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Interpretarea chestionarelor 

« Project Reference : ONE Minute may save a Life ,- 2015-1-RO01-KA202-014982 » 
 

În acest document a fost rezumate elementele-cheie în interpretarea chestionarului. 
Chestionarul a fost tradus din Română în limba engleză şi administrat la 28 de participanţi. 

Prima sectiune investigata este percepţia despre locul de munca. În această secțiune a 
chestionarului, participanţii au arătat un nivel foarte ridicat de angajament faţă de profesia de 
dispecer, de fapt majoritatea oamenilor (cel puţin 50 % din eșantion) poziţionandu-se într-un 
scor 4 sau 5 pentru elemente de angajament ("ce fac la locul de muncă ajută Societatea 
care locuiesc","Mă simt că ceea ce fac este important","ce fac la locul de muncă mă face să 
mă simt bine","Am chef de viata celor care apela linia de urgenţă, de asemenea, depinde de 
mine"). Ar trebui remarcat că scara au variat de la 1-5 şi, 4 şi 5, reprezintă un nivel ridicat. 

Un al doilea aspect important ridicat de chestionar este importanţa de empatie (76,9 % a 
marcat 5 pe "Eu cred că operatorii care ia apeluri de urgență trebuie să fie foarte empatici 
oameni") şi importanţa coeziunii sociale (76,9 % a marcat 5 pe elementul "I Cred că munca 
în echipă şi colaborarea cu colegii este foarte important"). Acest subiect este, de asemenea, 
ridicat în altă secţiune a chestionarului numit "Dificultăţile/cerinţe". Mulţi participanţi indică 
faptul că "dificultati majore la locul de muncă" sunt: comunicare, ascultare, gestiona coleg, 
organizare, burocracy, coordonarea între colegi. Participanţii indicată ca "cele mai mari 
provocări" următoarele aspecte: personal motivaţie, pentru a ajuta oamenii, să aibă 
suficientă paitent, dar, de asemenea, organizaţionale şi teamgroup aspecte. 

Majoritatea participantilor (73,1 %) cred că cel mai bun timp pe tura de lucru este de 6 ore. 

Participanţii au arătat un nivel mediu de dificultate în comunicare cu zona apelantului (42,3 
%) şi de mare nevoie pentru training-uri (92,3 % a marcat 5) şi au nevoie de suport 
psihologic (84,6 % a marcat 5). Aproximativ 2 participanţi pe 3 (69,2 %) cred că cel mai bine 
este să utilizaţi întrebare deschisă şi să se adapteze comunicarea ceea ce priveşte situaţia, 
în timp ce 30,8 % cred că utilizând Algoritmul este cea mai bună metodă. 

Participantul a declarat că formarea este foarte importanta pentru ei, în a treia secțiune a 
chestionarului, unele zone de formare sunt discutate. Coerent cu raspunsurile anterioare 
majoritatea participantilor a declarat că fiecare zonă este foarte important (întotdeauna mai 
mult de 50 % a marcat 5 pe aceste Scale). Aşa că am decis în acest document de 
interpretarea la rang de subiecte din percepţia mai mare importanţă pentru percepției 
inferioară de importanţă. 

1. Invata sa prioritizeze apeluri de urgenţă (89,3%) 
2. Psihologie de urgenţă (82,1%) 
3. Comunicarea cu apelantul (80,8%) 
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4. Psihotraumatologia (73,1%) 
5. Cum sa adreseze intrebarile (69,2%) 
6. Recunoasterea apelurilor false (67,9%) 
7. Cum să ofere măsuri de prim ajutor (65,4%) 
8. Psihologie de securitate (61,5%) 
9. Profilul apelantului (61,5%) 

Subiectul de apeluri false este foarte variabilă între dispecerii, de fapt numărul de apeluri 
false au variat de la 0 ori pe săptămână 20 de ori pe săptămână. 

Subiect de glume în timpul apelurilor de urgenþã are o gamă mai largă (zero pe săptămână 
la 50 pe săptămână). 

Există o incidenţă mai mică pentru apelurile care au greşit numărul. Dispecer care a declarat 
numărul mai mare de apeluri cu numărul greşit declarat 5. 

Răspunsul la întrebarea cu privire la corectitudinea clasificării apelurilor a arătat că 
Dispecerul nu este sigur despre precizia. 

Chestionarele au arătat că supravegherea este foarte recomandata (57,1 % şi 78,6 %) şi 
cred în recunoaşterea şi definiţia de o fişă a postului pentru profesia de dispecer şi 71,4 % 
cred într-un sistem de "supra" pentru Dispeceratul 112. 

Chestionarul a arătat că dispecerilor 112 recunosc importanţa psihologica de formare şi 
sprijin. Subiecte specifice de formare necesare sunt aceleaşi cu cele propuse în proiect “Un 
minut poate salva o viata”. Profesia noua trebuie, de asemenea, sa aiba o descriere a locului 
de muncă şi de un plan de supra specializare. Participanții la chestionare au arătat mare 
implicare in ceea ce fac, dar, de asemenea, recunosc că stresul afectează calitatea activităţii 
profesionale efectuate.  


