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1. Introducere în studiul de caz
Acest studiu de caz face parte integrantă din cursul de promovare a sănătăţii la locul de
muncă elaborat în cadrul proiectului ELWHP, destinat să ofere medicilor de medicina muncii
şi celor de sănătate publică o bază teoretică aprofundată a PSLM, precum şi exemple
practice de implementare a acesteia.
Acest studiu de caz este structurat astfel încât să conţină toate informaţiile necesare
pentru a putea efectua exerciţii în cadrul acestui curs de instruire, exerciţii care vor fi
efectuate de cursanţi în timpul fiecăruia dintre modulele prezentate pe parcursul celor cinci
zile de curs. Totuşi, două dintre module nu se bazează pe studiul de caz ca parte practică
(este vorba despre modulele 1 şi 7). Toate exerciţiile au fost elaborate pentru fiecare
dintre module şi au un rol important în înţelegerea aspectelor teoretice şi practice ale
promovării sănătăţii la locul de muncă, aşa cum sunt prezentate în fiecare modul. Drept
urmare, este esenţial ca fiecare cursant să fie familiarizat cu informaţiile din studiul de caz
înainte să participe la curs.
S-a hotărât elaborarea acestui studiu de caz drept un studiu de caz integrat şi nu o serie
de studii de caz separate, deoarece ajută mai bine la înţelegerea materiei predate. Acesta
conţine un set de informaţii şi date interconectate, preluate dintr-o întreprindere reală, şi
permite corelarea exerciţiilor prezentate în diversele module în mod realist, pentru a putea
transmite cursantului o imagine coerentă a unui proiect de PSLM. Studiul prezintă şi
informaţii reale despre motivaţia proiectului de PSLM şi succesiunea acţiunilor efectuate în
cursul implementării sale.
Solicităm cursanţilor să citească şi să se familiarizeze cu studiul de caz înainte să participe
la curs. În timpul cursului, majoritatea modulelor vor conţine un exerciţiu bazat pe studiul
de caz. Cursanţii nu vor vedea exerciţiile decât în timpul cursului. Pentru a putea beneficia
la maxim de acestea, este important ca aceştia să cunoască dinainte foarte bine acest
studiu.

2. Prezentarea Autorităţii de Sănătate din Midland
Acest studiu de caz prezintă date reale despre situaţii reale, preluate dintr-un proiect de
promovare a sănătăţii la locul de muncă ce a avut loc într-o autoritate de sănătate publică
regională din Irlanda. Autoritatea de sănătate din Midland deserveşte o populaţie de
aproximativ 400.000 de persoane. În principal, este vorba despre o zonă rurală din centrul
Irlandei şi are două oraşe principale cu populaţii de 30.000 şi respectiv 20.000 de locuitori.
Economia este în mare parte agrară, dar există şi câteva noi unităţi industriale, apărute în
urma unor investiţii din afară care au avut succes în zonă. Totuşi, venitul mediu al
populaţiei este sub nivelul mediu pe ţară.
Autorităţile locale de sănătate din Irlanda sunt autorităţi publice la scară largă, care
gestionează şi implementează toate aspectele serviciilor de sănătate de stat din regiune.
Printre serviciile medicale oferite se numără tratarea urgenţelor, spitalizarea cazurilor de
psihiatrie, câteva aspecte de sănătate publică, asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi a
persoanelor imobilizate, precum şi o gamă largă de alte servicii.
Tabelul următor prezintă principalele unităţi medicale din subordinea Consiliului de
Sănătate Midland.
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Tabelul 1
Unitate
Spitalul districtual Abbeyleix
Servicii de ambulanţă
Centrul medical St Vincent, Athlone
Spitalul districtual Birr
Centrul medical St Peter, Castlepollard
Servicii centrale Tullamore
Centru de servicii sociale pentru copii
Azilul Ofalia, Edenderry
Departamentul de promovare a sănătăţii
Centrul de Sănătate Publică comunitară Laois
Longford (Centrul medical St Joseph)*
Centrul medical Lough Sheever, Mullingar
Azilul Loughloe, Athlone
Azilul St Vincent, Mountmellick
Centrul de Sănătate Publică Comunitară Offaly
Spitalul regional Midland, Mullingar
Spitalul regional Midland, Portlaoise
Spitalul regional Midland, Tullamore
Azilul Riada, Birr
St Brigid’s Hospital, Shaen
Spitalul de psihiatrie St Fintan, Portlaoise
Spitalul de psihiatrie St Loman, Mullingar
Spitalul St Mary, Mullingar
Centrul Comunitar de Sănătate Publică Westmeath

Servicii
Spital local
Servicii de urgenţă
Asistenţă vârstnici
Spital local
Asistenţă vârstnici
Administraţie
Centru de servicii sociale
pentru copii
Asistenţă la domiciliu pentru
persoane imobilizate
Sănătate publică
Servicii comunitare de
sănătate publică
Servicii comunitare de
sănătate publică
Psihiatrie
Asistenţă vârstnici
Asistenţă vârstnici
Servicii comunitare de
sănătate publică
Spital clinic
Spital clinic
Spital clinic
Asistenţă la domiciliu pentru
persoane imobilizate
Asistenţă la domiciliu pentru
persoane imobilizate
Spital de psihiatrie
Spital de psihiatrie
Asistenţă vârstnici
Servicii comunitare de
sănătate publică

În Irlanda există şi servicii medicale private. Printre acestea se numără servicii de medicină
de familie, care, deşi finanţate de stat în mare parte, sunt gestionate în sistem privat. În
plus, în ultimii zece ani, în multe părţi ale ţării s-au înfiinţat multe spitale private. Această
tendinţă va continua.
În autorităţile locale de sănătate sunt angajate multe cadre medicale, dar pentru a
gestiona şi întreţine toate aceste servicii, precum şi clădirile şi infrastructura, au şi
numeroşi angajaţi din domeniul administrativ, tehnic şi muncitori calificaţi.
Autorităţile locale de sănătate au în gestionare un număr mare de unităţi. Instituţia despre
care vorbim coordonează peste 70 de asemenea unităţi. Concret, aceasta înseamnă că
lucrează în peste 70 de locuri de muncă diferite.
La momentul derulării proiectului, serviciile medicale din Irlanda sufereau de ani de zile din
cauza investiţiilor insuficiente. În multe cazuri, infrastructura lăsa de dorit şi multe instituţii
funcţionau cu un număr insuficient de angajaţi. Din această cauză, personalul era foarte
nesatisfăcut de condiţiile de muncă, deşi erau foarte dedicaţi muncii prestate.
Totuşi, în ultimii ani au crescut investiţiile în infrastructură şi personal. Dar programul de
construcţii şi renovări a dus la creşterea nivelului de stres şi a rulării personalului.
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Motivele rulajului mare al personalului din spitale, precum şi al nivelurilor ridicate de stres
sunt complexe. Totuşi, nu există îndoială că renovările spitalelor au contribuit la aceste
probleme pe mai multe căi. În primul rând, renovarea în sine a indus stres fizic şi
psihologic. Existau dificultăţi cu spitalizarea, cu mutarea pacienţilor din aripile vechi în cele
noi, construcţia unui nou spital, angajarea de personal pentru noul spital şi stresul fizic
provocat de zgomotul şi praful de pe şantierul noului spital. În al doilea rând, existau
factori de stres cauzaţi de percepţia oamenilor în ce priveşte modul de gestionare şi
implementare a programului de renovare. Se considera că posturile din noul spital nu erau
distribuite corect. De asemenea, cei care nu se mutau curând în noile clădiri se simţeau
într-un fel abandonaţi. Aceste percepţii erau provocate de faptul că uneori infrastructura
din clădirile vechi era de slabă calitate şi abia făcea faţă solicitărilor.
Percepţia populaţiei în ce priveşte serviciile medicale din Irlanda este negativă din mai
multe puncte de vedere. Multe ştiri în presă au fost percepute ca scandaluri şi situaţii de
criză ale serviciilor medicale, iar Consiliul de Sănătate din Midland a primit destule critici în
acest sens. În ciuda acestei percepţii a populaţiei, mulţi dintre clienţii serviciilor de
sănătate raportau că fuseseră trataţi la standarde ridicate şi că interacţiunea lor cu
personalul medical a fost satisfăcătoare. Pe de altă parte, un număr mic, dar important, de
oameni aveau reclamaţii la adresa serviciilor medicale. În parte, acest lucru era cauzat de
deficienţele din serviciile medicale prestate, dar şi din cauza aşteptărilor ridicate ale
populaţiei în ce priveşte serviciile care li se cuvin. Concret, aceasta înseamnă că personalul
din consiliul de sănătate primeşte multe critici şi uneori este agresat în activitatea de zi cu
zi.
Autoritatea de sănătate a angajat un nou director general executiv înainte de declanşarea
proiectului de promovare a sănătăţii la locul de muncă. Spre deosebire de mulţi dintre
predecesorii săi, el considera că satisfacţia şi starea de bine a personalului fac parte
integrantă din îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale. El a constatat că moralul
personalului este scăzut şi că exista un pericol real ca personalul dedicat muncii să se
înstrăineze. Aceasta se reflecta în gradul relativ ridicat de rulaj al personalului, mai ales în
rândul celor care lucrau în contact direct cu publicul.
Autoritatea de sănătate se confrunta cu un proces de restructurare a organizaţiei. La
momentul proiectului, se discuta mult pe marginea reformei serviciilor de sănătate şi se
ştia că, la momentul finalizării proiectului, toate autorităţile locale de sănătate aveau să fie
integrate într-o autoritate de sănătate naţională. Aceste schimbări aveau mai multe
implicaţii.
În primul rând, personalul resimţea nesiguranţă în ce priveşte viitorul. Se ştia că unele
posturi vor fi desfiinţate după reforma organizării. Aceasta însemna că unii oameni vor
trebui să preia sarcini în afara sferei lor obişnuite de activitate şi că vor avea puţine de
făcut. Sentimentul era foarte accentuat în rândul personalului din conducere, deoarece
puţine posturi de conducere ar mai fi rămas necesare.
Şi pentru personalul de la nivel operativ, de pildă din spitale, aceste modificări de
organizare aveau să aibă urmări. Principala problemă era faptul că nu era foarte clară
structura de conducere sub care aveau să lucreze. Aceste neclarităţi au contribuit la
accentuarea stresului în rândul angajaţilor consiliului de sănătate.
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2.1 Organigrama Consiliului de sănătate din Midland
Cele două diagrame de mai jos descriu principalele elemente ale organigramei Autorităţii
de Sănătate din Midland
Figura 1 Organigrama Autorităţii de Sănătate din Midland – prima parte
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Autoritatea de sănătate din Midland este coordonată de un consiliu de administraţie format
din membri numiţi pe criterii politice, care coordonează activităţile organizaţiei. Din
consiliul de administraţie fac parte câţiva membri care au calificările necesare, precum şi
unii numiţi pe criterii politice. În general, consiliile de administraţie sunt formate din
aproximativ 20-30 de persoane.
La nivel operaţional, autoritatea de sănătate este coordonată de un departament de
servicii centrale, care conţine toate funcţiile obişnuite în conducerea unui asemenea tip de
instituţie.
Are următoarele departamente:
− financiar,
− administrativ,
− de resurse umane,
− de comunicare şi
− de formare profesională.
Serviciile centrale au mai multe departamente, dar acestea nu sunt relevante în acest
context. Unul dintre rolurile departamentului de resurse umane este să coordoneze
serviciul de gestionare a riscului din organizaţie. Gestionarea riscului este formată din
serviciul de medicina muncii şi promovarea sănătăţii.
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Figura 2: Organigrama Autorităţii de Sănătate din Midland – partea a doua
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Departamentul serviciilor centrale controlează şi coordonează funcţionarea tuturor
unităţilor operative din subordine. (Asigură şi finanţarea şi managementul acestor unităţi.)
Din perspectiva structurii sistemului românesc de sănătate, consiliul îndeplineşte două
roluri care, în sistemul românesc, sunt îndeplinite de:
•
•

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (finanţare)
Autoritatea judeţeană de sănătate publică (în parte management, în parte control)

În total, există 70 de unităţi diferite în care operează consiliul de sănătate şi cele mai mari
dintre acestea sunt menţionate în figura de mai sus. De departe, cele mai mari structuri
din subordinea consiliului de sănătate sunt cele trei spitale clinice şi cele două spitale de
psihiatrie, iar acestea sunt urmate de câteva ambulatorii şi policlinici de diverse tipuri.
Serviciile centrale au aproximativ 300 de angajaţi. Aceştia sunt în mare parte funcţionari
administrativi, dar au şi rol de a gestiona riscurile, având 50 de angajaţi în subordinea
departamentului RU (inclusiv 25 cadre medicale de medicina muncii), precum şi 25 de
angajaţi care se ocupă de promovarea sănătăţii. Restul de 250 de angajaţi lucrează în
cadrul departamentelor care se ocupă cu planificarea strategică, contabilitate, comunicare
şi pregătire profesională.
În toate cele şase tipuri de servicii medicale există personal de conducere aflat în
subordinea consiliului de sănătate. Angajaţii au diverse pregătiri, dar în mare sunt
manageri de profesie, precum şi funcţionari administrativi. În general, raportul dintre
personalul de conducere şi administrativ este de aproximativ 1:4.
În serviciile de sănătate, sindicatele sunt foarte puternice în Irlanda. Există sindicate
puternice care reprezintă medicii, asistentele medicale, funcţionarii, managerii şi muncitorii
calificaţi. În cadrul autorităţii de sănătate, toate aceste sindicate operează în parteneriat, în
ideea unei abordări comune a problemelor de la locul de muncă.
Programul de parteneriat este o iniţiativă de parteneriat social la nivel naţional, între
guvern, sindicate şi angajatori. Este un acord care se concentrează asupra acţiunilor de la
nivelul întreprinderilor pe problematici pe care se poate construi un acord. Deşi acordurile
de parteneriat social sunt prezente în viaţa economică irlandeză de 20 de ani, unele dintre
prevederi s-au dovedit a fi dificil de implementat la nivelul întreprinderilor. Drept urmare,
în serviciile de stat, au fost aprobate acele iniţiative în care s-a ajuns la un consens în
urma programului de parteneriat. În cadrul Autorităţii de sănătate din Midland, programul
calităţii vieţii la locul de muncă a fost o asemenea iniţiativă.
2.2 Personalul Autorităţii de sănătate
Tabelul de mai jos descrie angajaţii şi statutul lor familial. În total, consiliul avea 6.500 de
angajaţi, dintre care peste 2.000 au participat la programul de promovare a sănătăţii.
(Cifrele de mai jos sunt preluate dintr-un chestionar în rândul personalului – au răspuns
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2.000 de persoane). Angajaţii erau distribuiţi în cele 70 de unităţi diferite, dar cele mai
mari unităţi, cele trei spitale de urgenţă, aveau 700 de paturi, în timp ce spitalul de
psihiatrie avea 200 de paturi.
Tabelul 2 Caracteristici personale şi de statut familial ale subiecţilor
Variabilă
Vârstă
Sex
Stare civilă
Copii
Îngrijirea
copilului

Persoane
aflate
în
întreţinere

Rezultate
Sub 20 ani – 0,5%, 20-29 – 19,1%, 30-39 – 28,8%, 40-49 – 29,6%,
50-59 – 17,9%, > 60 - 2,7%
Femei – 80,6%, Bărbaţi – 14,9%
Necăsătorit -23,4%, Căsătorit – 62,3%,
neprecizat – 65,3%, 0-4 ani – 24,2%, 5-12 ani – 22%, 13-17 ani –
20,4%, > 18 ani – 25,9%
Necesită îngrijire pentru copil – 29,1%
Satisfacţie în privinţa serviciilor de îngrijire
Foarte nesatisfăcut – 10,6%, Nesatisfăcut – 4,7%, Neutru – 12,4%,
Satisfăcut – 32,4%, Foarte satisfăcut – 36,9%
Forma de îngrijire a copilului
Acasă – 80,5%, Instituţie – 17,7%, Ambele – 1,8%
Copii cu nevoi speciale – 2,8%, îngrijirea părinţilor sau altor rude în
vârstă (complet sau parţial) – 17,5%, ajutarea rudelor – 6%

În termeni generali, cea mai importantă caracteristică a angajaţilor a fost că au o vârstă
relativ ridicată şi că mulţi dintre ei au responsabilităţi majore, cum ar fi îngrijirea copiilor
sau rudelor în vârstă. Deşi grupurile se suprapun într-o oarecare măsură, peste 30% dintre
subiecţi au responsabilităţi majore, fie cu îngrijirea copiilor, fie a rudelor în vârstă. Tabelul
de mai jos descrie principalele caracteristici ale locului de muncă al angajaţilor.
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Tabelul 3 Caracteristicile locului de muncă al subiecţilor
Variabilă

Rezultate

Locul principal de
muncă

Spital de urgenţă – 27%, birou – 14,5%, centru medical –
13,8%, centru îngrijire bătrâni – 9,4%, altele – 8,4%,
spital de psihiatrie – 5,4%, îngrijire copii la domiciliu –
5,2%, îngrijiri la domiciliu – 5,1%, nu există un singur loc
principal – 3,7%, azil de bătrâni – 3,4%, ambulatoriu –
2,2%, pensiune – 0,8%

Post / Ocupaţie

Asistent medical – 33,6%, Funcţionar – 16,0%, Manager –
9,8%, Cadru nemedical – 17,8%, Paramedical – 18,0%,
Întreţinere/Tehnic – 0,9%, Medic – 3,7%

Tip de normă

Normă întreagă - 79,7%, Normă fracţionată - 17,3%

Program de lucru

Ore obişnuite - 59,4%, În schimburi – 13%, În weekenduri
– 2%, Prin rotaţie - 6,3%, Diferite - 14,7%

Flexibilitate
în
programul de lucru

Da - 24,2% , Nu - 61,8%, Niciun răspuns – 13,8%

Tipul de contract
de muncă

Nedeterminat răspuns - 5,6%

Durata contractului

Săptămânal - 6,4%, Lunar - 14,2%, Semestrial - 14,7%,
Anual - 11,5%, Fără contract - 24,9%, Altele - 27,1%

Durata
rămasă
până la sfârşitul
contractului:

< 3 luni - 39,9%, 3-6 luni - 10,9%, 6-12 luni - 13,1%, >
12 luni - 36,1%

Vechime

< 1 an - 11,8%, 1-3 ani - 26,7%, 3-5 ani - 8,9%, 5-10 ani
– 12%, > 10 ani - 35,7%, Niciun răspuns - 4,8%

Număr ore lucrate
săptămânal

Conform contractului

76,8%,

Determinat

-

17,6%,

Niciun

< 10 ore – 1,6%, 10-20 ore – 8,3%, 21-30 ore – 5,4%,
30-40 ore – 82,4%, > 40 ore – 1,7%, Media - 34,1 ore
Efectiv lucrate
< 10 ore – 1,5%, 10-20 ore – 8,2%, 21-30 ore – 6,9%,
30-40 ore – 65,9%, > 40 ore – 17,5%, Media – 36,4 ore

Plata
orelor
suplimentare

Da – 58,7%, În zile libere - 58,2%, În bani - 33,2%,
Ambele - 8,6%

Lucrul cu publicul

Da - 64,2%, Nu - 22,3%, Niciun răspuns - 13,4%

Navetă

Distanţă
< 8 km - 43,4%, 9-15 km - 20,3%, 16-30 km - 19,4%, >
30 km - 16,9%
Durată
> 15 minute - 46,9%, 16-30 minute - 34,9%, > 30 minute
- 18,2%

Notă: Un număr relativ mic de cadre medicale au răspuns la chestionare – în realitate,
aceştia reprezintă aproximativ 10% din totalul personalului.
2.3 Factori cheie care au impulsionat proiectul de promovare a sănătăţii la locul de muncă
Au existat mai mulţi factori interni şi externi care au dus la elaborarea proiectului de
promovare a sănătăţii la locul de muncă. Aceştia sunt:
•
•
•

Schimbarea iminentă a organizării
Departamentul de promovare a sănătăţii, puternic şi activ
Reclamaţiile din partea pacienţilor şi moralul scăzut al angajaţilor
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•
•
•

Noul director executiv cu viziuni largi
Îngrijorarea angajaţilor în ce priveşte stresul
Problemele de absenteism în rândul angajaţilor

Există informaţii interesante în legătură cu problema absenteismului în rândul angajaţilor
consiliului de sănătate. Rata absenteismului medical este un indicator important al stării de
sănătate şi al stării de bine a angajaţilor, precum şi al funcţionării unei organizaţii. Figura
de mai jos evidenţiază distribuţia concediilor medicale în rândul personalului consiliului de
sănătate.
Figura 3 Distribuţia concediilor medicale în rândul populaţiei studiate
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Cu toate acestea, rata ITM nu are o distribuţie egală în toată organizaţia. Tabelul de mai
jos prezintă detalierea concediilor medicale pe profesii.
Tabelul 4 Concedii medicale pe profesii
Categorie profesională
Asistente medicale
Funcţionari
Manageri
Cadre nemedicale
Cadre paramedicale
Întreţinere şi tehnic
Medici
Total

N
690
322
203
356
367
19
76
2033

0 zile %
37,0
28,6
41,9
49,4
32,7
52,6
56,6
38,5

1-9 zile %
49,3
59,6
46,8
40,2
53,1
42,1
40,8
49,4

10-365 zile %
13,7
11,8
11,3
10,4
14,2
5,3
2,6
12,2

Această detaliere arată următoarele:
− rata cea mai ridicată de ITM este în rândul cadrelor paramedicale şi al asistentelor
medicale, în timp ce medicii, precum şi cei de la întreţinere şi tehnic au raportat
cele mai mici niveluri de absenteism pe termen lung.
− tot în aceste grupuri se înregistrează şi cel mai frecvent rată zero de absenteism,
cadrele nemedicale raportând tot o rată ridicată de absenteism zero.
− Cele mai mici rate de absenteism zero s-au întâlnit în rândul funcţionarilor şi al
cadrelor paramedicale.
Rata absenteismului medical a avut legătură cu aprecierea capacităţii de muncă. Indexul
capacităţii de muncă a fost elaborat ca un instrument de anticipare a viitoarei incapacităţi
de muncă din cauze medicale. Rezultatele arată că personalul cu cele mai mici scoruri de
capacitate de muncă au avut cele mai ridicate rate de absenteism medical
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Tabelul 5 Indexul capacităţii de muncă raportat la absenteismul medical
Clasificarea în indexul
capacităţii de muncă
Scăzută
Moderată
Bună
Excelentă
Total

N

0 zile %

1-9 zile %

10-365 zile %

277
555
493
209
1534

17,7
24,7
43,6
74,2
36,2

45,8
61,3
52,5
25,4
50,8

36,5
14,0
3,8
0,5
12,9

În urma preocupărilor legate de moralul angajaţilor, absenteismul şi iminenta modificare a
organizaţiei, directorul executiv a hotărât iniţierea a ceea ce s-a numit „program pentru
calitatea vieţii la locul de muncă”. Acesta trebuia să reducă principalele surse de stres din
afara şi din exteriorul locului de muncă de care era afectat personalul şi să caute să
îmbunătăţească practicile de sănătate şi securitate în muncă.
Trebuie să subliniem că motivele iniţierii programului nu erau pe deplin obiective – au
existat şi informaţii obiective care au ajutat la luarea aceste decizii, dar în mare parte
decizia a fost luată pe criterii calitative şi nu s-a bazat pe date şi informaţii obiective.
Acest proiect avea să se deruleze iniţial pe o perioadă de 12 luni, timp în care trebuie
efectuată o analiză a nevoilor. Ar fi urmat o perioadă de implementare de trei ani, în care
s-ar fi luat diverse măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii la locul de muncă.
2.4 Cine era interesat de programul adresat calităţii vieţii la locul de muncă?
În Autoritatea de sănătate din Midland existau multe părţi care aveau un interes în acest
program. Printre acestea s-au numărat:
•
•
•

Conducerea superioară din serviciile centrale
Conducerea din fiecare unitate de lucru
Sindicatele care reprezentau asistentele medicale, personalul administrativ, tehnic
şi muncitorii calificaţi

În plus, existau câteva unităţi care aveau un interes aparte în acest proiect. Principalul era
departamentul de promovarea sănătăţii, care a fost ales să conducă etapele iniţiale ale
proiectului (mai precis, etapa de analiza nevoilor). Acesta era strâns unit cu departamentul
de gestionarea riscului, care se ocupa de probleme de sănătate şi securitate în muncă. Dar
trebuie subliniat că departamentul de sănătate în muncă nu a susţinut prea mult acest
proiect. Deşi relativ slab (lucru frecvent întâlnit în locurile de muncă irlandeze),
departamentul de sănătate în muncă avea tendinţa de a privi acest proiect ca pe o
ameninţare la adresa sa. Un alt departament implicat evident în analiza nevoilor din proiect
a fost departamentul de comunicare.
În afara Autorităţii de sănătate Midland, existau câteva părţi interesate în acest proiect.
Printre acestea se numărau Ministerul Sănătăţii şi personalul din conducerea
departamentelor de promovare a sănătăţii din alte autorităţi locale de sănătate. Totuşi,
interesul acestora nu se putea extinde mai mult decât în a monitoriza proiectul de la
distanţă. Conducerea autorităţii de sănătate din Midland făcea parte din „Asociaţia
patronală a serviciilor de sănătate”. Această organizaţie este responsabilă de negocierea
condiţiilor de muncă la nivel naţional.
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A existat o întrunire a acestei organizaţii la care au participat conducerea şi sindicatele. La
nivel naţional, există şi „Programul de parteneriat naţional”, care provine din structura
socială de parteneriat. La nivelul întreprinderilor, ca urmare a acestui program, conducerea
şi sindicatele trebuie să colaboreze în cadrul acţiunilor de la locul de muncă într-un mod
care să reflecte parteneriatul social. Programul adresat calităţii vieţii la locul de muncă a
fost privit ca un proiect în parteneriat.
2.5 Cultura organizaţională
Autoritatea de sănătate Midland avea mai multe stiluri de culturi organizaţionale la fiecare
unitate. De pildă, cultura aplicată în spital era mult diferită de cea aplicată în administraţia
centrală. De exemplu, în spitalele clinice, existau mai multe stiluri de organizare care se
desfăşurau în paralel cu diversele ocupaţii şi profesiuni existente. Asistentele medicale erau
conduse într-un mod deschis şi progresist, deoarece existaseră probleme cu un rulaj mare
al personalului. În ultimii ani, multe asistente medicale fuseseră angajate din afara
Irlandei. Multe asistente proveneau din India, Filipine şi Europa. Aceasta a dus la nevoia de
a conduce un personal eterogen şi de a integra activ noii angajaţi în cultura organizaţională
predominantă.
Pe de altă parte, în domeniul medical, managementul respecta ierarhia şi tradiţia. Deşi
mulţi dintre medicii din spitale nu erau irlandezi, nu se făceau prea mari eforturi în
diversificarea voluntară a managementului.
Conducerea angajaţilor nemedicali (de exemplu, funcţionari, personal de întreţinere şi
muncitori necalificaţi) tindea să se facă în stil tradiţional. Pentru aceşti angajaţi, sindicatele
erau mai puternice şi înfruntau conducerea pe căi tradiţionale – maşinăria relaţiilor
industriale era folosită din plin în problemele de muncă ce apăreau.
Totuşi, o caracteristică a tuturor stilurilor era angajamentul de a oferi clienţilor servicii de
calitate. Această cultură era foarte puternică în rândul personalului medical. În multe
situaţii, calitatea serviciilor prestate clienţilor era menţinută la nivel înalt în ciuda condiţiilor
de muncă mai puţin ideale. De pildă, serviciile medicale rămâneau la un standard ridicat
chiar şi atunci când publicul era ameninţător sau agresiv la adresa personalului medical.
Dacă aceste condiţii ar fi apărut în alte locuri de muncă, este foarte posibil ca acele servicii
să fi încetat.
În ciuda acestor diferenţe de cultură organizaţională între diversele unităţi ale autorităţii de
sănătate, administraţia centrală avea o abordare progresistă şi proactivă a problemelor
vieţii de la locul de muncă. Programul de calitate a vieţii la locul de muncă a fost elaborat
la nivelul conducerii centrale. Scopul era să se treacă la dezvoltarea unei culturi
organizaţionale benefice personalului. Dificultăţile întâmpinate de organizaţie, mai ales în
ce priveşte modificarea structurii sale, rulajul personalului, presiunea din partea publicului
şi a sănătăţii personalului, au dus la concluzia că este necesar să crească preocuparea
acordată problemelor personalului. Totuşi, aceasta însemna o completă schimbare de
atitudine din partea conducerii şi a angajaţilor. Mulţi dintre angajaţii şi managerii de la
nivel central nu aveau prea multă pregătire în ce priveşte rolurile lor – majoritatea îşi
petrecuseră cariera în această organizaţie şi înaintaseră pe baza vechimii mai degrabă
decât a calificării. Instruirea a fost oferită şi susţinută în ultimii ani pentru a îmbunătăţi
pregătirea managerilor, dar exista o nevoie constantă de pregătire, în special pentru a
susţine schimbarea către o cultură organizaţională progresistă, proactivă.
Pregătirea aptitudinilor manageriale era acum considerată de bază în gestionarea
schimbării culturii organizaţionale. Departamentul de formare profesională a jucat un rol
central şi important în contribuţia la această schimbare. A făcut acest lucru oferind cursuri
de formare interne şi angajând agenţii externe.
De asemenea, exista o schimbare gradată a atmosferei relaţiilor industriale. Principalele
sindicate implicate începuseră să se schimbe de la un stil beligerant la unul de colaborare
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cu managerii în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a organizaţiilor. În parte, acest
lucru se datora noului angajament al organizaţiei de a trece la o cultură progresistă, dar şi
recunoaşterii faptului că presiunile cu care se confrunta organizaţia impuneau o schimbare.
În plus, programul naţional de parteneriat dintre manageri şi sindicate a schimbat modul în
care erau abordate problemele legate de viaţa la locul de muncă.
Totuşi, rămăseseră câteva probleme legate de calitatea vieţii la locul de muncă
predominante în contextul relaţiilor industriale ale organizaţiei. Printre acestea se
numărau:
•

•

•

Durata contractului de muncă – erau folosite frecvent contractele temporare de
muncă în rândul anumitor categorii de personal, cum ar fi asistentele medicale.
Sindicatele au insistat să fie acordate mai multe contracte pe perioadă
nedeterminată.
Problemele de sănătate şi securitate – programul în derulare de renovare a
clădirilor consiliului de sănătate a dus la foarte multe reclamaţii privind munca în
vecinătatea şantierelor. Existau reclamaţii din cauza zgomotului, prafului şi a
riscurilor pentru sănătate şi securitate. În plus, din cauza şantierelor, începuseră să
se înmulţească reclamaţiile la adresa clădirilor mai vechi.
Violenţa şi agresiunea – crescuseră foarte mult plângerile pe tema agresiunii la
care erau supuşi angajaţii din mai multe surse. În principal, agresiunea venea din
partea populaţiei, dar existau şi numeroase rapoarte despre intimidări din partea
conducerii şi a colegilor. În unele cazuri şi unele unităţi, agresiunea lua forma
violenţei fizice.

Practica sănătăţii şi securităţii în Autoritatea de sănătate Midland era relativ puternică.
Recent fusese întărită, sub forma departamentului de gestionare a riscului în toată
organizaţia. Sarcina acestui departament era să gestioneze riscul la nivelul întregii
organizaţii, inclusiv al riscurilor la care erau expuşi clienţii. Totuşi, existau câteva lacune în
organizaţie în privinţa sănătăţii şi securităţii. În special, oamenii care lucrau la întreţinerea
clădirilor (sau echipamentelor) aveau rate mai mari de accidente şi incidente decât alte
categorii de personal. Printre activităţile departamentului de gestionarea riscului se număra
programul permanent de evaluare a riscului, aplicat atât personalului, cât şi populaţiei
generale. De asemenea, acesta avea şi rolul de a face recomandări ergonomice şi de
îmbunătăţire a mediului de muncă fizic, mai ales în ce priveşte noul program de renovare.
Existau probleme de curăţenie şi siguranţă mai ales în clădirile mai vechi. În aceste situaţii,
erau implementate programe specifice şi, unde era cazul, se folosea echipament individual
de protecţie. În general, departamentul de gestionarea riscului considera că avea sarcina
îmbunătăţirii culturii privind sănătatea şi securitatea în organizaţie.
Una dintre sarcinile departamentului de gestionare a riscului era menţinerea şi actualizarea
planului de intervenţii în situaţii de urgenţă. Scopul acestui plan este rezolvarea urgenţelor
majore din Midland (de pildă, accidente de tren, incendii grave, accidente grave de
circulaţie sau chiar accidente nucleare). Acest plan fusese recent actualizat din cauza
concentrării politicienilor şi a presei asupra capacităţii de intervenţie în cazul acestor
dezastre. Recent avusese loc un exerciţiu al acestui plan de intervenţie.
La un nivel mai puţin dramatic, departamentul de gestionarea riscului era responsabil şi de
elaborarea şi aplicarea sistemelor de sănătate şi securitate în organizaţie. Conform
legislaţiei irlandeze de sănătate şi securitate, toţi angajatorii trebuie să aibă planuri de
management al sănătăţii şi securităţii. În practică, acestea sunt elaborate pentru fiecare
segment al consiliului, până la nivelul fiecărei unităţi din subordine şi chiar la un nivel
inferior acestora, în cazul unităţilor mai mari. Conform legii, muncitorii au dreptul de a fi
instruiţi pe probleme de sănătate şi securitate şi de a înceta activitatea atunci când
consideră că situaţia este prea periculoasă. Departamentul de gestionarea riscului respectă
aceste cerinţe legale şi are o atitudine proactivă în privinţa documentării, instruirii şi
planificării acestor sisteme.
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O caracteristică importantă a structurii conducerii este aceea că există mai multe linii de
conducere, mai ales în fiecare unitate. Grupurile profesionale, cum ar fi asistentele
medicale şi medicii, aveau o conducere bazată pe criterii profesionale. Această structură de
conducere era paralelă cu cea administrativă. În momente de criză a resurselor (lucru
frecvent în serviciile medicale), existau dispute între grupurile profesionale şi conducerea
administrativă. Această prăpastie între ierarhia profesională şi neprofesională este o
caracteristică importantă a activităţii în consiliul de sănătate.
În ciuda creşterii investiţiilor în serviciile de sănătate din consiliu, exista încă un dezacord
în privinţa bugetului şi a cheltuielilor. Grupurile profesionale, mai ales medicii şi
asistentele, considerau conducerea şi administraţia drept forţe prea puternice în cadrul
activităţii organizaţiei. În plus, accentul pus pe bugetul anual în locul celui multianual a
adus dificultăţi în planificarea investiţiilor şi a politicii de personal.
2.6 Sănătatea şi securitatea în muncă în Consiliul de sănătate Midland
Practica de sănătate în muncă în Irlanda este destul de slabă faţă de alte ţări. De pildă,
deşi angajatorii sunt obligaţi prin lege să protejeze sănătatea şi securitatea angajaţilor, nu
este prevăzută obligativitatea angajării unui medic de medicina muncii. Drept urmare, în
Irlanda sunt puţini medici de medicina muncii (într-o ţară cu o populaţie de aproximativ
două milioane de oameni există aproximativ 200 de medici de medicina muncii). În
principal, aceştia sunt angajaţi în sectorul de stat şi în întreprinderi private mari. Totuşi,
există mai multe asistente de sănătate în muncă decât medici. În total, există aproximativ
500-800 asistente de medicina muncii în toată ţara.
Conform standardelor irlandeze, Consiliul de sănătate Midland este destul de bine deservit
de personalul de sănătate în muncă. Au angajat un medic de medicina muncii şi o echipă
de şase asistente în departamentul de sănătate în muncă al organizaţiei.
Prin contrast, domeniul securităţii în muncă este foarte dezvoltat în Irlanda. Există
numeroşi inspectori de protecţia muncii faţă de standardele internaţionale şi toţi aceştia au
fost instruiţi corespunzător nivelului lor de activitate în conformitate cu programa naţională
de sănătate şi securitate în muncă. În Consiliul de sănătate Midland, există minim un
inspector de protecţia muncii în fiecare unitate şi chiar mai mulţi, în funcţie de dimensiunea
şi numărul de angajaţi ai unităţii.
Trebuie subliniat că în Irlanda nu există obligativitatea examenelor medicale la angajare,
aşa că nu există informaţii despre starea de sănătate a angajaţilor din întreprinderi. De
aceea, medicii de medicina muncii tind să se ocupe de personalul mai în vârstă şi de cei
care lucrează în locuri de muncă mai periculoase. Drept urmare, nici departamentele de
sănătate în muncă şi nici conducerea nu prea au o imagine de ansamblu asupra stării de
sănătate a angajaţilor.
2.7 Programul calitatea vieţii la locul de muncă
Primul pas în elaborarea programului a fost stabilirea echipei de gestionare a proiectului.
Diagrama de mai jos prezintă membrii principali ai acestei echipe. Echipa era susţinută de
un expert din afară (de la Centrul de Cercetare a Muncii), al cărui rol era să ajute la
elaborarea şi implementarea etapei de evaluare a nevoilor din cadrul proiectului.
Această echipă a fost stabilită la nivel central pentru a efectua o analiză a nevoilor în
cadrul programului privind calitatea vieţii la locul de muncă. Aceasta a fost prima etapă a
proiectului de promovarea sănătăţii la locul de muncă. Etapa a fost urmată de un set de
măsuri implementate în anumite unităţi din Consiliul de sănătate Midland. În a doua etapă,
la nivelul unităţilor aveau să fie create echipe individuale în cadrul proiectului. Echipa
centrală a proiectului urma să susţină şi să coordoneze proiectele individuale.
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Cum nu existau informaţii privind starea de sănătate a personalului, era imperios necesară
o formă de evaluare a acesteia în cadrul proiectului. S-a decis că aceasta se va face sub
forma unui chestionar – indexul capacităţii de muncă (un chestionar finlandez). Acesta a
fost suplimentat cu informaţii privind populaţia generală, care arată nivele ridicate ale
morbidităţii prin cardiopatie după standardele internaţionale; factorii de risc pentru
cardiopatie sunt ridicaţi, iar speranţa de viaţă este mai mică decât ne-am aştepta într-o
economie dezvoltată.
Pe lângă evaluarea stării de sănătate, era necesară evaluarea nivelului de stres în rândul
angajaţilor, precum şi măsura în care erau dispuşi să se implice într-un program de
promovarea sănătăţii la locul de muncă. Şi aceste probleme au fost incluse în chestionarul
de evaluare a nevoilor.
În capitolul următor vă prezentăm principalele informaţii obţinute cu ocazia evaluării
nevoilor în rândul personalului Consiliului de sănătate Midland.
2.8 Programul de renovare a spitalelor
Perioada 1980-1990 a fost una de activitate economică relativă redusă în Irlanda. Aceasta
a avut drept efect secătuirea financiară a serviciilor de sănătate pe o perioadă îndelungată.
În această perioadă, cheltuielile pentru servicii au fost menţinute, dar bugetul pentru
infrastructura serviciilor de sănătate a fost foarte insuficient. Odată cu creşterea economică
rapidă de la sfârşitul anilor 1990, guvernul a decis să investească în îmbunătăţirea
infrastructurii. În serviciile de sănătate, aceasta a însemnat renovarea clădirilor existente şi
construcţia de noi unităţi medicale.
La începutul acestui program de construcţie, s-a decis concentrarea asupra spitalelor
clinice. În cadrul Consiliului de sănătate Midland, care avea trei spitale clinice, a fost
construit un nou spital în Mullingar, în timp ce spitalele existente şi alte două unităţi
medicale aveau să fie îmbunătăţite şi să li se extindă capacitatea. Acest program de
reconstrucţie a fost finanţat de Ministerul Sănătăţii.
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La nivel operaţional, programul de construcţie a fost gestionat de o agenţie de stat –
Consiliul Construcţiilor Publice. Deci proiectarea şi implementarea programului de
construcţie a fost coordonată de minister şi acest consiliu. Consiliul de sănătate Midland
avea un rol mai puţin important în luarea deciziilor asupra detaliilor programului de
construcţie.
La momentul iniţierii programului privind calitatea vieţii la locul de muncă, se derula
reconstrucţia spitalului clinic din Portlaoise. Totuşi, în ciuda renovării, unitatea trebuia
menţinută în funcţiune. Aceasta a dus la următoarele probleme:
•
•
•
•
•

Lângă spitalul existent şi strâns legat de acesta era un mare şantier de construcţii
Infrastructura fizică era în continuă schimbare, cu clădiri temporare folosite în
diverse scopuri la scară largă
Erau probleme importante cu zgomotul, praful şi alţi factori de risc pentru sănătate
şi securitate
Conducerea şi personalul spitalului existent luau parte constant la deciziile de
proiectare. De pildă, structura şi serviciile departamentului de accidente şi situaţii
de urgenţă din noul spital era în concurenţă cu conducerea şi personalul existente.
Existând permanente modificări de proiectare, angajaţii din spital erau nesiguri în
privinţa modului cum va arăta noul spital, când se vor muta în el şi cine va lucra
acolo.

2.9 Probleme cu munca în schimburi
Munca în schimburi este la ordinea zilei în rândul cadrelor medicale. Acest lucru este valabil
mai ales în spitalele clinice, care lucrează non-stop, 365 de zile pe an. Studiile asupra
efectelor muncii în schimburi arată că aceasta prezintă riscuri importante la adresa
sănătăţii şi stării de bine. Natura şi gravitatea acestor efecte depinde de tipul de muncă în
schimburi. Drept urmare, conducerea şi echipa proiectului erau preocupate să elaboreze o
schemă a turelor care să reducă la minim riscurile pentru sănătate şi stare de bine.
Printre efectele cunoscute ale muncii în schimburi se numără:
•

•
•
•
•

Efecte asupra sănătăţii fizice – tulburi gastrointestinale (dureri de stomac, ulcere),
impact asupra sistemului imun (reducerea capacităţii de apărare imună), impact
asupra sistemului cardiovascular (hipertensiune arterială, tahicardie, factor de risc
pentru cardiopatie), efect asupra indicatorilor de stres (nivel ridicat de activare),
precum şi modificări ale apetitului.
Efecte psihologice – modificări de dispoziţie (accentuarea depresiei) şi reducerea
stării mintale de bine (creşte frecvenţa depresiei şi anxietăţii)
Efecte asupra performanţei – efecte asupra performanţei fizice (reducere prin
oboseală), asupra performanţei mintale în sarcini de rutină (creşte frecvenţa
erorilor) şi complexe (risc de eroare catastrofală în luarea deciziilor)
Efecte sociale – tulburări ale vieţii sociale şi de familie, izolare şi incapacitatea de ai susţine corespunzător pe ceilalţi
Efecte asupra somnului – paradoxal, acestea includ atât reducerea, cât şi
prelungirea perioadelor de somn, scade calitatea somnului şi creşte dificultatea de a
adormi.

Aceste efecte ale muncii în schimburi sunt cumulative, expunerea crescută tinde să
accentueze efectele indiferent de durata şi organizarea timpului liber. De pildă, impactul
unei săptămâni în tura de noapte este mult mai mare la sfârşitul săptămânii decât la
început.
Este bine cunoscut şi efectul vârstei asupra capacităţii de adaptare la munca în schimburi.
În general, lucrătorii mai în vârstă fac faţă mai greu solicitărilor muncii în schimburi.
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Comisia Internaţională de Sănătate în Muncă recomandă ca lucrătorii peste 50 de ani să nu
mai lucreze în ture de noapte.
Totuşi, există multe informaţii despre modul de organizare a structurii turelor în vederea
reducerii la minim a efectelor. Câţiva dintre parametrii cei mai importanţi sunt:
•
•

•
•

•
•
•

Numărul de nopţi consecutive – se recomandă să nu se lucreze mai mult de trei
nopţi consecutive.
Durata turelor de noapte – se recomandă ca turele de noapte să nu fie mai lungi de
opt ore. Totuşi, se întâlnesc frecvent ture de 10 sau 12 ore. Efectele acestora pot fi
contracarate prin proiectarea turelor în aşa fel încât să aibă loc o recuperare
corespunzătoare.
Direcţia turelor – programul cu ture schimbate (dimineaţa, după-amiaza şi noaptea)
are un impact diferit în funcţie de direcţia rotaţiei turelor. Rotaţia inversă
(dimineaţa, noaptea, după-amiaza) are un impact mai redus.
Intervalul dintre ture – conform Directivei programului de lucru, trebuie să existe
un interval minim de 12 ore între două ture consecutive. Totuşi, acest interval este
prea scurt pentru a permite recuperarea după o tură de noapte, mai ales dacă
aceasta este mai mare de opt ore.
Durata timpului liber – programele care măresc la maxim durata timpului liber au
un impact mai redus,
Momentul timpului liber – trebuie programat astfel încât să permită un maxim de
recuperare după cele mai solicitante ture.
Timp liber ce poate fi fructificat social – timpul liber trebuie programat în perioade
în care este cel mai util din punct de vedere social pentru lucrătorul respectiv. În
practică aceasta se traduce în creşterea numărului de weekenduri libere.

Deşi aceste reguli sunt dificil de aplicat simultan, pot fi folosite ca un ghid în reducerea
impactului muncii în schimburi.
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3. Rezultatele chestionarului de evaluare a nevoilor
3.1 Surse de stres
Sursele de stres profesional au fost evaluate prin Chestionarul muncii pozitive. Variabilele
evaluate sunt descrise în tabelul de mai jos.
Tabelul 6 Variabilele stresului profesional
Categorie
Mediul de muncă
1
2

Gestionarea
umane

resurselor

Sănătatea şi securitatea
3
4
5
6
7
8
9

Modificări organizaţionale
Structura organizaţiei/stil
de conducere
Caracteristicile muncii
Procesele de muncă
Echitatea/relaţiile
interpersonale
Incidente

Explicaţie
Aceasta se referă la aspectele mediului fizic de
muncă: conformitatea echipamentului, calitatea
spaţiilor de lucru şi a dotărilor pentru odihnă
Aceasta se referă la probleme cum ar fi instruirea,
recrutarea şi accesul la resurse în îndeplinirea
sarcinilor.
Aceasta se referă la diverse aspecte ale sănătăţii şi
securităţii:
preocupări
privind
sănătatea
şi
securitatea, sentimentul presiunii de a veni la muncă
şi în caz de boală.
Aceasta se referă la stresul rezultat din modul de
implementare a schimbărilor organizaţionale.
Aceasta se referă la probleme ca: implicarea în
luarea deciziilor, claritatea structurii ierarhice şi
nivelul de susţinere din partea conducerii.
Aceasta se referă la caracteristici ale muncii: rolul
îndeplinit, prea multe şi prea puţine responsabilităţi.
Aceasta se referă la stresul rezultat din organizarea
muncii: programul de lucru şi munca în schimburi.
Aceasta se referă la stresul rezultat din echitatea
percepută în privinţa salariilor, precum şi din relaţiile
interpersonale.
Aceasta se referă la stresul rezultat din incidente
traumatice izolate de la locul de muncă.

Figura de mai jos arată că stresul în mediul de muncă era principala preocupare a
subiecţilor. Patru dintre categoriile de stres au fost grupate împreună, datorită importanţei
lor relative – sănătatea şi securitatea, gestionarea resurselor umane, modificările
organizaţionale şi structura organizaţiei/stilul de conducere. Caracteristicile muncii au fost
de asemenea o sursă importantă de stres, dar în privinţa proceselor de muncă, a
echităţii/relaţiilor interpersonale şi a incidentelor, nivelele de stres raportate au fost
reduse.

ELWHP / WP 3 / Studiu de caz

17

Figura 5 Chestionarul muncii pozitive – Categoriile de stres
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Punctaj

Cele nouă categorii de surse de stres din chestionarul muncii pozitive sunt constituite din
52 de articole. Articolele cu cel mai mare punctaj sunt redate în tabelul de mai jos.
Tabelul 7 Cele mai importante surse de stres pe articole individuale
Articol
Sunteţi consultat în privinţa deciziilor de organizare ?
Superiorul ierarhic comentează performanţele dv ?
Sunteţi apreciat când faceţi ceva bine ?
Veniţi la serviciu când nu vă simţiţi îndeajuns de bine să lucraţi ?
Cum sunt comunicate modificările de organizare ?
Dacă faceţi o greşeală sau nu v-aţi îndeplinit obiectivele, vi se spune
imediat pentru a putea lua măsuri corective ?
Consideraţi că presiunea la care sunteţi supus vă face să aveţi
performanţe reduse ?
Cât de optime sunt dotările personalului (toalete, săli de odihnă
etc.) ?
Cum sunt planificate schimbările de organizare ?
Cât de bine este proiectat spaţiul dv de lucru ?
Sunteţi implicat în luarea deciziilor în echipa în care lucraţi ?

% raportând stres
moderat sau
sever
75,7
73,5
72,3
70,7
58,4
58,4
55,0
54,7
54,0
52,1
51,3

Angajaţii au fost solicitaţi să descrie liber principalele trei surse importante de stres.
Acestea au fost grupate pe şapte categorii care corespund în mare celor nouă categorii din
întrebările cu răspuns la alegere. Rezultatele la această întrebare sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
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Tabelul 8 Cele mai importante surse de stres
Categorie
Încărcătura cu sarcini

N
908

Mediul fizic

461

♦
♦
♦
♦
♦

Personal

429

♦
♦
♦

Natura muncii

406

♦
♦
♦
♦

Stilul de conducere

401

♦
♦
♦
♦

Sisteme de conducere

319

♦
♦

Comunicare

233

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Exemple de comentarii
Prea multe sarcini (396 comentarii)
Presiunea timpului (207 comentarii)
Percepţia că sarcinile nu sunt distribuite egal (unii nuşi fac datoria) (49 comentarii).
Spaţiu de muncă, clădiri, condiţii de muncă
necorespunzătoare (170 comentarii),
Dotări slabe, de exemplu: parcare, bufet, creşă, cutie
poştală, bancomat, apă, toalete (56 comentarii)
Aglomerare, lipsă de spaţiu (52 comentarii).
Personal insuficient (298 comentarii)
Susţinere redusă sau absentă din partea personalului
administrativ (41 comentarii)
Muncă în condiţii de izolare (40 comentarii).
Solicitări din partea rudelor/publicului (97 comentarii)
Solicitări
din
partea
pacienţilor/clienţilor
(80
comentarii)
Riscul de sau existenţa agresiunii şi violenţei (41
comentarii).
Lipsa aprecierii/recunoaşterii din partea conducerii,
sentimentul subaprecierii (71 comentarii)
Stil de conducere autoritar cu lipsa delegării (52
comentarii)
Moral redus al personalului şi lipsa de interes pentru
muncă (51 comentarii)
Lipsa controlului asupra deciziilor, numărului de
sarcini, autonomiei (49 comentarii).
Lipsa personalului de rezervă în perioada concediilor
medicale sau vacanţelor (96 comentarii)
Lacune de pregătire/planificare pentru schimbare,
proastă organizare a schimbării (28 comentarii)
Sănătatea şi securitatea în muncă (15 comentarii)
Conducere slabă (17 comentarii)
Decizii greşite ale conducerii (15 comentarii)
Lipsa comunicării (102 comentarii)
Comunicare cu superiorii (49 comentarii)
Comunicare cu colegii (26 comentarii)

%
21%

11%

10%

10%

10%

7,5%

5,4%

Angajaţii au fost solicitaţi să descrie liber posibile soluţii de eliminare a stresului. Acestea
au fost grupate pe categorii care corespund celor stabilite ca surse de stres. Tabelul de mai
jos detaliază răspunsurile la această întrebare.

Tabelul 9 Soluţii posibile pentru eliminarea surselor de stres
Categorie
Personal

N
725

Exemple de comentarii
♦
♦
♦

Sisteme
de
management

675

♦
♦
♦
♦
♦
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Angajarea de personal (462 comentarii)
Susţinere mai mare din partea personalului
administrativ (88 comentarii)
Personal mai bine calificat, cu mai multă experienţă
(24 comentarii).
Îmbunătăţirea muncii în echipă, creşterea coeziunii
echipei (100 sugestii)
Un control/implicare mai mari în luarea deciziilor,
alegerea metodelor de lucru (88 sugestii)
Precizarea clară a regulilor, rolurilor şi obiectivelor
(74 sugestii)
Accentuarea
managementului
profesional
(67
sugestii)
Îmbunătăţirea sistemului de planificare, organizare,
conducere (62 sugestii)

%
17,1

15,9
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Categorie

N

Exemple de comentarii
♦

Mediul fizic de
muncă

Comunicare

Munca
schimburi
program

în
şi

Stilul
conducere

de

502

♦
♦

396

♦
♦
♦

281

♦
♦
♦
♦

260

♦
♦
♦
♦

Echipamente

237

Număr
sarcini

228

de

♦
♦
♦
♦
♦

Îmbunătăţirea
recunoaşterii
performanţelor,
experienţei (40 sugestii).
Îmbunătăţirea mediului fizic de muncă (122 sugestii)
Dotări mai bune: apă, parcare, bufet, săli de odihnă,
toalete (101 sugestii)
Lărgirea şi utilizarea mai bună a spaţiului (92 sugestii)
Nevoia creşterii securităţii (27 sugestii)
Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare (236
sugestii)
Necesitatea şedinţelor în echipă (48 sugestii).
Mai mult timp liber, reducerea numărului de ore
lucrate sau a zilei de lucru (91 sugestii)
Un program mai flexibil (29 sugestii)
Îmbunătăţirea programării turelor şi a pauzelor în
timpul zilei
Îmbunătăţirea distribuţiei sarcinilor (48 sugestii)
Îmbunătăţirea atitudinii şi a respectului conducerii
faţă de subalterni (47 sugestii)
Aprecieri permanente din partea superiorilor ierarhici
(45 sugestii)
Îmbunătăţirea moralului personalului, a motivaţiei şi
tratarea personalului în mod cinstit şi echitabil.
Îmbunătăţirea echipamentelor (141 sugestii)
Nevoia de calculatoare mai bune (39 sugestii).
Reducerea numărului de sarcini (68 soluţii)
Distribuire mai echitabilă a sarcinilor (40 soluţii)
Termene de execuţie mai realiste şi reducerea
presiunii termenelor (40 soluţii).

%
11,9

9,4

6,6

6,1

5,6
5,4

3.2 Sănătatea şi securitatea în mediul fizic de muncă
Subiecţii au fost întrebaţi despre sănătate şi securitate şi despre mediul fizic de muncă pe
două căi:
•
•

Un chestionar cu 21 de puncte despre mediul fizic
Două întrebări cu răspuns deschis despre principalele surse de stres din mediul fizic şi
trei soluţii principale pentru reducerea acestor probleme din mediul fizic.

Figura de mai jos descrie răspunsurile la cele 21 de puncte despre mediul fizic de muncă.
Consiliul de sănătate Midland a analizat de curând informaţiile privind bolile profesionale din
spitalele clinice pe care le coordonează. În anul 2000, s-a înregistrat o incidenţă de 88,2
cazuri/10.000 de angajaţi din spitalele consiliului de sănătate. În total, în aceste spitale sunt
aproximativ 2.500 de angajaţi. 43% dintre aceste afecţiuni erau boli cutanate; alte 16%
erau alergii respiratorii, iar 11% erau afecţiuni musculo-scheletale.
La investigarea iniţială a cauzelor acestor afecţiuni, s-a constatat că în 40% erau implicaţi
agenţi chimici, în timp ce mucegaiurile şi ciupercile erau responsabile de alte 26%. Mişcările
repetitive şi factorii de risc psiho-sociali erau implicaţi în 32% dintre cazuri.
Factori de risc ergonomici în secţia de Accidente şi urgenţe
Secţia de Accidente şi urgenţe îngrijorează în mod aparte din cauza factorilor de risc
ergonomici. Ca parte din programul de calitate a vieţii, s-a efectuat o evaluare iniţială a
eventualilor factori de risc ergonomici implicaţi în simptomele raportate de angajaţi.
Tabelul de mai jos descrie simptomele musculo-scheletale raportate de angajaţii din secţia
de Accidente şi urgenţe, evidenţiind o frecvenţă mai crescută a acestora faţă de medie.
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Tabel: Simptome musculo-scheletale (%)

Coloană
toracică
Coloană
cervicală
/gât
Coloană
lombară
Mâini
Picioare
Membre
inferioar
e

Total

Secţia
A&u

28,3

42,0

Secţia
de
chirurg
ie
36,2

31,2

43,8

35,4

38,0

55,0

43,1

12,6
8,6
15,6

11,2
20,7
32,6

10,7
25,3
31,2

Tabelul următor oferă date detaliate despre angajaţii din secţia de Accidente şi urgenţe.
Poziţia principală de lucru
Poziţie
Şezând
Ortostatică
Aplecată
Vicioasă

Gât

Coloană
cervicală

Coloană
lombară

Membre
inferioare

72,22%
49,62%
61,46%
50,00%

38,89%
51,88%
51,56%
50,00%

50,00%
59,40%
73,96%
75,00%

22,22%
40,60%
41,15%
33,00%

Manipularea şi ridicarea pacienţilor
Frecvenţă
< 10
10 - 25
25 - 50
> 50
Deloc

Gât

Coloană
cervicală

Coloană
lombară

Membre
inferioare

48,46%
61,59%
50,00%
57,14%
54,17%

50,00%
51,83%
47,92%
85,71%
37,50%

63,08%
76,83%
66,67%
71,43%
58,33%

42,31%
40,85%
31,25%
71,43%
20,83%

Utilizarea procedurilor standard

Da
Nu

Gât

Coloană
cervicală

Coloană
lombară

Membre
inferioare

51,88%
61,16%

45,86%
51,07%

66,92%
71,07%

35,34%
43,80%

Dispozitive mecanice de ridicare
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Da
Nu

Gât

Coloană
cervicală

Coloană lombară

Membre
inferioare

49,15%
58,43%

44,07%
52,94%

64,41%
68,63%

25,42%
43,14%

Eveniment declanşator al simptomelor
Trigger
Ridicarea
pacienţilor
Mişcări bruşte
Poziţii vicioase
Cădere
Alte cauze
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%
58,21
15,92
42,54
2,24
4,23
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Figura 6 Probleme din mediul fizic de muncă
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Trei aspecte ale mediului fizic de muncă ies în evidenţă ca principale surse de stres. Cea
mai importantă problemă este lipsa spaţiului – 45,7% dintre subiecţi au raportat-o ca fiind
o problemă. Dotările pentru personal constituie o altă problemă majoră pentru 38,1%
dintre subiecţi. Proiectarea spaţiului de lucru este o altă problemă importantă, menţionată
de 32% dintre subiecţi.
Aceste rezultate sunt valabile în toate cele 70 de unităţi din organizaţie. Totuşi, acestea
ascund îngrijorări majore în privinţa mediului fizic în câteva unităţi cheie. Programul de
renovare din două dintre spitalele de urgenţă era o sursă de zgomot, praf, lipsa curăţeniei,
condiţiile mizere în aceste unităţi. (În aceste unităţi, 35% dintre angajaţi erau îngrijoraţi
din cauza zgomotului, 18% din cauza prafului, 34% din cauza curăţeniei, 28% din cauza
condiţiilor mizere. În plus, un procent mai mare decât media şi-a exprimat îngrijorarea în
privinţa spaţiilor de lucru, a populaţiei şi a prafului.) Aceste probleme aveau impact asupra
personalului, dar şi asupra pacienţilor. Personalul medical era îngrijorat în privinţa calităţii
serviciilor oferite în condiţii de mediu care lasă de dorit.
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3.3 Adaptarea la stres
Figura de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra principalelor obiceiuri adoptate în
adaptarea la stres a subiecţilor. Aceasta analizează frecvenţa diverselor strategii de
adaptare la stres adoptate: somn, consultarea unui medic, recurgerea la medicamente,
alimentaţia în exces, mişcarea, fumatul, consumul de alcool.
Figura 7 Frecvenţa unor strategii de adaptare la stres
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Figura de mai jos prezintă numărul de ore dormite în medie pe noapte de subiecţi.
Figura 8 Durata medie a somnului
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% din subiecti

Figura 9 Frecvenţa tulburărilor de somn
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În continuare sunt prezentate rezultatele privind susţinerea socială. În acest context,
susţinerea socială se referă la gradul de susţinere psihologică oferită de persoane
importante din anturajul individului. Această susţinere poate lua o formă emoţională sau
practică.
Figura 10 Amploarea şi sursele susţinerii sociale
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Figura 11 Calitatea susţinerii
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3.4 Instruire şi formare profesională
Aproximativ 70% dintre subiecţi aveau un grad de instruire peste nivelul bacalaureatului,
dintre care 21% erau absolvenţi de liceu, 22,5% erau absolvenţi de colegiu, 15,5% erau
absolvenţi de facultate şi 10,6% erau absolvenţi de studii postuniversitare. 3,5% dintre
subiecţi nu erau absolvenţi de liceu, iar 8,3% erau absolvenţi de şcoli profesionale, iar
18,5% obţinuseră bacalaureatul.
Două treimi dintre subiecţi (66,6% sau N1.499) au declarat că au participat la instruiri în
ultimul an. În acelaşi timp 62,2% (N1.400) au considerat instruirea ca fiind relevantă
pentru activitatea lor. Cu alte cuvinte, 93% dintre cei instruiţi considerau că instruirea
fusese importantă în activitatea lor.
503 angajaţi sau 22,4% din forţa de muncă se afla în acel moment implicată într-o formă
de instruire. 4,1% au declarat că petrec mai mult de zece ore pe săptămână cu studiul, iar
alţi 6,3%, între şase şi zece ore pe săptămână. 12% au declarat că petrec mai puţin de
cinci ore săptămânal cu studiul.
Pe scurt, angajaţii Consiliul de sănătate Midland sunt în mare bine instruiţi, iar 22% dintre
subiecţi studiază în acest moment. Instruirea oferită de consiliu este relevantă pentru
activitatea lor.
3.5 Sănătate şi stare de bine
Conceptul sănătăţii şi al stării de bine folosit în acest proiect este unul larg, incluzând
elemente ale sănătăţii psihologice, fizice şi capacitatea de muncă. Pentru a evalua
sănătatea psihologică, a fost utilizat un instrument numit GHQ-12, care analizează într-o
măsură robustă, validată tulburările stării de bine psihologice. În ce priveşte sănătate
fizică, a fost folosit Indexul capacităţii de muncă. Acest instrument evaluează capacitatea
unui individ de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.
Instrumentul GHQ-12 de evaluare a stării de bine psihologice este proiectat să evalueze
tulburările funcţionării psihologice normale. Este un instrument de screening şi stabileşte
dacă o persoană suferă de tulburări psihologice. Aceasta se traduce prin a avea o stare
emoţională care poate fi ameliorată prin măsuri luate pe plan profesional sau altele. O
asemenea stare emoţională nu este neapărat cronică, deşi poate fi, şi se poate rezolva de
la sine cu timpul.
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Din rândul subiecţilor, 24,8% au raportat prezenţa tulburărilor psihologice. Acest procent
este mai mare decât cel anticipat în populaţia generală, în care este de 16%. Totuşi,
procentul peste medie se întâlneşte şi la alte eşantioane de populaţie, cum ar fi şomeri
(57,7%) şi asistente medicale la sfârşitul unei serii de zece ture de noapte consecutive
(47,6%). Prin comparaţie cu o anchetă realizată la nivel naţional în rândul a peste 1.500
de asistente medicale, procentul din Consiliul de sănătate Midland este foarte asemănător
(25% faţă de 24,8%). Prin comparaţie, în trei eşantioane de profesori (un eşantion
reprezentativ la nivel naţional de 2.800 de profesori de şcoală generală şi liceu) s-a
înregistrat un nivel mult mai ridicat de tulburări psihologice (între 28,9% şi 37,4%).
Procentul tulburărilor psihologice la personalul Consiliului de sănătate Midland a fost
comparabil cu al celor 600 de participanţi la un chestionar în rândul personalului de pe
aeroport (25,2%).
Cel mai mare procent de tulburări psihologice s-a înregistrat la cadrele paramedicale
(34%) şi asistente medicale (33%). La asistentele medicale, cele mai importante procente
au fost raportate de asistentele care lucrau în ture (40%), cel mai mare procent fiind
înregistrat la asistentele care lucrau în tura de noapte la momentul chestionarului (45%).
Tulburările psihologice s-au corelat cu absenteismul. Angajaţii cu nivele reduse de stare de
bine mintală au avut rate mai ridicate şi perioade mai îndelungate de absenteism. Aceste
rezultate au dus la concluzia că trebuie luate măsuri de îmbunătăţire a stării mintale de
bine şi de reducere a absenteismului în rândul celui mai solicitat grup profesional,
asistentele medicale.
Starea fizică de sănătate a subiecţilor a fost examinată cu ajutorul Indexului capacităţii de
muncă. Acesta oferă informaţii despre bolile curente pe care le are subiectul, fie
diagnosticate de un medic (conform spuselor subiectului) fie însăşi de persoana care le
raportează. În total, au fost evaluate 12 categorii de afecţiuni. Rezultatele sunt prezentate
în tabelele de mai jos. În fiecare dintre tabele, sunt prezentate ratele de prevalenţă ale
bolilor diagnosticate de un medic (conform spuselor subiectului) şi cele autodiagnosticate.
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Tabelul 10
Răniri din accidente
Spate
Braţ/mână
Membru inferior/picior
Altele

%
diagnosticat
14,2 (n320)
3,6 (n81)
4,8 (n109)
3,2 (n72)

%
autodiagnosticat
10,1 (n228)
2,9 (n66)
2,5 (n56)
1,3 (n30)

5,1 (n114)
0,4 (n10)
0,1 (n2)
0,4 (n10)
1 (n23)

1,3 (n30)
0,6 (n14)
0,4 (n8)
0,4 (n10)
0,4 (n8)

Boli cardiace
Hipertensiune
Coronaropatie
Tromboză, IMA
Insuficienţă cardiacă
Altele

De auz
De vedere
Neurologice
cerebral,
epilepsie)
Altele

Afecţiuni neurologice şi senzoriale
1,4 (n31)
1,3 (n29)
(de
exemplu,
atac
2 (n45)
nevralgii,
migrenă,
0,6 (n14)

Calculi biliari
Boli hepatice sau pancreatice
Ulcer gastric sau duodenal
Gastrită sau duodenită
Colon iritabil, colită
Altele

Urticarii/eczeme
Alte leziuni eritematoase
Alte boli cutanate

Aparat digestiv
1,7 (n39)
0,2 (n4)
2,6 (n58)
1,2 (n28)
2 (n46)
3,7 (n83)

Afecţiuni cutanate
5.1(n114)
2 (n44)
2.3 (n51)

Boli hematologice şi alte afecţiuni congenitale
Anemie şi alte boli hematologice
0,7 (n15)
Defecte congenitale
0,2 (n5)
Alte tulburări sau boli
0,2 (n5)
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1,7 (n38)
0,5 (12)
1,2 (n2,8)

0,3 (n7)

0,8 (n17)
0,3 (n7)
1,5 (n34)
1,3 (n29)
1,4 (n31)
1,4 (n31)

2,2 (n50)
0,9 (n21)
0,6 (n13)

Afecţiuni musculoscheletale
Coloană toracală
Coloană cervicală
Coloana lombară
Sciatică
Mâini
Picioare
Artrită reumatoidă
Altele

Infecţii repetate
Bronşită cronică
Sinuzită cronică
Astm bronşic
Emfizem

% diagnosticat
3,6 (n81)
3,6 (n82)
11,1 (n249)
6,9 (n154)
1,5 (n33)
1.4 (n31)
1,8 (n41)
2,5 (n57)

3,2 (n71)
2,4 (n53)
8,2 (n185)
4,1 (n93)
2,4 (n53)
1.5 (n34)
1,4 (n32)
0,8 (n17)

Boli respiratorii
4,5 (n101)
0.4 (n9)
2,2 (n50)
5,6 (n125)
0,3 (n6)

1,4 (n31)
0.5 (n12)
1,5 (n33)
0,9 (n20)
0,3 (n6)

0,3 (n6)
0,8 (n18)

0,3 (n6)
0,4 (n10)

Afecţiuni genito-urinare
3,6 (n82)
0,7 (n16)
0,4 (n10)
0,7 (n16)

1 (n22)
0,3 (n6)
0,4 (n8)
0,4 (n9)

Tuberculoză
Altele

Infecţii de tract urinar
Boli renale
Afecţiuni ginecologice
Altele

% autodiagnosticat

Afecţiuni endocrine sau metabolice
Obezitate
1,2 (n27)
Diabet
0,8 (n19)
Guşă sau alte afecţiuni 3 (n68)
tiroidiene
Alte boli endocrine
0,3 (n6)
2,9 (n65)
1 (n23)

0,3 (n7)
0,4(n9)
0,4(n9)
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3,5 (n78)
0,3 (n7)
0,4 (n8)
0,3 (n7)

Indexul capacităţii de muncă măsoară şi nivelul capacităţii de muncă percepute. Figura de
mai jos prezintă rezultatele în funcţie de acest indicator.
Figura 12 Rezultatele indexului capacităţii de muncă
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3.6 Munca în schimburi
Chestionarul a conţinut mai multe întrebări despre programul de muncă în schimburi în
care lucrau angajaţii Autorităţii de sănătate Midland. Acestea au avut scopul de a stabili
dacă programele erau optim proiectate, precum şi de a evalua eventualele efecte ale
acestora. Figura de mai jos descrie tipurile de muncă în schimburi din Autoritatea de
sănătate Midland.
Figura 13 Tipuri de muncă în schimburi
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Note: Noaptea, dimineaţa şi după-amiaza se referă la munca în ture fixe. Combinaţiile lor, dupăamiază/noapte de pildă, se referă la persoanele care lucrează doar două ture prin rotaţie. Gărzile se referă
ELWHP / WP 3 / Studiu de caz

29

la persoanele care sunt ocazional de gardă. Dimineaţă/după-amiază/noapte se referă la un sistem de
rotaţie completă a turelor.

În total, 32,3% dintre subiecţi au declarat că lucrează în schimburi. De departe, cel mai
frecvent tip de organizare era sistemul rotaţiei complete a turelor (11,6% dintre subiecţi),
urmat de sistemul dimineaţă/după-amiază (5,9% dintre subiecţi). Un număr mai mic
lucrau în alte sisteme. În total, 17,1% dintre subiecţi lucrau într-un sistem de ture care
presupunea şi munca de noapte.
Alte date arată că 11% dintre subiecţi lucraseră peste 30 de nopţi în ultimele şase luni, iar
alţi 9,6% lucraseră între 15 şi 30 de nopţi. 7,4% dintre subiecţi lucraseră mai puţin de 15
nopţi. Alte date arată că, de departe, majoritatea celor din turele de noapte lucrau în ture
de 12 ore (peste 20% dintre subiecţi). Foarte puţini lucrau în ture de opt sau zece ore, iar
unii lucrau în alt tip de ture decât cele enumerate.
Cea mai mare parte a angajaţilor care lucrau în tura de noapte, lucrau şapte nopţi la rând
(11,4% dintre subiecţi). Un număr important lucrau trei nopţi consecutive (3,3%). Aceste
date indică faptul că un mare număr de angajaţi lucrau şapte nopţi consecutiv în ture de
12 ore. Aceasta înseamnă de obicei că ei lucrau în sistemul o săptămână da, o săptămână
nu, sistem de ture cunoscut ca fiind printre cele mai periculoase.
O altă întrebare din chestionar se referea la impactul pe care munca în schimburi îl avea
asupra câtorva indicatori ai sănătăţii şi stării lor de bine.
Figura 14 Efecte adverse ale muncii în schimburi asupra sănătăţii şi stării de bine
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Este evident că munca în schimburi are cel mai mare impact asupra vieţii sociale şi de
familie – 34% dintre subiecţii care lucrau în schimburi raportând că aceste aspecte ale
vieţii le erau afectate foarte mult. Doar 17% (viaţa socială) şi 14% (viaţa de familie) dintre
subiecţii care lucrau în schimburi considerau că aceste aspecte ale vieţii lor nu le erau
afectate. Aproximativ 25% dintre subiecţii care lucrau în schimburi declarau că le este
afectat somnul, iar 23% că nu. Impactul asupra sănătăţii mintale şi fizice era perceput ca
redus de 41% dintre subiecţii care lucrau în schimburi, iar de 27% ca absent. Obiceiurile
alimentare erau moderat afectate de munca în schimburi – 20% considerau că acestea
sunt afectate foarte mult. În sfârşit, subiecţii care lucrau în schimburi nu considerau că
aceasta le afectează capacitatea de a-şi îndeplini sarcinile – doar 8% considerând că
aceasta era afectată foarte mult, iar 45% că nu este deloc afectată.
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