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REZUMAT
Stresul ocupaţional afectează, în rândul corpului medical, practicienii unor specialităţi precum neurochirurgia,
oncologia, medicina de urgenţă etc. şi în special personalul din unităţile ATI. Datele din literatură referitoare la
această categorie profesională semnalează frecvenţa crescută a sindromului burn-out ca primă etapă a unui şir
de tulburări de ordin comportamental, psihosomatic şi psihiatric.
Distresul zilnic apărut la personalul medical (medici şi asistente din ATI) este datorat „presiunii ocupaţionale“ care
cumulează efectele unor stresori specifici acestei profesii: suprasolicitarea (munca intensă şi prelungită peste
program), consumul emoţional (bolnavi la limita supravieţuirii, reacţii severe la medicaţia administrată, riscul
contaminării etc.) şi o serie de disfuncţii relaţionale.
Aceşti factori psihosociali generatori de distres nu sunt compensaţi suficient în intervalul de recuperare şi, mai ales,
acţionează agravant asupra unor personalităţi fragile predispuse la anxietate, depresie şi patologie psihosomatică.
După prezentarea trăsăturilor principale ale sindromului burn-out, autorii sintetizează factorii cauzali ai acestui
sindrom specifici unităţilor de ATI şi sugerează importanţa/necesitatea unei selecţii profesionale de ordin psihodiagnostic la viitorii specialişti ATI.
Cuvinte cheie: stres profesional, sindrom burn-out, ATI, anxietate, depresie

ABSTRACT
Profesional stress affects, among physicians, those who practise some medical specialities as oncology, neurosurgery, emergency medicine etc. and especially physicians of anesthesy intensive care units (AIC).
Literature data concerning activity of AIC professionals evidentiate the high frequency of burnout syndrome, which
may be considered as a first stage of a lot of troubles like behavioral, psychosomatic and psychiatrical ones.
Daily distress encountered in AIC physicians and nurses is provoked mainly by the occupational pressure which
cumulates the effects of many stressors, they are specific for this profession: overload (intensive and prolonged work
– physically and psychically demanding, limited rest and sleep), high emotional tension (working with patients who
are at the limit of life, time pressure, danger of severe drugs intolerance etc.), and some strong relational difficulties.
These psycho-social stressors are not enough compensated during the recuperation period and act also in an aggravating manner on the frail personality wich is predisposed to anxiety, depression and psychosomatic pathology.
After one presentation of general occupational distress, authors have synthesized the causes of burnout syndrome – specific for the AIC unities – and suggested the opportunity for a professional selection in the candidates
for AIC speciality, based on psychodiagnostic evaluation.
Keywords: occupational stress, burnout syndrome, AIC, anxiety, depression

I. Premisele abordării contextului psihosocial
favorizant pentru riscul profesional în unităţile de
Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI)
Statisticile din literatura medicală (1-3) evidenţiază „la loc de frunte“ incidenţa unor tulburări

comportamentale şi a unei patologii psihice şi
somatice la personalul medico-sanitar din secţiile
ATI, corelând această constatare cu incidenţa şi
amplitudinea unor stresuri profesionale specifice
acestei specialităţi – predispusă, ca şi alte specialităţi
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medicale (oncologie, traumatologie, medicina paliativă etc.) – la apariţia sindromului burn-out (4-6),
ce poate fi considerat ca un ansamblu de tulburări
premorbide (psihosomatice şi comportamentale reversibile) şi morbide (instalarea unor boli acute sau
cronice) datorate unei activităţi epuizante, desfăşurată într-un context relaţional şi emoţional negativ.
Este un fapt de domeniul evidenţei acela că specificul activităţii personalului ATI determină la
aceştia apariţia acestor tulburări polimorfe în planul
patologiei, dar şi al comportamentului psihoindividual şi psihosocial.
Din acest motiv considerăm utilă în cadrul lucrării de faţă o abordare sistematizată, bio-psihosocială, a factorilor cauzali sau favorizanţi ai instalării – de regulă insidioasă şi progresivă – a
complexului de tulburări menţionate, determinate
de raportul dintre efectele negative ale distresului
profesional şi reactivitatea bio-psihologică a celor
care lucrează în acest mediu, reactivitate ce poate fi
întărită sau subminată de natura suportului social,
ca şi a experienţei de viaţă (pozitivă sau negativă)
de viaţă a personalului ATI.
1. Stresul psihic. Aspecte de ordin general
Analiza factorilor profesionali trebuie să aibă la
bază definirea stresului psihic şi evidenţierea principalilor stresori profesionali generali, iar, ulterior,
a stresorilor specifici locului de muncă, în cazul de
faţă al unităţilor ATI.
Pasul următor al analizei va fi consacrat distresului generat de activitatea suprasolicitantă şi încărcată de o responsabilitate majoră a medicilor şi
asistentelor din acest mediu. Obligatorie devine
evaluarea acestei capacităţi bio-psihologice de reacţie la numeroşii stresori a personalului ATI care
se confruntă şi cu o multitudine de stresuri de natură
psihosocială generate de relaţiile – adesea dificile
– cu bolnavul şi, mai ales, cu familia acestuia, dar
şi cu colegii din cadrul echipei medicale.
O mare importanţă pentru instalarea stresului
profesional o reprezintă vulnerabilitatea la stres a
personalului ATI, care ar trebui decelată prin examene psihologice înainte de alegerea acestei
specialităţi, deoarece, aşa cum se va vedea, imensul
stres profesional specific muncii în asistenţa calificată de urgenţă poate fi canalizat spre apariţia bolilor personalului din acest domeniu tocmai de
existenţa unei rezistente scăzute faţă de stres (acest
complex de trăsături psihologice negative conturând
o fragilitate emoţională şi o persistenţă a efectului
stresului la aceste persoane).
Începem cu prezentarea conceptelor utilizabile
în lucrare din sfera stresului psihic (SP), termen
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creat de Hans Selye şi preluat/utilizat de cvasitotalitatea comunităţii ştiinţifice, cu numeroase completări ale altor autori din zilele noastre şi desemnând o „reacţie generală a organismului“ (7) la
acţiunea unor factori cauzali – agenţi stresori de
natură psihologică, dotaţi cu un caracter simbolic
sau verbal care au o puternică semnificaţie – negativă = distres; pozitivă = eustres – (8) pentru individul respespectiv.
Reacţia de stres – care mai este definită succint
ca un „efort al întregului organism solicitat de o
schimbare în cadrul adaptării perpetue a individului
la condiţiile sale de viaţă“ (8,9) – este resimţită pe
plan psihologic şi fizic/somatic ca o stare de tensiune („stres“) şi, în ciuda reversibilităţii sale în
cvasitotalitatea cazurilor, poate avea efecte uneori
grave asupra unui organism deja bolnav (la nivel
somatic sau psihic). În orice caz, orice SP consumă
o cantitate variabilă din rezervorul „energiei de
stres“, termen utilizat de Selye (7), energie care
trebuie să persiste toată viaţa unui individ şi a cărei
durată o condiţionează.
Dintre definiţiile SP care se potrivesc mai bine
condiţiilor de activitate profesională, dar şi vieţii
extraprofesionale a personalului ATI, am reţinut:
– definiţia cea mai răspândită, elaborată de
Lazarus şi Folkman (10), este axată pe raportul
dintre exigenţele unei sarcini/obstacol apărute în
faţa subiectului şi posibilităţile acestuia de a o îndeplini/depăşi (distresul reprezintă, în acest caz,
anticiparea – realistă sau exagerată – a neputinţei
subiectului de a face faţă acestei sarcini);
– definiţia lărgită, dată de Golu (11) şi completată de Iamandescu (12), incluzând şi alte circumstanţe de apariţie a stresului (adevărate „tipuri
de distres“) din care vom reţine, pentru interesul
lucrării de faţă, doar „suprasolicitarea“, frecvent
prezentă în activitatea personalului ATI.
De fapt, personalul ATI trăieşte zilnic „distresul
suprasolicitării“ şi – din păcate nu rareori – „distresul neputinţei“, în condiţiile în care el anticipează că nu se mai poate face nimic pentru
pacient, dar stresul apare şi când această temere se
dovedeşte – din fericire – o alarmă falsă. (8)
Faptul că personalul ATI se confruntă, de regulă,
cu sarcini legate adeseori de salvarea de vieţi umane
reprezintă un factor de amplificare a distresului,
factor corespunzător cu ceea ce Sells (cit.8) denumea gradul de implicare în acţiunea generatoare de
distres.
Înainte de a analiza stresorii specifici activităţii
personalului ATI, prezentăm caracterele generale
ale stresului profesional care sunt întâlnite şi în
cadrul profesiei de ATI.
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2. Aprecieri generale asupra factorilor de risc
pentru stresul socio-profesional
Pentru mulţi oameni, profesia – chiar dacă a fost
aleasă pe baza unei reale vocaţii – poate să constituie
o sursă importantă de stresuri psihice, începând
cu ele minore, dar zilnice, şi sfârşind cu SP majore
generate de conflicte serioase şi durabile. În esenţă,
iată condiţiile stresante în mediul profesional, după
Iamandescu 2015 (13):
1. Specificul profesiei: dictează dificultatea sarcinilor profesionale, fiind reputate ca stresante o
serie de profesii precum: chirurgia, controlul traficului aerian, pirotehnia etc.
2. Condiţii de ambient profesional: zgomotul, poluarea, aglomeraţia etc., reglementate de ergonomie.
3. Condiţii relaţionale: colaborare amiabilă dintre
colegi versus competitivitate, comoditate, ostilitate etc.
– condiţiile relaţionale pozitive sunt esenţiale
pentru diminuarea distresului profesional (atunci
când există relaţii de colegialitate excelente, cu
asigurarea unor momente de destindere, punctate
cu glume, într-o atmosferă prietenoasă, favorizând
comunicarea, considerată ca una dintre componentele importante ale suportului social);
– condiţii relaţionale negative reprezintă factorii
generatori de distres; Thorp (14) evidenţiază: cele 4
tipuri de şefi ierarhici, inductori de distres, desemnaţi prin porecle foarte sugestive: „vătaful de
sclavi“, „sarcasticul“, „criticosul“ şi „pensionatul
la datorie“; aceştia induc o stare de anxietate perpetuă subalternilor, dublată de scăderea încrederii
de sine a acestora; acelaşi autor citează cazul colaboratorilor leneşi, ostili sau duplicitari, generând
nesiguranţă asupra corectitudinii aportului lor la
realizarea sarcinilor profesionale comune.
– lipsa perspectivei avansării, inclusiv opacitatea şefilor ierarhici faţă de soluţiile propuse de subalterni, aceştia din urmă simţindu-se frustraţi prin
subsolicitarea unor resurse, disponibilităţi personale, în care ei cred cu convingere
4. Condiţiile determinate de caracterul general
al muncii. Se pot distinge la acest capitol:
– suprasolicitarea, prin volumul de muncă (inclusiv ritmul de lucru intensiv), termene scurte şi
lipsa unor măsuri de recuperare;
– potenţarea sau amortizarea intensităţii SP, în
cadrul interrelaţiilor dintre natura solicitărilor, capacitatea decizională şi suportul social – Theorell şi
Karasek (15), Siegrist (16);
Autorii respectivi au contribuit la configurarea
unui complex situaţional tridimensional al stresului profesional, alcătuit din:
– amplitudinea şi calitatea solicitărilor (continuitate, plăcute-neplăcute);
– posibilitatea de control şi decizie.

Ambele dimensiuni, reprezentate pe axe perpendiculare, delimitează patru cadrane, dintre care
contrastul cel mai mare îl reprezintă distresul pasiv
maxim (solicitare crescută şi control decizional
minim) şi distresul activ minim (solicitare redusă,
control decizional maxim).
5. Suportul social, ca factor cu rol de filtru în
calea distresului şi care, adăugat ca o a treia dimensiune la primele două, contribuie la conturarea
unui model spaţial tridimensional în care maxima
morbiditate este plasată „într-un cub“ ale cărui dimensiuni sunt reprezentate de: solicitare crescută,
control decizional şi suport social reduse.
3. Gradul de satisfacţie al profesionistului în
raport cu recompensa materială şi/sau morală
Pe lângă condiţiile de muncă legate de specificul
muncii, care favorizează apariţia distresului profesional, în ultimii ani au fost studiate aspectele
motivaţionale ale profesiei şi în special gradul de
satisfacţie al lucrătorului în raport nu numai cu
recompensa materială pentru efortul depus, ci şi cu
aprecierile superiorilor (uneori dublate de „bosspraise“, ca o primă de salariu).
Karasek şi al său „Job Content Questionnaire“
(17) şi Siegriest et al (18) cu mai recentul chestionar
(„Effort Reward Imbalance“) au realizat instrumente
pentru măsurarea acestor aspecte psiho-sociale
profesionale, cu implicaţii în starea de sănătate a
angajaţilor, fapt ce prezintă importanţă pentru elaborarea unor programe de educaţie pentru manageri (19).
Un studiu care demonstrează – pe baza metaanalizei datelor din literatură – dependenţa ratei infarctului miocardic de condiţiile necorespunzătoare
de muncă – este cel efectuat de Eller et all (20).
O contribuţie majoră în patologia de stres profesional o reprezintă „sindromul de amărăciune
post-traumatic“ (Posttraumatic Emblitterment Syndrome) descris de Sensky (21), care descrie sentimentul de umilinţă, neputinţă, şi revoltă fără speranţă al omului nemulţumit de slujba sa, pe care
ajunge să o considere drept unica sursă a nefericirii
sale. Amintirile acestui eveniment critic din existenţa sa, ca şi autoînvinovăţirea pentru că nu a prevăzut o astfel de nenorocire şi nici nu a reuşit să o
atenueze, persistă într-un mod obsesiv.
4. Manifestări patologice generate de distresul
profesional
Dintre efectele SP menţionăm: creşterea tensiunii arteriale, dereglările imunitare, scăderea testosteronului, depresia şi tulburările de somn (autori
citaţi de Theorell) (22).
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Referitor la riscul pentru apariţia infarctului
miocardic, acesta poate surveni la bărbaţi în 40%
din cazuri de suprasolicitare profesională care durează 5-10 ani (23).
O sinteză a factorilor psihosociali care contribuie
la distresul profesional, făcută de Theorell (22),
indică următoarele condiţii:
– solicitări excesive (cantitative şi calitative);
– lipsa posibilităţilor de decizie;
– lipsa suportului social din partea superiorilor
şi colegilor de serviciu;
– recompense reduse în plan material, psihologic şi social.
II. Condiţii psihosociale şi conjuncturale de
distres profesional specifice activităţii
personalului ATI
Trebuie menţionat că multitudinea stresorilor
psihosociali, în activitatea personalului ATI, ţine
într-o mai mare măsură de factorii organizaţionali
şi într-o mai mică măsură de presiunile pacienţilor
şi ale familiilor acestora.
Considerăm, prin prisma unei experienţe personale de aproape 10 ani într-o unitate ATI, că în
ultimii ani, când exodul medicilor a devenit major
în ţara noastră, a apărut o suprasolicitare mult mai
intensă a personlului ATI.
Într-o enumerare succintă vom prezenta o serie
de aspecte ale exercitării profesiunii de medic ATI
în ţara noastră, trecută prin filtrul experienţei personale.
Încercând o sistematizare a datelor din literatură
referitoare la stresorii psihosociali şi conjuncturali
(inclusiv efectul lor asupra sănătăţii fizice şi psihice
a personalui ATI) am ales câteva aspecte dintre cele
mai frecvent întâlnite în literatură, referitoare la multitudinea situaţiilor în care medicii şi asistentele ATI
resimt la nivel global în activitatea lor profesională o
adevărată presiune (un cumul de stresuri) denumită
în mod curent „presiune ocupaţională“. (24)
1. Presiunea ocupaţională
În legătură cu acest termen ce rezumă, aşa cum
am menţionat, presiunea variaţiilor şi numeroşilor
stresori asupra personalului ATI, Cooper şi Williams
(24) au încercat să ţină cont de cele mai importante
grupe de stresori ocupaţionali în practica medicală
(inclusiv în ATI), realizând un valoros instrument
de cuantificare a presiunii acestor stresori profesionali asupra corpului medical în exerciţiul activităţii
profesionale.
Este vorba de o scală creată în scopul oferirii
unor repere standardizate managerilor din domeniul
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sănătăţii publice spre a se putea controla/atenua
presiunea acestor stresori ocupaţionali. Scala se
numeşte „Pressure Management Indicator Scale“,
iar două autoare din ţara noastră, Natalia Hagău şi
Raluca Pop (25), în cadrul unei cercetări de înaltă
ţinută consacrate sindromului burn-out la personalul
din ATI – au extras şi utilizat din acest chestionar o
subscală referitoare la condiţiile de muncă în
unităţile de ATI.
Cei patruzeci de itemi ale acestei „Pressure
Subscale“ au fost repartizaţi în 8 grupe corespunzând
unei categorii de stresori ce acţionează distructiv
asupra medicilor şi asistenţilor din aceste servicii
de ATI.
Aceste grupe de stresori profesionali, prezenţi în
activitatea unor unităţi medicale de intervenţie
asupra unor bolnavi aflaţi în stare critică, acţionează,
la nivelul unităţilor de ATI, într-o măsură mai mare
decât în alte specialităţi medicale, motiv pentru
care le vom enumera în rândurile de mai jos:
– volumul de muncă (în ATI durata de lucru – de
regulă prelungită peste program) este amplificată
de lipsa sau scurtimea pauzelor, iar stresul psihic de
suprasolicitare este dublat de miza actului medical:
salvarea vieţii bolnavului;
– carenţe relaţionale, în special lipsa unei comunicări eficiente cu staff-ul (feedback redus, favoritism etc.);
– insuficienta recunoaştere a aportului profesional (inclusiv ajutorul colegial);
– responsabilitate profesională crescută în condiţiile luării de decizie în timp scurt;
– climatul psihologic, atmosfera activităţii în
serviciile de ATI;
– rolul managerial al specialistului ATI (dirijarea, supervizarea echipei medicale);
– balanţa, uneori negativă, dintre implicarea
profesională şi obligaţiile familiale;
– prezenţa sau absenţa unui suport social
(familie, prieteni etc.), la care noi (26) am adăuga
existenţa şi practicarea regulată a unor activităţi
relaxante, hobby-uri, după programul de spital;
– hărţuielile zilnice profesionale de la locul de
muncă (de exemplu aparatură şi materiale uneori
necorespunzătoare, colaboratori mai puţin inspiraţi
(comiţând greşeli minore dar repetate) etc.; acest
aspect este desemnat sub un termen analog cu
„daily hassles“ (Kanner) (27) dar, în cazul respectiv, acestea aparţineau mediului extraprofesional.
La toate aceste surse de distres profesional se
adaugă nevoia de timp pentru a fi la curent cu noutăţile din domeniu, participarea la congrese, examene de tot felul etc.
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2. Sindromul burn-out (SBO) – consecinţă a
distresului profesional în specialităţile medicale
dominate de suprasolicitare intelectuală şi
emoţională (cu recuperare deficitară)
Freundenberg, în 1974 (29), a reliefat două
dintre notele de definiţie ale sindromului cunoscut
în zilele noastre: caracterul clinic dominant – oboseala extremă asociată sau nu cu o stare de frustrare,
precum şi cauza principală a instalării acestei tulburări: interrelaţiile profesionale care nu oferă profesionistului respectiv recompensele aşteptate (în
primul rând afective şi morale).
Ulterior, Christine Maslach (30) a fost cea care a
conturat sfera actuală de definiţie a SBO, impunând
acceptarea pe plan internaţional a unor concepte de
bază referitoare la:
– caracterele generale ale sindromului (epuizarea
emoţională, depersonalizarea şi diminuarea afirmării, împlinirii personale);
– condiţiile generale de apariţie ale SBO, dominate de relaţiile cu bolnavi aflaţi în situaţii de
suferinţe extreme sau cu risc vital;
– natura unor profesii din sfera serviciilor, predispuse la apariţia acestui sindrom (profesori, poliţişti, asistente medicale, funcţionari, avocaţi etc.).
De asemenea Maslach, în colaborare cu Jackson
(31), a elaborat în 1982 un chestionar pentru diagnosticarea SBO, intitulat „Maslach Bunout Inventory (BMI)“, care a rămas până în prezent cel
mai utlizat pe plan internaţional, chiar dacă au mai
apărut şi alte chestionare (ex. Copenhagen Burnout
Inventory – 2005) (32) sau a fost limitată aprecierea/
cuantificarea sindromului la o singură subscală, cea
pentru epuizarea emoţională (33).
Revenind la evidenţierea condiţiilor care îndeplinesc caracterul de stresor profesional pentru personalul medico-sanitar în general (nu numai ATI),
trebuie să precizăm faptul că profesioniştii din
domeniu au constituit încă de la apariţia noţiunii de
SBO, una dintre populaţiile de studiu sistematic al
caracteristicilor sindromului, primele segmente de
populaţie fiind acelea ale asistentelor medicale.
(34-36)
În prezent, numeroase specialităţi medicale, aşa
cum mai menţionat, constituie populaţiile ţintă
pentru studiul SBO, ca de exemplu oncologia, îngrijirea arşilor, traumatologia.
Referitor la personalul din secţiile ATI (medici
şi asistente), vom încerca să subliniem condiţiile de
muncă – în primul rând cele relaţionale – care
concură la apariţia tulburărilor acestui personal în
cadrul celor trei etape descrise de Maslach (30).
Epuizarea emoţională (Emotional Exhaustion)
poate fi cuantificată nu numai de itemii chestio-

narului, ci şi de o serie de variabile personale predispozante (între care vulnerabilitatea la stres, experienţa redusă în domeniu etc.), dar şi de o serie de
factori, suplimentari itemilor MBI, specifici activităţii desfăşurate în unităţile ATI, care presupune
existenţa unor stresori majori dependenţi de bolnavii cu care se lucrează (Hagău şi Pop) (25): septici, arşi, cu politraumatisme, dar mai ales bolnavii
aflaţi în comă sau chiar moarte cerebrală; aceştia
creează terapeutului senzaţia dominantă că viaţa
bolnavului depinde de resursele sale profesionale,
dar şi psihologice. (37)
De fapt, toţi stresorii menţionaţi pot fi încadraţi
în două mari tipuri de suprasolicitare: fizică/somatică şi psihologică, al căror prim stadiu, reversibil, este oboseala extremă, iar următorul stadiu,
mai puţin reversibil, este o stare de epuizare extremă. Această stare predispune, pe lângă tulburările
somatice clinice (ex. inapetenţă, creşteri ale presiunii arteriale, palpitaţii la efort etc.) sau umorale,
de tip inflamator (ex. creşterea IL6) (38) – la tulburări psihice, începând cu somnolenţă sau insomnii, iritabilitate (39) şi terminând cu instalarea
depresiei (40).
Depersonalizarea poate fi rezultatul nu numai
al epuizării emoţionale, ci mai ales al unor interacţiuni cu pacienţii, solicitanţi din punct de vedere
emoţional, adesea dificili, şi chiar agresivi, inductori
ai unei frustrări tot mai profunde. Printre efectele
depersonalizării se numără şi modificarea în sens
negativ a atitudinii faţă de pacienţi a personalului
ATI afectat de SBO.
Poghosyan et all (34), propunând trecerea a doi
itemi de la scala epuizare emoţională în cea a depersonalizării, sugerează faptul că acele persoane
din ATI afectate de SBO îşi modifică în mod esenţial
satisfacţia de a lucra în această secţie, fapt ce
contrazice vocaţia iniţială pentru profesia de ATI.
Împlinirea/realizarea personală este, şi ea,
afectată în SBO, apărând în cea de-a treia etapă a
simptomului, şi constituie de fapt o scădere a stimei
de sine a anestezistului în urma unei autoevaluări
prin care conştientizează faptul că a devenit altfel
de cum dorea să devină: lipsit de energia sa obişnuită, dar şi că el şi-a pierdut chiar şi calmul pe care
îl considera un atu al propriei persoane; la fel de
greu de acceptat este şi pierderea unor însuşiri de
relaţionare pozitivă cu bolnavii, cărora obişnuia să
le creeze o atmosferă destinsă şi cărora se străduia
să le înţeleagă problemele, în special pe cele emoţionale. (30,34)
După cum se poate observa, cele trei scale ale
MBI cuantifică tulburările deja apărute şi datorate
distresului profesional la personalul ATI, dar există
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o relaţie de tip cerc vicios între aceste tulburări şi
efectul lor somato-psihic, adică subminarea resurselor psihice ale celor afectaţi de SBO şi distresul
creat tocmai de aceste simptome. În plus, rezistenţa
lor antidistres este diminuată.
Într-o sistematizare a propriilor date reieşite din
studiul deja amintit, Hagău şi Pop (25) consideră
că, având ponderea cea mai mare în apariţia SBO,
în ordine: supraîncărcarea (munca excesivă şi în
criză de timp), condiţiile specifice de muncă în ATI
(anterior menţionate) şi rolul managerial; nu pot fi
totuşi ignorate raportul dintre obligaţiile casnice şi
activitatea în ATI, precum şi frecvenţa mai crescută
a sindromului la personalul feminin (care prestează
„dubla muncă“ datorată atribuţiilor casnice, inclusiv îngrijirea copiilor). Aceleaşi autoare au evidenţiat un nivel crescut al SBO şi implicarea factorilor de risc – de tipul presiunii sociale – numai în
stadiile de epuizare emoţională (34,2% din cazuri)
şi depersonalizare (38,4% din cazuri), nu şi în
împlinirea personală.
În esenţă, exigenţele profesiunii ATI sunt legate
de:
– o bună formă fizică şi psihologică – inclusiv
atenţia maximă la oscilaţiile stării pacienţilor;
– rezistenţa emoţională faţă de suferinţa pacientului şi faţă de riscul letal în activitatea pe care
o desfăşoară;
– obligaţiile legate de perfecţionarea pregătirii
profesionale continue (noutăţile în specialitate apar
extrem de rapid şi sunt decisive pentru salvarea
unor cazuri în trecut considerate imposibile).
Un element de multiplicare a stresorilor profesionali în unităţile ATI din ţara noastră îl constituie
numărul mult mai redus faţă de cel necesar al specialiştilor ATI, ceea ce îi obligă la o activitate prelungită cu mult peste program şi la efectuarea unor
gărzi suplimentare epuizante.
4. Efectele distresului profesional asupra sănătăţii fizice şi psihice la personalul ATI
SBO reprezintă numai o etapă – parţial reversibilă – premergătoare apariţiei unor boli psihosomatice redutabile, cum ar fi cele cardiovasculare
sau oncologice, dar şi pentru apariţia unor tulburări
psihosomatice, considerate ca funcţionale, persistente chiar după ieşirea din mediul profesional.
Acestea sunt greu de diferenţiat, într-o faţă iniţială,
de tulburările lezionale. Dintre aceste tulburări
funcţionale, unele pot fi „întărite“ prin compasiunea
arătată de cei apropiaţi şi ajung să se cronicizeze,
mai ales dacă ele satisfac revendicări afective ale
persoanelor cu SBO, încadrându-se astfel în grupul
tulburărilor somatoforme. (9,13)
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Existenţa unui teren somatic având o ereditate
favorizantă pentru boli psihosomatice, precum şi
adoptarea unui stil de viaţă nesănătos (fumat, exces
de alcool şi de dulciuri, grăsimi, sedentarism etc.)
constituie premisele apariţiei precoce – datorită
stresorilor enumeraţi – a bolilor psihosomatice
prezente, adesea chiar în cursul fazei de epuizare
emoţională a SBO şi, mai ales, în cazul în care
avertismentul constituit de apariţia SBO (corelat cu
existenţa unor factori genetici nefavorabili mai sus
menţionaţi), nu este luat în consideraţie şi bolnavul
nu iese „la timp“ din mediul profesional ostil.
Pe lângă patologia psihosomatică amintită, bolnavii cu SBO – de asemenea cu antecedente ereditare psihiatrice (ex. depresia) – vor dezvolta o
simptomatologie psihiatrică mai accentuată chiar
în primul stadiu (de epuizare emoţională) şi vor
evolua – în lipsa unui tratament aplicat precoce sau
chiar a scoaterii lor din mediul ATI – spre apariţia
unor sindroame nevrotice (anxioase sau depresive
în special) sau chiar a unor psihoze (cel mai frecvent, depresii majore) favorizate de asocierea unei
componente genetice la elementele reactive faţă de
pletora de stresori profesionali.
Stresorii psihosociali din mediul profesional
ATI sunt puternic influenţaţi de specificul acestei
profesii, cu o suprasolicitare psihică majoră – conjugată cu un „consum emoţional“ datorat responsabilităţilor majore. Acest „consum emoţional“ se
amplifică prin confruntarea personalului ATI cu
aspectele decepţionante, inspirând un exces de
compasiune, existente aproape în fiecare zi, compasiune solicitată de caracterul dramatic excesiv al
suferinţei bolnavilor asistaţi. La acestea se adaugă
şi programul de lucru peste normele statuate conform reglementărilor acestei specialităţi.
Prezenta lucrare a avut ca sarcină tematică
abordarea cvasiexclusivă a etiopatogeniei psihogene, a tulburărilor somatice şi psihiatrice apărute
la personalul ATI şi imputabile, în marea lor majoritate, specificului acestui mediu profesional,
caracterizat succint, în aliniatul precedent. Totuşi, o
problemă – cu un rol aproape la fel de important –
în apariţia patologiei somatice şi psihiatrice a celor
care lucrează în secţiile ATI este reprezentată de
vulnerabilitatea psihică la stres a acestor profesionişti, considerată ca un factor favorizant pentru
îmbolnăvire şi a cărei evaluare, înainte de alegerea
acestei specialităţi, considerăm că este absolut
obligatorie.
Un răspuns la această problemă vom încerca să
îl abordăm într-o viitoare lucrare.
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