
 

  
 

 
 

 

Rezumat: Suntem obi nui i ca terapeu i s  lucr m cu trauma pacientului, dar cum 
s  ne adapt m la o situa e psihanalitic  care are impact traumatic i asupra 
psihanalistului/terapeutului? Cum se manifest  impactul incon tient al pandemiei în rela ia 
terapeutic  i cu ce consecin e pentru func ionarea rela iei terapeutice? 

 Situa ia pandemic  a schimbat brusc cadrul rela iei terapeutice. Spa iul extern 
destinat doar terapiei func iona winnicottian i ca factor de structurare intern  a unui spa iu 
psihic comun terapeutic. 

 Faptul c  n-am mai locuit acela i spatiu fizic, absen a comunic rii nonverbale 
incon tiente, a reprezentat un alt factor traumatic i a rezonat în experien a pacien ilor i a 
mea cu o experien  de pierdere din istoria personal a. Schimbarea brusc  de cadru, f r
un termen de reluare a rela iei din cabinet, a produs mi c ri regresive în transfer, ca o 
reiterare a unui eveniment traumatic greu de dep it. 

 Terapiile în care pacientul a avut anterior timpul i ansa s  simt  beneficiile 
terapiei au rezistat schimb rii de cadru i rela ia terapeutic  a putut metaboliza impactul 
traumatic, fapt care pentru pacient dar i pentru terapeut a reprezentat o dep ire în transfer 
 contratransfer a repeti iei unor traume vechi. 
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Rezumat:  de paradigm . 

individuale, în urma întâlnirilor personale cu maladia sau   doliul 
paradigmei anterioare, a    

 
  doar un 

eveniment    revenirea la o 
 ia îi 

  

  a lui Bion. 

 psihiatru si psihanalist, membru 
SRP, membru corespondent SPP; lucrez în 
Fran a din 2010 i în prezent sunt medic 
director al unui mic spital de zi pentru 
adolescen i - putem spune c  schimbarea 
reprezint  una din temele majore care m
preocupa, atât la nivel personal, cât i 
profesional. 
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Rezumat: 

-

-

ative  toate online.  

ne? Cum trecem prin sub sceptrul 

a un clic de de-

  

psihanalitice. 
  

Daniela Luca 

, membru al Comitetului de Formare în perioada 2013-2014-
 SRP Coordonator redactor Revista de 

 (din 2008), redactor colaborator al Anuarului Român al 
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-Franceze de Psihoterapie 
  ), membru fondator; formator 

 - mai 2013), membru 

 , membru formator&supervizor 
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Rezumat: -
descoperirile noastre ne-

ut în lock-
-

-
în risc sau s-au - -au reinventat 

 

. 

  

, psihanalist, 
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Rezumat: Prezentarea face trimitere la analiza conceptului de hikikomori. 

În lexiconul de zi cu zi japonez ne referim la sindromul retragerii. 

Din punct de vedere al metodologiei utilizate, am realizat analiza studiilor de 

Morrersier, Scopus, Google Scholar, din care am ales meta-analize efectuate asupra 

conceptului de hikikomori, cu referire la 

În paralel, au existat studii cu meta-

occidentale, care au avut ca scop sublinierea  

transc  

Actualitatea conceptului de Hikikomori în contextul pandemiei covid-19.
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onsiliere 
u , membru ii române 

de Psih  



hikikomori primar, care nu 

 hikikomori secundar, care 

 

importante nosografii psihiatrice în vigoare  DSM-5  ICD-11  cu încercarea de 

a stabili similitudini între hikikomori ca sindrom  anumite 

valide în .  

Din punct de vedere psihologic, s- , 

  , , cu trimitere la clasica ; la 

, la Eul rigid, ascetic  într-un 

, la conceptul de depresivitate

a lui Braconnier, la alexitimie capacitatea de exprimare a sentimentelor. 

depresia

 

   fobic

obsesiv dismorfofobie)  

varii forme de schizofrenie, în principal, 

 

între    sunt referitoare la 
  

sindromului de hikikomori
 psihiatria 

 
  

farmacologice  pentru a nu se p
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Rezumat: 
Dragoste la persoana a treia
o inventariere 

sau sadic dominator, altfel spus, o explicitare a  
 

multe viziuni. De la cea în care cea de-
 

-

, atunci când personajele 

Watch me!, atât de 
 

 

 

  

 


