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ABSTRACT 

SOCIOLOGICAL REFLECTIONS ON THE PSYCHOLOGICAL  
IMPACT OF DISASTERS 

The present article proposes an analytical approach to the sociological study of 
the  psycho-social aftermath of natural disasters, an approach which aims to synthesize a 
dual theoretic-conceptual and methodological mode of inquiry. One of the goals of this 
study is to achieve a better understanding of the social implications of the disturbances to 
individuals’ behaviors and their psychosomatic after-effects in the wake of natural disasters. 
Towards this goal, the present article will review some of the approaches to this specialized 
line of inquiry undertaken to date at an international level, and will address a number of 
salient aspects of this phenomenon, including individuals’ emotional responses following 
natural disasters, and the manifestations of such responses in their various stages; factors that 
may lead to the greater vulnerability of certain people and populations to such traumatizing 
events; as well as factors both among individuals and within their social groupings that may 
increase the likelihood of resilience and recovery. The present study will conclude by 
offering a methodological approach to understanding and evaluating the psychological 
impact of natural disasters upon society. 
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„A disaster is a severe psychological and psychosocial disruption, 

that largely exceeds the ability to cope of the affected community” 
(World Health Organization, 1992) 
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1. PREAMBUL 

Aflată pe cea de-a doua treaptă a piramidei lui Maslow, nevoia de securitate a 
indivizilor şi, totodată, a comunităţilor este o realitate care contribuie semnificativ 
la configurarea vieţii sociale, atât echilibrul individual, cât şi cel comunitar 
depinzând într-o măsură considerabilă de satisfacerea nevoilor de siguranţă fizică, 
psihică şi socială. 

Oricât de bine organizată şi securizată ar fi viaţa socială, expunerea 
indivizilor şi comunităţilor, de-a lungul timpului, la diverse evenimente de risc este 
inevitabilă. Fie că este vorba despre riscuri cauzate de hazarde naturale (fenomene 
meteorologice periculoase – furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ; incendii de 
pădure; avalanşe; fenomene distructive de origine geologică – alunecări de teren, 
cutremure de pământ), fie despre riscuri cauzate de hazarde tehnologice (accidente, 
explozii, incendii, poluare etc.) sau biologice (epidemii, zoonoze), toate acestea 
reprezintă evenimente traumatice atât pentru indivizi, cât şi pentru comunitate. 
Impactul lor la nivelul societăţii este unul deosebit de complex, cuprinzând atât 
aspecte legate de pagubele materiale, economice şi de mediu, cât şi aspecte ce ţin 
de pagubele umane, care implică deopotrivă vătămarea fizică şi psihică a 
indivizilor. Mai mult, în anumite circumstanţe, producerea acestor hazarde poate 
avea un impact şi la nivelul sistemului instituţional, ajungând până la a pune în 
pericol stabilitatea socială. 

Problematica dezastrelor constituie una dintre temele interdisciplinare, de 
mare interes pentru oamenii de ştiinţă din întreaga lume, studiată atât în cadrul 
ştiinţelor exacte, cât şi de către ştiinţele socio-umane. Deşi, de regulă, atenţia 
cercetătorilor se îndreaptă către aspectele cele mai vizibile, mai dramatice ale 
dezastrelor – pierderea de vieţi omeneşti, vătămarea corporală şi distrugerile 
materiale –, afectarea psihică a indivizilor constituie, deopotrivă, o dimensiune 
definitorie a fenomenului, reprezentând rănile nevăzute şi, câteodată, deosebit de 
adânci ale dezastrelor.  

La nivel internaţional, există numeroase studii dedicate dimensiunii 
psihologice a dezastrelor, fie cercetări „la cald” realizate în urma producerii unor 
evenimente traumatice concrete, fie cercetări teoretice, de sinteză, toate acestea 
ţintind, în cele din urmă, să surprindă cauzalităţi între tipul dezastrului, factorii de 
risc şi gravitatea impactului psihologic, în scopul ultim al elaborării unor strategii 
de prevenire şi/sau diminuare a efectelor psihologice negative ale dezastrelor, atât 
la nivel individual, cât şi la nivel comunitar.  

Articolul de faţă propune o analiză sociologică asupra impactului psihologic 
pe care îl au dezastrele asupra societăţii, aducând în discuţie atât aspecte de ordin 
teoretico-conceptual, cât şi de ordin metodologic. Unul dintre obiectivele acestui 
studiu este cel de explorare a implicaţiilor sociale pe care le au modificările 
comportamentale şi psihosomatice provocate de dezastre, aşa cum se reflectă acest 
subiect în literatura de specialitate existentă pe plan internaţional, fiind urmărită o 
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diversitate de aspecte, precum reacţiile emoţionale postdezastru şi fazele lor, 
factorii de risc ai expunerii la evenimente traumatice – grupuri vulnerabile, 
vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi sociale cu impact asupra afecţiunilor psihologice 
posttraumă; factori de rezilienţă individuală şi comunitară ai expunerii la evenimente 
traumatice. De asemenea, studiul va prezenta în final o schiţă metodologică pentru 
evaluarea impactului psihologic al potenţialelor dezastre asupra societăţii. 

2. CADRUL GENERAL DE ANALIZĂ. CONCEPTE ŞI PERSPECTIVE 

Impactul psihologic la nivelul societăţii desemnează traumele psihologice 
resimţite de populaţie în urma producerii unui eveniment de risc, constând în 
reacţii psihologice, psihosomatice şi comportamentale negative, exprimate, în 
principal, prin emoţii precum cele de teamă, furie, panică, neîncredere, tristeţe, 
apatie. Prezentând grade diferite de severitate, traumele psihologice cauzează 
disfuncţii, pe o durată mai scurtă sau mai lungă, la nivelul individual, interpersonal 
şi societal. Atunci când teama, furia şi neîncrederea de la nivelul individual/ 
interpersonal se generalizează la nivel societal, ele vor căpăta caracter de masă – 
panică, isterie de masă, vandalism, prin generalizarea stării de teamă şi, respectiv, 
furie; apatie de masă, prin generalizarea lipsei de încredere şi speranţă.  

Cele trei puncte de interes în studiul ecuaţiei impactului psiho-social al 
dezastrelor sunt: factorii de risc/agravanţi ai expunerii la evenimentele traumatice, 
denumite şi stresorii traumatici; factorii atenuanţi ai expunerii; şi, în fine, reacţiile 
psiho-sociale la expunerea traumatică. Amploarea şi severitatea impactului psiho-
social al dezastrelor va depinde de modul în care se combină factorii de risc cu cei 
atenuanţi. 

2.1. REACŢIILE EMOŢIONALE POSTDEZASTRU 

Conform Psychosocial consequences of disasters, document emis de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Departamenul de Sănătate Mentală, reacţiile 
emoţionale pot fi împărţite în trăiri imediate în timpul dezastrului şi reacţii 
ulterioare producerii evenimentului, unele putând apărea mai devreme, altele mai 
târziu (WHO, 1992: 5).  

Trăirile imediate reflectă primul contact al indivizilor supravieţuitori cu 
distrugerile palpabile ale dezastrului: vătămări fizice, asistare la moartea celor 
apropiaţi sau la vătămări şi decese în masă, trăirea sentimentelor de pericol, 
neajutorare, lipsă de speranţă, sau a unor sentimente contradictorii, rezultate din 
constrângerea de a alege între a-i ajuta pe alţii sau a lupta pentru propria 
supravieţuire. Reacţiile emoţionale din timpul producerii dezastrului şi de imediat 
după sunt, de regulă, extrem de puternice şi de greu de controlat, fiind în 
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concordanţă cu starea de şoc aferentă producerii dezastrului şi putând ajunge până 
la a pune viaţa indivizilor în pericol, atunci când anxietatea paralizantă, 
comportamentul de fugă necontrolată ori panica de grup devin copleşitoare. În 
acest sens, s-a constatat că a fi capabil să te mobilizezi imediat în situaţii 
traumatizante este un factor de protecţie important împotriva sechelelor psihice pe 
termen lung: „În studiile privind comportamentul în caz de dezastre, nivelul 
individual de pregătire, instruirea şi educarea în caz de dezastre apar ca fiind cei 
mai importanţi factori determinanţi ai unui prognostic bun” (Weisaeth, 1989, în 
WHO, 1992: 5). 

După „eveniment”, reacţiile emoţionale parcurg mai multe etape, de la starea 
de euforie şi de uşurare a supravieţuitorilor, până la sentimente intense de 
anxietate, însoţite de coşmaruri şi amintiri înspăimântătoare, care pot degenera în 
atacuri de panică, alternând cu insensibilitate şi nepăsare, în funcţie de mecanismul 
de autoapărare al fiecăruia. Dacă aceste reacţii sunt de scurtă durată, ele pot fi 
considerate o reacţie normală la experienţa traumatică, dar dacă persistă la nivel 
ridicat şi mai mult de câteva săptămâni, ele reprezintă o tulburare de stres 
posttraumatic (post-traumatic stress disorder – PTSD∗ – WHO: 6). 

Concret, consecinţele psihologice ale dezastrelor sunt foarte clar sintetizate 
de Carol S. Fullerton şi Robert J. Ursano (2005), tulburările cauzate de traumele 
dezastrelor fiind împărţite în două mari categorii: diagnostice psihiatrice şi reacţii 
comportamentale/psihologice: 

 
Diagnostice psihiatrice: 
– tulburare de stres posttraumatic; 
– tulburare acută de stres; 
– depresie majoră; 
– tulburări legate de utilizarea de substanţe; 
– tulburare de anxietate generalizată; 
– tulburare de adaptare; 
– tulburări mintale organice secundare în urma rănirii capului, expunerii 

toxice, bolii şi deshidratării; 
– somatizare; 
– factorii psihologici care afectează boala fizică (la cei răniţi). 
 
Reacţii psihologice şi comportamentale: 
– reacţii de durere şi alte reacţii normale la un eveniment anormal; 
– schimbarea interacţiunilor interpersonale (retragerea, agresiunea, violenţa, 

conflictul de familie, violenţa în familie); 
                                            

∗ Pentru tulburarea de stres posttraumatic (TSPT) vom folosi în continuare abrevierea din 
limba engleză, PTSD, aceasta fiind mai uzitată în mediul academic autohton.    
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– modificări ale comportamentului de muncă (schimbarea capacităţii de a 
munci, concentrarea, eficacitatea la locul de muncă, absenteismul, renunţarea la 
muncă); 

– modificări ale utilizării asistenţei medicale; 
– schimbări în privinţa fumatului; 
– schimbări în privinţa consumului de alcool (Fullerton & Ursano, 2005: 23). 
Din punct de vedere al configuraţiei vieţii sociale, Cohen et al. (1987) 

identifică patru faze ale reacţiilor psihologice la dezastru: prima fază este cea care 
apare imediat după dezastru, sistemul de sprijin cel mai des folosit având în centru 
familia, prietenii, vecinii, oamenii entuziaşti tinzând să coopereze, până chiar la 
apariţia faptelor eroice: „Aceste reacţii sunt cel mai bine înţelese ca răspunsuri 
normale la evenimente anormale.” (Cohen et al., 1987, în Fullerton & Ursano, 
2005: 27); a doua fază ţine, în general, între o săptămână şi câteva luni după 
dezastru, sprijinul trecând de la cercul imediat la agenţii externi şi comunitate, 
pentru a începe procesul de curăţire/reconstrucţie; a treia fază ţine până la un an, 
sentimentul comuniunii putându-se diminua, pe de-o parte, din cauza eventualelor 
dezamăgiri şi resentimente atunci când aşteptările în ceea ce priveşte sprijinul şi 
restaurarea sunt înşelate, iar pe de altă parte, din cauza faptului că indivizii se vor 
concentra mai mult în această etapă pe propriile probleme/îngrijorări; cea de a patra 
fază, reconstrucţia vieţii personale şi sociale, poate dura ani de zile, „recuperarea 
după un dezastru implicând soluţionarea simptomelor iniţiale psihologice şi 
somatice prin reexaminarea evenimentului, desemnarea unei semnificaţii şi 
integrarea într-un nou concept al sinelui” (Cohen et al., 1987, în Fullerton & 
Ursano, 2005: 27).  

2.2. FACTORI DE RISC (AGRAVANŢI) 

Despre riscul apariţiei afecţiunilor psihice postdezastru există o multitudine 
de studii la nivel internaţional. Carol S. Fullerton şi Robert J. Ursano afirmă în 
studiul lor amplu, Psychological and Psychopathological Consequences of 
Disasters, faptul că gradul morbidităţii psihiatrice în caz de dezastru depinde de un 
număr mare de factori, dintre care cei mai însemnaţi sunt: tipul dezastrului, 
expunerea, gradul vătămării, gradul în care viaţa este pusă în pericol, durata 
perturbării individuale şi comunitare (Fullerton & Ursano, 2005: 13). Conform 
uneia din ipotezele de la care pleacă aceştia, cu cât „doza” de stresori traumatizanţi 
este mai mare, cu atât mai mare este probabilitatea ca un individ sau un grup de 
indivizi să dezvolte rate mari de morbiditate psihiatrică.  

Unul dintre elementele care influenţează tipul reacţiilor emoţionale legate de 
dezastre, fiind considerat de către specialiştii în domeniu unul dintre factori de risc 
relevanţi, se referă la cauza declanşatoare a dezastrelor, în funcţie de aceasta 
vorbindu-se, pe de-o parte, despre dezastre naturale (cauzate de fenomene 
naturale), iar pe de altă parte, despre dezastre antropice (provocate de om – 
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intenţionat sau neintenţionat). Literatura de specialitate legitimează ideea potrivit 
căreia modul de raportare emoţională a oamenilor la dezastru este diferit, în funcţie 
de originea acestuia, astfel încât cu cât (auto)controlul situaţiei asupra dezastrului 
este mai mare (şi, prin urmare, hazardul mai previzibil), cu atât este de aşteptat ca 
impactul psihologic să fie mai mic. 

„În dezastrele produse de natura necruţătoare, tipul de dezastru determină, în 
general, modul în care durerea este percepută, iar vinovăţia cuantificată. Unele 
dezastre sunt mai previzibile, cum ar fi, de exemplu, în zonele predispuse la 
uragane, erupţiile vulcanice sau inundaţiile, altele fiind mai puţin previzibile, ca în 
cazul unor cutremure sau incendii masive” (López-Ibor, 2005: 3). 

Pe de altă parte, este de aşteptat ca, în cazul dezastrelor antropice, unde 
vinovaţii pot fi identificaţi şi acuzaţi, furia oamenilor, precum şi teama producerii 
unor evenimente asemănătoare, să fie mai mari decât în cazul dezastrelor naturale: 
„În cazul în care există o vină evidentă, neglijenţă umană, rea-voinţă sau violenţă, 
şi sprijin puţin, efectul va fi probabil unul negativ” (WHO: 1992). 

Cu toate acestea, există voci care susţin faptul că nu se poate vorbi despre 
dezastre naturale pure, impactul unui dezastru natural fiind mult influenţat şi de 
capacitatea comunităţii de a reacţiona, de modul de gestionare instituţională şi 
umană a acestuia. De exemplu, Steinberg (2000), care a studiat o serie largă de 
dezastre în SUA, este de părere că trebuie luat în calcul şi gradul de dezvoltare 
comunitară, ca factor determinant al impactului dezastrului – inclusiv al celui 
psihologic, adăugăm. 

„Între anii 1960 şi 1987, 41 dintre cele 109 cele mai grave dezastre naturale 
au avut loc în ţările în curs de dezvoltare, cu decesul a 758 850 de persoane, în 
timp ce restul de 59% au avut loc în ţările dezvoltate, cu decesul a 11 441 de 
persoane” (Benz, 1989: 226–228). 

Gravitatea pagubelor sau pierderea resurselor ca urmare a expunerii la 
dezastru reprezintă un alt element care influenţează intensitatea şi sensul reacţiilor 
emoţionale legate de dezastre, definindu-se ca factor de risc important în ecuaţia 
echilibrului psihic. Acesta se referă la gradul de afectare a resurselor în urma 
expunerii la evenimentul de risc, evaluat în funcţie de amploarea pierderii de vieţi 
omeneşti, a vătămărilor, precum şi a distrugerilor/pierderilor materiale (pierderea 
bunurilor), financiare (pierderea veniturilor) şi sociale (pierderea locului de muncă, 
deteriorarea relaţiilor sociale, afectarea timpului liber). Cu cât pagubele sunt mai 
mari, cu atât probabilitatea apariţiei afecţiunilor psihologice va fi mai mare. 

„În cazul în care există mari pierderi de vieţi omeneşti, este posibil să existe 
multă durere şi, eventual, o perturbare a vieţii familiale şi a comunităţii. Pierderea 
casei şi a proprietăţilor poate distruge sentimentul comunităţii şi poate crea stres în 
asociere cu greutăţile” (WHO: 8). 

Un alt element notabil cu influenţă asupra dimensiunii emoţionale a 
dezastrelor îl constituie modul de expunere la evenimentul de risc. Aici se va face 
diferenţierea între: „expunerea directă periculoasă” (vătămare fizică şi pericol de 



7 Reflecţii sociologice  423 

moarte); „expunerea directă nepericuloasă” (vătămare fizică fără pericol de moarte, 
asistare ca martor la moartea sau suferinţa altora, confruntarea cu incertitudinea în 
ceea ce priveşte soarta membrilor familiei sau a prietenilor apropiaţi sau moartea 
unuia dintre membrii familiei sau a unui prieten apropiat; auzul ţipetelor; vederea 
altor persoane rănite; vederea sângelui rezultat din rănile provocate de dezastre; 
venirea în contact direct cu sângele altor persoane vătămate); „expunerea indirectă” 
(prezenţa în zona şi la momentul producerii hazardului, fără expunerea la niciuna 
dintre situaţiile descrise mai sus; absenţa fizică din zonă, dar expunerea la 
informaţiile despre dezastru transmise de mass-media sau terţe persoane, în special, 
date şi imagini cu impact emoţional puternic; absenţa fizică din zona afectată 
direct, dar prezenţa în zone de risc similare cu zona în care s-a produs respectivul 
dezastru, indiferent de depărtarea fizico-geografică; absenţa fizică din zona afectată 
direct, dar prezenţa unui profil socio-demografic asemănător cu cel al populaţiei 
direct afectate).  

În general, în cazul expunerii directe periculoase probabilitatea apariţiei 
afecţiunilor psihologice este cea mai mare. Cu toate acestea, este posibil ca şi o 
expunere directă nepericuloasă sau chiar o simplă expunere indirectă să aibă efecte 
negative puternice asupra stării psihice a indivizilor, tocmai fiindcă în această 
ecuaţie sunt angrenaţi o multitudine de factori de natură psihologică şi socială. De 
exemplu, afectarea directă a anumitor categorii de populaţie (în primul rând, copii, 
dar şi persoane vârstnice sau suferinde) va induce efecte psihice negative mai 
puternice (sentimentul injustiţiei, şi, prin urmare, furia) în rândul persoanelor 
expuse indirect, decât în cazul în care populaţia afectată este una „obişnuită”.  

Fran H. Norris şi Leslie H. Wind (2012) realizează o trecere în revistă 
consistentă a studiilor dedicate efectelor psihosociale ale dezastrelor, punând 
accent pe analizarea factorilor agravanţi (denumiţi stresori traumatici), dintre care 
cei mai importanţi sunt consideraţi a fi, în ordine descrescătoare: pierderea de vieţi 
şi doliul traumatic; ameninţarea vieţii, vătămarea şi teama; asistarea ca martor la 
oroare; pagubele (property damage and financial loss; resource loss).  

Dezastrele caracterizate printr-un număr mare de vieţi omeneşti pierdute sunt, 
după părerea lui Norris şi Wind, cel mai probabil predispuse la a produce afecţiuni 
psihologice substanţiale, doliul extins, concomitent cu durerea sufletească fiind 
considerate cele mai triste efecte ale dezastrelor (Norris & Wind: 29). Ei citează 
metaanaliza lui Rubonis şi Bickman (1991), care pe baza a 31 de studii asupra 
dezastrelor au ajuns la concluzia că numărul deceselor cauzate de dezastru a fost 
puternic asociat cu psihopatologia, acesta singur explicând 20% din variaţia 
mărimii efectului dezastrului între studii. Ei au constatat, de asemenea, că 
mortalitatea crescută poate determina la rândul ei extinderea problemelor 
psihologice, deoarece durerea sufletească se adaugă altor stresori legaţi de dezastru 
şi poate indica faptul că mai multe victime supravieţuitoare fuseseră ameninţate ele 
însele cu moartea (Norris & Wind: 29). 
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O altă constatare a studiului lui Norris şi Wind se referă la faptul că tipul 
dezastrului nu este atât de important în declanşarea afecţiunilor psihice, cât sunt 
caracteristicile expunerii, în special dacă participantul a resimţit teamă de moarte 
sau vătămare fizică. Mai mult, citând un studiu realizat de Thompson şi colegii lui 
(1993) în urma uraganului Hugo, Norris şi Wind afirmă că efectele negative ale 
pierderilor financiare şi personale par a fi mult mai puţin durabile şi consistente 
decât cele legate de ameninţarea vieţii sau de vătămare (Norris & Wind: 31). 

În ceea ce priveşte asistarea ca martor la oroare, Norris şi Wind sunt de 
părere că expunerea la imagini groteşti ale dezastrelor (a vedea oameni răniţi sau 
morţi/omorâţi, a auzi ţipete, a vedea clădiri prăbuşindu-se, valuri uriaşe venind 
etc.) are un impact emoţional important, chiar dacă nu emoţia nu se poate disocia 
de ameninţarea vieţii şi de frică: „Studiile care au avut în vedere şi acest aspect au 
constatat, de regulă, că în cazul analizei univariate, asistarea ca martor la ororile 
dezastrelor se corelează cu apariţia mai frecventă a PTSD şi a depresiei, lucru care 
nu se mai întâmplă în analizele multivariate, când sunt controlate panica şi 
pagubele” (Norris & Wind: 32). 

Deşi distrugerea casei şi a proprietăţii, însoţită adesea de pierderi financiare, 
dar şi pierderea bunurilor cu valoare sentimentală, cum ar fi fotografiile şi 
suvenirurile, reprezintă stresori tipici asociaţi cu dezastrele naturale, cum sunt 
inundaţiile, uraganele sau cutremurele, studiile care au luat în vedere variabila 
„pagube” au arătat, în general, că efectele psihopatologice ale pierderilor de diferite 
feluri, deşi semnificative la un moment dat, îşi pierd în timp relevanţa. 

„Thompson şi colegii (1993) au constatat că, la un an după uraganul Hugo, 
atât pagubele financiare, cât şi pagubele personale au fost corelate în mod 
semnificativ cu depresia, anxietatea, dereglările somatice, stresul general şi 
traumatic, însă majoritatea acestor efecte s-au disipat în următoarele câteva luni, în 
vreme ce efectele negative declanşate de punerea vieţii în pericol sau de vătămarea 
corporală nu s-au diminuat” (Norris & Wind, 2012: 33). 

Un alt factor de risc psihologic postdezastru analizat de literatura de 
specialitate este şi relocarea forţată – găsirea unei locuinţe alternative, temporară 
sau permanentă, în urma distrugerilor produse de dezastru. Pentru contracararea 
efectelor negative ale relocării, Norris şi Wind sunt de părare că este important ca 
aceasta să se facă în sensul reînvierii comunităţii anterioare şi a legăturilor sociale. 
De asemenea, trebuie ţinut seama că femeile şi copiii resimt, în general, cel mai 
mult stresul relocării (Gleser, 1981).  

În fine, anumite grupuri socio-demografice sunt considerate a fi predispuse la 
riscul sechelelor psihice (sunt vulnerabile psihic), constituind, în consecinţă, 
potenţiali factori de risc în cazul impactului psihologic al dezastrelor. Acestea sunt: 
copiii, femeile, persoanele între 40 şi 60 de ani, persoanele cu un fond psihic precar 
sau cu antecedente psihice şi psihiatrice.  

Fullerton şi Ursano sunt de părere că adolescenţii şi copiii sunt expuşi cel 
mai mult la riscul sechelelor psihiatrice în urma traumelor provocate de dezastre, 
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printre tulburările psihice identificate numărându-se: PTSD (post-traumatic 
psychiatric disorders), depresie, anxietatea separării (Nader & Pynoos, 1992), dar 
şi producerea unui larg set de simptome şi comportamente modificate (Pynoos et 
al., 1996; Shaw, 1996). Mai mult, reacţiile adulţilor semnificativi (părinţi, profesori), 
dar şi expunerea la media vor avea, de asemenea, o influenţă asupra reacţiilor 
copiilor la traume (Pynoos & Nader, 1988).  

„Expunerea media reprezintă o parte a tuturor evenimentelor traumatice 
comunitare. Expunerea media poate fi atât liniştitoare, cât şi ameninţătoare. 
Limitarea unei astfel de expuneri poate minimaliza efectele perturbatoare, care 
cauzează anxietăţi, în special la copii (Pfefferbaum et al., 2001). Educarea soţilor şi 
a celor apropiaţi copiilor aflaţi în dificultate poate ajuta la tratament, precum şi la 
identificarea înrăutăţirii sau persistenţei simptomelor” (Fullerton & Ursano, 2005: 16). 

În ceea ce îi priveşte pe cei care au fost vulnerabili din punct de vedere psihic 
înainte de expunerea la un eveniment traumatic, Fullerton şi Ursano (2005:13) sunt 
de părere că aceştia pot fi acum loviţi de temeri şi realităţi, cum ar fi pierderea 
locului de muncă, navete lungi, de neconceput, sau sisteme de sprijin comunitare şi 
interpersonale erodate de suprasolicitare (creşterea numărului de cereri). 

Una dintre cele mai ample cercetări semnificative pentru tema evaluării stării 
mentale este cea realizată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii prin World Mental 
Health Survey, în mai multe ţări ale lumii, printre care şi România, echipa 
românească fiind coordonată de Silvia Florescu, de la Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar din Bucureşti (Florescu 
et al., 2009). Conform analizei datelor cercetării privind România (eşantionul a fost 
de 2 537 de subiecţi, cu vârsta peste 18 ani), 13,4% dintre români au avut în viaţă 
cel puţin o afecţiune mentală, 4,5% dintre respondenţi având două, iar 1,4% trei 
sau mai multe. Cea mai frecventă clasă de afecţiuni psihice este cea a tulburărilor 
de anxietate, cu o prevalenţă de 6,9% (fobiile specifice 3,8%, fobiile sociale 1,3% 
iar PTSD-ul 1,2%).  

Analiza pe grupe de vârstă a datelor relevă faptul că unele dintre tulburările 
de anxietate, printre care şi PTSD-ul, dar şi tulburările de panică sau abuzul de 
alcool, prezintă o creştere în apariţie la vârsta adultă, comparativ cu vârstele mai 
tinere, şi apoi o descreştere spre bătrâneţe. În cazul PTSD prevalenţa va varia de la 
0,5% la cei de peste 65 de ani la 1,9% pentru cei între 50–64 de ani. 

Cu toate acestea, Fullerton şi Ursano semnalează faptul că unele studii susţin 
că: „bolile sau simptomele psihiatrice preexistente nu determină în mod necesar 
morbiditate psihiatrică după un eveniment traumatizant şi nici nu sunt suficiente 
pentru a o declanşa. Cu alte cuvinte, cu cât dezastrul este mai puţin sever, cu atât 
mai importante vor fi variabilele preexistente, cum ar fi nevrotismul sau un istoric 
legat de tulburări psihiatrice (North et al., 1999; McFarlane, 1986, 1988a, 1988b; 
Fullerton, 1999). Şi, invers, cu cât mai sever este stresorul, cu atât mai puţin vor 
conta tulburările psihiatrice preexistente în prezicerea rezultatului/efectului” 
(Fullerton & Ursano, 2005: 15). 
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López-Ibor este de părere că impactul psihologic va fi influenţat atât de 
amploarea disfuncţionalităţilor socio-instituţionale produse de dezastru, cât şi de 
vulnerabilităţile sociale ale comunităţii în care acesta se produce (López-Ibor: 6). 

 
Graficul nr. 1 

Prevalenţa de-a lungul vieţii după vârstă a tulburărilor de anxietate  

 
Sursa: Prelucrări preluate din Silvia Florescu et al., The Romanian Mental Health Study,  

în Management in Health, vol. 13, nr. 3 (2009). 

 
În ceea ce priveşte legătura dintre vulnerabilitatea socio-economică şi 

afecţiunile psihice, părerile sunt împărţite. Unii consideră această vulnerabilitate ca 
fiind un factor de risc din punctul de vedere al sănătăţii psihice. De exemplu, J.E. 
Gilbert afirmă că vulnerabilitatea descreşte odată cu gradul de dezvoltare a 
civilizaţiei, care, în principiu, are scopul de a proteja oamenii de consecinţele 
negative ale comportamentelor lor sau de forţele dezlănţuite ale naturii (Gilbert, 
1958). Alţii susţin contrariul, constatând că ţări ca Statele Unite sau Olanda, cu 
resurse multe, au niveluri ale PTSD (sindrom post-traumatic) mai înalte decât ţări 
cu resurse mai puţine (Columbia, South Africa) (**). 

Bazându-se pe datele privind vulnerabilitatea socio-economică provenite din 
anuarul World Risk Report, unul dintre cele mai recente studii, publicate în The 
British Journal of Psychiatry (***, iulie 2016), semnalează un paradox al 
vulnerabilităţii, demonstrând faptul că vulnerabilitatea socio-economică se 
corelează negativ cu apariţia sindromului posttraumatic (PTSD), spre deosebire de 
nivelul expunerii la traumă care se corelează pozitiv (nivelul expunerii la traumă şi 
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nivelul PTSD fiind stabilite pe baza măsurătorilor efectuate cu ajutorul Composite 
International Diagnostic Interview).  

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere şi faptul că modul în care oamenii 
reacţionează în faţa dezastrelor şi deci riscul de a fi afectaţi psihologic sunt legate 
într-o anumită măsură şi de o serie de factori secundari, cum sunt starea de spirit, 
valorile populaţiei afectate, dar şi semnificaţia atribuită de indivizi evenimentelor, 
care poate diminua sau exacerba efectele psihopatogene. Un fond de teamă, 
neîncredere, insatisfacţie faţă de viaţă, reunite sub denumirea de resurse psihologice 
sau personale, va constitui un punct de vulnerabilitate pentru populaţie în cazul 
producerii unor evenimente traumatizante, cum ar fi hazardele naturale sau 
tehnologice. Aşa cum o populaţie predominant religioasă ne putem aştepta să 
accepte şi să treacă mai uşor peste astfel de evenimente.  

2.3. FACTORII DE REZILIENŢĂ (ATENUANŢI, DE PROTECŢIE) 

Definită drept capacitatea comunităţii de a menţine niveluri relativ stabile, 
sănătoase ale funcţionării fiziologice şi psihologice (Bonanno, 2004), rezilienţa 
reprezintă un factor important al atenuării efectelor psihologice distructive ale 
dezastrelor, materializate prin afecţiuni psihologice diverse. Pe lângă factorii de 
risc ai expunerii la evenimente traumatice, în ecuaţia impactului psiho-social al 
dezastrelor va intra şi o serie de factori care au menirea de atenuare a efectelor 
psihopatogene. Cei mai semnificativi dintre aceştia sunt rezilienţa psihologică şi 
rezilienţa socială.  

Rezilienţa psihologică sau stocul resurselor personale se referă la percepţia 
asupra capacităţii personale de a gestiona situaţii de risc (concept cunoscut în 
literatura de specialitate sub denumirea de coping self-efficacy), conştiinţa 
individului că poate face faţă schimbărilor care ar interveni brusc în viaţa lui fiind 
considerat unul dintre factorii contracaranţi esenţiali în ceea ce priveşte traumele 
psihologice. Aplicând la dezastre teoria tranzacţională a stresului, formulată de 
Lazarus şi Folkman (1984), se va vorbi despre două tipuri de coping: coping-ul 
centrat pe probleme, care se referă la construirea de strategii de coping cognitiv şi 
comportamental destinate modificării condiţiilor de mediu existente, care produc 
stres; coping-ul centrat pe emoţii, care constă în eforturile interne şi externe de a 
gestiona reacţiile emoţionale la stres (Benight, Cieslak, Waldrep, 2012: 165). 

Rezilienţa socială sau stocul resurselor sociale se referă, pe de-o parte, la 
sprijinul social (social support) – ajutorul psihologic, fizic şi financiar, primit la 
nevoie de la familie, prieteni, vecini sau alţi membri ai comunităţii, predictor 
important în ceea ce priveşte adaptarea, rezilienţa la stres, iar pe de altă parte, la 
amploarea reţelei sociale personale, definită ca set de contacte umane, cunoscute 
individului, cu care individul interacţionează în scopul întrajutorării în diferite 
situaţii din viaţă. Cu cât sprijinul social perceput este mai slab, iar reţeaua socială 
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personală mai redusă, cu atât probabilitatea de apariţie a afecţiunilor psihologice 
(frică, anxietate, panică) este mai mare. 

Severitatea reacţiilor psihosociale la dezastru va depinde şi de disponibiltatea 
sau indisponibilitatea unui sprijin din partea comunităţii. 

„În cazul în care este disponibil un sprijin şi se poate găsi o semnificaţie a 
ceea ce s-a întâmplat şi mai ales atunci când există ocazii pentru indivizi şi 
comunitate de a fi implicaţi efectiv în recuperarea lor, rezultatul va fi probabil mai 
bun [...] Similar, dacă există un sprijin redus sau oamenii se simt neputincioşi şi 
incapabili să se ocupe de recuperarea lor, acest lucru va avea un efect negativ în 
final” (WHO: 8). 

După cum s-a văzut, pierderea resurselor (personale, materiale, financiare sau 
sociale) în urma dezastrelor reprezintă un factor cu potenţial psihotraumatogen 
important, conceptul de pierdere a resurselor apărând pentru prima oară în teoria 
conservării resurselor a lui Hobfoll (CORs, 1989), ca mai apoi să fie preluat şi 
introdus în domeniul dezastrelor de către Freedy, Shaw, Jarrell şi Masters (1992). 
În ceea ce priveşte pierderea resurselor sociale, Kaniasty şi Norris (Kaniasty & 
Norris, 1993; Norris & Kaniasty, 1996) vorbesc despre două faţete ale traumei 
resimţite de supravieţuitorii dezastrelor, trauma individuală, care se referă la 
impactul psihic personal al dezastrului şi trauma colectivă, care priveşte 
deteriorarea sensului general al comunităţii, sărăcia resurselor crescând potenţialul 
pentru conflictele interpersonale şi retragerea socială (Kaniasty & Norris, 2008). 

În opoziţie cu pierderea resurselor se va afla capacitatea de refacere rapidă a 
comunităţii după dezastre (rezilienţa). Norris şi colegii săi (2008) formulează astfel 
patru factori care pot favoriza rezilienţa comunitară: 

1. dezvoltarea economică, cu indicatorii: volumul şi diversitatea resurselor; 
echitatea resurselor; vulnerabilitatea socială; 

2. capitalul social, în termeni de structuri şi legături între reţelele sociale, 
sprijin social, legături comunitare şi angajamente sociale; 

3. informarea şi comunicarea, în sensul existenţei unor sisteme şi 
infrastructuri propice pentru informarea corectă şi rapidă a populaţiei afectate 
direct sau indirect; 

4. competenţele comunitare, în sensul de abilităţi în întreprinderea unor 
acţiuni colective, în luarea deciziilor şi formarea unor reţele de capacităţi 
adaptative (Raphael & Maguire, 2008: 16). 

3. SCHIŢĂ METODOLOGICĂ PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI PSIHOLOGIC  
AL POTENŢIALELOR DEZASTRE ASUPRA SOCIETĂŢII 

Deşi una dintre preocupările majore ale celor care se ocupă cu studiul 
dezastrelor este cea de a găsi căi cât mai eficiente de prevenţie a efectelor negative 
ale acestora şi de estimare cât mai exactă a posibilelor tipuri de impact, precum şi 
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în ciuda abundenţei micro-cercetărilor empirice „la cald”, realizate în urma 
feluritelor dezastre petrecute peste tot în lume, la nivel metodologic nu există, 
deocamdată, o strategie unitară eficientă pentru evaluarea riscurilor, care să permită 
elaborarea unor strategii şi politici comune europene sau mondiale. La nivel 
european, începând cu anul 2010, Comisia Europeană a iniţiat un proces de creare 
a unui cadru metodologic unic, numeroase state membre U.E., printre care şi 
România, alăturându-se acestei directive. În acest context, în anul 2016, ca membră 
în echipa proiectului pentru Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional  
(RO-RISK), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capacitatea Administrativă, am realizat o schiţă metodologică pentru 
evaluarea impactului psihologic al potenţialelor dezastre asupra societăţii.  

Pentru măsurarea impactului dezastrelor la nivelul factorului „Afecţiuni 
psihologice”, metodologia a propus cercetarea indicatorului traumele psihologice 
(rezultate în urma producerii evenimentelor de risc) în funcţie de o serie de indici, 
grupaţi în trei categorii (natura expunerii, stocul resurselor personale şi stocul 
resurselor sociale), aceştia contribuind în egală măsură la apariţia unor afecţiuni 
psihologice – reacţii psihologice, psihosomatice şi comportamentale, exprimate prin 
diferite emoţii negative, cum ar fi teama, furia, panica, tristeţea, neîncrederea, apatia. 

Modalitatea de estimare şi calcul a impactului psihologic al dezastrelor 
propuse va parcurge patru paşi. 

 
Pasul 1. Estimarea numărului persoanelor care în urma dezastrului 

produs vor avea emoţii psihologice negative semnificative, identificate ca teamă, 
furie, panică, neîncredere, tristeţe, apatie ş.a., emoţii care persistă dincolo de o 
lună, cel puţin un an şi care, de cele mai multe ori, sunt identificate ca fiind SSPT 
(sindromul de stres posttraumatic), cea mai frecventă afecţiune psihologică 
negativă declanşată de evenimente traumatice, tulburare de anxietate cu 
repercusiuni negative asupra sănătăţii şi vieţii familiale, sociale şi profesionale a 
indivizilor.  

Pentru estimarea acestui număr se vor lua drept reper estimările expertizelor 
ştiinţifice internaţionale, metaanalize complexe realizate pe colecţii de studii, 
întreprinse în ultimii 30 de ani pe dezastre din întreaga lume, privind prevalenţa 
afecţiunilor psihice postdezastru, îndeosebi a PTSD (Neria, Nandi & Galea, 2007). 
Conform expertizei ştiinţifice internaţionale, se estimează că în urma dezastrelor, în 
medie, în primul an după dezastru (dar dincolo de prima lună), vor fi afectate 30–40% 
dintre victimele directe, 15–20% dintre salvatori şi 5–10% din populaţia generală. 

Victime directe sunt toate acele persoane expuse direct în mod periculos 
(vătămate fizic sau/şi aflate în pericol de moarte) şi nepericulos (vătămate fizic 
şi/sau material fără a fi în pericol de moarte, evacuate/relocate, martore la moartea 
sau suferinţa altora, confruntate cu incertitudinea în ceea ce priveşte soarta 
membrilor familiei sau a prietenilor apropiaţi, sau cu moartea/vătămarea unuia 
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dintre membrii familiei sau a unui prieten apropiat). Calculul victimelor directe 
poate varia în funcţie de tipul de eveniment traumatic produs.  

Populaţia generală este formată din victimele indirecte – persoanele prezente 
la momentul producerii hazardului în zona afectată, fără expunerea la niciuna 
dintre situaţiile descrise mai sus. Deşi nu există încă studii concludente în acest 
caz, neputându-se estima un procent anume pentru acest segment, specialiştii sunt 
de părere că în grupul victimelor indirecte ar trebui incluse şi persoanele influenţate 
de mass-media, de informaţiile, dar mai cu seamă de imaginile cu impact emoţional 
puternic transmise prin mass-media, precum şi cele care, deşi nu se află în zona 
afectată efectiv, se află în zone cu potenţial risc sau prezintă caracteristici 
asemănătoare victimelor dezastrului respectiv, fapt ce le induce gândul că oricând 
ar putea cădea şi ele victime unui dezastru similar. Pe de altă parte, în urma 
consultării experţilor autohtoni, cunoscători ai comportamentului postdezastru al 
populaţiei din România, printr-un chestionar Delphi s-a decis ca procentul din 
populaţia generală estimat a acuza afecţiuni psihologice în urma dezastrelor să se 
reducă de la 5% la 1%. La fel ca şi în cazul victimelor directe, calculul victimelor 
indirecte va putea varia în funcţie de tipul de eveniment traumatic produs.  

Salvatorii sunt cei care vin în contact direct cu victimele dezastrului, imediat 
după producerea acestuia, în cadrul operaţiunilor de salvare – pompieri, jandarmerie, 
poliţie, personal SMURD şi Ambulanţă, personal medical de urgenţă etc. 

Astfel, numărul persoanelor afectate psihologic în primul an de la dezastru 
(dar peste o lună – perioada minimă de la care se poate vorbi despre afecţiuni 
psihice semnificative, vezi PTSD) va fi calculat, în principiu, după o formulă de 
acest gen: 

Număr persoane afectate psihologic = 40%×victimele directe + 20%×salvatori + 
1%×populaţia generală 

Victimele directe vor fi calculate astfel: 
Victime directe = (nr. morţi + nr. răniţi)×5 + nr. evacuaţi + nr. persoane 

fără acces la serviciile de bază 
Populaţia generală = populaţia expusă – victime directe 
Observaţii: 
1. întrucât nu se poate estima numărul celor care, deşi nu fac parte din 

populaţia afectată (direct sau indirect), vor fi afectaţi psihologic, este de aşteptat ca 
numărul persoanelor considerate a fi afectate psihologic din populaţia generală să 
fie uşor subestimat; 

2. între victimele directe ar trebui incluse, în măsura datelor disponibile, de la 
caz la caz, şi persoanele care au suferit pagube materiale (deteriorarea proprietăţilor, 
altele decât imobilele de domiciliu – alte imobile, proprietăţi agricole, silvice, alte 
bunuri şi valori) sau sociale (pierderea serviciului, statutului ş.a.); 

3. s-a demonstrat ştiinţific în urma a numeroase studii faptul că pentru fiecare 
persoană există o reţea de egali, în medie 5 persoane (Dumber’s number), aflate în 
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epicentrul emoţional al problemei. Prin urmare, este de aşteptat ca numărul celor 
afectaţi psihologic în urma unui dezastru să nu se rezume la persoanele vătămate 
direct, ci să fie în medie de 5 ori mai mare (aici fiind incluse rudele apropiate şi 
persoanele din cercul intim al victimei, indiferent de depărtarea acestora de 
epicentrul dezastrului). Aşadar, dacă avem sute de morţi şi mii de răniţi, ne putem 
aştepta la zeci de mii de oameni expuşi la o catastrofă colectivă, care vor putea 
acuza probleme psihice. 

Pasul 2. Măsurarea indicelui de vulnerabilitate psihologică (intrinsecă şi 
la risc) se va face în funcţie de o serie de indicatori, grupaţi în trei categorii (natura 
expunerii, stocul resurselor personale şi stocul resurselor sociale), care sunt 
consideraţi de expertiza ştiinţifică internaţională factori de risc relevanţi privind 
apariţia afecţiunilor psihologice – reacţii psihologice, psihosomatice şi comportamentale 
negative.  

Indicele vulnerabilităţii psihologice se va calcula conform unui algoritm 
preluat din metodologia olandeză de evaluare a riscurilor (*, 2012), calcul pe care 
nu îl vom detalia cu această ocazie, valorile indicelui distribuindu-se de-a lungul a 
cinci categorii (1, 2, 3, 4, 5), după cum urmează: 

 
1. Vulnerabilitate psihologică foarte mică (VP1) 
2. Vulnerabilitate psihologică mică (VP2) 
3. Vulnerabilitate psihologică medie (VP3) 
4. Vulnerabilitate psihologică mare (VP4) 
5. Vulnerabilitate psihologică foarte mare (VP5) 

 
Descriere şi metode de evaluare a indicatorilor şi categoriilor de 

indicatori: 
A. Prima categorie de indicatori considerată a fi un predictor relevant pentru 

vulnerabilitatea psihologică la nivelul factorului „Afecţiune psihologică” este 
natura expunerii, măsurată, în funcţie de tipul potenţialului dezastru, prin 
intermediul unor indicatori referitori la expunerea disproporţionată a populaţiei 
vulnerabile din punct de vedere socio-demografic şi economic.  

Expunerea disproporţionată a populaţiei vulnerabile sociodemografic şi 
economic se referă la gradul în care sunt expuse la evenimentul de risc persoanele 
din grupurile vulnerabile psihologic. Din expertiza ştiinţifică internaţională, reiese 
faptul că femeile, copiii şi persoanele adulte între 40–59 ani sunt mai expuse 
riscului afecţiunilor psihologice postdezastru decât restul populaţiei. În cazul 
secetei, persoanele ocupate în agricultură, cele ale căror locuinţe nu sunt racordate 
la reţeaua publică de apă şi zonele cu pondere ridicată a exploataţiilor agricole de 
subzistenţă constituie elemente suplimentare de risc psihologic. Aşadar, dacă 
ponderea persoanelor din grupurile vulnerabile/exploataţiile agricole mici va fi mai 
mare decât valoarea medie pe ţară, atunci riscul de afecţiuni psihologice va  
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fi mai mare în acea zonă. Dacă ponderea persoanelor din grupurile 
vulnerabile/exploataţiile agricole mici va fi mai mică decât valoarea medie pe ţară, 
atunci riscul de afecţiuni psihologice va fi mai mic. 

Indicatorii expunerii disproporţionate vor fi evaluaţi pe baza indicatorilor 
statistici ai populaţiei/recensământului agricol (2010), furnizaţi de INS. Prin 
urmare, este de aşteptat ca aceste valori să varieze de la an la an, în funcţie de 
evoluţia populaţiei. 

B. Cea de a doua categorie de indicatori considerată a fi un predictor relevant 
pentru vulnerabilitatea psihologică la nivelul factorului „Afecţiune psihologică” 
este stocul resurselor psihologice, care măsoară gradul de vulnerabilitate 
psihologică prin intermediul a patru indicatori: precaritatea rezilienţei psihologice, 
fondul anxios preexistent, severitatea reacţiilor psihice în urma expunerii la 
hazarde anterioare şi instabilitatea psihică preexistentă. 

Rezilienţa psihologică se referă, aşa cum s-a văzut mai sus, la percepţia 
asupra capacităţii personale de a gestiona situaţii de risc. Cu cât precaritatea rezilienţei 
psihologice este mai pronunţată, cu atât mai pronunţate vor fi sentimentele de teamă şi 
anxietate. 

Indicatorul va fi calculat prin anchetă, printr-un item specific fiecărui hazard 
în parte. 

Fondul anxios preexistent se referă la amploarea temerilor populaţiei şi va fi 
calculat prin anchetă, cu ajutorul unui item, specific pentru fiecare tip de hazard. 

Severitatea reacţiilor psihice provocate de expunerea la hazarde anterioare va 
fi măsurată prin anchetă cu ajutorul unei scale – adaptare după scala IES-R (Impact 
of Events Scale-Revised). 

Cu cât fondul anxios preexistent este mai profund, iar severitatea reacţiilor 
psihice avute la expunerea la hazarde anterioare este mai mare, vulnerabilitatea 
psihică va fi mai pronunţată, şi, prin urmare, şi probabilitatea de apariţie a 
afecţiunilor psihologice. 

Instabilitatea psihică preexistentă este un indicator semnificativ de risc în 
ceea ce priveşte afecţiunile psihologice postdezastru. El se referă la numărul 
bolnavilor psihic luaţi în evidenţă şi va fi calculat pe baza statisticilor existente. 
Deocamdată, nu există statistici decât la nivel de judeţ. Când ele vor fi disponibile 
şi la nivel de UAT, vor trebui folosite acestea. Cu cât numărul bolnavilor psihic 
este mai mare într-o anumită zonă, cu atât riscul apariţiei afecţiunilor psihice 
postdezastru va fi mai mare. 

C. Cea de a treia categorie de indicatori considerată a fi un predictor relevant 
pentru vulnerabilitatea psihologică la nivelul factorului „Afecţiune psihologică” 
este stocul resurselor sociale, măsurat prin intermediul a trei indicatori: 
precaritatea sprijinului informal perceput, precaritatea sprijinului social perceput şi 
precaritatea numerică a reţelei sociale personale. 
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Sprijinul social perceput (subjective or perceived social support) se referă la 
autopercepţia amplorii sprijinului social – al ajutorului psihologic, fizic şi financiar, 
primit la nevoie de la reţeaua socială informală sau instituţională – deţinut la un 
moment dat.  

Reţeaua personală se defineşte ca set de contacte umane, cunoscute 
individului, cu care individul interacţionează în scopul întrajutorării în diferite 
situaţii din viaţă, în vreme ce reţeaua instituţională este reprezentată de instituţiile 
care au rolul de a sprijini individul/populaţia în cazul unui dezastru. 

Precaritatea sprijinului informal va fi calculată prin anchetă, sub forma unui 
indice care include indicatori relevanţi ai sprijinului informal (familia, prietenii, 
vecinii, Dumnezeu). 

Precaritatea sprijinului instituţional va fi calculată, de asemenea, prin 
anchetă, sub forma unui indice care include indicatori relevanţi ai sprijinului 
instituţional (pompierii, ambulanţa, SMURD, jandarmeria, spitalele, primăria 
localităţii, guvernul şi biserica). 

Evaluarea numerică a reţelei sociale personale (amount of support) se va face 
prin anchetă şi va avea la bază autoestimarea numărului persoanelor, care aparţin 
reţelei sociale personale, dispuse să ofere ajutor la nevoie. 

Cu cât sprijinul social perceput este mai slab, iar reţeaua socială personală 
mai redusă, cu atât probabilitatea de apariţie a afecţiunilor psihologice este mai mare. 

 
Pasul 3. Estimarea impactului psihologic – factorul afecţiuni psihologice 
Luând drept reper metodologia unitară elaborată în cadrul proiectului  

Ro-Risk şi pragurile propuse de aceasta în privinţa raportului dintre impactul 
psihologic (afecţiuni psihologice) şi numărul populaţiei afectate (calculate conform 
formulei enunţate la pasul 1), rezultă cinci categorii de impact: 1, 2, 3, 4, 5. 

Acestea sunt grupate astfel: 

1. Sub 100 persoane Impact psihologic foarte mic (IPF31) 
2. 101–1 000 persoane Impact psihologic mic (IPF32) 
3. 1 001–10 000 persoane Impact psihologic mediu (IPF33) 
4. 10 001–100 000 persoane Impact psihologic mare (IPF34) 
5. Peste 100 001 persoane Impact psihologic foarte mare (IPF35) 

 

 
Pasul 4. Corecţii aplicate 
Impactul psihologic calculat la pasul 3 va fi corectat în funcţie de scorul 

indicelui de vulnerabilitate, calculat la pasul 2. 
–1. Dacă indicele de vulnerabilitate este foarte mic (VP1), atunci impactul 

psihologic calculat la pasul 3 va scădea cu o unitate de scală. 
+1. Dacă indicele de vulnerabilitate este foarte mare (VP5), atunci impactul 

psihologic calculat la pasul 3 va creşte cu o unitate de scală. 
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Pentru stabilirea radiusului de impact şi a formulei de calcul a numărului de 
persoane afectate psihologic s-au folosit metoda documentară şi metoda Delphi (cu 
experţi). 

Dacă mediatizarea dezastrului va fi mare şi/sau dezastrul va afecta (vătăma 
şi/sau pune în pericol) în mod evident grupuri cu impact emoţional puternic la 
nivelul populaţiei (cum ar fi copii, persoane vârstnice sau în dificultate, 
personalităţi simbol ş.a.) sau clădiri cu valoare simbolică (repere identitare, 
biserici, clădiri statale ş.a.), atunci este de aşteptat ca impactul psihologic pe 
segmentul populaţiei generale (victimele indirecte) să fie ceva mai mare decât cel 
estimat prin modelul propus.  

Pentru o estimare cât mai precisă a impactului dezastrelor asupra stării 
psihice a populaţiei este necesară cunoaşterea cât mai amplă a caracteristicilor şi 
modului de reacţie/manifestare a populaţiei de referinţă în situaţii de criză. În acest 
sens, pentru pregătirea cadrului de interpretare a unor scenarii concrete de dezastre, 
vor trebui folosite analize secundare şi studii de caz, relevând punctele de 
vulnerabilitate/rezilienţă a populaţiei României. 
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