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Despre acest ghid

Bine ați venit în cadrul acestui ghid al Psychology Tools pentru boli critice, terapie 
intensivă și tulburare de stres post-traumatic.

Psychology Tools are o misiune bidirecțională: să asigure terapeuților din întreaga lume 
acces la instrumente de înaltă calitate bazate pe dovezi științifice, necesare pentru a-și 
desfășura terapia în mod eficient, și să fie o sursă de încredere de auto-ajutor psiho-
logic pentru publicul general. Am făcut acest ghid accesibil în mod gratuit, deoarece, 
datorită crizei globale curente, mult mai mulți oameni au experiențe medicale serioase 
decât de obicei. Acestea includ internarea în spital cu dificultăți de respirație sau trans-
ferul în unități de îngrijire critică (terapie intensivă). O proporție semnificativă dintre 
aceste persoane va continua să dezvolte simptome ale tulburării de stres post-traumatic 
(PTSD).

Acest ghid este pentru:

• Persoanele care au avut o experiență medicală înfricoșătoare, cum ar fi internarea la 
terapie intensivă.

• Persoanele care au fost spitalizate cu probleme severe legate de COVID-19.

• Familiile și prietenii lor.

• Profesioniștii medicali și specialiștii în sănătate mentală care doresc să înțeleagă mai 
bine cum pot să ajute.

Dacă ați trecut prin oricare dintre experiențele descrise în acest ghid, s-ar putea ca 
exemplele oferite să fie supărătoare sau să declanșeze emoții puternice. Amintiți-vă că 
nimic din acest ghid nu vă poate face rău, și că a învăța despre ce vi s-a întâmplat (și 
încă vi se întâmplă), vă poate ajuta în recuperare. Vă sugerăm să îl parcurgeți încet, pe 
secțiuni și dacă vă simțiți copleșiți, parcurgeți-l cu un profesionist în sănătate mentală.
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Cum se simt oamenii după ce au fost tratați într-o 
unitate de terapie intensivă?

A fi grav bolnav poate fi o experiență care te copleșește fizic și mental. În mod natural, 
având în vedere magnitudinea a ceea ce ți s-a întâmplat, recuperarea durează o perioadă. 
Cum te simți și cât timp durează să te recuperezi va depinde de tipul de boală pe care 
ai avut-o și cât timp te-ai simțit rău. Printre cele mai recurente experiențe după o 
externare de la terapie intensivă sunt:

• Slăbiciune fizică. Chiar și acțiuni simple precum îmbrăcatul, deplasarea prin casă sau 
ieșitul din cadă pot să presupună un efort enorm. 

• Oboseală. Te poți simți extenuat și poate simți nevoia să dormi mai mult decât în 
mod normal.

• Amorțeli sau alte schimbări în felul în care îți simți diferite părți ale corpului.

• Senzația că rămâi fără aer după un efort minim, ca urcatul scărilor.

• Schimbări în înfățișare care pot include schimbări în aspectul și felul în care îți simți 
părul, pielea sau unghiile. E posibil să existe și cicatrici chirurgicale care necesită 
vindecare.

• Voce răgușită, mai ales dacă ai avut un tub de ventilație.

• Efecte asupra stării mentale. S-ar putea să uiți lucruri mai des, să-ți fie greu să citești 
chiar și câteva propoziții. E normal să existe senzația de “ceață” în mintea ta și să 
depui efort pentru a te concentra sau a face diverse lucruri. 

• Schimbările emoționale pot include senzații de iritabilitate, depresie sau anxietate. 
Poate nu ai chef să ieși afară, sau când ieși e posibil să te simți copleșit în spațiile 
aglomerate.

• Îngrijorări copleșitoare, cum ar fi cea că te vei îmbolnăvi din nou sau îngrijorarea că 
nu te vei recupera niciodată. Este posibil să te îngrijorezi cu privire la semnificația 
anumitor experiențe de îngrijire critică pentru sănătatea ta mentală: de exemplu, te 
îngrijorezi cu privire la halucinațiile pe care le-ai avut atunci când ai fost în spital. 

Recuperarea poate dura mai mult decât te-ai putea aștepta. Simptome precum slăbiciunea 
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musculară sunt încă foarte frecvente chiar și la șase luni de la externarea din spital. 

Cercetătorii au intervievat persoane care au fost externate din UCI[1]. Iată câteva dintre 
lucrurile pe care le-au spus:

• “Intru în panică dacă ies singur, în cazul în care sunt bolnav”

• “Mă enervez foarte mult pe membrii familiei mele. Se tot zbat când încerc să fac 
lucruri pentru mine”

• “Mă simt foarte supărat pe mine pentru că nu am revenit la normal până acum”

• “Am încercat să ajut spălând vasele, dar continui să scap vesela din mâini”

• “Când m-am întors prima dată acasă, am urcat scările pe mâini și în genunchi și am 
coborât alunecând pe spate”

Îți este vreuna dintre aceste afirmații cunoscută? Acestea sunt toate experiențe normale 
pe care le poți avea după ce ai avut nevoie de îngrijiri critice în spital. Corpul și mintea 
au nevoie de timp pentru a se vindeca și este important să ai răbdare cu tine în timpul 
recuperării.
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Ce este tulburarea de stres post-traumatic 
(PTSD)?

PTSD descrie o colecție de simptome pe care unii oameni le au după ce viața lor a fost 
în pericol sau unde a existat posibilitatea de a suferi răni grave. S-ar putea să ai aceste 
simptome și atunci când asiști la aceste tipuri de evenimente care afectează o persoană 
iubită - cum ar fi privirea unei persoane dragi în terapie intensivă. Evenimentele trau-
matice care pot apărea în timpul internării în spital pot include:

• Momente în care ai crezut că vei muri.

• Experiențe înfricoșătoare, invazive sau dureroase.

• Momente în care ai primit vești proaste și ai avut gânduri despre ce a însemnat asta 
pentru tine sau pentru cei pe care îi iubești.

• Halucinații cauzate de medicamente, delir sau alte boli.

• Experiențe în care te-ai simțit neputincios sau în care ai simțit că nu ai fost ajutat.

• Experiențe în care ai fost conștient că alte persoane ar putea muri.

În timpul unei traume este normal să simți emoții și senzații puternice sau să ai gânduri 
înspăimântătoare. S-ar putea să fi avut unele (sau nici unele) din următoarele gânduri 
și sentimente:

Figura: Gânduri și sentimente comune în timpul evenimentelor traumatice.
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 În timpul unei 
traume s-ar 

putea să te simți

Umilit

Gânduri despre 
ce ți se va întâmpla

Persecutat
Speriat, îngrozit

Furios

Rușinat

Izolat (separat 
de ceea ce 
se întâmplă)

Neajutorat

Anxios, neliniștit

Amorțit

‘ Proleptic’
(o imagine în mintea ta a celor mai grave întâmplări)

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Boli Critice, Terapie Intensivă și Tulburare de Stres Post-Traumatic (PTSD)

5 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Odată ce o experiență traumatică este încheiată, poate dura ceva timp pentru a înțelege 
ceea ce s-a întâmplat. Este normal să te simți șocat, copleșit sau amorțit zile, săptămâni 
sau chiar luni după aceea. Pentru majoritatea oamenilor, aceste sentimente se reduc în 
timp, dar pentru alte persoane, acestea persistă și încep să aibă impact asupra vieții lor.

Care sunt simptomele PTSD?

S-ar putea să primești un diagnostic de PTSD dacă prezinți aceste simptome după un 
traumatism:

• Re-experimentarea traumei sub formă de flashback-uri, coșmaruri sau reacții în 
propriul corp. S-ar putea să experimentezi amintiri nedorite ale traumei, care pot 
„să apară” involuntar în mintea ta și sunt adesea însoțite de emoții puternice. Aceste 
amintiri ar putea fi declanșate de amintiri cu privire la experiența medicală anterioară, 
cum ar fi vizionarea unei drame în cadrul unui spital la TV sau primirea unei notificări 
despre o programare medicală. S-ar putea să experimentezi:

• Amintiri factuale (amintiri despre evenimente care s-au întâmplat), cum ar fi 
amintirea primirii unor vești proaste.

• Amintirile evenimentelor halucinate - halucinațiile sunt foarte frecvente la per-
soanele care sunt grav bolnave. S-ar putea să fi văzut sau auzit lucruri pe care 
ulterior ai aflat că nu au existat. 

• Amintiri despre lucruri pe care le-ai gândit când erai bolnav. De exemplu, pacienții 
în terapie intensivă cred uneori că sunt persecutați de personalul medical care 
încearcă de fapt să-i ajute. 

• Este posibil să experimentezi un amestec din aceste simptome.

• Evitarea gândurilor, sentimentelor și amintirilor cu privire la experiența trăită. 
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Schimbări negative în 
privința gândurilor 
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Aceasta poate include evitarea persoanelor sau a locurilor, evitarea amintirilor sau în-
cercarea de a evita sau de a suprima propriile gânduri sau amintiri. După o experiență 
medicală traumatică, s-ar putea ca programările medicale să-ți provoace anxietate, 
poate vei încerca să eviți programele TV despre spitale sau poate chiar să eviți să 
privești sau să atingi părți ale propriului corp care iți amintesc de cele întâmplate. 

• Schimbări negative în privința gândurilor sau a stării de spirit. De exemplu, unii 
oameni au halucinații înspăimântătoare în timp ce sunt bolnavi și se îngrijorează 
(incorect) ulterior că ar putea avea o problemă mintală gravă. Alții cred că sunt 
maltratați în spital, iar aceste credințe persistă după ce sunt externați. După o boală 
critică, mulți oameni devin mult mai îngrijorați că se vor îmbolnăvi din nou. Oricare 
dintre aceste credințe te poate face să te simți foarte neliniștit sau deprimat.

• Sentimentul de a fi „în gardă” și „la limită”. După o traumă este normal să te simți 
anxios sau incapabil să te relaxezi. Unii oameni se simt mai furioși sau mai iritabili 
decât înainte. S-ar putea să ai dificultăți în privința somnului.

Cât de comun este PTSD?

Este normal să apară unele simptome ale PTSD după o traumă. Din fericire, majori-
tatea oamenilor încep să se simtă mai bine în prima lună. Cu toate acestea, în funcție de 
tipul de traumatism, 20-30% dintre oameni prezintă simptome de PTSD care persistă. 
După tratament în terapie intensivă, PTSD este experimentat de aproximativ 1 din 5 
persoane.

Figura: După tratamentul în terapie intensivă, PTSD este experimentat de aproximativ 1 din 5 persoane.
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În ce mod poate duce terapia intensivă la PTSD?

Prin definiție, dacă ești internat într-o unitate de terapie intensivă, atunci ești într-o stare 
critică. Ai nevoie de monitorizare permanentă și proceduri medicale invazive pentru a 
fi ajutat. Pacienții în terapie intensivă sunt adesea conectați la o gamă largă de aparate: 
printre cele mai cunoscute sunt monitoarele cardiace și ventilatoarele artificiale (utilizate 
atunci când pacienții nu pot respira singuri). Multe aparate de sprijin emit zgomote 
puternice pentru a avertiza personalul cu privire la schimbările în starea pacientului. 
De asemenea, este posibil ca pacienții să fie prevăzuți cu mai multe tuburi, fie pentru a 
introduce lichide și nutrienți, fie pentru a scoate alte lichide. Majoritatea pacienților din 
UCI sunt sedați, dar nu întotdeauna complet inconștienți. Este normal ca pacienții din 
UCI să aibă brațele sau picioarele mobilizate pentru a preveni scoaterea tuburilor sau a 
echipamentelor. Toate aceste intervenții sunt pentru a te ajuta să supraviețuiești crizei 
imediate, dar pot fi și înfricoșătoare.

Figura: Tratamentul în terapie intensivă este invaziv și implică o mulțime de echipamente de specialitate. 
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Există multe aspecte ale medicinii de îngrijire critică ce pot contribui la dezvoltarea 
ulterioară a PTSD. 

 

 
Îți amintesc aceste lucruri de experiența pe care ai avut-o în spital? Principala pri-
oritate a unității de terapie intensivă a fost să te ajute să supraviețuiești și astfel toate 
intervențiile asupra ta au fost realizate cu această intenție. Cu toate acestea, s-ar putea 
să trăiești cu urmările neintenționate ale simptomelor de stres post-traumatic.

Conștientizarea pericolului 
asupra propriei vieți
 Activarea „sistemului de 

amenințare” duce la sentimente 
normale de teamă sau teroare

Reținere
Pacienții a�ați în îngrijire critică 

sunt uneori restricționați din punct 
de vedere �zic, astfel încât să nu 
încerce să îndepărteze canulele,

 cateterele sau alte echipamente. 
Acest lucru te poate face să 
te simți neputincios și fără 

control. 

Delirul
Delirul este o stare severă de 

confuzie. Oamenii cu delir nu pot 
gândi clar, au di�cultăți să 

înțeleagă ce se întâmplă în jurul 
lor și pot vedea sau auzi lucruri 

care nu există.

Sedarea afectează 
conștiința

Este dezorientantă pătrunderea 
în și din conștiință. Medicația 
sedativă poate duce la delir.

Halucinații, credințe 
neobișnuite și vise

Pacienții a�ați în îngrijire critică au 
adesea experiența înspăimântătoare
 a sentimentului de a � persecutați. 
Unii văd lucruri care nu sunt reale. 

Acestea sunt încercări ale minții 
de a înțelege ceea ce se întâmplă.

Deprivarea de somn
Deprivarea de somn este o 

cauză principală a 
simptomelor psihologice 

deranjante.

Factorii de mediu, cum 
ar � iluminatul sau 

zgomotul aparatelor
Acest lucru te poate face să 
te simți dezorientat sau să 

nu poți dormi.

Personalul de asistență 
medicală care poartă 

echipamente de protecție
Suntem programați pentru a 
găsi fețe amabile liniștitoare. 

O combinație a sentimentului 
de a � parțial conștient și de a 

vedea fețe mascate poate 
contribui la paranoia.

 Prelungirea duratei
Unele experiențe traumatice se 
termină în câteva minute. Dar 
perioada petrecută în terapie 

intensivă poate dura câteva zile 
sau săptămâni, contribuind la 

intensi�carea traumei.

 Intervenții medicale
 Intervențiile medicale ar putea � 

înspăimântătoare, incomode, 
dureroase sau toate cele trei.

Ventilație mecanică
 Intubarea duce la imposibilitatea 
de a comunica, iar acest aspect te 
poate face să te simți neputincios, 

crescând riscul de a deveni 
delirant.

COVID-19
Lipsa contactului cu cei 
dragi te poate face să te 

simți singur și izolat. 
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Psihologii care lucrează cu oameni care au fost internați la terapie intensivă știu 
că este frecvent ca aceștia să aibă experiențe neplăcute - și deseori neobișnuite - în 
timpul internării în spital. Următoarele studii de caz sunt anonimizate, dar descriu 
experiențe raportate în mod frecvent de pacienții aflați la terapie intensivă.

 Povestea Tanyei

Tanya avea 35 de ani când s-a internat în spital pentru o operație planificată la plămâni. 
Prima intervenție chirurgicală nu a decurs așa cum era planificat și, în timp ce se afla în 
secția de recuperare, a suferit umflături severe pe întreg corpul. Își amintește că medicii 
păreau îngrijorați și spuneau că are nevoie de o operație suplimentară. A doua operație 
nu a avut succes și a petrecut mai mult timp în secția de recuperare simțindu-se extrem 
de rău („mai bolnavă ca niciodată”) înainte de a reveni pentru a treia operație. Și-a 
amintit cu tărie că a semnat un formular prin care și-a exprimat consimțământul pentru 
operația finală, iar următorul lucru de care a fost conștientă a fost că s-a trezit într-un 
loc ciudat. 

Tanya era foarte bolnavă, lua medicamente și delira. Uneori era conștientă, uneori nu. 
Se confrunta cu halucinații - credea că asistentele sunt ninja, iar ea a fost răpită și 
ținută captivă pe o barcă. Se simțea îngrozită și persecutată. Simțea că totul durează de 
săptămâni întregi.

Medicii au fost nevoiți să plaseze o linie centrală într-o venă mai mare ce se afla la 
nivelul gâtului. A fost intubată și ventilată mecanic, astfel încât un aparat respira în 
locul ei. Cu tuburi în gură nu putea vorbi. Tanya și-a amintit că a încercat să pună mâna 
pentru a simți ce era incomod lângă gât și cineva a încercat să o oprească. Ulterior, a aflat 
că a fost o asistentă care încerca să o oprească să scoată liniile afară, însă, în momentul 
respectiv, s-a simțit neajutorată și torturată.

Tanya a avut nevoie de mult timp pentru a se recupera din punct de vedere fizic. La un 
an după ce a fost internată, a început un curs de psihoterapie. Psihologul Tanyei a ascul-
tat-o și i-a spus că experimentase simptome ale tulburării de stres posttraumatic. Tanya 
retrăia flashback-uri terifiante de la internarea în spital: unele dintre acestea includeau 
flashback-uri ale halucinațiilor pe care le experimentase și sentimente de neputință. 
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De asemenea, a fost profund îndurerată pentru că a crezut că era într-un fel rău, sau să 
condamne, pentru că a provocat atât de multe griji familiei sale: într-un moment relativ 
lucid în spital, a descris că își imaginează familia suferind fără ea, chiar fără adăpost și 
pe străzi din cauză că a murit.

Tanya a urmat o formă de psihoterapie numită desensibilizare și reprocesare prin mișcare 
oculară (EMDR), în cadrul căreia a fost încurajată să se gândească și a fost ajutată să 
„proceseze” ceea ce i s-a întâmplat. Ea și psihoterapeutul ei au revizuit „jurnalul UCI” 
pe care asistenta ei de la terapie intensivă a ajutat-o să îl scrie, ceea ce a ajutat-o să 
organizeze evenimente într-o anumită ordine. În timpul terapiei, ea a cules fragmente 
importante din amintirile pe care le-a găsit atât de chinuitoare și confuze. Abordarea 
amintirilor sale traumatice a fost înspăimântătoare pentru Tanya - când s-a gândit din 
nou la ele, s-a simțit persecutată, la fel ca în terapie intensivă. Cu timpul, însă, a desco-
perit că sentimentul ei de teamă dispare și nu mai crede că este neputincioasă. A început 
să înțeleagă ce s-a întâmplat, iar fleshback-urile s-au redus. A fost important pentru ea 
să realizeze că asistentele o ajutaseră și că „luptătorii ninja” fuseseră halucinații.

Una dintre credințele cu care Tanya s-a confruntat în special a fost ideea că era rea 
pentru că a provocat suferință familiei sale. Își amintea că zăcea în patul ei de spital și 
își imagina că suferă fără ea și se simțea copleșită de sentimente de vinovăție. A lucrat 
cu terapeutul ei pentru a exprima și rezolva aceste sentimente și, în cele din urmă, a 
realizat că nu este responsabilă de modul în care s-au desfășurat evenimentele. A con-
siderat util să-și „actualizeze” imaginea catastrofică a familiei sale, cu o imagine fericită 
a acesteia cu un an mai târziu. Când a încetat să se mai învinovățească, s-a simțit mai 
capabilă să-și ofere amabilitatea și răbdarea care au ajutat-o să se recupereze din punct 
de vedere fizic.

 Povestea lui Dave

Dave avea șaizeci de ani și suferea de Bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPOC) 
și o afecțiune cardiacă. S-a simțit rău după o operație și nu și-a revenit așa cum se 
așteptase. A simțit că nu poate respira timp de câteva zile, iar când starea lui a început să 
se înrăutățească, a mers să-și vadă medicul de familie. Medicul său era atât de îngrijorat 
pentru el, încât a chemat o ambulanță care l-a dus direct la secția de urgențe. În secția 
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de urgențe, Dave a continuat să aibă probleme cu respirația, în ciuda faptului că i s-a 
administrat oxigen. El a fost mutat într-un cabinet respirator și a petrecut acolo cinci 
ore respirând foarte greu - a descris că se lupta pentru fiecare respirație. 

În cele din urmă, medicii săi au decis că Dave trebuie transferat la terapie intensivă. În 
acest moment, era epuizat și sigur că va muri. A fost transportat până la unitatea de 
terapie intensivă, care se afla la etaj, însă a existat o întârziere din cauza faptului că ușa 
liftului nu funcționa corect și și-a amintit că se gândea că va muri în lift. Dave a petrecut 
ulterior patru zile în unitatea de terapie intensivă. A fost ventilat mecanic până când 
starea lui a devenit suficient de stabilă pentru a fi mutat înapoi la secția respiratorie. 
Dave și-a revenit și a ieși din spital după o săptămână.

Când s-a întors acasă, Dave a început să aibă coșmaruri și flashback-uri repetate ale 
unui capac de sicriu care este așezat peste el. Coșmarurile îl înspăimântau și evita să 
meargă la somn pentru ca acestea să nu apară din nou: de multe ori își petrecea toată 
noaptea pe canapeaua din fața televizorului. Flashback-urile au provocat amintiri pe 
care Dave nu le putea înțelege, dar care l-au făcut să se simtă foarte anxios. El a simțit 
că nu poate face față și a început să evite lucruri care îl deranjau, cum ar fi lifturile și 
spitalele. Acest lucru a fost deosebit de problematic pentru Dave, deoarece avea nevoie 
de vizite regulate la spital pentru BPOC și afecțiunile cardiace. Pentru a înrăutăți 
lucrurile, angajatorul lui Dave nu a fost înțelegător în privința condiției sale, iar acesta 
simțea presiune și continua să muncească mai mult decât era bine pentru sănătatea sa.

Când a început psihoterapia multe luni mai târziu, Dave a spus inițial că nu a conștientizat 
o mare parte a internării sale în unitatea de terapie intensivă. Știa de la soția sa că a 
stat patru zile, că a fost ventilat mecanic și, de asemenea, a fost imobilizat. Nu știa prea 
multe, pentru că soția lui s-a supărat când a întrebat-o despre asta. În timpul terapiei, 
Dave a aflat că avea simptome ale PTSD. Terapeutul său i-a explicat faptul că evitarea 
lucrurilor care i-au amintit de experiențele sale în spital sunt de înțeles, dar că ar putea 
să-i împiedice recuperarea. 

În terapie, terapeutul său i-a cerut să-și reamintească încet și cu atenție ce s-a întâmplat 
la terapie intensivă. Dave și-a amintit de o experiență pe care a avut-o la terapie intensivă, 
când era sigur că murise și un capac de sicriu a fost pus peste el - a ajuns să înțeleagă 
că „unghiile” erau de fapt detalii aflate în tavanul de deasupra lui, pe care le-a interpre-
tat greșit din cauza delirului pe care îl experimenta la vremea respectivă. Mai târziu în 
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terapie, o parte importantă a tratamentului lui Dave a implicat reîntoarcerea la spitalul 
unde a fost tratat. Însoțit de o asistentă, el și terapeutul său au reiterat călătoria lui Dave 
din camera de urgență, la secția respiratorie, la unitatea de terapie intensivă - inclusiv 
o călătorie în liftul care nu a funcționat corect. El a considerat că îi provoacă anxietate 
confruntarea cu temerile sale, dar cu încurajare a fost capabil să se expună la lucrurile 
de care se temea. A rămas cu faptul că a supraviețuit. A început să meargă din nou la 
programările de la spital și, treptat, frica sa s-a redus și a început să se simtă din nou 
încrezător. Pe măsură ce și-a revenit, și-a dat seama că și soția sa a dezvoltat simptome 
ale PTSD și a încurajat-o să solicite tratament. 
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Delirul

Mulți pacienți care suferă de o boală critică și necesită terapie intensivă suferă de delir. 
Delirul este o stare severă de confuzie.

 

Figura: Delirul este denumirea medicală pentru o stare severă de confuzie.

Dacă ai avut delir în timpul internării în spital, s-ar putea să-ți faci griji cu privire la 
ce înseamnă acest lucru. Unii oameni se îngrijorează crezând că este un semn că sunt 
bolnavi mintal sau că înnebunesc. Nu vă faceți griji – nu înseamnă niciunul dintre 
aceste lucruri. Delirul este de fapt foarte frecvent în sfera medicală. Între patru și nouă 
din fiecare zece pacienți aflați la terapie intensivă se confruntă cu momente de delir. 
Mai mult, opt din zece pacienți care au avut nevoie de sprijinul aparatelor de respirație 
se confruntă cu momente de delir [3]. 

Figura: Delirul este experimentat de opt din zece pacienți care necesită ventilație în UCI.

Delirul

Ai di�cultăți în a 
înțelege ce se 

întâmplă

Nu poți gândi clar și 
te simți confuz

Poți simți emoții foarte 
puternice, precum sentimentul 

de a � speriat sau singur

Te poți simți persecutat 
și poți crede în lucruri 

neobișnuite

Poți vedea sau auzi 
lucruri care nu 

există, dar care par 
foarte reale
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Medicii cred că delirul este cauzat de modificări ale modului în care funcționează 
creierul. Acest lucru se poate întâmpla atunci când:

• Creierul tău primește mai puțin oxigen.

• Există schimbări în modul în care creierul tău folosește oxigenul și când există 
schimbări chimice în acesta.

• Iei anumite medicamente, sau te afli sub anestezie sau sedare.

• Ai o infecție severă sau suferi de anumite boli.

•  Ai dureri severe.

• Văzul sau auzul sunt reduse.

• Ai o vârstă înaintată.

Dacă ai avut experiențe de a vedea sau de a crede lucruri neobișnuite când ai fost la 
terapie intensivă, șansele sunt mari ca acestea să fie rezultatul unui delir. Din fericire, 
delirul este temporar și trece odată tratată cauza de bază. Dacă continuați să aveți 
experiențe precum cele pe care le-ați avut în spital, este posibil ca acestea să fie flash-
back-urile PTSD ale halucinațiilor pe care le-ați avut în spital și nu este un semn că 
delirul continuă. 
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Recuperarea din PTSD

Deși PTSD este extrem de chinuitoare, din fericire este o tulburare care poate fi tratată. 
Primul pas în depășirea PTSD este să înțelegem cum ne blochează activitatea și de ce 
nu se îmbunătățește de la sine. Psihologii au dezvoltat un mod foarte util de a gândi 
cu privire la PTSD, care ajută la punerea la punct a tuturor aspectelor. Deci, cum se 
dezvoltă PTSD și ce o face să continue?

1. Sistemul tău de amenințare este activ și a rămas activ

Creierul și corpul tău conțin un „sistem de amenințare” al cărui scop este să te ajute 
să rămâi în viață. O parte a creierului tău - amigdala - are sarcina de a identifi-
ca pericolele. Este declanșat de orice ar putea să îți amenințe viața - și declanșează 
o „alarmă” în corpul tău care te ajută să te pregătești să răspunzi. Motto-ul 
acestui sistem de amenințare este „mai bine în siguranță decât să îți pară rău” - ar 
prefera să declanșeze o alarmă falsă de nouă ori decât să rateze un pericol real. 

Figura: Sistemul tău de amenințare recunoaște pericolul și îți pregătește corpul să răspundă. După o experiență 

traumatică, sistemul tău de amenințare s-ar putea afla la un nivel ridicat de alertă. 

În timp ce sistemul tău de amenințare este activ, s-ar putea să nu poți dormi sau să nu 
te poți relaxa, te-ai putea simți „iritabil” sau în alertă cu privire la alte pericole din jurul 
tău. După o experiență traumatică, cum ar fi internarea la terapie intensivă, este normal 
ca sistemul tău de amenințare să rămână la un nivel ridicat de alertă încă o perioadă. 
Pentru persoanele care au PTSD pare să dureze și mai mult ca acesta să revină la 
normal.  

Sistemul tău de amenințare poate fi declanșat atât de pericole imaginate, cât și de cele 

Pericol
Recunoscut de 

amigdală
Corpul se pregătește 

pentru acțiune
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reale. S-ar putea să descoperi că, doar gândindu-te la ce s-a întâmplat cu tine, poate 
duce la declanșarea unor sentimente de anxietate și tensiune.

Tanya a fost înspăimântată în timpul petrecut în spital și mult timp după aceea. Când 
i-a descris psihologului, ea i-a spus cât de înspăimântată a fost știind că primele două 
operații nu au funcționat și că are nevoie de alta. De asemenea, ea a descris cât de 
îngrozită s-a simțit când a fost la terapie intensivă și neputincioasă, când a crezut că a 
fost ținută captivă. După ce Tanya a ieșit din spital, anxietatea ei a continuat - flash-
back-urile ei au fost înspăimântătoare și au făcut-o să se îngrijoreze că va înnebuni, s-a 
simțit „la limită”, nu a putut dormi și nu-i plăcea să fie în preajma altor oameni.

2. Amintirile PTSD sunt diferite

Amintirile PTSD sunt diferite de cele normale. Unele dintre calitățile care le pot face 
deosebit de stresante sunt:

• Caracterul imediat. Când amintirile PTSD „se joacă” în mintea ta, se poate simți ca 
și cum evenimentul se întâmplă chiar acum în momentul prezent. S-ar putea și să nu 
mai știi unde te afli.

• Strălucitoare, vii. Amintirile PTSD sunt adesea atât de vii încât par reale. S-ar putea 
să auzi sunete sau să simți mirosuri pe care le-ai experimentat în timpul evenimentu-
lui traumatic, cu o asemenea claritate încât simți că te afli din nou acolo.

• Involuntare. Amintirile PTSD se simt mai puțin „sub control”. Ele pot să vină în 
minte pe neașteptate și pot fi dificil de suprimat.

• Fragmentate. Este posibil să-ți amintești doar anumite părți din ceea ce s-a întâmplat 
sau memoria ta poate continua să înlocuiască acele părți neplăcute.

Nu este vina ta dacă experimentezi amintiri ca acestea. Amintirile tale sunt astfel 
datorită neurobiologiei tale - modul în care creierul tău este conceput. Psihologii cred 
că amintirile legate de traumă sunt stocate diferit de creier. O sarcină importantă în 
timpul terapiei traumei este „procesarea” amintirilor, astfel încât acestea să nu mai fie 
atât de dureroase.

 În timpul internării la terapie intensivă, Tanya a delirat și a crezut că a fost răpită de 
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oameni care intenționau să-i facă rău. Când a fost externată din spital, Tanya a avut 
multe amintiri nedorite despre lucruri pe care le-a experimentat la terapie intensivă. 
Avea amintiri despre conversațiile pe care credea că le-a auzit și avea aceleași senti-
mente de teroare pe care le simțise la acea vreme. Când aceste amintiri „s-au jucat” în 
mintea ei, se simțea ca și cum ar fi revenit la terapie intensivă. Erau atât de puternice 
încât putea mirosi din nou lucrurile - mirosul substanțelor chimice de curățare - și 
putea auzi sunetele aparatelor. Când a experimentat din nou aceste amintiri ciudate, 
acestea au făcut-o să se îndoiască de ceea ce era real sau nu.

3: PTSD se referă la înțelesuri

Terapia cognitiv comportamentală (CBT) lucrează cu gândurile și credințele noastre, 
deoarece acestea sunt cele care ne conduc sentimentele. Ceea ce face ca PTSD să fie 
atât de dureroasă, și o parte din tot ceea ce continuă să fie, sunt modalitățile prin care ai 
dat semnificație experienței trăite. Uneori, interpretările noastre sunt complet corecte, 
dar alteori pot fi lipsite de sens.

În timp ce era la terapie intensivă, Tanya era foarte bolnavă și a trebuit să fie imobilizată 
pentru a nu-și scoate tuburile. Delirul ei consta în faptul că halucina că asistentele erau 
ninja. Sensul pe care creierul (delirant) Tanyei l-a dat acestei experiențe în acel mo-
ment a fost faptul că a fost ținută captivă și persecutată - și, în consecință, s-a simțit 
speriată. După ce a fost externată din spital, Tanya a avut coșmaruri și flashback-uri 
care au redat această traumă. Acestea păreau atât de reale, iar interpretarea ei a acestor 
experiențe a fost că a înnebunit - ceea ce a făcut-o să se simtă și mai speriată.

Eveniment Interpretare Emoție
Fiind la terapie intensivă și 
realizând că nu mă pot mișca

Sunt ținută captivă Speriată

Coșmaruri cu asistente ninja Înnebunesc Speriată

Tabel: Modul în care Tanya a interpretat o parte din experiențele sale în timpul și după timpul petrecut la 

terapie intensivă.

Interpretările inutile ale evenimentelor te pot ține „blocat”. Tratamentele psihologice 
pentru PTSD implică actualizarea oricăror semnificații inutile ale traumei tale.
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Înțelesuri inutile Înțelesuri utile
Sunt ținută captivă de ninja mascați. Am fost îngrijită în spital de asistente care pur-

tau mască.
O să mor, viața mea este în pericol. Viața mea a fost în pericol, dar acum sunt în 

siguranță și mă recuperez.
Nimeni nu mă ascultă, nimănui nu-i pasă de 
mine.

Nu puteam să vorbesc pentru că aveam un tub 
în trahee. Am fost îngrijită atunci, iar oamenii 
au grijă de mine acum.

Înnebunesc, nu este normal să am astfel de 
experiențe.

Am fost delirantă la terapie intensivă și am avut 
halucinații. Acest lucru este foarte frecvent și nu 
înseamnă că înnebunesc.

Poate nu sunt în siguranță să am grijă de copiii 
mei acum.

Nu înnebunesc, mă recuperez din PTSD și sunt 
capabilă să-mi îngrijesc copiii în siguranță.

Tabel: Unele semnificații inutile ale Tanyei și cele mai utile perspective pe care le-a descoperit.

4: Uneori lucrurile pe care le facem pentru a face față sunt contra-

productive

Cu toții încercăm să facem tot posibilul pentru a gestiona felul în care ne simțim. 
O problemă în PTSD este că lucrurile pe care le facem pentru a face față uneori se 
dovedesc a fi inutile. Folosești vreuna dintre strategiile de coping de mai jos?

Strategii de coping Efectul dorit/ intenționat Efectul nedorit/ neintenționat
Evit amintirile. Evit stresul. Mă simt mai bine. Memoria traumei rămâne 

„neprocesată”. Viața este 
restricționată de anxietate.

Nu vorbesc despre asta. Evit stresul. Nu vreau ca oame-
nii să creadă că sunt nebună.

Memoria traumei rămâne 
„neprocesată”. Nu primești 
încurajări din partea celor 
dragi sau a profesioniștilor. Mă 
gândesc în continuare că sunt 
nebună.

Consum alcool sau droguri. Dorm mai bine. Controlez ceea 
ce simt.

Somnul se înrăutățește. Nu mă 
simt mai bine. Dependență

Evit să mă gândesc la ce s-a 
întâmplat, continui să suprim 
aceste gânduri.

Evit să mă simt stresată. Suprimarea lucrurilor mă 
determină să „revin” și să le 
experimentez mai puternic.

Verific / scanez simptomele. Detectez simptomele înainte ca 
acestea să devină grave.

Continui să am „alarme false” 
și să observ simptome neim-
portante.

Tabel: Strategiile de coping au consecințe intenționate și neintenționate.
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5. Pune totul la un loc

Dacă pui împreună toți acești pași, începi să înțelegi de ce PTSD nu se îmbunătățește 
de la sine. Acesta este „ciclul vicios” pe care terapeutul Tanyei l-a desenat cu ea. Tanya 
a considerat că a fost util deoarece a dat sens la ceea ce se întâmpla cu ea și a primit un 
plan pentru ceea ce era nevoie să facă în cadrul tratamentului. 

Simptome intruzive ale memoriei

Evit să mă gândesc la asta
Mă țin ocupată, distrasă

Încerc și împing amintirile deoparte
Mă gândesc că mi-am supărat familia

Gânduri și credințe negative

Eveniment traumatic

Simțul actual al amenințării

Strategii de coping

Evitarea înseamnă 
că amintirile mele 

rămân neschimbate 
și vii

Evitarea înseamnă 
că credințele mele 

rămân la fel

M-am simțit foarte rău la terapie intensivă. 
Am avut delir - am avut halucinații și am crezut 

că asistentele sunt ninja, credeam că 
sunt răpită și ținută captivă

Amintiri fragmentate. Amintiri 
declanșate ușor.

Flashback-uri vii ale halucinațiilor 
și a sentimentului de a fi persecutat.

În timp ce se afla la terapie intensivă: 
S-ar putea să mă omoare. Luptătorii 
ninja mă țin captivă pe o barcă. Sunt 

neputincioasă.
După: Înnebunesc? Sunt rea, este 

vina mea

 Îngrozit
Neputincios
Persecutat

Vinovat

Plan: Îmi examinez 
convingerile și 

construiesc ceea 
ce gândesc acum

Plan:
• Nu mai evit

• Îmi abordez amintirile
• Încerc să-mi reiau viața

Plan: „Procesarea” 
amintirilor mele 

împreună cu 
un terapeut

!
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Tratamente psihologice pentru PTSD

Există tratamente psihologice excelente, bazate pe dovezi, pentru PTSD. Unele dintre 
cele mai cercetate sunt:

• Terapiile cognitiv-comportamentale (CBT), inclusiv Terapia Cognitivă pentru 
PTSD (CT-PTSD) și Terapia de Procesare Cognitivă (CPT)

• Desensibilizarea și reprocesarea prin mișcări oculare (EMDR)

Deși aceste tratamente pot diferi prin specificul lor, ceea ce toate implică este:

• O anumită expunere la memoria traumei. Amintirile PTSD pot fi puțin amestecate 
(amintirile de la terapie intensivă chiar mai mult). A vorbi și a scrie despre ceea ce ți 
s-a întâmplat poate ajuta la „procesarea” acestor amintiri pentru a deveni mai puțin 
intruzive și înfricoșătoare.

• Crearea înțelesului. Înțelegerea a ceea ce ți s-a întâmplat, înțelegerea sensului pe care 
l-ai dat acestor experiențe la momentul respectiv și ajutorul în privința reevaluării 
acestor idei în lumina a ceea ce știi acum.

• Învățarea diferitelor strategii de coping. Depășirea evitării, învățarea unor modalități 
mai sănătoase de coping și reluarea vieții. 

Sarcini speciale de terapie dacă ai fost la terapie intensivă

Unele componente ale tratamentului care pot fi deosebit de utile pentru persoanele care 
au experimentat UCI includ:

• Învățarea despre modalitățile prin care bolile fizice, delirul și aspecte privind mediul 
medical te pot afecta din punct de vedere psihologic.

• Învățarea despre halucinații și flashback-uri și de ce se întâmplă. Este important să 
înțelegi că doar pentru că ai experimentat halucinații în timpul internării la terapie 
intensivă sau flashback-uri după aceea, nu înseamnă că ești pe cale să înnebunești sau 
că ești în pericol.

• Citirea fișei medicale pentru a afla ce ți s-a întâmplat în fiecare zi (pentru a completa 
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amintirile din această perioadă). Dacă trauma ta a continuat mult timp, psihologii te 
vor ajuta să creezi o „cronologie” a evenimentelor pentru a-ți întregi povestea.

• Vizualizarea unor site-uri dacă este posibil. Revizitarea secției de terapie intensivă 
(sau privirea unor imagini sau videoclipuri) te poate ajuta în vederea „procesării” 
amintirilor legate de traumă și corectării convingerilor nefolositoare. Mulți oameni 
consideră că este util să întâlnească personalul care i-a îngrijit.

• Acceptarea faptului că ar putea exista lacune în memoria ta, deoarece nu ai fost 
conștient pe toată perioada internării. 

• Înțelegerea faptului că ai putea avea „amintiri corporale” puternice despre ceea ce 
ți s-a întâmplat. Acestea pot fi experimentate ca flashback-uri sau pot fi retrăite în 
timpul tratamentului traumei.
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Ce ar trebui să fac dacă cred că aș putea avea 
PTSD după o boală critică?

Pasul 1: Screening

Dacă crezi că ai putea avea PTSD, atunci un prim pas este completarea acestui scurt 
chestionar. Nu îți oferă un diagnostic privind PTSD, dar îți poate indica dacă poți 
beneficia de o evaluare completă realizată de către un profesionist în domeniul sănătății 
mintale.

Uneori, lucrurile se întâmplă persoanelor care sunt neobișnuit de sau mai ales înfricoșătoare, oribile sau 
traumatice. De exemplu a fi internat într-o unitate de îngrijire critică (terapie intensivă). Ai experimentat 
vreodată acest tip de eveniment?
DA / NU

Dacă da, te rog să răspunzi la întrebările de mai jos.

 În ultima lună:
1. Ai avut coșmaruri despre eveniment(e) sau te-ai gândit la eveniment(e) deși nu voiai? 
DA / NU

2. Ai încercat din greu să nu te gândești la eveniment(e) sau ai făcut un efort suplimentar pentru a evita 
situațiile care ți-au amintit de eveniment(e)? 
DA / NU

3. Ai fost constant în gardă, atent, sau ușor speriat?
DA / NU

4. Te-ai simțit amorțit sau detașat de oameni, activități sau împrejurimi? 
DA / NU

5. Te-ai simțit vinovat sau incapabil să încetezi a te învinovăți pe tine sau pe alții pentru evenimentul(ele) 
sau orice probleme pe care le-ar fi cauzat evenimentul(ele)?
DA / NU

Dacă ai răspuns DA la trei sau mai multe dintre aceste întrebări, este posibil să suferi de tulburare de 
stres posttraumatic. Poate dorești să contactezi un specialist în sănătate mintală pentru o evaluare 
completă. 
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Pasul 2: Vorbește cu un profesionist

Dacă crezi că experimentezi simptome de PTSD, poți să soliciți ajutor din partea unui 
profesionist. Ar trebui să te adresezi mediculului de familie sau să contactezi un psiho-
terapeut. 

Pentru a găsi un terapeut format în CBT

• SUA: http://www.abct.org

• Marea Britanie: https://www.babcp.com

• Europa: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Australia: https://www.aacbt.org.au

• Canada: https://cacbt.ca/en/

Pentru a găsi un terapeut format în EMDR

• SUA: https://emdria.org

• Marea Britanie: https://emdrassociation.org.uk

• Europa: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Australia: https://emdraa.org

• Canada: https://emdrcanada.org
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Informații pentru profesioniștii din domeniul 
sănătății mintale care lucrează cu pacienți care 
au PTSD în urma internării la terapie intensivă

Chiar și terapeuții obișnuiți să lucreze cu supraviețuitori ai traumei pot fi „scuturați” de 
anumite aspecte ale traumei UCI. În mod fundamental, tratamentele psihologice pentru 
traume UCI utilizează aceleași elemente ca și atunci când tratează alte tipuri de traume. 
Cu toate acestea, terapeuților le-ar putea fi de ajutor familiarizarea cu detaliile de mai 
jos și solicitarea unei supervizări adecvate atunci când lucrează cu această populație. 
Dacă ai experimentat  o traumă medicală și intenționezi să soliciți terapie, ar putea fi 
util să discuți această pagină cu terapeutul tău.

Amintiri ale traumei: durată, fragmentare, conținut

Internarea la terapie intensivă poate varia de la zile la săptămâni. Durata șederii poate 
însemna faptul că pacienții au prezentat un nivel mai ridicat al traumei decât alți 
supraviețuitori și că pot exista mai multe amintiri ale traumei care pot fi procesate 
ulterior.

Este puțin probabil ca pacienții să fi fost conștienți întreaga perioadă petrecută la terapie 
intensivă. Este posibil să fi avut conștiința afectată, codificarea memoriei se poate să fi 
fost afectată, iar recuperarea va fi ulterior afectată. Este de așteptat ca pacienții să aibă 
lacune la nivelul memoriei, iar acestea pot fi recunoscute. În timpul procesării memoriei 
puteți utiliza promptul „Și care este următorul lucru pe care vi-l puteți aminti?”.

Terapeuții ar trebui să se aștepte ca amintirile traumatice ale experiențelor de îngrijire 
critică să fie fragmentate și să conțină un amestec de conținut „real” și „halucinat”. 
Adesea este util să construiți o cronologie a experiențelor spitalicești ale persoanei, care 
să includă informații din memoria lor, din fișele medicale și din jurnalul UCI, dacă 
există, precum și descrieri din partea familiei și prietenilor. Construirea unei narațiuni 
ilustrate sau scrise este adesea utilă. 
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Experimentarea iluziilor sau a halucinațiilor în UCI pot părea să 

persiste după externare

Delirul este extrem de frecvent la pacienții care au avut nevoie de terapie intensivă și 
poate provoca halucinații și credințe delirante. Dacă aceste experiențe par a fi persistente 
după ICU, poate fi util să le conceptualizăm ca amintiri involuntare ale experiențelor lor 
de a încerca activ să creeze sensuri, care au fost codificate în timpul stărilor fiziologice 
de delir. 

Pentru a da un exemplu clinic. „Mark” a fost ventilat și sedat în timpul internării sale 
la terapie intensivă și a avut delir. Una dintre asistentele sale era de origine asiatică 
și în această perioadă a crezut că a fost persecutat de gangsteri asiatici. După ce și-a 
revenit din punct de vedere fizic, tot a simțit frică în jurul oamenilor cu aspect asiatic, a 
experimentat amintiri neplăcute în preajma fețelor asiatice și susținea (ceva mai puțin 
puternic decât în timpul internării la UCI) faptul că a fost urmărit de o gașcă de bărbați 
asiatici. Conceptualizarea pe care el a găsit-o ca fiind cea mai utilă a fost că sistemul 
său de amenințare a fost ușor declanșat de similarități cu amintirile traumei (fețele 
asiatice), iar amintirile sale nedorite au fost flashback-uri din perioada internării sale la 
terapie intensivă. Ambele au redus intensitatea, cu expunerea terapeutică la amintirile 
sale traumatice. Ulterior, el a efectuat câteva experimente comportamentale pentru a-și 
testa convingerile cu privire la faptul de a fi urmărit și a reevaluat credința sa „nimeni nu 
îmi acordă o atenție deosebită” ca fiind cel mai puțin amenințătoare. Odată ce amintirile 
sale au fost „procesate” și credințele sale reevaluate, nu a mai simțit atâta suferință în 
legătură cu amintirile sale de la terapie intensivă.

Pacienții pot descrie „amintiri corporale” deosebit de puternice în 

timpul reprocesării memoriei traumatice

Pacienții ar putea descrie aceste experiențe în mod spontan în timpul evaluării sau 
procesării memoriei, dar ar putea, de asemenea, să fie utilă solicitarea acestor experiențe 
în mod direct și subtil de către terapeut. De exemplu, pacienții pot raporta senzații 
neplăcute în zona gâtului legate de experiența intubației sau disconfort la nivelul zonei 
inghinale legat de cateterism. La fel ca în cazul amintirilor obișnuite ale traumelor 
din experiențe vizuale sau auditive, reprocesarea memoriei (adică expunerea la) acestor 
amintiri somatosenzoriale este o formă eficientă de tratament. Dacă pacienții au petrecut 
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timp la terapie intensivă întinși pe spate sau într-o poziție înclinată, poate fi util să 
efectuați anumite părți ale procesării memoriei cu pacientul într-o poziție similară cu 
cea în care s-a aflat.

„Flashback-urile de durere” sunt un fenomen real și merită 

explorate

Flashback-urile sunt forme de memorie involuntară. Ele sunt adesea experimentate 
în modalități vizuale și auditive, însă amintirile olfactive (miros) și somatosenzoriale 
(atingere) sunt, de asemenea, frecvent raportate. Cercetările indică faptul că persoanele 
care suferă de durere fizică în timpul traumei lor pot re-experimenta această durere 
sub formă de flashback-uri, dar că mulți nu vor raporta spontan aceste experiențe. 
Experiența clinică indică faptul că aceste amintiri pot fi procesate în același mod ca și 
alte amintiri traumatice.

Trebuie abordate evaluările consecințelor traumei

Evaluările realizate în urma experiențelor de îngrijire critică ar putea atinge o serie de 
domenii importante și pot fi abordate folosind intervenții cognitive și comportamen-
tale. Pentru mai multe informații, clinicienii sunt direcționați către Murray și colab. 
(2020) [4] care discută abordările clinice ale acestora mai detaliat.

• Credințe despre boli mentale sau integritate mentală datorate experiențelor de delir. 
Credințele ar putea include teme precum „Înnebunesc”, „Nu pot avea încredere în 
propria mea minte” sau „Nu dețin controlul”. Pacienții s-ar putea simți rușinați de 
modul în care s-au comportat în timpul tratamentului. 

•  Convingeri despre pierderi. Acestea pot include convingeri privind pierderea unei 
funcții fizice sau pierderea modului de viață anterior.

• Credințe despre imaginea corporală. Acestea pot include convingeri despre schim-
barea permanentă, cum ar fi „Nu voi mai fi niciodată același” sau alte convingeri despre 
cicatrici sau alte modificări ale imaginii corporale, cum ar fi „Sunt dezgustător”.

• Probleme de sănătate. Este frecvent ca pacienții care au avut experiențe medicale 
grave să se teamă de reapariția bolii respective sau de o altă boală care ar putea duce 
la reinternare în spital. O astfel de anxietate legată de sănătate poate, de asemenea, să 
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se extindă cu îngrijorarea pentru cei dragi.

• Credințe privind tratamentul medical și personalul medical. Să te simți furios 
pentru aspectele tratamentului medical nu este neobișnuit, iar unii pacienți se pot 
simți neîncrezători față de personalul medical.

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Boli Critice, Terapie Intensivă și Tulburare de Stres Post-Traumatic (PTSD)

28 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Vizite pe site-uri și înregistrarea accesului

În mod util, pacienții pot avea acces la înregistrările internărilor lor la terapie intensivă, în 
detaliu pe parcursul bolii și procedurile medicale la care au fost supuși. Unele spitale vor 
crea un „jurnal al UCI” pentru pacienți, iar aceste informații sunt adesea utile în terapie 
atunci când pacienții sunt ajutați să-și dezvăluie experiențele. În unele circumstanțe, 
vizitele la terapie intensivă pe site-uri sunt posibile și mulți pacienți raportează că sunt 
utile. Vizitele fizice la terapie intensivă sunt în prezent mai puțin probabile din cauza 
coronavirusului, și astfel vizitele virtuale pe site sunt o alternativă viabilă.

Terapeuții ar trebui să-i ajute pe clienți să caute informații care să-i ajute să înțeleagă ce 
anume ar fi putut provoca halucinațiile sau care îi pot ajuta să-și actualizeze convinger-
ile. De exemplu, clientul nostru „Dave” a ajuns să înțeleagă că „unghiile din sicriu” 
pe care le-a văzut în UCI s-ar putea să fi fost detalii în tavan. Când „Tanya” a vizitat 
UCI, a văzut cât de blânde erau interacțiunile asistentelor cu pacienții și cât de blând 
i-au încurajat să nu atingă tuburile, iar credințele sale au fost actualizate cu informații 
precum „încearcă să ajute, nu să facă rău”.

Pacienții pot raporta declanșări în curs de desfășurare

Declanșatoarele pot fi vizuale, cum ar fi personalul medical, locațiile sau personalul fizic. 
Declanșatoarele pot fi, de asemenea, auditive, cum sunt aparatele de sonorizare. Ele pot 
fi, de asemenea, somatosenzoriale, inclusiv întinderea în diferite poziții. Pacienții pot fi 
încurajați să utilizeze discriminarea stimulativă pentru a face diferența între „atunci” și 
„acum”, atât în privința declanșatoarelor naturale experimentate în viața de zi cu zi, cât 
și în privința provocărilor deliberate în sala de terapie.

Instrumentele psihologice pentru tratamentul PTSD includ

Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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Despre acest ghid

Cine suntem noi?

Dr Matthew Whalley este psiholog clinician și director al Psychology Tools. Interesele 
sale clinice de specialitate sunt pentru supraviețuitorii traumelor și dezvoltarea unor 
resurse psihologice pentru a ajuta clinicienii să furnizeze terapie eficientă. A activat în 
medii primare, comunitare și terțiare în cadrul NHS, iar acum menține o activitate privată. 
Baza sa se află în cercetare, iar lucrarea sa publicată include explorarea abordărilor psi-
hologice în managementul durerii, memoria autobiografică a supraviețuitorilor traumei 
și abordări cognitiv comportamentale ale amețelii.

Dr Hardeep Kaur este psiholog clinician și consultant clinic în cadrul Psychology Tools. 
Este specializată în dependențe și traume, profesor calificat de mindfulness și supervi-
zor clinician. Rolurile actuale ale Dr. Kaur sunt într-un serviciu de dependențe NHS 
și un serviciu IAPT NHS. A condus echipe de psihologie într-un serviciu IAPT și în 
cadrul Combat Stress și a lucrat într-un serviciu de traumatism terțiar NHS. Dr Kaur 
este un terapeut acreditat BABCP CBT și are experiență în ACT, CFT și EMDR.

Ce este Psychology Tools?

Misiunea Psychology Tools este una dublă: să se asigure că terapeuții din întreaga lume 
au acces la instrumente de înaltă calitate bazate pe dovezi de care au nevoie pentru a 
efectua o terapie eficientă și să fie o sursă sigură de auto-ajutor psihologic pentru public. 
Puteți afla mai multe pe psychologytools.com. 
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