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Factori și categorii populaţionale cu risc pentru apariţia tulburărilor 
psihice și a suferinţei care le preced

Risk factors and population groups with risk  for developing mental 
disorders following distress
Ștefan Milea1

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Introducere: Sunt prezentate  aspectele principale ale factorilor și categoriilor populaţionale cu risc crescut, noţiuni creaţie a psihoprofi laxiei primare 
specifi ce. Se menţionează faptul că:

 – Au în vedere nu doar posibilitatea apariţiei  unor afecţiuni ci și a suferinţei  care precede instalarea tulburărilor încadrabile într-un diagnostic. Este 
un aspect care extinde sfera de cuprindere a psihoprofi laxiei primare specifi ce și asupra promovării creșterii calităţii vieţii.

 – Ele sunt noţiuni care nu  înseamnă certitudinea îmbolnăvirii ci numai că individul este mai ameninţat decât în mod normal.
 – Identifi carea lor determină nu numai  angajarea unor măsuri preventive ci și anxietatea  generată  individului de coștientizarea riscului. Acest al 

doilea aspect trebuie bine luat în calcul  de către cei care monitorizează persoane altfel sănătoase care  nu toate sunt în real pericol.
 – De asemenea sunt evidenţiate reperele care permit calculul dimensiunii populaţiei care trebuie abordată preventiv ca și a efi cienţei intervenţiei. 

Cuvinte cheie: factori de risc, categorii populaţionale cu risc, psihoprofi laxie primară specifi că

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Introduction: Th e main aspects of risk factors and population groups at high risk are presented as notions created by specifi c primary psychoprophylaxis. 
Th e following ideas are put forward:

 – Th ese notions take into consideration not only the possibility that certain aff ections may appear but also the suff ering that precedes the establishment 
of disorders that could be framed into a diagnosis. It is an issue extending  the scope of the specifi c primary psychoprophylaxis to stimulate the enhan-
cement of the quality of life.

 – Th ese notions do not mean that the disease is certain, but that the individual is more threatened than he is in ordinary circumstances.
 – Th eir identifi cation determines not only the commitment to certain preventive measures but also the anxiety generated in the individual by the aware-

ness of the risk. Th is second aspect should be thoroughly considered by those who monitor otherwise healthy people who are not all under real threat. 
 – Th ere are also highlighted the reference points allowing the calculation of population size to be addressed preventively and of the eff ectiveness of 

intervention.
Key-words: risk factors, risk population groups, specifi c primary psychoprophylaxis

Introducere:
Astăzi se poate vorbi nu numai de factori de risc 

care semnifică probabilitatea apariţiei tulburărilor 
psihice ci și a suferinţei încă neclinice care adesea 
precede instalarea manifestărilor încadrabile într-un 
diagnostic. O astfel de abordare pe care am sugerat-o în 
2009 [1], extinde sfera de cuprindere a psihoprofilaxiei 
primare specifice și asupra promovării creșterii calităţii 
vieţii, aspect nu numai modern ci și foarte preţios. Este 
un beneficiu suplimentar altfel neglijat al intervenţiei 
preventive ceea ce îi crește evident rentabilitatea.

Noţiunea de factor de risc ca și cea de categorie 
populaţională cu risc sunt o creaţie a psihoprofilaxiei 
primare specifice care a circumscris sub aceste denu-
miri unul din principalele sale domenii de activitate. 

Dacă ne referim la copii și adolescenţi, trebuie 
subliniat că numărul celor ce pot fi încadraţi în cate-
goria celor cu risc crescut este foarte mare. Se conside-
ră că între 30 și 50 % [2] dintre sugari au risc crescut 
de îmbolnăvire psihică, valorile variind de la un grup 
populaţional la altul. Faptul oferă măsura dimensiunii 

1 Membru al Academiei de Științe Medicale, Prof. Dr. Consultant, UMF „Carol 
Davila”, București
Autor de corespondență: Ștefan Milea
e-mail: stmilea@yahoo.com

1 Associate Professor at ”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Member of the Academy of Medical Sciences
Corresponding Author: Ștefan Milea
e-mail: stmilea@yahoo.com

REFERATE GENERALE / GENERAL STUDIES

Motto: 
Riscul crescut nu înseamnă certitudine ci numai că 
individul este mai ameninţat decât în mod normal.

Motto: 
Higher risk does not mean certainty but only that 

the individual is more threatened than in normal circumstances.
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domeniului și deci importanţa subiectului.
Definiţie: Risc crescut pentru o afecţiune și 

pentru suferinţa care o precede înseamnă orice indi-
cator intern sau extern (marker) care are o prezenţă 
statistic semnificativ mai mare la persoanele care au 
sau dezvoltă ulterior respectiva afecţiune prin compa-
raţie cu cele indemne. Altfel spus, factorul de risc are o 
prezență mai mare la persoanele bolnave de respectiva 
afecţiune decât în populaţie, respectiv prevalenţa bolii 
la populaţia generală este mai mică decât la cazurile 
cu factori de risc. 

Foarte important de reţinut, riscul crescut nu 
înseamnă certitudine ci numai că individul este mai 
în pericol de a se îmbolnăvi decât în mod normal. 
El este doar un indicator de probabilitate. Ca atare, 
prezenţa sa nu oferă certitudinea îmbolnăvirii tot așa 
cum absenţa sa nu o exclude. Prezenţa riscului crescut 
înseamnă doar că individul este mai ameninţat decât 
în mod normal și că necesită o atenţie mai mare. 
În acest fel, factori de risc nu sunt obligatoriu nici 
necesari și nici suficienţi pentru apariţia tulburărilor. 
Sunt aspecte foarte important de cunoscut de toţi cei 
implicaţi în domeniu și nu numai. 

Factorii de risc un fenomen cu o foarte mare 
diversitate de manifestare[1]. Ei pot fi caracterizaţi 
în funcţie de:

a - Natură, în raport de care se împart în: fizici, 
chimici, biologici și psihologici. Între aceștia în rândul 
factorilor de risc pentru tulburări psihice se regăsesc 
și afecţiunile somatice, neurologice, senzoriale sau 
endocrine, nesatisfacerea nevoilor necesare creșterii, 
dezvoltării sau educaţiei etc.

b - Origine, care poate fi internă sau externă. Ei 
pot aparţine individului (diferitele tipuri de vulne-
rabilităţi, antecedentele personale patologice peri- 
intra- sau postnatale, particularităţi fizice sau psihice); 
părinţilor; educaţiei; mediului familial, școlar, social, 
cultural sau economic. Diferitele forme de abuz se 
înscriu și ele în rândul factorilor de risc.

c - Structură, care poate fi elementară, complexă și 
foarte complexă ca de exemplu sărăcia, discriminarea, 
stigmatizarea etc.

d - Raportul cu tulburarea pe care o poate antici-
pa. Aici, fără a fi suficienţi pentru a determina singuri 
tulburările, factorii de risc pot ocupa două posturi:

1 - Prima postură este reprezentată de factorii de 
risc cunoscuţi a participa la apariţia tulburărilor pe 
care le vizează. O pot face pe trei căi. Prima cale este 
reprezentată de posibila apartenenţă a lor la unul din 
numeroasele complexe etiopatogene în cadrul cărora, 
din postura de factori predispozanţi, vulnerabilizanţi, 
patoplastici, precipitanţi sau declanșanţi, prin asociere 

și interacţiune cu ceilalţi factori constitutivi ai cople-
xului etiopatogenic, acţionează nociv.

A doua cale care leagă direct factorii de risc de 
tulburarea psihică pe care o anticipează are un statut 
aparte. Acesta este cazul factorilor de risc reprezen-
taţi de trăsăturile premorbide (exemplu: schizoide, 
obsesive, depresive, anxioase etc.) sau de simptomele 
somatice sau psihice izolate care nu întrunesc condiţi-
ile minim necesare pentru a li se atribui statut de enti-
tate clinică clar constituită. În cazul lor, fie se așteaptă 
factori suplimentari pentru a se transforma în entitate 
clinică clar constituită fie sunt simptome prodromale 
sau forme atenuate de boală autentică cu debut insi-
dios și evoluţie lentă ceea ce la conferă mai de grabă 
statutul, cel puţin, de markeri de stare. Ei cer multă 
responsabilitate din partea psihiatrului constrâns să-și 
asume, de la caz la caz, riscul unui diagnostic precoce 
eronat fie al întârzierii intervenţiei.

Cea de a treia cale prin care factori de risc intervin 
direct în geneza unor tulburări psihice este specifică 
copilului. Ea decurge din faptul că la copil diferite-
le funcţii psihice devin active ulterior, pe parcursul 
dezvoltării. Aceasta înseamnă că eventualele disfunc-
ţii neuro-psiho-biologice deși sunt deja constituite 
rămân mute din punct de vedere clinic, o perioadă 
de timp. De această dată, până la apariţia tulburărilor, 
antecedentele personale sau hedero-colaterale patolo-
gice se încadrează în categoria factorilor de risc care 
impun măsuri preventive.

2 - În a doua postură se situează factorii de risc 
pentru care nu este demonstrat, cel puţin deocamdată, 
a avea un rol activ bine definit în constituirea tulbu-
rărilor pentru care semnalează probabilitatea apariţiei 
lor. Este vorba de factorii de risc cu rol exclusiv de 
semnal, respectiv doar de indicatori neutri poate că 
numai la nivelul cunoștinţelor actuale.

e - Tulburările psihice vizate. Acestea sunt foarte 
diferite și foarte numeroase atât din punct de vedere 
al aspectului clinic cât și al severităţii sau prevalenţei 
lor. Unii factori de risc sunt specifici anumitor tulbu-
rări totdeauna aceleași. Exemplu, patologia genetică 
prezentă la rudele de sânge sau trăsăturile premorbi-
de. Alţi factori de risc, cei mai mulţi, sunt nespecifici 
anticipând posibilitatea apariţiei unei palete variate 
de tulburări adesea asociate. De exemplu: asfixia la 
naștere, sarcina gemelară, traumatismul obstetrical 
etc. care pot fi urmate de deficienţe psihice, neurolo-
gice, senzoriale, endocrine și de asocieri ale acestora.

f - Complexitate în funcţie de care pot fi simpli 
sau asociaţi, evidenţi sau bine disimulaţi.

g - Existenţa sau inexistenţa unor factori agravanţi 
sau dimpotrivă protectori sau curativi care se cer iden-
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tificaţi și avuţi în vedere de măsurile destinate inter-
venţiei preventive. 

h - Ușurinţa sau dificultatea cu care pot fi identifi-
caţi sau eliminaţi. Sunt situaţii în care factorii de risc 
nu pot fi eliminaţi caz în care măsurile preventive se 
vor limita doar la îndepărtarea factorilor agravanţi și 
la stimularea celor protectori.

Repere cantitative sau calitative relevante 
pentru stabilirea gradului de risc, a dimensiunii efor-
tului necesar intervenţiei, a priorităţii intervenţiei 
psihoprofilactice și a eficienţei măsurilor preventive.

a - Procentul în care tulburarea anticipată de fac-
tori de risc se întâlnește în populaţia generală. 

b - Procentul în care factorul de risc se întâlnește în 
populaţia dată. El atestă dimensiunea populaţiei care 
trebuie avută în vedere de mijloacele psihoprofilactice 
care vizează protejarea populaţiei cu respectivul risc. 

c - Procentul în care factorii de risc se întâlnesc la 
populaţia afectată, respectiv procentul cazurilor bolna-
ve în rândul celei cu factori de risc. El reprezintă riscul 
absolut care așa cum am menţionat deja, dacă este mai 
mare decât în populaţia generală atestă că suntem în 
faţa unui factor de risc pentru respectiva afecţiune. 
Aceasta înseamnă că dacă din 100 de persoane cu 
factori de risc 20 sunt bolnave riscul absolut este egal 
cu 20%. Se înţelege că cu cât el este mai mare cu atât 
intervenţia profilactică este mai necesară. 

d - Procentul în care factorii de risc lipsesc la popu-
laţia afectată. El demonstrează atât că factorul de risc 
nu este absolut necesar pentru apariţia bolii cât și că 
absenţa sa nu exclude apariţia acesteia. De asemenea 
el exprimă atât procentul populaţiei la care intervenţia 
profilactică care se referă la respectivul factor de risc 
nu este utilă cât și faptul că de el trebuie ţinut seama 
atunci când se evaluează eficienţa măsurilor preventi-
ve instituite. De aceea se impune ca el să fie scăzut din 
numărul cazurilor care sunt apreciate, la prima vedere, 
ca eșecuri ale măsurilor preventive.

e - Procentul persoanelor fără factori de risc care 
nu se vor îmbolnăvi. El reprezintă gradul de sensi-
bilitate al factorului de risc, respectiv măsura în care 
persoanele cu pericol real nu sunt omise ca urmare a 
selecţiei cazurilor pe baza prezenţei factorului de risc 
vizat. Aceasta nu înseamnă și că nu sunt puţini cei 
selectaţi inutil deoarece un factor de risc sensibil selec-
tează mai mult decât este necesar dar este mai sigur 
deoarece nu lasă să-i scape prea mulţi din cei în pericol 
real. Capacitatea de selectare a unui factor de risc cu o 
sensibilitate mare oferă garanţia unei bune protecţii a 
populaţiei deoarece nu lasă să-i scape prea mulţi din 
indivizii cu risc real, dar pretinde și costuri mai mari 
deoarece include inutil și persoane fără risc real. Este 

un aspect deloc de neglijat și pentru că falsa includere 
în categoria persoanelor cu risc constituie și o traumă 
psihologică gratuită fapt deosebit de important.

f - Procentul persoanelor cu factori de risc care 
neasistate preventiv se vor îmbolnăvi. El definește 
gradul de specificitate al factorului de risc. El arată 
câţi subiecţi din cei selectaţi pe baza prezenţei facto-
rului de risc pot fi în realitate protejaţi prin instituirea 
măsurilor preventive și câţi din ei vor fi asistaţi fără a 
avea în realitate nevoie. De aceea este de preferat ca în 
primul rând să ne orientăm spre factorii de risc care 
îmbină valori crescute ale specificităţii și sensibilităţii.   

g - Severitate și curabilitatea afecţiunii vizate.
h - Riscul relativ sau diferenţa dintre riscul absolut 

și numărul persoanelor afectate fără să aibă factori de 
risc. 

Din cele de mai sus rezultă că:
 – Se pot evalua: gradul de risc al unui factor, numă-

rul populaţiei care trebuie să intre în programul 
preventiv, prioritatea, dimensiunea și costul efortu-
lui necesar intervenţiei. 

 – În angajarea unor măsuri preventive au prioritate 
factorii de risc numeroși, cu o mare sensibilitate și 
specificitate care anticipează afecţiuni frecvente, 
severe, stigmatizante, infirmizante, incurabile sau 
cu tratament scump. 

 – Parametri menţionaţi ajută și la stabilirea numă-
rului populaţiei care trebuie să intre în programul 
preventiv, dimensiunea și costul efortului necesar 
intervenţiei preventive ca și eficienţa acesteia.

Aparent evaluarea caracteristicilor factorilor de 
risc nu este dificilă. Nu este așa deoarece în realitate, 
în cazul celor mai mulţi din ei, practica demonstrează 
existenţa a numeroși factori care complică mult feno-
menul. Și anume:

- pe de o parte, cei mai mulţi factori de risc sunt 
complecși prezentându-se în asocieri diferite și mobi-
le, iar pe de altă parte pe parcursul dezvoltării psihice 
a copilului sau adolescentului, subiecţii sunt confrun-
taţi neîncetat cu o mare diversitate de situaţii și factori 
care intervin și se întrepătrund cu cei luaţi în studiu, 
ceea ce face adesea imposibil de izolat și de evaluat 
rolul fiecărui presupus factor de risc;

- în plus fiecare componentă a factorilor de risc 
complecși și chiar cei clar delimitabili au, de regulă, o 
valoare predictivă redusă fiind nerentabil să fie abor-
daţi distinct. În schimb asocierea le crește semnificaţia 
și deci importanţa practică și le conferă dreptul de a 
delimita categorii de copii cu risc crescut pentru sănă-
tatea psihică, demne de a face obiectul unor interven-
ţii preventive sistematice;

- adăugăm și faptul că includerea unui copil în 
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categoria celor cu risc este aproape automat apreciată 
ca o stigmatizare cu consecinţe neplăcute, ori caracte-
rul de probabilitate al riscului cu consecinţe neplăcute 
face neconvenabilă o nominalizare eronată.

Categorii populaţionale cu risc. Sunt grupe popu-
laţionale care au în comun prezenţa unor factori sau 
complexe de factori a căror prezenţă atestă posibili-
tatea apariţiei unor afecţiuni, tulburări sau suferinţe 
într-un procent mai mare decât incidenţa lor naturală. 
Apariţia acestor manifestări anormale nu este obliga-
torie, aspectul lor nu este în toate cazurile identic și 
nici că ele apar doar dacă factorii de risc sunt prezenţi.

În cadrul lor sunt prezente și categorii de copii sau 
adolescenţi cu risc pentru tulburări și/sau suferinţă 
psihică, neurologică sau neuropsihică. Nu trebuie 
să surprindă afirmaţia că întregul proces al dezvoltă-
rii infanto-juvenile este, într-un fel sau altul vulnera-
bil. Vulnerabilitatea variază în funcţie de vârstă, sex 
și individ și de biografia sa existenţială. La acestea, 
se adaugă dependenţa de protecţie și de gradul sati-
sfacereii numeroaselor nevoi pe care subiecții nu și le 
pot asigura singuri și firește factorii de risc generali, 
comuni sau individuali și specifici copiilor și adoles-
cenţilor. Ca atare fiecare etapă de vârstă în parte 
grupează seturi specifice de factori de risc pentru 
apariţia de tulburări și/sau suferinţă psihică. În cadrul 
lor se detașează trei etape de vârstă (sugar, preșcolar și 
adolescenţă) care se remarcă printr-o vulnerabilitate 
deosebită.

Categoriile de copii și adolescenţi cu risc crescut 
pentru tulburări și/sau suferinţă psihică pot fi carac-
terizate prin factorul de risc care le conferă identitate, 
număr de subiecţi, tulburările pe care le anticipează, 
severitatea și durata consecinţelor ca și prin costurile 
măsurilor preventive și curative.

Dintre cele mai frecvent menţionate în literatura 
de specialitate categorii de copii cu risc crescut pentru 
apariţia de tulburări și/sau suferinţă neuropsihică 
delimitate în funcţie de factorul care le conferă iden-
titate2 reţinem pe cele constituite din copiii:

 – care parcurg perioadele critice ale dezvoltării – 
sugarii (între 30 și 50% [2]), preșcolarii și adoles-
cenţii;

 – cu antecedente patologice pre-, peri-, intra- sau 
postnatal (subponderali și prematuri-7%, sarcină 
gemelară etc.);

 – din medii sociale, economice sau educative defavo-
rizate sau discriminate (condiţii de sărăcie -23%, 
mame fără școlarizare medie -20%);

2 Din păcate nu dispunem de date privind situația din țara noastră. Valorile sunt 
cele anticipate pentru anul 2000 în America și citate de Barnard și col. 1993.

 – din familii în conflict, divorţate, monoparentale 
(30% cu mame necăsătorite), sau din familii recon-
stituite;

 – abandonaţi, crescuţi în instituţii de lung sejur mai 
ales cei de vârste foarte mici, daţi în încredinţare, 
plasament familial sau înfiaţi;

 – abuzaţi sexual, maltrataţi sau neglijaţi fizic sau 
psihologic;

 – cu părinţi cu afecţiuni cronice psihice, somatice, 
neurologice, endocrine,

 – senzoriale, alcoolici (10%), sau cu mame cu abuz de 
droguri (11%); 

 – separaţi precoce de persoana preferată de atașament;
 – nedoriţi (12%);
 – cu părinţi minori (10%), sau crescuţi de bunici;
 – cu complexe de inferioritate motivate sau nu;
 – nevoiţi să schimbe brutal sau prea des mediul de 
viaţă –rural-urban sau în urma emigrării;

 – singuri la părinţi, primii sau ultimii în fratrie, 
singuri între prea multe surori sau fete singure între 
prea mulţi băieţi. 
Se pot adăuga încă categorii într-o continuă proli-

ferare în societatea modernă ca de exemplu: copiii cu 
cheia de gât, copiii cu părinţi plecaţi la muncă peste 
hotare, sau cei victime ale influenţelor negative ale 
mass-media, ale jocurilor pe calculator, ale internetu-
lui sau ale libertăţii sexuale excesive.

Desigur că și copiii stângaci, supraponderali, 
hiperprotejaţi și chiar supradotaţi au și ei dificultăţi 
de adaptare care pot fi mediate.

Făcând în 1995 o sinteză a datelor privind dimen-
siunea categoriilor de copii cu risc în populaţia ameri-
cană, Guralnick constată că: 25% dintre copii se nasc 
în sărăcie; peste 50% în mediu de viaţă ostil (condi-
ţii în care sunt confruntaţi cu violenţe); 15% din nou 
născuţi au fost în perioada prenatală expuși uzului de 
alcool sau droguri; între 20-40% trăiesc în condiţii cu 
concentraţii de substanţe toxice cu nivele capabile să 
le compromită dezvoltarea [3]. Sărăcia, spune același 
autor, este singură suficientă pentru a justifica inclu-
derea copilului în categoria celor cu risc. Mai mult, ea 
contribuie la agregarea și a altor factori nocivi.

Datele din literatura de specialitate privind cate-
goriile de copii cu risc pentru sănătatea psihică permit 
să afirmăm că:

 – numărul factorilor de risc pentru sănătatea minta-
lă a copiilor și adolescenţilor și deci și a categori-
ilor de copii individualizabile în funcţie de fiecare 
factor în parte, este foarte mare;

 – deși vulnerabilitatea nativă a copilului și adoles-
centului este indispensabilă procesului dezvoltării 
psihice normale și cu toate că aceasta din urmă 
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dispune la rândul său de factori protectivi pe măsu-
ră, pentru grija deosebită cu care trebuiesc încon-
juraţi copii, indiferent de vârstă, fiecare din etape-
le dezvoltării infanto-juvenile pot fi considerate 
adevărate categorii populaţionale cu risc;

 – sunt individualizate perioade de vârstă (sugarul, 
preșcolarul și adolescentul) în care vulnerabilitatea 
și deci riscul pentru apariţia de tulburări psihice 
sunt deosebit de mari;

 – numărul copiilor care aparţin unei categorii de 

factori de risc variază în limite foarte largi de la un 
factor de risc la altul și de la o comunitate umană 
la alta;

 – natura, ponderea și semnificaţia factorilor de risc 
variază și ele în funcţie de vârsta copilului și de 
mulţi alţi factori externi și interni;

 – în mod obișnuit factorii de risc se asociază între ei 
realizând combinaţii din cele mai variate ceea ce 
face ca mulţi din copiii cu risc crescut pentru sănă-
tatea psihică să aparţină mai multor categorii.

*
*     *

Introduction:
Today we can speak not only of risk factors 

signifying the probability that psychic disorders may 
appear, but also of the suffering that is still non-clinical 
and that often precedes the setup of clinical manifes-
tations, which may be framed up in a diagnosis. Such 
approach, that I suggested in 2009 [1], extends the 
scope of the specific primary psychoprophylaxis so as 
to promote the enhancement of the  quality of life, an 
aspect that is not only modern, but also very precio-
us. It is an additional, otherwise neglected, benefit of 
preventive intervention, which obviously increases its 
profitability.

The notion of risk factor, as well as that of popu-
lation group at risk, are a creation of specific primary 
psychoprophylaxis, which circumscribed under those 
names one of its main areas of activity.

When referring to children and adolescents, it 
should be noted that those who qualify to increased 
risk are very numerous. It is considered [2] that betwe-
en 30 and 50% of infants are at increased risk of mental 
illness, the values varying from one population group to 
another. This fact provides the measure of the domain 
extent and therefore the importance of the subject.

Definition: High risk for a disease and for the 
suffering that precedes it means any internal or exter-
nal indicator (marker) which has an occurrence that is 
significantly higher (statistically speaking) in people 
who have or develop that disease ulteriorly compared 
to unaffected people. In other words, the risk factor has 
a greater presence in people suffering from that disease 
than in the population or the prevalence of the disease 
in the general population is lower than in cases with 
risk factors.

Very significantly, the increased risk does not mean 
certainty but only that the individual is more at risk of 
getting sick than it is expected. It is just an indicator of 
probability. As such, its presence does not provide the 

certitude that a certain person will become ill, just as its 
absence does not exclude the illness. The presence of 
increased risk only means that the individual is more 
threatened than normally and that he requires more 
attention. In this way, indispensably, risk factors are 
neither necessary nor sufficient for the emergence of 
disorders. These are very important issues to be known 
by all those involved in the field and beyond.

Risk factors, a phenomenon with a huge diver-
sity of expression. For details, see also Milea [1]. Risk 
factors may be characterized according to the following 
criteria:

a - Their nature, according to which they may 
be physical, chemical, biological and psychological. 
Among them, the risk factors for psychiatric disorders 
also include somatic, neurological, sensory or endocri-
ne diseases, as well unfulfilling the needs necessary for 
growth, development or education, etc.

b - Their origin, which may be internal or exter-
nal. They may belong to the individual (various types 
of vulnerabilities, peri-, intra- or postnatal pathologi-
cal personal antecedents, mental or physical features); 
to his parents; to education; to family, school, social, 
cultural or economic backgrounds. The various forms 
of abuse are also counted among risk factors.

c - Their structure, which may be complex and very 
complex as, for example, poverty, discrimination, stig-
ma, etc.

d - Their relationship with the disorder that they 
may predict. Here, without being enough to determine 
the disorders themselves, risk factors may occupy two 
postures:

1 - The first posture is represented by the risk 
factors known to participate in the occurrence of the 
disorders they address to. They do so in three ways. 
The first way is their possible belonging to one of the 
many etiopathogenic complexes in which, from the 
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position of predisposing, weakening, and pathoplastic 
factors that are able to precipitate or trigger, by associ-
ation and interaction with other constitutive factors of 
the etiopathogenetic complex, act harmfully. 

The second way, directly linking risk factors to 
the mental disorder that they anticipate, has a special 
status. These are risk factors represented by premor-
bid characteristics (e.g., schizoid, obsessive, depressive, 
anxious etc.) or by isolated somatic or psychological 
symptoms that do not meet the minimum necessary 
conditions to be granted the status of clearly establi-
shed clinical entity. In their case, either one expects 
additional factors to transform them into a clearly esta-
blished clinical entity or they are prodromal symptoms 
or weakened forms of authentic disease with insidious 
onset and slow progression which rather confer the 
rank of at least markers of status. They demand more 
responsibility from psychiatrist who, from case to case, 
is compelled to take on either the risk of an erroneous 
early diagnosis or of delaying the intervention.

The third way in which risk factors intervene directly 
in the genesis of certain mental disorders is specific to 
the child. It stems from the fact that in the child, vario-
us psychiatric functions become active ulteriorly, during 
the development. This means that any neuro-psycho-
biological dysfunctions although already constituted 
remain clinically silent for a while. This time, until the 
onset of disorders, personal history or heredo-collateral 
pathological antecedents fall into the category of risk 
factors that require preventive measures.

2 - In the second position lie the risk factors, which 
have not been proven, at least for now, to have a well-
defined active role in establishing the disorders, whose 
probable occurrence they signal. They are risk factors 
that come with the exclusive role of signal, namely they  
are only neutral indicators, perhaps only in the current 
knowledge.

e - Psychiatric disorders concerned. These are very 
different and very numerous both in terms of clini-
cal aspect and their severity or prevalence. Some risk 
factors are specific to certain disorders that are always 
the same, for example genetic pathology present in 
blood relatives or premorbid features. Other risk 
factors, most of them, are nonspecific, anticipating the 
possibility of a wide range of disorders, often associ-
ated ones. For example: asphyxia at birth, twin preg-
nancy, obstetrical trauma etc., which may be followed 
by mental, neurological, sensory endocrine deficiencies 
and by combinations thereof.

f - According to their complexity, risk factors may 
be simple or associated, obvious or well dissimulated.

g - According to the existence or non-existence of 

aggravating factors or, conversely, protective or curative 
ones, which require to be taken into account while the 
measures for preventive intervention are established.

h - The ease or difficulty with which they can be 
identified or eliminated. There are situations where 
risk factors cannot be eliminated. In this case, preven-
tive measures will be limited to removing aggravating 
factors and stimulating the protective ones.

Relevant quantitative or qualitative benchmarks 
for determining the degree of risk, the size of the effort 
required for intervention, the priority of psychoprophy-
lactic intervention and the effectiveness of preventive 
measures.

a - The percentage which describes how extended is 
the disorder anticipated by the risk factors in the gene-
ral population.

b - The percentage in which the risk factor is 
met in a given population group. It attests the size 
of that population that should be considered by the 
psychoprophylactic means aimed at protecting the 
population with that risk.

c - The percentage showing how risk factors are 
found in the affected population, i.e. the percentage of 
sick cases among the population with risk factors. It 
represents the absolute risk, which, as already menti-
oned, if it is higher than in the general population, it 
indicates that we are facing a risk factor for that health 
condition. This means that if out of 100 people with 
risk factors 20 are sick, the absolute risk is equal to 20%. 
It is understood that the greater the percentage, the 
more necessary the prophylactic intervention.

d - The percentage showing risk factors missing in 
the affected population. It demonstrates both that the 
risk factor is not absolutely necessary for the disease 
to emerge and that its absence does not preclude its 
occurrence. It also expresses both the percentage of the 
population in which the preventive intervention that 
the risk factor refers to is not useful and that it should 
be taken into account when assessing the effectiveness 
of preventive measures in place. It is therefore essential 
that it be subtracted from the number of cases that are 
rated, at first glance, as failures of preventive measures.

e - Percentage of persons without risk factors who 
will not get sick. It represents the sensitivity degree of 
the risk factor, namely the extent to which the persons 
in real danger are not omitted due to the selection of 
cases based on the presence of the risk factor concer-
ned. This does not mean that there are not few those 
selected needlessly because a sensitive risk factor selects 
more than necessary but it is safer because it does not 
leave out too many of those in real danger. The selec-
tion ability of a risk factor with high sensitivity grants 
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the guarantee of a better protection of the populati-
on because it does not leave out too many individuals 
of those in real danger but it also claims higher costs 
because it includes unnecessarily people without real 
risk, too. It is not an insignificant aspect since the false 
inclusion in the category of risk people constitutes also 
a gratuitous psychological trauma, a fact that is actually 
very important.

f - Percentage of persons with risk factors who will 
get sick if they will not receive preventive assistance. 
It defines the specificity degree of the risk factor. It 
shows how many of the subjects selected on the basis 
of risk factor may in fact be protected by instituting 
the preventive measures and how many of them will be 
assisted without actually needing assistance. Therefore, 
it is preferable that first we should turn to risk factors 
that combine high values specificity and sensitivity.

g - Severity and curability of the disease concerned.
h - Relative risk and difference between absolute 

risk the number of persons affected without having risk 
factors.

It follows from the foregoing that:
- One can assess the degree of risk of a factor, 

the number of the population  that should enter the 
prevention program, priority, size and cost of the effort 
required for the intervention.

- In employing preventive measures, priority should 
be granted to risk factors that are numerous, with high 
sensitivity and specificity that anticipate common 
problems, severe, stigmatizing, impairing, incurable or 
with expensive treatment.

- The mentioned parameters help also in establi-
shing the number of people who should enrol in the 
preventive program, the extent and cost of the effort 
required by the preventive intervention as well as its 
efficiency.

Apparently, the assessment of the characteristics of 
risk factors is not difficult. In reality it is not so in the 
case of most of them since experience shows that there 
are numerous factors that complicate the phenomenon 
even more. Thus:

- On the one hand, most risk factors are complex, 
presenting themselves in various and mobile combina-
tions. On the other hand, along the course of the child’s 
or adolescent’s psychic  development, the subjects are 
continually faced with a wide variety of situations and 
factors that intervene and intermingle with the ones 
that are involved in the study, making it often impos-
sible to isolate and evaluate the role of each assumed 
risk factor;

- Furthermore, each component of complex risk 
factors and even of those that may be clearly delineated 

usually has a low predictive value being unprofitable 
to address them separately. Instead, their association 
increases their significance and therefore their practical 
importance and entitles them to delineate categories of 
children at high risk for mental health, that are worthy 
of systematic preventive interventions;

- We should add that the inclusion of a child in 
the category of those with risk is almost automatically 
regarded as stigma with unpleasant consequences, or 
the characteristic of probability of the risk with unplea-
sant consequences makes an incorrect nomination to 
be disadvantageous.

Risk population groups. There are populati-
on groups that share the presence of factors or of a 
complex factors whose presence attests the possibility 
of the occurrence of certain diseases, disorders or suffe-
rings in a higher percentage than their normal inciden-
ce. The occurrence of these abnormal manifestations is 
not mandatory, their aspect is not identical in all cases, 
or they do not occur only if risk factors are present.

Under their frame, there are also categories of 
children or adolescents with risk for disorders and/
or psychic, neurological or neuropsychological 
suffering. It should not be surprising assertion that 
the whole process of infanto-juvenile development is 
in some way vulnerable. The vulnerability varies by 
age, sex and individual and by the latter’s existential 
biography. To these one should add the dependence on 
protection and the degree of fulfilling the many needs 
that the subjects cannot provide by themselves and of 
course the general risk factors, common or individu-
al and specific to children and adolescents. As such, 
each age stage groups specific sets of risk factors for 
the occurrence of disorders and/or mental suffering. 
Within them, three age stages are distinguished (infant, 
preschool and adolescence) which are characterized by 
a particular vulnerability.

The categories of children and adolescents at risk 
for disorders and/or mental suffering may be characte-
rized by the risk factor that gives them identity, number 
of subjects, disorders that it anticipates, the severity and 
duration of consequences as well as the costs of preven-
tive and curative measures.

Among categories of children most frequently 
mentioned in the literature with increased risk for the 
occurrence of disorders and/or neuropsychological 
suffering circumscribed by the factor that gives them 
identity2  we mention the ones that consist of children:

- Undergoing critical periods of development - 

2 Unfortunately, we do not have data concerning the situation in our country. 
The values are the ones anticipated for the year 2000 in USA and cited by 
Barnard et al. 1993.
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infants (between 30 and 50% - [2]), pre-schoolers and 
adolescents;

- With pathological medical history: pre-, peri-
, intra- or post-natally (underweight and premature 
children – 7%, twin pregnancy etc.);

- Coming from various disadvantaged or discrimi-
nated social, economic or educational environments 
(poverty – 23%, mothers without average schooling 
–20%);

- Families in conflict, divorced, single parents (30% 
with celibate single mothers), or from reconstituted 
families;

- Abandoned, reared in long stay institutions, espe-
cially those who are very young, given in custody or 
foster care, adopted children;

- Suffering from sexual abuse, physical or psycholo-
gical abuse or neglect;

- Having parents with chronic physical, somatic, 
neurologic, endocrine or sensory affections, alcoholics 
(10%), or mothers with substance abuse (11%);

- Separated early from their favourite attachment 
person;

- Unwanted (12%);
- With minors parents (10%), or raised by grandpa-

rents;
- With inferiority complexes, either motivated or 

not;
- Having to change their living environment either 

too brutally or too often: rural-urban or following 
emigration;

- Being a single child of the family, first or last 
among siblings, the only son among too many sisters 
or the only daughter among too many brothers.

One can still add other categories in a continuous 
proliferation in modern society such as: children with 
key hanging from their neck, children with parents 
working abroad, or the victims of negative influences 
of mass-media, the computer games, the Internet or 
excessive sexual freedom.

Of course, clumsy, overweight, hyper protected, and 
even over gifted children also have adaptation difficul-
ties that could be mediated.

 Making a summary of data on the size of the cate-
gories of children at risk in the American population in 
1995, Guralnick noted that 25% of children are born 
into poverty, over 50% live in a hostile environment 
(in conditions where they experience violence), 15% of 
new-borns have been exposed to alcohol or drug use 
during the prenatal period, 20-40% live in environ-
ments where the concentration of toxic substances is at 
levels capable of compromising their development[3]. 
Poverty alone, says the same author, is sufficient to 
warrant inclusion of the child in the category of those 
with high-risk. Moreover, it contributes to aggregation 
of other harmful factors, too.

Data from the literature on categories of children at 
risk for mental health allow us to affirm that:

-The number of risk factors for mental health of 
children and adolescents and therefore of the catego-
ries of children able to be individualized according to 
each separate factor, is very high;

- Although the native vulnerability of the child 
and adolescent is vital to the normal mental develop-
ment process and although the latter, in turn, disposes 
of adequate protective factors, for the special care that 
children, regardless of age, must be surrounded by, each 
of the infanto- juvenile development stages may be 
considered real population groups at risk;

- Age periods (infant, preschool and adolescent) 
are individualised where vulnerability and therefore 
the risk for developing mental disorders is particularly 
high;

- The number of children who belong to a catego-
ry of risk factors varies widely from one risk factor to 
another and from one human community to another;

- The nature, weight and significance of risk factors 
also vary depending on the child's age and many other 
internal and external factors;

- Typically, risk factors associate with each other 
building up combinations of the most varied type, and 
therefore many of the children with increased risk for 
mental health belong to more than one category.
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