
CONFERINŢA A 7‑A

Stresul şi trauma salvatorului

Demulteori,înactivitatealor,salvatoriişimembriiperso‑
naluluideintervenţiesuntsupuşistresuluişisituaţiilorpoten‑
ţialtraumatizante.Poatefivorbadespreunstresintens,pro‑
vocatdeunincidentcriticdintimpuluneimisiuni(strescare
sepoatedoveditraumatic)saudespreuncumuldestresuri
cares‑auadunatpeparcursulcariereiprofesionale,ducândlao
staredeepuizare,cupierdereamotivaţiei,pecareanglo‑saxonii
onumescburn‑out.Oricumarfi,estelegitimsăvorbimdespre
stresulsalvatoruluisaualcelorcareintervinînevenimentşi
despretraumalor,căci,chiardacăestevorbadesprepersoane
educate,pregătiteşiexperimentate,elepottrăi,într‑unmoment
saualtulalactivităţii,oîntâlnireinopinatăcurealulmorţiişial
neantului.Poatefiotrăireavândsentimentuldespaimă,oroa‑
re,neputinţăşiimpresiadeanupriminiciunajutor.Traumanu
esterezervatădoarcondiţieidevictimă,eaîipoateafectaşipe
martoriişiactoriiparticipanţilaeveniment.

Cine sunt salvatorii şi ceilalţi participanţi?

Vorbescdespre„salvatori“doarpentruasimplificalucrurile.
Defapt,acestcuvântsereferălaîntregpersonalulcarevineîn
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ajutorulvictimelorînregistrateîncazulcatastrofelor,atentate‑
lorşiaccidentelor,precumşiînurmaagresiunilorindividuale.
Existătreicategoriidesalvatori:salvatoriiprofesionişti,persona‑
luldeîngrijirealcătuitdinprofesioniştişisalvatoriiocazionali.

Salvatorii profesionişti

Salvatoriiprofesioniştisuntpompierii,personaluldinservi‑
ciilemedicaledeurgenţăşipersonaluldinServiciulProtecţiei
civile.Toţisuntinstruiţişipregătiţipentruaacordaajutorvic‑
timelorsaupentrualescoatedintredărâmăturişialetrans‑
portalacentremedicalesaupentrualeacordaprimeleajutoa‑
re(materialesausociale).Eiexecutămisiuneaînechipăşisunt
supervizaţi.

Personalul de îngrijire alcătuit din profesionişti

Acestpersonalprofesionistestealcătuitdinpersoaneînsăr‑
cinatecuacordareaîngrijirilormedicale:medicişiinfirmiere
dinunităţiledepompieri,delaserviciiledeurgenţăSAMUşi
SMUR.Din1997,încele100dedepartamentedepeteritoriul
francezsuntintegrateînSMURşipersoaneleangajateîncelulele
deurgenţămedico‑psihologice,psihiatri,psihologiclinicienişi
infirmieredelasecţiiledepsihiatrie,avândcamisiunedeplasa‑
reaimediatălaloculcatastrofei(sauoriundeaavutlocuneve‑
nimenttraumatizant)pentruaacordaîngrijirimedicaleşipen‑
truafaceotrierea„răniţilorpsihic“,adicăavictimelorşocate
sautraumatizate.Şieiaufostinstruiţişipregătiţicorespunzător
(psihiatriedecatastrofă)şilucreazăînechipesupervizate,înca‑
drateînorganizaţiadeacordareaîngrijirilor.
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Salvatorii ocazionali

Salvatoriiocazionalipotfipersoanecarelucreazăîninsti‑
tuţiilepublice,acărorprimămisiunenuesteacordareaajuto‑
ruluideurgenţă,darcarepotfimobilizaţipentruaparticipa
laaceastăactivitate(deexemplu,poliţiaşiarmata),precumşi
voluntaricareseoferăsăparticipealăturideautorităţilaajuta‑
reavictimelor.Uneledintreacestepersoaneaufostinstruiteşi
pregătiteînacestscop.Altelesuntafiliatelaorganizaţiiad hoc,
aşacumsuntdiverseorganizaţiineguvernamentalecarelucrea‑
zămaialesîncadrulmisiunilorînstrăinătate,lacerereaţărilor
afectatedecatastrofesauevenimentederăzboi.
Putemconstata,prinurmare,căsubdenumireagenericăde

„salvatori“nereferimlaunpersonalcuvocaţie,cupregătire,
competenţeşiexperienţăfoartediferite.Toateacestepersoa‑
neaudisponibilitateadealucraîngrup,capacitateadease
integraîntr‑oechipăşideaacceptadisciplinaşiconstrângerile
ierarhice.

Situaţii potenţial traumatizante şi factori de stres 
sau traumatici care îi pot afecta pe salvatori

Salvatoriişiceicareacordăajutorşiîngrijirevictimelorpot
fichemaţisăintervinăînmultesituaţiicritice.Dintreacestea,
menţionămcatastrofelenaturale,celetehnologicesauaccidenta‑
le,panicaînmulţime(careprovoacăvictime),atentateleşieve‑
nimentelederăzboi,accidentelecatastroficecuefectlimitatşi
accidentelesauincidentelecurepercusiunisocialeimportante,
precumundeceslaloculdemuncăsaulaşcoală(suicidsau
accident)defaţăcumartori.Înacestesituaţii,toatepersoanele
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prezentesuntafectateînEulindividual,darşiîncelcomunitar
(sentimentuldeapartenenţălacomunitate).Lafelseîntâmplă
şiîncazulsalvatorilorsaualcelorcareintervin.Înacestesitua‑
ţiicolectiveexcepţionale,eisuntimpresionaţiîntr‑opartedinei
înşişicaredepăşeştelimiteleEului,făcându‑isăseidentifice—
maimultsaumaipuţin—cuvictimeleşisămanifestecompa‑
siunefaţădeele.
Dacăamvreasătrecemrapidînrevistădiferiţiifactoride

stresşi traumaticicarepotperturbapsihologiasalvatorului,
amputeasăîigrupămînpatrucategorii:1)factoriisituaţio‑
nali;2)factoriiocupaţionali;3)factoriiorganizaţionali;4)facto‑
riipersonali.

Factorii situaţionali

Factoriisituaţionalisuntinerenţievenimentuluicareducela
intervenţiasalvatorului:peisajuldistrugerilorşialruinelor,pre‑
zenţacadavrelorşiarăniţilor,frigulsaucăldura,praful,fumul,
flăcările,zgomotul,replicileunuiseismsauapacareintrăîn
caselainundaţii,darşistrigătelevictimelorimobilizateprintre
dărâmături,presiuneaexercitatădefamiliişiprezenţaindiscre‑
tă,intruzivăşiinsistentăamass‑mediei.

Factorii ocupaţionali

Factoriiocupaţionaliaulegăturăculipsadeconfortşide
securitatepropriemisiuniiasumatedesalvator(seaventurea‑
zăîntr‑untunel,printredărâmăturicareriscăsăseprăbuşeas‑
căpesteel,stăîntr‑opoziţieincomodăpentruaajutaovictimă
imobilizatăetc.),daraulegăturăşicuconsumulfizicşipsihic

LOUIS CROCQ

128

16 conferinte despre trauma - preBT 01.indd   128 22-May-14   07:22:50



pecareîlpresupuneexecutareamisiunii,fiepentrucălucrează
preamult,fiepentrucă,deşiepuizat,îşiimpuneobligaţiamora‑
lădea‑şiprelungiintervenţiaatâtatimpcâtîncămaisuntvicti‑
mecaretrebuiesalvate.Înfine,aulegăturăşicupresiuneatem‑
porală,cuobligaţiadeamuncisusţinutşiînmaregrabăatunci
cândmizaestevitalăpentruovictimăcaresângereazăputernic
sauîncepesăsuferedesindromulcrush(striviremuscularăcu
efecttoxicfatal).

Factorii organizaţionali

Aceştifactorirezultădintr‑oproastăorganizareaajutoră‑
riivictimelorsaudinlipsademijloaceaserviciilor implica‑
te.Experienţaaarătatcă,înmultedintreintervenţiileîncazul
catastrofelor,sarciniledistribuiteunorpersoaneeraupreagrele
şiprelungitesauledepăşeaucapacităţileşicompetenţa.Astfel,
seîntâmplădeseorica,datăfiindurgenţaşilipsadepersonal,
omisiunedesupervizareşiresponsabilitatesăfieîncredinţată
uneipersoanecaremerităsăfiealeasă,darcarenuestepregăti‑
tăpentruaducelabunsfârşitaceastăsarcină.Uneori,constrân‑
gerileadministrative(întocmirearapidăaunorprocese‑verba‑
le,fişecaretrebuiecompletateînmaimulteexemplareetc.)se
dovedescafiridicoldedistructivepentrupersonalulpreocupat
dejadeurgenţamisiuniisaletehnice.Lucrândsingur,fărăîncu‑
rajaredinparteacuiva,fărăajutor,fărăsăbeneficiezedeprezen‑
ţacolegilor,salvatorulseaflăîntr‑osituaţiedeosebitdedificilă,
careprovoacăanxietate.Unexempludefactororganizaţional
perturbatorsaunocivesteconstituireaechipelordinpersoane
carenusecunosc,cupregătireprofesionalădiferităşicareîşi
vădşefulpentruprimadată.Nimicnuarputeasăînlocuiască,
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înacestecondiţiideurgenţă,avantajulexperienţeicomunitare
auneiechipeobişnuitesălucrezeîntr‑ungrupunit,încarenue
nevoiedeexplicaţiipentruafaceexactgestulcomplementarpe
carecolegulţi‑lcereîntăcere.Semnalămcazulextremalvolun‑
taruluiizolat,repartizatîntr‑oechipădejaconstituită,pentruao
completa.Oricâtdemultăbunăvoinţăaraveaşioricâtdebinear
fiprimitdenoiisăicolegi,elnuvareuşiniciodatăsăseintegre‑
zeînaceastăechipăînlipsaunuiantrenamentcomunprealabil.

Factorii personali

Arfimultedespusdespre factoriipersonali,care ţinde
caracterul,obiceiurileşimotivaţiapersoanelorcareintervinîn
cazdeurgenţă.Existăpersoanecaresuntpreaegocentricepen‑
truaseputeaadapta,persoanecaresuntautoritare,rigide,per‑
soanecaresuntdependentesauanxioase,întimpcealtelese
dovedescafiflexibile,echilibrateşiadaptabilelacircumstanţe.
Unelemotivaţiipotfisolideşichibzuite,altelesuntimaginare,
imature,prăbuşindu‑seînfaţarealităţiidure.Înplus,sepoate
întâmplacaunsalvatorsăfiepreocupatdeproblemepersonale,
careîivorgrevadispoziţiapsihicădea‑şiîndeplinicorectmisi‑
unea.Însfârşit,maieşiprobacrucială:reacţialavedereacada‑
vrelorciopârţite,confruntareacuagonia,confruntareacurăni‑
lehidoaseşicusuferinţavictimelor,maialesdacăestevorba
desprecopiimorţisaurăniţi.Factoriiderezonanţăpersonalăşi
identificarepotşieisăintervină:înfaţacadavruluiunuicopil,
untatădefamiliepoatefimaiimpresionatşimaitulburatdecât
uncelibatar.Nutoţisuportăacestesituaţii,iaruniidintreaceştia
nusevorobişnuiniciodată.Înplus,într‑osituaţiecriticădată,
fiecarearepropriulsăupragdetoleranţăhic et nunc,determinat
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deconstituţieşidesedimentareaexperienţeloranterioare,darşi
dedisponibilitateademomentşisusţinereapsihologicădinpar‑
teacolegilor.Astfel,osituaţie„potenţialtraumatizantă“vafio
traumăpentrucineva,darnuşipentrualtcineva;maimultdecât
atât,eapoatefiotraumăpentrucinevaazi,ceeacenuînseamnă
însăcăafostşiierişivafişimâine.

Psihologia salvatorului în timpul fazelor succesive 
ale misiunii

Psihologiasalvatoruluisauapersoaneicareacordăîngrijire
medicalănuesteaceeaşiîntimpulfazelorsuccesivealemisiu‑
niisale.

Mobilizare, informare şi pregătire

Fiecăseaflăladomiciliullor,disponibilisaunu,fiecăsunt
laloculdemuncă(SAMU,cazarmapompieriloretc.),salvatorul
şicelcareacordăîngrijiremedicalăpotprimi,laoriceorădin
zişinoapte,ordinuldeafacepartedintr‑oechipădeinterven‑
ţieîncazdecatastrofăsauaccident.Acestepersoanetrebuiesă
ajungăînsaladebriefing,undevorfiinformatedesprenatura
şiloculevenimentului,efecte(ceseştieînacelmoment),misiu‑
neacareleesteîncredinţatălaplecare(potexistamodificăriale
acesteimisiunicândajunglafaţalocului)şivorştiînceechipă
vorfirepartizate.Apoisevorechipa,adicăîşivorpunehaine‑
ledeprotecţie,şivorpregătimaterialelenecesareintervenţi‑
ei(trusadeurgenţă,deexemplu,încazulcelulelordeurgenţă
medico‑psihologică)sauvoraflacândvorprimiacestemateria‑
leodatăajunşilaloculevenimentului.Toatăaceastămobilizare
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şipregătireasuntunmomentdeefervescenţă,destresşineli‑
nişte(celevafidatsăvadăcândvorajungeacolo?).Faptul
cănusuntizolaţi,cilucreazăînechipăatenueazătotuşistresul
şianxietatea,datorităschimbuluidecuvintecarearelocîntre
membriiechipei.

Deplasare

Înaceastăfază,echipeleşimaterialelenecesaretrebuiesă
ajungălaloculevenimentului.Înmisiunilecurentedesfăşurate
peteritoriulmetropolitanestevorbadespretraseescurte(câţi‑
vakilometrisaucelmultcâtevazecidekilometri),parcursecu
vehiculecareauprioritateîntrafic(maşinidepompieri,ambu‑
lanţeSAMU,cugirofarurişisirene).Darcândomisiuneînstră‑
inătatenecesitădeplasareacuavionul,stresulesteintensşipre‑
lungit(zgomotulunoravioanemilitaredetransportşimaiales
incertitudineaîncepriveştefelulîncareautorităţilevorprimi
echipele—primirecarepoatefisuspicioasăşiostilă.Astfel,echi‑
peledelaProtecţiaCivilăexpediateînErevan(Armenia)pentru
aparticipalaacordareadeajutordupăcutremurulputernicdin
7decembrie1988,soldatcu30000demorţi,auavutsurprizade
afiprimitecurăcealădesoldaţiidinblindatelesovietice,care
stăteaucudegetulpetrăgaciulmitralierelor.Oricum,încursul
acestorlungideplasăriaerienesalvatorulesteîndreptăţitsă‑şi
punădiverseîntrebări:„Cumosăfiuprimit?Osăfacfaţăres‑
ponsabilităţiiimensepecaremi‑amasumat‑o?“.
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Faza de imersiune în eveniment

Estevorbadespreofazăscurtă(câtevamomente)întimpul
căreiasalvatorulestecufundatbrutalîntr‑unpeisajdezolant,
plinderuine.Fiecăestevorbadesprecurăţareaterenuluipen‑
truascoatesupravieţuitoriişimorţiidintredărâmături,fiecă
esteomisiunedeacordaredeîngrijirimedicalerăniţilor,mem‑
briiechipelortrăiescostaredestresdinmomentulîncarese
trezescîntr‑unmediufizicşipsihologicnecunoscut,fărăniciun
reperdespreamploareasarciniipecareoaudeîndeplinitîn
condiţiidedegradareasituaţiei.Şiînacestcaz,solidaritateava
constituiunputernicsuportpsihologic.

Executarea misiunii

Paradoxal,stresulsediminueazăîntimpulexecutăriimisi‑
unii,căcigesturiletehnicecaretrebuieefectuateocupămintea
salvatorilor,avândastfelunrolprotector.Maimultdecâtatât,
înmultecazuri,aplicareaschemelordecomportamentînvăţa‑
teînprealabilşimuncaînechipăsuntfactoricarefavorizează
evitareasauatenuareastresului.Totuşi,omisiunedeajutorare
şiacordareaîngrijirilormedicale,aflatălapolulopusfaţăde
activitateadebirouobişnuitădesfăşuratăîncondiţiidecalm
şilinişte,arelocîntotdeauna,inevitabil,subsemnulstresului,
alconstrângerilordesuprasolicitare,degravitateamizei(care
estevitală)şidetermendeacţiunescurt(uneori,vitalşiel).La
fel,seconstatăadeseacălipsadeconfortimpusăeventualde
circumstanţelemisiunii(târâreaprintr‑untunelplindedărâ‑
mături,muncaînprafşizgomot)poatereprezentaosursăde
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obosealăşistres,maialesdacămisiuneaseprelungeştefărăca
salvatorulsăfieînlocuitdeunaltmembrualechipei.
Pelângăacesteinconvenientelegatedecondiţiiledemuncă,

potapăreaşiincidentecritice,cupotenţialtraumatogen:des‑
coperireaîntâmplătoareaunuicadavrumutilatsauciopârţit,
neputinţadeaajutaunomînstaredeagonie,deplasareaunui
rănitgravcareţipădedureresauchiarnumărulmarederăniţi
carestrigădupăajutor,darlacarenusepoateajungeimedi‑
atetc.Salvatorulestedescumpănitsauchiarpoatesămanifes‑
teoreacţieacutădestrestraumatic,cusimptomedisociative
(suspendarealucidităţiişiagândirii,dezorientare,derealizare,
depersonalizare)şiconduiteinadecvate(sideraresauagitaţie,
hohotedeplâns),ceeacenecesităretragereasatemporarădepe
terenşiapelarealasuportpsihologic.

Încheierea misiunii

Încheiereamisiuniiestedecretatădeautorităţişicomunica‑
tălatoatenivelurileierarhice.A priori,acestordinartrebuisă
aibăcaurmareouşurarefizică(încetareaeforturilor)şipsihică
(încetareatensiuniipsihice).Seştiecăreacţianormalălastresva
conducelaostarepsihicăambiguă,încareseamestecăosen‑
zaţiedeepuizarefizicăşipsihicăşiotrăireeuforică.Existăînsă
catastrofe,maialesseismele,încaresalvatorulpoateconsidera
căacestordindeîncheiereamisiuniiesteprematur:elîncămai
sperăca,la10sau15ziledupăeveniment,săsalvezesupravie‑
ţuitoriirămaşisubdărâmături.Laprăbuşireaimobilului,s‑au
săpatgaleriistrâmtepesubdărâmăturişi,cupreţulunormari
eforturi(târâre,curăţare,comunicarecusupravieţuitoriiblocaţi
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subdărâmături),asalvat,cutoatemenajamenteleposibile,câţi‑
vasupravieţuitoriplinidepraf,slăbiţi,deshidrataţişiorbiţide
luminazilei.Sperăsăîimaisalvezeşipealţii,darapare,pe
neaşteptate,ordinuldeîncetareaoperaţiunilor,iarbuldozerele
îivorîngropapeeventualiisupravieţuitoricarearfipututfisal‑
vaţi.Deundeşireacţiadesurpriză,deneînţelegere,deconfuzie
şi,uneori,chiarderevoltăasalvatorilor.

Întoarcere şi debriefing (tehnic şi psihologic)

Întoarcereadinmisiuneareloc,încazulmisiunilorînstrăi‑
nătate,dupăunasaumaimulteziledeaşteptarepeunaeroport
şimulteoredezborcuavionul.Estebine,înacestecazuri,să
seprofitedeacesttimppentruafaceunbilanţimediatşiprovi‑
zoriu(maidegrabădebriefingprecocedecâtdefusing):bilanţteh‑
nic—dacămisiuneaafostîndeplinită,cealipsitşicearmaifi
defăcut—şibilanţpsihologic—fiecarepoatesăseexprime,să
spunăceeacesimtenevoiasăspună,să‑şiîmpărtăşeascăpropri‑
ileimpresiişisă‑iascultepeceilalţiîmpărtăşindu‑lepealelor.
Dacăacestbilanţnuesteorganizatdeforulierarhicsuperiorşi
personalulcelulelordeurgenţămedico‑psihologice(CUMP),el
totvafifăcut,înmodspontanşinecontrolat,fielacafenea,fie
încamere.Întimpulzborului,dacăspaţiulpermite(existălocuri
libere),personalulCUMPpoatediscutaindividualcuceicareîşi
dorescacestlucru.
Chiardacăseiauastfeldehotărâriînaintedevreme,debrie‑

fing‑ul„oficial“ (tehnicşipsihologic)va fiorganizat întrea
douaşiazeceazidupăeveniment,astfelîncâtparticipanţiila
misiunesăpoatăfacesintezacognitivăaevenimentuluişia
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intervenţiilor,săsedebarasezedebagajulemoţionalşisăfie
liberisăseîntoarcălaambianţaprofesionalăobişnuităşilaviaţa
familială(Crocq,1998,2004a,2004b).

Reluarea vieții profesionale și private

Unsindrompsihotraumatic sepoate instala înperioada
postimediată,cândarelocîntoarcerealaviaţaprofesionalăşi
privată,afectândfiepersoanelecareaufostexplicitpuse la
încercareîntimpulmisiunii,fiepersoanelealcărorcomporta‑
mentafostnormalşisatisfăcătorîntimpulmisiunii,darcare
manifestătardivonevrozătraumatică.Deaceea,personalulşi
mediciitrebuiesăfieatenţilaacesteevoluţiipatologicepersis‑
tentesaurevelatetardiv,astfelîncâtevocareainformaţiilordes‑
prestresşitraumăsăfieasigurată,fărăadramatizalucruri‑
le,depsihiatruldelaCUMP,mediculsaupsihologulunităţii
depompierisaudecadreleCruciiRoşiişialeProtecţieiCivile.
Eventual,onotăscurtăpoatesăatragăatenţiaasupraacestor
posibileurmări,asuprasimptomelordealarmăşisămenţioneze
serviciilepsihologicelacarepotapelapersoanelecareauastfel
deprobleme.

Tablouri clinice

Tablourileclinicealestresuluişialetraumeilasalvatorişi
participanţisuntdeaceeaşinaturăprecumcelealevictimelor,
darcuunelenuanţe,simptomeparticularepredominanteşisin‑
droamespecifice,precumoboseala din compasiuneşiburn‑out.
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Perioada imediată

Simptome care însoţesc stresul normal, adaptativ

Simptomelefiziceşipsihicecareînsoţescstresulnormalsunt
binecunoscutedesalvatorişidealtepersoane,datfiindcăîn
programeledeformareexistăosensibilizarecuprivirelapro‑
blemelecauzatedestresşitraumă.Aceastăinformarepreala‑
bilăestefoarteutilă,căciunsimptomcarepoatefiidentificat
şiraportatlainformaţievafimaiuşordecontrolatşistăpânit
decâtunsimptomnecunoscut,carenupoatedecâtsăneliniş‑
tească.Înfazadeimersiuneînevenimentsaulavedereadărâ‑
măturilor,amorţilorşirăniţilor,unsalvatorpoatesimţicăpul‑
suliseaccelereazăşicăotensiuneemoţionalăsauanxioasă
neplăcutăpunestăpânirepeel.Dardacăştiedespreceevorba,
vafimaicalmşimailibersăîşiîndeplineascămisiunea.Chiar
spectaculoase,acestesimptomeneurovegetativealestresului
normalsunturmate,îngeneral,deoredobândireacontrolului
şisuntcompatibilecumisiunea.

Reacţia de stres depăşit a salvatorului

Încazulsalvatorului,reacţiadestresdepăşitestemaipuţin
marcatădecâtîncazulvictimei.Inhibiţiasetraducemaidegra‑
băprinmomentedeneatenţie,ezitare,gesturilenteşioanu‑
mităîncetinealăînînţelegereşidecizie.Stareadeexcitarese
poatemanifestaprinlocvacitate,gesturiprecipitateşistângace
şidificultateadeastapeloc.Fugapanicatăsepoatemanifes‑
ta,înmodexcepţional,cuabandonareapostului(„vinotuîn
loculmeu,eunumaipotsăsuportasta…“).Celmaifrecvent
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semanifestăacţiuneaautomată:concentrându‑sepegesturile
tehnice,salvatoriisauceilalţiparticipanţilaevenimentsepro‑
tejeazădespectacolulmorţiişihaosului.Recurgerealaacţiunea
automatănuestelipsitădeinconveniente,existândrisculcasal‑
vatorulsănuacordeatenţievictimeişisănufietotaldisponibil
pentrua‑iascultaplângerile.
Maitrebuiesăamintimcă,înmultecazuri,stresuldepăşit

estetraumatic,chiardacăestevorbadespreoformăuşoară,el
corespunzânduneiexperienţedeconfruntareinopinatăcurea‑
lulmorţii.

Pe 24 iunie 1859, Henri Dunant se afla, din întâmplare, la 
Solferino chiar în ziua în care armatele franco‑sarde se confruntau 
cu armata austriacă, bătălie în care 24 000 de oameni au murit şi 
de două ori mai mulţi au fost răniţi. Impresionat de suferinţa celor 
răniţi, abandonaţi pe câmpul de luptă, s‑a alăturat călugărilor, mili‑
tarilor şi ţăranilor din împrejurimi pentru a‑i ajuta pe acei nefericiţi 
şi a‑i transporta în bisericile transformate în infirmerii. Trei ani mai 
târziu, descrie în cartea sa UnsouvenirdeSolférino(Dunant, 
1862) nu doar suferinţa răniţilor, ci şi tulburarea emoţională a sal‑
vatorilor şi comportamentele aberante ale salvatorilor.

„Un abate italian, trei sau patru călători, un jurnalist parizian şi 
câţiva ofiţeri ne ajută. Dar nu după mult timp, unuia dintre mili‑
tari i se face rău din cauza emoţiei, iar ceilalţi infirmieri voluntari 
se retrag unul după altul, incapabili să mai suporte suferinţa celor 
cărora nu le pot aduce alinare… Un călător francez, tulburat la 
vederea acestor rămăşiţe umane încă în viaţă, izbucneşte deodată 
în lacrimi… Suntem nevoiţi să potolim străduinţa unui neguţător 
care de două zile îi pansează pe răniţi şi scrie, pentru cei muribunzi, 
scrisori de adio pentru familiile lor. Mai e şi un belgian care, într‑un 
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acces de compasiune exaltată pentru cei aflaţi în suferinţă, a suferit 
un puseu de febră…“

Perioada postimediată

Întoarcerealacalm,cudispariţiaprogresivădestulderapi‑
dăasimptomelorcareînsoţescstresulnormalsauasimptome‑
lorstresuluidepăşit,sepoatefacefărăincidente,darsepoate
întâmplasăfiepresăratăcuabreacţiiprovocatedeexpunereala
stimulicareamintescevenimentul:prăbuşireaunordărâmături,
sirenapompierilor,zgomotuluneiexplozii,mirosuldepraf…
Elesepotmanifestaprinhohotedeplâns,accesedefurieşialter‑
caţii,determinândocalmareefemeră,darsepotrepeta.Evoluţia
pozitivădinperioadapostimediatăsemanifestăatâtprindispa‑
riţiasimptomelordestres,câtşiprinposibilitateadeareluapre‑
ocupărileanterioare,persoanatraumatizatănemaifiindmonopo‑
lizatădeamintireaevenimentului.
Lapolulopus,perioadapostimediatăpoateevoluaspreo

patologiepsihotraumatică,reprezentândperioadaeidelatenţă
sauincubaţie.Înacestecondiţii,nunumaicăsimptomeledisocia‑
tivepersistă,daraparşialtesimptome:reviviscenţe,coşmaruri,
fobiicareaulegăturăcuevenimentulşialterareapersonalităţii
(însensulcăpersoanadevineiritabilă).Înplus,subiectuleste
obsedatdeamintireaevenimentuluişinusemaipoategândila
nimicaltceva,fiindincapabilsăseîntoarcălaviaţadedinainte.
Aşaseexplicăfaptulcălaîntoarcereadelaointervenţieuniisal‑
vatorisuntsideraţi,taciturni,evităapropiereadeceilalţi,privesc
îngol(rumegăamintiriledespreeveniment)şinusegrăbescsă
seîntoarcălalucrusaulaactivităţileplăcuteanterioare.Câteo‑
datăsuntîntr‑ostaredeexcitareeuforică,ceeaceîifacesărepete
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lanesfârşitamintirileîncăproaspetealeevenimentului,împiedi‑
cându‑şiastfelcolegiisăseconcentrezelaloculdemuncă.

Perioada amânată‑cronică

Nevroză traumatică şi TSPT

Salvatoriinusuntnişteexcepţii,şieipotfiafectaţidenevroză
traumaticăsaualtsindrompsihotraumatic(TSPT,deexemplu;
BryantşiHarvey,1996).Tablourileclinice,aceleaşicaalevic‑
timelortraumatizate,aufostprezentateîntr‑oconferinţăante‑
rioară:1)simptomeşicoşmaruridereviviscenţă;2)simptome
nonspecifice,astenice,anxioase,fobice,psihosomaticeşicom‑
portamenteperturbate(printrecaretabagismulşialcoolismul)
şiuneoriagresive;3)alterareapersonalităţii(persoanatrauma‑
tizatădevineiritabilăşiaretendinţadeînchidereîneaînsăşi).
Acestealterăridepersonalitatepotdanaştereunorcomporta‑
menteperturbatoarepentrugrupşistructuraierarhică,precum
comportamenteledeindisciplină.
Dacăsalvatorulaflatînaceastăstarenuiaelînsuşihotărârea

deamergelacabinetulmedicalalunităţii,colegiisăiaudato‑
riasăîlanunţepemedic,iarcadreledeconduceretrebuiesăfie
înţelegătoare.Înacestfel,vorputeafistabilitetratamenteleşi
suportulpsihologicadecvate.

Burn-out

Termenulburn‑outafostfolositprimadatădeFreudenberger
(1941)pentruadenumistareadeepuizarefizicăşimoralăşi
ceadedemotivareainfirmierelorcareaveauînîngrijirecopii
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bolnavide leucemiecusperanţădeviaţăredusă.Lafiecare
deces,eforturilelordeaacordacelemaibuneîngrijirişidea‑i
încurajapemiciipacienţi,precumşiimplicarealorafectivăse
dovedeauafifostinutile,provocându‑leotulburareprofun‑
dă.Înacelemomente,infirmierelepuneausubsemnulîntrebă‑
riiînsăşivocaţialor.Conceptuldeburn‑outafostapoiextinsla
altecategorii,printrecareşisalvatorii,devenindunsubiectmult
dezbătutîndiversepublicaţii.

Burn‑outîiafecteazăpepompieriişisalvatoriiepuizaţişidez‑
amăgiţilacapătuluneilungicariere,darîipoateafectaşipe
tineri,dupădoarcâţivaanideexercitareaprofesiei.Îngeneral,
cauzaestemaidegrabăinconsecvenţamotivaţiei,distanţaprea
mareîntrevocaţiafantasmatăşidecepţiileînfaţarealităţii,decât
duritateasarciniipecareoaudeîndeplinit(MacKenzie,2007).
Peplanclinicseobservă:oepuizarefizicăşimentalăînsoţită

uneorideinsomnieşipierdereaapetitului;oscădereaatenţieişi
aconcentrării,provocândcarenţesaucomitereatotmaimultor
greşelilaloculdemuncă,inclusivgreşelicauzatedenecunoaş‑
tereariscurilor;anxietate,depresieşiiritabilitateşiotendinţă
deretrageresocialătaciturnă,cudegradarearelaţiilorsociale.
Existămaimultegradeîninventarulşiintensitateasimptome‑
lordeburn‑out,diferenţiateşievaluatepescaraMaslach(1997).
Descoperitşi tratat înfazainiţială,burn‑out poateevolua

favorabil,iarsalvatorul,sprijinitdecolegi,îşivareluaactivi‑
tateadupăaceastăparantezăinstructivă—eventualcuschim‑
bareasauadaptareapostuluilastareasadesănătate.Odihna
şipsihoterapiastaulabazatratamentului,maialesdacăsal‑
vatorulafectatpoatevorbidespreexperienţeledezamăgitoare
şieşecurilesale,carenufuseserătratate,pânăînacelmoment,
prinlimbaj.Dardemulteoriestedejapreatârziupentruamai
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acţiona(maialesîncazulpersoanelorepuizatedupăolungă
carieră,carerememoreazăcontinuudecepţia),iarburn‑out—
redhibitoriu—facecaastfeldepersoanesănumaipoatăactiva
înacestdomeniu.

Oboseala din compasiune

Înmodpertinent,Figley(1995)apropusconceptulde„obo‑
sealădincompasiune“pentruadesemnatipuldeobosealădin
descurajarecareîiafecteazăpeuniisalvatori,darmaialespe
psihoterapeuţi,care,petermenlung,ajungsăfieperturbaţide
ascultareaprelungităşirepetatăaplângerilorvictimelortrau‑
matizatedacăempatialordegenereazăîncompasiunesaumilă.
Empatiaesteabsolutnecesarădacăvreisăînţelegisuferinţa

psihicăavictimei.Cuvinteleacesteiagenerează,inevitabil,un
procesdeidentificareaterapeutuluicuvictima.Fiecăvrem,
fiecănuvrem,nuvomrămâneinsensibililasuferinţaei,astfel
încâtvomadoptaoatitudinedecompasiune(asuferiîmpre‑
ună)care,fiecărămâneascunsă,fiecăsemanifestăexplicit,
vamăririsculdeacădeaîncapcanacompătimirii.Or,ceeace
aşteaptăvictimaestecaterapeutulsăîiofereoascultareempa‑
tică(nuindiferentă)şicunoştinţetehnicecaresăoajutesăse
vindece.Nuarenevoiedeunterapeutcareocompătimeştesin‑
cerşiîşiexprimăcompasiunea,s‑aconfruntatdejacuatitudini
asemănătoareînanturajulsăufamilial.Deaceea,terapeutul
trebuiesăselimitezelaaoascultacuatenţieşiempatie,selec‑
tândastfelelementelecarearfavorizadezvoltareaacţiuniisale
terapeutice.
Totuşi,chiardacăsemenţineînlimiteformale,aceastăascul‑

tarepoatedanaştereperturbăriiemoţionaleşicompasiunii
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secretefaţădepacient.Şidacă,înplus,riscurileşiconstrângeri‑
lepostuluiîlobligăsăasculteplângerilepersoanelortraumati‑
zatezilelarând,bachiarzilecuprogramprelungit,fărăodih‑
năsuficientăşifărăpreocupăriderivative,vaintraîntr‑ostare
morbidăcareestetocmaioboseala din compasiune.Easemanifestă
prinimposibilitateadeasedetaşa,dupăprogramuldelucru,de
problemeleascultateîntreagazi,prinruminaţiimentaleneîn‑
cetateşiprinpierdereadisponibilităţiideasemaigândilaalt‑
ceva.Semanifestăînsăşiprintristeţeşidepresie,sentimentul
eşeculuişialculpabilităţii,prindemotivareşiretrageresocială
cuiritabilitate.

Două extensii abuzive: „trauma secundară“  
şi „trauma vicariantă“

Uniiautoriamericani(MacCannşiPearlman,1990;Jenkins
şiBaird,2002)evocă„traumesecundare“şi„traumevicariante“
alesalvatorilorşiparticipanţilorlaeveniment,provocatechiar
şidesimplaascultareaororilorpovestitedevictimeletrauma‑
tizate,„vicarul“fiindcelcaresesubstituiecuiva(înacestcaz,
prinempatie).Aiciestevorba,dupăpărereamea,deextinderi
abuzivealenoţiuniidetraumă.Dacăsalvatorulnuafostefectiv
prezentlaevenimentultraumatizantsaupotenţialtraumatizant
şinicinus‑aconfruntatcumoarteasauneantul,elnuarecum
săfifosttraumatizat.

Concluzie

Salvatorul,celcareacordăîngrijirimedicaleşiparticipan‑
tullaevenimentnusepotferideşocurileemoţionaleinerente
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efectuăriipeterenamisiuniideurgenţă.Caoricarefiinţăumană
sensibilă,eipotfisupuşiunorreacţiidestresperturbatoare,
îndeosebireacţiidestresdepăşit,într‑oformăuşoară,reacţii
care,demulteori,trecneobservate.Maimultdecâtatât,potfi
marcaţiînmoddurabildeoexperienţătraumaticăşipotdezvol‑
tasechelepsihotraumaticedurabile.Dinfericire,înzilelenoas‑
treacestpersonalabeneficiat,înperioadadeformareprofesio‑
nală,deoiniţiereînproblemelelegatedestresşitraumă,astfel
încâtestemultmaibinepregătitsăfacăfaţăincidentelorcritice
careintervinîntimpulmisiuniişisăacţionezefărăsăţinăseama
decultulimaginiisalvatoruluivirilşiinsensibil,cerândajutor
psihologicpentruaaveaaceeaşieficienţăînmuncasaşipentru
aprevenistareadeburn‑out.
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