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INTRODUCERE
Ce este supervizarea?
Munca practicienilor care lucrează în domenii ce presupun oferirea ajutorului
sau îngrijirea oamenilor („helping professions”: asistenţi medicali, asistenţi sociali,
consilieri, psihologi, profesori etc.) este foarte complexă; pentru ca aceştia să poată oferi
servicii de calitate, compasiune, empatie, atenţie şi centrare pe cealaltă persoană, au
nevoie ca ei înşişi să lucreze şi să aibă grijă de propria persoană, precum şi de suport
pentru dezvoltarea lor personală şi profesională, iar acest lucru poate fi realizat prin
implicarea lor într-un proces de supervizare profesională.
Rolul supervizării este de a încuraja profesioniştii din aceste domenii „să
reflecteze şi să discute munca lor şi reacţia lor personală şi profesională faţă de munca
lor” într-un cadru confidenţial şi sigur, accentul căzând pe „susţinerea lor pentru a se
dezvolta personal şi profesional şi pentru a reflecta asupra activităţii lor”.1
Definiţia Royal College of Nursing evidenţiază că supervizarea reprezintă „un
proces formal ce oferă suport şi învăţare care îi ajută pe practicieni să-şi dezvolte
cunoştinţele şi competenţele, să-şi asume responsabilitatea pentru activitatea lor şi să
îmbunătăţească protecţia consumatorilor şi siguranţa îngrijirii lor în contexte clinice
complexe. Supervizarea este în centrul procesului de învățare și a extinderii domeniului
de activitaree și ar trebui privită ca un mijloc de încurajare a autoevaluării și de
obţinere a abilităților analitice și reflective”.2
Semnificativă este şi definiţa oferită de un participant dintr-un grup de
supervizare, organizat de Helen & Douglas House: „Supervizarea clinică oferă o reţea de
suport cu foarte multe opţiuni diverse, una dintre ele fiind crearea unui grup pentru a
discuta împreună despre dificultăţi, a vorbi despre lucrurile care au mers bine, a obţine
suport şi a învăţa împreună.”
Înainte de a începe sesiunile de supervizare propriu zise, este bine să vă asiguraţi
că atât supervizorul, cât şi participanţii înţeleg ceea ce înseamnă supervizarea şi scopul
acestor întâlniri, aşa cum este ilustrat în tabelul următor3:

Care Quality Commission după Helen & Douglas House Clinical Supervision Toolkit (2014):
https://www.helenanddouglas.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/hdh-clinical-supervisiontoolkit.pdf
2 După Helen & Douglas House, p. 10.
3 Tabel după Helen & Douglas House, p. 13.
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Supervizarea înseamnă:

Supervizarea nu înseamnă:
























Un proces altcătuit din mai multe
sesiuni, care are drept scop dezvoltarea
profesională
şi
personală
a
participanţilor practicieni.
O explorare a relaţiei dintre acţiuni şi
sentimente.
Un
instrument
de
dezvoltare
profesională.
Un loc sigur.
Un loc de învăţare.
Oferire de sprijin.
Un loc unde poţi împătăşi greutăţile şi
dificultăţile întâmpinate la locul de
muncă, care te preocupă.
Un cadru structurat pentru reflecţii.
Suport reciproc pentru toţi.
Deschidere
pentru
întrebări
şi
provocări.
A fi ascultat(ă) şi auzit(ă).
Includere.
Discutarea unor cazuri sau situaţii
dificile întâmpinate la locul de muncă.
Asumarea propriilor afirmaţii ale
participanţilor precum şi a propriilor
interpretări şi reflecţii.
Susţinerea responsabilităţii personale.


















O evaluare.
Şedinte de sindicat.
Alte tipuri de întâlniri pentru a
discuta plângeri, cerinţe, doleanţe
etc.
A-i judeca pe participanţi sau
activităţile lor.
Un instrument de performanţă al
managerului.
Terapie (deşi uneori efectul poate fi
terapeutic).
Consiliere sau o oportunitate de a lua
rolul de consilier.
Controlată sau oferită de manageri.
O parte din procesul de raportare.
sesiune de predare.
Mentorat.
Un loc al blamării.
Un loc unde pot fi „dărâmaţi” alţi
membri ai echipei.
Un loc de propagandă.
Un loc de unde se pot obţine
informaţii personale despre ceilalţi
colegi.
Un mod de „ridicare în slăvi” a unor
persoane.
Un mijloc de verificare a muncii
practicienilor .
Lansare de bârfe, zvonuri şi văicăreli.

Cui se adresează acest ghid?
Ghidul este destinat profesioniştilor din domeniul asistenţei medicale, care au
peste 2-3 ani de experienţă profesională şi doresc să organizeze o serie de întâlniri de
supervizare cu tinerii care lucrează ca asistenţi medicali şi sunt la început de carieră
pentru a facilita discuţiile legate de munca lor, vizând aspecte legate de emoţii,
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sentimente, atitudini faţă de profesia lor, filosofia de lucru, moduri de gândire, raportare
la beneficiarii lor, comportamente etc.
Materialul poate fi util şi pentru responsabilii de practică pentru studenţii la
asistenţă medicală, ajutându-i pe cei din urmă să înţeleagă mai bine aspectele profunde
ale profesiei lor.

Care este structura ghidului şi cum poate fi folosit?
Ghidul este structurat pe 10 secţiuni tematice corespunzătoare pentru 10 sesiuni
de supervizare. Subiectele alese vizează aspecte ale muncii asistenţilor medicali, dincolo
de activitatea propriu zisă, cu scopul de a provoca o serie de reflecţii de profunzime
asupra muncii lor.
Pentru fiecare temă sunt specificate obiectivele, sugestiile pentru conducerea
sesiunii adică detalierea aspectelor de accentuat sau întrebările care ar facilita discuţia
şi exemple de activităţi prin care pot fi atinse obiectivele sesiunii.
De asemenea, pentru fiecare sesiune, la final există o secţiune de reflecţii pentru
supervizor pe care este necesar să o completeze după închierea acesteia, cu privire la
comportamentul, atitudinile şi stările proprii, precum şi ale participanţilor. Prin aceasta,
se urmăreşte îmbunătăţirea sesiunilor de supervizare şi a comunicării şi implicării
participanţilor.
Acest material poate fi folosit de către supervizor, astfel încât să atingă aspectele
mai profunde ale muncii de asistent medical, reprezentând un ghid de organizare a
şedinţelor. Desigur orice temă poate fi adaptată sau pot fi adăugate subiecte noi, în
funcţie de nevoile grupului.
La prima sesiune sau într-o întâlnire iniţială în care se constituie grupul de
practicieni pentru supervizare, este necesar să se stabilească împreună, de comun
acord, regulile generale de desfăşurare a acestor sesiuni: confidenţialitatea celor
discutate, respect reciproc, acceptarea opiniilor diferite, discutarea punctelor de vedere
fără atacuri la persoană, implicare şi dorinţă de dezvoltare etc.
De asemenea, supervizorul trebuie să ţină cont că aceste sesiuni au drept
obiectiv ca tinerii profesionişti din domeniul asistenţei medicale să conştientizeze şi să
integreze o serie de aspecte importante legate de munca lor şi să găsească soluţii acolo
unde este cazul. De aceea, cea mai benefică şi atitudine a supervizorului ar fi cea de
facilitator, lăsând participanţii să reflecteze şi să tragă singuri concluziile.
Cu alte cuvinte, acest ghid este conceput pentru a oferi supervizorului doar un
model de a-şi organiza activitatea în mod eficient, având libertatea de a le coordona,
schimba sau reinterpreta în funcţie de caracteristicile grupului.
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SESIUNEA I: ADAPTAREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Obiectivele sesiunii:
 Conştientizarea de către fiecare participant a stadiului în care se află cu privire la
adaptarea sa la locul de muncă.
 Identificarea dificultăţilor şi nevoilor proprii legate de adaptarea la locul de
muncă.
 Recunoaşterea resurselor proprii şi găsirea unor soluţii pentru o mai bună
adaptare la locul de muncă.

Durata: 1 oră şi 30 de minute

Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte cu privire la adaptarea la locul de muncă:
 Prezentarea stadiilor adaptării la locul de muncă4:
1) Familiarizarea noului angajat cu organizaţia, în principal cu aspecte legate de
misiunea şi activităţile acesteia, structura organizaţională, principiile
cooperării şi schimbului de informaţii între departamente, procedurile de
lucru, sarcinile şi responsabilităţile proprii şi ale celorlalţi colegi, valori,
ritualuri, mituri în cadrul organizaţiei.
2) Dobândirea de către noul angajat a cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor pentru a-şi putea îndeplini cu succes sarcinile şi
responsabilităţile rolului său profesional.
3) Integrarea propriu-zisă a noului angajat într-o echipă de lucru şi colaborarea
cu membrii acesteia.
 Dificultăţile pe care participanţii le-au întâmpinat în adaptarea la locul de muncă.
 Deseori asistenţii medicali colaborează cu medicii şi alţi specialişti pentru
beneficiul pacienţilor? Cum se raportează ei la aceştia? Este uşor sau dificil să
colaboreze?
 Cum ar descrie relaţiile cu superiorii, colegii, ceilalţi specialişti, pe de o parte şi
cu pacienţii de cealaltă parte? Se simt integraţi în colectivul din spital?
Conform stadiilor definite de Niedzielski & Walkowiak în: Johanna Gajda (2015), Social and Professional
Adaptation of Employees as a Main Factor in Shaping Working Conditions, Journal of US-China Public
Administration, vol. 12, pp. 789-795.
4
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 Dacă există situaţii în care nu se simt în siguranţă sau se simt ameninţaţi, cum
gestionează acest lucru?
 Ce le place şi ce nu le place în activitatea lor?
 Cum se simt în legătură cu faptul că lucrează cu oameni aflaţi în suferinţă, uneori
cu boli incurabile? Ce gândesc şi ce simt ştiind că uneori este necesar să
îngrijească copii, tineri, adulţi sau bătrâni, având boli în faze terminale?
 Ce percepţie au despre moarte şi cât de mult îi influenţează decesul pacienţilor?
Au suferit vreun şoc emoţional? Cum l-au depăşit?
 În ce măsură consideră că au cunoştinţele şi abilităţile necesare muncii lor ca
tineri profesionişti în domeniul asistenţei medicale? Cum pot acoperi deficitul de
cunoştinţe şi abilităţi, dat fiind ca sunt la început de carieră?
 Consideră că sunt aspecte în care au nevoie de ajutor pentru a se adapta la locul
de muncă mai repede?
Activitatea 1:
Supervizorul poate invita trei asistenţi medicali cu mai mulţi ani de experienţă care să
împărtăşească grupului povestea lor legată de adaptarea la locul de muncă, evidenţiind
aspectele cele mai importante pentru ei, dintre cele amintite mai sus (Timp: 30 minute).

Activitatea 2:
Participanţii sunt rugaţi să discute în grupul mare despre aceste teme, dacă regăsesc
situaţii similare cu ceea ce se confruntă ei, ce anume este deosebit, dacă doresc să
împărtăşească din experienţa proprie (Timp: 60 minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alte observaţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre adaptarea la
locul de muncă:







Gajda, J. (2015). Social and Professional Adaptation of Employees as a
Main Factor in Shaping Working Conditions, Journal of US-China Public
Administration, vol. 12, pp. 789-795, disponibil la:
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/56c2c6af63
2c2.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002278
https://www.youtube.com/watch?v=NpnWdSlHcUg
https://www.youtube.com/watch?v=UYfjBS2k3v8
https://www.youtube.com/watch?v=rxtPEDKCH4s
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SESIUNEA II: MANAGEMENTUL TIMPULUI

Obiectivele sesiunii:
 Stabilirea gradului în care participanţii se simt mulţumiţi referitor la felul în care
îşi gestionează timpul la locul de muncă.
 Recunoaşterea factorilor perturbatori şi a activităţilor consumatoare de timp la
locul de muncă.
 Identificarea unor soluţii şi strategii pentru un management al timpului mai
eficient la locul de muncă.
Durata: 1 oră şi 30 de minute

Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la managementul timpului:
 Cât de mulţumiţi sunt participanţii de timpul petrecut la locul de muncă?
Consideră că îşi alocă resursele de timp în mod eficient?
 Cum se simt în legătură că cu munca în ture? Când se simt mai eficienţi?
 Reuşesc să aloce suficient timp pentru îngrijirea pacienţilor, dar şi pentru
completarea şi realizarea documentelor necesare?
 Reuşesc să îşi termine sarcinile în timpul programului de lucru, în majoritatea
zilelor? Dacă nu, care sunt cauzele?
 În ce măsură simt că sunt încărcaţi cu sarcini şi responsabilităţi suplimentare?
Cum gestionează acest lucru? Cum se simt?
 Reuşesc să doarmă suficient pentru a se odihni şi să păstreze un echilibru între
relaxare şi muncă?
 Care sunt activităţile care le „consumă” cel mai mult din timpul petrecut la locul
de muncă?
 Există factori perturbatori care le întrerup activitatea zilnică?
 Reuşesc să îşi aloce timp pentru pauzele care le sunt necesare în timpul
programului (pentru toaletă, masă, odihnă, cafea, fumat)?
 Îşi stabilec activităţile prioritare la începutul turei? Folosesc o listă de sarcini? Ce
alte strategii folosesc pentru a folosi timpul în mod eficient?
 Reuşesc să comunice eficient cu colegii despre chestiunile de serviciu în timpul
programului? Reuşesc să comunice eficient cu pacienţii despre nevoile acestora?
Folosesc delegarea către alţi colegi sau cer ajutor atunci când au nevoie?
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 În ce fel le afectează managementul timpului activitatea profesională şi
personală?
 Cât de mult au tendinţa de a amâna realizarea sarcinilor?
 Ce dificultăţi au întâmpinat cu privire la managementul timpului la locul de
muncă?
 Cu ce alte probleme specifice s-au mai confruntat?
Activitatea 1:
Participanţii sunt rugaţi să discute pe perechi despre managementul timpului la locul de
muncă, centrându-se pe aspectele enumerate mai sus (li se poate oferi un handout cu
aceste întrebări) şi vizând în special aspectele legate de factorii perturbatori,
supraîncărcare, orice alte dificultăţi întâmpinate şi strategii şi soluţii folosite până
acum. Fiecare membru al diadei are la dispoziţie 10 minute (20 minute în total). Cei doi
membri ai diadei trebuie să noteze pe o foaie aspectele şi problemele comune şi pe o
altă foaie dificultăţile specifice.
După aceasta, în grupul mare sunt prezentate aspectele importante subliniate de fiecare
pereche, supervizorul notând pe două foi de flipchart dificultăţile comune şi cele
specifice şi strategiile utilizate până acum (Timp: 30 minute).
Activitatea 2:
În grupul mare, supervizorul propune un exerciţiu de tip brainstorming cu soluţii şi
strategii pentru dificultăţile identificate cu privire la managementul timpului la locul de
muncă (Timp: 10 minute). La final, se discută despre aceste soluţii şi strategii împreună
cu participanţii, astfel încât fiecare să le aleagă pe cele mai potrivite situaţiei în care se
află (30 de minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
12

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alte observaţii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre managementul
timpului:






Johns, T. (1998), Organizarea perfectă a timpului, Editura Național,
București;
https://florinrosoga.ro/tehnici-management-timpului/
https://www.youtube.com/watch?v=sXvB-PlVM7w
https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm
https://deanyeong.com/time-management-strategies/
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SESIUNEA III: RISCURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE
PROFESIONALE

Obiectivele sesiunii:
 Identificarea posibilelor riscuri profesionale şi a modalităţilor de a le diminua.
 Conştientizarea propriilor responsabilităţi şi a gradului de implicare la locul de
muncă.
 Definirea unei „filosofii” personale a profesiei de asistent medical.
Durata: 1 oră şi 30 de minute

Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la riscurile şi responsabilităţile profesionale:
 Participanţii s-au confruntat vreodată cu riscuri profesionale precum boală
profesională, infecție spitalicească, acte de violență verbală sau fizică din partea
pacienților sau aparținătorilor, epuizare profesională, plângere sau acuzație de
malpraxis?
 Cu ce fel de alte riscuri profesionale se confruntă în secția/ spitalul/ unitatea în
care lucrează?
 Ce moduri există de a diminua aceste riscuri profesionale?
 Cât de mult îşi asumă rolul de asistenţi medicali şi responsabilităţile
profesionale? Cum se simt în legătură cu acest lucru?
 Cum reacţionează când greşesc? Consideră corect modul în care reacţionează?
Simt nevoia să schimbe ceva privitor la acest lucru?
 Care dintre responsabilităţile sau sarcinile lor li se par cele mai dificile?
 Se ghidează după o anumită „filosofie” în activitatea lor (care curpinde anumite
principii, valori, modul în care privesc pacientul şi munca lor în general)?
Activitatea 1:
Supervizorul propune un brainstorming pentru participanţi cu privire la riscurile
profesionale posibile la care aceştia se expun. Se discută apoi despre căile posibile de
diminuare sau prevenire a lor (Timp: 30 de minute).
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Activitatea 2:
Participanţilor le este propus iniţial un exerciţiu de autoreflecţie cu privire la
responsabilităţile profesionale, cum se simt în legătură cu ele, unde au dificultăţi, cum
reacţionează atunci când greşesc, dacă au o „filosofie” a muncii lor (se urmăresc
întrebările de mai sus) şi notează ce consideră mai important (Timp: 10 minute).
Discută apoi în perechi despre aceste lucruri (Timp: 15 minute). La final, perechile pot
prezenta concluziile lor în mod voluntar, membrii grupului mare putând pune întrebări
sau adăuga sugestii, idei (Timp: 35 minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre riscurile şi
responsabilităţile profesionale:
 Comisia Europeană, Riscurile la adresa sănătății și securității în muncă
pentru lucrătorii din sectorul asistenței medicale, 2011,
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267740/KE311104
7RON_002+sanatate+ro.pdf/679f53a4-1ddd-4d75-bc95-72141be96ee7
 https://www.youtube.com/watch?v=PLT1DTaW0oI
 https://www.oamr.ro/despre-noi/codul-de-etica-si-deontologie/
 https://www.allalliedhealthschools.com/medical-assisting/medicalassistant-job-objectives/
 https://www.medpro.com/documents/10502/3019648/Risk+Q%26A_S
cope+of+Practice+for+Medical+Assistants_07-2018_MedPro+Group.pdf
 https://elearning.scranton.edu/resource/business-leadership/purposeof-risk-management-in-healthcare
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SESIUNEA IV: SOLICITAREA ȘI OFERIREA AJUTORULUI

Obiectivele sesiunii:
 Precizarea dificultăţilor cu care se confruntă asistenţii medicali referitoare la
solicitarea şi oferirea ajutorului la locul de muncă.
 Înţelegerea modului în care participanţii oferă ajutorul pacienţilor şi
aparţinătorilor.
 Aprecierea dificultăţilor întâmpinate legate de solicitarea şi primirea ajutorului
din partea colegilor şi a superiorilor.
Durata: 1 oră şi 30 de minute
Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la solicitarea şi oferirea ajutorului:
 Cu ce dificultăţi s-au confuntat participanţii, legate de solicitarea ajutorului din
partea pacienţilor sau aparţinătorilor?
 Le este uşor sau greu să ofere ajutorul pacienţilor sau aparţinătorilor? Au refuzat
vreodată să le ofere ajutorul? În ce condiţii? Le-a fost greu să facă acest lucru?
 S-a întâmplat vreodată să ofere ajutor pacienţilor în mod diferenţiat? Pe ce
criterii? Ce i-a determinat să facă acest lucru?
 Au condiţionat vreodată ajutorul oferit pacienţilor sau aparţinătorilor? În ce
circumstanțe?
 Au primit vreodată cadouri pentru ajutorul oferit? Cum au reacţionat?
 Cât de importantă li se pare respectarea confidențialității și discreției în relație
cu ajutorul oferit pacienţilor?
 Au cerut vreodată ajutorul atunci când au avut nevoie? Cât de confortabil s-au
simţit în legătură cu acest lucru? Au primit ajutorul solicitat? În ce măsură cred
că solicitarea ajutorului atunci când au nevoie le influenţează gradul de
implicare, de satisfacţie şi de angajament la locul de muncă?
 Cu siguranță au fost în rolul pacienţilor cel puțin o dată. Cum s-au simțit? Au avut
curajul să solicite tot ajutorul de care aveau nevoie? Li s-a oferit ajutorul la care
erau îndreptațiţi în calitate de pacienţi?
 Au întâmpinat vreodată dificultăţi cu privire la oferirea sau solicitarea de ajutor
din partea colegilor sau superiorilor? În ce situaţii?
 Au tendinţa să ofere ajutor colegilor chiar şi când aceştia nu îl solicită?
 Cu ce alte provocări, probleme sau întrebări se mai confruntă?
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Activitatea 1:
Prima parte a acestei sesiuni este dedicată împărtăşirii experienţelor personale cu
privire la cele mai mari dificultăţi, provocări, întrebări referitoare la oferirea şi
solicitarea ajutorului la locul de muncă. Asistenţii medicali care doresc pot povesti ceea
ce consideră relevant. Supervizorul notează pe flipchart ceea ce este relevant, formând
trei categorii: 1) oferirea ajutorului pacienţilor şi aparţinătorilor; 2) oferirea ajutorului
colegilor şi superiorilor; 3) solicitarea ajutorului de la colegi şi superiori. Apoi au loc
discuţii în funcţie de temele descrise de participanţi, dar şi de subiectele enumerate mai
sus (Timp: 30 de minute).
Activitatea 2:
În a doua parte a sesiunii, participanţii sunt împărţiţi pe grupuri mai mici de patru
persoane şi au ca sarcină să identifice ceea ce li se potriveşte şi lor din discuţia
anterioară, dar şi ceea ce doresc să adauge. Mai trebuie notat cum pot depăşi aceste
dificultăţi legate de solicitarea şi primirea ajutorului sau cum ar putea să schimbe
anumite aspecte legate de situaţia lor (Timp: 20 de minute). Membrii grupurilor
prezintă concluziile lor (Timp: 30 de minute) şi au loc discuţii finale (Timp: 10 minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre oferirea şi
solicitarea ajutorului:





https://www.thebalancecareers.com/list-of-medical-assistant-skills2062435
https://www.ted.com/talks/michele_l_sullivan_asking_for_help_is_a_stren
gth_not_a_weakness
https://www.youtube.com/watch?v=h-TIRIxhq6E
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SESIUNEA V: EMPATIE ȘI COMPASIUNE
Obiectivele sesiunii:
 Conştientizarea gradului în care participanţii manifestă empatie şi compasiune la
locul de muncă, dar şi cum îşi pot dezvolta aceste calităţi esenţiale asistenţilor
medicali.
 Recunoaşterea beneficiilor pe care le are pentru ei faptul de a arăta empatie şi
compasiune pacienţilor şi aparţinătorilor, dar şi colegilor şi superiorilor.
 Identificarea dificultăţilor şi provocărilor cu care se confruntă participanţii cu
privire la manifestarea empatiei şi compasiunii la locul de muncă.
Durata: 1 oră şi 30 de minute
Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la empatie şi compasiune:
 Pe o scală de la 1 la 10, care este gradul în care fiecare participant se consideră o
persoană empatică? Dar în ceea ce priveşte compasiunea? Care sunt
comportamentele şi manifestările acestor calităţi la locul de muncă?
 De ce consideră că este importantă empatia şi compasiunea în munca lor ca
asistenţi medicali? Ce beneficii le aduce faptul de a fi empatici şi a arăta
compasiune?
 Cum se simt atunci când manifestă empatie și compasiune față de pacienţi sau
aparţinători? De obicei, acordă suficient timp pentru a oferi atenție, timp,
încredere, respect, sprijin acestora?
 Ce dificultăţi au întâmpinat în a-şi manifesta empatia şi compasiunea față de
pacienţi sau aparţinători? Care cred că au fost motivele?
 S-au confrutat vreodată cu situaţii în care nu au reuşit să fie empatici sau să arate
compasiune, de exemplu în perioade foarte stresante sau când se simt epuizaţi?
Reușesc să îşi manifeste empatia și compasiunea chiar și atunci când se
confruntă cu un deces sau un pacient în stare foarte gravă sau terminală?
 Consideră că manifestă empatie și compasiune față de colegi și superiori?
 Cât de uşor primesc empatia și compasiunea din partea altor persoane?
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Activitatea 1:
Participanţii sunt invitaţi la un exerciţiu de autoreflecţie, punându-şi întrebările de mai
sus, pe care le pot avea pe un handout şi, având drept sarcină să se plaseze pe o scală de
la 1 la 10 cu privire la gradul de empatie şi compasiune pe care îl manifestă la locul de
muncă. De asemenea, este necesar să noteze ceea ce li se pare importnant (Timp: 10
minute). Participanţii care doresc pot să povestească ceea ce au notat, ghidaţi prin
întrebările supervizorului (Timp: 35 de minute).
Activitatea 2:
În a doua parte a sesiunii, participanţii primesc foi de post-it şi sunt rugaţi să noteze pe
ele soluţii pentru a dezvolta capacitatea lor de a arăta empatie şi compasiune la locul de
muncă şi sunt lipite pe flipchart. Au loc apoi discuţii despre manifestările şi
comportamentele care le-ar fi cel mai uşor să le adopte în acest sens (Timp: 45 de
minute).
Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre empatie şi
compasiune:








https://www.mindtools.com/pages/article/EmpathyatWork.htm
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/empathy
https://www.verywellmind.com/what-is-empathy-2795562
American Association of Critical-Care Nurses. (2005). AACN standards for
establishing and sustaining healthy work environments: A journey to
excellence. American Journal of Critical Care, 14, 187-197, disponibil la:
http://www.aacn.org/hwe
https://www.youtube.com/watch?v=CowJurj6Wag
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SESIUNEA VI: GÂNDIREA CRITICĂ ȘI STEREOTIPURILE
Obiectivele sesiunii:
 Conştientizarea gradului în care participanţii folosesc abilităţile de gândire
critică în activitatea lor ca asistenţi medicali.
 Identificarea stereotipurilor care le-ar putea influenţa modul în care tratează
pacienţii.
 Înţelegerea importanţei folosirii gândirii critice în asistenţa medicală.
Durata: 1 oră şi 30 de minute

Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la gândirea critică şi stereotipuri:
 Cât de uşor le este participanţilor să observe şi să se adapteze la schimbările de
la locul de muncă?
 Cât de creativi sunt în munca lor de zi cu zi ca asistenţi medicali?
 Cum reacţionează în situaţiile de criză: găsesc singuri soluţii sau le aşteaptă de la
superiori? Cât de uşor acceptă soluţiile propuse de alţii? Reuşesc uneori să îi
convingă pe ceilalţi să adopte soluţiile lor?
 Cât de uşor le este să utilizeze noile tehnologii la locul de muncă?
 Dacă asistenta șefă sau medicul cu care lucrează le cere să facă o anumită
manevră care nu este de competența lor, cum reacționează?
 Consideră că interacţionează şi tratează pacienţii şi aparţinătorii în mod similar?
S-a întâmplat vreodată să facă diferenţe? Pe ce criterii? S-a întâmplat vreodată să
să trateze diferenţiat pacienţii, conştient sau inconştient, bazându-se pe
sterotipuri legate de gen, etnie, religie, alte caracteristici ale acestora?
 S-au pus vreodată în situația unor persoane foarte diferite de ei? Cum s-au
simțit? Ce situație/rol li se pare ușor de acceptat? Ce situație/rol li se pare greu
de acceptat?
 Au fost vreodată martori la tratamentul discriminatoriu al unor persoane la locul
de muncă? Cum au reacționat?
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 Li s-a întâmplat să se simți inferiori față de anumiți pacienți sau aparținători
(persoane mai înstărite, mai educate, cu atitudine arogantă, dominatoare, etc)?
Cum au reacţionat?
 Li s-a întâmplat să se simtă superiori față de anumiţi pacienţi (persoane cu un
nivel de trai mai scăzut, cu îmbrăcăminte mai modestă, mai puțin educate,
persoane din mediul rural, persoane cu un nivel de înțelegere scăzut, cu
atitudine, umilă, singure și neajutorate, persoanele străzii, romi, persoane de altă
religie decât a lor, persoane cu dizabilităţi etc.)? Cum s-au comportat?

Activitatea 1:
Sesiunea începe cu un exerciţiu pe perechi, participanţii având ca sarcină să definească
ce înseamnă pentru ei gândirea critică şi cum o pun în practică la locul de muncă. Pot
discuta şi despre eventuale stereotipuri sau criterii care le-au influenţat vreodată
comportamentul sau modul în care au tratat un pacient (Timp: 20 minute). Membrii
perechilor care doresc prezintă ceea ce au discutat, iar supervizorul ghidează
interacţiunea urmărind şi întrebările de mai sus (Timp: 30 minute).
Activitatea 2:
În continuarea, într-o discuţie deschisă, participanţii au ca provocare să propună idei cu
privire la modul în care pot fi contracarate aceste influenţe şi cum îşi pot îmbunătăţi
abilităţile de gândire critică (Timp: 40 de miunute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre gândirea critică şi
stereotipuri:




https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216424/
https://nursejournal.org/community/the-value-of-critical-thinking-innursing/
https://www.onwardhealthcare.com/nursing-resources/seven-reasonscritical-thinking-in-nursing-is-important/
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SESIUNEA VII: ASERTIVITATEA ȘI MANAGEMENTUL
CONFLICTELOR

Obiectivele sesiunii:
 Cunoaşterea propriului stil în care participanţii reacţionează de obicei în faţa
unui conflict.
 Observarea emoţiilor implicate într-un conflict şi a influenţei acestora asupra
consecinţelor.
 Identificarea propriilor strategii de gestionare a conflictelor.
Durata: 1 oră şi 30 de minute
Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la asertivitate şi managementul conflictelor:
 Au avut vreodată conflicte cu pacienţii sau aparţinătorii? Care au fost cauzele?
Cum au reacționat? Care au fost consecințele?
 Au întâmpinat vreodată dificultăţi în relațiile cu colegii? Care au fost cauzele?
Cum au reacționat?
 Au avut vreodată conflicte cu superiorii? Care au fost cauzele? Cum au
reacționat? Care au fost consecinţele?
 Cum reacţionează de obicei în faţa unui conflict: încearcă să-şi impună punctul de
vedere, ignorând nevoile celorlalţi, preferă să îl evite sau încearcă să găsească o
soluţie de mijloc, apărându-şi propriile interese, dar şi pe ale celorlalţi?
 Cât de asertivi se consideră?
 Cât de important este pentru ei să îşi impună punctul de vedere? Ce tehnici și
metode folosesc la locul de muncă pentru a convinge alte persoane să le adopte
punctul de vedere?
 Cât de des reuşesc să evite producerea unui conflict? Ce sunt dispuşi să facă
pentru a evita un conflict?
 Cum se simt atunci când au un conflict? Cât de greu le este să facă faţă acestuia?
Cum obișnuiesc să reacționeze în cazul unui conflict deschis? Dar în cazul unui
conflict mocnit de durată mai îndelungată?
 Cum reacţionează când se simt nedreptăţiţi? Cât de des se întâmplă acest lucru?
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Activitatea 1:
Participanţii sunt invitaţi să dea exemple concrete de conflicte pe care le-au avut cu
pacienţii sau aparţinătorii, cu superiorii sau colegii. Supervizorul conduce discutţia,
astfel încât, aceştia să înţeleagă modul în care au reacţionat, să se întrebe dacă acest
lucru se întâmplă de obicei aşa, cât de asertivi au fost etc. (Timp: 30 minute)
Activitatea 2:
După ce sunt împărţiţi pe grupuri mai mici, participanţilor li se dă sarcina de a lua în
considerare aceleaşi conflicte la care s-au gândit anterior şi găsi alte moduri în care ar fi
putu reacţiona, precum şi cum ar putea să devină mai asertivi şi să aleagă cele mai
potrivite strategii de gestionare a conflictelor pentru a obţine cele mai bune rezultate
(Timp: 20 minute). Fiecare grup prezintă pe scurt concluziile (Timp: 25 minute). Au loc
apoi discuţii finale (Timp: 15 minute)

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre asertivitate şi
managementul conflictelor:





Cardon, A., Jocurile manipulării, Editura Codecs, Bucureşti, 2002.
Cornelius, H., Faire, S., Ştiința rezolvării conflictelor, Editura Ştiință şi
Tehnică, Bucureşti, 1996.
Fryer, M., Rezolvarea conflictelor şi creativitatea o abordare psihologică, în
A. S. Constantin şi A. Neculau (coord.), Psihologia rezolvării conflictului,
Editura Polirom, Iaşi, 1998.
Pânişoară, I.O., Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
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SESIUNEA VIII: ECHILIBRUL FAMILIE – SERVICIU

Obiectivele sesiunii:
 Aprecierea situaţiei proprii referitoare la echilibrul familie-serviciu.
 Identificarea dificultăţilor întâmpinate de participanţi legate de păstrarea
echilibrului familie-serviciu.
 Formularea unor soluţii pentru asigurarea echilibrului familie-serviciu.
Durata: 1 oră şi 30 de minute
Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la echilibrul familie-serviciu:
 Au întâmpinat vreodată dificultăţi cu privire la asigurarea echilibrului familieserviciu?
 Obișnuiesc să lucreze în ture? În ce măsură lucrul în ture le afectează starea de
sănătate și buna dispoziție? Cum reușesc să se refacă după turele de noapte?
 Sunt mulţumiţi de flexibilitatea programului lor? Cât de ușor le este să găsească
timp pentru probleme personale (programări la consultații medicale, programări
la instituții, evenimente de familie, etc)? Găsesc cu ușurință înțelegere din partea
angajatorului? Dar a șefului ierarhic și a colegilor?
 Cât de mult îi afectează problemele de la serviciu după program? În ce măsură
reușesc să se detașeze de problemele de acasă când sunt la serviciu?
 Cât de mult timp dedică unor activități de relaxare și reîncărcare a bateriilor pe
parcursul unei zile? Ce fel de activități fac de obicei? Ce alte activități şi-ar dori să
facă?
 Simt că au suficient timp pentru ei înşişi? Sunt mulţumiţi de cât de echilibrate
sunt cele două sfere ale vieţii lor: familie-seviciu?
 Dorm suficient? Sunt mulţumiţi de calitatea somnului lor?
 Cât de des se întâmplă să aibă coşmaruri legate de pacienţi sau să viseze situaţii
legate de aceştia?
 Se simt mulţumiţi de timpul petrecut activităţile cu membrii familiei? Reuşesc să
fie prezenţi la evenimentele importante din familie?
 Li se întâmplă să se simtă suprasolicitaţi? Mai mult acasă sau mai mult la
serviciu? Cât de des?
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 Li se întâmplă să se plictisească? Mai mult acasă sau mai mult la serviciu? Cât de
des?
 Consideră că spitalul/unitatea medicală/secția în care lucrează este cea mai
potrivită pentru ei? Şi-ar dori să încerce un alt spital/unitate medicală/secție?

Activitatea 1:
Prima parte a sesiunii începe cu un exerciţiu de autoreflecţie şi pune participanţii să
aprecieze cât de mulţumiţi sunt de de raportul muncă- familie, menţionând dificultăţile
cu care se confruntă în această privinţă. Ei îşi pot nota aspectele relevante (Timp: 10
minute). Supervizorul notează răspunsurile participanţilor care doresc să intevină şi
deschide o discuţie cu aceştia pe baza întrebărilor de mai sus (Timp: 20 minute)
Activitatea 2:
Plecând de la dificultăţile identificate anterior, participanţii trebuie să discute în grupuri
mai mici de câte patru persoane despre soluţiile pentru depăşirea acestor probleme şi
păstrarea echilibrului familie-serviciu (Timp: 20 de minute). Fiecare grup prezintă
soluţiile găsite (Timp: 25 de minute). Au loc discuţii finale şi evidenţierea concluziilor
participanţilor (Timp: 15 minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alte observaţii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre echilibrul
familie-serviciu:











Frone, M. R. (2003). Work-Family Balance. În J.C. Quick & L.E. Tetrick
(Eds), Handbook of Occupational Health Psychology. Washington, D.C.:
American Psychological Association, 142-163, disponibil la:
https://www.researchgate.net/publication/259177003_WorkFamily_Balance
Liu, P. et all (2019). Predicting Work–Family Balance: A New
Perspective on Person–Environment Fit. Frontiers in Psychology,
disponibil la:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01804/full
Alhani, F. & Mahmoodi-Shan, G. R. (2018). Work–family conflict as a
stressor in the lifestyle of nurses: A content analysis, Journal of Nursing
and Midwifery Sciences, 5 (3), 79-88, disponibil la:
http://www.jnmsjournal.org/article.asp?issn=23455756;year=2018;volume=5;issue=3;spage=79;epage=88;aulast=Alhani
https://online.walsh.edu/news/top-10-tips-nurses-maintain-worklifebalance
https://www.youtube.com/watch?v=M_i6euzfan0
https://www.youtube.com/watch?v=79tRTivyMSM
https://www.youtube.com/watch?v=jdpIKXLLYYM
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SESIUNEA IX: COLABORAREA ÎNTRE PROFESIONIȘTI ȘI
LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Obiectivele sesiunii:
 Determinarea gradului în care participanţii preferă să colaboreze cu alţi
profesionişti şi să lucreze în echipă.
 Re-confirmarea rolului şi responsabilităţilor profesionale ale fiecărui participant
la locul de muncă.
 Expunerea propriilor emoţii şi sentimente ale participanţilor cu privire la
relaţiile lor cu ceilalţi colegi.
Durata: 1 oră şi 30 de minute
Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la colaborarea între profesionişti şi lucrul în echipă:
 Se consideră mai degrabă oameni de echipă sau preferă să lucreze individual? Ce
fel de muncă li se pare mai ușoară, munca individuală sau in echipă? Care le
aduce cele mai mari satisfacții?
 Cât de uşor se adaptează la lucrul în echipă? Ce le place? Ce îi deranjează?
 Au întâmpinat vreodată dificultăţi cu privire la colaborarea în echipa
interprofesională (asistenți medicali – medici -infirmieri) la locul de muncă? Care
au fost cauzele? Se simt respectaţi de membrii echipei interprofesionale? Există
ceva ce ar vrea să îmbunătăţească?
 Cum apreciază calitatea lucrului în echipă de la locul de muncă? Ce funcționează?
Ce ar trebui îmbunătățit?
 Se simt apreciaţi în cadrul echipei în care lucrează? Părerile și ideile lor sunt
acceptate și adoptate de către echipă? Au relații de prietenie și/sau de
colaborare cu membri ai echipei profesionale în afara serviciului? Cum are loc
colaborarea în acest caz?
 Îşi cunosc cu precizie sarcinile și responsabilitățile? Au tendința să îşi
îndeplinească cu precizie sarcinile? Li s-a cerut vreodată să preia din sarcinile
altui coleg? Cum au reacționat? I-a deranjat? Obișnuiesc să delege din sarcinile
lor altor colegi?
 Cât de bine cunosc protocoalele de practică medicală și a procedurile medicale
care se aplică la locul lor de muncă? Sunt conştienţi de importanța lor în evitarea
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culpelor profesionale? Li se întâmplă să nu le poată respecta din cauze
independente de ei? Cum se simt? Cum procedează în astfel de cazuri?
Activitatea 1:
În această sesiune, supervizorul poate invita membrii unei echipe echipa
interprofesională (asistenți medicali – medici – infirmieri) care să povestească
experienţele lor cu privire la colaborarea între profesionişti şi lucrul în echipă,
urmărind inclusiv întrebările de mai sus (Timp: 30 de minute).

Activitatea 2:
În a doua parte a sesiunii, invitaţii răspund la întrebări şi încurajează participanţii să
reflecteze şi să îşi împărtăşească, pe bază de voluntariat, apectele pe care le consideră ei
importante şi relevante despre colaborarea între profesionişti şi lucrul în echipă (Timp:
60 de minute).

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre colaborarea
între profesionişti şi lucrul în echipă:





OMS, Framework for action on interprofessional education and
collaborative practice, 2010:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70185
https://www.youtube.com/watch?v=pFXQWtS26Q4
https://www.youtube.com/watch?v=qOV-5h0FpAo
Working as part of a team in health and social care or children and young
people’s settings, disponibil la:
https://www.hoddereducation.co.uk/media/Documents/Health%20and
%20Social%20Care/9871471806605_HSC_L2_Ch22_online.pdf
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SESIUNEA X: MOTIVAȚIE ȘI SATISFACȚIE PROFESIONALĂ
Obiectivele sesiunii:
 Recunoaşterea aspectelor care le oferă participanţilor motivaţie şi satisfacţie
profesională.
 Identificarea factorilor care conduc la scăderea motivaţiei în activitatea lor
profesională.
 Stabilirea intenţiilor viitoare şi a paşilor următori pentru dezvoltarea carierei
fiecărui participant.
Durata: 1 oră şi 30 de minute

Sugestii privind conducerea sesiunii:
Supervizorul poate pune în practică cele două activităţi propuse, punând accentul pe
următoarele aspecte referitoare la motivaţie şi satisfacţie profesională:
 Le face plăcere să meargă la locul de muncă? Ce îi motivează în activitatea
profesională? Ce le aduce cele mai mari satisfacții?
 Ce îi demotivează în activitatea profesională? Cum reușesc să evite sau să
diminueze factorii demotivanți?
 Activitatea lor profesională în spitalul/ secţia/ clinica unde lucrează corespunde
valorilor lor de acum?
 Fiecare consideră că este omul potrivit la locul potrivit la serviciu? Şi-ar dori să
facă altceva? Să lucreze în altă parte? Sau doresc o schimbare de carieră în cu
totul alt domeniu?
 Unde se imaginează, din punct de vedere profesional peste 5 ani? Dar peste 10
ani? Dar peste 20 ani?
 Se preocupă de dezvoltarea lor profesională? Cât de importantă este pentru ei?
Ce activități fac în acest sens?
 Şi-au făcut un plan de dezvoltare a carierei? Le-ar plăcea să avansezi în carieră?
Consideră că au abilitățile profesionale și de lidership pentru acest salt?
 Sunt interesaţi de diversificarea activităţii profesionale? S-au gândit să devină
formatori? Să se implice în activități de promovarea sănătății în cadrul unui
ONG? Să activeze în cercetare?
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Activitatea 1:
Sesiunea poate începe cu o discuţie asupra aspectelor care îi motivează pe participanţi
în munca lor ca asistenţi medicali, dar şi a factorilor demotivanţi, urmărind temele
propuse mai sus. Supervizorul notează răspunsurile şi rezumă la sfârşit răspunsurile
(Timp: 20 de minute).
Activitatea 2:
A doua parte a sesiunii este dedicată discutării planului de carieră (vezi Anexa 1).
Participanţii îşi pot completa planul de carieră ca temă pentru acasă, anterior acestei
sesiuni, astfel încât acum să aibă loc doar discutarea şi finalizarea lui. Astfel,
participanţii sunt rugaţi să discute pe perechi planurile lor de carieră (Timp: 20 de
minute). Urmează apoi ca participanţii care doresc să prezinte concluziile la care au
ajuns în discuţii şi să–şi stabilească intenţiile de viitor, ghidaţi fiind de supervizor
(Timp: 40 de minute). În ultimele 10 minute, supervizorul rezumă şi concluzionează.

Reflecţii asupra sesiunii de supervizare:
Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicat(ă) am fost în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulţumit(ă) mă simt de ghidarea pe care am oferit-o în
timpul acestei sesiuni de supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Există ceva ce aş fi putut să fac pentru a ghida mai bine grupul pentru atingerea
obiectivelor?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cum m-am simţit în timpul acestei sesiuni de supervizare? A fost vreun gând sau idee cu
care am rezonat mai mult?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum m-am comportat, cum am reacţionat în timpul acestei sesiuni de supervizare? A
fost ceva nepotrivit în reacţiile mele?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aş vrea să schimb ceva din felul în care am ghidat această sesiune?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe o scală de la 1 la 10, cât de implicaţi au fost participanţii în timpul acestei sesiuni de
supervizare?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce aş putea să fac pentru a creşte gradul lor de implicare, dacă acesta este mic?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Au existat situaţii în care unii participanţi nu s-au implicat deloc, sunt demotivaţi sau
chiar au exitat conflicte între aceştia? Ce pot face pentru a evita aceste situaţii?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cu ce idee, gând, sentiment, concluzie am rămas la finalul acestei sesiuni de
supervizare?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gânduri, idei, noi teme de discuţie, observaţii pentru sesiuni viitoare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alte observaţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă vrei să te informezi sau să te documentezi mai mult despre motivaţie şi
satisfacţie profesională:






http://www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/I.-Danaiata.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y7MKFoqmcCQ
https://www.youtube.com/watch?v=KWdGXMbkyAo
https://www.youtube.com/watch?v=0WnLA6bSmwA
https://www.youtube.com/watch?v=ViFJCFet1UE
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Anexa 1 – PLAN DE CARIERĂ
Principalul interes de carieră:

Ex: îmi doresc să lucrez ca asistent medical în specialitatea pediatrie
Scopul pe termen lung:

Ex: să devin asistent medical şef în spitalul x...


Gândeşte-te la o poziţie specifică, incluzând tipul de organizaţie sau domeniul ei
de activitate.

Obiectivele pe termen scurt:
1.

2.

3.
Ex. Să obţin cunoştinţe cu privire la modalităţile de recrutare ale angajaţilor, prin cursul x,
în următoarele 6 luni.



Obiectivele pe termen scurt să fie SMART (S-specific, M-măsurabil, A-accesibil, Rrelevant, T- încadrat în timp).
Obiectivele pe termen scurt reprezintă etapele pe care este nevoie să le parcurgi
pentru a ajunge la scopul de carieră propus.
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Pentru fiecare obiectiv, identifică 2-3 activităţi pentru a atinge acel obiectiv, resursele
disponibile, barierele, dificultăţile, provocările care te-ar putea opri, soluţiile posibile
pentru a le depăşi şi data de începere şi data limită pentru realizarea acelei activităţi.
Exemple de activităţi:
Să-mi depun aplicaţia pentru postul de .... la spitalul xyz.
Să mă documentez/ să citesc pentru a obţine cunoştinţe într-un anumit domeniu.
Să particip la un curs de ....
Să contactez persoana x.
Să particip la un stagiu de practică.

Obiectiv 1:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Activitate

Bariere/ Provocări

Soluţii

Data
începerii

Data
finalizării
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Obiectiv 2:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Activitate

Bariere/ Provocări

Soluţii

Data
începerii

Data
finalizării

Obiectiv 3:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Activitate

Bariere/ Provocări

Soluţii

Data
începerii

Data
finalizării
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Identifică activităţile pe care le faci în prezent şi care contribuie la îndeplinirea scopului
tău pe termen lung. Verifică modalităţile în care ai putea să le practici mai des:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Identifică activităţile pe care le faci în prezent şi care nu contribuie la îndeplinirea
scopului tău pe termen lung. Verifică modalităţile prin care le poţi elimina sau practica
mai puţin frecvent:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Notează alte abilităţi, cunoştinţe sau experienţe pe care este nevoie să le obţii pentru a
atinge scopul tău pe termen lung.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Notează cum şi când verifici progresul în atingerea obiectivelor:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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