Modul 8
Tratarea conflictelor şi a greutăŃilor/împovărărilor
Tipul modulului
Nivelul EQR
CondiŃii preliminare

Durata: 32-40 ore
Modul referitor la subiect

1 CP

3
Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

Persoanele tinere cu nevoie de îngrijire, atât în îngrijirea ambulantă, cât şi
în cea de tip rezidenŃial, prezintă o provocare adevărată. Pe lângă îngrijire
reabilitativă, cea medicală şi sprijinitoare, trebuie oferit acestor oameni şi
posibilitatea dezvoltării unei noi perspective de viaŃă. Schimbarea de multe
ori bruscă a situaŃiei acestor persoane, prin survenirea de accidente sau
boli, le provoacă crize adânci. ParticipanŃii sunt în contact cu persoanele
îngrijite, pe de o parte ca sprijinitori, pe de altă parte ca persoane de încredere şi consilieri. ParticipanŃii pot trăi în această sens probleme /greutăŃi de
genul:
•
se simt frustrat şi neajutorat
•
sentiment de afectare puternică
•
sentiment de neputinŃă
•
trăiesc împreună cu persoanele cu nevoie de îngrijire schimbarea
rapoartelor sociale
•
sunt copleşiŃi de progresarea stării de boală a persoanei îngrijite.
Pentru protejarea participantului şi pentru menŃinerea unei relaŃii profesionale viabile, se vor împărtăşi participanŃilor în cadrul acestui modul posibilităŃi de a trata şi de a rezolva aceste greutăŃi. Abordarea profesională a
apropierii sau a distanŃei, respectiv abordarea cu empatie trebuie exersate
aici.
În cadrul proiectului în totalitate, dar mai ales în acest modul se vor avea în vedere pentru
participanŃi în special:
Reflectarea asupra înŃelegerii rolului profesional propriu şi expulzarea acestuia
NeputinŃă / apropiere-distanŃă /împovărări, greutăŃi

CompetenŃe

Având în vedere realitatea muncii trăite, moduluol oferă participanŃilor
spaŃiu, de a-şi aminti de greutăŃi, împovărări trăite şi pentru a le clasifica.
Se va stabili un cadru de evaluare prin trei proceduri:
•
sarcina profesională / obiectivul profesional
•
teorii ale modelelor de stres
•
moduri de abordare ale menŃinerii stării de sănătate / Salutogenese:
apropierea şi destanŃa profesională
ParticipanŃii pot evalua emoŃional situaŃiile individuale şi le pot aborda în
mod diferenŃiat. Cu acest mijloc metodologic, şi anume al discuŃiei de caz,
participanŃii pot cunoaşte o structură fermă, care permit prin paşii analizei
şi a recunoaşterii problemelor, atingerea scopurilor, precum şi idei de rezolvare şi de căderi de acord.
ParticipanŃii vor fi capabili să abordeze mai clar situaŃii individuale, să evalueze în gând posibilităŃi le proprii de acŃionare şi să se întoarcă consolidat
în viaŃa profesională cotidiană.

Aspectele culturale sau specifice profesiei se vor aborda individual în diferitele Ńări.
Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Percep posibilităŃile/alternativele de acŃionare în cazuri individuale
şi le utilizează în discuŃiile cu specialiştii
- Recunosc şi nominalizează situaŃii, care cauzează stres, precum
eforturi puternice şi suprasolicitare, precum reacŃiile omeneşti (persoană/instituŃie).
- Descriu metode de rezolvare a problemelor în acest context, ca de
ex. discuŃie de caz
- Cunosc supervizia ca o posibilă metodă de sprijin
CapacităŃi
- Recunosc situaŃiile de neputinŃă proprii şi le pot denumi
- Acceptă limitele posibilităŃilor de influenŃare a derulării bolilor persoanelor îngrijite.
- Încearcă diferite tehnici de reducere a stresului şi îşi alegtehnica
potrivită.
- Pot diferenŃia reacŃii de stres şi simptomele bolilor precum depresie,
traumatizare / „burn out“ şi cunosc posibilităŃile de sprijinire în aceste cazuri.
- Încearcă tehnici de reflectare, precum discuŃie în team, discuŃii adhoc şi discuŃii de încheierea zilei.
Abordări
- remarcă la sine şi la celelalte persoane din team eventuale fenomene ale suprasolicitării
- crează un cadru, care permite atenŃie şi reflectare (cultură organizaŃională)
- reflectă prin exemple relaŃiile profesionale cu privire la:
- compătimire
- afectare
- descriu tehnici de a se apropia sau a se distanŃa în m9od conştient
- tematizează semnele abuzului sexual care crează probleme, greutăŃi şi caută rezolvări

Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării

Muncă în grupe mici, pe baza literaturii de specialitate legată de tema:
stresul, modelul “Salutogenese“, „burn out“, relaŃii îngrijitor-persoană îngrijită, etc.
Elaborarea unui chestionar cu privire la modul de procedură în caz de împovărare/greutăŃi
Reflectare asupra greutăŃilor proprii / reacŃii şi descrtierea modului de rezolvare propriu

Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date
Încheierea modulului

Participare la supervizie în grupă sau individuală în tematica respectivă
DiscuŃii cu colaboratorii/colegii pe baza chestionarului elaborat

Documentarea unei discuŃii de caz cu colegii / grupul de persoane de legat
de acest caz şi reflectarea asupra propriilor roluri

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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Literatura de specialitate
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