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RefeRAt geNeRAl ştefAN mileA • Tulburări specifice de dezvoltare (TSD), o clasă depăşită
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RezumAt

Se susţine că individualizarea în CIM-10 a cadrului clinic denumit „Tulburări specifice de dezvoltare” (TSD) este depăşit. Între 
argumente sunt menţionate:
 - faptul că în literatura de specialitate nu există unanimitate în ceea ce priveşte forma şi conţinutul său. De fapt nici cadrul său 
mai larg în care este cuprins, clasa 8-a, cea a tulburărilor de dezvoltare psihologică nu este lipsită de contradicţii semnificative.
 - cel mai concludent argument este însă faptul că astăzi când se recunoaşte pentru întreaga patologie psihică a copilului şi ado-
lescentului interacţiunea strânsă cu procesele dezvoltării nu se menţionează explicit nici prin ce sunt specifice tulburările cuprinse 
în TSD şi nici de ce doar acestea sunt tulburări de dezvoltare. 
Dreptul lor la autonomie s-ar justifica doar dacă s-ar menţiona că ele sunt expresia exclusivă a anormalităţii suportului ontoge-
netic al premizelor constitutive ale diferitelor abilităţi.
Cuvinte cheie: tulburări specifice de dezvoltare; tulburări de dezvoltare

AbstRACt

The paper states that the individualization within CIM-10 of the clinical frame called Specific developmental disorders (SDD) 
is outdated. Among the arguments presented we mention:
- the fact that in the specialized literature there is no unanimity as to what its form and content are concerned. As well as that, 
the larger framework that includes it (the 8th class of psychological developmental disorders) is not without significant contra-
dictions.
- and the most conclusive argument which is the fact that, nowdays, when the close interaction with the developmental processes 
is admitted for the entire psychical patology of child and adolescent , neither what is the specific for the disorders included in the 
SDD, nor why only they are considered developmental disorders is explicitly stated.
Their right to autonomy could only be justified if it were mentioned that they are the exclusive expression of the abnormality of 
the ontogenetical prop underlying the constitutive premises of both abilities.
Keywords: Specific developmental disorders; Developmental disorders. 
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sinonime –dizabilităţi de dezvoltare

introducere. O privire asupra a ceea ce astăzi 
poartă numele de TSD (Tabelele: 1-2-3 şi 4) ne relevă 
faptul că pe de o parte, nu există unanimitate în ceea 
ce priveşte conţinutul său, iar pe de altă parte, terme-
nii care o reprezintă nu sunt clar conturaţi.

tsd şi conţinutul lor actual. A 10-a revizuire a 
clasificării internaţionale a maladiilor (CIM-10-1990) 
actualmente în uz, grupează TSD în clasa 8-a, cea a  

„Tulburărilor de dezvoltare psihologică” (F80-F89) care 
cuprinde 4 grupe de boli: F80- F 81- F 82- F 83 şi 
F 84 (tabel 1). Aşa cum rezultă din tabelele 2 şi 3, 
ele sunt prezente şi în principalele clasificări concur-
ente ale tulburărilor psihice, respectiv „Diagnostic and 
Statistical Manual of Mintal disorders, fourth edition 
text revision” (DSM-IV-TRTM -2000) şi Clasificarea 
franceză a tulburărilor mintale ale copilului şi adoles-
centului (CFTMA R-2000).

tabel Nr.1. A 10-a revizuire a clasificării internaţionale a maladiilor (CIM-10-1990) 

tulburări de dezvoltare psihologică (f80-f89)
1. Tulburări specifice de dezvoltare (TSD) a vorbirii şi limbajului ( F80)
2  Tulburări specifice de dezvoltare  (TSD) a achiziţiilor şcolare (F81)
3  Tulburări specifice de dezvoltare (TSD) motorie (F82)
4  Tulburări specifice  mixte de dezvoltare (F83)
5  Tulburări invadante ale dezvoltării (F 84)
6  Alte tulb. ale dezvoltării psihologice (F 88)
7  Tulb. a dezvoltării, fără precizare (F 89)

1. tsd a vorbirii şi limbajului (f80)
Cim-10 sinonime 
 Tulburare specifică de achiziţie a vorbirii articulate (F 80.0) Dislalii, lambdacism? Tulburare funcţională a articulaţiei

 Tulburarea achiziţiei limbajului (de tip expresiv) (F 80.1) Afazie motorie congenitală; Afazie de dezvoltare tip 
expresiv; audimutitate

Tulburare de achiziţie a limbajului (de tip receptiv) (F 80.2) Afazie senzorială congenitală; Afazie de dezvoltare tip 
Wernicke; Surditate verbală

Afazie dobândită cu epilepsie (F 80.3) Sindrom Landau Kleffner 
Alte tulburări de dezvoltare a vorbirii şi limbajului (F 80.8)
Tulburări de dezvoltare a vorbirii şi limbajului fără precizare (F 80.9)

2. tsd a achiziţiilor şcolare (f81)
Cim-10 sinonime
Tulburări  specifice lecturii (F 81.0) Dislexie; dislexie de dezvoltare
Tulburări specifice achiziţiei ortografiei (F 81.1) Disortografie, Disgrafie
Tulburări specifice achiziţiei aritmeticii (F 81.2) Discalculie; Acalculie; Sindrom Gherstmann; Tulburări 

de achiziţie în  aritmetică

Tulburare Mixtă de achiziţie şcolară (F 81.3)
Alte tulburări de dezvoltare a achiziţiilor şcolare (F81.9)

3.tsd motorie (f82)

Cim-10 Sinonime

Debilitatea motorie a copilului; dispraxia de dezvoltare

4. tulburări specifice mixte de dezvoltare (f 83)
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tabel Nr. 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision” (DSM-IV-TRTM  -2000)

tulburări diagnosticate de regulă pentru prima dată  în perioada de sugar, în copilărie sau adolescenţă
DSM-IV-TR Corespondenţă CIM-10
Tulburările de învăţare F 81
Dislexia F 81.0
Discalculia F 81.2
Disgrafia F 81.1
Tulburări de învăţare fără alte specificaţii F 81.9
Tulburarea aptitudinilor motorii F 82
Tulburări de dezvoltare a coordonării F 82
Tulburările de comunicare F 80
Tulburarea limbajului expresiv F 80.1
Tulburare mixtă a limbajului receptiv şi expresiv -
Tulburări fonologice F 80.0
Balbismul F 98.5
Tulburare de comunicare fără altă specificaţie F 80.9

tabel Nr. 3. Nouvelle édition de la classification française des troubles mentaux de l`enfant et de l`adolescent: la CFTMEA R-2000

tulburări specifice ale dezvoltării  şi funcţiilor instrumentale – Capitolul 6
Corespondenţă în Cim-10

6.0 Tulburări de vorbire şi de limbaj
6.00 – Tulburări izolate de articulare F 80.0
6.01 – Tulburări de dezvoltare a limbajului
6.010 Întârziere de vorbire F 80.1
6.011 Întârziere simplă de limbaj F 80.1
6.012 Disfazie F 80.2
6.02 Afazie câştigată
6.020 Sindrom Landau-Klefner F80.3
6.028 Alte afazii câştigate F 80.8
6.03 Mutism
6.030 Mutism total F 98.8
6.031 Mutism selectiv F 94.0
6.04 Balbism F 98.6
6.08 Alte tulburări de vorbire şi limbaj F 80.8
6.09 Tulburări de vorbire şi de limbaj nespecificate F 80.9
6.1. Tulburări cognitive şi a achiziţiilor şcolare F 81
6.10 Tulburări lexicografice
6.100 Dislexie izolată F 81.0
6.101 Tulburări de ortografie fără tulburări de lectură F 81.1
6.11  Discalculie F 81.2
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istoRiC

Sintagma tulburare specifică de dezvoltare (TSD) 
este relativ nouă ea apărând pentru prima dată în 
1975 în clasificarea multiaxială a tulburărilor psihice 
ale copilului propusă de Rutter şi colab. Cuprindea 
însă şi ADHD, enurezisul, encoprezisul şi ticurile. 
Cu un conţinut mai restrâns a fost preluată concomi-
tent de către Kaplan şi Sadock (1980) şi DSM-III 
(1980) – Tabel 4 - care astfel înlocuieşte denumirea 
de „Tulburări specifice de învăţare” din DSM II-1968. 
Este menţinută în DSM-III-R (1987) . În 1990 este 
adoptată de ICD-10 şi în anul 2000 de „Nouvelle édi-
tion de la classification française des troubles mentaux 
de l`enfant et de l`adolescent: la CFTMEA R-2000”. 

tulburări specifice ale dezvoltării  şi funcţiilor instrumentale – Capitolul 6
Corespondenţă în Cim-10

6.12 Dizarmonii cognitive F 88
6.13 Tulburări de atenţie fără hiperchinezie F 88
6.18 Alte tulburări cognitive şi de achiziţii şcolare F 88
6.19 Tulburări        ,,                  ,,     nespecifice F 89
6.2 Tulburări psihomotorii
6.20 Retard psihomotor F 82
6.21 Ticurile                         
6.210 Ticuri izolate F 95.0
6.211 Maladia Gilles de la Tourette F 83.3
6.28 Alte tulburări psihomotorii F 82
6.29 Tulburări psihomotorii nespecifice F 82

tabel Nr. 4. DSM-III-1980. Tulburări diagnosticate de regulă pentru prima dată în perioada de sugar, în copilărie sau adolescenţă

tulburări specifice de dezvoltare -Axa ii Corespondentă Cim- 10
Academic skills disorders

Tulburarea dezvoltării calculului aritmetic F 81.2
Tulburarea dezvoltării scrisului F 81.1
Tulburarea dezvoltării cititului F 81.0

language and speech disorders
Tulburarea dezvoltări articulării F 80.0
Tulburarea dezvoltării limbajului expresiv F 80.1
Tulburarea dezvoltării limbajului receptiv F 80.2

motor skills disorder
Tulburare de dezvoltare a coodonării F 82
Tulburare de dezvoltare ne specificată în altă parte

E drept că formularea franceză „Tulburări specifice 
ale dezvoltării şi funcţiilor instrumentale” (care o 
înlocuieşte pe cea din 1990 „Tulburări ale funcţiilor 
instrumentale” în care TSD era menţionată în treacăt, 
doar ca o subgrupă posibilă) este mai extinsă şi aşa cum 
rezultă din Tabelul 3, cu mult mai cuprinzătoare.

Desigur că tulburările cuprinse în cadrul TSD au 
fost remarcate de foarte mult timp referiri asupra lor 
fiind prezente în numeroase clasificări ale tulburărilor 
psihice ale copilului şi grupate sub denumiri mai mult 
sau mai puţin apropiate, mai larg sau mai restrâns 
cuprinzătoare. Enumerăm, în ordine cronologică, 
pe cele pe care le considerăm mai sugestive pentru 
denumirea de TSD şi anume: Dificultăţi specifice de 
citit şi educaţionale (Pearson-1920); Dizabilităţi spe-
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ciale de scris, citit şi calcul (Miller-1936); Dizabilităţi 
mintale speciale (Brown şi col. (1937); Limitări ale 
abilităţilor intelectuale specifice (English şi Pearson 
-1937); Handicap specific al dezvoltării intelectuale 
(Cameron -1955); Simptome speciale ne clasificată 
în altă parte” (CIM -8- 1965); Tulburări specifice de 
învăţare (DSM-II- 1968); Simptome speciale (Kaplan 
şi Sadock -1975; şi Întârzieri specifice ale dezvoltării 
(CIM-9 – 1975). Ele au apărut la început ca o ne-
voie de a delimita aceste tulburări nou identificate de 
manifestări asemănătoare întâlnite în cadrul întârz-
ierilor mintale (globale), fostele oligofrenii.

defiNiţie

În general definiţiile lipsesc ele fiind înlocuite de 
enumerarea conţinutului acestei clase diagnostice la 
care uneori sunt adăugate unele menţiuni. Spre exem-
plu, pentru Remschmidt şi Schulte-Könne (2009), TSD 
include „o varietate de dificultăţi severe şi persistente 
în limbajul vorbit, scris, citit, calcul aritmetic şi funcţia 
motorie ce nu pot fi justificate de existenţa unor factori 
cauzali indentificabili”, performanţele fiind semnificativ 
sub vârstă sau nivelul intelectual. În literatura de speci-
alitate pot fi găsite şi alte precizări de felul: deficienţe 
instrumentale; întârzieri în dezvoltare; tulburări speciale 
sau specifice, legate de maturarea biologică, de anumite 
funcţii sau arii specifice de dezvoltare, sau de procesul de 
învăţare; caracter  neprogredient, sau de sine stătător în 
sensul că nu fac parte din alte tipuri de tulburări; sau de 
lipsa unui substrat organic decelabil. O sistematizare a 
acestor menţiuni şi o analiză atentă a suferinţelor incluse 
ne permit să considerăm TSD ca vizând:  subdotările on-
togenetice semnificative cu caracter primar şi neprogredient 
a acelor abilităţi sau competenţe achiziţionate relativ recent 
pe scara evoluţiei filogenetice care ne performante, determină 
dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor în primul rând în sfera 
comunicării şi a cerinţelor şcolare şi complexe de inferiori-
tate.

Ele au la bază disfuncţii ale capacităţii de integrării 
polisenzoriale în speţă a auzului, văzului şi simţului 
mioartrochinetic şi se caracterizează prin predilecţia 
pentru sexul masculin şi ceea ce subliniază Rutter 
(1990), pentru asociere. 

Pentru DSM-IV caracterul semnificativ al 
subdotării are în vedere un decalaj de cel puţin două 
deviaţii standard faţă de nivelul QI. Nu spunem faţă 
de normal deoarece astfel de tulburări pot fi prezente 
şi în cadrul deficienţele mintale globale.

Preferăm să vorbim de subdotare ontogenetică a 
unor abilităţi şi nu de întârzieri în dezvoltare sau ma-
turizare cum se obişnuieşte de regulă, pentru a sublinia 
că ele sunt mai ales expresia unor minusuri funciare a 
premizelor sau a resurselor dezvoltării normale decât 
a unor tulburări determinate de factori exogeni. 

Problema lipsei unei baze organice demonstra-
bile atât de mult subliniată în trecut a devenit astăzi 
lipsită de sens. Aceasta deoarece după ce s-a vorbit 
foarte mult de minimal brain damage şi de distincţia 
nerezolvată dintre disfuncţie şi leziune accentul s-a 
mutat pe ideea de leziune şi disfuncţie biochimică. 

Caracterul neprogredient al tulburărilor nu 
înseamnă că ele nu se complică cu alte manifestări 
consecinţă a complexelor de inferioritate şi a 
dificultăţilor de adaptare la cerinţe, mai ales la cele 
şcolare. Dacă cu vârsta ele însele nu se agravează, nici 
nu dispar aşa cum adesea în mod greşit se crede. Este 
adevărat, există o ameliorare chiar şi spontană dar 
mai ales în urma unor intervenţii psihopedagogice 
susţinute şi a exerciţiului de zi cu zi. Însă, odată 
depăşit un anumit nivel, dificultăţi se regăsesc sub noi 
forme odată cu fiecare din noile cerinţe care vor trebui 
depăşite. Spre exemplu, ulterior după ce a învăţat să 
citească, dislexicului îi va fi greu să o facă suficient 
de repede şi să acopere concomitent şi cu randament, 
sarcina de descifrare a unui text nou şi cea legată de 
sesizarea conţinutului acestuia.

Definiţia de mai sus lasă loc recunoaşterii şi a altor 
forme de inabilităţi în bună măsură ignorate astăzi. Avem 
în vedere: lipsa urechii muzicale, lipsa vocii, a capacităţii 
de a învăţa limbi străine şi de a imita vocea altora, a tal-
entului la desen, a umorului etc. inaptitudini care, aşa 
cum subliniam în 1999, sunt pe ne drept ignorate. 

Comentarii. O analiză comparativă a modului în 
care sunt abordate TSD în cele trei sistematizări ac-
tuale ale tulburărilor psihice ne permite să constatăm 
că ele nu sunt în deplin consens. Spre exemplu:

a. Clasificarea americană. A fost prima care a adop-
tat (în 1980) conceptul de TSD.

- A renunţat însă la el începând cu anul 1994 
(DSM-IVTM), opţiune valabilă şi în varianta din anul 
2000. Singura menţiune şi aceea parţială, se referă la 
formula „Tulburare de dezvoltare a coordonării” din 
care lipseşte precizarea privind caracterul specific. În 
acest fel, manifestările constitutive ale cadrului clinic 
al TSD sunt abordate ca entităţi independente. În plus, 
de această dată, ele au fost trecute de pe axa a doua, aşa 
cum erau în DSM-III şi DSM-III-R, pe prima axă. 
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Abordarea independentă a acestor tulburări o 
regăsim şi în principalele manuale de psihiatrie a co-
pilului şi adolescentului: Rutter şi Hersov (1990), 
Lebovici şi col (1996), Lewis (1996), Graham şi col. 
(1999). Rutter şi col. (2008), Sadock şi col. (2009) 
Excepţie fac Mircea (2006 şi 2008), Gelder şi col. 
(2009) Dobrescu (2010) care abordează distinct capi-
tolul „Tulburări specifice de dezvoltare” şi parţial Mar-
tin şi Volkmar (2007) deoarece delimitează o secţiune 
intitulată „Tulburări şi sindroame specifice” în cadrul 
căreia fiinţează capitolul „Tulburări de dezvoltare”  care 
include însă împreună: Autismul şi tulburările per-
vazive de dezvoltare; Întârzierea mintală; Dizabilităţile 
de învăţare, şi Tulburările de comunicare. De aseme-
nea, în volumul lor, Rutter şi Hersov (1990) subliniază 
doar predilecţia pentru asociere a TSD şi avantajul de a 
recunoaşte faptul că sunt legate între ele.

- Clasificarea americană nu a folosit şi nici nu 
foloseşte cadrul mai larg denumit în CIM-10 „ 
Tulburări de dezvoltare psihologică”. În schimb, încă 
din 1980 ea a introdus în sistematica sa o nouă secţiune 
mult mai cuprinzătoare cea a „Tulburărilor diagnosti-
cate de regulă pentru prima dată în perioada de sugar, 
în copilărie sau adolescenţă” care cu excepţia afaziei 
dobândite cu epilepsie (Cod F 80.3) şi a tulburărilor 
achiziţiei limbajului receptiv (Cod F 80.2), cuprinde 
şi tot ceea ce CIM-10 include în cadrul TSD. Pentru 
acestea, ea preferă însă denumirile clasice.

Considerăm că opţiunile americane sunt judicioa-
se. Aceasta deoarece: 

 î Aşa cum vom vedea, denumirile de TSD şi 
de tulburare de dezvoltare psihologică nu sunt numai 
lipsite de rigurozitate ci şi inutile.

 î Renunţarea atât la diagnosticul de afazie 
câştigată cu epilepsie ca şi la cel de tulburare a 
achiziţiei limbajului receptiv este şi ea îndreptăţită. 
Aceasta întrucât primul diagnostic este o afecţiune 
care aparţine mai mult neurologiei decât psihiatriei. 
În ceea ce priveşte cel de al doilea diagnostic, este 
evident că acesta nu acoperă o entitate clinică reală 
(şi experienţa practică o confirmă) deoarece afec-
tarea limbajului receptiv se asociază, vrem sau nu şi 
cu deficienţe ale limbajului expresiv. Ca atare, forma 
mixtă de tulburare pe care o propune în loc este sin-
gura entitate posibilă. 

 î Individualizarea grupei afecţiunilor intitulată 
„Tulburări diagnosticate de regulă pentru prima dată 
în perioada de sugar, în copilărie sau adolescenţă” este 
şi ea o decizie mai mult decât inspirată. Ea recunoaşte 

tranşant nu numai că toate afecţiunile psihice ale 
copilului şi adolescentului şi nu doar cele din cadrul 
TSD, interacţionează strâns cu procesul dezvoltării 
neuropsihice. O astfel de opţiune este şi demnă de 
subliniat deoarece oferă o identitate proprie întregii 
patologii psihice a copilului şi adolescentului. Că o 
astfel de ideea este foarte bună o dovedeşte şi faptul 
că şi ICD a preluat-o în 1990, într-o formulă, e drept 
limitativă de „Tulburări de comportament şi tulburări 
emoţionale apărând de obicei în timpul copilăriei 
şi adolescenţei”, codurile de la F 90 la F 98. Nu au 
fost însă, cum credem că ar fi fost firesc, dacă se ex-
tindea într-o anumită măsură cadrul, incluse aici şi 
tulburările care fac parte din TSD.

b. Clasificarea franceză. În acest domeniu ea adoptă 
un punct de vedere mult mai cuprinzător incluzând 
sub o titulatură, aşa cum am văzut extinsă, un număr 
evident mai mare de tulburări decât în CIM-10. Ea 
nu menţionează în mod explicit nici ce se înţelege prin 
noţiunile de specificitate, de tulburare de dezvoltare 
sau de funcţii instrumentale şi nici de ce doar aceste 
entităţi clinice fac parte din respectivul cadru clinic.

c. CIM-10 (clasificare de referinţă deoarece 
reprezintă opţiunea OMS) recunoaşte sintagma TSD. 
A adoptat-o în 1990 şi i-a oferit un loc distinct în 
clasa opta a bolilor psihice numită „Tulburări de dez-
voltare psihologică” în care ocupă patru poziţii: F 80, 
F 81, F 82 şi F 83. O analiză atentă surprinde însă 
o serie de minusuri, unele importante, care nu pot fi 
trecute uşor cu vederea. Astfel: 

 î Intitulată „Tulburări de dezvoltare psihologică” 
clasa a 8-a de entităţi clinice nu-şi respectă pe deplin 
denumirea. Aceasta deoarece ea cuprinde şi tulburări 
cu o manifestă şi de necontestat simptomatologie 
neurologică respectiv: Sindromul Rett (F 84.2), Afazia 
dobândită cu epilepsie (F 80.3), Tulburarea specifică 
a achiziţiei vorbirii articulate (F 80.0), şi tulburarea 
specifică de dezvoltare motorie (F 82), respectiv 4 
entităţi din cele cincisprezece pe care le acopere. Dar 
cel mai solid argument în favoarea afirmaţiei privind 
caracterul artificial şi lipsa de soliditate a cadrului 
clinic intitulat „Tulburări de dezvoltare psihologică” 
îl constituie faptul că prin entităţile menţionate mai 
sus, el nu respectă riguros cea de a treia caracteristică 
definitorie conţinută în preambulul său care afirmă 
că tulburările „au o evoluţie continuă, fără remisii şi 
recăderi ...şi că de obicei diminuă progresiv cu vârsta 
(deficite uşoare pot persista totuşi la vârsta adultă)”.

- Nici apropierea şi plasarea TSD în clasa 8-a de 
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entităţi clinice alături de tulburările pervazive ale 
dezvoltării nu ni se pare pe deplin justificată deoarece 
lipsesc puncte comune, de exemplu, cu tulburarea Rett 
sau cu cea dezintegrativă şi nu numai cu acestea. 

- Nici conceptul de TSD şi nici conţinutul său nu 
este o opţiune pe deplin justificată. În primul rând, 
ne referim la includerea afaziei dobândite cu epilepsie 
(F 80.3) entitate care nu are nimic în comun cu tot 
ceea ce particularizează celelalte tulburări de care este 
apropiată doar prin aspecte de suprafaţă, afectarea 
limbajului expresiv şi receptiv. Dimpotrivă, ea este 
dobândită, dominată de epilepsie şi se agravează pro-
gresiv. Mai mult, aşa cum am menţionat deja, delimi-
tarea în cadrul TSD a tulburării achiziţiei limbajului 
receptiv (F 80.2) are un caracter artificial.

Poate însă că cel mai solid argument pentru a 
susţine lipsa de consistenţă a conceptului de TSD 
constă în aceea că, aşa cum procedează şi clasificarea 
franceză, nicăieri nu se spune clar nici prin ce sunt 
specifice manifestările psihopatologice pe care le cu-
prinde şi nici de ce doar acestea sunt tulburări de dez-
voltare. Poate doar predilecţia pentru sexul masculin 
şi menţiunea lui Rutter (1990) subliniată mai sus pri-
vind tendinţa la asociere dar nici aceste particularităţi 
nu sunt caracteristică doar TSD. Ori astăzi, când 
se recunoaşte ferm că la copil şi adolescent, întrea-
ga patologie este marcată de procesul dezvoltării 
şi maturizării creierului şi a funcţiilor sale, delimi-
tarea unor tulburări de dezvoltare fără o subliniere 
suplimentară privind criteriile care le individualizează 
este lipsită de suport viabil. După opinia noastră,  
s-ar justifica doar dacă s-ar menţiona explicit prin ce 
aceste tulburări sunt specifice sau de ce, dintre toate 
tulburările psihice întâlnite la copil şi adolescent, 
doar acestea sunt specifice sau prin ce se deosebesc de 
celelalte. De sigur că, pentru început, cu foarte mult 
timp în urmă, ideea specificităţii sublinia faptul că 
respectivele tulburări se delimitează de cele similare 
prezente ca o consecinţă a întârzierii mintale globale 
ceea ce atunci, a reprezentat un progres substanţial. 
Astăzi însă respectivele entităţi clinice au o identitate 
recunoscută care nu mai necesită alte sublinieri.

E drept că noţiunea de tulburare de dezvoltare care 
a apărut în 1975, odată cu publicarea de către Achern-
bach a volumului intitulat „Developmental Psychopa-
tology” (Garmezy -1999), constituie un concept com-
plex deoarece reprezintă interfaţa a două procese deloc 
simple, cel al dezvoltării şi maturizării psihice pe de 
o parte, şi cel al constituirii şi evoluţiei anormalităţii 

pe de altă parte. Din acest motiv, el a oferit şi oferă 
mai multe faţete, sensuri şi unghiuri diferite din care 
poate fi privit, aşa cum, în prefaţa oferită, Garmezy 
subliniază că procedează şi contributorii la volumul 
„Handbook of Developmental Psychology” editat de 
Lewis şi Miller (1999). 

- Un prim sens atribuit noţiunii menţionate şi în 
acelaşi timp unghi de abordare este cel care pune ac-
centul pe influenţa dezvoltării psihice a copilului şi 
adolescentului asupra manifestărilor psihopatologice, 
respectiv pe ce procesul dezvoltării oferă ca vulnera-
bilitate şi factori protectivi sau cum se exprimă Lewis 
şi Miller (1990) atunci când dă o definiţie domeni-
ului pe care-l consideră „studiul predicţiei dezvoltării 
comportamentelor maladaptive”. T. Mircea (2006 
şi 2008) îl asimilează plastic cu procesul de develo-
pare în care, în timp, vârsta, asemenea revelatorului 
din arta fotografică, scoate la lumină manifestări 
psihopatologice. În acest context se evidenţiază: 
existenţa unei perioade mute a evoluţiei tulburărilor 
psihice respectiv a unor distorsiuni premergătoare 
care condiţionează apariţia bolii; variaţii cu vârsta ale 
intensităţii şi discontinuităţi evolutive ale acesteia; di-
versificarea sau ameliorarea simptomatologiei, şi chiar 
redirecţionarea evoluţiei; şi desigur, rolul patoplastic, 
protectiv sau patogen al particularităţilor de vârstă în 
toate aceste fenomene. Este sensul cel mai obişnuit, 
cel mai cunoscut şi recunoscut care a fost exprimat 
explicit sau doar subânţeles odată cu recunoaşterea 
faptului că: • funcţiile psihice devin active cu vârsta şi 
că numai atunci poate fi evaluată calitatea lor şi deci şi 
eventualele lor disfuncţii până atunci mute. Aşa este, 
de exemplu, cazul şi cu TSD; • procesul dezvoltării 
psihice implică existenţa unor factori psihopatogeni 
dar şi protectivi proprii, specifici diferitelor sale etape; 
• momentul debutului, tabloul clinic şi evoluţia unor 
tulburări psihice sunt dictate şi de vârsta persoanei 
suferinde; • există afecţiuni genetice al căror debut 
şi mod de manifestare sunt condiţionate de vârstă; 
• ca şi a faptului că patologia psihică a copilului şi 
adolescentului diferă semnificativ de cea a adultului 
deoarece primii se află în plin proces de dezvoltare şi 
maturizare.

- Un al doilea sens atribuit noţiunii de tulburare de 
dezvoltare, mai corect numit tulburare a dezvoltării, 
este cel care se ocupă de modul, măsura şi felul în care 
anormalitatea psihică afectează dezvoltarea normală a 
individului. Au loc încetiniri, stagnări, restructurări şi 
chiar distorsiuni ale acesteia. Spre exemplu, se ştie că 
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dezvoltarea neuropsihică a copilului este semnificativ 
dependentă de calitatea acţiunii stimulative a mediului 
de viaţă. Ori, este evident că un copil întârziat mintal, 
sau motor, din cauza deficienţei sale, nu poate avea ac-
ces şi valorifica optim, prin propriile sale mijloace, la 
ceea ce i se oferă ca stimulare şi ca urmare dezvoltarea 
sa suferă pe toate planurile inclusiv pe cel senzorial.

- Un al treilea sens şi unghi de abordare al tulburării 
de dezvoltare este cel mai complet dar şi cel mai com-
plicat deoarece el are în vedere fenomenul interacţiunii 
şi al amprentării reciproce a celor doi participanţi. El a 
revoluţionat medicina modernă, a impus noi dimensi-
uni conceptului de calitate a vieţii, a creat denumiri ca 
cea de tulburare pervazivă de dezvoltare, a împiedicat 
trecerea întârzierilor mintale din rândul tulburărilor 
psihice în cel al dizabilităţilor etc. 

- Se poate individualiza şi un al patrulea sens, de loc 
lipsit de importanţă, care poate particulariza conceptul de 

tulburare de dezvoltare. Acesta este cel care, după părerea 
noastră, ar putea valida sintagma de „tulburări specifice 
de dezvoltare” (vezi şi definiţia de mai sus). El are în ve-
dere doar realităţile clinice consecinţe ale anormalităţii 
componentelor constitutive de bază sau intrinseci ale 
procesului dezvoltării respectiv a premizelor structurale 
ale acestuia. Avem în vedere suportul funciar deficitar al 
diferitelor abilităţi pe care conform programului genetic, 
ne aşteptăm să apară şi să se dezvolte la oricare individ 
dar care, datorită acestui fapt, se dovedesc a avea niveluri 
funcţionale cantitativ şi calitativ inferioare normalului, 
respectiv slab performante.

Numai că, în cazul TSD, nicăieri nu se face nici 
o referire la vreuna din aceste aspecte şi nici la altele 
pentru a le atesta specificitatea şi a le recunoaşte drep-
tul la autonomie. Până atunci TSD rămâne o entitate 
clinică, după părerea noastră, fără utilitate practică.

*
*         *

synonyms – developmental disabilities
introduction
An analysis of what today is called the SDD (Ta-

bles: 1-2-3 and 4) reveals that on the one hand, there 
is no unanimity regarding its content, and on the 
other hand, terms that describe SDD are not clearly 
defined.

sdd and its present content
The 10th revision of the International Classifi-

cation of Diseases (ICD-10-1990), currently in use, 

groups SDD in the 8th class, the „Disorders of psy-
chological development” (F80-F89) which includes four 
groups of diseases: F80 - F81 - F82 - F83 and F 84 
(table 1). As shown in Tables 2 and 3, they are pres-
ent in the other important classifications of psychiat-
ric disorders, as „Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, fourth edition text revision” 
(DSM-IV-TRTM - 2000) and the French classifi-
cation of mental disorders of child and adolescent 
(CFTMEA R - 2000).

disorders of psychological development (f80-f89)
1. Specific developmental disorders of speech and language (F80)
2. Specific developmental disorders of scholastic skills (F81)
3. Specific developmental disorder of motor function (F82)
4. Mixed specific developmental disorders (F83)
5. Pervasive developmental disorders (F84)
6. Other disorders of psychological development (F88)
7. Unspecified disorder of psychological development (F89)

1. specific developmental disorders of speech and language (f80)
iCd-10-1990 synonyms 
Specific speech articulation disorder (F 80.0) Dyslalia; lambdacisms?; Articulation’s functional disorder

table No.1. The 10th revision of the International Classification of Diseases (ICD-10-1990) 
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Expressive language disorder (F80.1) Motor congenital aphasia; Developmental aphasia, expres-
sive type; audio-mutism

Receptive language disorder (F80.2) Developmental aphasia, Wernicke type; Congenital audi-
tory imperceptions

Acquired aphasia with epilepsy (F 80.3) Landau-Kleffner Syndrome
Other developmental disorders of speech and language (F80.8)
Developmental disorder of speech and language, unspecified (F80.9)

2. specific developmental disorders of scholastic skills (f81)

iCd-10-1990 synonyms 

Specific reading disorder (F 81.0) Dyslexia; Developmental dyslexia
Specific spelling disorder (F81.1) Dysortographia; Dysgraphia
Specific disorder of arithmetical skills (F81.2) Dyscalculia; Acalculia; Gerstmann Syndrome;

Disorder of arithmetical skills
Mixed disorder of scholastic skills (F81.3)
Developmental disorder of scholastic skills, 
unspecified (F81.9)

3. specific developmental disorder of motor function (f82)
Cim-10 synonyms

Motor child debility; Developmental dyspraxia
4. mixed specific developmental disorders (f83)

table No. 2.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TRTM - 2000)

disorders usually first diagnosed in infancy,  childhood or adolescence 

dsm-iv-tR Correspondence in iCd-10

Learning disorders F81

Dyslexia F81.0

Dyscalculia F81.2

Dysgraphia F81.1

Learning disorders NOS F81.9

Motor skills disorder F82

Coordination development disorder F82

Communication disorder F80

Expressive language disorder F80.1

Mixed receptive and expressive language disorder

Phonological disorders F80.0

Stuttering F98.5

Communication disorder NOS F80.9
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Table No. 3. The new edition of french classification of Mental Disorders in Children and Adolescents: CFTMEA R - 2000

specific developmental and instrumental functions’ disorders –Chapter 6

CftmeA R Correspondence in iCd-10

6.0 Language and speech disorders

6.00 Isolated articulation disorders F80.0

6.01 Language development disorders

6.010 Speech delay F80.1

6.012 Dysphasia F80.2

6.02 Acquired aphasia

6.020 Landau-Kleffner syndrome F80.3

6.028 Other acquired aphasias F80.8

6.03 Mutism F80.1

6.030 Total mutism F98.8

6.031 Selective mutism F94.0

6.04 Stuttering F98.6

6.08 Other language and speech disorders F80.8

6.09 NOS language and speech disorders F80.9

6.1 Cognitive and scholastic skills disorders F81

6.10 Lexicographic disorders 

6.100 Isolated dyslexia F81.0

6.101  Orthographic disorders without  reading disorders F81.1

6.11 Dyscalculia F81.2

6.12 Cognitive disharmony F88

6.13 Attention disorders without hyperkinesias F88

6.18 Other cognitive and scholastic skills disorders F88

6.19 NOS disorders F89

6.2 Psychomotor disorders

6.20 Psychomotor delay F82

6.21 Tics

6.210 Isolated tics F95.0

6.211 Gilles de la Tourette disorder F83.3

6.28 Other psychomotor disorders F82

6.29 NOS psychomotor disorders F82
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table No. 4. DSM-III-1980 Disorders usually first diagnosed in infancy, childhood or adolescence

specific developmental disorders – Axis ii
dsm-iii-1980 Correspondence in iCd-10
Academic skill disorders
Arithmetic development disorders F81.2
Writing development disorder F81.1
Reading development disorder F81.0
Language and speech disorder
Articulation development disorder F80
Expressive language development disorder F80.1
Receptive language development disorder F80.2
Motor skills disorder

Coordination development disorder F82
Development disorder NOS

HistoRiC 

SDD is relatively new concept appearing for the 
first time in 1975 in the multi-axial classification of 
psychiatric disorders of children and it was proposed 
by Rutter et al. It comprised ADHD, enuresis, enco-
presis and tics. With a narrower understanding it was 
used simultaneously by Kaplan and Sadock (1980) 
and DSM-III (1980) – Table 4 – replacing “Specific 
learning disorders” from DSM-II (1968). The concept 
is kept in DSM-III-R (1987). In 1990 it is used by 
ICD-10 and in 2000 by “Nouvelle édition de la clas-
sification française des troubles mentaux de l`enfant 
et de l`adolescent: la CFTMEA R - 2000”. It is of a 
great truth that the French label “Specific develop-
mental and instrumental functions’ disorders” (which 
replaces the one in 1990 “Disorders of instrumental 
functions” in which SDD was scarcely mentioned as 
a possible subcategory) is more broad and can cover a 
larger category as it can be observed from Table 3.

Disorders comprised in SDD were remarked a long 
time before when some references had been made in 
numerous classifications of psychological disorders of 
child mentioning them more or less generally.

We enumerate disorders which we consider sug-
gestive for the name of SDD in a chronological order: 
Specific reading and educational difficulties (Pearson, 
1920); Special writing, reading, calculating disabilities 
(Miller, 1936); Special mental disabilities (Brown et 
al., 1937); Limitations of specific intellectual abili-

ties (English and Pearson, 1937); Specific handicap 
of intellectual development (Cameron, 1955); Special 
symptoms not otherwise specified (ICD-8, 1965); 
Specific learning disorders (DSM-II, 1968); Special 
Symptoms (Kaplan and Sadock, 1975); and Specific 
development delays (ICD-9, 1975). This phenomenon 
appeared firstly as a need for delimitating these new 
alike disorders identified in the cases of mental retar-
dation (global), former oligophrenia.

defiNitioN

Definitions usually are replaced by a list of the 
content of this class: diagnosis to which sometimes 
are added some entries. For example, for Remschmidt 
and Schulte-Könne (2009) SDD includes “a variety of 
severe and persistent difficulties in spoken language, 
reading, writing, arithmetic and motor functions that 
cannot be justified by an identifiable causal factors”, 
performance being significantly below age or intel-
lectual level. In the specific literature you may find the 
following: instrumental deficiencies, developmental 
delays, special or specific disorders, related to biologi-
cal maturation, to certain functions or specific areas 
of development and learning; lack of evolution as a 
characteristic or as a trait, not part of other disorders; 
or lack of measurable organic substrate. A systemati-
zation of these claims and a serious analysis of the im-
pairments included allow us to consider SDD as re-
garding to significant ontogenetic endowments with 
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a basic character and lacking evolution of those skills 
or competencies acquired recently on the evolution-
ary scale which being useless determine difficulties 
in knowledge assimilation primarily in the sphere of 
communication and school requirements and which 
determine inferiority complexes.

They are based on the dysfunction of the capacity 
of multi-sensorial integration namely hearing, sight and 
mioartrokinetic sense and they are characterized by predi-
lection for males and for association as Rutter (1990) un-
derlines. In the case of DSM-IV it is important to have a 
difference of at least two standard deviations from the QI. 
We don’t use “from normal level” because these disorders 
can be present in the global mental deficiencies. 

We prefer to speak about ontogenetic undera-
chievement of some skills and not about delays in de-
velopment or maturity as used generally, to emphasize 
that they are mostly limited expression of the premises 
or usual development resources rather than the devel-
opment of disorders triggered by exogenous factors.

 The problem of lacking the organic bases so much 
emphasized in the past has now become meaningless. 
This is because, after talking a lot of minimal brain 
damage and having unsolved the distinction between 
dysfunction and injury, the focus has shifted to the 
idea of biochemical injury and dysfunction. 

The lack of evolution in disorders does not mean 
they don’t complicate with other conditions as con-
sequences of inferiority complexes and difficulties in 
adjustment to requirements, especially in those com-
ing from the school. If in time they do not worsen nor 
disappear, as often erroneously believed, it is true that 
there is even spontaneous improvement especially after 
pedagogical interventions and daily exercise. But once 
beyond a certain level, difficulties are found in new 
forms after new requirements and these must be ex-
ceeded. For example, after having learned to read, the 
dyslexic child will find it hard to read fast enough and 
be efficient in the same time, decrypting the new text.

 The above definition allows for recognition of 
other forms of inability largely ignored. We mean: 
no musical ear, no voice, the ability to learn foreign 
languages   and to imitate the voice of others, drawing, 
humor, etc., incapacities which, as mentioned in 1999, 
are gratuitously ignored.

Comments. A comparative analysis of how SDD 
are addressed in the three current systematizations of 
psychiatric disorders allows us to see that they are not 
in full agreement.

For example:
a. The American classification. It was the first to 

adopt (in 1980) the SDD concept.
 î But abandoned it in 1994 (DSM-IVTM); 

option applies to the 2000 version too. The only ref-
erence is for “Coordination development disorder” 
which fails to make clear the specific nature. In this 
way clinical manifestations constituting the frame-
work of SDD are addressed as independent entities. 
In addition, this time, they were moved from the sec-
ond axis, where they were in DSM-III and DSM-
III-R, on the first axis.

Independent approach to these disorders is found 
in major textbooks on child and adolescent psychia-
try: Rutter and Hersov (1990), Lebovic et al. (1996), 
Lewis (1996), Graham et al. (1999), Rutter et al. 
(2008), Sadock et al. (2009). Exceptions are made by 
Mircea (2006 and 2008), Gelder et al. (2009), Dobres-
cu (2010) who separately address the chapter “Spe-
cific developmental disorders” and partially Martin 
and Volkmar (2007) because they delimitate a section 
entitled “Specific disorders and syndromes” in which 
they create the chapter “Developmental disorders” 
which mingle together: Autism and pervasive devel-
opmental disorders, Mental delay, Learning disabili-
ties and Communication disorders. In their volume, 
Rutter and Hersov (1990) emphasize the predilection 
for associating SDD and the advantage recognizing 
they are connected.

 î The U.S. classification did not use the broad-
er explanation used in ICD-10 called “Psychological 
development disorders”. Instead, since 1980 it was in-
troduced a new section - “Disorders usually first diag-
nosed in infancy, childhood or adolescence” which in-
cludes everything ICD-10 includes in SDD, with the 
exception of acquired aphasia with epilepsy (F80.3) 
and receptive language disorders (F 80.2). For these 
two classical names are preferred. 

We believe that American options are reasonable. 
This is because:

- As we shall see, the concept of SDD and psycho-
logical developmental disorder are not only without 
rigorousness but also unnecessary.

- Disclaiming the diagnosis of acquired aphasia 
with epilepsy and of receptive language disorder is also 
entitled. This is because the first diagnosis is a condi-
tion that belongs more to neurology than psychiatry. 
Regarding the second diagnosis it is clear that it does 
not cover a real clinical entity (and practical experience 
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confirms) as receptive language impairment is associ-
ated, even if we don’t want it, with impaired expressive 
language. As such, the mixed form of disorder is the 
only proposed entity which might be possible.  

- Individualization of the group of diseases called 
"Disorders usually first diagnosed in infancy, childhood 
or adolescence" is also a good decision. All disorders of 
the child and adolescent are recognized and not just 
those in SDD; it is important that these disorders have 
a connection with the neuropsychological development. 
Such an option is worth mentioning because it offers 
a whole identity of the child and adolescent mental 
illnesses. ICD took over this concept in 1990 which 
proves this was a good idea, even if they use a narrower 
formula "Behavior and emotional disorders usually oc-
curring during childhood and adolescence", codes from 
F90 to F98. However, SDD were not included in this 
category, as we believe it would have been natural.

b. The French classification 
It includes under a title, as we have seen in the 

Table, an extended number of disorders obviously 
higher than in ICD-10. It does not mention explicitly 
nor what specificity is, or developmental disorders are 
or what instrumental functions are and neither why 
only these clinical entities take part from the clinical 
setting.

c. ICD-10 (reference classification as it is the op-
tion of WHO) recognizes the concept of SDD. ICD-
10 adopted it in 1990 and offered a distinct place in 
the eighth class of mental illnesses called “Psycho-
logical development disorders” in which it has four 
positions: F80, F81, F82 and F83. A careful analysis 
captures a number of drawbacks, which cannot be 
lightly dismissed. Thus:  

- Entitled "Psychological development disorders" 
of the 8th clinical entities does not fully comply its 
name. This is because it includes disorders with neu-
rological symptoms like: Rett syndrome (F84.2), 
acquired aphasia with epilepsy (F80.3), articulated 
speech acquisition specific disorder (F80.0), specific 
motor development disorders F 82) and 4 of the fif-
teen entities it comprised. But the strongest argument 
in favor of the claim for lack of solidity of the clinical 
framework called "Psychological development dis-
orders" is that the above entities does not meet the 
rigorous third characteristic that disorders "have a 
continuous evolution without remissions and relapses 
... and that usually diminishes progressively with age 
(mild deficits may persist into adulthood yet)".

- Neither the SDD approach and place in the 8th 
clinical entities together with pervasive development 
disorders seems fully justified because there are lack-
ing common aspects, for example, with Rett disorder 
or with the disintegrative disorder

- Nor the concept of SDD or its contents are not 
fully justified. First, we refer to the inclusion of ac-
quired aphasia with epilepsy (F80.3) which has noth-
ing to do with all that customize other disorders that 
resembles to, or the impaired expressive and recep-
tive language. Moreover, it is acquired, dominated by 
epilepsy and worsens progressively. As already men-
tioned, the delimitation in SDD of receptive language 
disorder (F80.2) is artificial.

Perhaps the strongest argument to support the lack 
of consistency of the concept of SDD is that, just as 
they do and the French classification there is no speci-
fication of the manifestation of psychopathology that it 
includes and why they are the only developmental dis-
orders. Maybe an explanation could be the predilection 
for males and the statement of Rutter (1990) outlined 
above, regarding the tendency of association but such 
features are not characteristics only for SDD. Or today, 
when it is clearly knows that in children and adoles-
cents, all pathology is marked by the development and 
maturation of the brain and its functions, separation of 
developmental disorders without additional emphasis 
on individualized criteria is free of viable support. In 
our opinion, it would be justified to have this concept 
like this only if it is explicitly stated what makes these 
problems specific or why, of all common mental dis-
orders in children and adolescents, only they are spe-
cific or what makes them different from the others. A 
very long time ago, the idea of   specificity was delimited 
by the similar problems occurring as a consequence 
of global mental delay which had been a substantial 
progress. But today these clinical entities have a recog-
nized identity that does not require further emphasis.

It is true that the concept of developmental disorder, 
which occurred in 1975 with the publication by Achen-
bach’s volume entitled “Developmental Psychopathol-
ogy” (Garmezy, 1999), is a complex concept because it 
is the interface of two processes, the development and 
mental maturation on the one hand, and the formation 
and evolution of abnormality on the other. For this rea-
son, it has provided and provides multi-faces, meanings 
and different angles of analysis, as Garmezy mentioned 
in his preface “Handbook of Developmental Psychol-
ogy” edited by Lewis and Miller (1999).
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 î The first meaning given to the term mentioned 
and, in the same time an angle of approach that em-
phasizes the influence of child and adolescent mental 
development on psychopathological manifestations, 
namely on the development process, provides the 
vulnerability and protective factors, and how Lewis 
and Miller (1990) express, provides a definition to 
the field named “predictive study of development of 
maladaptive behaviors.” Mircea T. (2006 and 2008) it 
resembles with the making of photography, in time, 
with age revealing psychopathological manifestations. 
In this context stands out: the existence of a period 
of mental development without problems, some pre-
dictive factors which make the disease possible, the 
variations of intensity with age and its evolutionary 
discontinuities, diversification and improvement of 
symptoms, and even redirecting development, and 
of course, the role protective or pathogenic features 
of age in all these phenomena. It is the most com-
mon meaning, the best known together with the 
recognition that: • mental functions become active 
with age and can be evaluated only when their qual-
ity and hence their potential are in action. That is, for 
example, the case with SDD; • the mental develop-
ment implies the existence of protective and psycho-
pathogenic factors specific for different stages; • time 
of onset, clinical presentation and evolution of mental 
disorders are influenced by age • there are genetic dis-
eases with conditioned onset and expression by age, 
• the child and adolescent mental pathology differs 
substantially from that of adults because the first are 
in the process of development and maturation.

 î A second meaning given to the term “develop-
mental disability”, more properly called a “develop-
ment disorder”, is about how, how much and the way 
mental abnormality affects the normal development 
of the individual. Slowdowns are taking place, stagna-
tions, restructurings and even distortion. For example, 
it is known that neuropsychological development of 
children is significantly dependent on the quality of 
stimulations of the living environment. Or, it is obvi-
ous that a child with a mental retardation, because of 
his deficiency, cannot access, through his own means, 
what is offered as a stimulation and therefore suffers 
at all levels including the sensorial

 î A third direction and angle of approach of de-
veloping the disorder is the most complete and most 
complicated because it has the fingerprints of the 
phenomenon of mutual interaction of the two partici-

pants. It revolutionized modern medicine, it has set 
new dimensions to quality of life, created the name 
of “pervasive developmental disorder”; it prevented 
the passage of mental delays from mental disorders 
among to that of disabilities, etc.

 î You can individualize a fourth direction, which 
can particularize the concept of developmental disor-
der. This is, in our opinion, the direction that could 
validate the term “specific developmental disorders” 
(see definition above). It covers only the realities of 
clinical consequences of abnormalities of that prem-
ises’ development processes. We consider various de-
ficient skills that according to the genetic program, 
we expect to emerge and grow to any individual but 
because of this fact, they prove to have lower quanti-
tative and qualitative functional levels. But in SDD 
there is no reference to any of these aspects or to oth-
ers in order to prove their specificity and to recognize 
their right to autonomy. Until then SDD remains a 
clinical entity, in our view, of no practical use.
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