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REZUMAT  
Se subliniază faptul că de la sensul său originar de realitate în primul rând fiziologică si psihofiziologică, pe parcurs, cuvântul stres și-a modificat în mod 
tacit și neexplicit sfera de acoperire. Astfel că centrul său de greutate s-a deplasat spre idea de fenomen prioritar patologic și de pe efect pe cauză. Faptul nu 
numai că ignoră distincțiile semantice necesare dintre noțiunile de eustres (stare de eustress), distress (stare de distres), eustressor și distresor. El generează 
și confuzii de nedorit între cauze și efect dar mai ales între normal și anormal. Întradevăr, substituirea termenilor de mai sus cu cel (a toate cuprinzător) de 
stress, cum se procedează  adesea, facilitează confuzia dintre  starea de eustres și cea de distres ca și cea dintre acestea și cea de eustresori, respectiv distresori. 
Din perspective psihiatriei copilului și adolescentului  supărătoare ni se pare ușurinţa cu care astfel, orice disconfort devine prea  ușor distresor  și educaţia 
hiperprotectoare o soluţie destinată prevenirii distresului.
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ABSTRACT 
The article emphasizes the fact that, after starting from is basic meaning of physiological and psychophysical reality, in time, the word stress has changed 
its coverage area tacitly and inexplicitly. Thus, its major meaning has moved with priority towards the idea of pathological phenomenon and it has also 
switched from effect to cause. This fact not only ignores the necessary semantic distinctions between eustress (state of eustress), distress (state of distress), 
eustressor and distressor. It has also generated undesirable confusion between causes and effects but, more importantly,  between normal and abnormal. 
It is true that the substitution of the above mentioned terms with the global word stress, as it is often done, facilitates the confusion between the state of 
eustress and that of distress as well as that between these and eustressors and distressors. From the point of view of  the child and adolescent psychiatry 
what we find disturbing is the easiness with which any discomfort becomes too quickly a distressor and the hiperprotective education – a solution destined 
to prevent distress.
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Termenul de stres are o lungă istorie fiind utilizat  
în numeroase domenii. I se recunoaște lui Hans Selye 
(1907-1982) meritul de a-i fi conferit un anumit  
conţinut și de a-l fi impus, începând cu anul 1936, 
atenţiei lumii medicale. Numai că astăzi cuvântul stres 
reprezintă o sinteză a prea multor sensuri ceea ce i-ar 
conferi un caracter polisemic. Din păcate, recunoaște-
rea acestui fapt nu este totdeauna nici explicită și nici 
fermă cea ce lasă posibilitatea adeziunii libere la un 
sens sau la altul fapt care adesea generează confuzii.

Stresul o realitate în primul rând fiziologică şi 
psihofiziologică generală şi comună, necesară şi be-
nefică. Aceasta este la origine accepţiunea noţiunii de 
stres conferită de Selye.

Într-adevăr pentru Selye, stresul este un fenomen 
în primul rând fiziologic și se înţelege că și psiho-
fiziologic1 el fiind definit de către acesta ca ”răspuns  
nespecific al corpului la orice solicitare făcută asupra 
sa” (citat de Alexandrescu -2000). În acest fel, el pleacă  
de la faptul că toate fiinţele vii se află în interacţiune 
cu mediul lor extern sau intern și că orice astfel de 
interacţiune care vizează homeostazia (înţeleasă ca  
fenomen dinamic), reprezintă un stres. Ca atare, stresul  
se referă la răspunsul generat de  orice tentativă de 
destabilizare a homeostaziei indiferent de natura sti-
mulilor, respectiv la fenomenul de restabilire a unui 
echilibru perturbat. 

Accentul pus de către Selye pe latura fiziologică  
și psihofiziologică a noţiunii de stres este atestat și 
de reprezentarea sa prin ceea ce el a numit „Sindrom  
General de Adaptare” un complex nespecific de  
manifestări dinamice care are o desfășurare în trei sta-
dii: de alarmă, de rezistenţă și de epuizare. Se înţelege 
că primele două stadii sunt cele mai importante fiind 
nu numai totdeauna prezente ci și cele mai reprezenta-
tive, mai comune și în același timp necesare și benefice.  
Aceasta deoarece  ele sunt reprezentate de o paletă 
largă de modalităţi de exerciţiu și de antrenament 
nu numai a mijloacelor de apărare ci și de învăţare în 
general. Astfel, sunt fixate reflexe condiţionate, sunt  
deprinse noi tehnici de coping, sunt însușite moda-
lităţi de comportament, se realizează călirea organis-
mului, altfel spus, un echilibru la un nivel superior. Ele 
sunt la baza adaptării și a rezilienţei, condiţii funda-
mentale ale supravieţuirii, a competitivităţii și a evo-
luţiei biologice. 

Cel de al treilea stadiu este tot o formă de apărare. 
1. Stresul psihic a fost subînţeles de către Selye și în cele ce urmează, mai ales la 
el vom face referire.

El constituie însă excepţia deoarece reprezintă eșecul 
care se finalizează, fie în cazul că este temporar, cu un 
echilibru la un nivel inferior (vindecare cu sechele), fie 
cu o suferinţă cronică, fie cu deces.

Sensul de fenomen psihofiziologic al stresului 
este recunoscut și menţinut de toţi cei2 pentru care, 
în esenţa sa,  stresul reprezintă ceea ce am menţionat  
mai sus, răspunsul generat de orice tentativă de  
destabilizare a homeostaziei organismelor vii indife-
rent de natura cauzei. E drept că în timp ce unii autori 
vorbesc de stimuli sau de agenţi care pun în pericol, 
formule superpozabile celei de solicitare folosită de 
Selye, alţii preferă să pună accentul de caracterul de 
agresiune al cauzei, se întelege, în sensul cel mai larg 
al acesteia.

Stresul un termen lunecos (Dinsdale și col. 2000) 
cu o mare popularitate, sensuri multiple și sursă de 
ambiguităţi (Garmezi și Rutter 1990), marcat de  
exagerări și confuzii (Floru- 1974). Este realitatea 
zilelor noastre. Faptul face ca deși  larg utilizat, așa 
cum mulţi autori subliniază (între ei le Moal -1997 și 
Alexandrescu -2000), să nu existe o definiţie unanim 
acceptată. Este consecinţa lungii sale istorii, a com-
plexităţii deosebite a fenomenului desemnat, a lipsei 
unei accepţiuni unitare și desigur a banalizării prin  
prezenţa în limbajul cotidian și transformarea sa într-
un bun de uz comun.

Este cunoscut faptul că odată intrată în limbajul 
medical, noţiunea de stres a trezit un interes deosebit  
și s-a extins repede depășind graniţele medicinii. 
Numai că în acest proces graniţele sale s-au șters, 
și centrul său de greutate s-a deplasat în mod tacit 

2. Stare de tensiune acută a organismului obligat să-şi mobilizeze mijloacele de 
apărare pentru a face faţă unei situaţii ameninţătoare. (Deley -1965)
-Starea în care se află un organism ameninţat de dezechilibru sub acţiunea unor 
agenţi care pun în pericol mecanismele sale homeostazice. (Sillany -1996)
-Ansamblu de reacţii consecutive unei agresiuni. (R. lafon -1973) 
-Stres psihic înseamnă în primul rând semnificaţie stresantă a stimulilor –
ameninţare, frustrare, conflict, care solicită persoana până aproape sau chiar 
dincolo de limitele posibilităţilor sale adaptative. (Floru-1974)
-Răspuns nespecific al corpului la orice solicitare făcută asupra sa” (Popescu 
Neveanu-1978)
-Stare tradusă printr-un sindrom specific corespunzător tuturor schimbărilor 
nespecifice induse astfel într-un sistem biologic- Rusu 1991 (citat de Alexan-
drescu-2000)
-Sindromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor 
mediului. Wikipedia
-Orice cerinţă percepută ce nu poate fi controlată într-o perioadă rezonabilă de 
timp Werkman 1980
-Prin stres psihic se înţelege orice stare emoţională trecătoare sau persistentă, 
simplă sau complex structurată, care împietează asupra capacităţii de 
funcţionare sau de răspuns comportamental adaptativ (adecvat) imediat 
sau la distanţă al persoanei ca urmare a depăşirii  trecătoare sau durabile a 
posibilităţilor adaptativ-integrative individuale. Alexandrescu (2000)
-Stresul „ Este atunci când te simţi copleşit sau ameninţat de mult mai multe 
cerinţe decât poţi face faţă” (katz -1986 –citat de Dobrescu şi Petrovai -2004)
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de pe ideea de fenomen prioritar fiziologic și psiho- 
fiziologic pe componenta sa patologică și de pe efect 
pe cauză. Astfel a ajuns să se identifice cu cauza și în 
primul rând cu cea cu efecte anormale sau negative. 
Este aspectul statuat explicit de DEX (1998) pentru 
care stresul este un  „nume dat oricărui factor (sau 
ansamblu de factori) de mediu care provoacă orga-
nismului uman o reacţie anormală”. Este evident că 
în definiţia de mai sus accentul se pune pe stresori și 
numai pe cei patogeni și că sunt vizate exclusiv tul-
burările determinate de aceștia, respectiv consecinţele  
cu conotaţie negativă. Opţiunea nu este singulară.  
Deplasarea interesului spre latura negativă dar parti-
culară a noţiunii de stres a fost în bună măsură firească  
fiind consecinţa complexităţii și a îmbrăţișării sale 
în primul rând de corpul medical interesat mai ales 
de patologie. Restul a fost făcut de către mass-media 
mai puţin preocupată de nuanţele impuse de rigoarea  
știinţifică. Mai mult, în limbajul cotidian, noţiunea de 
stres vizează mai ales latura sa psihică doar subînţe-
leasă de către Selye.

Eustres și distres, concepte judicioase care nu s-au 
impus pe măsura importanţei lor. Toate cele subliniate  
mai  sus s-au petrecut în paralel cu eforturile de  
aprofundare a cunoștinţelor depuse de numeroși  
autori între care Cannon și lazarus. Aici este însă de 
menţionat delimitarea dintre eustres și distres, delimitare 
iniţiată de Selye (Citat de Fischer și Riedesser -2001). 

În opinia lui Selye, prima noţiune, echivalentă 
celei de stare de eustres  este destinată să  acopere  
componenta fiziologică respectiv psihofiziologică sau 
principală a stresului în timp ce cea de a doua, sino-
nimă cu cea de stare de distres, se referă la latura sa  
anormală, respectiv secundară sau ne obligatorie. Ele 
sunt noţiuni judicioase deoarece se dovedesc foarte 
utile nu numai din punctul de vedere al cercetării știin-
ţifice retrospective, respectiv al aprecierii rezultatului 
final al confruntării dintre un organism viu și un fac-
tor extern sau intern și al identificării, pe această cale, a 
stresorilor patogeni (distresorilor) cu rol determinant, 
vulnerabilizant, declanșant sau  de întreţinere. Ea este 
utilă și din punctul de vedere al medicinii curative 
preocupată pe de o parte, să cunoască și să combată  
factorii cauzali generatori ai procesului patologic, 
iar pe de altă parte, să înţeleagă și să accepte marile  
diferenţe individuale pe care practica clinică le oferă.

Trebuie însă subliniat și faptul că delimitarea  
eustres-distres nu este la fel de funcţională și în cazul 

medicinii preventive. Aceasta deoarece ea pretinde 
identificarea cu anticipaţie a situaţiilor în care putem 
avea de a face cu un viitor distres  dar mai ales din ce 
punct o situaţie existenţială devine patogenă, condiţie 
indispensabilă intervenţiei în timp util și a prevenirii  
unei astfel de evoluţii. Altfel, apare riscul grav al  
eliminării în cadrul acţiunilor preventive și a acelor 
confruntări dintre individ-mediu care sunt indispen-
sabile și beneficie. Dificultatea eliminării riscului are 
cel puţin o cauză. Ea constă în faptul că delimitarea 
factorilor mediului înconjurător în pozitivi și negativi 
nu este operantă. Aceasta deoarece cei benefici pot  
deveni patogeni în cazul că depășesc anumite limite (şi 
ce este bun dacă este prea mult strică –Milea-2006), 
tot așa cum mulţi din cei consideraţi îndeobște nega-
tivi, până la un punct și în anumite circumstanţe au un 
rol benefic prin antrenarea și dezvoltarea sistemelor 
adaptative și de apărare. De fapt, în afară a aceea ce se 
cunoaște a avea un rol patogen determinant, realitatea 
de zi cu zi este constituită în cea mai mare parte a ei 
din realităţi care prin natura lor nu constituie în mod 
automat sau sigur un pericol. În rândul lor, alături 
de toţi factorii indispensabili dezvoltării normale se  
înscriu numeroase alte circumstanţe existenţiale care 
singure nu constituie ameninţări efective. Pentru ca 
potenţialul patogen al acestora să devină o realitate 
este însă necesară fie  asocierea unor condiţii adjuvante,  
unele imprevizibile, altele insuficient cunoscute, fie 
a unor aspecte cantitative. Desigur că dispunem de 
o serie de criterii din care, limitându-ne la eustresul 
și distresul psihic, împreună cu Mc. Garth (citat de  
Botezat -1992) reţinem situaţiile în care: 

•	se	produce	un	dezechilibru	marcat		între	solicita-
re și capacitatea de răspuns; 

•	 se	 anticipează	 (factor	 subiectiv)	 imposibilitatea	
unui răspuns adecvat; 

•	urmările	eşecului	au	importanţă	pentru	subiect;	
•	solicitările	sunt	ambigui	sau	contradictorii	
•	or	posibilităţile	de	răspuns	sunt	artificial	restrânse.	
Se adaugă: rezistenţa crescută, toleranţa sau  

dimpotrivă vulnerabilitatea și e de subliniat și subso-
licitarea. Aceasta din urmă este demnă de subliniat 
deoarece oferă un tip aparte de factor negativ care afec-
tează procesul de identificare, de exprimare și de sti-
mulare a unor funcţii și activează fenomenul apoptotic. 

Mai mult, ea subliniază atât faptul că eustresul 
este o condiţie indispensabilă normalităţii cât și că 
din prudenţă exagerată, educaţia hiperprotectoare fie 
că este indulgentă fie că este autoritară (Milea -2006) 



ȘTEFAN MILEA • Stres, eustres, distres, eustresori, distresori. Consideraţii semantice REFERATE GENERALE 

10       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Septembrie 2013 – vol. 16 – nr. 3

substituie copilul în interacţiunea sa constructivă cu 
mediul înconjurător, cea ce reprezintă un distres sem-
nificativ.

Toate aceste criterii au însă  un caracter aproximativ  
deoarece fie vizează aspecte cantitative vag delimi-
tate, fie implică un grad mare de subiectivitate fie 
pretind individualizări ceea ce nu exclude riscul unor 
exagerări urmare a unei prudenţe excesive. De sigur 
că toate aceste dificultăţi nu scad valoarea delimitării 
noţiunilor de eutres și de distres  și în cadrul medicinii 
preventive. Dimpotrivă, în practică, ele menţin trează 
necesitata efortului de a le trata cu deosebită atenţie  
și cu prudenţa necesare evitării abuzurilor. 

Stres, eustres, distres, eustresor, distrsor. Este de 
la sine înţeles că este benefică delimitarea explicită 
a diferitelor sensuri ale noţiunii de stres deoarece ea 
exclude posibilitatea unor confuzii nedorite. Dintre 
impreciziile legate de caracterul a toate acoperitor al  
cuvântului stres poate că cea mai supărătoare este cea 
în care sensul originar al termenului de fenomen în 
primul rând fiziologic și psihofiziologic și dimensi-
unea sa principală, sunt minimalizate adesea chiar 
ignorate reţinându-se mai ales componenta sa anor-
mală. Drisdale și col.(2000) remarcă faptul că, în acest 
caz, efectul se confundă cu cauza, respectiv, subiectul 
se suprapune peste predicat. Este unul din motivele  
pentru care respectivii autorii sunt de părere că probabil  
este înţelept să se evite pentru totdeauna a se mai  
utiliza cuvântul stres și să se opteze pentru termeni 
diferiţi corespunzători fiecăruia din sensurile sale de 
bază. Este ceea ce sugerează și Riga și Riga (2008). 

În acest context, ni se pare îndreptăţit să subscriem la 
opinia celor care vorbesc de:

- Eustres, sau stare de eustres. Este o realitate  
deosebit de importantă prin dimensiune și valoare 
deoarece acoperă întregul proces al creșterii și dezvol-
tării normale și al confruntării obișnuite a individului 
cu realitatea, al fenomenelor de rezilienţă și adaptare. 
Este echivalentă componentei fiziologice, și psihofi-
ziologice din descrierea lui Selye. Minimalizarea ei 
ignoră faptul că fiinţa umană este datoare nu doar să 
se adapteze ci mai ales să stăpânească realitatea care-l  
înconjoară. Mai mult, normalitatea este terenul pe 
care se desfășoară toate mijloacele de intervenţie ale 
profilaxii primare demers specific medicinii moderne.

- Distres sau stare de distres. Este expresia eșecului,  
a confruntării nereușite dintre factorii patogeni și in-
divid, cu alte cuvinte substratul patologiei exogene.

Eustresor sau factor care generează starea de eustres.
Distresor sau factor care este la baza stării de distres.
Suntem de părere că o astfel de clarificare  

semantică are numeroase beneficii. Printre ele cea mai 
importantă are în vedere reducerea ușurinţei cu care 
distresul poate lua locul eustresului și distresorii pe 
cea a eustresorilor. Altfel, din perspectiva psihiatriei 
copilului și adolescentului, vorbind doar de stres pe 
post de noţiune generală, există permanent riscul să 
se considere că aproape tot ceea ce ne înconjoară și ne 
solicită este stresant, că orice efort mai mare o condi-
ţie indezirabilă, orice disconfort o stare patologică și 
educaţia hipoprotectoare o soluţie destinată prevenirii 
distresului.

*
*         *

The term stress has a long history, being used 
in many fields. It was Hans Selye’s merit (1907-
1982) to have given this term a specific content and 
to have imposed it to the attention of the medical 
world since 1936. However, today, the word stress 
is a synthesis of too many meanings, which would 
impart it a polysemous character. Unfortunately, 
the acknowledgement of this situation is not always 
explicit or strong enough, which leaves open the 
possibility to adhere freely to one meaning or the 
other, while the choice often creates confusion.

Stress is primarily a general and common 
physiological and psychophysical reality being 
both necessary and beneficial. This is the original 

meaning of the concept of stress conferred by 
Selye. Indeed, because to Selye, stress is primarily a 
physiological phenomenon1 and it is understood as 
a psychophysiological phenomenon, too, since he 
defined stress as "nonspecific response of the body to 
any demand made upon it" (quoted by Alexandrescu 
- 2000). In this way, he starts from the fact that all 
living beings are in interaction with external or internal 
environment and that any such interaction that aims at 
homeostasis (understood as a dynamic phenomenon), 
is a stress. As such, stress refers to the response 
generated by any attempt to destabilize homeostasis, 
1Psychological stress was the underlying meaning of Selye and in the following 
paragraphs, we will make particular reference to this meaning.
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irrespective of the nature of the stimuli, namely to the 
phenomenon of restoring a disrupted balance.

The emphasis laid by Selye on the physiological 
and psychophysical aspects of the concept of stress 
is attested by his representation of what he called 
"General Adaptation Syndrome", a nonspecific 
complex of dynamic events that develops in three 
stages: alarm, resistance and exhaustion. It is 
understood that the first two stages are the most 
important: not only are they always present but they 
are also the most representative and most common, 
being, at the same time, both necessary and beneficial. 
This is because they are represented by a wide range 
of exercise and training means not only of defence 
but also of learning in general. Thus, conditioned 
reflexes are fixed, new coping techniques are learned, 
behaviour patterns are acquired, body conditioning is 
achieved, in other words, higher quality equilibrium 
is reached. These means are the foundation of 
adaptation and resilience, basic conditions of survival, 
competitiveness and biological evolution. 

The third stage is also a form of defence. However, 
it is the exception because it represents failure that is 
completed either with a lower level balance (healing 
with sequelae) in case it is temporary, or with chronic 
suffering or even with death.

The meaning of stress as psychophysiological 
phenomenon is recognized and maintained by all who2, 
in essence, consider that stress is what I mentioned 
before, namely the response generated by any attempt 
to destabilize the homeostasis of living organisms, 
irrespective of the nature of the cause. It is true that 
while some authors talk about threatening stimuli 
or agents, their formulations being superimposable 
to that used by Selye, others prefer to focus on the 
character of assault of the cause, in its broadest sense, 
2 Acute state of tension of the organism that is obliged to summon 
all its means of defence in order to face threatening situations (Deley 
-1965); 
- State of an organism threatened by unbalance following the action 
of certain agents that threaten its homeostatic mechanisms (Sillamy 
-1995);
- Assembly of reactions triggered by aggression (R. lafon -1973);
- Mental stress means, in the first place, the threatening significance of 
stressful stimuli – threat, frustration, conflict – straining individuals up 
to or even beyond their adaptive limits (Floru -1974);
- Nonspecific response of the body to any demand made upon it 
"(Popescu Neveanu -1978);
- Condition translated by a specific syndrome corresponding to all 
nonspecific changes induced in a biological system, Rusu 1991 (quoted 
by Alexandrescu, 2000);
- Adaptation syndrome that the individual achieves because of envi-
ronmental aggressions (Wikipedia).

of course.
Stress as a slippery term (Dinsdale et al. 2000) 

with great popularity, multiple meanings and a source 
of ambiguities (Garm and Rutter 1990), marked by 
exaggeration and confusion (Floru-1974). This is the 
reality today. In truth, although the term is widely 
used, as many authors emphasize (among them 
Moal -1997 and Alexandrescu -2000), there is no 
universally accepted definition. It is the consequence 
of the term’s long history, of the particular complexity 
of the designated phenomenon, of the lack of 
uniform acceptance of the meaning and, of course, of 
trivializing it colloquially and transforming it into a 
good for common usage.

It is known that, once introduced into medical 
language, the concept of stress has aroused great 
interest, which expanded quickly beyond the 
boundaries of medicine. Nevertheless, in the 
process, its boundaries were erased, and its centre of 
gravity has shifted tacitly from the idea of a mainly 
physiological and psycho-physiological phenomenon 
to its pathological facet and from effect to cause. Thus, 
the term ‘stress’ came to be identical with the cause 
and especially with the one generating abnormal or 
adverse effects. It is the aspect explicitly stated by 
DEX (1998) where stress is defined as a "name given 
to any environmental factor (or to a set of factors) that 
generate an abnormal reaction in the human body." It 
is clear that, in the above definition, the emphasis is 
on stressors and only on those pathogenic ones and 
that solely disorders that are determined by them 
are targeted, namely the consequences of  negative 
connotation. This option is not unique 3 . The transfer 
of attention towards the particular but negative aspect 
of the concept of stress was largely the result of its 
natural complexity and of its acceptance especially by 
medical professionals who are particularly interested 
in pathology. The rest was done by the mass media 
that is less concerned with the required nuances of 
scientific rigor. Moreover, in everyday language, the 
concept of stress concerns especially its mental side, 
which was only hinted at by Selye.
3 Any perceived request that cannot be controlled in a reasonable period of 
time, (Werkman – 1980);
- By psychical stress one may understand any transitory or persistent emotional 
state, simply or complexly structured, which interferes with the individual’s 
functioning or (adequate) adaptive response capacity, be it immediate or at a 
distance, due to exceeding the transient or sustainable, integrative adaptive pos-
sibilities of that individual. Alexandrescu (2000);    
- Stress is “when one feels overwhelmed or threatened by many more require-
ments than one can stand” (katz -1986 –quoted by Dobrescu and Petrovai 
-2004)
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Eustress and distress, sound concepts that did 
not come into prominence on the extent of their 
importance. All those outlined above occurred 
in parallel with efforts to deepen the knowledge 
discovered by many authors including Cannon and 
lazarus. Here distinction between eustress and 
distress should be mentioned, a separation initiated 
by Selye (quoted by Fischer and Riedesser -2001).

In Selye’s view, the first term, that is equivalent 
to the condition of eustress, is intended to cover 
the physiological component, respectively the 
psychophysiological or main component of stress, 
while the second one, which is synonymous with 
the state of distress, refers to the abnormal side, 
respectively secondary or non- compulsory. They are 
sensible notions since they prove to be very useful 
not only in terms of retrospective scientific research, 
respectively of assessment of the final outcome of 
confrontation between a living organism and an 
external or internal factor and the identification, in 
this way, of the pathogenic stressors (distressors ) 
with determinant role, be it a weakening, triggering, 
or supporting one. They are also useful in terms of 
curative medicine concerned on the one hand, to 
know and to combat general causal factors of the 
disease process and, on the other hand, to understand 
and accept the great individual differences which 
clinical practice provides.

However, one should point out that the dichotomy 
eustress - distress is not as functional as in the case 
of preventive medicine. This is because it claims to 
identify in advance the situations in which we have 
to deal with future distress but mostly from what 
point an existential situation becomes pathogenic, a 
prerequisite of early intervention and prevention of 
such developments. Otherwise, during the preventive 
actions, there is a serious risk of eliminating also those 
confrontations between the individual-environment 
that are essential and beneficial. The difficulty of 
eliminating the risk has at least one cause. It consists 
in the fact that the separation of the environmental 
factors into positive and negative ones does not work. 
This is because the beneficial factors may become 
pathogenic if they exceed certain limits (Whatever is 
good, if it is too much, it hurts. -Milea -2006), just as 
many of those factors that are generally considered 
negative, up to a point and in certain circumstances, 
have a favourable role by training and developing 
adaptive and defensive systems. In fact, outside what 

is known to have a determining pathogenic role, the 
everyday reality is constituted mostly of realities, 
which, by their nature, do not automatically or 
certainly constitute a danger. Among them, besides 
all factors that are part of normal development, there 
are numerous other existential circumstances, which, 
by themselves, do not constitute effective threats. 
For their pathogenic potential to become a reality, 
however, either adjuvant combination of conditions, 
some unpredictable, some insufficiently known, or 
quantitative aspects are required. Of course, we have 
a series of criteria out of which, limiting ourselves 
to psychic eustress and distress, together  with Mc. 
Garth  (quoted by Botezat -1992) we retain the 
situations where: 

•	 a	 marked	 imbalance	 between	 demand	 and	
response takes place; 

•	 impossibility	 of	 an	 adequate	 response	 is	
expected (subjective factor); 

•	 consequences	of	failure	are	important	for	the	
subject; 

•	 requests	are	ambiguous	or	contradictory	
•	 response	options	are	restricted	artificially.	
To these one may add high resistance, tolerance 

or, conversely, vulnerability and under straining. The 
latter is worth emphasizing because it provides a 
special type of negative factors that affect the process 
of identification, expression and stimulating of certain 
functions and activates the apoptotic phenomenon.

Moreover, it emphasizes both the fact that 
eustress is a prerequisite of normality and that due 
to exaggerated caution, a hyper- protective education, 
whether lenient or authoritative, (Milea -2006) 
substitutes the baby in its constructive interaction 
with the environment, which is a significant distress.

All these criteria have but an approximate 
character, because they either aim at vaguely defined 
quantitative aspects or involve a high degree of 
subjectivity or they claim individualizations, which 
does not exclude the risk of exaggeration because 
of excessive caution. Surely, that all these difficulties 
do not diminish the value of delimiting the notions 
of eustress and distress within the boundary of 
preventive medicine. On the contrary, in practice, they 
sustain the necessity of effort required to treat them 
with great care and caution, necessary to avoid abuse.

Stress, eustress, distress, eustressor, distressor 
(factors that trigger stress and eustress). It goes 
without saying that it is beneficial to explicitly 
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define the different meanings of the concept of stress 
because thus the possibility of unwanted confusions 
is excluded. Of all the uncertainties arising from the 
meaning area of the word stress, the most troublesome 
is that the original meaning of the term as a primarily 
physiological and psycho-physiological phenomenon 
and its main dimension are often minimized even 
ignored, while the abnormal component is especially 
retained. Drisdale et al. (2000) noted that, in this 
case, the effect is mistaken for the case, that the 
subject overlaps the predicate. This is why those 
authors believe it is probably wise to avoid using the 
word stress forever and they opt for different terms 
corresponding to each of its basic meanings. This 
is what Riga and Riga (2008) suggest, too. In this 
context, it seems justified to subscribe to the opinion 
of those who speak about:

-Eustress, or state of eustress. It is a particularly 
important reality by its dimension and value as it covers 
the entire process of normal growth and development 
of the individual and the usual confrontation of 
the individual with the reality, of the phenomena 
of resilience and adaptation. It is equivalent to the 
physiological and psychophysical component in 
Selye's description. Minimizing it, the users ignore 
the fact that the human beings are obliged not only to 

adapt but rather to master the reality that surrounds 
them. Moreover, normality is the space where all 
public means of intervention for primary prevention 
develop, and this is a specific approach of modern 
medicine. 

-Distress, or state of distress. It is an expression 
of failure, the ineffective confrontation between 
pathogen factors and the individual, i.e. the substrate 
of exogenous pathology.

-Eustressor, or factor generating a state of eustress.
-Distressor, or factor that is the basis of a state of 

distress.
We believe that such semantic clarification has 

many benefits. 
Among them, the most important one focuses 

on the reduction of the ease with which distress can 
replace eustress and the distressors can replace the 
eustressors. Otherwise, in terms of child and adolescent 
psychiatry, stress not just a general concept. There is 
always the risk of believing that almost everything 
around us that makes demands on us is stressful; that 
any greater effort is an undesirable condition; that any 
discomfort is a pathological condition and that hyper 
protective type of education is a solution aimed at 
preventing distress.


