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Toţi cei care activăm azi pe diferite sectoare şi felii de răspundere în domeniul psihiatriei 
şi neurologiei vârstei de dezvoltare, ştim că istoria specialităţilor noastre este relativ recentă în 
comparaţie cu alte discipline medicale şi mai ales cu cele ale adultului care au în spate peste 
două secole de abordare ştiinţifică.

Ca unul dintre cei care şi-au împletit existenţa lor profesională în domeniul neuropsihiatriei 
infantile după 1962, aproape cu începutul celor două unghiuri de abordare în domeniu la noi în 
ţară, pot aduce dovada  că obiectivul nostru iniţial era să convingem corpul medical şi organele 
sale de decizie superioară de necesitatea organizării acestei reţele, să aducem dovada credibilă a 
existenţei suferinţelor în acest domeniu, să încercăm un tratament cât mai corect posibil-la nivelul 
cunoştinţelor existente –în entităţile nozologice admise. Eventual, să ne achităm de sarcinile unei 
profilaxii secundare şi terţiare în domeniu.

Profilaxia primară şi mai ales cea specifică nu poate fi decât un vis, o dorinţă, un deziderat 
secundar în lipsa condiţiilor elementare: a recunoaşterii categoriilor nozologice unanim recunoscute 
azi şi a cauzelor etiologice care se află la originea lor. 

Este meritul incontestabil al Prof. Dr. Milea de a aduce lumină în acest domeniu, de a 
marca prin ea o nouă treaptă de abordare în domeniul specialităţilor noastre printr-o excelentă 
contribuţie unică în ţara noastră- ce poate fi de referinţă şi pe plan internaţional prin sinteza la zi a 
cunoştinţelor. ( După informaţiile mele actuale, nu cunosc o altă lucrare strict centrată pe această 
problemă înafara celei a lui Manieaux M. din 1983 dar nu nivelul abordării lucrării de faţă).

Acesta este motivul pentru care cred cu convingere că această carte n-ar trebui să lipsească 
nu din biblioteca fiecăruia dintre noi, ci de pe masa de lucru a noastră ca o sinteză la zi în domeniu 
şi un repertoar de intervenţie preventivă. 

Lucrarea se compune din patru părţi distincte, dar organic interconectate, pentru a oferi 
o imagine credibilă asupra subiectului, totalizând un număr de 335 pagini şi o exemplară 
fundamentare ştiinţifică, dincolo de experienţa personală, cu 196 titluri bibliografice izolate pe 
diferite aspecte ale problemei.

În prima parte autorul îţi prezintă viziunea sa proprie privind procesul interactiv al relaţiei 
dintre tulburarea şi sănătatea psihică a copilului şi relaţia sa cu psihiatria şi sănătatea mintală: în 
vârsta de dezvoltare, sănătatea psihică nu-i o „stare” care să implice stabilitate ci un „proces”activ 
, continuu, de devenire, în care ne interesează echilibrul forţelor ce modelează procesele psihiceşi 
personalitatea în devenire. Nesănătatea psihică în această perioadă, presupune posibile nivele 
multiple de dezechilibru a echipotenţialităţii sale de dezvoltare- improprii stării de sănătate dar 
fiziologice- în procesul său de adaptare la o lume în continuă schimbare.

Nesănătatea psihică a copilului nu-i niciodată expresia izolată a dezechilibrului său ci a 
întregului sistem de relaţii cu lumea în care trăieşte şi care-i influenţează negativ devenirea sa. 
Între starea de normalitate şi cea de nesănătate psihică, autorul subliniază starea intermediară 
care scapă adesea observatorului extern şi-n care intervenţia preventivă sau curativă poate avea 
eficienţă maximă.

În această parte autorul se ocupă în mod predilect cu justificarea şi clarificarea conceptului 
de psihoprofilaxie şi mai ales a celei primare cu particularităţile sale legate de vârstă, cu strategiile 
formale şi tipurile sale.

În partea a doua se tratează particularităţile etiologice ale suferinţelor psihice la copil 
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şi adolescent, fără de care n-am putea vorbi de psihoprofilaxie. Pentru înţelegerea exactă a 
măsurilor psihoprofilactice ce se impun pe diferite categorii de vârstă –cum era şi firesc-autorul 
face o clară şi completă analiză a complexului de factori legaţi de apariţia suferinţelor psihice cu 
rol determinant, favorizant, agravant sau de întreţinere, participant sau declanşant, predispozant, 
vulnerabilizant, a celor cu valoare de semnal care mai adesea nu sunt corect înţeleşi şi evaluaţi 
de aparţinători. În acelaş sens delimitează rolul patoplastic al factorilor ce explică variabilitatea 
formelor clinice de manifestare ca şi rolul factorilor protectivi şi de conferire a rezilienţei ce nu 
trebuie uitaţi niciodată în efortul de a asigura prevenţia suferinţelor psihice.

Înţelept consideră autorul- şi-i tratează pe aceşti factori etiologici şi de risc, în funcţie şi de 
natura lor ca: factori organici cauzatori de modificări structurale ale SNC; factori genetici, factori 
psihologici, socio-familiali şi culturali, ca şi însăşi procesul dezvoltării psihice în sine, aducându-i 
la nivelul actual de cunoaştere şi a progreselor în domeniu.

O subliniere aparte aş face-o privind modul profund şi nuanţat în care se analizează rolul 
factorilor psihotraumatizanţi care face din psihiatria copilului şi adolescentului o specialitate 
medicală aparte dar şi cu minusurile existente în actualele sisteme de clasificare DSM şi ICD, 
faţă de care autorul ia poziţie. 

Această parte se încheie cu o analiză substanţială şi la zi privind rolul şi mecanismele 
procesului de dezvoltare a psihicului la copil şi adolescent ca factor de vulnerabilitate dar şi de 
plasticitate penrtu tulburările psihice imediate şi de durată de care nu se prea ţine cont.

Parte a a treia se ocupă cu profilaxia primară nespecifică, enumerând cele 24 pârghii de 
intervenţie mai obişnuite pe care nu ar trebui să le uităm.

Partea a patra, cea mai substanţial abordată, se ocupă cu psihoprofilaxia specifică/selectivă 
(PPS) la copil şi adolescent ca drept a lor la viaţă şi copilărie. Cum costurile sale nu sunt mici şi 
aplicarea  sa nu poate depinde numai de o singură disciplină, iar beneficiarii sunt multipli, acest 
capitol se adresează tuturor celor implicaţi/responsabili de traducerea sa în viaţă (cei puşi să 
supravegheze dezvoltarea şi sănătatea copiilor, a psihologilor, medicilor şcolari, medicilor de alte 
specialităţi, a cadrelor didactice, organizatorilor de sănătate, politicienilor, părinţilor, comunitatea 
în general), subliniind obiectivele şi mijloacele de intervenţie în raport cu natura factorilor de risc.

Multe achiziţii noi pot fi reţinute în acest sens privind PPS în cazul tulburărilor psihice de 
origine prevalent genetică, a celor de origine organogenetică dar subliniere aş face-o mai ales 
cu privire la modul în care autorul analizează situaţiile tulburărilor de natură psihotraumatică cum 
ar fi: familia psihotraumatogenă, educaţia neadecvată, carenţa de interacţiune afectivă precoce, 
abandonul, divorţul, plasamentul familial, înfierea ca şi instituţionalizarea prelungită. În aceste 
domenii, autorul se întrece pe sine nu numai prin claritatea discursului ci mai ales prin modul de  a 
sublinia caracteristicele actuale ca efort al evoluţiei şi transformărilor sociale în general, sugerând 
şi mijloacele posibile ce se impun în manieră punctuală.

Ele ar trebui să constituie nu numai obligaţii de cunoaştere din parte tuturor celor implicaţi în 
asigurarea dreptului la viaţă a generaţiei în dezvoltare de azi- viitoarea generaţie adultă de mâine 
–ci şi un program realist de analiză, cercetare şi dezbatere în confruntările noastre ştiinţifice de 
viitor. Prea multe carenţe avem în aceste domenii şi prea multe toleranţe nepermise faţă de ele.

Despre toate aceste lucruri/gânduri exprimate deosebit de frumos, ca şi despre altele, veţi 
găsi satisfacţia întâlinirii cu autorul pe parcursul acestei părţi cu sublinieri şi motto-uri personale 
pentru fiecare subcapitol în parte.

Întreaga lucrare se impune prin profunzime, rigoare ştiinţifică, coerenţă, grijă pentru utilizarea 
şi definirea conceptelor ce nu lasă loc dubiilor ca şi prin frumuseţea exprimării gândurilor.
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