
 

 

 

 

 

 

 

SĂ ÎNȚELEGEM TULBURAREA 
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Să înțelegem tulburarea schizoafectivă 

 

 

Această broșură se adresează tuturor celor diagnosticați cu tulburare schizoafectivă, precum și 

prietenilor sau familiei acestora. Broșura explică ce anume este această tulburare, care sunt tipurile de 

tratament și posibilitățile de sprijin disponibile. 

  

 

Din această broșură veți afla 

 

 

Ce este tulburarea schizoafectivă? 

Cum se diagnostichează tulburarea schizoafectivă? 

Care sunt cauzele tulburării schizoafective? 

Ce tipuri de tratament există? 

Unde pot fi tratat? 

Cum pot să mă ajut singur? 

Cum pot să ajute prietenii sau familia? 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ce este tulburarea schizoafectivă? 

 

Ați putea fi diagnosticat cu tulburare schizoafectivă dacă aveți următoarele: 

 Simptome psihotice, similare celor din schizofrenie, și  

 Modificări ale dispoziției, precum în tulburarea bipolară, și 

 Aveți ambele tipuri de simptome în același timp, sau în decursul a două săptămâni. 

Termenul ,,schizoafectiv” are două părți: 

 ‘schizo–‘ cu referire la simptomele psihotice 

 ‘–afectiv’ cu referire la modificările de dispoziție 

 

În unele perioade, puteți avea dificultăți în a avea grijă de dumneavoastră. Doctorii ar putea considera 

că prezentați un deficit de înțelegere a propriului comportament, sau a felului în care vă simțiți. Este 

posibil să vă simțiți destul de bine între episoade. 

Episoadele diferă ca durată. Unele persoane au episoade repetate, însă acest lucru nu este neapărat să 

se întâmple. Este posibil ca diagnosticul să nu persiste de-a lungul întregii vieți. 

  

Simptome psihotice 

Se referă la experiențe numite halucinații și idei delirante. 

 

Halucinații 

A avea halucinații înseamnă a avea anumite experiențe senzoriale, pe care alte persoane nu le au. 

Acestea pot fi: 

 voci pe care le auziți în mintea dumneavoastră ca și cum ar proveni dintr-o altă parte 

 halucinații vizuale, sau senzația de confuzie în ceea ce privește la ceea ce vedeți în jur 

 alte senzații inexplicabile – mirosuri, gusturi sau senzații tactile. 

 

Idei delirante 

Ideile delirante sunt credințe puternice pe care le aveți, însă alte persoane nu vi le împărtășesc. De 

exemplu, puteți simți că: 

 cineva vă citește gândurile, sau că vi le scoate dinafara minții 

 nu vă dețineți propriile gânduri 

 sunteți urmărit sau controlat 

 sunteți foarte puternic și capabil să influențați lucruri care sunt de fapt înafara puterii 

dumneavoastră de control 

 aveți experiențe interioare speciale, experiențe divine sau puteri magice 

În general, puteți simți că: 

 gândurile devin foarte dezorganizate 



 deveniți foarte confuz și înspăimântat 

 sunteți furios sau deprimat, euforic sau agitat 

  

 

Modificări ale dispoziției 

Modificările de dispoziție se aseamănă cu tulburarea bipolară. Acestea pot fi: 

 ‘de tip maniacal’ 

 ‘de tip depresiv' 

 ‘de tip mixt' 

 

'Tipul maniacal' – episoade în care modificările de dispoziție sunt predominant maniacale. Aceste 

episoade pot fi ușoare (hipomanie) sau mai severe. 

Vă puteți simți: 

 Foarte agitat sau entuziasmat în legătură cu viața dumneavoastră  

 Nervos sau iritabil, mai ales dacă cineva vă contrazice sau se îndoiește de dumneavoastră  

 Foarte locvace 

 Faceți planuri destul de nerealiste 

 Dormiți foarte puțin – acest lucru poate agrava simptomele maniacale 

 Vă pierdeți raționamentul 

 Deveniți extravagant din punct de vedere financiar 

 Începeți afaceri riscante 

 Vă implicați în relații sexuale riscante. 

‘Tipul maniacal' se mai poate ‘tipul bipolar’, mai ales dacă sunt prezente și episoade depresive.  

 

'Tipul depresiv' – episoade în care dispoziția dumneavoastră este predominant depresivă. 

Vă puteți simți: 

 Trist, singur, obosit și nimic nu vă mai face plăcere 

 Doriți să dormiți o perioadă lungă de timp, însă acest lucru vă face să vă simțiți mai rău  

 Gol interior și disperare 

 Incapacitate de a interacționa cu alte persoane  

 Mohorât, descurajat 

 Tendințe suicidare. 

 

'Tipul mixt' – acest termen poate fi folosit în cazul în care treceți de la manie la depresie într-o perioadă 

scurtă de timp. Ciclicitatea episoadelor de manie și depresie poate avea loc la intervale regulate, deși 

acest lucru poate să varieze de la persoană la persoană. 

 

“Am avut probleme mentale de-a lungul vieții. Problemele mele nu au fost remarcate în adolescență, 

ceea ce a dus la o criză în jurul vârstei de 20 de ani, ducând la spitalizări, deoarece aveam probleme 

mentale severe. Diagnosticul de tulburare schizoafectivă se potrivea cu experiența mea mai mult decât 

orice alte etichete sau diagnostice.” 



 

 

 

 

Cum se diagnostichează tulburarea schizoafectivă? 

 

Nu există un test pentru tulburarea schizoafectivă. Un medic va pune diagnosticul în urma evaluării 

simptomelor și a duratei de când au apărut. De asemenea, se evaluează felul în care apar simptomele 

psihotice și modificările de dispoziție (împreună sau separat), de-a lungul episoadelor. 

Pentru a fi diagnosticat, într-un episod trebuie să fie prezente: 

 Atât simptome psihotice cât și modificări ale dispoziției în același timp, o anumită perioadă de 

timp 

 Doar simptome psihotice o perioadă de timp 

 Modificări ale dispoziției în cea mai mare parte din timp a unui episod. 

  

Simptomele apar de obicei la vârsta adultă tânără. Femeile sunt mai predispuse decât bărbații și au 

șanse mai mari să aibă tipul depresiv. 

  

EXCLUDEREA ALTOR POSIBILE AFECȚIUNI 

 

Acest diagnostic este dificil de pus și poate fi confundat cu o altă tulburare. Trebuie să fie excluse alte 

cauze fizice care ar putea explica simptomele. De exemplu, o glandă tiroidă hiperactivă sau hipoactivă ar 

putea cauza anumite simptome, astfel că aceasta ar trebui examinată înaintea realizării unui diagnostic 

definitiv. 

 

Simptomele ar putea fi cauzate și de anumite droguri, astfel că medicul dumneavoastră trebuie informat 

dacă consumați în prezent, sau dacă obișnuiați să consumați în trecut. 

 

Există anumite persoane care au simptome psihotice în cadrul unei perioade de depresie severă sau de 

manie severă. Dacă dumneavoastră nu ați avut simptome psihotice fără modificări de dispoziție, acest 

lucru nu îndeplinește criteriul pentru tulburare schizoafectivă.  

 

Dacă sunteți diagnosticat cu schizofrenie și aveți un episod depresiv scurt, acest lucru nu înseamnă că 

diagnosticul se va schimba în tulburare schizoafectivă. 

 

Diferențele sunt subtile, astfel că dumneavoastră ați putea fi diagnosticat diferit în perioade diferite de 

timp de către psihiatrii. 

  

Care sunt cauzele tulburării schizoafective? 

 



Cauzele tulburării schizoafective nu se cunosc. Precum alte tulburări mentale, aceasta poate fi cauzată 

de: 

 Evenimente de viață stresante sau traume. Dacă ați trecut prin evenimente de viață stresante 

sau traumatice la o vârstă prea tânără pentru a ști cum să le gestionați, sau dacă nu ați fost 

ajutat în vederea dezvoltării de strategii potrivite pentru a le gestiona, acest lucru poate fi o 

cauză. Astfel, puteți fi vulnerabil la recăderi în perioade de stres. 

 Influențe genetice. Simptomele psihotice și tulburările de dispoziție se transmit în cadrul 

familiei. Dacă aveți o rudă apropiată diagnosticată cu schizofrenie sau tulburare bipolară, puteți 

fi predispus la a dezvolta aceste simptome. 

 

În ciuda acestor aspecte, nu există dovezi științifice concludente pentru a se oferi o explicație genetică. 

Există persoane care au acest diagnostic, dar care nu au istoric familial de tulburări mentale. Nu se știe 

de ce anumite persoane dezvoltă simptome schizoafective și nu schizofrenie sau tulburare bipolară.  

 

Ce tratamente sunt disponibile? 

 

Ghidurile internaționale asupra tratamentului pentru schizofrenie, cuprinde și tulburarea schizoafectivă. 

Sunt sugerate următoarele posibilități: 

 Vi se poate oferi un tratament pe bază de consiliere 

 Vi se poate oferi medicație, în mod special pentru simptomele psihotice 

 Se pot realiza intervenții de familie 

 Pot fi luate în considerare terapiile prin arte 

 

În luarea deciziei asupra tratamentului, medicii trebuie să discute opțiunile împreună cu dumneavoastră 

– inclusiv posibilele beneficii sau costuri ale opțiunilor. Părerea și preferințele dumneavoastră trebuie să 

fie luate în considerare în procesul de luare a deciziei asupra tratamentului. 

 

Tratamente prin consiliere 

 

Vi se pot recomanda anumite tipuri de consiliere sau psihoterapie. Există mai multe forme, iar fiecare 

diferă în funcție de abordare. Oricare formă de terapie ați folosi, cel mai important aspect este calitatea 

relației dintre dumneavoastră și terapeutul cu care colaborați. Șansele de succes ale tratamentului sunt 

cele mai mari atunci când percepeți terapeutul ca fiind suportiv și că considerați că vă ajută. 

 

Principalele tipuri de tratamente prin consiliere recomandate sunt: 

 

 Terapia cognitiv-comportamentală (CBT) – prin această terapie vă puteți identifica și modifica 

gândurile sau comportamentele negative care vă cauzează dificultăți. 

 

 Terapie cognitivă de tip mindfulness (MBCT) – această abordare presupune o atitudine de 

acceptare a vieții și focalizarea atenției asupra prezentului. Propune o viziune neutră și detașată 



asupra evenimentelor și nu una de judecare sau de interpretare a problemelor în mod constant. 

Acest tip de terapie se realizează de obicei la nivel de grup. 

 

Tratamentele prin consiliere pot fi accesate prin medicul dumneavoastră, iar dumneavoastră aveți 

dreptul de a vă informa cu privire la acestea. Există posibilitatea unei liste de așteptare. 

 

 “Am descoperit că terapiile prin comunicare reprezintă un adevărat ajutor și o metodă de a învăța cum 

să gestionez evenimentele stresante și cum să am grijă de mine mai bine.” 

 

Medicația 

Este posibil ca acest tip de tratament să vi se ofere inițial – mai ales dacă sunteți diagnosticat în timpul 

unui episod psihotic. 

Posibile prescripții: 

 Antipsihotice, precum olanzapină pentru tratarea simptomelor psihotice. 

 Stabilizatori de dispoziție precum litiu sau valproat – în special dacă va prezentați cu episoade 

maniacale și nu cu depresie – sau lamotrigine, care se recomandă pentru depresie în  tulburarea 

bipolară. 

 Antidepresive – acestea trebuie folosite cu precauție, deoarece pot declanșa apariția 

episoadelor maniacale, sau trecerea de la manie la depresie (acest lucru se numește ,,ciclare 

rapidă”). 

 

Unele antipsihotice sunt eficiente atât pentru tratarea maniei, cât și a psihozei, astfel că pot fi adecvate 

pentru dumneavoastră în funcție de simptomele pe care le aveți. Este posibilă și varianta de a lua o 

combinație de medicamente care să se potrivească cazului dumneavoastră. 

 Cred că medicația poate remedia pe termen scurt problemele legate de psihoză, însă problemele de 

bază și depresia pot fi rezolvate cel mai bine prin terapie și schimbări ale stilului de viață.  

 

Controale fizice  

Starea dumneavoastră fizică poate fi afectată din cauza medicației (în special din cauza antipsihoticelor), 

astfel că trebuie să vă faceți verificări regulate pentru greutate, tensiune arterială, glicemie, colesterol și 

funcționarea inimii. 

 

Terapie prin artă 

Terapiile prin artă, muzică și dans sunt eficiente pentru a exprima ceea ce simțiți, în special atunci când 

vă este dificil să vorbiți despre situația prin care treceți. Prin psihodramă, puteți să retrăiți și să rezolvați 

evenimente traumatice pe care le-ați trăit în trecut, care pot contribui în prezent la experiențele 

psihotice pe care le aveți. Există persoane care s-au recuperat complet în urma acestor tipuri de terapie. 

 

Intervenții familiale 

Aceste intervenții reprezintă o formă de tratament menită să ofere suport pentru întreaga familie. Poate 

să ajute familia sau persoanele cu care locuiți să înțeleagă mai bine: 



 Situația prin care treceți 

 Cum anume felul în care ei răspund în fața acestei situații o poate îmbunătăți sau agrava, atât 

pentru ei cât și pentru dumneavoastră 

 Ce anume vă ajută și ce nu vă ajută. 

 Intervențiile de acest tip pot să vă ajute pe dumneavoastră: 

 Să înțelegeți cum anume simptomele îi pot afecta pe cei din jur 

 Cum să tratați problemele existente 

 Cum să dezvoltați strategii care să prevină reapariția problemelor 

De exemplu, dacă nu vă simțiți bine și rudele dumneavoastră sunt îngrijorate, pot să vă acorde atenție 

excesivă, ceea ce vă accentuează starea de distres. Mai multe sfaturi pentru rude și prieteni le puteți 

găsi în secțiunea ,,Cum pot ajuta familia și prietenii?”  

 

Unde pot fi tratat? 

În funcție de context, este posibil să vi se recomande diferite tratamente pentru tulburarea 

schizoafectivă, în funcție de simptomele pe care le aveți și de ceea ce este disponibil în zona în care vă 

aflați. 

 

Medicul dumneavoastră poate să vă facă o trimitere la un centru medical din comunitatea în care trăiți. 

Puteți fi consultat de diferiți profesioniști precum psihiatrii, asistente medicale din domeniul sănătății 

mentale sau psihologi. Aceste servicii vă oferă sprijin în procesul de recuperare, prin tratarea 

problemelor curente și prin dezvoltarea de strategii care să prevină recăderile. 

 

Spitalizare 

Dacă aveți un nivel mare de distres în timpul unui episod, există posibilitatea de internare, sub mai 

multe forme: 

 ca pacient voluntar 

 involuntar 

 

Dacă sunteți internat, personalul medical are ocazia de a vă evalua nevoile, pentru a se face un plan de 

tratament corespunzător. În contextul internării, vi se oferă ajutor și sprijin din partea unei echipe de 

persoane cu experiență în acest domeniu și aveți ocazia să întâlniți și alte persoane care trec prin 

probleme similare cu ale dumneavoastră. 

 

Servicii în situații de criză 

Aceste servicii sunt disponibile în anumite zone și reprezintă o alternativă a spitalizării. Pot să vă ofere 

ori cazare, ori ajutor la domiciliul dumneavoastră. 

 

Organizații pentru promovarea sănătății mentale 

Din nefericire, există cazuri când personalul medical nu ia în considerare gravitatea unei crize asociate 

tulburării. Poate fi util să apelați la serviciile unei organizații care promovează drepturile persoanelor cu 



probleme de sănătate mentală, care să vă ajute și să negocieze tratamentul și îngrijirea cu care 

dumneavoastră să fiți de acord. 

 

Cum vă pot fi aceștia de folos: 

 să vă exprimați punctele de vedere și preocupările 

 să aveți acces la informații și servicii 

 vă apără și vă promovează drepturile și interesele 

 În explorarea mai multor opțiuni  

Comunități terapeutice 

Comunitățile terapeutice oferă un mediu suportiv pentru persoanele cu tulburări mentale, inclusiv cu 

posibilitatea de a locui acolo. Se organizează ședințe cu toți cei implicați, în mod regulat. 

Puteți beneficia de experiențele persoanelor cu probleme similare și să învățați să faceți parte dintr-un 

grup. Durata de cazare este de obicei limitată. Puteți să consultați medicul pentru recomandări. 

 

Cum mă pot ajuta singur? 

 

Recunoașterea factorilor activatori. Dacă aveți episoade repetate, poate fi util un jurnal, în care să țineți 

evidența pentru: 

 evenimente zilnice 

 somn 

 dietă. 

Cum vă poate ajuta acest lucru: 

 Identificarea tiparelor 

 Identificarea situațiilor si a lucrurilor (inclusiv tipuri de mâncare sau băutură) pe care să le 

evitați, sau cele care v-au ajutat. 

Dacă doriți, împărtășiți aceste lucruri cu familia sau prietenii dumneavoastră pentru a vă putea ajuta 

atunci când este nevoie. 

  

“Am fost nevoit să învăț cum să reduc și cum să gestionez stresul, dat fiind faptul că simptomele mele 

ating apogeul în această perioadă.” 

 

Creați un plan pentru situații de criză 

 

În timpul unei crize, s-ar putea să vă fie greu să spuneți oamenilor cu ce v-ar putea ajuta. Atunci când 

sunteți într-o stare bună, discutați cu cineva în care aveți încredere (cum ar fi un prieten, un membru al 

familiei, un coleg de la locul de muncă) despre cum v-ar plăcea să se procedeze atunci când sunteți într-

o criză. 

 

O altă sugestie ar fi să faceți o ,,decizie în avans”, prin care să explicați ce v-ați dori să se întâmple în 

cazul în care vă pierdeți capacitatea de a lua decizii despre tratament sau alte aspecte din viața 

dumneavoastră. În situația în care altcineva decide în numele dumneavoastră, deciziile dumneavoastră 



realizate în avans trebuie să fie luate în considerare. Unele părți din acest tip de decizii sunt cu caracter 

obligatoriu din punct de vedere juridic.  

 

Împărtășiți-vă experiența 

 

Pot fi utile discuțiile cu alte persoane care au același diagnostic ca și dumneavoastră, sau unul similar 

(cum ar fi schizofrenia, psihoza sau tulburarea bipolară). Diverse organizații propun grupuri de suport 

care vă încurajează să vă împărtășiți experiențele și vă sprijină în procesul de acceptare a acestora.  

  

 

Grupurile de suport vă pot ajuta în special pentru gestionarea halucinațiilor, precum auzul vocilor. De 

asemenea, vă pune în contact cu persoane cu experiențe similare, pentru a vă ajuta reciproc și pentru a 

învăța unul de la celălalt. 

 

Încercați metode noi pentru relaxare 

Somnul este important, însă puteți întâmpina greutăți de a adormi în timpul unui episod. Puteți fi 

deranjat de voci sau de gânduri intruzive, sau puteți fi prea agitat, în special atunci când sunteți într-un 

episod maniacal. Dacă sunteți depresiv, puteți dormi prea mult, iar apoi să vă simțiți fără vlagă. 

 

Poate fi util să învățați anumite tehnici de relaxare, precum: 

 yoga, meditație sau mindfulness 

 practici spirituale 

 masaj, aromaterapie, reflexoterapie (există posibilitatea ca aceste tehnici să nu vi se potrivească 

în cazul în care vă simțiți inconfortabil ca cineva să vă atingă) 

Puteți desfășura activități practice, precum: 

 grădinărit 

 gătit 

 meșteșuguri – realizarea de activități care să vă mențină în contact cu realitatea, într-o manieră 

cu sens. 

Activitățile artistice pot fi utile pentru a vă exprima sentimentele sau stările interioare: 

 pictura, muzica, scrisul.  

 

O altă metodă de relaxare poate fi menținerea unei structuri a rutinei dumneavoastră zilnice. 

 

Țineți cont de dietă 

Este recomandat să aveți un program regulat al meselor, pentru a vă menține glicemia stabilă – acest 

lucru poate face diferența în dispoziția si nivelul de energie pe care îl aveți. Încercați să țineți un jurnal al 

meselor, pentru a vedea dacă există anumite alimente față de care aveți o anumită sensibilitate. 

 

„Am început să iau în greutate de când iau medicația, astfel că am început să mănânc sănătos. Consider 

că acest lucru m-a ajutat și în ceea ce privește depresia.” 



 

Faceți activități fizice 

Multe persoane consideră că activitatea fizică este utilă. Se recomandă: 

 plimbări regulate în aer liber 

 activități sportive 

 înotul. 

 

Aceste activități pot să vă îmbunătățească inclusiv calitatea somnului. În unele zone, plimbările se 

organizează în grup, la nivel local, iar unii doctori vă vor recomanda programe de exerciții fizice.   

Focalizați-vă atenția asupra lucrurilor pozitive 

Diagnosticul de tulburare schizoafectivă nu trebuie să vă domine viața. Nu este neapărat să persiste 

toată viața și este posibil ca episoadele să nu se repete. Pe măsură ce învățați să vă controlați 

simptomele – identificarea lucrurilor care vă ajută și pe cele care pot declanșa o recădere – vă puteți 

concentra atenția asupra lucrurilor pe care le faceți bine și care vă aduc împlinire și satisfacție. 

 

 Trăiți-vă viața cât de bine puteți, chiar dacă ați avut aceste experiențe și chiar dacă consecințele 

acestora sunt probleme mentale pe termen lung, sau recurente. 

 Clădiți-vă reziliența și starea de bine, focusați-vă asupra lucrurilor pe care le puteți face și nu pe 

cele care sunt mai dificile 

 Luați alegerile proprii și fiți voi înșivă 

 Păstrați-vă speranța 

 

 „Am învățat să mă înțeleg mai bine, am absolvit universitatea, iar acum lucrez cu alte persoane cu 

probleme mentale pentru a-i ajuta să își continue viața.” 

  

Cum pot ajuta prietenii sau familia? 

 

Această secțiune este destinată prietenilor și familiei persoanelor care au fost diagnosticate cu tulburare 

schizoafectivă. Ca prieten sau membru al familiei, puteți avea un rol important în ajutarea unei persoane 

care se recuperează în urma unui episod schizoafectiv, precum și în reducerea șanselor de reapariție. 

Majoritatea persoanelor își doresc să fie îngrijite, să nu se simtă singure și să aibă alături pe cineva cu 

care să discute despre sentimentele și opțiunile pe care le au. 

 

Dacă cineva are simptome psihotice, cum ar fi să audă voci, este util să: 

 acceptați faptul că vocile sunt reale pentru persoana respectivă, chiar dacă dumneavoastră nu le 

auziți 

 concentrați-vă pe felul în care persoana se simte, mai mult decât pe ceea ce gândește în 

momentul respectiv 

 

Întrebați cum anume puteți ajuta 



Întrebați persoana cum anume puteți fi util în această situație. Anumite lucruri practice pe care le puteți 

face pot fi: 

 O îndrumați spre accesul la tratament 

 O ajutați să acceseze anumite servicii private 

 Îi țineți companie atunci când face un lucru nou, precum un nou tratament sau o activitate față 

de care se simte anxioasă  

 O încurajați să nu își neglijeze starea de bine, sau aspectul fizic 

 O sunați regulat pentru a discuta la telefon, atunci când nu sunteți în apropiere 

 O sprijiniți în luarea deciziilor – chiar dacă v-a rugat să acționați în numele ei, este important să o 

încurajați să ia propriile decizii, să vă consultați și să evitați să preluați controlul  

 Îi respectați alegerile pe care le face, chiar dacă nu corespund cu cele pe care le-ați fi făcut 

dumneavoastră 

 Fiți clar în legătură cu ceea ce credeți că puteți face sau nu puteți face pentru a ajuta 

 O ajutați în găsirea unui sprijin alternativ atunci când este cazul 

 

Atunci când prietenul sau ruda dumneavoastră nu se simte bine, este util să discutați despre felul în care 

puteți ajuta în cazul declanșării unei crize, sau dacă se află la debutul unui episod. 

 

Ce puteți face: 

 O încurajați să redacteze un plan pentru situații de criză 

 Investigați existența simptomelor 

 Investigați posibili factori activatori 

 

Aceste metode pot preveni criza, sau cu ajutorul lor persoana poate să o gestioneze într-un mod mai 

eficient în viitor. 

 

Cereți ajutor în caz de urgențe 

Dacă considerați că persoana cu tulburare schizoafectivă prezintă un risc de a-și face rău ei sau altora, 

atunci este necesar să luați în considerare realizarea unei evaluări mentale de către un specialist. Ruda 

cea mai apropiată, poate solicita ca persoana la risc să fie evaluată de către un profesionist în domeniul 

sănătății mentale. Evaluarea implică opțiuni de tratament și decizia referitoare la spitalizare. 

 

Apelați la ajutor pentru dumneavoastră 

 

Poate fi tulburător ca o persoană apropiată să treacă printr-un episod psihotic, alături de depresie 

severă sau manie. Este recomandat să aveți un sprijin pentru gestionarea sentimentelor pe care le aveți, 

sau să discutați cu persoane care trăiesc experiențe similare. Aparținătorii persoanelor cu tulburare 

schizoafectivă sunt îndreptățiți să aibă solicite sprijin practic și emoțional. Acest suport poate fi oferit de 

către serviciile sociale. Există organizații de voluntariat care pot oferi ajutor și informații pentru 

aparținători, în legătură cu aceste subiecte.  

 


