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Burn	out			“Sindromul	
arderii	complete”	
							Boală	profesională	?	



Istoric 
1969 

• Loretta	Bradley	a	fost	prima	cercetătoare	care	a	precizat	faptul	că	epuizarea	profesională	este	un	proces	de	stres	
particular,	legat	de	exigenţele	muncii	şi	de	condiţiile	de	muncă. 

1970-1976 

• Christine Maslach - fundamentare științifică urmare a cercetărilor referitoare la angajații din sistemul de 
sănătate. 

1980 

• H.J. Freudenberger “stare de oboseală cronică” 
• Cary Chernis “răspuns emoțional, caracterizat prin oboseală, surmenaj, istovire care apar în urma 

dezechilibrului dintre cerințele postului și resursele disponibile ale subiectului” 

1981.. 
• Christine Maslach “sindrom de epuizare profesională, depersonalizare și reducere a realizărilor profesionale” 

..2007 
• Mielu Zlate “manifestare extremă a stresului” 



“Epuizarea profesională (burn out) este un sindrom de epuizare 
fizică şi emoţională care implică dezvoltarea unei stime de sine 
negative şi a unei atitudini profesionale negative, ducând la o 
pierdere a implicării şi a sentimentelor pozitive”  
(Christina Maslach, 2001) 
 
 

 
“Burn outul este un sindrom de epuizare emoţională, de 
depersonalizare şi de reducere a implicării în dezvoltarea sau în 
desăvârşirea profesională”  
(Susan Jackson, Michael Leiter, Christina Maslach) 
 
 

“Burn outul este o stare de epuizare emoţională, de 
depersonalizare şi de diminuare a performanţelor, susceptibilă să 
apară la persoanele care lucrează cu alte persoane”  
(Christina Maslach, Susan Jackson, 1986) 
 
 



 

După Maslach (1986), există trei dimensiuni ale epuizării profesionale:  

 a) epuizarea emoţională (solicitare emoţională excesivă, senzaţia 

 că ești “la capătul puterilor”);  

 b) depersonalizarea (manifestată prin scăderea empatiei, relaţii 

 insensibile, distanţare-detaşare, indiferenţă şi/sau cinism faţă de 

 persoanele care, în mod normal, sunt destinatarii serviciilor sau 

 asistenţei);  

 c) diminuarea motivaţiei, a implicării profesionale şi reducerea 

 performanţei.  
 



1.Nevoia	compulsivă	de	afirmare	în	rolul	profesional.	

2.	Stil	de	muncă	intensiv	care	nu	ține	cont	de	capacitățile	și	resursele	
individuale.	

3.Neglijarea	familiei	și	nevoilor	personale	inclusiv	a	alimentației	și	a	odihnei.	

Etape 
evolutive 

(H.Freudenberger si 
G.North, ‘80)  

4.	Apariția	conflictelor	interioare	și	exterioare:	se	simte	vinovat	ca	nu	acordă	timp	familiei	și	în	
același	timp	simte	ca	ceva	nu	este	în	regulă,	dar	nu	conștientizează	cauza	reală	a	problemei.	În	
această	etapă	încep	sa	apara	simptomele	fizice:	insomnii,	cefalee,	dureri	musculare,	acuzegastro-
intestinale.	

5.	Reevaluarea	valorilor	personale.	Pentru	a	evita	conflictele,	se	izolează	de	ceilalți,	întră	într-o	
stare	de	negare	și	iși	modifică	sistemul	de	valori.	Nu	iși	mai	face	timp	pentru	hobby-uri	și	relații	
sociale.	

6.	Neconștientizarea	problemelor	apărute.	În	acest	moment	apare	obosela	și	izolarea	socială.	



7.	Retragerea	în	sine.	Din	cauza	izolării	sociale	persoana	poate	foarte	
ușor	să	cadă	în	capcana	adicțiilor.	

8.	Schimbarea	comportamentului,	este	observată	de	către	membrii	
familiei	și	colegi.	

Etape 
evolutive 

(H.Freudenberger si 
G.North, ‘80)  

9.	Sentimente	de	depersonalizare	cu	pierderea	autenticității	si	eficientei	în	roluri.	

10.	Senzația	de	gol	interior.	

11.	Simptomele	depresive.	

12.	Burn-out.	Persoana	întră	într-un	colaps	total,	fizic	și	psihic	și	necesită	îngrijiri	medicale	urgente.	
În	cazuri	extreme,	pot	apare	episoadele	suicidare,	ca	modalitate	de	evadare.	



Epuizarea profesională este un rezultat al stresului 
cronic la locul de muncă, urmare a dezechilibrului 
între posibilităţile individuale şi realitatea 
condiţiilor de muncă.  

Semnele și simptomele epuizării profesionale 
se manifestă pe mai multe planuri:  
a) simptome psihosomatice şi somatice;  
b) simptome psihice;  
c) simptome psihosociale şi ocupaţionale; 



Manifestările	burn	out-ului	sunt	comparabile	cu	o	depresie	care	agravează	o	stare	de	
epuizare	persistentă		

	Simptomele	burn	out-ului	afectează	persoana	în	ansamblul	ei	

Depresie Burnout 

-  fizic:	fatigabilitate	permanentă,	insomnii	mixte,	scăderea	
imunitații		

-  emoțional:	tristețe,	pesimism	și	anhedonie,	anxietate	
difuză,	sentimente	de	neajutorare	și	de		autodevalorizare	

-  cognitiv:	idei	micromanice	de	incurabilitate	și	
incompetență	personală,	lipsa	încrederii	în	sine	

-  comportamental:	declin	motivațional,	autoizolare,	
evitarea	asumării	de	responsabilități,	tendințe	adictive,	
agresivitate	verbală,	absenteism	de	la	locul	de	muncă.	



Edelwich	si	Brodsky	descriu	5	stadii	ale	burn	out-ului:	



Legătura	 între	burn	out	 și	personalitate	a	 fost	 făcută	pentru	prima	
dată	de	către	Freudenberger	la	începutul	anilor	‘70.		

Sindromul	burn	out	este	strâns	 legat	de	condițiile	de	muncă,	dar	și	
de	tipul	muncii	–	de	obicei	profesii	care	presupun	implicare	în	ajutoararea	
semenilor	 (sector	 medical	 și	 social)	 și	 de	 componenta	 dimensională	 a	
personalității.	

Anumite	 trăsături	 de	 personalitate	 pot	 determina	 alegerea	 unei	
profesiuni,	dar	în	același	timp	pot	favoriza	apariția	simptomelor	de	burn	
out.		

Burn	out-ul	și	personalitatea 



Freudenberg	 a	 numit	 burn	 out-ul	 	 “boala	 luptătorului”	 și	 a	 emis	
ipoteza	 conform	 căreia	 sunt	 predispuse	 persoanele	 cărora	 le	 place	 să	
lupte.		

“Acești	oameni	au	o	imagine	idealizată	despre	sine	și	se	autopercep	
ca	 fiind	 competenți,	 carismatici	 și	 dinamici	 iar	 cu	 timpul	 iși	 pierd	
încrederea	în	sine	fiindcă	vor	consta	că	nu	își	pot	îndeplini	obiectivele	de	
altfel	greu	de	atins”.	

	 Astfel	 s-a	 formulat	 o	 definiție	 a	 burnout-ului	 ca	 fiind	 o	 stare	 de	
oboseală	 cronică,	 frustrare	 și	 depresie,	 datorate	 unorobiective	 greu	 de	
îndeplinit	 și	 care	 eșuează	 în	 primirea	 recompenselor	 așteptate	
conducând	 în	 final	 la	 scăderea	 motivației	 și	 la	 diminuarea	 implicării	 în	
muncă.	

Burn	out-ul	și	personalitatea 



Chiar	 dacă	 în	 sindromul	 burn	out	 se	observă	o	 serie	 de	 simptome	
astenice,	 cum	 ar	 fi	 epuizarea	 emoțională,	 oboseala,	 tendințele	
depresive,	 ele	 sunt,	 în	 esență,	 mai	 curând	 cognitive	 sau	
comportamentale	decât	fizice.		

Manifestările	simptomatice	asociate	burnout-ului	sunt	observate	la	
persoanele	 echilibrate,	 fără	 tulburări	 psihice	 și	 fără	 antecedente	
psihiatrice	 sau	 psihopatologice.	 Ele	 sunt	 „indicii	 care	 ajută	 la	
distingerea	burnout-ului	de	tulburările	psihopatologice	autentice“.	

Burn	out-ul	și	personalitățile	accentuate 



Burn	 out-ul	 este	 foarte	 asemănător	 cu	 personalitățile	 accentuate	
din	 planul	 psiho-individual.	 Personalitățile	 accentuate	 sunt	 amplasate	
între	 normal	 și	 tulburarea	 de	 personalitate,	 cu	 tendința	 de	 a	 aluneca	
spre	 patologic,	 fără	 a	 cădea	 în	 el.	 Ele	 sunt	 predispuse	 la	 manifestări	
patologice	 în	 condiții	 defavorabile	 de	 viață,	 reprezintă	 un	 fel	 de	
"miniaturi"	ale	unor	posibile	perturbări	de	natură	patologică.		

Prin	 analogie,	 se	 poate	 considera	 că	 și	 burn	 out-ul	 conține	 în	 el	
"fragilități",	 dintre	 care	 cele	 trei	 descrise	 de	 Maslach	 și	 Jackson	
(epuizarea	 emoțională,	 depersonalizare,	 nerealizarea	 personală)	 sunt	
probabil	cele	mai	 importante,	ce	ar	constitui	 terenul	cel	mai	propice	al	
apariției	unor	tulburări	patologice	reale.	

Burnout-ul	și	personalitățile	accentuate 







Alternative de diagnostic conform ICD-10  

Z73. Probleme legate de dificultatea organizării propriului mod de viață 
 Z73.0 Surmenaj  
  Stare de epuizare completă 
 Z73.1 Agravarea trăsăturilor de personalitate  
  Model de comportament tip A (caracterizat prin ambiție fără  
 margini, necesitatea de a reuși cu orice preț, nerăbdare,   
 competitivitate) 
 Z73.2 Lipsa de relaxare și de timp liber 
 Z73.3 Stres, neclasificat altundeva 
  Surmenaj fizic și mental  
 Z73.4 Capacitate socială inadecvată, neclasificată altundeva 
 Z73.5 Conflict de rol social, neclasificat altundeva 
 Z73.6 Limitarea activității datorită invalidității 
 Z73.8 Alte probleme legate de dificultatea organizării propriului mod de
            viață 
 Z73.9 Probleme legate de dificultatea organizării propriului mod de viață, 
            nespecificate 

 
 



Alternative de diagnostic conform ICD-10  
 
Z56 Probleme legate de serviciu si de șomaj 

 Z56.0 Șomaj, nespecificat 
 Z56.1 Schimbarea postului (serviciului) 
 Z56.2 Amenințare cu pierderea serviciului 
 Z56.3 Stres legat de programul de muncă 
 Z56.4 Neînțelegere cu patronul (superiorul) și colegii de muncă 
 Z56.5 Neadaptarea la muncă 
  Condiții dificile de muncă 
 Z56.6 Alte dificultăți fizice si mintale legate de serviciu 
 Z56.7 Alte probleme legate de serviciu si nespecificate  

 
R53 Indispoziție și oboseală  

 Astenie  
 Debilitate:  
   - cronică  
   - nervoasă 
 Deteriorare fizică generală 
 Letargie 
 Oboseală 

 
F48.0 Neurastenie  



	SINDROMUL	BURN	OUT	în	ICD	11	

Burnout-ul	 apare	 în	 secțiunea	 ICD-11	privind	 problemele	 legate	 de	 ocuparea	
forței	de	muncă	sau	șomaj.	

	
“epuizarea	este	identificată	ca	un	fenomen	profesional	și	nu	ca	o	afecțiune	medicală”	

„Burnout-ul	este	legat	în	primul	rând	de	mediu,	cum	ar	fi	atunci	când	există	o	nepotrivire	între	
volumul	de	muncă	și	resursele	necesare	pentru	a	face	munca	într-un	mod	semnificativ.”	

•  deși	epuizarea	este	mai	răspândită	în	rândul	medicilor,	aceasta	afectează	și	persoanele	din	alte	
ocupații,	a	remarcat	dr.	Sinsky.		

	

(Christine	Sinsky,	MD,	Vice	President,	Professional	Satisfaction,	AMA)		

	



„un	 sindrom	 ce	 rezultă	 din	 stresul	 cronic	 la	
locul	de	muncă,	negestionat	cu	succes”		
	

3	elemente	principale:	
senzaţie	de	epuizare	
cinism	 sau	 sentimente	 negative	 asociate	
muncii	
eficienţă	profesională	redusă	

	
FENOMEN OCUPAȚIONAL 



	SINDROMUL	BURNOUT	în	ICD	11	
Se	 sugerează	 că,	 în	 ciuda	 tendinței	 actuale	 către	 utilizarea	 etichetei	 burnout	 ca	
diagnostic	medical,	este	puțin	probabil	ca	fenomenul	burnout	să	reprezinte	o	entitate	
patologică	diferențiată.		

Exista	 câteva	 argumente	 împotriva	 creșterii	 epuizării	 la	 statutul	 de	 categorie	
nosologică	în	sistemele	de	clasificare	în	curs	de	pregătire.	

4	motive	pentru	care	burnout-ul	nu	ar	trebui	să	devină	o	categorie	nosologică:		

1.  Nu	există	suficiente	argumente	să	susțină	un	astfel	de	diagnostic.	
2.  Epuizarea	 se	 suprapune	 substanțial	 cu	 depresia,	 din	 punct	 de	 vedere	

simptomatologic.	

3.  Structura	tridimensională	a	sindromului	burnout	este	nerealistă.		
4.  Simplul	 fapt	 de	 a	 defini	 burnout-ul	 ca	 fiind	 legat	 de	 locul	 de	 muncă	 este	

discriminant	din	punct	de	vedere	nosologic.	



Diagnosticul	diferențial	 	 -	 căutarea	cauzelor	care	au	dus	 la	
manifestarea	acestor	simptome.	Daca	aceste	cauze	țin	strict	de	
îndeplinirea	rolului	profesional	atunci	putem	vorbi	de	burn	out,	
desi	manifestările	aproape	coincid	cu	ale	unei	depresii.	



Diagnostic diferențial 
Stresul	 ocupaţional	 -	 sarcinile	 de	 muncă	 depăşesc	 resursele	 adaptatative	 ale	
angajaţilor,	 în	 timp	 ce	 sindromul	 de	 epuizare/burn	 out	 constituie	 faza	 finală	 a	
dezadaptării,	datorată	unui	dezechilibru	îndelungat	între	cerinţe	şi	resurse;	 	stresul	nu	
conduce	 întotdeauna	 la	 atitudini	 şi	 comportamente	negative	din	partea	 angajaţilor,	 în	
timp	ce	burnout-ul	este	asociat	de	fiecare	dată	cu	asemenea	trăiri	negative.	

In	depresie	 traseul	 psihopatologic	 este	 diferit:	 tristețe,	 dezinteres	 pentru	 activitățile	
plăcute	 și	 cele	 obișnuite,	 energie	 scăzută,	 lentoare	 psiho-motorie,	 bradipsihie,	 ideație	
depresivă	 de	 diverse	 intensități,	 idei	 recurente	 de	 moarte,	 performanțe	 cognitive	
scăzute,	randament	util	scăzut	

Burn	 out	 cronologic	 :	 lipsa	 de	 răbdare,	 iritabilitate	 în	 fața	 oricărui	 mic	 obstacol/	
solicitare	 suplimentară,	 scăderea	 capacității	 de	 concentrare,	 pierderea	 disciplinei	 in	
muncă,	 nevoia	 de	 pauze,	 crize	 de	 furie,	 supărare	 –	 necaracteristice	 personalității,		
dezorganizare	 în	 procesul	 muncii	 și	 nu	 numai,	 cefalee	 si	 alte	 somatizări,	 oscilații	 ale	
dispoziției,	 scăderea	performanțelor	 cognitive/randamentului/acumulare	de	 sarcini	 și	
responsabilități,	izolare,apatie,	epuizare.	



Pubmed.gov	–	physician	burnout	–		5,607	rezultate	

Sindromul	burn	out	în	rândul	
personalului	medical	



Prevalența 
30 % în rândul cadrelor didactice 

31% în rândul studenților la medicină 44% - 
68,6% în rândul medicilor oncologi 

 
Studii mai conservatoare / criterii de 

includere mai stricte 
aproximativ 10 % 

 



din 10 angajați din 
principalele ramuri are 

economiei resimt 
creșterea stresului la locul 

de muncă 

consideră că organizațiile 
în care lucrează alocă 

suficiente resurse pentru 
combaterea stresului 

Dintre consultațiile din 
cabinetele medicale 

sunt datorate stresului 

dintre angajați 
consideră munca ca 
sursă principală a 

stresului 

dintre managerii din 
Europa sunt îngrijorați cu 
privire la stresul la locul 

de muncă 

doar 



§  22 items 

§  3 arii: 

1. Epuizare emoțională 

2. Depersonalizare 

3.  Insatisfacție personală 

§  19 items 

§  Epuizare: 

1. Pe plan personal 

2. Pe plan profesional  

3.  In relația cu clienții/pacienții/elevii §  16 items 

§  2 arii: 

1. Epuizare  

2. Distanțarea de locul de muncă 

-T. S. Kristensen, M. Borritz, E. Villadsen, & K. B. Christensent - The 
Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of 
burnout, Work & Stress,July/September 2005 
-Research, Data, and Metrics Working Group of the National 
Academy of Medicine - Valid and Reliable Survey Instruments to 
Measure Burnout, Well-Being, and Other Work-Related Dimensions 
 
 

Instrumente de screening MASLACH BURNOUT 
INVENTORY USA 

OLDENBURG BURNOUT 
INVENTORY  GERMANY 

COPENHAGEN BURNOUT INVENTORY 
DENMARK  



Cauzele	stresului	în	sistemul	medical	
Ø  insecuritatea	 practicării	 actului	 profesional	 şi	 condiţiile	 inadecvate	 de	 muncă	

(supraîncărcarea,	 sarcini	 neclare,	 absenţa	măsurilor	 şi	 echipamentelor	 de	 protecţia	muncii,	
insecuritatea	locului	de	muncă,	instruire	insuficientă)	

Ø  comunicare	ineficientă	/	lipsa	de	comunicare	sau	consultare.	

Ø  sentimentul	 	lipsei	de	respect	şi	de	valorizare:	lipsa	de	încurajare	a	şefilor	sau	colegilor	prin	
nerecunoaşterea	 şi	 nerecompensarea	 performanţelor,	 imposibilitatea	 de	 a	 utiliza	 abilităţile	
sau	 talentul	 la	 întreaga	 capacitate,	 perspectivele	 unei	 cariere	 profesionale	 limitate/	 lipsa	
oportunităţilor	de	a	face	carieră	

Ø  neoferirea	posibilităţii	de	a-şi	spune		nemulţumirile;	deficiențe	ale	lucrului	în	echipă	

Ø  hărţuirea	psihologică	(intimidare,	ostilitate,	umilire),	violenţa	fizică,	verbală	şi	psihologică	la	
care	 sunt	 supuşi	medicii	 și	 asistenţii	 medicali,	 atât	 din	 partea	 pacienţilor,	 familiilor,	 mass-
mediei,	poliției	etc.	



Cauzele stresului în sistemul medical 

Ø  salariile	insuficiente;	

Ø  neîncrederea	în	autorități,	neîncrederea	în	perspectivele	de	rezolvare	a	problemelor	

Ø  schimbări	organizatorice	

Ø  lipsa	pauzelor,	programul	prelungit	sau	în	schimburi,	timpul	lung	petrecut	departe	de	familie	

Ø  responsabilitate	prea	mare	

Ø  munca	de	rutină,	monotonă	şi	cu	puţină	importanţă	

Ø  	 condiţii	 de	 muncă	 neplăcute	 (zgomot,	 aglomerație,	 aer	 poluat,	 fum	 de	 ţigară,	 expunerea	 la	
pericole,	riscul	contaminării	şi	infectării,	izolare)	

Ø  Cel	mai	 expus	 la	 fenomenul	 de	 burnout	 este	 personalul	medical	 tânăr.	Numeroase	 studii	 au	
arătat	că	sindromul	de	burnout	se	manifestă	 în	special	 la	medicii	/	asistenţii	 tineri	 (grupul	de	
vârstă	25-40	de	ani),	fiind	egal	distribuit	pe	sexe.	



SINDROMUL BURN OUT - fenomen	al	societății	moderne	 
Patologia	 indusă	de	stresul	profesional	este	privită	cu	tot	mai	multă	responsabilitate	de	
către	autorităţile	sanitare	din	ţările	dezvoltate.		

Ex.	 în	 Belgia	 (unde	 există	 o	 bună	 organizare	 a	 asistenţei	 sanitare	 şi	 salarizarea	
corespunzătoare	 a	 personalului	 medical),	 autorităţile	 şi	 organizaţiile	 profesionale	
acţionează	concret	pentru	a	preveni	abandonul	profesiei	medicale	din	cauza	stresului.	

Se	 intenţionează	 crearea	 unui	 sistem	 de	 securitate	 socială	 specifică	 pentru	 medici	 şi	
asistente	medicale	(chiar	reglementari	juridice	privind	încadrarea	sindromului	burnout	ca	
boală	profesională	a	personalului	medical).	

În	 România	 –	 nu	 se	 preconizează	 reglementări	 juridice,	 dar	 există	 multă	 	 preocupare,	
exacerbată	și	de	condițiile	pandemiei	COVID	19	(care	a	atras	atenția	asupra	personalului	
medical,	ignorat	de	societate	până	acum)	și	se	desfășoară	studii	în	domeniu.	



RO, 2019 

Prevalența	sindromului	burn	out	în	rândul	
personalului	medical	din	România	

Adina Mariș, Septimiu Voidăzan, Aurel Nireștean: Vulnerability to Burnout in Health Professionals  Dimensional Personological 
Approach, Romanian Journal of Psychiatry, 2019,12(2), pp 92-94 

Studiul	încearcă	să	identifice	cauzele	sindromului	burn	out	atât	în	structura	
personalitatii	cât	și	în	condițiile	muncii	angajaților	din	sistemul	public	de	sănătate	și	
face	o	comparație	între	categoriile	profesionale	medic	și	asistenți	medicali	în	
privința	cauzelor	și	intensității	burnout-ului,	o	analiză	a	dimensiunilor	personalitatii	
implicate	în	alegerea	profesiei	și	o	corelație	între	burn-out	și	dimensiunile	din	
structura	personalității.		



RO, 2019 

Prevalența	sindromului	burn	out	în	rândul	
personalului	medical	din	România	

Adina Mariș, Septimiu Voidăzan, Aurel Nireștean: Vulnerability to Burnout in Health Professionals  Dimensional Personological 
Approach, Romanian Journal of Psychiatry, 2019,12(2), pp 92-94 

Material	si	metoda:	
-	Eșantion	de	62	de	cadre	medicale	format	din	36	de	medici	si	26	de	asistente	medicale	
care	profesează	într-o	sectie	clinica	a	Spitalului	Clinic	Județean	de	Urgenta	si	Serviciul	
SMURD	din	Tîrgu-Mureș.	Loturile	arată	numeric	astfel:	
Sectie	clinică:	medici,	22;	asistenți	medicali	11,	total	33	cadre	medicale	
Serviciu	de	urgență	:	medici:	14,	asistenți	medicali	15,	total	29	cadre	medicale.	
	
	Testele	folosite	sunt	urmatoarele:		
DECAS,	pentru	identificarea	dimensiunilor	de	personalitate	care	apar	cel	mai	frecvent	la	
personalul	medical;	măsoară	5	dimensiuni	ale	personalității	din	perspectiva	BigFive.	
Acestea	sunt:	deschidere,	extraversiune,	conștiinciozitate,	agreabilitate,	stabilitate	
emotională	
MBI	pentru	identificarea	intensității	burn	out-ului	(epuizare	emoțională,	
depersonalizare,	insatisfație	profesională)	
Scala	Hamilton	pentru	identificarea	manifestării	burnout-ului	la	nivel	somatic		
	JSS	(Job	Stress	Survey)	pentru	identificarea	posibilelor	cauze	care	au	dus	la	burn	out.	



Dimensiunile	 personalității	 care	 predomină	 la	 personalul	
medical	 sunt	 deschiderea,	 extraversia	 si	 echilibrul	 emoțional.	
Aceste	 dimensiuni	 predispun	 la	 alegerea	 unei	 profesiuni	 în	
domeniul	 medical	 și	 pentru	 munca	 cu	 oamenii,	 ajutând	 la	
manifestarea	empatiei,	a	înțelegerii	oamenilor,	dorința	de	a	ajuta	
oamenii	și	capacitatea	de	a	lua	decizii	pentru	sănătatea	lor.	

RO, 2019 

Prevalența	sindromului	burnout	în	rândul	
personalului	medical	din	România	
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Indiferent	 de	 sectorul	 în	 care	 lucrează,	 atât	 medicii	 cât	 și	
asistentele	 suferă	 de	 burn	 out	 în	 aceiași	 măsură,	 însă	
componentele	 burnout-ului	 se	 manifestă	 diferit	 in	 funcție	
sectorul	 de	 activitate	 al	 cadrului	 medical	 și	 în	 funcție	 de	 tipul	
muncii	pe	care	îl	prestează	cadrul	medical.	 În	timp	ce	medicii	nu	
se	 simt	 împliniți	 pe	 palierul	 realizărilor	 personale,	 asistentele	
medicale	 suferă	 mai	 ușor	 de	 depersonalizare	 și	 epuizare	
emoțională.	

RO, 2019 
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Medicii	 SMURD	 resimt	 mai	 acut	 depersonalizarea	 și	
epuizarea	 emoțională	 decât	 cei	 de	 pe	 secția	 clinică	 însă	
sentimentul	de	realizare	personală	este	mai	mare.	

	În	privința	asistentelor	medicale,	lucrurile	stau	exact	invers:	
cele	 care	 lucrează	 pe	 secția	 clinică	 sunt	 mai	 expuse	
depersonalizării	si	epuizării	emoționale	decât	cele	care	lucrează	în	
serviciul	SMURD.	

RO, 2019 
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Asistentele	 medicale	 au	 avut	 in	 proporție	 mai	 mare	
manifestări	 somatice	ale	burnout-ului	 față	de	 lotul	de	medici	 iar	
personalul	 medical	 care	 lucrează	 pe	 secție	 clinică	 au	 avut	
manifestări	 somatice	 în	mai	mare	măsură	 comparativ	 cu	 cel	 din	
serviciul	de	urgență.	 RO, 2019 

Prevalența	sindromului	burnout	în	rândul	
personalului	medical	din	România	
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Trăsăturile	de	personalitate	care	determină	o	persoană	să	își	
aleagă	 o	 profesiune	 în	 domeniul	 medical	 devin	 un	 factor	
predispozant	 în	 apariția	 și	 instalarea	 burnout-ului	 dar	 pot	 să	 și	
ajute	în	diminuarea	manifestărilor	simptomatice	ale	burnout-ului	
prin	mobilizarea	unor	mecanisme	de	coping/adaptare.	 RO, 2019 
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ROLUL 
MANAGEMENTULUI 

MARKETINGULUI INTERN 
ÎN PREVENIREA 

SINDROMULUI  BURN 
OUT 



Resursa	umană	este	esențială	pentru	sistemul	de	sănătate	și,	deși	marketingul	

intern	(MI)	este	un	concept	utilizat	în	alte	domenii,	relativ	recent	s-a	acordat	

o	atenție	sporită	gestionării	resurselor	umane	din	perspectiva	MI.	

•  Literatura	 de	 specialitate	 relevă	 faptul	 că,	 prin	 utilizarea	 instrumentelor	 și	

strategiilor	MI,	nivelul	de	burnout,	satisfacția	în	muncă	și	angajamentul	față	

de	organizație	pot	fi	îmbunătățite.		

CADRU	TEORETIC	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



MI	reprezintă	o	abordare	de	
management	valoroasă,	
orientată	spre	motivarea	
angajaților	și	coordonarea	

inter-funcțională,	devenind	din	
ce	în	ce	mai	importantă	pentru	
o	bună	gestionare	a	resurselor	
umane	la	nivel	organizațional.		

MI	este	un	instrument	de	
eficientizare	a	organizării	

pesonalului	medical	și	de	creștere	a	
productivității	și	performanței	
acestuia	astfel	încât	să	ofere	

pacientului	servicii	de	îngrijire	a	
sănătății	la	cele	mai	înalte	

standarde.	

CADRU	TEORETIC	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



În	serviciile	de	sănătate	cele	mai	întâlnite	direcții	de	cercetare,	în	
domeniul	MI,	sunt	legate	de:	

Consecințele	aplicării	
principiilor	MI	

Angajamentul	
organizațional	 Nivelulul	de	burnout		

CADRU	TEORETIC	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



MI	poate	fi	un	predictor	pentru	următoarele	concepte:	
à	Satisfacția	în	muncă;	
à	Angajamentul	față	de	organizație;	
à	Intenția	de	a	renunța	la	locul	de	muncă;	
à	Stresul	la	locul	de	muncă/burnout;	
à	Favorizarea	unui	climat	organizațional	de	învățare.	

CERCETARE	DE	TIP	REVIEW	PRIVIND	CONCEPTUL	DE	MARKETING	
INTERN	ÎN	CONTEXTUL	SISTEMELOR	DE	SĂNĂTATE	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



•  Chestionar	socio-demografic	

•  Evaluarea	 Burnout-ului:	 Oldenburg	 Burnout	 Inventory	 (OLBI)	 à	 16	 itemi	 	 à	 2	 dimensiuni	 –	 epuizare,	
demotivare.		

•  Principiile	MI:	 chestionarului	 elaborat	 de	 Foreman&Money	à	 15	 itemi	 	à	 3	 dimensiuni	 –	orientarea	 spre	
angajat,	orientarea	spre	activitățile	externe,	orientarea	spre	managementul	comunicării.	

•  Angajamentul	 organizațional:	 chestionarul	 pentru	 măsurarea	 angajamentului	 organizațional	 elaborat	 de	 A.	
Meyer	à	12	itemi		à	3	dimensiuni	–	orientarea	spre	valoare,	orientarea	spre	efort,	orientarea	spre	păstrarea	
personalului	angajat	(retenție).	

Metodologia	cercetării/Instrumentul	de	lucru	

Cercetare	privind	modelarea	relațiilor	stabilite	între	marketingul	
intern,	burnout	și	angajamentul	organizațional	în	rândul	medicilor	

psihiatri	din	România	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



à	 Raportat	 la	 întreg	 lot	 de	 respondenți	 (N=198	medici:	 110	medici	 specialiști	 și	 88	medici	 rezidenți),	43.5%	 din	
personalul	 specializat	 în	 sănătatea	mintală	 au	 resimțit	 un	 nivel	 ridicat	 de	 burnout,	 respectiv	 50%	 dintre	medicii	
rezidenți	și	38.2%	dintre	medicii	specialiști.		
	
à	 Există	 o	 corelație	 semnificativă	 statistic	 între	 aplicarea	 principiilor	MI	 în	 serviciile	 de	 sănătate	mintală,	 atât	 cu	
nivelul	 de	 burnout	 resimțit	 (p<0.001)	 cât	 și	 cu	 angajamentul	 organizațional	 (p<0.001)	 al	 personalului	 medical	
specializat.	 Aplicarea	 principiilor	MI	 în	 serviciile	 de	 sănătate	mintală	 crește	 angajamentul	organizațional	 și	 scade	
nivelul	de	burnout	al	personalului	medical	specializat.		
	
à	De	asemenea,	există	o	 corelație	 semnificativă	 statistic	 între	nivelul	de	burnout	 resimțit	 de	personalul	medical	
specializat	 în	 sănătatea	 mintală	 și	 angajamentul	 organizațional	 manifestat	 de	 aceștia	 (p<0.001).	 Cu	 cât	
angajamentul	organizațional	este	mai	ridicat	cu	atât	scade	nivelul	de	burnout.	
	
à	MI	are	un	impact	pozitiv	asupra	angajamentului	organizațional	(β=0.50,	p<	0.001).	Din	rezultatele	modelului,	s-au	
mai	stabilit	și	următoarele	relații:	

	-	Burnoutul	are	un	impact	pozitiv	asupra	angajamentului	organizațional	(β=0.32,	p<	0.001);		
	-	MI	are	un	impact	pozitiv	asupra	burnoutului	(β=0.41,	p<	0.001).		

CONCLUZII	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



În	 serviciile	de	 sănătate	mintală,	 un	mediu	de	 lucru	 sigur	 și	 sănătos	este	un	element	esențial	 al	

calității	vieții	la	locul	de	muncă	și	în	consecință	a	calității	și	eficienței	actului	medical.	

Nevoia	 de	 îmbunătățire	 a	 condițiilor	 de	 muncă	 trebuie	 să	 devină	 o	 preocupare	 colectivă,	

determinată	atât	de	considerente	umanitare,	cât	și	economice.	

Toate	acestea	în	favoarea	beneficiarului	principal:	PACIENTUL	!	

CONCLUZII	

R.O. Tipa-Festila, Rolul	managementului	marketingului	intern	în	serviciile	de	sănătate	mintală, 2019 



“Simptomul unei epoci în care prioritizăm 
performanța și productivitatea în 
detrimentul relaționării și trăirii” 

 
Alfried Längle(2014) – Burnout Lecture, Moscow 
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