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„Normal şi patologic. Sănătate şi boală.”

II.1. Accepţiunile normalului
Cuvântul „normal” provine din termenul latinesc norma, care semnifică „unghi drept”. Una
din interpretări ar fi „care nu se abate” nici în stânga, nici în dreapta şi nici de la medie. În
dicţionarul de psihologie („Vocabularul Psihologiei” – Henri Piéron) normalitatea este definită ca un
ansamblu de caracteristici ale aceleiaşi persoane, caracteristici care se situează în interiorul marjelor
de variaţie ale populaţiei din care face parte. Noţiunea de „normalitate”, din punct de vedere
statistic, este reprezentată grafic de distribuţia sub forma „curbei lui Gauss”.
Conceptul de normalitate, a cărei definire s-a impus în condiţiile încercării de identificare a
criteriilor de clasificare a tulburărilor psihice, considerate ca abateri de la normalitate, se poate
asocia cu starea de echilibru în plan intern, intrapsihic şi în planul extern al individului. Normalul
înglobează între limitele lui noţiunile „divers” şi „diferit”, astfel apărând:
a) normalul ca indicator standard al valorilor culturale;
b) diferitul ca o altă formă posibilă a normalităţii şi
c) diversul ca şi variantă de tip formal a normalităţii.
O asociere des întâlnită este aceea dintre normalitate şi adaptare. Adaptarea este un simplu
proces de acceptare oferit din exterior individului de societate şi mediu. Dacă privim adaptarea ca
fiind un consum de energie necesar pentru ca persoana să se poată integra sau să poată rezista în faţa
presiunii exercitate asupra sa de psihotraumele sociale sau de tensiunea legăturilor sociale, atunci
putem considera că procesul de socializare reprezintă achiziţia pentru a putea efectua eforturile de
adaptare socială continuă, pentru a-şi însuşi sau menţine rolurile sociale dobândite. (Mucchinelli,
apud. C. Enăchescu, 2005)
Cu toate acestea, s-a constatat faptul că pentru un individ normal este imposibil să se poată
adapta la toate grupele sociale. Din acest motiv, unii autori preferă să utilizeze drept criteriu al
normalităţii "adaptabilitatea", argumentând prin aceea că individul normal nu este niciodată complet
adaptat, în schimb un individ cu diverse patologii este o persoană inadaptabilă.
M. Sabshin distinge un evantai variat coexistent în sfera normalului:
1. normalitatea ca sănătate
2. normalitatea ca utopie
3. normalitatea ca medie
4. normalitatea ca proces
Normalitatea ca sănătate – este perspectiva tradiţională prin prisma căreia se consideră normalitatea
ca starea de sănătate cu caracter universal.
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Normalitatea ca utopie – acest concept formulează un ideal, o normalitate ideală, individuală şi
comunitară. Descrie în formulări prescriptive, invocă şi promovează tipuri ideale. Nu poate fi atinsă
şi variază în funcţie de spaţiul socio-cultural şi geografic.
Normalitatea ca medie – se bazează pe descrierea statistică a fenomenelelor (biologice, psihice,
fizice, chimice) ca fiind repartizate conform curbei lui Gauss, în care zona mediană este cea mai
importantă (şi deci nomală), iar extremele sunt considerate deviante.
Normalitatea ca proces – este perspectiva asupra normalităţii care accentuează faptul că un
comportament normal nu este altceva decât fianlitatea subsistemelor care interacţionează între ele.
Cu alte cuvinte, normalitatea ca proces, consideră mai importante schimbările şi procesele decât o
definire transversală a normalităţii.
Atât normalitatea, cât şi anormalitatea depind de variaţiile de mediu exterior în ceea ce
priveşte capacităţile de adaptare ale individului, fapt care va declanşa suferinţa. Strâns legată de
aceste două concepte este dimensiunea istorică a individului, a factorilor de viaţă care pot interveni
fie în sens protector, fie cu semnificaţie de risc "morbigenetic".
Studiile au pus în evidenţă faptul că manifestări psihocomportamentale considerate
patologice într-un anumit spaţiu cultural, pot fi normale în altul, iar bolnavul îşi pierde capacitatea
de adaptare flexibilă la condiţiile oferite de mediu, în raport cu indivizii normali care dispun în mod
liber de această aptitudine.

II.2. Aspecte, criterii şi coordonate ale sănătăţii. Sănătate şi boală.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte sănătatea ca o stare de bine fizic, psihic şi social.
Boala este definită ca o serie de modificări biologice şi/sau psiho-comportamentale care generează o
stare de distres şi/sau dizabilitate sau un risc crescut spre distres şi/sau dizabilitate (după American
Psychiatric Association - 1994). Strâns legate de conceptul de boală sunt cele de incidenţă (numărul
de cazuri noi dintr-o boală anume, care apar într-o unitate de timp specificată) şi prevalenţă
(numărul de cazuri dintr-o boală anume, existente la un moment dat).
Termenii au avut o evoluţie amplă, reuşind să trezească interesul mai multor specialişti,
poate în mai mare măsură decât oricare alţii din psihologie. Pentru a putea lucra cu anumite
concepte sau dimensiuni, trebuie mai intâi să le delimitezi, să le defineşti, să le cunoşti, să le
operaţionalizezi etc.
Astfel, pe la mijlocul anilor '60, în Franţa, sănătatea era împlinirea, relizarea de sine,
satisfacţia, un mijloc/instrument extrem de important pentru a putea face orice, inclusiv pentru a
munci, pe când la englezi, ea era fie o absenţă a bolii, fie o capacitate optimă de muncă. Pentru cei
mai în vârstă era puterea de a rezista, capacitatea de a funcţiona, dublată şi de o dimensiune morală.
Din punct de vedere biologic, sănătatea poate fi definită ca acea stare a unui organism
neatins de boală, în care toate aparatele, organele şi sistemele funcţionează normal, stare în care
funcţiile se îndeplinesc şi se împletesc în mod armonios.
Din punct de vedere psihic, sănătatea poate fi descrisă ca fiind armonia dintre
comportamentul cotidian şi valorile fundamentale ale vieţii asimilate de individ, îmbinarea elastică
dintre gând, afect şi comportament. Este acea stare a organismului în care capacităţile sunt optime,
referindu-ne aici, pe lângă capacitatea de a munci, de a studia, de a efectua anumite activităţi, şi la
capacitatea de a înţelege emoţiile, de a ne stăpâni, de a rezolva/a face faţă problemelor cotidiene sau
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celor stresante, fără a recurge la modalităţi distructive de adaptare la ele (cum sunt alcoolul,
drogurile etc.). Presupune capacitatea de a munci productiv, de a iubi, de a ne preocupa de ceilalţi,
presupune o viaţă cu sens, trăită armonios.
C. Herzlich propune trei dimensiuni ale sănătăţii:
- absenţa bolii
- constituţie genetică bună
- starea de echilibru a organismului, ca fiind capacitatea de adaptare a individului la
mediul său de viaţă.
M. Lalonde atribuie sănătatea factorilor:
- biologia umană: moştenire genetică, procese de maturizare/îmbătrânire
- mediul: apa potabilă, medicamentele, poluarea, bolile transmisibile, schimbările
sociale rapide
- stilul de viaţă: hrană, activităţi fizice, alcoolism, etc.
- organizarea asistenţei medicale: cantitatea/calitatea resurselor medicale, accesul la
ele, tipul de relaţie între persoane şi resurse în asistenţa medicală.

A. Ellis enumeră 13 parametri ai sănătăţii mintale:
1. conşiinţa clară a interesului personal;
2. conşitiinţa limpede a interesului social;
3. auto-orientarea – ca fiind capacitatea de a se conduce şi orienta singur în viaţă;
4. nivel înalt de toleranţă a frustrării;
5. acceptarea incertitudinii şi capacitatea de ajustare la incertitudine;
6. angajarea în activităţi creatoare;
7. gândire ştiinţifică, realistă şi obiectivă;
8. auto-acceptarea – ca fiind capacitatea individului de a se accepta asa cum este el, cu
părţi bune şi rele; capacitatea de a se bucura de viaţă;
9. angajarea moderată şi prudentă în activităţi riscante;
10. realism şi gândire anti-utopică;
11. asumarea responsabilităţii pentru tulburările emoţionale proprii;
12. flexibilitatea în gândire şi acţiune;
13. îmbinarea plăcerilor imediate cu cele de perspectivă.
A. H. Maslow în 1976 teoretizează forma supremă a sănătăţii psihice introducând conceptul
de personalitate autorealizantă, cu următoarele trăsături:
1. Orientare realistă în viaţă;
2. Se acceptă pe sine, pe alţii şi lumea înconjurătoare;
3. Are un înalt grad de spontaneitate;
4. Este centrat pe probleme şi nu pe trăirile subiective;
5. Atitudine de detaşare şi nevoie de intimitate;
6. Autonomie şi independenţă;
7. Aprecire elastică a lucrurilor şi a oamenilor, lipsită de stereotipii;
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8. Are experienţe spirituale sau mistice profunde, deşi nu în mod necesar cu caracte
religios;
9. Se identifică cu omenirea, are interese sociale puternice;
10. Relaţiile sale afective, intime sunt profunde şi cu mare încărcătură emoţională,
practicate cu puţien persoane, şi nu superficiale dar cu multe persoane;
11. Împărtăşeşte atitudini şi valori democratice;
12. Nu confundă mijloacele cu scopurile;
13. Simţul umorului este superior, detaşat filosofic, nu ostil şi vindicativ;
14. Are mare potenţial creator;
15. Se opune conformismului cultural;
16. Transcede mediul lui de viaţă, nu se conformează acestuia.
Din punct de vedere social, este acea stare a organismului în care capacităţile individuale
sunt optime, astfel încât persoana îşi îndeplineşte adecvat, fără a produce rău celor din jur, rolurile
sociale (de parinte, coleg, prieten, vecin, soţ, iubit etc.).
Mai merită amintit aici şi conceptul de sănătate pozitivă propus de Downie (1992), care
presupune două componenete:
1. Bunăstarea psihică, fizică şi socială;
2. Fitness – forma fizică optimă, incuzând cei patru S (lb. engleză):
a. Strenght – forţă fizică;
b. Stamina – vigoare (rezistenţă fizică);
c. Suppleness – supleţe fizică;
d. Skills – îndemânare (abilitate) fizică
Concluzia evidentă de aici, este aceea că resursele se află concentrate în cel de-al patrulea
factor, iar cauzele bolii rezidă în primele trei. Sănătatea poate apărea ca unitate a trei puncte de
vedere: sfera biologicului, sfera psihicului, sfera socialului.
Conceptele de „boală” şi „sănătate” sunt concepte evaluative, ce pot fi analizate din mai
multe puncte de vedere. Saxon G., în 1960, afirma că sunt circumscrise de dezvoltarea cunoaşterii
biomedicale, de orientările intelectuale ale culturii şi de sistemul axiologic al societăţii. Deoarece
reprezintă un mod de viaţă, cultura joacă cel mai important rol în condiţionarea reacţiilor faţă de
boală şi a sănătăţii ca fenomen social. De aici rezultă ca există diferenţe semnificative în ceea ce
priveşte statutul bolnavului, starea normală sau patologică a acestuia, funcţie de cultura şi tipul de
societate din care acesta face parte, sau de stadiul de dezvoltare al comunităţii de care aparţine. De
pildă, indienii din Amazonia de Nord, considerau spirochetoza – a cărei prevalenţă era extrem de
ridicată – ca pe un semn de sănătate. Absenţa acesteia la un individ era considerată boală şi
determina interzicerea căsătoriei.
Medicii sunt cei care definesc boala riguros-ştiinţific în urma anamnezei, a rezultatelor de
laborator, a investigaţiilor clinice, etc. Există însă, în medicina actuală anumite „neîmpliniri” care se
constituie în continue surse de echivoc în definirea sau circumscrierea exactă a bolilor.
Dificultăţile/divergenţa de diagnostic, prognostic sau profilaxie pentru unele boli contemporane
(marile „necunoscute”: SIDA, cancer), fac ca noţiunii de boală sa-i corespundă conţinuturi diferite
deoarece semnele, simtomele recunoscute în acest sens nefiind mereu univoce.
Prezentăm în continuare componentele bolii, pentru a putea înţelege mai bine felul în care
aceasta este definită:
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a) manifestări - reunite sub numele de tablou clinic sau simptomatologie, ce conţine semne
şi simptome (de studiul lor ocupându-se semiologia). Semnele (lat. signum - semn, marcă) sunt
forme de manifestare a bolii, care pot fi identificate de cadrul medical sau de altă persoană (inclusiv
pacient), independent de ce declară pacientul (de exemplu, modificări ale culorii pielii sau
modificări în comportament). Simptomele (lat. symptoma - ceea ce se produce, apare) sunt
manifestările care apar în primul rând în sfera de percepţie a bolnavului şi, implicit, sunt simţite de
acesta la nivel subiectiv, ele fiind cunoscute de cadrul medical numai prin declaraţiile pacientului.
Unele semne şi simptome pot apărea împreună, alcătuind sindroamele (ce pot avea etiologie
multiplă), cum ar fi de exemplu sindromul depresiv, care este constituit din convingerile negative
legate de propria persoană, aşa cum este ea considertă în trecut şi în prezent.
b) egenţi/factori etiologici - ce pot fi clasificaţi după natura lor în agenţi exogeni (fizici,
chimici, biologici şi psiho-sociali) şi agenţi endogeni (cum ar fi cei genetici), iar după funcţia lor în
factori declanşatori (produc în mod direct simptomatologia), factori determinanţi (şi ei produc în
mod direct simptomatologia, dar sunt strâns legaţi de un anumit tablou clinic), favorizanţi (cu rol
catalizator), de risc (aparţin pacientului, sunt prezenţi dinaintea instalării tabloului clinic şi,
împreună cu cei menţionaţi mai sus, duc la apariţia tabloului clinic) şi de menţinere (susţin
simptomatologia).
c) reacţiile de răspuns al organismului la acţiunea factorilor etiologici - ce pot fi specifice
sau nespecifice, fiecare din ele, la rândul lor, putând fi locale sau cu caracter general şi putându-se
manifesta la nivel biologic sau psihologic.
Noţiunea de boală, la fel ca cea de sănătate, are sens numai în funcţie de omul privit ca un
tot: fiinţă bio-psiho-socială, iar conceptul de boală este rezultatul localizării suferinţei în spaţiul
corporal (considerat spaţiul fiziologic atât al proceselor normale, cât şi al proceselor patologice) al
persoanei.
Un alt fenomen care apare este cel al modei în tratarea unor boli: binecunoscuta psihanaliză
(pentru tratarea nevrozelor), tratamente naturiste, tehnnici yoga, medicamentaţie homeopatică,
reflexoterapie etc. Chirurgia plastică – model de normalitate ca utopie (idealul frumuseţii) –,
atitudinea faţă de avorturi, controlul sarcinii cu ajutorul anticoncepţionalelor sunt doar direcţii prin
care societatea şi cultura trasează limitele normalului şi ale patologicului.
Astfel rezultă că neputinţa fizică sau psihică de a corespunde acestor standarde este
catalogată drept boală.
Însă pentru C. Bernard, sănătatea şi boala nu sunt decât două moduri de a fi esenţialmente
diferite şi nu trebuie considerate ca entităţi distincte ce îşi dispută între ele organismul viu. Între ele
nu există decât diferenţe de grad: exagerarea, disproporţia, dizarmonia fenomenelor normale
constituie starea de boală. Iar dacă privim problema normalităţii şi a anormalităţii dintr-o
perspectivă antropologică, sănătatea va avea un caracter relativ, iar tipul de "om normal" devine, în
cazul acesta, o abstracţie ideală.

II.3. Noţiunea de sănătate mentală.
II.3.1 Definire
Deşi ramurile Psihologiei Medicale studiază aspectele psihosociale ale bolilor fizice
(somatice), importanţa cunoaşterii dimensiunilor psihologice ale sănătăţii (în plan mental şi în plan
comportamental) este la fel de mare, în cazul bolnavilor somatici. Un prim argument este furnizat de
faptul că barajul - reprezentat de o sănătate mentala perfectă în faţa solicitărilor mentale apărute sub
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forma stressului psihic - nu este, cel mai adesea, perfect şi, din acesta cauză, el poate fi străpuns prin
zonele de "slabă rezistenţă " psihologică. Aceste zone sunt reprezentate de anumite trăsături de
personalitate cu rol permisiv faţă de propagarea stresului indus de factori externi sau de factori
interni, ca de exemplu, puternica rezonanţă la disconfortul somatic generat de boală.
Un al doilea argument este acela că, în practica medicală, se pot întâlni destul de frecvent
pacienţi la care coexistă boli somatice cu tulburări psihice ce necesită diagnostic şi tratament, cum
este cazul unor mari nevrotici cu boli psihosomatice asociate (de ex., ulcer duodenal + astm bronşic
+ hipertensiune arterială, etc. la un acelaşi bolnav cu o stare depresivă) (Iamandescu 1980).
În definirea sănătăţii mentale, criteriile de apreciere a normalităţii sunt mai puţin
riguroase (au un grad mai mic de cuantificare) dar pot, totuşi, să ofere suficientă garanţie pentru
o apreciere, mai ales când observaţia clinică se coroborează cu elemente ale distribuţiei statistice
(raportarea la majoritatea de cca 68% din zona medie+/- minoritatea de cca 27% - incluse în
normalitate) (Minulescu) şi, mai ales cu utilizarea testelor psihologice din domeniul psihodiagnozei.
Într-o tentativă globală de a defini sănătatea din punct de vedere psihologic, trebuie să
pornim de la cele două laturi intercorelate ale psihismului: procesele mentale şi actele
comportamentale. În esenţă, vom avea în vedere, ca şi în cazul sănătăţii somatice, o latură externă
(comportamentală), mai uşor de evaluat - deoarece comportamentul este, prin definiţie, observabil
din exterior - şi o latură internă (activitatea mentală), abordabilă numai de către subiect prin
introspecţie.
Întrucât sănătatea mentală reprezintă rădăcinile (interne) ale comportamentului (acesta este
pus în mişcare prin decizia luată în plan mental, după o "largă dezbatere" a instanţelor psihismului),
vom păstra acest termen (sănătate mentală) într-un sens echivalent cu cel de sănătate psihică.
Definiţia 1
Vom porni totuşi de la o definire "comportamentală" a sănătăţii mentale, care poate fi
considerată ca un mod de a gândi, simţi, şi mai ales, a se comporta, al unei persoane, în
conformitate cu normele (regulile) impuse de colectivitate. Prin această definiţie de lucru, vom
accentua caracterul de afiliere la normele sociale, incluzând şi particularităţile socio-cultural istorice
ale acestor reguli, care, uneori, pot să creeze confuzii neesenţiale. De exemplu, un individ care
fluieră într-o biserică ortodoxă sau într-o o moschee comite un lucru considerat anormal (dacă o face
fără discernământ), iar o femeie având cu capul acoperit cu turban este considerată excentrică într-o
ţară creştină şi perfect normală într-o ţară musulmană.
Totuşi normalitatea psihică (păstrăm şi aici sinonimia cu sănătatea mentală) nu este total
superpozabilă normelor socio-culturale, inclusiv juridice, existând multe cazuri în care micile
abateri, ca de exemplu de la "codul manierelor elegante" sau de la regulile de circulaţie, pot să
provină din ignoranţă sau dintr-o rea intenţie a individului şi să nu aibă un caracter constant. Aceste
exemple impun includerea discernământului între atributele normalităţii.
Definiţia 2
Având în vedere că perspectiva psiho-medicală de apreciere a sănătăţii mentale este mai
largă, mai explicită dar şi mai adecvată decât cea socio-culturală, vom considera ca valabilă definiţia
dată de Mihaela Minulescu: "O persoană sănătoasă mental prezintă o structură unitară a
personalităţii, în care toate componentele complementare funcţionează integrat, nu disruptiv, este
conştientă de propriile limite şi poate face faţă acestora; de asemenea, include şi capacitatea de a
învăţa din experienţa de viaţă". Potrivit aceleiaşi autoare, sănătatea mentală poate fi definită prin
următoarele caracteristici:
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o capacitatea de conştientizare, acceptare şi corectitudine în modul cum se concepe pe
sine;
o stăpânirea mediului şi adecvarea în modul de a face faţă cerinţelor vieţii;
o integrarea şi unitatea personalităţii;
o autonomia şi încrederea în sine;
o perceperea realistă şi sensibilitatea socială;
o continuitatea dezvoltării personale spre auto-actualizare.

II.3.2. Parametrii bio-psiho-sociali ai sănătăţii mentale
Sănătatea mentală este, în primul rând condiţionată de o bază biologică reprezentată de
structurile sistemului nervos central, mai ales ale scoarţei cerebrale. Această afirmaţie este susţinută
de existenţa unor tulburări psihice în cazul tumorilor cerebrale dar şi în cazul unor intoxicaţii
precum cea alcoolică sau din cursul unor insuficienţe de organ (uremie), encefalopatie portală, etc.
Un celebru adagiu latin exprimă plastic această relaţie: „mens sana in corpore sano".
Referitor la interacţiunea individului cu mediul psiho-social, „Onion model" elaborat de
Dahlgren şi Witehead în 1991, oferă posibilitatea unei vederi de ansmblu asupra modului în care
nucleul biologic al individului respectiv (vârstă, sex, ereditate) este învelit în straturi concentrice, de
la interior spre exterior, de către influenţa altor „determinanţi ai sănătăţii", reprezentaţi de:
1. factori ai stilului de viaţă
2. influenţe social-comunitare (la nivel de grup)
3. condiţii de viaţă şi muncă
4. condiţii generale social-economice, culturale şi de mediu macrosocial.
Sănătatea mentală trebuie apreciată în cadrul condiţiilor de dezvoltare ale individului şi mai
ales, în funcţie de vârstă. Astfel de exemplu, la copilul mic şi la vârstnicii fără boli degenerative
avansate, performanţele cognitive, aspectele afectivităţii, comportamentul, etc. sunt foarte diferite de
nivelul maximal al sănătăţii mentale specifice adultului şi care este denumită prin sintagma
"maturitate psihică".
Potrivit stadializării concepute de Erickson (citat de Luminiţa Iacob), etapele de "dezvoltare
psihosocială" sunt marcate de adaptarea şi asimilarea la factorii sociali determinanţi (ibidem):
părinţii (0- 6 ani), şcoala şi familia (6-12 ani), grupele de aceeaşi vârstă (adolescenţi 13-18 ani),
prietenii şi relaţia de cuplu (tinereţe), familia şi societatea (adultul matur), pensionarea şi apropierea
de sfârşitul vieţii (bătrâneţe).
Adultul matur îşi formează comportamente de asumare a responsabilităţii asupra deciziilor
sale, pune în centrul valorilor sale familia şi societatea şi -facultativ- îşi exprimă valenţele
creatoare (sau stagnează).
Copilul de diferite vârste aspiră la (şi dobândeşte) autonomie şi competenţe specifice
vârstelor pe care le parcurge, adolescentul - identitatea, tânărul - intimitatea sau izolarea (în relaţia
de cuplu, cu prietenii), adultul - puterea de a genera, iar vârstnicul - evaluarea reuşitelor din cursul
vieţii şi înţelepciunea (sau disperarea).

II.3.3 Sănătate mentală şi adaptare
Un individ sănătos din punct de vedere mental (psihic) posedă o adaptare suplă şi
armonioasă la cerinţele mediului predominant social.
7
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Pe scala normalităţii psihice adaptarea la mediul natural şi psiho-social constituie un criteriu
de departajare a gradelor de adaptare, motiv pentru care distingem mai multe tipologii în raport cu
normalitatea definită mai sus. Astfel, vom distinge:
Bolnavul nevrotic
Bolnavul nevrotic are o serie de tulburări mentale (în special în sfera afectivă), dar reuşeşte
să se adapteze, este drept, cu mari eforturi, la cerinţele vieţii cotidiene şi normelor sociale (cf
Hochapfel şi Hoffmann). Datorită simptomelor sale psihice el cere, în mod repetat (uneori excesiv),
ajutorul doctorilor deoarece este conştient de boala sa.
Bolnavul psihotic (prototip schizofrenicul)
Este rupt de reeditate, trăieşte într-o lume a sa, frecvent delirează, şi nu recunoaşte faptul că
este bolnav, în ciuda unor tulburări mentale severe.
Tulburări de personalitate
Dacă sindroamele nevrotice şi psihozele întrunesc elementele de definiţie ale bolii (cu un
debut, o perioadă de "platou" şi, în final, o ameliorare - cel mai adesea - sau chiar vindecare, mult
mai rar), tulburările de personalitate (termenul mai vechi de "psihopatii") nu sunt considerate boli.
Ele reprezintă o structurare timpurie, încremenită, a unor trăsături de personalitate într-un pattern
comportamental specific fiecăreia dintre ele, dar având ca numitor comun inadaptarea sau o
defectuoasă adaptare la viaţa socială. Aceşti indivizi se comportă de o aşa manieră încât, fie că îşi
complică singuri existenţa (de exemplu, tipurile de personalitate anancastă sau emotivă), fie că "îi
fac să sufere pe ceilalţi" (K. Schneider) de exemplu, tipul borderline, tipul de personalitate disociată,
paranoidă, etc. (DSM IV). Această din urmă grupă de tulburări de personalitate recrutează indivizi
cu un comportament antisocial, adeseori delicvenţi care - deşi au discernământ - nu reuşesc să
înveţe din propria lor experienţă, de oameni certaţi cu legea şi pedepsiţi de către aceasta.
Clasificările psihiatrice mai noi îi scot pe aceşti indivizi cu "personalităţi dizarmonice" din
categoria bolnavilor deoarece tulburările lor comportamentale sunt constante, au o evoluţie cvasipermanentă, nefiind, în general, receptivi la psihoterapie sau la medicaţie psihotropă şi nici la
corecţiile aplicate de lege prin detenţie (ibidem).
Personalităţi accentuate (Leonhard)
Se consideră de către psihologi şi se adevereşte de către marele public faptul că indivizii care
se încadrează în normalitatea postulată de către testele psihologice, deşi sunt foarte preţuiţi de către
cei din jurul lor pentru corectitudinea şi eficienţa lor în plan mental şi comportamental - dau, în
genere, impresia unor „mediocrităţi" puţin cam plicticoase, uniforme, mai ales „pe termen lung",
ceea ce poate să creeze un fenomen de saturaţie afectivă, mai puţin pentru colegii de serviciu, cât
pentru membrii de familie şi în special pentru partenerul conjugal.
Ca o opinie personală, nesusţinută de probe ştiinţifice, avem impresia că aceşti oameni, „ca
la carte", (în special bărbaţii) ajung să producă - în cadrul conjugal, mai ales - o senzaţie de iritare
ascunsă (în cazul în care ei reprezintă „modelul"), sau de monotonie exasperantă, motiv pentru care
apar multe infidelităţi sau divorţuri declanşate de soţiile respectivilor „normali". În cazul
partenerelor „normale la teste", soţul nu prezintă o astfel de tendinţă la separaţie fie din cauza
atracţiei fizice - care compensează „monotonia" - fie din cauza existenţei unei „supape" reprezentată
de mici infidelităţi conjugale, acceptate mai uşor în spaţiul balcanic (când autorii lor sunt bărbaţii).
Revenind la „normalitatea plicticoasă" postulată de testele psihologice de personalitate, este
demnă de apreciat tentativa lui Karl Leonhard de a întreprinde un efort - sprijinit de clasificările
anterioare ale tipurilor de psihopatii, în special a lui Kurt Schneider, - de a considera, pe baze
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clinice, existenţa unei zone de tranziţie între normalul personalităţii şi patologicul reprezentat de
tulburările de personalitate.
Criteriul care permite diferenţierea faţă de anormalitate este, în opinia noastră, menţinerea
evoluţiei persoanei respective în cadrul unei adaptări sociale, cel puţin acceptabile, fără
situaţii conflictuale zgomotoase cu sine şi cu lumea din jur. În cadrul acestei zone de tranziţie se
situează o serie de trăsături accentuate de personalitate (ex. emotivitatea, impulsivitatea, tendinţele
obsesive, paranoide, etc.) a căror prezenţă la un individ (una sau chiar mai multe) conferă acestuia
un grad de originalitate, adeseori apreciat de către cei din jur .
În ceea ce priveşte adaptabilitatea acestor personalităţi accentuate" - din rândul cărora se
recrutează valorile ştiinţifice, artistice, etc - ale societăţii - există posibilitatea unei „derapări" spre
personalităţi dezarmonice, în cazul unor împrejurări ale vieţii nefavorabile (Minulescu).
Redăm mai jos tipologia de bază a personalităţilor accentuate creată de Leonhard, nu înainte
de a recomanda lucrarea fundamentală (fascinantă!) în care ele au fost expuse: „Personalităţi
accentuate în viaţă şi literatură", carte ce ilustrează încă o contribuţie originală a autorului, aceea
de a exemplifica diversele trăsături accentuate de personalitate prin celebre personaje ale literaturii
mondiale (create de Shakespeare, Tolstoi, Balzac, etc).
Clasificarea sa cuprinde ca trăsături accentuate ale firii:
o tipul hiperperseverent (susceptibilitatea şi ambiţia);
o tipul hiperexact (conştiinciozitatea şi seriozitatea sunt exagerate);
o tipul demonstrativ (teatral, se autolaudă şi autocompătimeşte);
o tipul nestăpânit (irascibil, indispoziţie cronică, devieri în direcţia
alcoolismului, sau sexuale).
Combinaţiile trăsăturilor de caracter accentuate conduc spre:
o tipul hipertimic (locvace, cu o constantă bună dispoziţie);
o tipul distimic (posomorât, seriozitate exagerată);
o tipul labil (oscilaţii între veselie şi tăcere, hiper- şi distimie);
o tipul emotiv (trăiri afective puternice, determinate atât de evenimente triste
cât şi fericite);
o tipul exaltat (excesivă oscilaţie a afectelor între euforie şi depresie);
o tipul anxios.
Combinaţiile trăsăturilor de caracter şi temperament accentuate:
o tipul introvertit (trăieşte preponderent în lumea imaginaţiei);
o tipul extravertit (trăieşte preponderent în lumea percepţiei);
o tipul introvertit - hipertimic.
N.B. Pentru detalii asupra datelor conţinute în acest capitol, menţionăm paragraful "Normalitate psihică" de
M. Minulescu în B. Luban-Plozza şi I. B. Iamandescu "Dimensiunea psihosocială a practicii medicale". Ed. Infomedica
2002

II.3.4. Sănătatea ca problemă a colectivităţii
"Sănătatea unei naţiuni este o problemă de ordin social şi nu una de ordin personal"
(Bandura-2005).
Problematica sănătăţii a fost abordată, cu mai multă hotărâre şi amploare, de la jumătatea
secolului trecut, de către forurile decizionale ale fiecărui stat. „Comanda socială" a unei veritabile
politici a sănătăţii a venit odată cu progresele medicinii care au permis creşterea duratei de viaţă
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la vârste care "permit" dezvoltarea unor boli cronice de uzură până la un stadiu în care să atingă
nivelul unor suferinţe până atunci ignorate (câteva exemple: ateroscleroza coronariană şi cerebrală,
diabetul zaharat insulinodependent, reumatismul cronic degenerativ). Prin urmare, prevenirea unor
astfel de boli ar trebui asigurată printr-un comportament sănătos, adoptat de timpuriu sub influenţa unei educaţii bazate pe considerarea şi combaterea factorilor psihosociali implicaţi în geneza
unor conduite nocive, de risc pentru îmbolnăvire. O astfel de orientare asigură condiţiile
desfăşurării vieţii prelungite („extended life") cu cât mai puţină durere, infirmitate şi
dependenţă. (Fries şi Crapo - 1981).
Printr-un model general al sănătăţii conceput mai ales ca rezultat al unor obiceiuri de viaţă
sănătoase (dietă, mişcare, odihnă, etc. echilibrate) decât al utilizării unor medicamente ("pentru
slăbit", "pentru calmare" etc) se poate frâna procesul de "medicalizare a problemelor vieţii,
realizată până acum printr-un marketing public agresiv al unor medicamente scumpe, prescrise
pentru aceste probleme". În plan psihologic individual, apare ca necesară formarea unei mentalităţi
asupra propriei sănătăţi, „selfmanagement model" (Bandura, 2005), conform căreia orice om
trebuie să îşi autoadministreze sănătatea într-un mod conştient şi responsabil, ca parte
integrantă a stilului său de viaţă, care să-i respecte particularităţile sale motivaţionale adaptate la
cele biografice. O astfel de individualizare a comportamentului salutogenetic implică plasarea
interesului individului, mai ales a celui vârstnic, în sfera unor oferte, din partea societăţii, cu privire
la posibilităţi de promovare a sănătăţii adecvate problemelor sale personale sau specifice grupului
social de apartenenţă (de ex. excursii organizate în grup pentru septagenari şi octogenari, ce dezvoltă
autonomia plurivalentă a vârstnicilor).
Asistăm astfel la o "redirecţionare a eforturilor societăţii de la practicile de ofertă supply-side", către "remediile cerute - demand-side" (ibidem).
Acelaşi autor propune din această perspectivă implementarea unor "programe de
sănătate psihosocială" pe internet capabile să ofere unei largi populaţii - la nivel mondial- repere
comportamentale generale pentru păstrarea sănătăţii. În acelaşi timp, internetul poate oferi
posibilitatea unor "modele efective de furnizare a unei instruiri personalizate", menită să schimbe
sau să atenueze obiceiurile nesănătoase ale individului interesat de o astfel de schimbare şi care
poate găsi informaţiile respective într-un mod facil, cu costuri reduse şi având - pe această cale a
internetului - senzaţia de anonimat care îl protejează de jena frecvent întâlnită la cei cu vicii, când
încearcă să obţină acelaşi gen de informaţii de la o altă persoană (Muniz şi col. cit de Bandura)
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