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Cuvânt înainte
Dragi prieteni,
Suntem onorați să vă anunțăm că și în anul 2021 vom continua
tradiția și vom organiza în același format virtual sub egida Bridging
Eastern and Western Psychiatry România, a Asociației Române de
Psihiatrie, a Colegiului Medicilor Iași și a Universității de Medicină și
Farmacie „Gr.T.Popa" Iași, Conferința națională de psihiatrie No addict
în perioada 15-17 aprilie 2021.
Conferința națională de psihiatrie No addict ediția 2021-virtuală se
înscrie într-o serie de manifestări științifice al căror principal scop este
acela de a populariza atât printre medicii de toate specialitățile, psihologi,
psihoterapeuți cât și pentru cei interesați că există metode moderne,
eficiente, cu rezultate atât pentru problemele legate de alcool cât și pentru
etnobotanice, droguri, joc patologic, internet etc.
Formatul conferințelor este unul dinamic și cuprinde updatarea
celor mai noi metode și terapii în adicţii, cursuri pre-conferință, sau
cursuri demonstrative.
Consorţiul de organizaţii naţionale şi internaţionale care sprijină
Conferinţa naţională de psihiatrie No addict furnizează soluţii medicale,
psihoterapeutice şi intervenţii psiho-sociale complexe în domeniul
adicţiilor, prezentând cursuri demonstrative şi workshopuri în cadrul
evenimentului.
Personalităţi de marcă din domeniul medical vor fi alături de noi
toţi pentru a ne împărtăşi cu generozitate din experienţa lor, întregul
congres se va constitui într-un dialog viu menit să clarifice variate teme
de discuţie specifice psihiatriei: schizofrenia, depresia, adicţiile,
tulburările cognitive, anxietatea.
Pandemia de COVID-19 a transformat spaţiul virtual într-o nouă
realitate care poate compensa momentan restricţiile impuse întâlnirilor în
persoană, transformând Conferinţa naţională de psihiatrie No addict întro experienţă atractivă online, astfel că în scurt timp ne pregătim de
această incursiune ştiinţifică în mediul virtual.
Coordonator Conferinţă,
Dr. Ovidiu Alexinschi, Medic Primar
Doctor în Ştiinţe Medicale
şi Comitetul de Organizare
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Studiu epidemiologic al suicidului
Vernica Scripcaru
Spitalul de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași
Diana Bulgaru Iliescu
Institutul de Medicină Legală Iași
Andreea Birlescu
Spitalul de Urgențe ”Sf. Spiridon” Iași
Calin Scripcaru
Institutul de Medicină Legală Iași
INTRODUCERE:
Suprema vocație a cercetătorului este cunoașterea care trebuie
realizată și pusă în slujba omului. Încă Platon distinge cunoașterea
conjuncturală (opinia) de cunoașterea epistemică (sigură) unde
demonstrarea devenea absolută. Maieutica lui Socrate se baza pe inducție
drept aptitudine a omului de a deschide calea adevărului obiectiv,
indiferent de concretul subiectiv. Ulterior, Aristotel a arătat calea de a
trece de la opinii la adevăr prin postulatul “adequatio rei intelectus”, ca
element esențial al logicii cunoașterii. Faptul va sta la originea
convingerilor ulterioare ale lui Kant, pentru care, obiectivitatea
cunoașterii depinde de știință care operează cu “episteme” ce conferă
stabilitate și soliditate adevărului. Judecățile fundamentate pe posibilitate
nu devin apodictice dacă nu avem elemente(criterii) de a transforma
posibilul în realitate. Ulterior Descartes punea la baza logicii cunoașterii 4
precepte:
• a nu accepta un lucru ca adevărat dacă nu a fost cunoscut în
mod clar și distinct (în scopul de a nu avea prilejul de a te
îndoi);
• a împărți dificultățile cercetării în atâtea părți cât este nevoie
(pentru a rezolva tema mai bine);
• a conduce gândurile în ordine (de la simplu la complex);
• a face enumerări complete și revizuiri generale (pentru a nu
omite nimic).
Prin postulatele de mai sus, Descartes punea bazele epistemologiei
elaborând cele 11 reguli cunoscute, printre care:
• pentru a cerceta adevărul este nevoie de o metodă;
• adevărul trebuie demonstrat clar etc.
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În același sens, Kant și apoi Rickert pun bazele logicii valorii
(logica științifică a spiritului) și de selecționare a lor după principii
epistemice (Camil Petrescu), cultura fiind scopul ultim al cunoașterii
naturii.
Se accentuează astfel vechiul principiu aristotelic, și anume că
“adevărul este acordul cunoștinței cu obiectul ei”.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul nostru este realizat pe parcursul a trei generații, în perioada
1982 – 2017 (35 de ani) cuprinzând la început (1982 – 1993) cazuistica
din regiunea Moldovei (aprox. 8 milioane de locuitori) iar ulterior ( 1994
– 2017) cazuistica din județul Iași (aprox 800.000 locuitori). S-a realizat
un total de aproximativ 6800 de cazuri, repartizate aproximativ egal în
mediul urban și rural. Dar referitor la creșterea anuală a numărului de
cazuri, putem arăta că dacă în 1994 întâlneam 83 de cazuri, în anul 2015
s-a ajuns la 143 de cazuri, chiar dacă populația în această regiune a scăzut
semnificativ prin plecarea locuitorilor în străinătate.
REZULTATE
Datele noastre epidemiologice au o fiabilitate crescută deoarece au
la bază o evaluare corectă a felului morții. În acest mod, studiul
epidemiolgic al suicidului ne-a apărut ca esențial cât timp acest fenomen
nedisociabil de mediul său fizic, temporal și social, prin aceasta, ca
extindere, cum remarcă și Vedrinne [42] nefiind un fenomen individual ci
social. De aceea Durkheim [43] punea creșterea ratei suicidului la
sfârșitul Secolului XIX pe seama declinului moral al țărilor analizate.
Jaroszewschi [44] arată deasemenea că după căderea comunismului în
Varșovia, dificultățile economice au făcut suicidul de 5 ori mai frecvent.
Atât studiile menționate cât și studiile actuale ca și datele noastre privind
analiza suicidului după regiuni, timp, vârstă, religie, dimensiuni ale
localităților, coeziune a grupului social, etc. arată că suicidul are o
frecvență invers proporțională, mai ales cu gradul de coeziune
interumană. Toți ceilalți factori printre care și bolile psihice, trebuie
considerați ca extrasociali, tezele psihobiologice ale determinismului
suicidar fiind considerate, încă de Durkheim, ca fiind o preconcepție.
Datele lui Durkheim care au concluzionat ca suicidul este un fenomen
sociologic sunt confirmate parțial și de datele noastre, compararea
suicidului cu omorul relevând că starea de anomie devine sursa lor
comună, dar fără, a putea neglija, din acest determinism, rolul
personalității fragile și a factorilor situaționali. Într-adevăr, cănd
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exigențele mediului sunt slabe și generează anomie, frecvența crimei
crește și invers, cănd exigențele mezologice sunt puternice și anomia
scade, crește frecvența suicidului. Nu este exclus ca frecvența crimei (ex.
războiul) să ofere o “imunitate” pentru suicid.
Aplicarea metodelor epidemiologice la studiul suicidului prin
studierea a 6800 cazuri intâlnite pe o durata de 35 ani (1982-2017) (durată
ce se află ca o punte pe un factor social important care, ambiental și
criminologic, face trecerea de la o societate riguros centrală prin multiple
mijloace, inclusiv prin frică, la o alta, în care absenșa valorilor și
normelor sociale ies pregnant în evidență) permite a avea o dinamică
veridică a factorilor ambientali în geneza tentativei de suicid și în
realizarea sa.
Se observă, conform Scripcaru C. că dacă suicidul avea o frecvență
redusă pe teritoriul Moldovei (în medie de 285 cazuri pe an între 19821985), între 1986-1989 el înregistrează un puseu de creștere de 363 în
medie pe an, pentru ca, după 1989 să se stabilizeze la o medie de 362
cazuri pe an. În anii 1988-1989 s-au produs 703 S (32,4%) față de 19901991 (30,1%) și 1992-1993 (37,5%).
Coform studiului nostru, în 1994, am înregistrat o valoare minimă
de 82 de cazuri de suicid (10.2 %oooo), in județul Iași, cu o creștere până
in 2008 când înregistrăm o valoare maximă de 149 de cazuri de suicid
(18.6%oooo), cu o stagnare a ratei până în 2012, urmând o ușoară scădere
(Tabel 1 și 2).
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Tabel 1 și Tabel 2. Frecvența suicidului in Iași în perioada 1994-2014.
În raport de mediul geografic se remarcă o frecvență mai accentuată
de cazuri în județele pe cale de rapidă industrializare și implicit de
migrare a populației, cum ar fi Galați (577 cazuri), Iași (588 cazuri),
Bacău (415 cazuri), Neamț (469 cazuri), față de zonele încă cu un
potențial economic predominant agricol (Vaslui, 355 cazuri, Botoșani 409
cazuri). Oricum, diferențele teritoriale sunt nesemnificative, fapt ce
permite a evalua epidemiologia suicidului ca un fenomen fără variații
importante de frecvență pe teritoriul Moldovei. Procentual, 4 județe cu
predominanță agricolă au dat 37,1% din cazuri iar celelalte 4 județe au dat
62,9 % cazuri.
Relația sinuciderii cu omorul, a autoagresiunii ca cealaltă față a
heteroagresiunii, interesează în mod deosebit, datele noastre tentând a
releva originea lor comportamentală comună ca fiind agresivitatea.
Dacă cuplăm crima și suicidul ca două forme ale aceleiași
agresivități, faptul confirmă un început de defulare a violenței, pus de
criminologi pe slăbirea controlului social, după 1990, consecință a
liberalizării unor frustrări acumulate în timp, cât și a unor noi cauze de
anomie apărute și care au dezinhibat comportamente violente auto și mai
ales heteroagresive (lipsă de consens față de norme și tradiții, scădere a
controlului social). Deoarece fenomenul merită analizat medico-legal și
criminologic, după opinia noastră, creșterea agresivității după 1990 s-ar
putea explica prin 3 factori:
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•

scăderea atașamentului față de modelele parentale consecutiv
situației frecvente de copil nedorit, conjugopatie familială
(frecvența concubinajului, alcoolismului de cuplu, etc).
• lipsei de angajare a multor persoane în activități și conduite
stabile (școlare, culturale) de unde creșterea șomajului,
dependenței sociale;
• restructurării dificile a credințelor în valori fundamentale și
perene cum ar fi valorile tradiționale, religioase, de
proprietate, care prelungesc niște conflicte dintre valorile
oficial afirmate și cele individual percepute.
Agresivitatea este expresia prin excelență a anomiei, la o anumită
slăbire a controlului social, remarcându-se o scădere a încrederii în lege
și autoritate, chiar cu generarea unei subculturi delincvente.
De altfel, reaccentuarea controlului social se impune ca un corectiv
adus delincvenței chiar și în țările cele mai dezvoltate, mai civilizate și
democratice.
Alte variabile ale studiului epidemiologic au fost frecvența
suicidului în raport de mediu, constatându-se o frecvență de 1354 cazuri
în rural și 1013 cazuri în urban, de 57,19% în rural și 42,81% în urban, cu
o valoare maximă de 53,22% in 2003 pentru mediul urban (Tabel 3 și 4).
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Tabel 3 si4. Frecvența suicidului în raport de mediu.
În toate studiile epidemiologice privind suicidul se fac raportări ale
frecvenței sale funcție de lunile anului. Din datele noastre rezultă o mai
mare frecvență a suicidului în lunile mai, iulie și octombrie, când s-au
înregistrat 242, 242, respectiv 240 cazuri pe lună. Cea mai redusă
frecvență s-a înregistrat în perioada noiembrie-februarie, cu valori
cuprinse între 139-159 cazuri pe lună.
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Tabel 7. Distribuția cazurilor de suicid pe luni.
CONCLUZII
1. Fiabilitatea datelor epidemiologice a lotului analizat rezultă din
evaluarea științifică medico-legală a datelor necroptice, favorizată de
prevederile legale.
2. Deși în lume și în societatea de tranziție se remarcă o creștere a
ratei suicidului pusă pe seama dificultăților economice și declinului moral
al societății, din datele lotului analizat nu rezultă o astfel de creștere
frecventă, chiar și în condițiile în care suicidul nu poate fi disociat de
contextul fizic, temporal și social în care se produce. Faptul relevă o mai
strânsă coeziune de grup familial prin remanența tradițiilor religioase și
culturale față de viață și moarte, existente în populația din care provine
lotul analizat.
Faptul poate fi raportat la constatarea că rata suicidului crește cu
bunăstarea când oamenii așteaptă mai mult de la viață, care prin
nerealizare, duce la frustrare și suicid, rata suicidului variind invers
proporțional cu stabilitatea relațiilor sociale. Ori de câte ori nivelul de
integrare socială este scăzut, rata suicidului crește și invers.
3. Faptul că geografic, în teritoriul analizat, nu se observă diferențe
semnificative ca frecvență, conferă lotului un caracter unitar de studiu și
relevă rolul relativ uniform al condițiilor ambientale realizate printr-o
industrializare excesivă pe seama zonelor rurale.
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4. Faptul că 57% din sinuciderile realizate s-au produs în mediul
rural, scoate în evidență dificultățile economice întâlnite de această
categorie de populație în perioada analizată.
5. Concordant cu datele literaturii și în analiza noastră, suicidul
realizat a fost de 3 ori mai frecvent la bărbați decât la femei. Faptul relevă
că sub aspect comportamental, bărbatul este înclinat mai mult câtre
agresivitate exterioară și certă, în timp ce femeia către agresivitate
interioară și incertă, dovadă frecvența mult mai mare a tentativelor de
suicid la femei ca o reacție impulsivă la o stare conflictuală mai ales
familială.
6. În lotul analizat suicidul realizat scade cu vârsta (după 60 ani)
încât vârsta nu apare “ca un factor autonom de risc”, fapt ce trebuie
corelat încă cu vigoarea concepțiilor și credințelor privind suicidul ca un
păcat condamnabil religios.
7. Frecvența maximă a realizării suicidului s-a produs în lunile mai,
iulie, octombrie, fapt ce poate fi corelat cu frecvența și/sau acutizarea
stărilor depresiv reactive la conflictele sociale de muncă și familiale,
conjugale și probabil și cu creșterea consumului de alcooluri tari în
condițiile de climă caldă. Aceste date coincid și cu frecvența mai
accentuată a suicidului realizat duminica, lunea și către dimineața zilei.
8. Datele generale analizate prezumă că anomia este numitorul
comun (sursa) agresivității actuale, atât auto cât și heteroagresive, fapt ce
va fi corelat pe parcursul studiului cu analiza factorilor de risc și a
trăsăturilor de personalitate a subiecților.
9. Datele epidemiologice analizate permit a emite ipoteza că cel mai
eficace model de profilaxie a riscului de suicid (ca și a agresivității în
general) este unul medical integrativ, bazat pe evaluarea factorilor de risc
în măsură a dezvolta comportamentul suicidar (factori biologici,
psihodinamici, individuali și sociali), din care să decurgă o profilaxie
primară (a nivelului general de viață și a calității vieții), secundară (a
prevenirii agresivității și implicit a suicidului în populațiile cu risc) și
terțiară (de prevenire a recidivei infracționale, a recidivei tentativei de
suicid).
10. Datele epidemiologice rezultate din lotul analizat relevă, de la
început, polimorfismul comportamentului suicidar care obligă la o
abordare multidimensională.
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Adicția și boala renală
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Legătura între diferitele adicții și boala renală este bilaterală și
impune o abordare multidisciplinară în vederea managementului optim al
pacienților.
Pacienții dependenți de fumat, alcool sau droguri pot să dezvolte în
evoluție o boală renală. Pe de altă parte pacienții cu boală renală cronică
pot să prezinte agravarea sau progresia bolii în contextul diferitelor
dependențe.
FUMATUL ȘI BOALA RENALĂ CRONICĂ
Dependența de fumat nu este rară. Legătura de cauzalitate între
fumat și patologia renală este din ce în ce mai studiată. Fluxul plasmatic
renal este mai scăzut la fumătorii cronici comparativ cu nefumătorii,
consecințele fiind creșterea concentrației endotelinei plasmatice și
anomalii ale vaselor renale. Disfuncția endotelială joacă un rol major în
afectarea renală. Este alterat metabolismul prostaglandinelor cu creșterea
tromboxanului, isoprostanilor, scade oxidul nitric, crește producția de
endotelină, crește interacțiunea și agregarea plachetară, a PMN și
monocitelor, apar leziuni hipoxice de la monoxidul de carbon. Fumatul
determină fibroză renală conducând la un declin mai rapid al funcției
renale. Sunt afectate funcția endotelială, stresul oxidativ, activarea
factorilor de creștere ca angiotensina II și endotelina 1, metabolismul
lipoproteinelor și rezistența la insulină. Nicotina are proprietăți
vasoconstrictoare conducând la o creștere tranzitorie a tensiunii arteriale
și scăderea ratei de filtrare glomerulară la adulții sănătoși. De asemenea
induce leziuni epiteliale și endoteliale, are efecte proinflamatorii și
prooxidante, activează fibroblaștii în multe organe.Un rol important îl au
și glicotoxinele ca produșii de glicozilare avansată ale căror concentrații
sunt crescute la fumători. Aceștia determină progresia bolii renale în
special la pacienții diabetici.
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Xia și colab. (2017) au efectuat o metaanaliză ce a inclus 15 studii
de cohortă prospective și au arătat că fumatul este un factor de risc
independent pentru dezvoltarea bolii renale cronice și pentru boala renală
cronică terminală pentru toate tipurile de fumători (fumători, fumători
ocazionali, foști fumători).
La pacienții diabetici fumatul crește riscul de a dezvolta
microalbuminurie, scade intervalul de apariție a proteinuriei, accelerează
progresia nefropatiei diabetice.
La pacienții fumători cu boală renală cronică nondiabetici s-a
constatat un risc mai mare de boală renală cronică terminală, risc de
progresie accelerată a bolii renale sau risc de pierdere a grefei renale.
ALCOOLUL ȘI BOALA RENALĂ CRONICĂ
Consumul de alcool și riscul de boală renală cronică a fost analizat
de Li și colab (2019) ce au efectuat o metaanaliză a 15 studii de cohortă și
au arătat că consumatorii de alcool sub 60 g au un risc scăzut de boală
renală cronică, în timp ce la consumatorii de alcool peste 60 g riscul
crește cu 7%.
DROGURILE (COCAINA ȘI HEROINA) ȘI BOALA
RENALĂ CRONICĂ
Cocaina, drog recreațional este utilizată de multe ori abuziv în toată
lumea. Cocaina este un activator puternic al sistemului nervos simpatic
conducând la vasoconstricție, disfuncție endotelială, stres oxidativ,
activare plachetară și scăderea prostaglandinelor E2 și prostaciclinelor.
Cocaina poate conduce la accident vascular cerebral ischemic, infarct acut
de miocard, disecție arterială, tromboze vasculare și rabdomioliză.
Etiologia afectării renale induse de cocaină este multifactorială și implică:
schimbări în hemodinamica renală, schimbări în sinteza matricei
glomerulare, degradarea și stresul oxidativ și induce aterogeneza renală.
Cocaină determină leziuni glomerulare, tubulare, vasculare și
interstițiale. Spectrul manifestărilor renale este variat: insuficiență renală
acută prin rabdomioliză, vasculite, infarct renal, microangiopatie
trombotică, HTA malignă, insuficiență renală cronică, hipertensiune
arterială.
Heroina induce insuficiență renală acută prin necroză tubulară
acută, nefrită interstițială acută, microangiopatie trombotică sau
nefropatie prin cristale de heroină, insuficiență renală cronică prin
glomerulonefrită membrano-proliferativă, glomeruloscleroză focală și
segmentară, amiloidoză, nefrită interstițială cronică.
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Asocierea între diferitele adicții (fumat, alcool, droguri) și progresia
bolii renale cronice
Fumatul și consumul de droguri, în special heroina și cocaina s-au
asociat cu un risc crescut de progresie a bolii renale cronice și cu un risc
crescut de mortalitate de orice cauză.
CONCLUZII
Fumatul conduce la dezvoltarea fibrozei renale și declinul ratei de
filtrare glomerulară.
Consumul de alcool ≥60 g/zi crește riscul de boală renală cronică.
Abuzul de cocaină și heroină poate cauza o varietate de manifestări
renale.
Fumatul și abuzul de droguri, în special heroina și cocaina s-au
asociat cu un risc crescut de progresie a bolii renale cronice și cu
mortalitatea de orice cauză.
Adicțiile sunt o provocare pentru medicul psihiatru, dar pot fi o
provocare și pentru medicul nefrolog. Colaborarea interdisciplinară este
baza managementului optim al pacientului cu adicție și boală renală.
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MODELUL FACTORILOR DE RISC ȘI DE PROTECȚIE
Factorii de risc sunt definiți ca circumstanțe/ caracteristici/
variabile anterioare inițierii consumului de droguri care, convergând în
viața unei persoane, contribuie la creșterea probabilității ca acea persoană
să dezvolte comportamente relaționate cu consumul și abuzul de droguri
Exemple de factori de risc:
– sociali (disponibilitatea drogurilor, deprivare economică și
socială etc.)
– familiali (consum de droguri în familie, stiluri parentale
disfuncționale etc.)
– individuali și interpersonali (factori psihologici, eșecul școlar,
anturajul etc.)
Factorii de protecție intervin în medierea/ moderarea efectelor
expunerii la situații de risc, reducând în acest fel vulnerabilitatea
persoanelor în fața problemelor relaționate cu drogurile.
Exemple de factori de protecție:
– interiorizarea normelor sociale,
– legături afective părinți- copii,
– abiltăți decizionale,
– randamentul școlar.
FACTORI PSIHOLOGICI CU INCIDENȚĂ CRESCUTĂ ÎN
CONSUMUL DEPENDENT DE DROGURI
Modelul factorilor de risc și de protecție
În 1994, Committee on Prevention of Mental Disorders al Institute
of Medicine din SUA a definit factorii de risc ca acele caracteristici,
variabile sau circumstanţe care acţionând în viaţa unei persoane,
contribuie la creşterea probabilităţii ca acea persoană să dezvolte o
problemă de comportament, în comparaţie cu orice altă persoană din
populaţia generală, selecţionată la înâmplare.
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Factorii de risc sunt circumstanţe anterioare iniţierii consumului,
abuzului sau consumului problematic de droguri. Au fost clasificaţi în 2
mari grupe (Hawkins şi colab.,1992) - factori socio- culturali (contextuali)
şi factori cu caracter intra/interpersonal (individuali):
• Factorii de risc contextuali
– Cadrul
legislativ
şi
norme
sociale
favorabile
comportamentului de consumul de droguri - legislaţia
permisivă şi favorabilă intereselor economice care menţin
diferite afaceri relaţionate cu drogurile, înalta toleranţă
social.
– Disponibilitatea şi accesibilitate drogurilor - numărul
punctelor de vânzare, eficienţa mecanismelor de promovare
şi distribuţie, preţul.
– Extrema deprivare socială - indicatori de dezavantaj social
(sărăcia extremă, aglomerările umane, condiţii de viaţă
proastă).
– Dezorganizarea socială - incapacitatea unei structuri
comunitare de a identifica valorile comune ale rezidenților
săi și de a menține un control social eficient (Sampson &
Groves, 1989). Deși este greu de măsurat cu exactitate gradul
dezorganizării unei comunități, factori precum rata
criminalității, rasismul, prejudecățile frecvente, vandalismul,
consumul de alcool în locuri publice, clădirile abandonate, sau dovedit a fi buni predictori pentru numărul impresionant
de persoane consumatoare de substanțe ilicite (Winstanley și
colab., 2008).
– Prezentarea în mass-media a comportamentelor favorabile
consumului de droguri, a comportamentelor antisociale şi
violenţei.
• Factorii de risc individuali şi interpersonali
– Factori fiziologici - predispoziţie ereditară la abuzul de
anumite substanţe psihoactive. Numeroase studii au fost
realizate pe gemeni atât de gen masculin, cât și de gen
feminin pentru a testa influența genetică în dezvoltarea
dependenței de substanțe. O corelație pozitivă a fost
descoperită între perechile de gemeni monozigoți vs. dizigoți
și consumul de alcool, droguri și tutun. Contribuția genetică
în cazul femeilor a fost de 47%, iar în cazul bărbaților, de
79% (Clay, 2010).
23

– Factori psihologici- Existenţa unei relaţii pozitive între
anumite caracteristici psihologice, trăsături de personalitate şi
comportamentele de consum (de ex. căutarea de senzaţii noi,
un prag scăzut în evitarea durerii, incapacitatea de a controla
emoţiile, labilitatea emoţională, agresivitatea). S-a constatat
că există o corelaţie pozitivă între tulburările de
comportament şi hiperactivitatea din copilărie şi consumul de
droguri de mai târziu. De asemenea, o imagine de sine
defavorabilă, caracterizată prin neîncredere în sine şi
complexe de inferioritate, poate determina fie o atitudine
rebelă ce conduce la consum de drog (adică un
comportament ce nu este aprobat social şi care este chiar
incriminat penal), fie retragere socială şi timiditate excesivă.
În ultimul caz, neputând întreţine relaţii normale, fireşti decât
cu un maxim disconfort, persoana poate descoperi că există
substanţe care odată consumate te fac să te simţi bine,
dezinhibat, să fii spontan. O altă trăsătură predispozantă este
anxietatea, drogurile depresive ale sistemului nervos central
putând ajunge să fie folosite de anxioşi pentru a scăpa de
acea suferinţă psihică, de acea frică de ceva nedefinit, de
inadecvare şi stres. Personalitatea patolologică este un factor
de risc în consumul problematic de droguri, consumatorii de
droguri fiind clasificaţi în următoarele categorii- psihotici şi
prepsihotici, psihopaţi, personalităţi imature (adolescenţi,
întârzieri de maturizare), persoane ce s-au adaptat la
presiunea grupului (după Antoine şi Maurice Porot, 1999).
– Atitudini şi comportamente familiale permisive cu privire la
droguri - relaţia pozitivă existentă între apartenenţa la unităţi
familiale unde cel puţin unul dintre părinţi este consumator şi
dezvoltarea pe termen lung a unor probleme de dependenţă
de droguri. Modelarea exercitată de către părinţi prin propriul
lor stil de viaţă exercită o influenţă în debutul consumului de
droguri la copii.
– Disfuncţii educative ale familiei - relaţia între stiluri
parentale inconsistente/ ineficiente în stabilirea de norme de
comportament în familie şi problemele de abuz de droguri la
copiii care prezintă comportamente dezadaptative precum
tulburări de atenţie, iritabilitate, agresivitate. De asemenea,
copiii cărora nu li s-a refuzat nimic, care primesc tot ceea ceşi doresc fără să li se pretindă nimic în schimb, riscă să
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dezvolte personalităţi hedoniste, viaţa fiind văzută ca un şir
de plăceri şi nici o faptă care ar putea duce la plăcere nu
trebuie ratată. Hedonismul, ca atitudine pozitivă faţă de tot
ceea ce este plăcere, este considerat un factor de risc pentru
consumul de droguri.
Lipsa unor legături afective familiale - absenţa suportului
emoţional pozitiv
Eşecul şcolar - randamentul şcolar scăzut identificat ca factor
de predispoziţie al frecvenţei consumului de droguri.
Angajamentul scăzut faţă de şcoală - există o relaţie inversă
între abuzul de droguri şi integrarea şcolară sau continuarea
studiilor secundare.
Anturajul consumator - consumul de droguri de către grupul
de egali este un factor cu consistenţa cea mai mare pentru
consumul individual. Este o relaţie biunivocă, indivizii tind
să se integreze în grupuri cu aceleaşi afinităţi, iar intrarea în
grupuri fără norme se produce înaintea iniţierii consumului
de droguri. În ciuda existenței factorilor protectivi, câteva
studii atestă că anturajul este cel care favorizează cel mai
mult debutul adicției de droguri în viața unei persoane,
deoarece influența comportamentului antisocial al prietenilor
afectează considerabil consumul de droguri în cadrul unui
grup (Clay, 2010).
Atitudini favorabile consumului de droguri - relaţia pozitivă
între debutul consumului şi credinţele pozitive cu privire la
droguri, convingerea că potenţialele beneficii ale consumului
sunt mai mari decât posibilele costuri.
Debutul timpuriu al consumului de droguri - frecvenţa
consumului şi dezvoltarea problemelor legate de dependenţă
vor fi mai mari cu cât vârsta de debut este mai mică.
Comportamente antisociale timpurii şi persistente - există o
relaţie directă între debutul timpuriu al comportamentelor
antisociale şi consumul ulterior de droguri, în special alcool,
tutun.

Recunoaşterea limitelor în controlul factorilor de risc a condus
cercetările către studiul factorilor de protecţie, adică acele circumstanţe
sau condiţii ce pot media/ modera efectele expunerii la situaţiile de risc,
reducând astfel vulnerabilitatea indivizilor în problemele relaţionate cu
drogurile.
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Dintre principalii factorii de protecţie identificaţi enumerăm:
• Factori de protecţie individuali
– capacitatea de rezolvare a problemelor, sentimentul de
autoeficienţă, capacitatea de a interioriza norme sociale cu
privire la controlul consumului de droguri, randamentul
şcolar, legături afective pozitive cu şcoala şi profesorii.
• Factori de protecţie familiali
– legături emoţionale strânse părinţi- copii, implicarea
părinţilor în activităţile copiilor, supervizarea părintească,
norme familiale consistente;
– promovarea şi dezvoltarea abilităţilor sociale în perioada
copilăriei şi adolescenţei prin întărirea valorilor pozitive,
existenţa unor legături emoţionale puternice cu instanţele
socializatoare (familia, şcoala, biserica, ale instituţii cu
caracter social), menţinerea unor valori prosociale din partea
grupului de egali şi aprecierea pozitivă a grupului de către
părinţi.
Modelul factorilor de risc şi de protecţie are importante implicaţii
practice în domeniul reducerii cererii de droguri, deoarece intervenţiile
trebuie să se centreze pe reducerea riscurilor imediate ale abuzului de
droguri şi promovarea stabilirii pe termen lung a factorilor de protecţie, în
special în cazul grupurilor/ persoanelor vulnerabile.
FACTORI PSIHOLOGICI CU INCIDENȚĂ CRESCUTĂ ÎN
CONSUMUL DEPENDENT DE DROGURI
Principalii factori psihologici implicați atât în dezvoltarea
comportamentului adictiv, cât și în reluarea comportamentului de consum
(recădere) după o perioadă de abstinență, identificați în cazul
beneficiarilor incluși într-un program integrat de asistență, au fost:
• Stilul de atașament
– preocupat - lipsa de valoare personală și evaluare pozitivă a
celorlalți (tulburare de personalitate dependentă, obsesivcompulsivă, histrioncă)
– preocupat-temător - opinie negativă despre sine și o opinie
despre ceilalți oscilantă între pozitiv și negativ, dorința de a fi
plăcuți și acceptați de ceilalți, temându-se totodată de
respingere și abandon(tulburare de personalitate evitantă)
– temător- de desconsiderare - opinie negativă despre ceilalți și
o percepție de sine care oscilează între pozitiv și negative, îi
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folosesc pe ceilalți pentru a-și satisface nevoile, fiind în
același timp precauți și desconsiderandu-I (tulburare de
personalitate antisocial, narcisică)
dezorganizat - opinii fluctuante despre sine și ceilalți
(tulburare de personalitate borderline)
Trăsături temperamentale
impulsivitatea,
iritabilitatea,
reactivitatea,
labilitatea
emoțională
Scheme cognitive dezadaptative (percepția de sine și despre
ceilalți, tipare durabile care generează gânduri și emoții
negative, disfuncționale și interferează cu atingerea
obiectivelor și satisfacerea propriilor nevoi), precum:
neîncredere/ abuz (credința că ceilalți îl vor abuza, îl vor
umili, înșela, manipula, minți, sau vor profita de el)
dependență/ incompetență (credința că nu este capabil să
răspundă într-o manieră competent responsabilităților
cotidiene, în absența ajutorului considerabil din partea
celorlați)
autocontrol insuficient (credința că este incapabil de
autocontrol și toleranță la frustrare)
deprivare emoțională (anticiparea faptului că dorința de a fi
sprijinit emoțional nu va fi satisfăcută de ceilalți)
subjugarea (credința că nevoile și emoțiile trebuie reprimate
pentru a satisface nevoile celorlalți și pentru a evita criticile
izolare socială (credința că individual este alienat, diferit de
ceilalți sau că nu face parte din niciun grup)
vulnerabilitatea în fața răului sau a bolii (teama exagerată că
o catastrofă iminentă se va dezlănțui în orice moment și că nu
va putea fi prevenită)
Stilul comportamental (modul în care persoana reacționează
la un eveniment declanșator, circumstanțe, stimuli)
nerăbdare, impulsivitate, nerespectarea angajamentelor
profesionale și a obligațiilor financiare, falsitate și viclenie,
comportamente de căutare de risc, influențabilitate, dorința
de a obține beneficii imediate (lipsa planurilor pe termen
lung)
lipsă de asertivitate, neîncredere în sine, docilitate,
nesiguranță, acte fizice de autovătămare (gesturi suicidare,
automutilare), neajutorare
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Stilul interpersonal
conflictualitate, desconsiderarea nevoilor celorlalți, relații
superficiale, lipsa empatiei, exploatarea celorlalți, aroganță,
nevoia de a atrage atenția celorlalți
nevoia de încurajări pentru a lua decizii, sensibilitate la
respingere
Stilul emoțional/afectiv
neimplicare, nu prea manifestă vinovăție, remușcări sau
rușine în ceea ce privește propriile acțiuni, exprimare
superficială a emoțiilor
anxietate, nesiguranță, teama de abandon sau de dezaprobare,
sentimente de vid interior profund, reactivitate emoțională,
labilitatea extremă a dispoziției, depresie

CONCLUZII
Când abordăm problematica factorilor de risc, trebuie să avem în
vedere următoarele aspecte:
• Atunci când un factor de risc este prezent, probabilitatea ca o
persoană să aibă o dependență este mai mare decât atunci când
nu este prezent;
• De obicei adicția este rezultatul intervenției mai multor factori,
de ordin biologic, psihologic și social;
• Studiile longitudinale concentrate pe copiii cu risc ridicat ce
vizează consumul de substanțe atestă existența unei serii de
deficiențe cognitive înainte de debutul utilizării substanțelor,
iar aceste deficiențe pot juca rolul unor predictori pentru
consumul din viitor (Castellanos-Ryan & Conrod, 2020);
• Factorii de mediu ce vizează adicția influențează în principal
debutul consumului, iar factorii genetici sunt mai predispuși să
întărească trecerea de la consum recreațional la dependență.
• Anumiți factori de risc apar în diferite stadii de evoluție ale
individului (Hull & Day, 2018):
– Sistemul familial: Dacă copilul este născut și crescut într-o
familie cu un statut economic deficitar, șansele de a consuma
droguri cresc considerabil, iar dacă familia de proveniență
este monoparentală, riscul de a consuma substanțe este foarte
ridicat în adolescență;
– Între 0 și 11 ani: Abandonul sau abuzul din copilărie
reprezintă factori de risc pentru o dezvoltarea copilului, ceea
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ce duce la mecanisme precare de adaptare și șansele abuzului
de droguri cresc;
– Între 12 și 17 ani: Factorii de risc pentru consumul de
substanțe interzise din această perioadă sunt strâns legați de:
- comunitate (număr mare de consumatori în comunitate,
imagine pozitivă a drogurilor în media);
- părinți (conflicte repetate între părinți și copii, atitudinea
permisivă a părinților când vine vorba de consumul de
droguri, consum de alcool sau de droguri în familie);
- anturaj (consumatori de droguri in grupul de egali);
- personalitatea individului (personalitate dominată de
spiritul aventurier, căutarea de senzații tari, o atitudine
pozitivă în fața pericolelor).
• Intervențiile directe sunt posibile în cazul anumitor factori de
risc, prin eliminarea acestora scăzând probabilitatea
dependenței. Alți factori semnalaţi anterior sunt în schimb
dificil de modificat sau schimbat pe termen scurt (de ex.
factorii socio-culturali).
• Modelul factorilor de risc şi de protecţie are importante
implicaţii practice în domeniul reducerii cererii de droguri,
deoarece intervenţiile trebuie să se centreze pe reducerea
riscurilor imediate ale abuzului de droguri şi promovarea
stabilirii pe termen lung a factorilor de protecţie, în special în
cazul grupurilor/ persoanelor vulnerabile.
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Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la
nivel mondial, în vreme ce consumul de alcool este cel de-al cincilea
factor de risc pentru deces și incapacitate de muncă. Relația dintre această
toxină, binecunoscută și larg răspândită și bolile cardiovasculare este una
complexă, bimodală, descriind o curbă în formă de „J” sau „U”,
consumul de alcool scăzut până la moderat fiind aparent asociat cu o
scădere a numărului de evenimente adverse cardiovasculare și de decese,
comparativ cu abstinența [1].
S-a sugerat că în principal consumul moderat de vin roșu, ca parte
integrată a dietei mediteraneene, joacă un rol important în prevenția
bolilor cardiovasculare, fiind principala explicație pentru așa numitul
„paradox francez”, populația franceză prezentând o incidență relativ
scăzută a bolii coronariene aterosclerotice, în contextul unei diete relativ
bogate în grăsimi saturate [2]. Vinul roșu, datorită conținutului său înalt
de polifenoli și resveratrol, are un efect dovedit de reducere a procesului
de aterogeneză și implicit a ratei de fenomene aterotrombotice [3].
În ultima vreme, există însă tot mai multe controverse în ceea ce
privește potențialele efecte benefice ale consumului de etanol în cantități
moderate. În mod cert însă, alcoolul în doze excesive per ședință de
consum și la un consum cumulativ ridicat, este nociv pentru sistemul
cardiovascular, asociindu-se cu o creștere a mortalității totale și
cardiovasculare, cu apariția a diverse tulburări de ritm cardiac, a morții
subite cardiace și a cardiomiopatiei dilatative toxice [4].
Cardiomiopatia dilatativă alcoolică este cea mai frecventă formă de
leziune miocardică structurală indusă de etanol, ce apare într-o manieră
dependentă de doză și independentă de alte carențe nutriționale,
hipovitaminoze sau diselectrolitemii [5]. Deși nu se bazează pe date
experimentale sau epidemiologice solide, definiția acceptată în prezent a
cardiomiopatiei etanolice este de prezență a unei dilatări cardiace globale
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și a unei contractilități miocardice sever deprimate, ce survine de regulă
în urma unei expuneri cronici, la >80 g/zi de alcool, timp de >5 ani [6].
Foarte important este faptul că nu toți indivizii cu aport crescut de
alcool dezvoltă cardiomiopatie etanolică, iar această heterogenitate de
răspuns indică existența unor diferențe în sensibilitatea subiacentă, cel
mai probabil de natură genetică. Mutațiile genice care conduc la variante
trunchiate ale titinei (TTNtv) au, se pare, o contribuție importantă în
etiopatogenia cardiomiopatiei dilatative alcoolice [7].
Cardiomiopatia etanolică reprezintă o cauză majoră atât de
insuficiență cardiacă, cât și de moarte subită cardiacă, dintr-un total de
5,869 de victime ale morții subite cardiace din cohorta Fingesture, la 290
de subiecți substratul aritmogen fiind reprezentat de cardiomiopatia
dilatativă alcoolică (4,9%) [8].
Consumul episodic excesiv de alcool este asociat cu dezvoltarea
unei game foarte largi de aritmii cardiace, reunite sub termenul de
„Holiday Heart Syndrome”, sindrom descris pentru prima dată de
Ettinger, în 1978 și în cadrul căruia fibrilația atrială a fost cel mai frecvent
raportată [9]. Pentru fibrilația atrială există dovezi clare că atât frecvența,
cât și cantitatea de consum descriu o corelație pozitivă, liniară, cu rata de
apariție de novo a acestei aritmii supraventriculare. Cel mai recent studiu
care a raportat existența unei relații liniare și nu a unei curbe în forma
literei J, între consumul de alcool și fibrilația atrială de novo este cel al lui
Csengeri et al., în care a fost observată o creștere a incidenței fibrilației
atriale începând cu niveluri foarte scăzute de consum, independent de
tipul de băuturi alcoolice și de pattern-ul de consum [10].
În plus, abstinența de la consum se asociază cu reducerea ratei de
recurență a acestei aritmii supraventriculare, într-o analiză ce a inclus
consumatori obișnuiți de etanol cu fibrilație atrială, pacienții randomizați
în grupul de abstinență descriind o reducere a încărcăturii totale a
fibrilației atriale pe parcursul a 6 luni de urmărire [11]. La nivel
molecular, activarea prin stres a căii de semnalizare mediată de kinaza CJun N-terminal (JNK) mediază activitățile aritmice ale alcoolului,
reprezentând o potențială țintă terapeutică [12].
În ceea ce privește boala coronariană aterosclerotică, relația este una
complexă, controversată, consumul de alcool scăzut până la moderat fiind
asociat cu o mortalitate mai scăzută prin boală cardiacă ischemică și
acționând ca și promotor al aterosclerozei coronariene doar prin asocierea
cu alți factori de risc [13]. Doar un trial clinic randomizat ar putea furniza
dovezi concludente cu privire la existența unui risc mai scăzut de boală
coronariană aterosclerotică și de alte boli cardiovasculare în rândul
32

consumatorilor moderați versus abstinenți, trialul randomizat multicentric
MACH15 (Moderate Alcohol and Cardiovascular Health Trial) fiind
primul de acest gen, care urmărește să evalueze existența sau nu a unei
relații de cauzalitate [14].
Până la obținerea unor informații suplimentare, se recomandă însă
restricționarea consumului, la ≤ 2 băuturi standard/ zi pentru bărbați și ≤ 1
băutură standard/ zi pentru femei, o băutură standard conținând 12-15g de
etanol pur [15].
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Direcții noi în tratamentul farmacologic al
dependențelor de substanțe
Valentin Matei
Tulburările utilizării substanțelor (TUS) sunt reprezentate de
modificările patologice la nivelul SNC determinate de diferitele droguri
ce produc afectarea maladaptativă a comportamentului. Acest lucru
determină apariția unor comportamente patologice, orientate spre
obținerea drogurilor, în dauna comportamentelor de căutare a
recompenselor normale, biologice (mâncare, sex) sau culturale (relațiile
interpersonale).
Astfel, înlocuirea recompenselor naturale și normale de către
folosirea drogurilor sugerează că neuropatologia TUS rezidă la nivelul
circuitelor neuronale (incluzând toți neurotransmițătorii implicați) ce
mediază detecția și obținerea recompenselor naturale.
Modelul actual al TUS implică intoxicația acută, sevrajul și
preocupare/anticipare a consumului de substanțe („craving”). Intoxicația
acută afectează zone cerebrale implicate în procesul natural de
recompensă și atribuire a semnificațiilor situațiilor cu potențial de
recompensă. Structurile neurobiologice afectate sunt ganglionii bazali iar
neurotransmiterea este afectată prin creșterea nivelului dopaminei,
opioidelor, serotoninei, GABA și acetilcolinei. Sevrajul implică structuri
precum amigdala și habenula și determină modificări ale CRF-ului,
norepinefrinei, dinorfinei, acetilcolinei, neuropeptidului Y și
endocannabinoizilor. Preocupare/anticipare a consumului substanței
(„craving”) implică impulsivitate crescută și afectarea funcțiilor
executive. Structurile neurobiologice afectate sunt cortexul prefrontal,
hipocampul, amigdala și insula, iar din punct de vedere al
neurotransmițătorilor apar modificări ale glutamatului, GABA, CRF și
norepinefrinei.
Există multe opțiuni farmacologice examinate pentru tratamentul
dependenței de alcool, însă cele mai bune dovezi sunt pentru topiramat
(1), zonisamidă (2), ondansetron (3), gabapentin (4) și vareniclină (5).
În ceea ce privește dependențele de opioizi, există aprobat
probuphine (buprenorfină subcutanată). Alte substanțe cu studii în
desfășurare sau preclinice sunt: risperidonă, ifenprodil, NOS (oxid-nitric
sintaza), baclofen, gabapentin, pregabalin, vareniclină, inhibitori de
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acetilcolinesterază (rivastigmină, donepezil), cannabidiol, pioglitazon și
ondansetron.
Pentru dependențele de stimulante studii cu rezultate mixte sau
studii în desfășurare sunt pentru: ondansetron, vareniclină, topiramat,
modafinil, doxazosin, lorcaserin, mirtazapină, citalopram, L-DOPA,
candesartan, vigabatrin, nepicastat, risperindonă, ketamină și quetiapină.
În prezent, este nevoie de o continuă căutare a unor tratamente
farmacologice pentru dependențele de substanțe care să implice studii de
bună calitate și cu putere statistică suficientă pentru a putea determina
concluzii cât mai certe și să permită o generalizare a rezultatelor la
populația generală.
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Provocările specialistului în terapia adicțiilor
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Tudor Orășanu
Tratamentul integrat al adicțiilor și asigurarea recuperăriii optime pe
termen lung este o necesitate a prezentului și o problematică care atrage
cu sine nevoia de colaborare între specialiștii din domeniul sănătății:
psihiatri, medici generaliști, psihologi, asistenți sociali, psihoterapeuți,
asistenți medicali. Situația pandemiei cu care ne confruntăm a adus, prin
observațiile în practica clinică, o creștere a numărului de persoane care se
confruntă cu adicții, agravări ale bolii în sine și a comorbidităților,
precum și o creștere a numărului de persoane aflate la risc de a dezvolta
adicții. În acest context, considerăm că împărtășirea dificultăților cu care
ne confruntăm ca specialiști în terapia adicțiilor și implicit, a intervențiilor
aplicate, sunt modalități prin care putem îmbunătăți practicile curente și
abordarea terapeutică.
Vă invităm la un workshop interactiv, în care să discutăm liber și să
clarificăm probleme și abordări cu care ne-am confruntat de-a lungul
anilor de experiență în terapia adicțiilor, cum ar fi situații limită, clienți
”dificili” sau pentru care intervențiile clasice au eficiență parțială, situații
în care ne-am simțit poate copleșiți de dificultățile întâmpinate și cum leam abordat, ce a funcționat. Considerăm că experiența noastră ar putea
aduce perspective noi pentru situații cu care poate și alți specialiști s-au
confruntat în abordarea terapeutică, iar prin specificul interactiv al
workshopului, suntem deschiși spre discuții, clarificări, feedback privind
și alte abordări care s-au dovedit eficiente și care ar putea îmbunătăți
practica terapeutică generală.
Ca specialiști ai Clinicii Aliat Suceava (psihologi, psihoterapeuți,
medic psihiatru, coordonator medical, terapeuți spotivi), aplicăm un
model integrat de terapie a adicțiilor pentru persoanele care au depășit
starea de sevraj prin tratament de dezalcoolizare/ dezintoxicare. Chiar și
în acest context, situațiile întâmpinate în parcursul terapiei sunt complexe
și necesită o fină și atentă abordare, prevenire și intervenție optimă.
Programul terapeutic aplicat, care este personalizat, atent structurat și
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intensiv, presupune urmarea unui plan terapeutic integrat ambulatoriu și
rezidențial care se poate întinde pe parcursul a 12-18 luni, până la
îndeplinirea obiectivelor propuse.
Serviciile clinicii sunt oferite atât în cadru ambulatoriu, cât și în
cadru rezidențial. Planul de tratament poate include evaluare psihologică,
consult și monitorizare medicală psihiatrică, psihoterapie individuală și de
grup, psihoterapie de cuplu și familie, terapie prin mișcare, terapii de
însoțire în dezvoltarea personală (artterapie, meloterapie, mindfulness).
Serviciile rezidențiale se adresează persoanelor cu dependență și
familiilor acestora, care participă la programele terapeutice atât separat
(rezidențe pentru dependenți și rezidențe pentru codependenți), cât și
împreună, în programe de terapie a familiei.
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Pandemia COVID-19 si impactul asupra utilizarii
unor platforme de comunicare și jocuri din mediul
online
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La 11 februarie 2020 Comitetul Internaţional pentru Taxonomia
Virusurilor denumea simptomatologia determinata de noul coronavirus
"sindrom sever respirator acut coronavirus 2 - SARS-CoV-2" iar o luna
mai tarziu, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat epidemia de
Covid-19 drept pandemie, urmata de o serie de masuri de carantina cu
scopul de a preveni raspandirea virusului. In intreaga lume s-au impus
restrictii in diferite grade, unele impunand controlul deplasarii totale,
altele in functie de timp.
Izolarea sociala insotita de frica de boala, incertitudinea datelor
stiintice legate de noua boala, insecuritatea fianciara secundara masurilor
economice a determinat cresterea nivelului de stres si anxietate la nivel
global.
Astfel, o mare parte din populatie a apelat la alte mijloace de
comunicare (utilizarea retelelor media de socializare) sau interactiune
sociala ( jocuri video online, jocuri de noroc online) pentru a scadea
nivelul de stres, anxietate sau pentru a atenua starea de deprimare,
crescand riscul de dependenta in utilizarea retelelor sociale media si
dezvoltand riscul de aparitie a unor comportamente adictive .
Mai multe studii efectuate in decursul acestui an pandemic au
demonstrat aparitia comportamentului adictiv din mediul online la acele
categorii de persoane vulnerabile, care uneori este asociat si cu consumul
de alte substante.
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Managementul terapeutic in dependenta de alcoolmodel de bune practici
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Conform Organizației Mondiale a Sănătății, in 2018, 5,3% din toate
decesele globale erau reprezentate de cele datorate consumului de alcool
iar 10 % dintre acestea erau cele cuprinse intre grupa de vârsta 15-49 de
ani. Consumul cronic de etanol este o problema de sănătate publica cu
implicații sociale si cu angrenarea disfuncționalității globale a pacientului.
Managementul terapeutic in cazul consumului cronic de alcool
presupune, pe lângă intervențiile cu terapii farmacologice si intervenții
psihosociale, psihoterapii si grupuri de suport alcătuite din voluntari-foști
consumatori cronici de etanol care sunt abstinenți de o perioada
îndelungata de timp.
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu si-a propus
îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite, si astfel, împreună
Crucea Albastră din România, a încheiat un protocol de colaborare ce
vine in sprijinul pacienților cu adicții, făcând posibila continuitatea
lanțului terapeutic pentru aceste persoane.
In acest mod pacienții externați din cadrul instituției noastre vor
putea sa-si continue tratamentul recomandat la externare in comunitățile
terapeutice coordonate de către Asociația Crucea Albastra din Romania,
unde vor putea beneficia de asistență medicală, psihologică, socială și
spirituală cu rol in reabilitarea psiho-socială a pacientului dependent de
alcool, acest fapt fiind un factor important in reintegrarea socioprofesionala ulterioara.
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Tentințele evolutive ale adicțiilor comportamentale
în perioada pandemiei
Alexandra Boloș
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T.Popa Iași
Institutul de Psihiatrie Socola Iași
Cristina Nedelcu
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T.Popa Iași
Institutul de Psihiatrie Socola Iași
Andreea S. Szalontay
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T.Popa Iași
Institutul de Psihiatrie Socola Iași
Pandemia de Covid19 și în special impunerea unor perioade
îndelungate de izolare, precum și numeroșii factori stresanți asociați au
generat, la multe persoane, mecanisme de coping de tip maladaptativ.
Izolarea socială din timpul perioadei de lockdown, pieredrea locului de
muncă, problemele sociale și financiare, depresia, anxietatea, reducerea
activităților recreative reprezintă factori importanți ce determină creșterea
riscului pentru adicții. În acest context, adicțiile comportamentale necesită
o atenție sporită alături de adicția la alcool și sedative. Printre adicțiile
comportamentale, adicția legată de internet, de rețelele de socializare, sex
sau jocuri video reprezintă principalele forme întîlnite. La rîndul lor,
aceste adicții vor determina modificări ale dispoziției, iritabilitate sau
anxietate, ceea ce va menține factorii stresanți inițiatori și vor genera un
cerc vicios, cu consecințe persistente.
Impactul pandemiei în ceea ce privește sănătatea mentală în general,
precum și adicțiile în special nu se limitează doar la persoanele afectate
direct, la familiile acestora sau la specialiștii din domeniu, care îi au în
grijă, dar are în vedere și impactul asupra societății în general (Tandon,
2020). Ca urmare a unui acces tot mai larg la internet, în întreaga lume
există peste trei bilioane de utilizatori de social media, adică apropximativ
49% din populația globului. Astfel, în acest context ne putem întreba dacă
patternul actual de utilizare a internetului reprezintă o tendință evolutivă a
adicțiilor comportamentale sau este doar un mecanism de adaptare la
actuala criză globală. Astfel, această lucrare are în vedere evidențierea
implicațiilor actuale, dar și a celor viitoare, precum și noile tendințe
evolutive în ceea ce privește adicțiile comportamnentale, dar și sănătatea
mentală a populației în general, în contextul pandemiei.
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Tulburări legate de consumul de substanțe noi cu
proprietăți psihoactive și stimulatoare.
Protocol clinic national – Republica Moldova
Jana Chihai
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițanu din
Chișinău
SNPP la nivel mondial
În prezent, SNPP-urile au devenit un fenomen global, toate
regiunile lumii notificând una sau mai multe SNPP-uri. Până la sfârșitul
anului 2019, au fost raportate 950 de substanțe noi la Biroul ONU pentru
Droguri și Criminalitate (UNODC) de către guverne, laboratoare și
organizații partenere. La nivel mondial, în ultimii ani, autoritățile au
identificat de peste trei ori mai multe SNPP-uri, față de substanțele
psihoactive aflate sub control la nivel internațional.
SNPP în Europa
În prezent sunt monitorizate peste 730 de substanțe psihoactive noi
de către Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT).
SNPP la nivel de țară
Datele specifice consumului de droguri au fost colectate în cadrul
studiului ”Cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor de 15-24 ani cu
referire la HIV/SIDA”, a .2006, 2008, 2010, 2012. Rezultatele in tendințe
sunt incluse în raportul anual ”Consumul şi traficul ilicit de droguri în
Republica Moldova”, 2013. Republica Moldova a implementat trei runde
a studiului ESPAD. În cadrul studiului integrat bio-comportamental IBBS
2020, desfăşurat în rîndul PCID (persoane utilizatoare de droguri
injectabile), principalul drog injectat pe durata ultimei luni este divers în
dependență de localitatea desfășurării studiului. În municipiul Chişinău și
Bălți tipul de drog cel mai des consumat pe parcursul ultimei luni sunt
substanțele psihoactive noi (NPS) 50,8%, și respectiv 34,6%, 55,2% în
Tiraspol extractul de opiu (mac) iar în Rîbniţa metamfetaminele 57,9%.In
a.2020 s-a desfășurat repetat exercițiul de estimare a mărimii grupurilor
de Consumatori de droguri injectabile, lucrătoare ale sexului și bărbați
care practică sex cu bărbații, având la bază ultimele recomandări din
Ghidul OMS pentru supravegherea biocomportamentală în populațiile cu
risc sporit de infectare cu HIV. Mărimea estimată a grupului de PCID în
44

Republica Moldova în anul 2020 este de 27,5 mii, cu 22,78 mii pentru
malul drept și 4,72 mii pentru malul sting al râului Nistru. Numărul
estimat de consumatori injectabili de opiacee este de circa 47% din
numărul estimat de consumatori de droguri injectabile, ceea ce constituie
aproximativ 12 920 persoane. Acest protocol a fost elaborat de grupul de
lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, constituit din
specialiştii Catedrei Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie în colaborare cu
organizaţiile internaționale și nonguvernamentale active în domeniu.
Elaborarea Protocolului Clinic Naţional s-a efectuat de către grupul de
lucru cu susţinerea experţilor Agenției Națiunilor Unite pentru
Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) în Moldova, precum şi
specialiştilor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).
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Raportul dintre dependențe și personalitatea
adictivă
Gabriel Crumpei
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Al.I.
Cuza, Iași
Alina Gavriluț
Facultatea de Matematică, Universitatea Al.I. Cuza, Iași
Lucrarea se focalizează pe relațiile neurofiziologice si psihologice
descrise astăzi de neuroștiințe, relații ce se formează între mecanismele
dependenței și structura de personalitate. Cercetările de ultimă oră în
neuroștiințe au schimbat concepția existentă până acum, în ceea ce
privește neuroanatomia și psihofiziologia dependențelor. Astfel, nu se mai
discută despre un centru al plăcerii, ci despre un circuit complex al
gratificației, care include o serie de centri nervoși și tractusuri nervoase.
Din perspectiva științei rețelelor aplicată asupra rețelei neuronale, aceste
circuite sunt conectate cu toate celelalte zone funcționale, generând astfel
o amprentă asupra întregii personalități. Circuitul gratificației are un rol
central în fiziologia și psihologia umană, generând energiile motivaționale
pentru demersurile cognitive și comportamentale, fiind axul central al
dinamicii psihice, de-a lungul întregii vieți.
Această abordare emergentă și integrativă explică complexitatea
relației între dependență și personalitate, caracterul pervaziv al tulburării,
precum și evoluția dificilă, cu necesitatea unui tratament complex, în
cadrul căruia intervenția psihosocială, schimbările majore asupra valorilor
vieții, a habitudinilor și conduitelor sunt absolut necesare în obținerea
unei vindecări.
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Dependență, abstinență, recădere, abstinență,
mentorat într-o comunitate terapeutică.
Prezentare de caz
Dan Roșca
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Al.Obregia”, București
Bogdan Andrei Măgureanu
„Teen Challenge” România
Cei mai mulți dintre oameni își găsesc echilibrul și rostul în mod
spontan și aproape inconștient. Alții își potolesc angoasele folosind
deliberat trucuri existențiale numite : „putere”, „carieră”, „recunoaștere
socială ” sau chiar „celebritate”. Unul dintre coautorii acestei prezentări
spunea la un moment dat: „alintul meu era alcoolul...apoi a venit
heroina”. Îsi construise o minciună existențială care părea frumoasă și îi
era foarte accesibilă. „Acolo mă refugiam si scăpam de orice depresie”.
Această prezentare de caz este istoria unor treceri prin câteva etape
extrem de diferite – inocență, dependență, abstinență si mentorat într-o
comunitate terapeutică, din nou dependență și, în prezent, abstinență si
voluntariat in aceeași comunitate terapeutică.
Cu ajutorul lui Bogdan am încercat sa înteleg care este declicul
secret care te aruncă dintr-o lume in alta, cât te schimbi și cât te conservi
cand treci Styxul înainte si înapoi de mai multe ori și, mai ales, cum poți
transmite experiența ta celor au nevoie sa învețe ceva din ea. PS : in Styx
zeița Thetys, mama lui Achile, l-a imbăiat pe acesta când era copil pentru
a-l face invincibil. Dar chiar și lui i-a rămas un călcâi vulnerabil...
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Aspecte clinico-evolutive ale consumului de alcool la
pacienții internați în clinica de psihiatrie pe
perioada pandemiei COVID-19
Alexandra Florinda Ghițan
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Ștefan Daniel Bușe
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Victor Gheorman
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Mădălina Aldea
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Introducere
Apariția rapidă a pandemiei COVID-19 a dus la o revoltă socială și
economică în întreaga lume. Retragerea socială, incertitudinea financiară,
singurătatea, depresia, gândurile suicidare au fost factori favorizanţi
pentru creşterea consumului de alcool cu scopul declarat de a face față
stresului emoțional și incertitudinii.
Metode
Lotul nostru de studiu a fost alcătuit din 72 de pacienți internați în
Clinica I Psihiatrie a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în
perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2020. Criteriul de includere a fost
reprezentat de diagnosticul principal sau secundar de afecțiune mentală
cauzată de consumul de alcool. Am studiat atât date socio-demografice,
cât și clinic-evolutive.
Rezultate
Datele socio-demografice au evidențiat o distribuție inegală pe sexe,
consumul important de alcool fiind mult mai frecvent la bărbați. Din
punctul de vedere al mediului de proveniență se observă o predominanță a
pacienților proveniți din mediul rural. Ca și pondere privind vârsta
subiecților, cel mai mare procent l-am întâlnit la cei cu vârste între 41 și
60 de ani. De menționat este faptul că la pacienții cu vârsta peste 60 de
ani s-a constatat o reducere a consumului de alcool, probabil datorându-se
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stigmatizării și culpei resimțite de aceștia. Cele mai frecvente afecțiuni
patologice asociate consumului de etanol au fost cele gastrointestinale.
Comorbiditățile psihiatrice asociate afecțiunilor mentale cauzate de
consumul de alcool au fost cele din spectrul depresiv și anxios în
majoritatea cazurilor. Cei mai mulți dintre pacienții lotului de studiu nu
aveau o ocupație, contextul pandemiei având implicații directe asupra
acestui parametru.
Concluzii
Consecințele consumului de alcool reprezintă una dintre cele mai
importante probleme de sănătate publică. Este nevoie de o colaborare
interdisciplinară și de o abordare terapeutică complexă pentru a stabili
metoda potrivită de tratament și reintegrarea familială, socială,
profesională a subiecților cu afecțiuni mentale cauzate de consumul de
alcool.
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Consumul de „iarbă”- între relaxare și dependență
Mihai Copăceanu
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Marijuana este cel mai consumat, preferat și traficat drog în
România. Prezentarea va include rezultatele cercetărilor autorului cu
privire la acceptabilitatea părinților, dorința adolescenților și consumul de
marijuana cu impact asupra vieții sexuale. 35.2% dintre tineri au
consumat cel puțin o dată marijuana și 10% în ultima lună. Vârsta de
începere fiind între 15-16 ani, băietii mai des decât fetele. Aproape
jumătate din tinerii chestionați sunt de părere că marijuana ar trebuie
legalizată. Problematic sunt convingerile tinerilor despre efectele pe
termen lung ale consumului și gradul ridicat de dependență, inclusiv
psihoză.
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Sănătate mintală și adicții – ce va urma –
și aplicațiile Realității virtuale
Ovidiu E. Alexinschi
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași,
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași
Marcel A Găină
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași,
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași
Inovația disruptivă din plan tehnologie conferă medicinei
contemporane noi valențe. Realitatea virtuală se încadrează în acest
standard, datorită faptului că aparatura necesară imersiei în realitate
virtuală este mult mai accesibilă iar veridicitatea mediilor virtuale este
comparabilă cu realitatea în contextul progresului vitezei de procesare
grafică. Pandemia SARS-COV2 a cântărit greu pe toate planurile
industriale și economice, însă industria jocurilor de noroc a cunoscut o
creștere de aproximativ 10% în intervalul 2020-2021. Astfel,
vulnerabilitatea persoanelor predispuse în a dezvolta o tulburare de joc
patologic este actualmente amplificată de accesibilitatea persoanelor la
aceste medii prin transpunerea lor atât în mediul online, web, pe
telefoanele mobile și inclusiv în realitate virtuală, astfel fiind persoana
fiind imersată complet în lumea cazinourilor și distrasă de stimulii reali.
Deocamdată nu sunt studii care să cuantifice impactul jocurilor de noroc
desfășurate în realitatea virtuală dar devine din ce în ce mai clar faptul că
a venit vremea restructurării reformelor existente cu referire la
reglementarea publicității masive și agresive pentru aceste servicii, care
este incompatibilă cu o campanie eficace de prevenție.
Realitatea virtuală reprezintă o armă ce poate fi folosită în
tratamentul tulburărilor de joc patologic, al căror substrat funcțional cât și
comportamental se aseamănă mai mult tulburărilor de consum de
substanțe decât tulburărilor de control ale impulsurilor, dacă este să
aducem în discuție inclusiv apariția disconfortului și emoțiilor negative.
Psihoterapia facilitată de tehnici de realitate virtuală poate oferi o
perspectivă eficientă în înțelegerea principalelor distorsiuni cognitive ce
stau la baza comportamentului adictiv în tulburarea de joc patologic, cum
ar fi falsa impresie de pricepere precum și principiul recuperării pierderii
prin aceleași mijloace. De asemenea, pot fi deconstruite aspectele
intrinseci ale câștigul ratat cât și pierderile deghizate în câștig.
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Este necesar ca profesioniștii în sănătate să pună bazele unor
reforme a căror rezultate să amortizeze valurile viitoare ale incidenței
tulburărilor de joc patologic. Realitatea virtuală este o tehnologie ce a fost
cooptată deja de către marile platforme de jocuri de noroc, dar poate fi
totodată o armă în mâinile profesioniștilor în sănătate mintală.
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Dermatologia adicțiilor
Laura Stătescu
UMF ”Grigore T. Popa” Iasi
Spitalul Clinic Judetean de Urgente ”Sf. Spiridon” Iasi
Dan Vâță
UMF ”Grigore T. Popa” Iasi
Spitalul Clinic Judetean de Urgente ”Sf. Spiridon” Iasi
Alina Stincanu
Spitalul Clinic Judetean de Urgente ”Sf. Spiridon” Iasi
Laura Gheucă Solovăstru
UMF ”Grigore T. Popa” Iasi
Spitalul Clinic Judetean de Urgente ”Sf. Spiridon” Iasi
Abuzul de medicamente, utilizarea de substanțe interzise, sunt
subiecte din ce in ce mai comune in activitatea noastră zilnica. In afara
impactului psihosocial, utilizarea acestora determina modificări
semnificative asupra majorității aparatelor si sistemelor.
Manifestările cutanate pot fi printre primele semne care sa atragă
atenția asupra utilizării abuzive a unor substanțe periculoase (droguri,
alcool etc.). Cunoașterea acestor manifestări cutanate si mucoase permite
un diagnostic precoce si instituirea unui tratament corespunzător, mai ales
in situația pacienților care nu sunt cunoscuți pentru aceste dependente.
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Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tratarea
primului episod psihotic indus de
medicație/substanțe
Cosmin Popa
Abordarea terapeutică generală a primului episod psihotic, necesită
o perspectivă terapeutică multidisciplinară și integrativă. Psihoterapia
Cognitiv-Comportamentală (PCC) reprezintă în acest sens, alături de
medicația psihotropă, o alegere terapeutică viabilă și eficientă. Dat fiind
caracterul complex al acestor tulburări, nu este suficientă aplicarea adlitteram a unui protocol specific al PCC în tratamentul psihozelor,
inclusiv în cele induse de substanțe/medicație, ci mai exact, este nevoie de
o înțelegere aprofundată a mecanismelor cognitive și metacognitive
implicate în aceste tulburări. Așadar, lucrarea de față descrie dintr-o
perspectivă științifică și practică atât mecanismele cognitive care se află
la baza unor tulburări de percepție în psihozele induse de
substanțe/medicație, cât și intervențiile PCC recomandate de ghidurile
internaționale, în aceste cazuri.
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