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REZUMAT
Pro domo. Originalitatea acestei lucrări constă în strădania de a defi ni un prezumtiv profi l psihologic al 

pacienţilor cu afecţiuni biliare organice (AfBO), demers util întrucât avem speranţa că intervenţiile 
psihologice care-l vizează ar putea duce la prevenirea sau măcar la ameliorarea acestor afecţiuni.

Obiectiv. Defi nirea unui profi l psihologic al pacienţilor cu AfBO, în literatura de specialitate neexistând 
tentative în acest sens.

Metodă. Subiecţii au fost pacienţi cu diverse afecţiuni interne (printre care AfBO). Cu fi ecare dintre 
aceştia am purtat o discuţie de aproximativ o oră, cu scopul de a identifi ca trăsăturile psihologice (TPi) 
(dintr-o listă de 143 posibile) ale pacientului respectiv. Ulterior am examinat pe rând fi ecare dintre cele 143 
TPi, propunându-ne să descoperim dacă şi în ce măsură se asociază cu vreuna dintre diferitele sfere de 
patologie.

Rezultate. TPi cel mai semnifi cativ statistic asociate cu AfBO au fost „îndură, înghite (situaţii 
inacceptabile)” şi „dornic de muncă”. TPi asociate cu AfBO cu o semnifi caţie statistică mai redusă au fost: 
„nemulţumit”, „suspicios, nu are încredere în ceilalţi”, „irascibil, coleric, impulsiv”, „dornic să-şi utilizeze 
timpul efi cient”, „punctual”, „consideră profesia/serviciul solicitant/stresant”. La limita semnifi caţiei 
statistice a fost asocierea AfBO cu TPi: „plânge din orice”, „are probleme în luarea deciziilor”, „are 
preocupări intelectuale”. 

Concluzii. Un posibil profi l psihologic al pacienţilor cu AfBO ar putea avea trei coordonate principale: 1. 
suspiciunea şi nemulţumirea, ducând uneori la irascibilitate; 2. dorinţa de a-şi valorifi că timpul muncind, 
uneori însă suprasolicitându-se; 3. difi cultăţi în luarea deciziilor.

Cuvinte cheie: profi l psihologic; afecţiuni biliare; afecţiuni biliare organice.

Prescurtări: 
TP/TPi = trăsătură/i psihică/e; LI = limite de 

încredere; SS = semnifi cati v stati sti c, ASS = 
absolut SS, RSS = relati v SS, NSS = neSS (ulti mele 
trei vor fi  defi nite ulterior), SeSt = semnifi caţie 
stati sti că; OR = raportul şanselor, p = probabilitate 

eroare; E+/E- = (numărul de) pacienţi expuşi/
neexpuşi (adică pacienţii care au/nu au o 
anumită TP); B+/B- = (numărul de) pacienţi care 
au/nu au afecţiunea respecti vă; AfBO = afecţiuni 
biliare organice; PP = profi l psihologic.
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A T A T
Pro domo. The originality of the present paper consists in the eff ort to defi ne a presumptive psychological 

profi le of the patients with structural biliary disorders (SBD). This a  empt might prove useful as 
psychological interventions aiming this psychological profi le may hopefully prevent or at least improve the 
outcome of SBD.

Objective. Defi ning a psychological profi le of the patients with SBD, as no references on this subject are 
to be found in literature.

Method. The subjects have been patients with various diseases (including SBD). An approximately one-
hour talk was conducted with each of them in order to identify their psychological features (PFs) (among 143 
possible ones). Thereafter we examined each PF in turn, with the aim of fi nding out if and to what degree is 
it associated with any among the various areas of pathology.

Results. The PF most statistically signifi cantly associated with SBD have been: „endures, bears 
(unacceptable situations)” and „desires/eager to work”. PFs associated with SBD with a poorer statistical 
signifi cance have been: „discontented”, „suspicious, doesn’t trust others”, „irascible, choleric, impulsive”, 
„desires/eager to make good (the best possible) use of his time”, „punctual”, „considers profession / job 
demanding / stressful”. The PFs: „weeps at trifl es”, „diffi  culty in taking decisions” and „has intelectual 
pursuits” have had a marginally signifi cant statistical association with SBD.

Conclusions. A possible psychological profi le of patients with SBD might have three main coordinates: 1. 
suspicion and discontent, sometimes leading to irascibility; 2. the desire to make good use of one’s time, by 
working, but sometimes overdoing it; 3. diffi  culties in taking decisions.

Key words: psychological profi le, structural biliary disorders, biliary disorders.

INTRODUCERE

Studiile vizând intervenţia factorilor psihici în 
AfBO sunt practi c inexistente. Am reuşit să iden-
ti fi căm un singur astf el de studiu, ale cărui con-
cluzii erau că meteorismul abdominal şi medi-
caţia psihiatrică au fost predicti ve pentru per -
sis tenţa durerii după colecistectomia laparo -
scopică (1).

Într-un singur alt arti col am găsit o referinţă 
indirectă la AfBO. Arti colul vizează de fapt 
durerea toracică necardiacă şi neesofagiană (2) 
şi arată că pacienţii cu liti ază biliară au într-o 
proporţie mai mică tulburare de panică (0%), 
tulburare obsesiv-compulsivă (3%) şi episoade 
depresive majore (8%) decât pacienţii cu durere 
toracică necardiacă şi neesofagiană (15%, 21% şi 
respecti v 28%); la pacienţii cu durere toracică 
esofagiana proporţia acestor tulburări este 
similară cu cea de la pacienţii cu liti ază biliară. 
Proporţia pacienţilor cu liti ază biliară care au 
tulburări psihiatrice nepsihoti ce este mult mai 
mică decât cea a pacienţilor cu durere toracică 
necardiacă şi neesofagiană care au astf el de 
tulburări (14% faţă de 49%), în ti mp ce pacienţii 
cu durere toracică esofagiană se plasează într-o 
poziţie intermediară (27% au tulburări psihiatrice 
nepsihoti ce).

În ciuda cvasiabsenţei cercetărilor referitoare 
la psihosomati ca AfBO, ne vom strădui să 
demonstrăm în această lucrare că există un set 

de trăsături de personalitate (TPi) care par să se 
asocieze cu AfBO sau, posibil, să predispună la 
AfBO.

OBIECTIV

Scopul nostru a fost de a afl a dacă există 
anumite TPi caracteristi ce pentru câteva dintre 
cele mai frecvente arii de patologie din teritoriul 
medicinei interne. În această lucrare vom 
prezenta doar rezultatele referitoare la AfBO.

METODE

Prezentarea detaliată a metodei noastre am 
făcut-o într-un arti col anterior (3) şi nu o vom 
relua. Reaminti m doar că în urma unui interviu, 
am stabilit la fi ecare pacient un număr de TPi, a 
căror asociere cu diferitele sfere de patologie 
am analizat-o dintr-o perspecti vă epidemiologică: 
am considerat, pe rând, fi ecare dintre TPi ca 
reprezentând un factor de risc/o expunere (E) şi 
fi ecare dintre patologii ca reprezentând o boală 
(B). 

EŞANTIONUL

Din cei aproximati v 3000 pacienţi acuzând 
diverse simptome, interogaţi într-un interval de 
10 ani (1995-2005), 491 (132 M cu vârsta de 



117

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. V, NR. 2(18), AN 2010

41,17 ± 13,31 ani, 359 F cu vârsta de 40,89 ± 
14,14 ani) au fost consideraţi eligibili întrucât au 
acuzat în primul rând simptome din arealul 
medicinii interne şi au transmis informaţii 
sufi cient de clare pentru identi fi carea unor TPi 
specifi ce. În această lucrare vom prezenta doar 
rezultatele referitoare la AfBO – am încadrat aici 
pacienţii care prezentau un sindrom dispepti c 
de ti p biliar, având patologie biliară certă: 
depozit biliar, liti ază biliară, colecistectomie (N = 
50: 8 M; 42 F).

ANALIZA DATELOR

S-a realizat în trei etape premergătoare (ana-
liză brută, sinteză primară şi sinteză secundară), 
urmate de etapa de analiză stati sti că. Am descris 
aceste etape într-un arti col anterior (3). Reamin-
ti m doar că numărul mare de parametri calculaţi 
ne-a obligat să introducem un factor de corecţie 
de 104 pentru probabilitatea de eroare. De 
aceea, am considerat drept semnifi cati ve sta-
ti sti c (SS) doar acele rezultate cu o probabilitate 
de eroare (p) (evaluată prin uti lizarea corecţiei 
Yates sau, când a fost adecvat, a corecţiei Fisher), 
de cel mult 0,05×10-4 = 5×10-6 = 0,000005. De 
asemenea, am avut grijă ca limitele de încredere 
(LI) să nu includă unitatea. Rezultatele îndepli-
nind aceste două condiţii le-am considerat ca 
fi ind absolut semnifi cati ve stati sti c (ASS). Re-
zultatele cu p depăşind 5×10-6, dar sub 0,05 şi 
cu LI neincluzând unitatea le-am considerat 
drept relati v semnifi cati ve stati sti c (RSS). Toate 

celelalte rezultate (pentru care p depăşea 0,05 
şi/sau LI includeau unitatea) au fost considerate 
ca nesemnifi cati ve stati sti c (NSS). Din păcate, 
pentru niciuna dintre TPi asocierea cu AfBO nu a 
fost ASS, astf el încât rezultatele pe care le pre-
zentăm în acest arti col sunt mai degrabă orien-
tati ve. Ele par totuşi să se adune într-un tablou 
coerent; de aceea le-am considerat demne de a 
fi  prezentate. Principalele moti ve ale acestei 
lipse de SeSt sunt numărul mic de pacienţi şi 
faptul că multe dintre TPi care par să se asocieze 
cu AfBO au o prevalenţă redusă (în jur de 2% pe 
lotul nostru de pacienţi). Reaminti m că am con-
semnat TPi declarate spontan de pacienţi. De 
aceea, este probabil ca prevalenţa reală a aces-
tor TPi să fi e (mult) mai mare.

REZULTATE

Urmează o listă a TPi a căror asociere cu AfBO 
a fost RSS. Pentru toate celelalte TPi rezultatele 
referitoare la AfBO au fost NSS (de aceea nu le 
prezentăm în această lucrare).

În conti nuare, vom defi ni aceste 11 TPi şi 
vom asocia fi ecăreia o fi gură sugerând vizual 
poziţia principalelor sfere de patologie în relaţie 
cu acea TP. Am folosit logaritmul natural din 
raportul şanselor (logOR) pentru a cuanti fi ca 
poziţiile relati ve ale diferitelor sfere de patologie. 
În relaţie cu aceste 11 TPi, rezultatele au fost cel 
puţin RSS doar pentru sferele de patologie 
menţionate în tabelul de mai sus. Drept urmare, 
nu acordăm încredere poziţiei relati ve a niciunei 

Tabelul 1. TPi asociate cu AfBO. Raportul şanselor (OR) este folosit pentru a evalua forţa corelaţiei. Am menţionat, de 
asemenea, şi celelalte sfere de patologie pentru care rezultatele au fost cel puţin RSS. 

Trăsătură de personalitate
(expunere = E)

Boală
(B)

E+
B+

E+
B-

E-
B+

E-
B- OR LI pentru OR p

1. îndură, înghite 
Ficat 8 19 25 439 7,39 2,95-18,54 1×10-6

Renal 5 22 14 450 7,31 2,41-22,1 5×10-5

Biliar org. 8 19 42 422 4,23 1.50-10.84 0,003
2. nemulţumit Biliar org. 8 29 42 412 2,71 1,00-6,56 0,04
3. suspicios, nu are încredere în ceilalţi Biliar org. 6 18 44 423 3,2 0,99-8,97 0,03
4. plânge din orice Biliar org. 4 7 46 434 5,39 1,11-22,03 0,02

5. irascibil, coleric, impulsiv
Duoden 12 162 4 313 5,80 1,72-24,96 0,002
Biliar org. 26 148 24 293 2,14 1,14-4,04 0,02

6. are probleme în luarea deciziilor Biliar org. 4 7 46 434 5,39 1,11-22,03 0,02
7. are preocupări intelectuale Biliar org. 4 7 46 434 5,39 1,11-22,03 0,02

8. dornic să-şi utilizeze timpul efi cient
Biliar org. 19 89 31 352 2,42 1,23-4,66 0,007
Cardiac 13 95 19 364 2,62 1.14-5.81 0,02

9. punctual Biliar org. 6 21 44 420 2,73 0,85-7,46 0,05

10. dornic de muncă 
Ficat 11 43 22 415 4,83 2,19-10,62 2×10-5

Cardiac 10 44 22 415 4,29 1,91-9,63 0,0002
Biliar org. 12 42 38 399 3,00 1.46-6.18 0,004

11. consideră profesia/serviciul 
solicitant/ stresant 

Colon 37 72 73 309 2,18 1,36-3,49 0,001
Biliar org. 18 91 32 350 2,16 1,09-4,18 0,01
Stomac 35 74 78 304 1,84 1,15-2,96 0,01
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alte sfere de patologie (în relaţie cu aceste 11 
TPi). Doar poziţia (de multe ori fruntaşă) a AfBO. 
Pentru unele sfere de patologie raportul şanselor 
(OR) a fost nul, ceea ce corespunde unui logaritm 
egal cu -∞ – o bară de lungime zero (de fapt 
nicio bară) a fost folosită pentru reprezentarea 
grafi că a acestor sfere de patologie.

1. Îndură, înghite

Defi nire. Pacienţii (N = 27: 5 M; 22 F) care au 
declarat că trebuie să accepte lucruri pe care le 
consideră inadmisibile, că trebuie să îndure, să 
înghită, dar nu neapărat fără să riposteze (ele-
mentul psihic „nu ripostează” a fost considerat 
separat1) – mulţi dintre aceşti  pacienţi ripostează, 
dar nu au de ales decât să îndure în conti nuare 
din considerente materiale, sociale, familiale, 
politi ce etc. Altf el spus, dedesubtul ati tudinii de 
a îndura nu se ascunde neapărat o personalitate 
slabă – dimpotrivă, foarte adesea este una 
puternică, căreia îi este cu atât mai difi cil să 
admită intolerabilul.

2. Nemulţumit

Defi nire. Pacienţii (N = 37: 6 M; 31 F) care au 
declarat că sunt nemulţumiţi de viaţa, situaţia, 
condiţia lor, de anumite persoane, evenimente, 
circumstanţe.

1 Întrucât analiza stati sti că a demonstrat că spectrul sfer-
elor de patologie asociate TP „nu ripostează” diferă de cel 
asociat TP „îndură, înghite”. În plus, comasarea acestor două 
TPi nu produce rezultate sinergice din punct de vedere stati sti c 
pentru niciuna dintre sferele de patologie. Aşadar, este vorba 
de două TPi diferite.

3. Suspicios, nu are încredere în ceilalţi

Defi nire. Pacienţii (N = 24: 8 M; 16 F) care au 
declarat că sunt circumspecţi, că au reţineri în a 
le acorda celorlalţi încredere, că se aşteaptă ca 
ceilalţi să nu fi e oneşti /sinceri, să nu-şi respecte 
cuvântul/ angajamentele.

Figura 1. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că au 
tendinţa de a „îndura/înghiţi” situaţii intolerabile.

Figura 2. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că sunt 
„nemulţumiţi”.

Figura 3. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că sunt 
„suspicioşi, neavând încredere în ceilalţi”.

4. Plânge din orice

Defi nire. Pacienţii (N = 11: 1 M; 10 F) care au 
declarat că plâng uşor, din moti ve banale, la 
sti muli emoţionali minori, când asistă la sau aud 
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despre (inclusiv prin mijloacele de informare în 
masă) evenimente/circumstanţe mişcătoare, fi e 
ele şi imaginare (fi lme, literatură etc.). Această 
TP trebuie diferenţiată de „compasiv” şi „impre-
sio nabil”, TPi mai producti ve (întâlnite la un 
număr mai mare de pacienţi), dar care nu par să 
fi e semnifi cati v asociate cu AfBO. 

6. Are probleme în luarea deciziilor

Defi nire. Pacienţii (N = 11: 4 M; 7 F) care au 
declarat că le este difi cil să ia o decizie: 
cumpănesc, ezită, se frământă, cer părerea 
altora etc.

Figura 4. Comparaţie între şansele de a dezvolta difer-
ite patologii la pacienţii care au declarat că „plâng din 
orice”.

5. Irascibil, coleric, impulsiv

Defi nire. Pacienţii (N = 174: 50 M; 124 F) care 
au declarat că sunt impulsivi, colerici, irascibili.

Figura 5. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că sunt 
„irascibili, colerici, impulsivi”.

Figura 6. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că au 
„probleme în luarea deciziilor”.

 7. Are preocupari intelectuale

Figura 7. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că au 
„preocupari intelectuale”.

Defi nire. Pacienţii (N = 12: 6 M; 6 F) care au 
declarat că au predominant preocupari intelec-
tuale, folosindu-şi cea mai mare parte a ti mpului 



120

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. V, NR. 2(18), AN 2010

liber pentru lectură, studiu, urmărirea unor 
documentare, vizitarea unor muzee, discuţii 
despre şti inţă, artă, fi losofi e etc.

8. Dornic să-şi utilizeze timpul efi cient

Defi nire. Pacienţii (N = 27: 5 M; 22 F) care au 
declarat că sunt punctuali, că se străduiesc 
întotdeauna să fi e la ti mp, că preferă să aştepte 
ei decât să se lase aşteptaţi. Nu am inclus paci-
enţii care declarau doar că nu le place nepunctu-
alitatea, ei înşişi nefi ind însă punctuali.

10. Dornic de muncă

Figura 8. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că sunt 
„dornici să-şi u  lizeze  mpul efi cient”.

Defi nire. Pacienţii (N = 108: 38 M; 70 F) care 
au declarat că sunt preocupaţi să-şi valorifi ce cât 
mai bine ti mpul, să nu-l irosească, să fructi fi ce 
fi ecare moment, deseori să facă mai multe 
lucruri deodată.

9. Punctual

Figura 9. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că sunt 
„punctuali”.

Figura 10. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care s-au declarat „dor-
nici de muncă”.

Defi nire. Pacienţii (N = 54: 12 M; 42 F) care 
au declarat că au tendinţa de a munci excesiv, 
dar din proprie iniţiati vă. Prin aceasta diferă de 
elementele psihice, aparent asemănătoare, care 
sunt „dornic să aibă/preocupat de serviciu, 
mânat de ambiţii profesionale” şi „profesia/
serviciul este solicitant/stresant”. Pacientul do-
reşte să muncească, se implică, o face cu respon-
sabilitate şi din propria voinţă şi nu fi indcă i-o 
impune altcineva. Subliniem că nu este vorba 
doar de acti vitatea profesională, ci şi de alt gen 
de acti vităţi, inclusiv (sau mai ales) munca 
domesti că.

11. Consideră profesia/serviciul solicitant/ 
stresant

Defi nire. Pacienţii (N = 109: 41 M; 68 F) care 
au declarat că se simt suprasolicitaţi şi/sau stre-
saţi de profesie, de locul de muncă, ati tudinea/
reacţia lor fi ind una slabă, pasivă/recepti vă: au 
tendinţa de a se lăsa doborâţi de împrejurări, de 
a se lăsa controlaţi de situaţie, de a ceda psihic, 
de a se pierde cu fi rea considerându-se incapabili 
să facă faţă solicitărilor. Nu se referă însă la ide ea 
de a munci mult sau de a fi  stresat în general.
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DISCUŢIE

Scopul prezentei lucrări este de a contura un 
posibil profi l psihologic al individului predispus 
la AfBO. Subliniem că nicio TP nu pare să fi e cu 
adevărat disti ncti vă, în sensul că niciuna nu pare 
caracteristi că pentru AfBO, adică niciuna dintre 
TPi nu este asociată cu AfBO cu o SeSt categoric 
(cu cel puţin două ordine de mărime) mai mare 
decât cu orice altă patologie. În plus, asocierea 
cu nicio TP nu este ASS. Vom analiza TPi împăr-
ţindu-le în mai multe categorii.

O primă categorie conţine două TPi caracte-
risti ce mai ales pentru PP hepati c:

„îndură, înghite”;
„dornic de muncă”

TP asociată cu AfBO cu cea mai bună SeSt („în-
dură, înghite”) se asociază încă şi mai SS cu 
afecţiunile hepati ce şi cu cele renale. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru a doua TP în ordinea SeSt: 
„dornic de muncă”. Este fi resc să ne între băm 
dacă nu cumva presupusul PP biliar organic este 
o variantă a PP hepati c. Seamănă, într-ade văr, 
dar există anumite diferenţe importante (este 
drept că nevalidate riguros de o SeSt soli dă), care 
par să se lege într-un tablou psihologic coerent.

O a doua categorie, meritând o atenţie spe-
cială, constă în TPi cu prevalenţă rezonabilă în 
lotul nostru de pacienţi şi pentru care doar aso-
cierea cu AfBO (dintre toate sferele de patologie) 
are SeSt: 

„suspicios, nu are încredere în ceilalţi”;
„nemulţumit”;
„punctual”.

•
•

•
•
•

Nemulţumirea şi suspiciunea par să fi e tră-
sături importante ale pacienţilor cu AfBO. Unii 
dintre ei îşi exprimă nemuţumirea, alţii nu – 
pentru niciuna dintre TPi corespunzătoare („îşi 
exprimă supărarea” şi „nu îşi exprimă supărarea”) 
asocierea cu AfBO nu îndeplineşte criteriile pen-
tru a fi  măcar RSS (deşi pentru ambele TPi indica-
torii de risc sunt supraunitari). Aşa cum am văzut 
mai sus însă, indiferent că îşi exprimă sau nu 
supărarea, pacienţii cu AfBO au tendinţa de a 
accepta situaţiile neplăcute fără a încerca să le 
răstoarne, fără a trece propriu-zis la fapte („în-
dură, înghite”). Pentru moment, punctualitatea 
pare o TP mai greu de încadrat – vom vedea însă 
ceva mai târziu care îi este substratul. 

O a treia categorie conţine câteva TPi care au 
fost consemnate la un număr prea mic de 
pacienţi (10-14 din lotul total de 491) pentru ca 
rezultatele să poată fi  considerate cu adevărat 
demne de încredere:

„are preocupări intelectuale”;
„plânge din orice”;
„are probleme în luarea deciziilor”.

Le-am menţionat totuşi din trei moti ve:
inexistenţa unor TPi caracteristi ce/speci-
fi ce pentru AfBO ne obligă să folosim 
orice rezultat, fi e acesta şi marginal ca 
SeSt, cu scopul de a contura un tablou cât 
mai disti nct;
aceste TPi pot aduce nuanţări importan-
te, mai ales în sensul diferenţierii de PP 
hepati c şi de PP biliar funcţional;
pentru toate aceste TPi, doar asocierea 
cu AfBO (dintre toate sferele de patolo-
gie) are o oarecare SeSt. 

Înclinaţia de a „plânge din orice” poate fi  în-
ţeleasă dacă este pusă în corespondenţă cu 
„nemulţumirea” şi cu „suspiciunea”. Şi tendinţa 
de a înghiţi situaţii inacceptabile este probabil 
implicată aici: persoana respecti vă îndură fi indcă 
nu are de ales, dar aceasta o face nemulţumită 
şi suspicioasă, iar frustrarea acumulată o pre-
dispune la a izbucni în plâns din moti ve minore. 
Faptul că îi este difi cil să ia o decizie, ezitând 
mult până să se hotărască apare acum drept o 
TP izolată şi, oricum, fără legătură cu preocupările 
intelectuale. Vom vedea însă, într-un arti col vi-
itor, că aceste TPi sunt, ambele emanaţii ale fi rii 
analiti ce, TP caracteristi că pentru PP biliar.

O ulti mă categorie, sunt TPi la care asocierea 
cu alte sfere de patologie are, de asemenea, o 
rela ti vă SeSt (mai mare, mai mică sau com-
parabilă cu asocierea cu AfBO):

„dornic să-şi uti lizeze ti mpul efi cient”;
„consideră profesia/serviciul solicitant/ 
stresant”;

• „irascibil, coleric, impulsiv”;

•
•
•

1.

2.

3.

•
•

Figura 11. Comparaţie între şansele de a dezvolta 
diferite patologii la pacienţii care au declarat că „pro-
fesia/serviciul este solicitant/stresant”.
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Am arătat mai sus că pacienţii cu AfBO iau cu 
difi cultate o decizie. La o adică însă, sunt capabili 
să muncească susţinut („dornic de muncă”). 
Seriozitatea cu care se mobilizează atunci când 
au de făcut ceva îi poate face să „considere 
profesia/serviciul solicitant/stresant”. Dacă cine-
va li se opune, îşi ies din fi re („irascibil, cole ric, 
impulsiv”). Acum este momentul în care putem 
înţelege semnifi caţia punctualităţii – lucrurile 
capătă sens dacă o punem în asociere cu „dorinţa 
de a-şi uti liza ti mpul efi cient”. Ambele se core-
lează cu „dorinţa de a munci” şi cu senti mentul 
că „profesia/serviciul este solicitant/ stresant”. 

Sinteti zând, trei tendinţe psihice (având, pro-
babil, o rădăcină comună) par să se contu reze: 

suspiciunea, neîncrederea şi mai ales ne-
mulţumirea, mergând uneori până la 
izbuc niri violente: „nemulţumit”, „suspi-
cios, nu are încredere în ceilalţi”, „irascibil, 
coleric, impulsiv”, „plânge din orice”;
dorinţa de a-şi valorifi că ti mpul („dornic 
să-şi uti lizeze ti mpul efi cient”, „punctual”) 
muncind („dornic de muncă”), deşi uneori 
exagerează, ajungând să „considere profe-
sia/serviciul solicitant/stresant”;
difi cultatea de a lua o hotărâre („probleme 
în luarea deciziilor”), ceea ce îl poate face 
să rămână cantonat (sau să se refugieze) 
în „preocupări intelectuale”.

Care ar putea fi  punctul de legătură între pri-
mele două (dacă există vreunul) ne este sugerat 
de TP „consideră profesia/serviciul solicitant/ 
stresant”. 

Odată pusă pe treabă temeinic, o astf el de 
persoană se va izbi de diverse obstacole şi de opi-
nii divergente, care o vor întârzia sau chiar o vor 
împiedica în acti vitate (de aceea serviciul îi pare 
stresant). Aceasta îi va stârni suspiciunea şi 
nemul ţumirea, pe care şi le va exprima uneori 
prin plâns, alteori prin ieşiri mai violente, dar, în 
general, nu şi prin fapte – acestea le va rezerva 
pentru a-şi duce la bun sfârşit munca. Frustrarea 
şi lipsa de încredere în ceilalţi ar putea explica 
difi cultatea în a lua o decizie, ca şi propensiunea 
spre preocupări intelectuale.

În concluzie, elementul psihic cel mai evident 
este faptul că „îndură, înghite” situaţii inaccep-
tabile. Este „nemulţumit” şi „suspicios, nu are 
încredere în ceilalţi”; ba chiar „irascibil, coleric, 

•

•

•

impulsiv”2. Faptul că „plânge din orice” este pro-
babil o consecinţă a reprimării nemulţumirii. De 
aceea are şi „probleme în luarea deciziilor”. Este 
„punctual” şi „dornic să-şi uti lizeze ti mpul efi -
cient”, fi ind „dornic de muncă”, dar adesea con-
si derând că „profesia/serviciul este solicitant/
stresant”; NU este însă un minuţios ori un „per-
fecţionist” (OR = 0; p = 0,04).

Accentuăm că rezultatele obţinute de noi nu 
au mai fost sesizate de alţi cercetători, în 
literatura de specialitate, demersurile referitoare 
la psihosomati ca AfBO fi ind practi c inexistente.

Cunoaşterea profi lului psihologic al paci-
entului biliar ar permite aplicarea unor metode 
psihoterapeuti ce prin care pacientul să fi e ajutat 
să-şi înţeleagă înclinaţia spre a îndura situaţii 
dezagreabile, reacţionând la ele prin nemul-
ţumire şi suspiciune. În mod obişnuit pacientul 
consideră că împrejurările exterioare sunt cauza 
frustrării sale, socoti nd că nu are alternati vă. El 
ar putea însă învăţa că esenţiale sunt nu cir-
cumstanţele în care se afl ă, ci reacţia lui la 
acestea. Dacă pe cele dintâi nu le poate infl uenţa, 
cea din urmă depinde doar de el. În ti mp, el 
poate deprinde o manieră constructi vă de a 
răspunde la solicitările mediului, mutându-şi 
punc tul focar al atenţiei de la oamenii, eve-
nimentele şi situaţiile care îl înconjoară, la sine 
însuşi. Asumându-şi responsabilitatea reacţiilor 
sale, el păşeşte astf el spre maturizare, odată cu 
o mai bună adaptare la mediu. Aplicată sufi cient 
de devreme, o astf el de strategie ar putea 
preveni apariţia sau măcar acuti zarea AfBO. 

CONCLUZIE

Predispusă la afecţiuni biliare organice este 
persoana silită să accepte situaţii care nu îi 
convin. De aici suspiciunea şi lipsa de încredere 
în ceilalţi, care o fac să se frământe mult înainte 
de a lua o decizie. Înghiţindu-şi frustrarea şi 
nemulţumirea, este mânioasă şi irascibilă, încât 
adesea plânge, aparent fără moti v3. 

2În ti mp ce biliarul funcţional (aşa cum vom arăta într-un 
arti col viitor) este mai degrabă gelos şi posesiv, simţindu-se 
desconsiderat, jignit, acuzat pe nedrept.

3Adesea vom auzi astf el de persoane afi rmând că plâng de 
ciudă.
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