Moduł 8
Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i napięć/ obciąŜeń

Typ modułu

Czas trwania 32-40 godzin
skierowany na podmiot

Poziom ERK
Warunki dostępu

1 punkt kredytowy

3
patrz wytyczne

Moźliwość połączenia
Opis modułu

Osoby młode wymagające opieki zarówno w opiece ambulatoryjnej jak
i stacjonarnej stawiają szczególne wyzwania.
Obok wsparcia rehabilitacyjnego, medycznego oraz opieki naleŜy stworzyć
dla nich odpowiednią perspektywę Ŝycia.
Nagle zachodzące zmiany spowodowane wypadkiem lub chorobą
powodują u niektórych ludzi głęboki kryzys Ŝyciowy.
Uczestnicy szkolenia są w kontakcie z podopiecznymi zarówno osobami
pomagającymi, powiernikami, jak i osobami udzielającymi rad. Na tychŜe
płaszczyznach działania uczestnicy mogą przeŜyć następujące sytuacje
obciąŜające/problematyczne:
• uczucie frustracji i bezradności;
• zakłopotanie;
• uczucie niemocy;
• wspólne przeŜywanie zmian zachodzących u podopiecznych
w stosunkach społecznych;
• przeŜycie postępu choroby;
Dla ochrony uczestników szkolenia i utrzymania długotrwałych i
profesjonalnych kontaktów, uczestnikom zostaną przedstawione
moŜliwości postępowania z obciąŜającymi przeŜyciami . W tym module
ćwiczone jest profesjonalne postępowanie w sytuacjach kryzysowych, z
zachowaniem odpowiedniego dystansu i bliskości oraz postępowanie z
zachowaniem empatii.
W ramach całego projektu w tym module zwrócona zostanie szczególnie uwaga na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Wykazywanie profesjonalizmu w działaniach, świadomość własnej roli.

Kompetencje praktyczne

Niemoc(bezsilność)/ bliskość- dystans / brzemię(cięŜar)

Na tle przeŜywanej rzeczywistości roboczej w tym module uczestnikom
proponowana jest przestrzeń, by zwrócić uwagę na obciąŜenia
towarzyszące w pracy opiekuna, jak sobie z nimi radzić, odpowiednio je
zakwalifikować. Zostaną zaplanowane ramy dla oceny trudności, według
trzech kryteriów :
•
•
•

określenie realnych celów zawodowyhc;
teorie modeli stresu;
utrzymanie stanu zdrowia, profesjonalna bliskość i dystans,
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salutogeneza;

Uczestnicy zdobędą umiejętności emocjonalnej oceny poszczególnych
przypadków i indywidualnego postępowania.
Przy pomocy materiałów dydaktycznych dotyczących rozmowy
nad studium przypadku znają ustaloną strukturę, która przez
poszczególne kroki analizy i rozpoznawanie problemów umoŜliwia
wyznaczenie celu, propozycje rozwiązania i ugody.
Uczestnicy zdobędą kwalifikacje, jak szczegółowo postępować w
poszczególnych przypadkach, będą mieli moŜliwość wypróbowania
róŜnych, abstrakcyjnych sposobów działania, by wzmocnionym wrócić do
codzinnego dnia pracy.
Poszczególne kwestie kulturowe oraz związane z profesjonalizmem
rozstaną rozpatrzone w poszczególnych krajach indywidualnie.

Wyniki nauczania

Uczestnicy
Znają:
- działania podejmowane w poszczególnych przypadkach i
wykorzystują je po konsultacji ze specjalistami;
- sytuacje stresogenne, takie jak stawianie wysokich wymagań
przekraczających moŜliwości i reakcje ludzkie (osoba /instytucja);
- metody słuŜące rozwiązywaniu tych problemów w powiązaniu
z opisem przypadku;
- pojęcie superwizji;
Potrafią:
- stwierdzić własną sytuację bezradności i ją nazwać;
- akceptują granice i moŜliwość wpływu przebiegu choroby na
podopiecznego;
- korzystać z róŜnych technik redukujących stres, wybierają te które
są dla nich najbardziej odpowiednie;
- odgraniczają sytuacje stresowe od obrazu choroby jak depresja,
trauma, wypalenie/burn out i potrafią wskazać środki wsparcia;
- zastosować techniki refleksyjne jak rozmowa w grupie, rozmowy,
ad-hoc oraz podsumowujące na koniec dnia;
Zachowanie:
- rozpoznają w sobie jak i u osób z zespołu moŜliwe zjawisko
przeciąŜenia;
- wymagają wytycznych, które umoŜliwią zwrócenie uwagi i refleksji
( kultura organizacji);
- rozwaŜają przykładowe, profesjonalne relacje /kontakty w
odniesieniu do :
- uczestnictwa
- konsternacji
- opisują techniki tworzenia świadomej bliskości oraz dystansu,
zajmują się tematem oznak przekroczeniach kompetencji w sferze
seksualnej, opisują towarzyszące temu obciąŜenie i szukają
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Propozycja organizacji
zajęć

rozwiązań;
Praca w grupach przy pomocy literatury dotyczącej tematyki stresu,
modelu solutogenezy, syndromu wypalenia, relacji opiekuńczych.
Opracowanie ankiety dotyczącej postępowania w przypadku obciąŜenia., .
Refleksja nad własnymi obciąŜeniami. Reakcja na obciąŜenia i opis ich
rozwiązywania.

Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do
nauczania

Udział w grupowych i jednoosobowych superwizjach, związanych z polem
działania.

Zakończenie modułu

Dokumentacja rozmowy o studium przypadku z kolegą, grupy związane
z tym przypadkiem i refleksja nad własną rolą.

Rozmowy ze współpracownikami dotyczące działania na podstawie
wypracowanej ankiecie.
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