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REZUMAT

La copiii și adolescenţii cu înalt grad de risc pentru a dezvolta psihoză apare un declin în funcţionarea socială și școlară, modifi cări ale gândirii, emoţiilor 
și percepţiilor, simptome psihotice subclinice (scurte, limitate, intermitente) retragere socială, pierderea interesului și a iniţiativei. Cei care îndeplinesc unul 
sau mai multe criterii “ultra high-risk” dintre: simptome pozitive atenuate sau subclinice; episod psihotic scurt, risc genetic asociat cu declin în nivelul de 
funcţionare în ultimul an; sunt consideraţi cu risc crescut pentru a dezvolta psihoză în viitorul apropiat.
Factorii de risc pentru a dezvolta psihoză includ: evenimentele traumatice, abuzul, neglijarea, pierderea unui membru din familie, părinţii cu o tulburare 
somatică sau mentală, prezenţa unei persoane cu dizabilităţi în familie, statutul socio-economic precar, criminalitatea parentală, familiile numeroase, 
plasamentul în afara familiei, abandonul, difi cultăţile școlare, schimbarea frecventă a mediului, mass-media. În plus există și vulnerabilitatea determinată 
de  predispoziţia genetică, leziunile perinatale și postnatale, agenții neuroanatomici și anatomici, biochimici, comportamentali, modifi carea proceselor 
motorii și modifi cările perceptive. 
Factorii protectivi (individuali, familiali, environmentali, orientarea în viaţă) sunt importanţi pentru a scădea impactul factorilor de risc. Unul dintre factorii 
protectivi important la pacienţii cu istoric familial pozitiv sau cu diferiţi factori de risc pentru tulburările psihiatrice este reprezentat de rezilienţă.
Rezilienţa reprezintă adaptarea cu success a copilului și adolescentului după expunerea la evenimente stresante, fără a dezvolta urmări negative în urma 
evenimentelor. Copiii și adolescenţii rezilienţi au o funcţionare bună în ciuda vulnerabilităţilor și a unui grad înalt de risc. Această rezilienţă poate apărea 
din rezistenţa înnăscută la injuriile exercitate asupra creierului. Atașamentul sigur faţă de fi gura constantă de atașament, calitatea parentingului, toleranţa 
crescută la stress reprezintă predictori ai funcţionării reziliente. 
Intervenţiile precoce au rolul de a scădea factorii de risc și a crește rezilienţa. Programele de prevenţie și intervenţie focalizate pe rezilienţă au ca scop 
dezvoltarea competenţelor cu îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, rezolvarea problemelor, scăderea riscului abuzului de substanţe, creșterea stimei de 
sine, managementul stresului, abilitățile de asertivitate.
Cuvinte cheie: factori de risc, factori protectivi,  rezilienţa, intervenţia

SUMMARY

In children and adolescents with a high risk of developing psychosis there is a decline in social and school functioning, changes in thinking, emotions and 
perceptions, subclinical psychotic symptoms (short, limited, intermittent) social withdrawal, loss of interest and initiative. Th ose who meet one or more 
"ultra high-risk" criteria of: attenuated or subclinical positive symptoms; short psychotic episode, genetic risk associated with decline in operating level 
over the past year; are considered at  high risk for developing psychosis in the near future.
Risk factors for developing psychosis include: traumatic events, abuse, neglect, loss of a family member, parents with a somatic or mental disorder, the 
presence of a person with disabilities in the family, poor socio-economic status, parental criminality, placement outside the family, abandonment, school 
diffi  culties, frequent change of the environment, media. Additionally, there is also the vulnerability due to genetic predisposition, perinatal and postnatal 
lesions, neuroanatomic and anatomic, biochemical, behavioral, motor-modifying and perceptual changes.
Protective factors (individual, family, environmental, life-oriented) are important to reduce the impact of risk factors. One of the important protective 
factors in patients with positive family history or with diff erent risk factors for psychiatric disorders is resilience. 
Resilience is the successful adaptation of the child and adolescent after exposure to stressful events without the development of adverse consequences from 
events. Resilient children and adolescents have good functioning despite vulnerabilities and high risk. Th is resilience can arise from innate resistance to 
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Rezilienţa la tineri reprezintă o noţiune complexă 
și poate fi definită ca o capacitate a copiilor și 
adolescenţilor de a se adapta cu success în faţa 
unui stres major sau a unor evenimente de viaţă 
stresante [1]. Luthar si Zelazo ( 2003) ne îndeamnă 
să folosim conceptul de rezilienţă ca un “proces” și 
nu ca o caracteristică a personalităţii [2]. Această 
calitate dobândită este un proces dinamic de adaptare 
în condiţii nefavorabile. Astfel, este important de 
menţionat faptul că unii autori consideră că rezilienţa 
nu este un proces static, nu este o trăsătură și nu poate 
fi măsurată direct [3].

S-a discutat, de asemenea, despre faptul că 
polimorfismele genetice asociate cu vulnerabilitate 
crescută la un mediu de viaţă nefavorabil  pot fi 
asociate cu o resposivitate crescută la un mediu 
pozitiv, neconflictual, cu ajutorul intervenţiilor 
terapeutice [4]. 

Printre factorii care influenţează heterogenitatea 
rezilienţei se numără și legătura dintre influenţa 
genetică în raport cu mediul de viaţă (o formă 
de interacţiune între gene și mediu, GxE - 
 gene-environment interactions) [5]. 

Din punct de vedere al factorilor de risc care cresc 
riscul dezvoltării unei tulburări mintale sau a unei 
tulburări de adaptare menţionăm: statutul economic 
scăzut, pierderea unui membru al familiei, abuzul, 
atașamentul nesigur sau alte evenimente de viaţă 
traumatizante. De asemenea, menţionăm factori 
non-psihologici cum ar fi: traumatisme prenatale și 
postnatale, agenţi infecţioși sau alţi agenţi patogeni ce 
pot interveni în dezvoltarea normală a copilului [6].

Au fost examinaţi în special 6 predictori în 
psihopatologia dezvoltării copilului: conflicte 
intrafamiliale severe, statusul economic scăzut,  
familie numeroasă, criminalitatea în familie, statusul 
mental al mamei, insituţionalizarea. Prezenţa a doi 
factori de risc, au mărit de patru ori efectele negative 
asupra dezvoltării psihice ale copilului. Acest lucru 
demonstrează faptul că asocierea între factorii de risc 
cumulativi și adaptare are implicaţii directe asupra 
gradului de rezilienţă al individului [5]. 

Cu ajutorul datelor din literatura de specialitate, 
am analizat relaţia dintre factori de risc, rezilienţă și 
riscul de a dezvolta un episod psihotic. 

Prodromul psihozei sau perioada de declin clinic și 
funcţional, oferă o oportunitate unică pentru a identifica 
mecanismele psihozei și de a implementa strategii de 
intervenţie precoce. În practică, prodromul se referă la 
simptomele precoce și semnele de boală care preced 
manifestările clinice caracteristice ale psihozei [6].

La copiii și adolescenţii cu înalt grad de risc pentru 
a dezvolta psihoză apare un declin în:  funcţionarea 
socială și școlară, modificări ale gândirii, emoţiilor și 
percepţiilor, simptome psihotice subclinice (scurte, 
limitate, intermitente), retragere socială, pierderea 
interesului și a iniţiativei [7]. 

CRITERIILE SINDROAMELOR 
PRODROMALE CONFORM SIPS 
(INTERVIU STRUCTURAT PENTRU 
SINDROAME PRODOMALE) [8] 
1. Sindromul simptomelor pozitive atenuate
1.1  Rata de severitate moderată (3), moderat 

severă (4) sau severă, dar nu psihotică (5) la 
oricare din cele 5 simptomele pozitive SIPS.

1.2  Simptomele apar peste nivelul de severitate la 
o frecvenţă moderată pentru cel puţin o dată 
pe săptămână în ultima lună.

1.3  Simptomele trebuie să fi început în ultimul an 
sau în prezent trebuie să întrunească cel puţin 
cu un punct  mai mult decât cu 12 luni înainte.

2. Sindromul de risc genetic și de deteriorare 
2.1  Rudă de gradul I cu psihoză sau pacientul să 

întrunească criteriile DSM  pentru Tulburare 
de personalitate de tip schizotipal. 

2.2  30% scădere a scorului GAF comparativ cu 
ultimul an și prezentă în ultima lună.

3. Sindrom psihotic scurt intermitent
3.1  Scor de 6 pe scala intensităţii psihozei la oricare 

dintre cele 5 simptome pozitive din SIPS
3.2  Simptomele sunt prezente cel puţin câteva 

minute pe zi cu o frecvenţă de cel puţin o dată 
pe lună.

injuries to the brain. Secure attachment to the constant attachment fi gure, parenting quality increased stress tolerance are predictors of resilient operation
In Norway, a scale for the measurement of protective factors called "Resilience Scale for Adolescent" has been developed, the factors within the scale being: 
personal competence, social competence, structured style, family cohesion and social resources.
Interventions have the role of lowering risk factors and increasing resilience. Prevention and intervention programs focused on resilience aim at developing 
skills with improving communication skills, problem solving, decreasing the risk of substance abuse, increasing self-esteem, stress management, assertiveness 
skills.
Key words: risk factors, protective factors, resilience, intervention
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3.3  Simptomul trebuie să fi atins intensitate 
psihotică în ultimele 3 luni. 

3.4  Simptomele nu sunt serios dezorganizate sau 
periculoase.

3.5  Simptomele nu durează mai mult de o oră pe 
zi cu o frecvenţă medie de 4 zile pe săptămână, 
pe parcursul a unei luni. 

În ceea ce privește premorbidităţile psihiatrice 
și neurologice  amintim: Tulburări de anxietate, 
Depresie, Tulburarea obsesiv-compulsivă, ADHD, 
Tentativa suicidară, Tulburări de comportament, 
Tulburări alimentare, Enurezis și ecoprezis, Tulburări 
alimentare, Tulburări de atașament, Tulburări 
emoționale, PTSD, consum de substanțe psihoactive, 
Epilepsie, Tulburări neurologice soft [9]. 

Un rol important îl rezervăm factorilor de risc și 
factorilor protectivi pentru a dezvolta un prim episod 
psihotic. 

Factorii de risc pentru a dezvolta psihoză se 
pot împărţi în factori de risc de mediu, familiali și 
individuali.

Factori de risc individuali sunt: predispoziţia 
genetică, leziunile perinatale și postnatale, 
întârzierea în dezvoltare, deficitul cognitiv, atașament 
dezorganizat, temperament dificil, evenimente 
traumatice, stres, lipsa abilităților sociale și școlare, 
stima de sine scăzută, probleme de sănătate fizică și 
psihică, lipsa recunoașterii și gestionării emoțiilor, 
autoreglarea deficientă a comportamentelor, abuzul 
emoţional, fizic, sexual, neglijarea. 

Factori de risc familiali pot fi: plasamentul în afara 
familiei, abandonul, emigrarea, părinți prea tineri 
sau copil nedorit, părinți cu stimă de sine scăzută 
sau maltratați, părinţii cu o tulburare somatică sau 
mentală, criminalitatea parentală, violență conjugală, 
familiile numeroase, pierderea unui membru din 
familie prin divorț sau deces, consum de substanțe 
psihoactive sau alcool, dificultăți parentale asociate 
școlii, lipsa rutinei educative structurate și pedepse 
inadecvate, probleme financiare și organizaționale, 
absența activității profesionale sau probleme socio-
profesionale, hiperprotejarea copilului. 

Factori de mediu: agenții biochimici, infecțioși, 
schimbarea frecventă a mediului, mass-media, statutul 
socio-economic precar, locuință sau școală în cartiere 
defavorizate, absența unui model educativ adecvat, 
utilizarea inadecvată a internetului, modele de 
educație inadecvate care consideră normale neglijarea, 

maltratarea, neglijența, lipsa rețelei de suport, anturaj 
cu tulburări de comportament și consum de substanțe, 
relații dizarmonice cu colegii și cu mediul școlar, 
inclusiv bullying-ul [10]. 

Acești factorii de risc pot modifica structura 
creierului și pot asocia anomalii cognitive asociate 
cu bolile psihice, astfel tulburările psihotice 
reprezintă etapa finală a tulburărilor anormale 
neurodevelopmentale, care începe cu mulți ani 
înainte de debutul bolii. Acest lucru ne demonstreză 
importanţa în identificarea copiilor și adolescenților 
cu risc crescut de a dezvolta psihoză și faptul că 
acest lucru poate împiedica apariţia tulburării prin 
intervențiile terapeutice precoce. 

La polul opus, divizăm factorii protectivi în: 
individuali, familiali, environmentali. Acești factori 
protectivi au o deosebită importanţă în scăderea 
impactului factorilor de risc, iar unul dintre acești 
factori protectivi important la pacienţii cu istoric 
familial pozitiv sau cu diferiţi factori de risc pentru 
tulburările psihiatrice este reprezentat de rezilienţă. 

Factori protectivi individuali sunt: bună capacitate 
de rezolvare a problemelor, o capacitate bună de 
autocontrol și de anticipare a evenimentelor, strategii 
adecvate de adaptare, stimă de sine crescută, absența 
adicțiilor, sarcină și naștere cu evoluție fiziologică, 
neuroplasticitatea, sănătate fizică, inteligență medie 
sau superioară, trăsături de temperament bune, 
atașament sigur, abilități sociale.

Factori protectivi familiali: relație bună părinte-
copil și frate-frate, afectuasă, înțelegătoare, cu 
încredere, atmosferă plăcută în familie, familie 
tradițională, familia lărgită prezentă și eficientă, 
lipsa afecțiunilor somatice în familie, îngrijire, 
educație corespunzătoare, așteptări realiste de 
la potențialul copilului, susținerea emoțională 
și practică a copilului, nivel socio-economic și 
intelectual al familiei bun, credințe religioase, valori 
spirituale, buna gestionare a “crizelor”, capacitatea 
de a solicita și a căuta ajutor.

Factori protectivi de mediu: rețea de suport social 
prezentă care răspunde nevoilor copilului (vecini, 
profesori, prieteni), norme sociale adecvate, anturaj 
cu influiențe pozitive, mediul de locuit și mediul 
școlar bune, activități extrașcolare, valori culturale, 
sociale, religioase transmise, relații pozitive bune 
cu alți adulții din afara familiei, modele bune de 
dezvoltare și urmare, frecventarea unei colectivități, 
a unei școli. 
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Copiii și adolescenţii rezilienţi, în timpul și după 
evenimentul “stresant” au o funcţionare bună și de 
durată în ciuda vulnerabilităţilor și a unui grad înalt de 
risc,  nu prezintă scădere în nivelul lor de funcţionare 
și nu convertesc sub efectul stresului. Aceștia își 
restructureză cogniţiile, credinţele și comportamentul 
astfel încât să se adapteze la evenimentul traumatic 
și să aibă rezistenţă faţă de eventualele traume din 
viitor [10]. 

INSTRUMENTE STANDARDIZATE 
Ca și instrumentele standardizate de măsurare 

a rezilienței putem folosi:  CD-RISC-Connor-
Davidson Resilience Scale; CBCL pentru părinţi; 
Axa V DSM-IV. 

CD-RISC-CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE 
SCALE este formată din 25 de itemi, măsoară 
capacitatea de a face față stresului și adversităţii, 
fiecare element este evaluat pe o scară de 5 puncte (0-
4), scoruri mai mari reflectând o mai mare rezistență. 
Această scală identifică 5 factori care se află în spatele 
rezilienţei: competenţa personală, toleranţa faţă de 
efectele negative ca și consolidarea în faţa efectelor 
stresante, legături interpersonale sigure, performanţa 
crescută și relaţiile interpersonale pozitive în perioada 
copilăriei și adolescenţei [11].

INTERVENŢIILE PSIHOSOCIALE
Intervențiile psihosociale au rolul de a scădea 

factorii de risc și a crește rezilienţa, iar în acest sens, 
programele de prevenţie și intervenţie focalizate pe 
rezilienţă au ca scop: dezvoltarea competenţelor cu 
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, rezolvarea 
problemelor, scăderea riscului abuzului de substanţe, 
creșterea stimei de sine, managementul stresului, 
abilitățile de asertivitate. 

Intervențiile psihosociale sunt direct responsabile 
de creșterea calității vieții și acționează diminuând 
nivelul de stres la care este supusă persoana și 
crescându-i acesteia capacitatea de a face față 
diferitelor situații sociale și evenimentelor cu 
potențial stresant, și de a procura persoanei bolnave 
un suport social eficace. Acestea trebuie să se focuseze 
pe pacient, familie și pe caracteristicile comune care 
iau parte la procesul de a înțelege și crește reziliența.

Se recomandă: Terapie cognitiv-comportamentală, 
Terapie de grup, Terapie familială, Psihanaliză 
Artterapie, Zooterapie, Terapia prin joc, Terapia 
bazată pe punctele forte [12,13]. 

REZILIENŢA ASISTATĂ
Rezilienţa asistată poate fi primară (prevenirea 

tulburărilor), secundară (identificarea precoce a 
primelor manifestări, evitarea instalării simptomelor), 
sau terţiară (împiedicarea agravării sau reapariţia 
tulburării, reducerea duratei și consecinţelor 
tulburărilor). Această metodă de intervenţie identifică 
resursele existente în comunitate și le utilizează, este 
inspirată din “Intervenţia bazată pe puncte forte” și 
se focalizează pe constituirea rezilienţei urmărind 
dezvoltarea punctelor forte și abilităţilor pentru a 
preveni apariţia problemelor. Promovează sănătatea 
și starea de bine, se centrează  pe emoţii, gânduri și 
comportamente pozitive si astfel crește calitatea vieţii, 
valorizează reţeaua de suport , utilizează punctele forte 
ale copiilor, ale cadrelor didactice și ale comunităţii în 
care trăiesc, dezvoltă abilităţile personale [14]. 

OBIECTIVE ALE INTERVENȚIILOR
Cultivarea rezilienței (adaptarea la schimbare 

și la evenimentele stresante prin metode sănătoase 
și adaptative) și promovarea competențor morale, 
dezvoltarea competențelor cognitive, eliminarea 
comportamentelor dezirabile și a adicțiilor, dezvoltarea 
abilităților sociale și școlare, învățarea strategiilor 
de rezolvare a problemelor, ameliorarea stimei de 
sine, promovarea spiritualității, a culturii și religiei, 
dezvoltarea autodeterminării și autoeficacității, 
învățarea recunoașterii emoțiilor proprii și ale altora, 
exprimarea și controlul lor, diminuarea anxietății, 
impulsivității și agresivității, îmbunătățirea relațiilor 
interpersonale si dezvoltarea asertivitatii, dezvoltarea 
unui plan de viitor [15]. 

CONCLUZII
În concluzie, unii copii și adolescenți reușesc în 

mod natural să fie rezilenți, în schimb alții devin 
vulnerabili, având nevoie de ajutorul profesioniștilor 
din domeniul sănătății mentale pentru restabilirea 
balanței dintre “factorii de risc” și “factorii de protecție” 
și dobândirea rezilienței. 

Rezilienţa poate fi crescută cu ajutorul factorilor 
care o influenţează. Este important să cunoaștem 
factorii de risc și protectivi care ne ajută în intervenţiile  
la grupul “ultra high-risk”. Astfel vom preveni apariţia 
psihozelor la copiii și adolescenţii cu înalt grad de risc 
pentru tulburările mentale.
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Resilience is a complex concept that can be 
defined as an ability to succesfuly adapt in front of 
a major stress or stressful life events [1]. Luthar and 
Zelazo ( 2003) advice us that is best to avoid using 
“resilience” as a personality trait, but as a process [2]. 
This quality is a dynamic process for adapting in 
stressful conditions. Resilience is not static, it is not a 
trait and it can be not be measured directly [3]. 

It has been discussed that the genetic 
polymorphisms associated with vulnerability to 
adverse environments may also be associated with 
greater responsivity to positive environments through 
therapeutic interventions [4].

Among the factors that influences the 
heterogeneity of resilience is genetic influences 
on environment susceptibility ( a form of gene-
environment interaction GxE) [5]. 

Risk factors that increase chances of mental 
disorder or maladaptive sisorder include: poverty, 
loss of a family member, maltreatment, attachment 
disorders other traumatic events. Also, there are 
nonpsycological factors such as prenatal and perinatal 
injuries, infectious agents, or other biological 
pahtogents that compromise healthy development [6]. 

There were studied six different predictors of 
child psychopathology: severe marital discord, low 
socioeconomic status, large family size, parental 
criminality, maternal mental illness and out of 
home placement. The presence of two risk factors, 
quadrupled negative effects on adjustment. This 
demonstrates that the association between cumulative 
risk and adjustment has direct implications for how 
resilient individuals are [5].

 With the help of literature we have examined the 
relation between risk factors, resilience and the risk to 
develop a psychotic episode. 

The psychosis prodrome offers a unique 
opportunity for identifying mechanism of psychosis 
onset and testing early intervention strategies. 
Prodrome in clinical medicine refers to the early 
symptoms and signs of illness preceding the 
charactetistic manifestations [6]. 

In children and adolescents with high risk for 
developing psychosis, there is a decline in: social and 
school functioning, changes in thinking, emotions 

and perceptions, subclinical psychotic symptoms 
(short, limited, intermittent), social withdrawal, loss 
of interest and initiative [7].

CRITERIA FOR PRODROMAL 
SYNDROMES ACCORDING TO SIPS 
(STRUCTURED INTERVIEW FOR PRO-
DROMAL SYNDROMES) [8]
1. The attenuated positive symptoms syndrome
1.1  The rate of moderate severity (3), moderately 

severe (4) or severe but not psychotic (5) at any 
of the 5 positive SIPS symptoms.

1.2  Symptoms appear above the severity level at a 
moderate frequency for at least once a week in 
the last month.

1.3  Symptoms must have started within the last 
year, or at present must meet at least one point 
more than 12 months before.

2. Genetic risk and deterioration syndrome
2.1  1st degree relative with psychosis or the 

patient to meet DSM criteria for schizotypal 
personality disorder.

2.2  30% decrease in GAF score compared to last 
year and present in the last month.

3. Short intermittent psychotic syndrome
3.1  Score of 6 on the psychosis intensity scale for 

any of the 5 positive symptoms in SIPS
3.2  Symptoms are present at least a few minutes a 

day with a frequency of at least once a month
3.3  The symptom must have reached psychotic 

intensity during the last 3 months.
3.4  Symptoms are not seriously disorganized or 

dangerous
3.5  Symptoms do not last more than one hour per 

day with an average frequency of 4 days per 
week over the course of a month.

Regarding the psychiatric and neurological 
premorbidities we mention: Anxiety disorders, 
Depression, Obsessive-compulsive disorder, ADHD, 
suicide attempt, Behavioral disorders, Eating disorders, 
Enuresis and ecoprezis, Eating disorders, Attachment 
disorders, Emotional disorders, Emotional disorders, 
of psychoactive substances, Epilepsy, Soft neurological 
disorders [9].

*
* *
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We reserve an important role for risk factors and 
protective factors to develop a first psychotic episode.

The risk factors for developing psychosis can be 
divided into environmental, family and individual risk 
factors.

Individual risk factors are: genetic predisposition, 
perinatal and postnatal injuries, developmental delay, 
cognitive deficit, disorganized attachment, difficult 
temperament, traumatic events, stress, lack of social 
and school skills, low self-esteem, physical and mental 
health problems, lack of recognition and management 
of emotions, poor self-regulation of behaviors, 
emotional, physical, sexual abuse, neglect.

Family risk factors can be: placement outside the 
family, abandonment, emigration, parents too young 
or unwanted child, parents with low self-esteem or 
maltreatment, parents with a somatic or mental 
disorder, parental crime, spousal violence, large 
families, loss to a family member through divorce 
or death, consumption of psychoactive substances 
or alcohol, parental difficulties associated with the 
school, lack of structured educational routine and 
inadequate penalties, financial and organizational 
problems, absence of professional activity or socio-
professional problems, hyper-protection of the child.

Environmental factors: biochemical, infectious 
agents, frequent change of environment, media, 
precarious socio-economic status, housing or school 
in disadvantaged neighborhoods, lack of an adequate 
educational model, inappropriate use of the internet, 
inadequate education models that consider normal 
neglect, maltreatment, neglect, lack of support 
network, surroundings with behavioral disorders 
and substance use, disharmonious relationships with 
colleagues and the school environment, including 
bullying [10].

These risk factors can alter the structure of the brain 
and may associate cognitive abnormalities associated 
with psychiatric disorders, so psychotic disorders 
are the final stage of abnormal neurodevelopmental 
disorders, which begin many years before the onset 
of the disease. This demonstrates the importance of 
identifying children and adolescents with an increased 
risk of developing psychosis and the fact that this 
can prevent the onset of the disorder through early 
therapeutic interventions.

At the opposite end, we divide the protective factors 
into: Individual, Family related, Environmental. 
These protective factors are of particular importance 

in reducing the impact of risk factors, and one of 
these important protective factors in patients with a 
positive family history or with different risk factors 
for psychiatric disorders is resilience.

Individual protective factors are: good problem 
solving ability, good ability to self-control and 
anticipate events, adequate adaptation strategies, high 
self-esteem, absence of addictions, pregnancy and 
birth with physiological evolution, neuroplasticity, 
physical health, average intelligence or above, good 
temperament traits, secure attachment, social skills.

Family related protective factors: good parent-
child and brother-brother relationship, with affection, 
understanding and trust, pleasant family atmosphere, 
traditional family, present and an effective extended 
family, lack of somatic family affections, care, proper 
education, expectations the potential of the child, the 
emotional and practical support of the child, good 
socio-economic and intellectual level of the family, 
religious beliefs, spiritual values, good management 
of the "crises", the ability to request and seek help.

Environmental protective factors: present social 
support network that responds to the needs of the child 
(neighbors, teachers, friends), adequate social norms, 
surroundings with positive influences, good living 
environment and school environment, extracurricular 
activities, cultural, social, religious values   transmitted, 
good positive relationships with other adults outside 
the family, good models of development and 
consequently, attending a community, a school.

Resilient children and adolescents, during and 
after the "stressful" event, have good and lasting 
functioning despite vulnerabilities and a high degree 
of risk, do not show a decrease in their level of 
functioning and do not convert under the effect of 
stress. They restructure their cognitions, beliefs and 
behavior in order to adapt to the traumatic event and 
to withstand future trauma [10].

STANDARDIZED INSTRUMENTS
As standardized resilience measurement tools we 

can use: CD-RISC-Connor-Davidson Resilience 
Scale; CBCL for parents; Axis V of DSM-IV.

CD-RISC-CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE 
SCALE is made up of 25 items, measures the ability to 
cope with stress and adversity, each item is evaluated 
on a 5-point scale (0-4), higher scores reflecting 
greater resistance. This scale identifies 5 factors 
behind resilience: personal competence, tolerance to 
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negative effects as well as reinforcement to stressful 
effects, secure interpersonal relationships, increased 
performance and positive interpersonal relationships 
during childhood and adolescence [11].

PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS
Psychosocial interventions have the role of 

lowering risk factors and increasing resilience and 
prevention and intervention programs focused 
on resilience, aim: to develop competences with 
improving communication skills, to solve problems, 
to reduce the risk of substance abuse, to increase self 
esteem, stress management, assertiveness skills.

Psychosocial interventions are directly responsible 
for increasing the quality of life and act by decreasing 
the level of stress the person is subjected to, by 
increasing their ability to cope with different social 
situations and events with potential stress, providing 
the sick person with effective social support. They 
need to focus on the patient, family and common 
characteristics that are part of the process of 
understanding and increasing resilience.

There are recommended: Cognitive-behavioral 
therapy, Group therapy, Family therapy, Psychotherapy 
Art therapy, Zootherapy, Therapy through games, 
Strengths based therapy [12,13].

ASSISTED RESILIENCE
Assisted resilience may be primary (disorder 

prevention), secondary (early identification of the 
first manifestations, avoidance of symptom onset), or 
tertiary (preventing aggravation or recurrence of the 
disorder, reducing the duration and consequences of 
the disorder). This method of intervention identifies 
the resources existing in the community and uses them, 
is inspired by the "Strengths Based Intervention" 
and focuses on building resilience by pursuing the 

development of strengths and abilities to prevent 
problems from occurring. It promotes health and 
well-being, focuses on positive emotions, thoughts 
and behaviors and thus increases the quality of life, 
enhances the support network, uses the strengths of 
children, teachers and the community in which they 
live and it develops personal skills [14].

OBJECTIVES OF THE 
INTERVENTIONS
Cultivating resilience (adapting to change and 

stressful events through healthy and adaptive methods) 
and promoting moral competence, developing 
cognitive skills, eliminating desirable behaviors 
and addictions, developing social and school skills, 
learning problem solving strategies, improving self-
esteem, improving self-esteem promoting spirituality, 
culture and religion, developing self-determination 
and self-efficacy, learning to recognize one's own and 
others' emotions, expressing and controlling them, 
diminishing anxiety, impulsivity and aggression, 
improving interpersonal relationships and developing 
assertiveness, developing a future plan [15].

CONCLUSIONS
In conclusion, some children and adolescents 

naturally manage to be resilient, while others become 
vulnerable, needing the help of mental health 
professionals to restore the balance between "risk 
factors" and "protective factors" and gain resilience.

Resilience can be increased by the factors that 
influence it. It is important to know the risk and 
protective factors that help us in the interventions in 
the “ultra hight-risk” group. Thus we can prevent the 
emergence of psychoses in children and adolescents at 
high risk for mental disorders.
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