici precum sărăcia, lipsa oportunităților financiare, a nevoi de bază și 

secundare neîmplinite, discriminarea și nedreptatea economică erau de asemenea consideraţi 

ca fiind factori importanți care au ca rezultat probleme de sănătate mintală.  

 În 2001, s-a efectuat un sondaj reprezentativ (Mathias C. Angermeyer & Matschinger, 

2005) în rândul populației adulte din Germania, folosind aceeași procedură de eșantionare și 

aceeași metodă privind evaluarea stigmatului perceput ca într-un sondaj anterior care a fost 

realizat în 1990.  Rezultatele au arătat că în 2001, publicul german a fost ceva mai puțin 

înclinat să creadă că foștii pacienți mintali sunt expuși stigmatizării decât cu un deceniu în 

urmă. Deși acest lucru este valabil în special în legătură cu devalorizarea pacienților, imaginea 

este mai difuză pentru discriminare. Tendința spre stigmatizare este mai puţin vizibilă în 

rândul persoanelor care sunt familiarizate cu tratamentul psihiatric. Mai puțin de jumătate 

dintre respondenții (47%) şi-au exprimat convingerea că pacienții sau foștii pacienţi psihiatrici 

sunt devalorizați și discriminați, în comparație cu mai mult de jumătate dintre respondenți 

(53%) în 1990. 

 În Nigeria a fost derulat un alt studiu, ce a avut ca scop faptul de a evalua percepţiile 

generale şi atitudinile preponderente ale comunităţii, vizavi de persoanele ce au tulburări 

psihice sau în legătură cu serviciile ce se oferă acestor persoane (Gureje et al., 2005). Studiul 

a fost derulat pe un număr foarte mare de respondenţi, ce au reprezentat 22% din întreaga 

populaţie. Un total de 2040 de indivizi au participat la acest studiu. Majoritatea respondenților 

și-au exprimat părereaca o  utilizare necorespunzătoare a substanțelor (alcool sau droguri, dar 

în special droguri) poate duce la boli mintale. Următoarea cea mai frecventă cauză a bolii 

mintale se crede a fi consumul de băuturi spirtoase. Se pare că trauma, stresul și ereditatea au 

fost aproximativ la fel de cotate ca fiind cauze ce pot duce la boli psihice. Doar unul din zece 

respondenți au considerat că existenţa unor factori biologici sau boli ale creierului ar putea fi 

cauza bolii psihice. Peste 9% au considerat ca boala mintala ar putea rezulta din pedepse de la 

Dumnezeu, in timp ce doar aproximativ 6% credeau ca sărăcia ar putea provoca boli mentale. 

Opiniile despre boala mintală au fost, în general, negative. Oamenii cu boli mintale sunt 

consideraţi a fi retardaţi, sau periculoşi, pasibili de a creea probleme de natură publică. Mai 

puțin de ½  dintre respondenți credeau că astfel de persoane pot fi tratate în afara spitalului și 

doar un sfert au crezut că pot lucra în locuri de muncă obișnuite. 
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 La nivelul comunităţii din South Delhi a fost derulat un alt studiu, la care au participat 

100 de persoane  (Salve et al., 2013). Vârsta medie a participanților a fost de 35,8 ani (SD: 

12,6).  Faptul de a trăi fără stres, precum și faptul de a avea satisfacție în viața de rutină au 

fost identificate ca indicatori ai sănătăţii psihice.  Schimbarea comportamentului a fost 

percepută drept cel mai frecvent simptom al bolii mintale. Deși stresul mental a fost 

identificat drept cea mai frecventă cauză a bolilor mintale, 25% l-au atribuit spiritelor rele. 

Menținerea mediului înconjurător și schimbul de probleme cu alții au fost identificate ca - 

măsuri preventive importante împotriva bolilor mintale. Boala mintală a fost percepută ca 

fiind tratabilă. Comunitatea a arătat o atitudine negativă pentru domeniile de stereotipizare, 

restrictivitate și predicție pesimistă, fără nicio diferență semnificativă statistic privind vârsta, 

sexul și nivelul de alfabetizare. Studiul a observat nevoia de conștientizare în ceea ce privește 

conceptul bio-medical al bolii mintale, precum şi nevoia de dozvoltare a unor atitudini mai 

puţin restrictive social, non- stereotipe şi non-stigmatizante 

 Conform unui alt studiu, referitor la concepțiile localnicilor din diferite zone ale 

Africii cu privire la boala psihică (Ventevogel et al., 2013), participanți din patru locații din 

Burundi, Sudanul de Sud și Republica Democrată Congo, au fost invitați să descrie 

„problemele pe care le știau legate de gândire, sentimente și comportament?” Deși au apărut 

similitudini remarcabile, au existat și diferențe izbitoare. În toate domeniile, participanții au 

fost capabili să descrie manifestări caracterizate prin comportament și cogniții sever afectate, 

cu asemănare considerabilă cu tulburări psihotice. În plus, respondenții pe parcursul tuturor 

setările au descris simptome care includ tristețea și retragerea socială drept caracteristici de 

bază. Aceste sindroame au unele asemănări cu tulburările psihice nepsihotice, cum ar fi 

depresia majoră sau tulburările de anxietate.  

Factorii etiologici au variat foarte mult în fiecare cadru, de la supranatural la psihosocial și 

natural. Sindroame asemănătoare cu tulburările psihotice au fost văzute ca anomalii care au 

nevoie de tratament, deși oamenii nu știau cu adevărat unde să meargă. Mai degrabă, astfel de 

condiții se așteaptă să se îmbunătățească prin sprijin social și emoțional din partea rudelor, 

vindecătorilor tradiționali, comunității. 

Ar trebui să fie puse la dispoziția oamenilor opțiuni de tratament pentru persoanele care suferă 

de tulburări psihice severe, de preferință în cadrul unităților generale de îngrijire a sănătății. 

Pentru persoanele care suferă de sindroamele caracterizate prin tristețe, scopul principal 

pentru intervențiile de sănătate mintală publică ar fi abilitarea sistemelor de sprijin social 

existente deja existente la nivel local și consolidarea socială în cadrul comunităților. 
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 Un ultim studiu găsit ca fiind relevant  privitor la această tematică se referă la 

populaţia chineză din interiorul Canadei. Acest studiu are ca scop principal faptul de a afla de 

ce acest subgrup nu apelează la serviciile de sănătate mentală (Chen et al., 2009). Rezultatele 

pe care le-a obținut echipa de cercetători sunt următoarele: Din 18.302 respondenți britanici 

columbieni, 879 erau chinezi imigranți și 205 chinezi originari canadieni, reprezentând 

aproximativ 7,9% imigranți chinezi și 1,6% populație chineză născută în BC în 2000/2001. 

Chinezii de origine canadiană erau semnificativ mai tineri, iar imigranții nechinezi erau puțin 

mai în vârstă decât populația generală, reflectând tendințele istorice ale imigrației în 

provincie.  

Aproximativ 9,5% din populația BBC a raportat că a contactat un profesionist din sistemul de 

sănătate psihică în ultimele 12 luni. Procentul a fost cel mai mare în rândul non-chinezilor de 

origine canadiană (11%), urmat de imigranți non-chinezi (8%). Procentul a fost cel mai mic 

printre imigranți și chinezi originari din Canada (2,9% și 3,4%), iar diferența dintre aceste 

două grupuri nu a fost semnificativă statistic. Printre respondenții cu risc moderat până la 

mare de depresie, relativ puțini chinezi au consultat profesioniștii din domeniul sănătății 

mintale comparativ cu locuitorii  non-chinezi în anul precedent (22,6% și 40,3%). Printre 

indivizii non-chinezi cu risc de depresie, rezultatele  au arătat că nu există nicio diferență în 

procentul care a solicitat ajutor profesional între canadieni și imigranți. 

 

Ipoteze 

 

 Având în vedere obiectivele principale ale cercetării de față, și anume explorarea 

percepțiilor despre tulburările psihice, ținând cont de rezultatele obținute în anul 2008 de 

grupul de cercetători ce au analizat diferite aspecte ale acestei tematici și luând în considerare, 

pe de altă parte, rezultatele existente deja în literatura din domeniu, ipotezele corelaționale și 

comparative constituie analize secundare în cadrul acestei lucrări , prin care se urmărește mai 

degrabă  reliefarea unor rezultate la nivel descriptiv, ce au fost obținute în rândul populației 

din România. Astfel, lansăm următoarele ipoteze: 

1. Persoanele cu studii superioare  au o cunoaștere mai bună a tulburărilor psihice 

comparativ cu cele care au studii gimnaziale. 

2. Experiența interacțiunii cu  persoane având o tulburare psihică corelează pozitiv cu o 

atitudine mai favorabilă vizavi de persoanele cu tulburări psihice.  
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Metodologie   

 

Designul cercetării 

 

 Studiul a fost derulat sub forma unei cercetări calitative, exploratorii, vizând 

expunerea la nivel descriptiv a percepțiilor despre tulburările psihice, în rândul 

eșantionului românesc. Are un design non-experimental, transversal și se aseamănă cu 

sondajele de opinie, din prisma faptului că s-a dorit stabilirea prevalenței unor răspunsuri 

la anumite întrebări. 

 Deşi sondajul de opinie poate fi considerat un instrument ce se pliază pe cercetarea 

cantitativă, în cazul acestei lucrări, a fost adaptat astfel încât să putem colecta date de 

natura calitativă, prin întrebări care permit subiecţilor să răspundă aşa cum doresc. 

 

Participanţi şi procedura de cercetare 

  

 În cadrul acestei lucrări, am hotărât ca procedura de cercetare să se desfăşoare prin 

derularea unor interviuri telefonice, pe care le-am derulat cu participanţi aparţinând 

populaţiei generale.  

 Astfel, am sondat 192 de persoane adulte, dintre care , 47,4% (n= 91) sunt femei şi 

52,6%, bărbaţi, astfel că distribuţia pe gen a fost uniformă. Vârsta minimă a 

respondenţilor a fost de 18 ani, aceasta fiind prima întrebare a chestionarului şi o condiţie 

ce permitea respondentului să continue prin participarea la studiu. Media de vârstă  a fost 

de 45,88 ani, cu o abatere standard de 15,73.  

 Participanții au situații socio-economice diverse, iar distribuția lor pe medii de 

proveniență este una aproape egală, 49,5% dintre participanți locuind în mediul rural. Cât 

despre repartiția pe regiuni geografice, aceasta este reprezentată procentual în imaginea de 

următoare. 
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Imagine 1- distribuţia respondenţilor pe regiuni geografice 

   

 Am realizat sondaje telefonice prin intermediul sistemului CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing/Cercetarea via telefon), cu sprijinul echipei din Centrul de Politici 

Publice, a Universității de Vest din Timișoara, fapt care a garantat un timp destul de redus 

de colectare a datelor, în comparaţie cu o alte metode. 

 Avantajele alegerii acestei metode au fost o colectare rapidă a datelor de sondaj pe 

baza unui chestionar aplicat prin telefon persoanelor selectate aleator prin procedura RDD 

(random digit dialing).  

Softul specializat a  asigurat editarea si gestionarea chestionarului, monitorizarea continuă 

a activităţii operatorilor de interviu, fapt ce a uşurat crearea bazei de date. 

Randomizare participanţilor și confidențialitate acestora a fost asigurată prin metoda de 

selectare întâmplătoare a unor numere de telefon aparţinând tututor reţelelor de telefonie 

principale din România (Vodafone, Orange, Telekom).  

 Privitor la rata de răspuns care a fost înregistrată, aproximativ jumătate din numerele 

apelate la întâmplare au fost alocate cuiva, iar din totalul de numere alocate, doar una din 

cinci persoane a fost de acord să răspundă întrebărilor din chestionar, în urma scurtei 

1,6% 

5,7% 

12% 

16,2% 

31,7% 9,9% 

7,3% 

4,7% 

10,9% 
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introduceri în care au fost explicate elemente precum tematica întrebărilor, aspecte care ţin 

de colectarea datelor, scopul cercetării , confidenţialitatea informaţiilor furnizate. 

 

   Instrumente 

 

 Instrumentul folosit în procesul de sondare a fost un chestionar (Anexa 1) cu un total 

de 29 de itemi, construit în vederea derulării acestui studiu. Acesta a avut atât itemi 

dihotomici, cât şi itemi cu răspuns deschis, răspuns pe care l-am încadrat apoi într-una 

din categoriile prestabilite.  

 Conţinutul itemilor a vizat o serie de informaţii demografice, cum ar fi sexul, vârsta, 

mediul de provenienţă, judeţul unde locuieşte persoana, nivelul de studii absolvite. Au 

urmat o serie de întrebări ce aveau ca scop determinarea nivelului cunoştiinţelor 

persoanei cu privire la tulburările psihice, printre care și cerința de a numi o tulburare 

psihică. Chestionarul conține și câteva întrebări din care se dorește surprinderea 

atitudinilor respondenţilor vizavi de persoane ce suferă de tulburări psihice, legate de 

căutarea ajutorului de specialitate, precum și vizavi de tratamentul și îngrijirea 

persoanelor ce suferă de tulburări psihice. 

  

Rezultate 

 

 Datele brute obținute prin aplicarea telefonică a chestionarelor au fost prelucrate apoi 

prin intermediul programului SPSS Statistics 17.0.  

“Realitatea poate fi surprinsă mai bine prin tehnici statistice multivariate decât prin cele 

aparţinând statisticii uni- sau bivariate. În esenţă însă, calitatea ridicată a unei cercetări 

este determinată îndeosebi de problema investigată şi de noutatea (importanţa) teoretică 

sau aplicativă a subiectului studiat.” (Sava,2013) 

Din acest motiv, pentru a putea reda cea mai mare parte a rezultatelor au fost utilizate 

tehnici de statistică descriptivă. Pe lângă acestea, am utilizat şi coeficientul de corelaţie 

Pearson- pentru identificarea relaţiilor dintre variabilele cu o formă a distribuţiei 

simetrică, testul Hi Pătrat al gradului de omogenitate- pentru a măsura asocierea dintre 

variabile ordinale şi variabile nominale. 

 În continuare vom prezenta caracteristicile socio-demografice pe care le-am obținut în 

urma intervievării participanților la studiu (Tabel 1), urmând ca rezultatele efective ale 
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analizelor statistice să fie prezentate grupat, în funcție de aspectul specific comun care 

era urmărit printr-o serie de întrebări. 

 

 

 

În ce măsură cunosc oamenii informaţii legate de tulburările psihice? 

 

Conform statisticilor obţinute, românii declară în procent de 35,9 (n=69) că au întâlnit 

sau cunosc pe cineva care suferă de o boală psihică. Nu au fost înregistrate diferenţe 

semnificative cu privire la acest aspect între persoanele ce provin din mediul rural si cele 

care provin din mediul urban.  

  Cât despre capacitatea de a numi un exemplu de tulburare psihică, fie el numit  chiar 

şi printr-o descriere aproximativă a trăsăturilor considerate caracteristice respectivei 

tulburări (eg. “o persoană care se îngrijorează excesiv, în majoritatea timpului, fără a 

Tabel 1- caracteristici socio-demografice ale eșantionului 

 Populația totală  

Sex 

Masculin 

Feminin 

 

52,6% 

47,4% 

 

9,9% 

40,6% 

30,7% 

18,8% 

 

49,5% 

50,5% 

 

8,9% 

16,7% 

36,5% 

38% 

Vârstă în ani împliniți 

18-25  

26-45  

46-60 

61+ 

Mediu de proveniență 

Rural 

Urban 

Nivel de educație  

Până la 8 clase 

Între 8 și 10 clase 

Liceu / școală postliceală 

Studii superioare 
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avea motive reale de îngrijorare”), pare că respondenţilor le lipsesc informaţiile necesare 

pentru a putea oferi acest exemplu, în 11,5% din cazuri.  

În alte 33,3% din cazuri, respondenţii numesc un exemplu ce nu poate fi încadrat în 

niciuna dintre categoriile acceptate, deoarece trăsăturile la care s-au gândit sau chiar 

“tulburările” numite nu reprezintă cazuri de tulburare psihică.  

Un total de 18,8%  (n=36) dintre persoane au numit sau descris o tulburare psihică din 

categoria psihozelor, 32,8% (n=63) s-au gândit la un caz de nevroză, în timp ce doar 

3,6%  (n=7) au numit alcoolismul.  

 

Imagine 2- distribuţia pe răspunsuri a primelor exemple de tulburare psihică, numite de 

respondenţi 

  

 

 

33%

19%
4%

33%

11%

Primul exemplu de tulburare psihică numit de 
respondent

Nevroză (depresie, anxietate,

TOC)

Psihoză (schizofrenie,

tulburare maniacală, delir)

Alcoolism

Altă categorie (ex: "cu capul în

nori")

Nu ştiu
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 În continuare au urmat o serie de întrebări dihotomice, ce aveau ca variante de răspuns 

“Da” / “Nu”. Aceste întrebări descriau cazuri incipiente ale unor tulburări psihice, pentru 

a testa măsura în care populaţia ar identifica speţele respective ca necesitând un tip de  

intervenţie (vizită la specialist, tratament) înainte de a se ajunge la cronicizarea 

problemei respective. Tabelul de mai jos cuprinde procentul populaţiei care a considerat, 

în cazul fiecărei situaţii, că persoana descrisă ar putea avea o tulburare psihică. 

 

 

 

 După cum se poate observa din Tabelul 2, majoritatea situaţiilor descrise sunt 

recunoscute de către respondenţi ca fiind cazuri de tulburare psihică. Astfel, 52,1% din 

oameni par să recunoască simptome ale depresiei, 67,2% îşi dau seama că un consum 

ridicat de alcool poate fi asociat cu o tulburare psihică, 63,5% consideră că faptul de a 

risca sume mari de bani la jocuri de noroc poate fi de asemenea un indicator al unei 

tulburări psihice, 87% consideră că o persoană agresivă cu ceilalţi oameni, ce ajunge de 

multe ori în vizorul poliţiei poate fi un caz de tulburare psihică, iar faptul ca cineva să 

audă voci chiar dacă nu e nimeni în preajmă este considerat un indicator potrivit, de către 

86,5% dintre respondenţi. 

Tabel 2- măsura în care au fost identificate tulburări psihice în exemplele descrise 

Situaţia descrisă N “Da” „Nu” 

O persoană care este tristă în majoritatea 

timpului unei zile, pe o perioadă lungă de timp 

192 52,1% 47,9% 

O persoană care de obicei işi face probleme, 

griji şi se stresează în majoritatea timplui 

192 46,4% 53,6% 

O persoană care consumă foarte mult alcool 192 67,2% 32,8% 

O persoană care riscă pariind sume mari de 

bani la jocuri de noroc 

192 63,5% 36,5% 

O persoană care este agresivă fizic cu ceilalţi 

şi ajunge adesea în vizorul poliţiei 

192 87% 13% 

O persoană care aude voci chiar dacă nu e 

nimeni lângă ea 

192 86,5% 13,5% 
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Singura situaţie care nu pare a fi considerată ca fiind un caz de tulburare psihică de 

majoritatea respondenţilor  este cea care ilustrează Tulburarea de Anxietate Generalizată 

(TAG). Din analiza statistică, reiasă că doar 46,4% dintre persoane consideră că o 

persoană care de obicei işi face probleme, griji şi se stresează în majoritatea timplui ar 

putea reprezenta un caz de tulburare psihică, deci implicit ar avea nevoie de ajutor de 

specialitate, sau de un suport aparte din partea persoanelor apropiate. 

 

 

Ipoteza 1: Persoanele cu studii superioare  au o cunoaștere mai bună a tulburărilor 

psihice comparativ cu cele care au studii liceale. 

 

Tabel 3- indici de comparație privind nivelul de cunoaștere al persoanelor cu studii 

superioare și al celor cu studii gimnaziale, cu privire la tulburările psihice 

 frecvenţa răspunsurilor (N), ca prime exemple de tulburare psihică, 

oferite de respondenţi  

 Nevroză (depresie, anxietate, tulburare 

obsesiv-compulsivă) 

“alta categorie” (ex: „cu 

capul in nori”) 

Studii 

liceale 

 

19 
32 

Studii 

superioare  
29 15 

* p< .05; ** p< .01 

Rezultatele obţinute în urma analizelor statistice folosind tehnica statistică Chi-square 

(chi-square=30,967; df=12; p=.002), arată că există o diferenţă semnificativă statistic, 

(p<.01) între persoanele care au studii liceale şi cu cele cu studii superioare, în ceea ce 

priveşte cunoaşterea lor în legătură cu tulburările psihice. Astfel, persoanele care au 

studii liceale sunt mai predispuse (n=32) la a oferi răspunsuri care nu reprezintă în sine o 

tulburare psihică , decât persoanele care au studii superioare (n=15) . 

 Un alt aspect interesant, care poate servi ca argument în confirmarea ipotezei de mai sus  

a fost faptul că dintre toate grupele de respondenți, persoanele care au studii superioare 

au fost cele care au numit în cea mai mare măsură un exemplu sau o sintagmă ce poate fi 

încadrată în categoria nevrozelor (n=29), despre care ştim că sunt cele mai răspândite 

tipuri de tulburare psihică. 
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 Un rezultat similar a fost obținut de către un grup de cercetători ce au derulat un studiu 

privitor la aceeași tematică, pe eșantion românesc (Stănculescu, M. S., Nițulescu, D., 

Preotesi, M., Ciumăgeanu, M., & Sfetcu, 2008), ei concluzionând că nivelul de  

cunoaştere al termenilor de specialitate este mai scăzut în rândul persoanelor cu nivel 

redus de educaţie sau al persoanelor în vârstă, cu precădere din mediul rural. 

 

Percepţii şi atitudini legate de tratamentul tulburărilor psihice 

 

Tabel 4- Percepţii legate de tratamentul tulburărilor psihice 

Afirmația N “Da” Nu stiu/ depinde 

de caz 

„Nu” 

Majoritatea celor cu tulburare psihică se 

recuperează. 

192 58,3% 24% 17,7% 

Bolile psihice nu se pot trata.  192 20,8% 18,2% 60,9% 

Există suficiente servicii medicale 

destinate celor cu tulburari psihice. 

192 29,7% 22,4% 47,9% 

Persoanele cu tulburări psihice pot fi 

tratate doar in spitale. 

192 28,1% 13,5% 58,3% 

 

 Răspunsurile participanților la studiu, par, în majoritatea lor, destul de optimiste cu 

privire la recuperarea persoanelor ce au tulburări psihice. Astfel, 58,3% sunt siguri că cei 

mai mulți dintre bolnavii psihici se recuperează, 24% consideră că depinde de gravitatea 

cazului și doar 17,7%  nu sunt de părere că majoritatea celor cu tulburare psihică se 

recuperează. 

Privitor la afirmația” Bolile psihice nu se pot trata.”, am obținut răspusuri destul de 

concordante cu cele oferite la precedenta afirmaţie, astfel că 60,9% din oameni au negat, 

ceea ce înseamnă că acest procent consideră mai degrabă că bolile psihice se pot trata. 

 Tratarea bolilor psihice doar în spitale este văzută ca unica variantă de către 28,1% 

dintre respondenţi, în timp ce 58,3% consideră că spitalul nu este singura opţiune pentru 

persoanele cu tulburări psihice.   

Cât despre serviciile medicale destinate  celor cu tulburări psihice, 47,9% dintre 

respondenţi consideră că acestea nu sunt suficiente, iar 22,4% au declarant fie că nu sunt 
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informaţi cu privire la acest subiect, fie că ar depinde de natura tulburării pentru care ar fi 

necesară acordarea serviciilor medicale.   

 

Căutarea ajutorului de specialitate versus căutarea sprijinului social  

Imagine 3- distribuţia pe răspunsuri a persoanelor la care respondenţii ar apela pentru 

ajutor dacă ar avea o tulburare psihică 

 

Analizând datele obţinute prin interviu telefonic, dintre persoanele care ştiu cui ar fi ideal 

să se adreseze în cazul unei probleme de natură psihică, 28,6% s-au gândit la psiholog, şi 

21,4% la medicul psihiatru. Însumând aceste procente, luând în calcul faptul că 

întrebarea referitoare la acest aspect a fost una deschisă, asta ar însemna că un total de 

50% dintre persoanele intervievate cunosc cel puţin categoria de specialişti care se ocupă 

cu îngrijirea şi tratarea persoanelor cu tulburări psihice.  

 La medicul de familie ar apela 27,1%, iar ajutorul familiei l-ar cere în această situaţie 

18,2% dintre respondenţi.  

 Până la acest punct, ierarhia răspunsurilor, procentual vorbind, ar fi “Psiholog”, urmat 

îndeaproape de “Medic de familie”, “Psihiatru”, “Familie”,  

 Un procent cumulat destul de mic, de 4,7% (n=9) ar alege să ceară ajutorul unui preot 

(1,6%), unei vrăjitoare, sau unei alte categorii nespecializate (2,1%)în tratarea 

tulburărilor psihice, sau nu ar ști sub nicio formă cui să se adreseze (1%). 
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 Din totalul participanţilor, 92,2% (n=177) au declarat că ar consulta (și) un psiholog, 

în situaţia în care ar suspecta că suferă de o tulburare psihică.  

 Cu privire la căutarea sprijinului social, deducem, conform datelor din Tabelul 5, că 

55,2% dintre respondenţi ar alege să nu ascundă faptul că au o tulburare psihică, în timp 

ce 32,8% sunt convinşi că ar prefera să nu spună oamenilor acest lucru. 12% au declarat 

că mai degrabă ar depinde de natura tulburării şi au ales să nu se exprime vehement cu 

privire la acest aspect. Rezultatele statistice sunt afişate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 5- nivelul de deschidere spre social în situaţia în care persoana ar avea o 

tublurare psihică 

Afirmația N “Da” Nu stiu/ depinde 

de caz 

„Nu” 

Dacă aş avea o tulburare psihică, aş 

prefera ca oamenii să nu ştie asta. 

192 32,8% 12% 55,2% 

 

Distanța față de persoanele cu tulburare psihică 

 

Tabel 6- măsura apropierii față de persoanele ce au tulburări psihice 

Afirmația N “Da” Nu stiu/ depinde 

de caz 

„Nu” 

Aș putea fi prieten cu cineva care are o 

tulburare psihică. 

192 54,7% 22,9% 22,4% 

Aș fi de acord ca fiul sau fiica mea să se 

căsătoarească cu cineva care are o 

tulburare psihică.  

192 20,3% 21,4% 58,3% 

  

 Din răspunsurile oferite de participanții la studiu, pare că există o deschidere destul de 

mare de a accepta faptul de a avea, ipotetic, o prietenie cu cineva care are o tulburare 

psihică, astfel că 54,7% dintre respondenți declară că ar fi deschiși spre acest lucru și 

doar 22,4% susțin contrariul.  

 Pe de altă parte, când vine vorba despre faptul de a accepta, ipotetic, ca fiul sau fiica să 

se căsătorească cu o persoană care are o tulburare psihică, pare că oamenii nu mai sunt 

atât de deschiși, astfel că doar 20,3% au răspuns cu “da” acestei afirmaţii şi 21,4% au 
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răspuns că ar depinde de tipul sau gravitatea tulburării, ori că nu se pot pronunţa cu 

privire la acest aspect.  

 

Ipoteza 2: Experiența interacțiunii cu  persoane având o tulburare psihică corelează 

pozitiv cu o atitudine mai favorabilă vizavi de persoanele cu tulburări psihice.  

 

Tabel 7- Indici de corelaţie ai asocierii dintre experiența interacțiunii şi o atitudine mai 

favorabilă față de persoanele cu tulburări psihice 

 Experiența interacțiunii Deschidere spre 

prietenie 

Experiența interacțiunii 1 .249** 

Deschidere spre prietenie .249** 1 

* p< .05; ** p< .01 

Rezultatele indică existenţa unei corelaţii semnificative şi pozitive, unde coeficientul 

Pearson are valoarea r(192)= .249, mărimea efectului fiind una slabă spre moderată. Ipoteza 

se confirmă, astfel că cei care cunosc cel puțin pe cineva care suferă de o tulburare pihică se 

declară mai degrabă dispuși spre faptul de a avea o relație de prietenie cu persoane care au o 

tulburare psihică. 

 

Preconcepţii legate de persoanele cu tulburări psihice 

 

Tabel 8- Preconcepţii legate de persoanele cu tulburări psihice 

Afirmația N “Da” Nu stiu/ depinde 

de caz 

„Nu” 

Persoanele cu tulburări psihice sunt 

periculoase. 

192 56,3% 31,2% 12,5% 

Persoanele cu tulburare psihică pot fi 

recunoscute după înfățișare. 

192 39,1% 14,6% 46,3% 

Persoanele cu tulburare psihică sunt 

nebune. 

192 11% 23,4% 65,6% 
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 Conform datelor culese ce au fost supuse analizelor statistice, 56,3% dintre oameni 

consideră că persoanele care au tulburări psihice sunt periculoase. Alți 31,2% nu sunt siguri 

sau consideră că depinde de caz și doar 12,5%  dintre persoane au spus că afirmația nu este 

adevărată.  

 Privitor la aspectul fizic al persoanelor ce suferă de tulburări psihice, 39,1% dintre 

respondenți cred că acesta poate fi distinctiv comparativ cu aspectul fizic al unei persoane 

care nu este bolnavă psihic, iar 46,3% spun că nu este adevărat acest fapt. 

 Afirmația “Persoanele cu tulburare psihică sunt nebune.” a obţinut un răspuns negativ 

din partea a 65,6% dintre participanţii la studiu, doar 11% dintre aceştia din urmă fiind siguri 

asupra veridicităţii afirmaţiei. Un total de 23,4%  consideră că nivelul de adevăr al afirmației 

depinde mai degrabă de tipul sau gravitatea tulburării psihice despre care este vorba.  

 

Atitudini legate de drepturile persoanelor care suferă de tulburări 

psihice 

 

Tabel 9- Atitudini legate de drepturile persoanelor care suferă de tulburări psihice 

Afirmația N “Da” Nu stiu/ depinde 

de caz 

„Nu” 

Persoanele cu tulburări psihice ar trebui 

să aibă aceleaşi drepturi ca ceilalţi 

oameni. 

192 75% 8,9% 16,1% 

Persoanele cu tulburări psihice nu ar 

trebui să ia decizii. 

192 46,9% 24% 29,1% 

Persoanele cu tulburare psihică nu ar 

trebui să aibă copii. 

192 35,9% 27,1% 37% 

 

 Întrebaţi fiind dacă persoanele cu tulburări psihice ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca 

şi ceilalţi oameni,  75% dintre respondenţi au spus că da, iar 8,9% dintre ei au considerat 

că ar depinde de caz. Doar 16,1% au declarat că mai degrabă nu sunt de acord cu această 

afirmaţie. 

 Ulterior, auzind afirmaţia  “Persoanele cu tulburări psihice nu ar trebui să ia decizii.”, 

46,9% au considerat că aşa este, iar 24% nu au fost siguri ce să răspundă. 29,1% din 



26 
 

respondenți au negat acest fapt, prin urmare nu sunt de acord cu restricționarea 

persoanelor cu tulburări psihice de a lua decizii. 

 Când vine vorba despre posibilitatea sau imposibilitatea de a avea copii a persoanelor 

ce suferă de tublurări psihice, 35,9% dintre participanții la studiu au fost vehemenți în a-

și susține poziția, cum că nu ar trebui să aibă copii. Doar 37% din totalul participanților 

au spus că dimpotrivă, și persoanele cu tulburări psihice ar trebui să aibă dreptul de a 

avea copii, sau că este un drept al tuturor oamenilor, inclusiv al acestei categorii. 

 

Discuții 

 

 Studiul de faţă este valoros prin faptul că răspunsurile aparţin participanţilor din 

populaţia generală a României, cât şi prin faptul că în ultimul deceniu nu s-a derulat 

niciun studiu de o asemenea anvergură cu privire la tema ce vizează percepţia oamenilor 

vizavi de persoanele care suferă de tulburări psihice sau în legătură cu specialiştii din 

sistem şi metodele de tratament care există la ora actuală. Am considerat astfel că se 

impune un studiu exploratoriu, care să poată oferi cititorilor o perspectivă mai clară cu 

privire la acest aspect. În continuare vom analiza rezultatele obținute, în raport cu 

literatura de specialitate din domeniu. 

 

Atitudini legate de drepturile persoanelor care suferă de tulburări 

psihice 

 

 În urma analizelor statistice exploratorii pe care le-am derulat, am obţinut o serie de 

rezultate pe cât de interesante , pe atât de contraintuitive pe alocuri, din prisma 

inconstanței poziției respondenților la unele dintre întrebări.  

 Privitor la drepturile de care ar putea să se bucure persoanele care suferă de o tulburare 

psihică, considerând că așa cum prevede Constituția României, acestea sunt egale în 

drepturi cu ceilalți oameni, respondenții susțin în marea lor majoritate (75%, n=144) că 

persoanele care suferă de o tulburare psihică, ar trebui să aibă parte de aceleași drepturi 

ca și ceilalți oameni. Totuși, la la întrebări mai specifice cu privire la drepturile universal 

valabile, precum posibilitatea de a avea copii, 35,9% sunt de părere că persoanele ce fac 

parte din categoria bolnavilor psihic nu ar trebui să beneficieze de acest drept, iar 27,1% 
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declară că ar depinde de caz sau că nu sunt siguri în legătură cu acest aspect. Prin 

urmare, un total cumulat de 63% fie ar sta pe gânduri, fie ar considera din start că 

persoanele care au o tulburare psihică nu ar trebui să aibă dreptul de a avea copii. 

 

În ce măsură cunosc oamenii informaţii legate de tulburările psihice? 

 

Tulburarea de anxietate generalizată (GAD) se caracterizează printr-o serie de 

simptome care pot afecta relațiile interpersonale. Simptomul central este anxietatea 

excesivă, incontrolabilă și îngrijorarea pentru o serie de evenimente sau 

activități, care au loc mai multe zile decât cel puțin 6 (American Psychiatric Association, 

1994 apud. Newman, M.G. & Erickson, T.M., 2010). Totuși, rezultatele studiului de față 

arată că mai mult de jumătate dintre respondenți nu consideră simptomele caracteristice 

Tulburării de Anxietate Generalizată ca fiind posibili indicatori ai unei tulburări psihice. 

Acest fapt ar putea indica o oarecare indisponibilitate vizavi de faptul de a cere ajutor 

într-o astfel de situație. 

 Pe de altă parte, faptul că 32,8% dintre respondenți s-au gândit (întrebați fiind să dea 

un exemplu de tulburare psihică) la anxietate sau depresie, însă atunci când le-au fost 

descrise pe scurt, trăsăturile principale ale unei persoane cu această tulburare  (“care de 

obicei işi face probleme, griji şi se stresează în majoritatea timplui”), 53,6% dintre 

persoanele întrebate nu şi-au dat seama că în acest caz ne referim la o posibilă tulburare 

psihică, ar putea indica faptul că oamenii au auzit întâmplător termenul de “anxietate”, 

însă foarte probabil nu este clar la nivelul populaţiei generale ce înseamnă sau cum se 

manifestă simptome specifice acestei tulburări, ci mai degrabă rămâne un concept 

abstract, privit cu scepticism de către un număr ridicat de oameni. 

 Se pare că există o diferenţă în ceea ce priveşte nivelul de cunoaştere a unor informaţii 

cu privire la boala psihică, între persoanele care au studii superioare şi celelalte grupuri. 

Din cauza faptului că dispersia pe grupuri  formate pe criteriul studiilor finalizate nu era 

chiar egală, am realizat analizele statistice mai aprofundate între cele 2 grupuri care 

aveau un număr foarte apropiat de respondenţi, si anume persoanele cu studii superioare 

(n=73)  şi cele cu studii liceale (n=70). Rezultatele analizelor statistice arată că fiind 

rugaţi să ofere un exemplu de tulburare psihică, participanţii care aveau studii superioare 

erau cei mai puţin predispuşi să răspundă printr-un termen sau printr-o descriere care nu 

se încadrează în tulburările psihice pe care le cunoaştem. Pe de altă parte, persoanele cu 
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studii de nivel liceal au numit în număr destul de mare (n=32) sintagme precum “cu 

capul in nori” sau “un om cu care nu te poti intelege”.  

 Un rezultat similar a fost obținut într-un alt studiu efectuat pe eșantion românesc 

(Stănculescu, M. S., Nițulescu, D., Preotesi, M., Ciumăgeanu, M., & Sfetcu, 2008), 

cercetătorii concluzionând că există un deficit de cunoaştere al termenilor de specialitate, 

deveniţi cunoaştere comună în societăţile mai dezvoltate. Acest deficit de cunoaştere este 

localizat cu precădere la nivelul persoanelor cu nivel redus de educaţie şi al persoanelor 

în vârstă, cu precădere din mediul rural. 

 Dintr-o altă perspectivă, ştim că depresia este, potrivit Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii, principala cauză de îmbolnăvire şi dizabilitate la nivel mondial. În anul 2017, 

la nivel global, peste 300 de milioane de persoane (echivalentul a 4,4% din populaţia 

lumii) de toate vârstele sufereau de depresie, cu o creștere de peste 18% între 2005 și 

2015. În România, în anul 2014, 1,5% din populaţie suferea de depresie, iar în anul 2017, 

procentul a crescut la 5% (World Health Organization, 2017). Totuşi, având în vedere 

aceste statistici, se pare că persoanele cu studii superioare s-au gândit la această tulburare 

sau la alta care face parte din categoria nevrozelor atunci când li s-a solicitat să furnizeze 

un răspuns la întrebarea “Care este primul exemplu de tulburare psihică la care vă puteţi 

gândi?”, mult mai frecvent (n=29), comparativ cu persoanele care au studii liceale 

(n=19).   

 

Percepţii şi atitudini legate de tratamentul tulburărilor psihice 

 

 Într-un studiu efectuat având ca respondenţi comunitatea din New Delhi (Abolfotouh 

et al., 2019), rezultatele reliefează o opinie publică destul de pozitivă cu privire la 

opţiunile de tratament ale persoanelor care suferă de tulburări psihice. Astfel, un total de 

52,5% dintre participanţi au considerat ca boala psihică poate fi tratată în afara unui 

spital sau a unei instituţii. În plus, oamenii par să fie destul de optimişti şi când vine 

vorba despre posibilitatea de recuperare a cuiva care are o tulburare psihică, doar 8,6 % 

spunând că aceste persoane nu se pot recupera.  

 În cercetarea de faţă, datele pe care le-am obţinut arată că 58,3% din totalul 

respondenţilor sunt siguri că cei mai mulți dintre bolnavii psihici se recuperează, 24% 

consideră că depinde de gravitatea cazului și doar 17,7%  nu sunt de părere că 

majoritatea celor cu tulburare psihică se recuperează.  
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 Cu privire la serviciile medicale ce pot fi accesate pentru astfel de probleme, 

participanţii la studiu au fost mai sceptici , considerând în procent de 47,9% că aceste 

servicii nu sunt suficiente. Doar 29,7% au o perspectivă mai optimistă, considerând că 

numărul serviciilor medicale destinate acestor tulburări nu reprezintă o problemă.   

 

Căutarea ajutorului de specialitate versus căutarea sprijinului social  

 

 Căutarea ajutorului de specialitate într-o situație de problemă psihică pare a fi un 

demers care pentru jumătate dintre respondenții la studiu este foarte logic. Astfel, ei 

declară că s-ar adresa psihologului sau medicului psihiatru. Totuși, dacă privim mai în 

detaliu procentele obținute în urma analizelor statistice, observăm că un total de 28,6% 

au răspuns că ar contacta psihologul, iar următorul răspuns în ordine descrescătoare a 

procentelor este medicul de familie. La acesta ar apela 27,1% din respondenți, procent 

care este destul de mare în raport cu cauza pentru care ar alege să îl contacteze, care este 

suspicionarea că suferă de o tulburare psihică. La medicul psihiatru ar alege să se 

adreseze ca prim pas 21,4%, procent umat îndeaproape de alegerea de a discuta cu 

familia, pe care au făcut-o 18,2% din totalul respodenților.  

 Desigur, aceste date oferă o perspectivă asupra declarațiilor celor care au participat la 

studiu vizavi de situații ipotetice, și nu este sigur că oamenii ar proceda în acord cu 

aceste declarații în cazuri din viața de zi cu zi. Luând în calcul acest aspect, am analizat 

procentele obținute de cercetători cu privire la situația respondenților România 

(Stănculescu, M. S., Nițulescu, D., Preotesi, M., Ciumăgeanu, M., & Sfetcu, 2008), ei 

analizând ponderea populaţiei care în ultimul an a consultat efectiv sau a cerut sfaturi la 

psiholog, medicul psihiatru, medicul de familie, farmacist, asistentul medical, asistentul 

social, preot sau biserică. Rezultatele lor, cu diferențe între mediile urbam și rural, au 

arătat astfel: 9,3% (urban) respectiv 8,2% (rural) au consultat medicul psihiatru, 7,9% 

(urban) respectiv 4,4%  au apelat la psiholog, 85,4% (urban) respectiv 77,8% (rural) - la 

medicul de familie, 33,6% (urban) respectiv 37,1% (rural)- la asistente medicale, 72,5% 

(urban) respectiv 63,1% (rural)- la farmacie, 4% (urban) respectiv 12,4% (rural)- la 

asistentul social și 31,7% (urban) respectiv 39% (rural) - la preot sau biserică. 
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Rușinea asociată cu faptul de  avea o tulburare psihică 

 

 Afirmația “Dacă aş avea o tulburare psihică, aş prefer ca oamenii să nu ştie asta”, a 

stârnit în rândul a 32,8% din oameni o reacţie fermă şi afirmativă, în timp ce 55,2% au 

fost împotriva acestei afirmații, date din care putem concluziona că puțin mai bine de 

jumătate dintre participanți ar dori mai degrabă să caute sprijin social într-o astfel de 

situație, discutând cu oamenii din jur despre problema pe care o au. 

Un studiu derulat în Nigeria (Gureje et al., 2005) arată că la acel moment, 82,9% dintre 

respondenți au declarat că ar simți rușine în situația în care oamenii ar ști că un membru 

al familiei lor a fost diagnosticat cu o tulburare psihică. Rămâne de discutat dacă această 

diferență de deschidere a respondenților din Nigeria comparativ cu respondenții români 

vine dintr-o diferență culturală, sau este rezultatul trecerii timpului, având în vedere 

diferența de 15 ani între momentele culegerii datelor. 

 

Distanța față de persoanele cu tulburare psihică 

 

 În ceea ce priveşte distanţa faţă de persoanele care au o tulburare psihică, se pare că 

alte cercetări au reliefat că măsura în care oamenii sunt deschişi spre o posibilă prietenie 

cu cineva care suferă de o tulburare psihică a crescut odată cu trecerea timpului. Astfel, 

la nivelul populaţiei din Germania (Matthias C. Angermeyer et al., 2014), se pare că în 

anul 1990, 29,7% dintre oameni erau deschişi spre acest tip de prietenie, în 2001 

procentul a crescut la 30,8% iar în 2011, 43,4% dintre oameni au fost convinşi că ar 

putea accepta să aibă ca prieten apropiat o persoană care are o tulburare psihică.   

 Cât despre eşantionul românesc, din datele pe care le-am obţinut, 54,7% din oameni au 

declarat că ar fi deschişi să aibă o relaţie de prietenie cu cineva care suferă de o tulburare 

psihică, 22,9% au adoptat o poziţie neutră, în timp ce 22,4% au fost categorici că nu ar 

putea să fie prieteni cu aceste persoane.  

 Privitor la deschiderea oamenilor să accepte ca fiul sau fiica lor să aibă o relaţie, sau 

chiar să se căsătorească cu o persoană cu tulburare psihică, se pare că oamenii sunt mai 

reţinuţi. Astfel, doar 20,3% din respondenţi au spus că ar fi de acord cu acest lucru, în 

timp ce un procent total de 58,3% au fost categorici că nu ar putea să accepte acest fapt şi 

că ar fi împotriva acestei căsătorii. 
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Preconcepţii legate de persoanele cu tulburări psihice 

 

 Sintetizând datele existente în literatură, se pare că persoanele care suferă de tulburări 

psihice sunt văzute ca fiind periculoase, înfricoșătoare, violente de 7,2% dintre 

americani, în 1950, și de 12,1%- în 1996 (Pescosolido et al., 1996). La nivelul popolației 

din Iraq (Sadik et al., 2010), lucrurile stau puțin diferit, astfel că un total de 43,59% din 

respondenți au fost de acord cu afirmația că persoanele care au o tulburare psihică sunt 

de obicei periculoase, iar 12,35% au adoptat o poziție neutră cu privire la acest aspect.  

 În cercetarea de faţă, am constatat că 56,3% dintre respondenți consideră cu siguranță 

că persoanele care suferă de o tulburare psihică sunt periculoase, iar aproape o treime 

dintre ei cred că ar depinde de caz sau de natura tulburării. Doar 12,5% au opiniat contra 

acestei afirmații, unii dintre respondenți spunând că nu consideră că tulburarea psihică ar 

putea conta vizavi de nivelul de agresivitate al unei persoane.  

 În ceea ce privește catalogarea persoanelor cu tulburări psihice drept “nebune”, se pare 

că actualmente, doar 11% dintre respondenţi păstrează o astfel de preconcepţie, fapt care 

ar putea însemna o tendinţă mai scăzută spre discriminare.  
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Limite şi sugestii viitoare de cercetare 

 

 Unul dintre aspectele ce ar putea da valoare unui studiu ulterior ar fi faptul de a derula 

cercetarea statistică având un număr mai mare de respondenţi, întrucât deşi numărul de 

participanţi al prezentei cercetări este unul reprezentativ la nivelul populaţiei generale 

din România, unele dintre rezultatele analizelor statistice nu a fost posibil să fie 

generalizate, ele presupunând ca subgrupurile formate în mod natural (cum este gruparea 

pe studii absolvite, în acest caz) să aibă un număr dacă nu egal, măcar foarte apropiat de 

persoane ce se încadrează în fiecare grup.  

 Desigur, randomizarea participanţilor prin sistemul auto-dial a asigurat o distribuţie 

simetrică pe sexe, sau în ceea ce priveşte vârsta participanţilor, însă ajungem acum la o 

altă posibilă limită a cercetării, şi anume aplicarea chestionarului prin interviuri 

telefonice, prin apelarea unor numere ce aparţin reţelelor de telefonie mobilă Orange, 

Vodafone, Telekom, la care poate unele persoane cu un nivel de studii mai scăzut, nu au 

acces. 

 Alt fapt care ar putea fi pus în valoare , derulând un studiu asemănător împreună cu o 

echipă de cercetători este includerea mai mulor întrebări deschise vizând atitudini 

referitoare la persoanele care au o tulburare psihică. În mod cert, acest lucru ar presupune 

derularea unei cercetări mai ample, cu o întindere mai mare în timp, iar costurile ce se 

impun (spre exemplu plata contribuției fiecărui cercetător) ar fi mai ridicate.  

 Metoda de colectare a datelor, cea a sondajului telefonic, a constituit pentru lucrarea 

de față un mare avantaj, din următoarele motive: respondenții au putut fi foarte ușor 

contactați, operatorii au citit întrebările, iar răspunsurile au fost imediat centralizate, a 

fost eficientă din prisma timpului redus necesar aplicării fiecărui chestionar (interviuri 

asistate de calculator), iar numărul respondenților a fost destul de mare încât să constituie 

un eșantion reprezentativ la nivelul populației din România.  

 Totuși, sigur că în acord cu obiectivul pricipal al acestei cercetării, și anume 

explorarea percepțiilor oamenilor cu privire la tulburările psihice, s-ar putea găsi alte 

metode de colectare a datelor care să obțină răspunsuri mai concludente în raport cu 

obiectivul cercetării . Se consideră că utilizarea instrumentelor de tip  self-report ar creşte 

riscul ca participanţii să fie biasaţi, în încercarea de a oferi răspunsuri dezirabile din 

punct de vedere social sau din dorinţa de a se prezenta într-o lumină mai favorabilă.  
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 Pornind de la limitele observate ale acestui studiu, recomandările pentru cercetările 

următoare includ considerarea unui grup mai mare de subiecţi,  constituit pe cât este 

posibil din subgrupuri cu număr apropiat de participanţi,  considerarea unor întrebări 

deschise ce ar transforma studiul într-unul calitativ, precum şi incercarea de a colecta 

datele într-o altă manieră decât cea de tip self-report.  
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Anexa 1 - Chestionarul construit pentru culegerea datelor 

 

Nr Întrebări Cotare in SPSS 

1 Genul 1=F; 2=M 

2 Varsta XY 

3 Studii absolvite 1= Până la 8 clase 

2= 8-10 clase 

3= liceu/postliceala 

4= studii superioare 

4 Mediu de proveniență 1= rural; 2=urban 

5 Județul in care locuiti? Acronim judet 

6 Cunoașteți pe cineva care are sau a avut o 

tulburare psihică? 

1=DA; 2=NU 

7 Cand spun “tulburare psihică”, care este primul 

exemplu la care vă gândiți ? 

1= nevroză (anxietate, depresie, 

tulburare obsesivă) 

2= alcoolism 

3= psihoză (schizofrenie, tulburare 

maniacală, delir) 

4= altă categorie 

5= nu stiu 

8 O persoană care este tristă în majoritatea 

timpului unei zile, are sau nu o tulburare 

psihică?   

1=DA; 2=NU 

9 O persoană care își face probleme, griji și se 

stresează în majoritatea timpului, are sau nu o 

tulburare psihică? 

1=DA; 2=NU 

10 O persoană care bea foarte mult alcool, are sau 

nu o tulburare psihică? 

1=DA; 2=NU 

11 O persoană care riscă pariind sume mari de bani 

la jocuri de noroc, are sau nu o tulburare psihică? 

1=DA; 2=NU 

12 O persoană care este agresivă fizic (se bate) cu 1=DA; 2=NU 
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ceilalți si care ajunge de multe ori în vizorul 

poliției, are sau nu o tulburare psihică? 

13 O persoană care aude voci deși nu este nimeni 

langă ea, are sau nu o tulburare  psihică? 

1=DA; 2=NU 

14 Persoanele cu tulburări psihice sunt periculoase. 1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

15 Aș putea fi prieten cu o persoană cu tulburare 

psihică. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

16 Persoanele cu tulburare psihică pot fi 

recunoscute dupa infățișare. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

17 Majoritatea celor cu tulburare psihică se 

recupereaza. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

18 Persoanele cu tulburări psihice nu ar trebui să ia 

decizii. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

19 Există suficiente servicii medicale destinate 

celor cu tulburări psihice. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

20 Oamenii sunt de obicei grijulii cu cei care suferă 

de tulburări psihice. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

21 Bolile psihice nu se pot trata. 1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

22 Persoanele cu tulburări psihice ar trebui să aibă 

aceleași drepturi ca ceilalți oameni. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

23 Dacă ați avea o tulburare psihica, ati prefera ca 

oamenii să nu știe asta. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

24 Persoanele cu tulburări psihice nu ar trebui să 

aibă copii. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

25 Persoanele cu tulburări psihice pot fi tratate doar 

în spitale. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

26 Persoanele cu tulburare psihică sunt nebune. 1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

27 Aș fi de acord ca fiul sau fiica mea să se 

căsătorească cu o persoană cu tulburare psihică. 

1=De acord; 2=Nu stiu/ Depinde; 3= 

Împotrivă 

28 Cui v-ați adresa dacă ați suspecta că suferiți de o 1= psihologului 
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tulburare psihică? 2= psihiatrului 

3= medicului de familie 

4= preotului 

5= familiei 

6= alta categorie/ diletanti (vraci, 

vrajitoare, șaman) 

7= nu stiu 

29 V-ați adresa și unui psiholog? 1=DA; 2=NU 

 

 


