
Стварање и развој тима 

Улога медицинске сестре/ зубног 
протетичара у решавању конфликта



 Развојем друштва и друштвено-економских односа  осећа се све већа потреба за 
тимским радом на решавању разноврсних проблема у готово свим областима 
људске делатности, па и у здравственој делатности.

 Колаборација , односно сарадња и тимски рад представљају предуслов за развој 
и успешан рад једне хумане организације za. Речено је да вероватно нема 
организације где постоји само добра сарадња,без појаве конфликта у току 
процеса рада. 

 Сарадња , посебно интерперсонална сарадња, развијање добрих међуљудских 
односа и тимски рад su су неопходни за развој здравствене организације, 
испуњење њених задатака и постизање циљева.



 Циљ сарадње у свим организацијама, a посебно у 
здравственим, je да сe конфликти решавају што пре и 
што адекватније, да се унапређују међуљудски 
односи и да се развија тимски рад. 

 На тај начин је могуће ефекасније и ефективније 
радити и остварити циљеве и задатке организације. 



ТИМ И ТИМСКИ РАД



 Тим  представља фундаменталну јединицу организације чији 
чланови поседују комплементарне вештине  и  окупљени су око 
заједничког задатка или остваривања циљева за које делезаједничку 
одговорност . Тим најчешће ради на остваривању једног задатка 
организације  и доприноси побољшању ефективности организације и 
постизању њених циљева.



 Две врсте тимова:

  1. Постојећи (сталан )тим-  састоји се од менаџера и његових 
подређених (чланова тима) и многи га називају породична група (сталан 
хируршки тим, тим зубних протетичара...)

 2. Нова група или ili често названа специјална група која се формира 
после реструктуирања организације или кад треба решити неки 
специфични проблем (новоформиранa  група за израду неког елебората 
или група за реализацију неког пројекта).Да би била  успешна група мора  
да ради тимски,односно да се придржава извесних правила тимског рада.



ТИМСКИ РАД 

...је врста групног рада у коме чланови групе  имају своја 
задужења,делокруг рада и одговорности, усаглашено 
раде са другим члановима групе и  доприносе циљевима 
организације. Ниједна особа у тиму  не може бити 
потпуно одговорна за резултат, јер су сви 
напоритимски напор,постоји и тимска одговорност, 
а и сви резултати су тимски резултати.



 За сваки успешан  
тимважно је . . . 



...имати 
циљ 



...Имати
јасну поделу 
улога

...ИМАТИ ЈАСНУ ПОДЕЛУ УЛОГА



...имати комплементарне  улоге у тиму
(уважавати разликеи искористити их )



... Имати поделу одговорности
(појединачну и заједничку )



...ИМАТИ МЕЂУСОБНО ПОВЕРЕЊЕ



... Имати доброг вођу тима



 И можда најважније ...

...имати добру
комуникацију







Тимови и /или  групе
(сличности и разлике)

 Група је скуп двоје или више људи који раде заједно 
на остваривању заједничког циља и који сбе виде као 
групу.

 Главне разлике између групе и тима могле би да се 
прикажу на следећи начин:



Група Главне карактеристике Тим 

Зависи од рада сваког 
појединца

(индивидуални рад)
УЧИНАК

Зависи од појединачног 
доприноса , али и укупног 

резултата свих чланова  
тима(колективни рад)

Чланови групе су обично 
одговорни само за своје 

резултате – мери се 
индивидуални учинак

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСАО
Постоји индивидуална, али и 
заједничка одговорност. Раде 

заједно да створе неки 
резултат (производ, услугу... )

Чланови групе могу да имају 
заједнички интересни циљ, 
који користе  да би пратили 
своје напредовање ка њему

ПРВРЖЕНОСТ СВРСИ 

Чланови тима заједничког 
интересног циља, имају и 
заједничку приврженост 

сврси, односно ширу сврху-
„власништво “ над сврхама, 
смисао и емотивну енергију

Не морају да одговарају на 
редовне захтеве руководства.

 Mогу да буду неформалне

ВЕЗА СА РУКОВОДСТВОМ Одговарају на захтеве 
руководства, мада касније 
развојем постају све више 

назависни



изговори
 Претешко је ...

 Лакше је функционисати, планирати, радити ... СAM

 Сa неким људима се не можеш ништа договорити...

 Не слушају моје мишљење...

 Увек  приговарају ...

 Шта год да урадим добијем негативне коментаре...

...



ТРЕБАЛО БИ ...
Реално погледати себе и сопствене 

способности

Реално погледати друге и њихове 
способностиРеално сагледати ситуацију



... И бити свестан...
Да нема рецепта јер 

тимски рад није увек решење за све,није 
применљив у свим ситуацијама и не 

одговара свим људима.



Важно је !!!
 Знати препознати:

-који задаци сеу којим ситуацијама и  са којим 
сарадницима могу реализовати кроз тимски рад.



                   ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


	Слајд 1
	Слајд 2
	Слајд 3
	ТИМ И ТИМСКИ РАД
	Слајд 5
	Слајд 6
	ТИМСКИ РАД
	Слајд 8
	Слајд 9
	Слајд 10
	Слајд 11
	Слајд 12
	Слајд 13
	... Имати доброг вођу тима
	Слајд 15
	Слајд 16
	Слајд 17
	Тимови и /или групе (сличности и разлике)
	Слајд 19
	изговори
	ТРЕБАЛО БИ ...
	... И бити свестан...
	Важно је !!!
	Слајд 24

