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Scopul 
 
Prevenirea stresului post-traumatic apărut după producerea unor incidente în activitatea 
de control a traficului aerian. 
 
Problema 
 
O mare atenţie a fost acordată problemei stresului în activitatea de control a traficului 
aerian, în principal, în relaţie cu efortul mental / cognitiv implicat în realizarea acestei 
activităţi, în condiţiile unei presiuni considerabile şi fără a comite greşeli. O mult mai 
mică atenţie a fost acordată sprijinirii personalului de control al traficului aerian, care a 
fost implicat sau a fost doar martor la producerea uni incident, urmat de apariţia stresului 
sau a traumelor determinate de acesta. Incidentele pot fi accidente aviatice propriu zise  
sau „accident aproape produs”. Un exemplu de reacţie la stres, determinată de un 
incident, este cuprins în următoarea descriere: 
 
„...era aproape de sfârşitul turei de noapte, în cursul căreia eu controlam zborurile. La 
decolare, avionul a fost afectat de ceea ce se numeşte lovitură de pasăre ( se întâmplă 
atunci când motorul absoarbe un stol de păsări). Pilotul a raportat iniţial că motorul a 
luat foc. Din turn puteam să văd că avionul este incapabil să ia altitudine şi continuă să 
zboare în linie cu pista. La al doilea apel, pilotul a confirmat că motorul nr. 1 a luat foc, 
că motorul nr. 2 pierde putere şi că avionul zboară în continuare deasupra oraşului la 
altitudine joasă. În final, pilotul reuşeşte să stingă incendiul, să obţină putere maximă în 
motorul nr. 2 şi să aterizeze de urgenţă. În ciuda satisfacţiei avute pentru finalizarea 
fericită a evenimentului, în următoarele zile am avut coşmaruri, în care vedeam avionul 
prăbuşindu-se deasupra oraşului...” (extras din raportul unui controlor de trafic aerian). 



În afara coşmarurilor, reacţiile apărute pot include incapacitatea de reamintire a unor 
aspecte ale incidentului, „flashbacks”, iritabilitate, dificultăţi de concentrare, dificultăţi de 
reluare a activităţii. Chiar şi persoanele, care reacţionează calm şi eficient în timpul unui 
incident, pot avea reacţii negative după eveniment. 
 
Soluţia 
 
În cadrul Programelor de Management al Stresului (determinat de producerea unor 
incidente critice) sunt utile şi acţiunile de susţinere a persoanelor stresate, atât pentru a 
reduce intensitatea reacţiilor imediate cât şi efectele pe termen lung. Scopul este de a-i 
ajuta pe angajaţi să înţeleagă ce se întâmplă cu ei în timpul şi după producerea unor 
incidente critice şi să nu rămână în stare de şoc sau de confuzie. În acordarea acestui 
sprijin pot fi implicate persoane cu aceeaşi pregătire precum şi specialişti. După un 
incident critic, se organizează discuţii individuale cu personalul afectat şi discuţii în grup 
(de „debriefing” şi „defusing”).  
 
Un asemenea program de management al stresului, consecutiv unor incidente critice, 
include: 

• O etapă de informare, ce cuprinde: prezentarea obiectivelor programului 
populaţiei ţintă (controlori de trafic, specialişti în comunicaţii şi informaţii 
aeronautice) prin: sesiuni de comunicări, postere, articole în reviste de 
specialitate, mail-uri, filme, CD – uri etc. 

• Creşterea nivelului de conştientizare din partea administraţiei prin intermediul 
unor întâlniri de clarificare a problemelor. 

• Pregătirea a doi „manageri cheie” – managerul de proiect şi coordonatorul 
naţional. 

• Recrutarea unui număr suficient de voluntari şi pregătirea lor (cel puţin o 
săptămână de instruire). 32 de voluntari sunt suficienţi pentru un număr de 400 
de angajaţi. 

• Selectarea a 3 specialişti pe probleme de sănătate, cu pregătire şi instruire 
corespunzătoare atât în managementul stresului, cât şi în controlul traficului 
aerian. 

• Asigurarea unui serviciu disponibil în orice moment, deservit de un număr 
corespunzător de persoane. 

• Organizarea de şedinţe în primele 24 de ore de la producerea incidentului. 
• Asigurarea faptului că personalul responsabil cu realizarea programului este 

capabil să stabilească dacă o persoană implicată într-un incident necesită şi un 
alt tip de ajutor (specializat). 

• Asigurarea sprijinului necesar, inclusiv membrilor echipei care realizează 
programul, aceştia putând necesita la rândul lor suport psihologic. 

• Implementare. 
 
Tehnicile de management al stresului includ: 
 

• Discuţii cu fiecare persoană în parte, în cadrul cărora cel implicat în incident are 
posibilitatea să relateze unui membru al echipei, ce s-a întâmplat în mod obiectiv, 
ce a simţit şi cum a reacţionat el în situaţia dată. Discuţia poate fi repetată, cu 



acelaşi membru al echipei, dacă persoana simte nevoia. Aceasta este probabil 
cea mai folosită tehnică în serviciile de trafic aerian. 

• Şedinţe de grup de „debriefing”, cu următoarele etape: 
- introducere 
- prezentarea faptelor 
- ce au gândit persoanele implicate în timpul incidentului  
- ce au simţit persoanele implicate în timpul incidentului  
- simptomatologia avută 
- demonstrarea din partea membrilor echipei că toate tipurile de reacţii 

avute de personalul implicat în incident, sunt normale 
- reafirmarea sprijinului total şi a disponibilităţii membrilor echipei. 
 

• Tehnică de „defusing” (detensionare) – şedinţă de 60 minute în grupuri mici, cu 
2-4 persoane implicate în incident, cu următoarele etape: 

- introducere (prezentare, reguli, garantarea confidenţialităţii totale) 
- fapte, gânduri, reacţii şi simptome (verbalizare) 
- suport 

 
 
Rezultate 
 
Stresul post – traumatic contribuie la absenteism prin îmbolnăvire şi la fluctuaţia 
personalului de control al traficului aerian. Costurile necesare recrutării şi instruirii unui 
controlor de trafic sunt foarte mari. Aceste costuri pot fi reduse în mod substanţial prin 
implementarea unui astfel de program. 
 
Comentarii 
 
Când apar incidente critice, ele pot reprezenta surse ale unor importante reacţii la stres 
din partea personalului afectat. Este deci necesar să se acţioneze pentru reducerea 
problemelor cauzate de stresul post – traumatic. De asemenea este important ca 
această formă de management al stresului să reprezinte o parte integrantă a unui 
program mai larg de prevenire a stresului, care să includă şi alte cauze ale stresului în 
muncă. Informaţiile în domeniul managementului stresului sunt în permanentă evoluţie, 
îmbogăţire şi, ca urmare, programele din acest domeniu trebuie să-şi revizuiască 
permanent serviciile pe care le oferă, în funcţie de noile informaţii deţinute. 
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