Joc de rol - Modul Legislatie
Tema: Reproiectarea sistemului de ingrijire a sanatatii, cu sprijinul si implicarea asistente
medicale
Indicatii:
Creați un grup de lucru de 5-7 persoane. În grup, alocați pentru fiecare dintre voi următoarele
sarcini, doua persoane pot raspunde la aceeasi sarcina.
Cititi cu atentie urmatorul text:
"Asistentele sunt constiente de faptul ca sistemul actual de ingrijire a sănătății are probleme
destul de mari și ca, in principiu, are nevoie de schimbare. Experiențele asistentelor medicale
care profesează în domeniul de îngrijire a sănătății le motivează pe acestea să-și asume o anumită
formă de responsabilitate, de lobby , în scopul de a influența o schimbare în politicile, legile,
regulamentele care guvernează la nivel macro sistemul de îngrijire a sănătății. Acest tip de lobby
necesită implicarea dincolo de propria lor practică și patrunderea în lumea mai puțin familiar al
politicii, o lume în care multe asistente medicale nu se simt pregătite sa funcționeze în mod
eficient. Un lobby de succes depinde de putere, vointa, timp, energie și o serie de abilități politice
necesare pentru a "juca jocul" celor din arena legislativă. "
Sursa: http://www.nursingworld.org
Sarcini:
1. Vorbiti despre sistemul actual de îngrijire a sănătății în țară. Discutați problemele sistemului,
consecințele acestora asupra personalului medical, a pacienților și serviciile de sănătate în
general.
2. Descrieți, în câteva rânduri, principalele caracteristici ale politicilor, legilor și reglementărilor
care guvernează sistemul de sănătate din țară. (Alți participanți pot veni cu idei suplimentare.)
3. Discutați despre măsurile actuale, dacă este cazul la locul dumneavoastra de muncă, adoptate
de asistente medicale care au decis să-și intensifice dincolo de practica lor medicala obisnuita și
să influențeze politicile interne sau externe și reglementările din spital.
4. Vorbiti despre un exemplu de succes / practica de success a unei asistente medicale
personalitati medicale care a reușit să influențeze sistemul de sănătatela nivel juridic și politicile
aferente, în țara sau în afara țării.
5. Imaginați-vă că ati lua rolul de lobby discutat în paragraful de mai sus. Care ar fi schimbările
pe care le-ati face, in special la nivel legislativ, si care ar putea sa influențeze o schimbare în
sistem și a politicilor sale?

