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Factori stresori

Echilibru 
homeostatic

Epuizare rezerve 
fiziologice

EUSTRES 

•  stare de motivație, de 
productivitate crescută 

•  stare de epuizare psihică 
dar și fizică care duce la 
comportamente nocive 
maladaptative 

DISTRES BURNOUT 

Modelul alostatic McEwen



Model de evaluare a riscului de apariție a stresului 
profesional

https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/mental-health/mental-health-strategy-research/stress-tip-sheets/tip-
sheet-2-a-risk-management-approach-to-work-related-stress



Precauții preliminare evaluării

NU! 

1.  evaluați riscul dacă nu 
există o intenție clară de 
schimbare.

2.  există soluții standard, 
NU încercați să schimbați 
ceea ce nu se poate 
schimba! 

•  Participarea voluntară a 
angajaților (recomandat: >60% !)

•  Toate răspunsurile sunt anonime
•  Toți angajații au dreptul să vadă 
și să discute rezultatele

•  Soluțiile se dezvoltă în mod 
participativ 

•  După intervenție, re-evaluați 
după 1-2 ani 

Llorens-Serrano, C., et al (2020). "COPSOQ III. Guidelines and questionnaire". Retrieved February, 20th 2020, from https://
www.copsoq-network.org/guidelines and questionnaire/.

Principii de bază

Evaluarea de risc este un instrument de dialog, parte din dezvoltarea organizației  



Evaluarea factorilor stresori profesionali

Elemente complementare în Chestional Psihosocial Copenhagen
-  Organizarea și conținutul muncii
-  Relații interpersonale și leadership
-  Raportarea individuală (personală) la activitatea profesională 
-  Capitalul social al organizației 
-  Comportamente ofensatoare
-  Autoevaluarea sănătății și starea de bine

Burr H et al., The Third Version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, Safety and Health at 
Work, 2019:482-503. https:// doi.org/10.1016/j.shaw.2019.10.002

Modelul Karasek
Echilibrul efort – control

Modelul Siegrist
Echilibrul efort-recompensă  



Evaluarea stresului

1.  Patient-Reported Outcome 
Measures (PROMs)

2.  Senzori fiziologici

3.  Dispozitive de biofeedback

Scala Stresului Perceput, componente 
de stres din Chestionarul Psihosocial 
Copenhaga sau NIOSH.

Dispozitive care înregistrează 
informații transmise de senzorii 
fiziologici utilizate pentru 
ameliorarea răspunsului biologic

Umorali: ACTH-ul, cortisol 
Sistemul nervos autonom simpatic și 
parasimpatic



EVALUAREA STRESULUI 
1. PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASURES 

Chestionare standardizate



Chestionarul 
psihosocial 
Copenhaga 

1.  Stress 
•  ST1 How often have you had problems relaxing? 
•  ST2 How often have you been irritable? 
•  ST3 How often have you been tense? 

2.  Somatic Stress
•  SO1 How often have you had stomach ache? 
•  SO2 How often have you had a headache? 
•  SO3 How often have you had palpitations? 
•  SO4 How often have you had tension in various muscles? 

3.  Cognitive Stress
•  CS1 How often have you had problems concentrating? 
•  CS2 How often have you found it difficult to think clearly? 
•  CS3 How often have you had difficulty in taking decisions?
•  CS4 How often have you had difficulty with remembering? 

4.  Depressive Symptoms
•  DS1 How often have you felt sad? 
•  DS2 How often have you lacked self-confidence? 
•  DS3 How often have you had a bad conscience or felt guilty? 
•  DS4 How often have you lacked interest in everyday things?

Burr H et al., The Third Version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, Safety and Health at Work, 2019:482-503.  

Evaluarea stresului 
1. Patient-Reported Outcome Measures 



Stress was measured using: 

1.  How often have you been stressed? 
2.  How often have you been irritable? 
3.  How often have you had problems 

relaxing?
4.   How often have you been tense?

Shahidi FV et al. Assessing the Psychosocial Work Environment in Relation to Mental Health: A Comprehensive Approach. 
Annals of Work Exposures and Health, 2021, 418–431. 

Chestionarul 
dezvoltat de 

Institute for Work & 
Health, Toronto, 

Canada

Evaluarea stresului 
1. Patient-Reported Outcome Measures 



•  5 PROM pentru burnout: 
•  the Maslach Burnout Inventory (MBI), 
•  the Pines’ Burnout Measure (BM), 
•  the Psychologist Burnout Inventory (PBI), 
•  the OLdenburg Burnout Inventory (OLBI) 
•  the Copenhagen Burnout Inventory (CBI).

Shoman Y,  et al (2021). Psychometric properties of burnout measures: a systematic review. Epidemiology and Psychiatric 
Sciences 30, e8, 1–9. https://doi.org/10.1017/S2045796020001134

Din cele PROM, doar CBI și într-o mai mică măsură OLBI 
au fost validate pentru toate caracteristicile necesare

Evaluarea stresului 
1. Patient-Reported Outcome Measures

Dificultatea validării chestionarelor 



EVALUAREA STRESULUI 
2. SENZORI FIZIOLOGICI 

Umorali 
Sistemul nervos autonom simpatic și parasimpatic



Evaluarea stresului 
2. Senzori fiziologici umorali

Răspuns stresor 
•  Prea intens (reactivitate é) 
•  Insuficient (reactivitateê) 

Manigault AW et al. Corroborative evidence for an association between initial hypothalamicpituitary- adrenocortical axis 
reactivity and subsequent habituation in Humans.  Psychoneuroendocrinology. 2020:121: 104798

Ax HPA activ 
•  După oprirea stimulului (reversibilitateê) 
•  Fără ajustare de intensitate la repetarea 

stimului (absența suprimării) 

Nivelul de cortizol indecvat

Modificări ale stării 
de sănătate



Evaluarea stresului 
2. Senzori umorali : Raportul acut și cronic

•  Relație negativă între reactivitatea axului HHA și suprimarea repetării è 
persoanele care au avut o reactivitate é la primul contact cu stresorul au avut 
un răspuns de intensitate mai mică prin instalarea suprimării repetării è 
estimarea efectelor asupra sănătății trebuie să țină cont de ambele fenomene

Manigault AW et al. Corroborative evidence for an association between initial hypothalamicpituitary- adrenocortical axis 
reactivity and subsequent habituation in Humans.  Psychoneuroendocrinology. 2020:121: 104798



Evaluarea stresului 
2. Senzori umorali   

Efecte negative ale răspunsului cortizonic indecvat

Absența variației diurne a cortisolului se asociază cu: 
•  Mortalitatea cardiovasculară 

Kumari, M., et. Association of diurnal patterns in salivary cortisol with all-cause and cardiovascular 
mortality: findings from the Whitehall II study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011: 96 (5), 1478–1485

•  Supraviețuirea pacientelor cu cancer de sân sau pulmonar 
•  Sephton, S.E., Kraemer, H.C. Diurnal cortisol rhythm as a predictor of breast Cancer survival. J. Natl. 

Cancer Inst. 2000; 92 (12), 7
•  Sephton, S.E., et al 2013. Diurnal cortisol rhythm as a predictor of lung cancer survival. Brain Behav. 

Immun. 30 (Suppl), S163–170

Persistența nivelului crescut de cortisol se asociază cu: 
•  Imunitatea scăzută
•  Tulburări metabolice
•  Scăderea funcțiilor cognitive

Zhang Y et al. The chronic effect of cortisol on orchestrating cerebral blood flow and brain functional 
connectivity: evidence from Cushing's disease. Metabolism Clinical and Experimental 115 (2021) 154432



Evaluarea stresului 
2. Senzori ai sistemului nervos autonom:  

Variabilitatea frecvenței cardiace
Se bazează pe modul de reglare al 
automatismului cardiac:

•  Activarea SNPS èefect cvasi-imediat de 
scurtă durată asupra frecv. cardiace

•  Activarea SNS è efect după 5 sec, care 
influențează frecvența cardiacă 5–10 s după 
încetarea stimului simpatic

Johnston et al. Heart rate variability: Measurement and emerging use in critical care medicine. J Intensive Care Soc. 
2020;21(2):148-157. 

Predominanța SNPS

Spectru de frecvență înaltă

Predominanța SNS

Spectru de frecvență joasă



Relația variabilitate a frecvenței cardiace – 
emoții

https://sadarpsych.com/biofeedback-therapy-training/heart-rate-variability/



Evaluarea stresului 
2. Senzori ai sistemului nervos autonom:  

Conductanța cutanată

•  Se corelează direct cu activitatea 
nervoasă autonomă, fiind o măsură 
indirectă sudorației

•  Crește odată cu creșterea tonusului 
simpatic și a stării de alertă  a 
subiectului.

Gatti E, et al. Emotional ratings and skin conductance response to visual, auditory and haptic stimuli. Sci Data 2018;5:180120



Evaluarea stresului 
2. Senzori ai sistemului nervos autonom:  

Sisteme de monitorizare a stresului

•  Brătări inteligente: 
•  Fotopletismograme (PPG) : sensor optic 

pentru aprecierea modificării de volum și de 
presiune a sângelui

•  Conductanță cutanată
+ECG 

•  Validarea rezultatelor prin autoevaluare la 
fiecare 30 minute.

Han HJ et al. Objective Stress Monitoring based on Wearable Sensors in Everyday Settings. Journal of Medical Engineering 
& Technology. 2020; 44:4, 177-189,

Acuratețe:
94,55% în mediu controlat 
Și 
85,71% în viața reală



EVALUAREA STRESULUI 
3. DISPOZITIVE DE BIOFEEDBACK

Evaluare și intervenție



Evaluarea stresului 
3. Biofeedback 

•  Biofeedback-ul este o tehnică psiho-somatică care implică feedback vizual 
sau auditiv pentru a educa subiectul în recunoșterea semnelor fizice și a 
simptomelor de stres și anxietate (e.g. creșterea frecvenței cardiace, 
scăderea temperaturii corpului/extremităților, tensiune musculară).

Ecranul de vizualizare a înregistrărilor

Senzorii:
•  EEG
•  Fotopletismografe
•  Conductanță cutanată
•  Temperatură cutantă
•  Respirație
•  EMG (d.o. mm. umărului) 

Dispozitivele de biofeedback includ

Softul ghidează frecvența respirației e.g. RESpeRATE a fost 
aprobat de FDA pentru tratamentul hipertensiunii arteriale 



Evaluarea stresului 
3. Biofeedback 

•  Biofeedback-ul este o tehnică psiho-somatică care implică feedback vizual 
sau auditiv pentru a educa subiectul în recunoșterea semnelor fizice și a 
simptomelor de stres și anxietate (e.g. creșterea frecvenței cardiace, 
scăderea temperaturii corpului/extremităților, tensiune musculară).

Ecranul de vizualizare a înregistrărilor

Senzorii:
•  EEG
•  Fotopletismografe
•  Conductanță cutanată
•  Temperatură cutantă
•  Respirație
•  EMG (d.o. mm. umărului) 

Dispozitivele de biofeedback includ

Terapeutul: ghidează prin diferite exerciții mentale ca pot implica 
visualizarea, meditația, respirația, tehnici de relaxare



Studiu prospectiv, de tip intervențional

Hsieh HF et al. The Effects of Biofeedback Training and Smartphone-Delivered Biofeedback Training on Resilience, 
Occupational Stress, and Depressive Symptoms among Abused Psychiatric Nurses. Int J Environ Res Public Health.2020;17

159 asistente medicale din secții 
de psihiatrie 

Monitorizare: 6 săpt.

REZULTATE: 

Aplicații ale biofeedback-ului

Factor stresor major: 
violența fizică și 
verbală

Intervenții:
•  2h curs de reziliență
•  Grup1 : 1h/săpt 

sesiune biofeedback
•  Grup 2: MP4 – video 

de autoînvățare cu 
biofeedback ghidat

•  Grup 3: control

1.  Simptomele de depresie ê, scorul de reziliențăé semnificativ în 
gr 1 și 2 față de control

2.  Percepția stresului profesional  a scăzut semnificativ doar în 
grupul 2

3.  Frecvența respiratorie êsemnificativ în grupul 1 și 2, mai mult în 
grupul 1

 



Stresul profesional – o nouă categorie de boli 
legate de profesiune?

•  Boli cardiovasculare: muncă cu suprasolicitare psihică în care 
controlul asupra procesului de muncă este redus permit

•  Boli musculoscheletale de suprasolicitare

•  Boli psihice: depresie și burnout

•  Accidente de muncă: stresul êaderența la măsurile de 
protecție a muncii

•  Suicid, cancer, ulcer, alterarea imunității 

Stresul 
profesional 
é riscul 

ILO. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Psychosocial and Organizational Factors. Chronic health effects. 
https://www.iloencyclopaedia.org/part-v-77965/psychosocial-and-organizational-factors 



Concluzii

1. Evaluarea riscului în organizație:
•  Are sens dacă există o intenție 

clară de schimbare
•  Necesită o abordare 

multidisciplinară
 

2. Evaluarea individuală a riscului 
este un atribut al medicului de 
medicina muncii și implică:
•  anamneza/chestionar structurat 
•  indicatori de efect biologic

 

Responsabilitatea reducerii nivelului 
de stres organizațional revine 
managementului organizației

Soluția reducerii nivelului de stres 
individual este un atribut medical:

Ø Pentru componenta somatică: 
tratament al bolilor asociate 
stresului, inclusiv evaluarea 
impactului asupra aptitudinii + 
recomandări de prevenire a 
agravării

Ø Pentru componenta de adaptare: 
evaluare psihologică/psihiatrică



Vă mulțumesc pentru atenție!


