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REZUMAT
Stresul de la locul de muncă (stresul ocupaţional) are drept consecinţe o multitudine de boli psihice şi fizice 
(depresie, tulburări de somn, ulcer, infarct, tulburări imunitare) şi este accentuat de o serie de factori predis-
pozanţi. Studiul efectuat în cursul anului 2015 în 11 spitale bucureştene a constat în completarea unor ches-
tionare de către cadrele medicale din lotul de bază (75 medici ATI şi 75 asistente ATI) şi lotul de control (75 
medici alte specialităţi şi 75 asistente alte specialităţi). În urma prelucrării statistice (programul SPSS) au fost 
evidenţiate diferenţe semnificativ statistice între lotul de medici ATI (cu valori mult crescute peste medie) şi 
celelalte loturi de medici şi asistenţi la mai mulţi itemi: nevoia de relaxare în timpul programului; limbaj necen-
zurat în momentele de stres maxim; viaţa de familie afectată după o zi epuizantă; influenţa negativă a zgo-
motului; influenţa negativă a acuzelor pacienţilor asupra personalului; teama de riscuri profesionale; greşea-
la în timpul programului din cauza oboselii; lipsa ghidurilor şi protocoalelor; aprovizionarea inconstantă, 
insuficientă cu medicamente şi materiale; tratarea simultană a mai multor pacienţi şi personal insuficient; 
riscul de malpraxis.
Concluzie. Scăderea influenţei acestor factori negativi ar putea reduce riscul de malpraxis cauzat de oboseala 
excesivă, ar creşte calitatea actului medical şi ar putea reduce exodul cadrelor medicale spre ţările vestice.

Cuvinte cheie: ATI, stres ocupaţional, stresori psihosociali şi organizaţionali

ABSTRACT
Stress from work (occupational stress) has, as a consequence, multiple psychic and physical diseases (de-
pression, sleep disorder, ulcer, infarction, immune disorder) and is increased by a series of predisposing 
factors. The study performed in 2015 in 11 hospitals in Bucharest whitch required completing a questionnaire 
by the medical professionals that were divided in a basic lot (75 ICU doctors and 75 ICU nurses) and a control 
lot (75 doctors and 75 nurses from different specialities). After the dates were statistically processed (using 
SPSS program) it pointed out significant differences between the basic lot (values well above normal limits) 
and the control lot comparing multiple items: the need of breaks during work hours, proper language during 
stressful situations, family life affected by exhaustion caused by the job itself, negative influence of the noise, 
negative influence of patients accuses about medical personnel, fear of professional risks, mistakes during 
work hours because of exhaustion, absence of guidelines and protocols, unreliable and insufficient drug and 
medical supplies, simultaneously tratament of more pacients and insufficient medical personel, malpractice.
Decreasing the influence of the negative factors may reduce the malpractice risk caused by exhaustion, may 
increase the quality of medical act and may reduce the exodus of medical professionals to the western coun-
tries.

Keywords: occupational stress, intensive care unit, psychosocial and organisational stressors

INTRODUCERE 

Stresul, sub diversele sale forme, reprezintă pro-
blema de cea mai mare actualitate atunci când vor-
bim despre sănătatea fizică şi mai ales psihică a 

oamenilor din ziua de azi. Stresul de la locul de 
muncă (stresul ocupaţional) se numără printre cele 
mai frecvente stresuri psihice şi are o importantă 
influenţă asupra sănătăţii. Printre profesiile în care 
stresul este un factor major pentru scurtarea duratei 
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de viaţă se numără şi cele din domeniul sanitar 
(medici şi asistente). Factorii generatori de stres 
sunt legaţi atât de gradul de suprasolicitare pe dura-
ta zilei de muncă, inclusiv de intensitatea muncii şi 
posibilităţile de control decizional în executarea 
sarcinilor, cât şi de specificul activităţii profesiona-
le (riscul pierderii de vieţi umane în cursul îndepli-
nirii sarcinilor de serviciu) (1-3).

Natura relaţiilor cu conducerea instituţiei pre-
cum şi cu colaboratorii (corecte, amiabile versus 
exces de autoritate, neînţelegeri cu colegii) (4) in-
fluenţează natura stresorilor, care pot fi diminuaţi 
în cazul aprecierilor pozitive din partea şefilor, aşa 
după cum au demonstrat Siegrist şi col. prin chesti-
onarul lor legat de mulţumirea produsă în timpul 
exercitării profesiei (2). Acest din urmă aspect – le-
gat de aprecierile nefavorabile ale superiorilor – a 
fost subliniat de Tom Sensky (5), care a conturat un 
sindrom (enbliterment syndrome), ce apare la un 
profesionist ce ajunge să fie dezamăgit de serviciul 
în care are parte de ingratitudine, insatisfacţii mate-
riale şi din cauza cărora ajunge să se revolte împo-
triva lui însuşi pentru faptul că a acceptat o astfel de 
muncă, devenită cauza principală a nefericirii sale.

Comportamentul profesioniştilor afectaţi de 
stres este dominat de „soluţii compensatorii“, re-
prezentate de apelul la surse de satisfacţie/plăceri 
efemere: fumat excesiv, consum de cafele, dar şi de 
alcool în doze tot mai mari şi, în special la femei, de 
dulciuri (ciocolată). În cazuri extreme se ajunge şi 
la consumul de droguri. Stresul ocupaţional, în 
esenţă, este responsabil de adoptarea unor compor-
tamente invocate drept cauze ale scăderii duratei de 
viaţă, care adaugă la comportamentele deja enume-
rate tulburările de somn, sedentarismul şi lipsa mi-
cului dejun (6).

Dintre bolile psihosomatice care apar ca urmare 
a stresului ocupaţional se remarcă astenia fizică şi 
psihică şi mai ales tulburările de somn (7,8), hiper-
tensiunea arterială şi infarctul miocardic (1,2,9), 
tulburările imunitare, inclusiv frecvenţa crescută a 
infecţiilor intercurente, dar şi favorizarea, de către 
depresie în special, a unui cancer cu programare 
genetică şi adăugarea altor factori de risc oncogen. 
În plus, ulcer gastroduodenal, colon iritabil, crize 
astmatice, iar în plan hormonal – scăderea testoste-
ronului (1).

În activitatea profesională a medicilor din secţi-
ile ATI – pe lângă tensiunea psihologică adesea ex-
tremă în care se lucrează în cursul programului 
(frecvent prelungit) – există o serie de factori de 
ordin organizaţional ale căror consecinţe negative 
amplifică în mod consistent stresul ocupaţional ca-
racteristic muncii depuse de personalul ATI.

OBIECTIVE

Într-o cercetare asupra acestor aspecte – ca parte 
a efectuării unei teze de doctorat – am încercat să 
analizez o serie dintre cele mai frecvente condiţii 
de lucru care parazitează activitatea medicilor şi 
asistentelor ATI comparativ cu cadrele medicale 
din alte spacialităţi care nu au contact cu blocul 
operator sau saloanele de terapie intensivă. Aceste 
obiective au fost:

1.  Identificarea acelor condiţii de muncă ale 
personalului ATI (medici şi asistente) care 
îngreunează activitatea medicală, contribu-
ind la creşterea disstresului lor profesional şi 
– foarte posibil – la scăderea randamentului 
lor profesional

2.  Confirmarea existenţei acestor factori orga-
nizaţionali negativi şi la personalul medical 
din alte specialităţi medicale.

IPOTEZA PRINCIPALĂ A STUDIULUI

Scorurile obţinute la chestionarul general auto-
conceput, referitor la stresorii profesionali, vor fi, 
în marea lor majoritate, mai mari (defavorabile) la 
lotul de medici ATI decât la lotul medicilor de alte 
specialităţi, dar şi decât lotul asistenţilor medicali 
ATI.

MATERIAL ŞI METODĂ

 Pentru realizarea studiului prezent am utilizat 
un lot de 300 de subiecţi adulţi, medici şi asistente 
cu vârste cuprinse între 22 şi 72 de ani, de diverse 
specialităţi, având o vechime în muncă cuprinsă în-
tre 1 şi 43 de ani. Testele au fost aplicate în 11 spi-
tale bucureştene, dintre care 8 de stat şi 3 cu carac-
ter privat, şi, într-o altă clasificare, 5 multidis-
ciplinare şi 6 monodisciplinare, pe parcursul anului 
2015.
TABELUL 1. Structura loturilor
Subiecţi ai studiului Număr
medici ATI 75
medici alte specialităţi 75
asistenţi medicali ATI 75
asistenţi medicali alte specialităţi 75
Total 300

Cei 300 de participanţi la studiu au fost în majo-
ritate (69,7%) de sex feminin şi 30,3% de sex mas-
culin. Vârsta medie a subiecţilor a fost de 39,57 ani, 
cu extreme între 22 şi 72 ani. Vechimea în muncă 
figurează în tabelul II – privind repartiţia pe vârstă 
a subiecţilor.
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TABELUL 2. Repartiţia pe vârstă a subiecţilor
0-5 ani 81

6-10 ani 46
11-20 ani 110

> 21 63
Total 300

Dintre medicii participanţi la studiu, 39,3% au 
fost rezidenţi şi 60,7% au fost medici specialişti şi 
primari. Referitor la medicii şi asistentele din cele-
lalte specialităţi incluse în loturile martor, ele se 
încadrează în specialităţile următoare: ATI, obste-
trică şi ginecologie, boli infecţioase, medicină in-
ternă, chirurgie generală, chirurgie plastică, chirur-
gie pediatrică, ortopedie, pneumologie, medicina 
familiei, stomatologie, recuperare, pediatrie, psihi-
atrie, ORL, oftalmologie, neurochirurgie.

METODA 

Participanţii la studiu au completat un chestio-
nar autoconceput cotat cu scoruri de la 1 la 5. Ches-
tionarul a fost consacrat autoevaluării principalelor 

dificultăţi pe care aceştia le întâmpină zilnic în ac-
tivitatea profesională (legate de condiţiile de mun-
că, inclusiv momente de maximă solicitare fizică şi 
psihică).

Întrebările chestionarului figurează în Tabelul 3, 
în care sunt incluse şi procentele răspunsurilor po-
zitive la întrebările respective.

Prelucrarea rezultatelor a fost computerizată, ur-
mărindu-se posibilitatea unor diferenţe semnificati-
ve statistic între scorurile obţinute de personalul 
ATI (medici şi asistente) şi cele ale medicilor şi 
asistentelor din lotul specialităţilor medicale no-
nATI. Rezultatele figurează în Tabelul 3.

În esenţă au fost obţinute diferenţe semnificati-
ve între cele 4 subgrupe referitoare la condiţiile de 
muncă ale personalului ATI şi nonATI, prin aceea 
că cele 2 subgrupe ATI (medici şi asistente) au 
înregistrat scoruri superioare la marea majori-
tate a itemilor chestionarului.

Pragul de semnificaţie al acestor diferenţe a fost 
de 0,01 referitor la mediile obţinute la următoarele 
variabile independente:

– nevoia de relaxare în timpul programului; 

TABELUL 3. Procentele răspunsurilor pozitive pentru cele 4 loturi.
                                                       Procentele celor 4 subgrupe

Întrebările chesti onarului

Scor peste medie

medici ATI
medici alte 
specialităţi

asistenţi 
medicali ATI

asistenţi medicali 
alte specialităţi

nevoie_relaxare_în_ti mpul_programului 28 (37,33%) 22 (29,33%) 10 (13,33%) 11 (14,66%)
limbaj_necenzurat_în_stres_maxim 27 (36%) 19 (25,33%) 13 (17,33%) 6 (8%)
viaţa_de_fam_afectată_dupa_o_zi_epuizantă 19 (25,33%) 16 (21,33%) 20 (26,66%) 13 (17,33%)
hobby_ajută_la_relaxare 45 (60%) 56 (74,66%) 47 (62,66%) 54 (72%)

muncă_prelungită_relaxare_puţină 32 (42,66%) 31 (41,33%) 28 (37,33%) 16 (21,33%)
infl uenţă_negati vă_zgomot 15 (20%) 11 (14,66%) 17 (22,66%) 6 (8%)

infl uenţă_negati vă_acuze_pacienţi_asupra_personalului 10 (13,33%) 11 (14,66%) 12 (16%) 7 (9,33%)
teamă_de_riscuri_profesionale 35 (46,66%) 28 (37,33%) 48 (64%) 17 (22,66%)
greseală_în_ti mpul_progr_din_cauza_oboselii 4 (5,33%) 10 (13,33%) 2 (2,66%) 5 (6,66%)

lipsă_ghiduri_protocoale 43 (57,33%) 38 (50,66%) 30 (40%) 13 (17,33%)

colaborare_defi citară_colegi_alte_specialităţi 43 (57,33%) 32 (42,66%) 27 (36%) 17 (22,66%)
colaborare_defi citară_cu_superiorii 29 (38,66%) 28 (37,33%) 34 (45,33%) 18 (10,66%)
aprovizionare_inconstantă_insuficientă_medicamente_
materiale

43 (57,33%) 39 (52%) 32 (42,66%) 19 (25,33%)

tratare_simultană_a_mai_multor_pacienţi_personal_
insufi cient

50 (66,66%) 41 (54,66%) 48 (64%) 26 (34,66%)

comunicare_difi cilă_cu_aparţinătorii 34 (45,33%) 29 (38,66%) 34 (45,33%) 21 (28%)
pacienţi_cu_risc_mare_de_deces 46 (61,33%) 40 (53,33%) 40 (53,33%) 29 (38,66%)
depăşire_program_normal_lucru 41 (54,66%) 39 (52%) 35 (46,66%) 26 (34,66%)

insufi cientă_relaxare 50 (66,66%) 43 (57,33%) 45 (60%) 34 (45,33%)

neplată_ore_suplimentare 50 (66,66%) 46 (61,33%) 53 (70,66%) 44 (58,66%)

salarizare_de_bază_insufi cientă 65 (86,66%) 50 (66,66%) 54 (72%) 45 (60%)

risc_malpraxis 60 (80%) 51 (68%) 56 (74,66%) 40 (53,33%)

orele_alocate_studiului_scad_nr_ore_pt_relaxare 50 (66,66%) 39 (52%) 41 (54,66%) 27 (36%)
lipsă_spaţiilor_pt_relaxare 37 (49,33%) 37 (49,33%) 46 (61,33%) 37 (49,33%)

lipsă_ti mp_pt_acti vităţi_fi ziologice 41 (54,66%) 42 (56%) 52 (69,33%) 44 (58,66%)
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–  limbaj necenzurat în momentele de stres ma-
xim;

–  viaţa de familie afectată după o zi epuizantă; 
influenţa negativă a zgomotului;

–  influenţa negativă a acuzelor pacienţilor asu-
pra personalului;

–  teama de riscuri profesionale;
–  greşeli în timpul programului din cauza obo-

selii;
–  lipsa ghidurilor şi protocoalelor;
–  colaborarea deficitară cu colegii de alte spe-

cialităţi;
–  aprovizionarea inconstantă, insuficientă cu 

medicamente şi materiale; 
–  tratarea simultană a mai multor pacienţi şi 

personal insuficient;
–  riscul de malpraxis;
–  orele alocate studiului scad numărul de ore 

pentru relaxare;
–  lipsa timpului pentru activităţi fiziologice.
De asemenea, se observă diferenţe statistic sem-

nificative între cele 4 subgrupuri de subiecţi, medi-
cii ATI şi medicii altor specialităţi având scoruri 
superioare la un prag de semnificaţie de 0,05 în 
ceea ce priveşte mediile la scorurile obţinute la ur-
mătoarele variabile independente.

–  muncă prelungită, relaxare puţină;
–  comunicare dificilă cu aparţinătorii;
–  pacienţi cu risc mare de deces;
–  depăşirea programului normal de lucru.

DISCUŢII

Rezultatele studiului subliniază o serie de fac-
tori defavorabili pentru climatul de muncă al perso-
nalului ATI (în măsură mult mai mare decât perso-
nalul medical care nu vine în contact cu blocul 
operator). Aceşti factori defavorabili îşi au originea 
în special în carenţele de ordin economico-financi-
ar specifice ţării noastre. Ele se răsfrâng asupra sa-
larizării extrem de scăzute a cadrelor medicale, ge-
nerând exodul medicilor, mai ales din rândul celor 
celor cu înaltă calificare, (inclusiv anesteziştii) şi 
atrăgând o repartizare excesivă a sarcinilor profesi-
onale asupra unui număr tot mai redus de specia-
lişti.

În al doilea rând, bugetul scăzut al unităţilor sa-
nitare contribuie la achiziţii reduse de aparatură 
medicală de ultimă generaţie, ajungându-se să se 
lucreze concomitent cu aparatură de generaţii dife-
rite (uneori diferenţe extreme – de două-trei dece-
nii).

Încercând o raportare a rezultatelor obţinute de 
noi la datele din literatură, ele sunt confirmate de 

existenţa in ţara noastră (10) şi în alte ţări (11-15) a 
unor astfel de dificultăţi de ordin organizaţional, 
asociate cu cele de ordin relaţional.

După cum se poate observa, chestionarul cu-
prinde şi întrebări referitoare la dificultăţile de or-
din psihologic generate de tensiunea psihică inten-
să în exercitarea actului medical specific ATI 
cauzată de situaţiile extreme în se care se află anes-
teziştii, confruntaţi cu situaţii ale pacienţilor la li-
mita dintre viaţă şi moarte, dar şi prin stresul de 
suprasolicitare nu numai psihică, dar şi fizică, or-
tostatism prelungit, program cu mult peste limitele 
prevăzute, somnul insuficient etc.

Deficienţele de natură organizaţională relevate 
de studiul de faţă impun o mai mare implicare ma-
nagerială în rezolvarea acelor condiţii nefavorabile 
de activitate a personalului ATI (inclusiv ale medi-
cilor şi asistenţilor din celelalte specialităţi). Trebu-
ie subliniat şi faptul că asemenea condiţii nefavora-
bile, afectând randamentul profesional al acestor 
specialişti, se repercutează în ultimă instanţă asu-
pra unor bolnavi aflaţi în situaţii critice.

CONCLUZII

Încercând să grupăm în câteva categorii condiţi-
ile de lucru de care au parte medicii şi asistenţii me-
dicali ATI – rezultate în urma prelucrării scorurilor 
chestionarului autoconceput –, am considerat utilă 
împărţirea lor în patru categorii ai căror compo-
nenţi ar putea să beneficieze de un ansanblu de mă-
suri corective specifice din partea cadrului manage-
rial dar şi a psihologilor.

1) Astfel, este de mare importanţă evidenţierea, 
în primul rând, a condiţiilor nefavorabile imputabi-
le unor factori organizaţionali-manageriali, cu o 
pondere importantă şi în ţara noastră, a căror corec-
tare/ înlăturare este, în plan teoretic, posibilă, ceea 
ce ar uşura, în aprecierea noastră, cu circa 30% pro-
blemele psihoemoţionale şi comportamentale ale 
personalului ATI, fapt ce ar contribui la scăderea 
stresului ocupaţional şi, mai ales, a incidenţei sin-
dromului burnout. 

Într-o enumerare a acestor factori putem include: 
– Problemele de dotare: aparaturi performante, 

aparatură insuficientă, lipsa ghidurilor şi protocoa-
lelor, aprovizionarea cu materiale – uneori deficita-
ră etc.;

– Organizarea programului de lucru: program 
prelungit, din motive fortuite legate de specificul 
asistenţei medicale ATI – săptămâna de lucru fiind 
prelungită în aceste situaţii în care personalul ATI 
nu poate părăsi un bolnav până la stabilizarea stării 
acestuia;
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Această situaţie este generată de lipsa de perso-
nal, care impune un program de lucru sufocant, pre-
lungit, cu gărzi care nu sunt urmate de ieşirea din 
mediul profesional. Aceste condiţii favorizează 
apariţia unor greşeli profesionale, cauzate de obo-
seală şi lipsa de concentrare a personalului în tim-
pul unei activităţi cu exigenţe maxime; chiar dacă, 
inevitabil, zgomotul aparaturii din secţiile ATI este, 
şi el, un factor generator de stres.

2) Suprasolicitarea în planul sarcinilor de servi-
ciu şi în plan emoţional derivă parţial din progra-
mul „aglomerat“ de lucru ca şi din responsabilităţi-
le specifice activităţii ATI. Personalul ATI a 
înregistrat scoruri mari, semnificativ crescute, faţă 
de cele ale componenţilor celorlalte loturi, cu o 
menţiune pentru „consumul emoţional“ mult mai 
mare al medicilor ATI (în primul rând al rezidenţi-
lor). Ne referim în special la itemii: 

–  teama de risc pentru deces al pacientului, ris-
curile faţă de contactul cu bolnavii contagi-
oşi, agresivi (alcoolici, drogaţi etc.);

–  teama de malpraxis;
–  nevoia imperioasă de relaxare, inclusiv tim-

pul redus pentru satisfacerea unor nevoi fizi-
ologice în cazul unor bolnavi supravegheaţi 
continuu, uneori timp de ore în şir;

3) Problemele relaţionale defectuoase
Sunt generate de disfuncţii organizaţionale, din-

tre cele menţionate, precum colaborarea defectuoa-
să cu colegii altor specialităţi sau unele „fricţiuni“ 

cu colegii de serviciu, cauzate de asumarea unor 
sarcini de serviciu suplimentare. De altă esenţă sunt 
conflictele apărute cu unii bolnavi dificili şi, mai 
ales, cu aparţinătorii acestora.

4) Recuperarea insuficientă – în opinia noastră o 
problemă extrem de importantă pentru diminuarea 
stresului ocupaţional – este remarcată de către în-
şişi respondenţii la chestionar, chiar dacă rolul re-
cuperării nu pare a fi încă apreciat la justa lui valoa-
re. Autoaprecierea făcută de anestezişti referitor la 
recuperarea insuficientă este superioară ca scor ce-
lei făcute de membrii tuturor celorlalte trei loturi. 
Ne referim la itemii: „relaxare insuficientă după 
program“, „viaţa familială afectată după o zi epui-
zantă“ şi „orele afectate studiului scad numărul 
orelor pentru relaxare“. 

În condiţiile în care exodul personalului medical 
spre ţările vestice devine din ce în ce mai mult o 
problemă naţională (medicii ATI situându-se prin-
tre cele mai cerute specialităţi în ţările cu o econo-
mie şi un nivel de trai mai ridicat), rezolvarea – fie 
şi parţială – a problemelor cadrelor medicale ar pu-
tea aduce o îmbunătăţire a calităţii vieţii profesio-
nale şi private a acestora. Consecinţele ar consta în 
creşterea calităţii actului medical, scăderea acci-
dentelor şi incidentelor cauzate atât de stresul cro-
nic cât şi de un volum de muncă în continuă creşte-
re şi – nu în ultimul rând – speranţa că numărul 
cadrelor medicale care emigrează ar putea diminua.
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