
Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

189

RECENZIE
la monografia ,,Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia. 

Necesitatea societății în dezvoltarea ei.”, volumul II al
,,Tratatului despre bazele științifice și practice ale Sanocreatologiei”, 

Autori: Furdui T., Ciochină V., Furdui V., Glijin A., Vrabie V., Șeptițchi V. 
Chişinău, Tipografia AŞM, 2018. 228 p.

Este indiscutabil succesul colosal al medicinei în diagnosticul, tratamentul și 
profilaxia diferitor maladii, în rezultat la ce, au fost obținute posibilități de tratare a multor 
boli anterior incurabile; de transplantare a unor organe; de combatere a epidemiilor 
etc., în același timp, cât de paradoxal nu ar fi, dar trebuie de recunoscut datele statistice 
referitor la sporirea morbidității multor maladii și pronosticul ascendent al unora din 
ele. Mai mult ca atât, Organizația Mondială a Sănătății prognozează plasarea în viitorul 
apropiat a depresiei pe primul loc în structura morbidității, astfel tulburările psihice 
vor deveni dominante. Din aceste considerente, monografia ,,Sănătatea psihică. 
Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.” prezintă o lucrare 
extrem de actuală și necesară societății. Cu atât mai mult, că această monografie inedită 
este consacrată descrierii bazelor științifice și practice ale creării și menținerii dirijate a 
sănătății psihice – unica cale de soluționare a problemei sănătății psihice. 

Lucrarea recenzată este constituită din 15 capitole originale și bine structurate, 
care în linii generale redau: starea sănătății psihice a societății contemporane; viziunile 
privind noțiunile existente cu referire la psihic și sănătatea psihică; calae de soluționare 
a problemei sănătății psihice; factorii ce influențează sănătatea psihică; etalonul de 
estimare a sănătății psihice; premisele, condițiile și căile de formare și menținere 
dirijată a sănătății psihice; nivelurile de exteriorizare a sănătății psihice și algoritmul de 
identificare a lor etc. 

Este logic faptul că monografia începe cu o analiză detaliată a problemei sănătății 
psihice, a viziunilor contemporane privind fenomenele de manifestare a psihicului și 
sănătății psihice, în rezultat la ce a fost stabilită imposibilitatea utilizării conceptelor 
existente în pshihosanocreatologie și ceea ce a impus elaborarea conceptelor noi cu 
referire la psihic și sănătatea psihică și care se evidențiază prin faptul că ele reflectă 
mecanismele, factorii de influență, fenomenologia și căile de formare și menținere 
dirijată a sănătății psihice. 

Referitor la cauzele principale ce provoacă răspândirea largă a diferitor maladii 
și pronosticul îngrijorător al morbidității în viitorul apropiat, justificat sunt prezentate 
argumente suficiente privind atât diversitatea acestora, principala dintre care este 
formarea spontană a psihicului și sănătății psihice, cât și unica cale de soluționare a 
problemei sănătății psihice – renunțarea la formarea spontană a sănătății psihice în 
favoarea creării și menținerii dirijate a acesteia. 

Evident merită a fi apreciată elaborarea etalonului de estimare a sănătății psihice – 
,,nivelul de exteriorizare a sănătății psihice cu accentuarea psihosano-, psihodissano-, 
psihopato- sau psihotogeniei dominante”, datorită căruia a devenit posibilă determinarea 
stării psihice.

În premieră este elaborat și prezentat conceptul structurării stării sănătății psihice, 
identificate și descrise 18 niveluri de exteriorizare a acesteia, dintre care doar 2 reflectă 
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psihosanogenitatea, iar celelalte 16 – psihodissano-, psihopato- sau psihotogenitatea. 
Acest raport dezavantajos și formarea spontană a psihicului și sănătății psihice 
reprezintă argumente concludente despre faptul că Homo sapiens deja s-a epuizat și 
că viitorul îi aparține Homo santoscreatimus – omul înțelept și creativ, fizic, fiziologic, 
psihic și social sănătos. 

O apreciere deosebită merită identificarea condițiilor și căilor de formare și 
menținere dirijată a sănătății psihice.

Ca medic, consider că societatea are stricta necesitate de această lucrare inedită, 
în care sunt expuse bazele științifice și practice ale psihosanocreatologiei, inclusiv 
obiectul, obiectivele, principiile metodologice, metodele etc. – atribute necesare unei 
noi științe, în cazul dat, Psihosanocreatologiei, derivată a sanocreatologiei.

Dr. hab. șt. med., prof. univ., 
șef catedră Fiziologia omului și biofizică,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”      Victor Vovc                                                                 

Aniversări Aniversări


