Konferencja szkoleniowa
„Komunikacja interpersonalna w praktyce zawodowej.
Doświadczenie, wiedza i praktyka”
1-3.10.2021
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach
1-3.10.2021 w Wiśle. Konferencja będzie miała charakter wykładowo- warsztatowy.
Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych
pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o praktyczne doświadczenia i wiedzę z
zakresu kompetencji komunikacyjnych. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na sytuacje
trudne, z jakimi mierzą się pielęgniarki/pielęgniarze i położne/ położni w kontakcie z
pacjentem oraz analizę emocji, reakcji stresowych w obliczu napotykanych trudności.

Szczegółowa tematyka :
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Zaawansowana komunikacja interpersonalna w praktyce medycznej,
Psychoterapia elementarna w praktyce,
Mowa ciała jako narzędzie pracy z pacjentem,
Jak mówić by być słyszanym, jak słuchać by inni chcieli mówić? – praktyczne
warsztaty komunikacyjne
Skąd to milczenie? – ćwiczenia z zakresu terapeutycznego milczenia
Rozpoznanie własnych schematów reagowania w sytuacjach trudnych,
Przybliżenie koncepcji „komunikacji bez przemocy” Marshalla Rosenberga,
Analiza psychologicznych mechanizmów obronnych występujących u pacjenta,
rodziny i personelu oraz ich wpływu na komunikację,
Komunikacja w sytuacjach trudnych (śmierć, choroba przewlekła, diagnoza o złym
rokowaniu, żałoba…) – analiza przypadków
Asertywność i odpowiednie stawianie granic w kontakcie z tzw. agresywnym
pacjentem
Emocje i stres w komunikacji

Metody:
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Mini wykłady
Odgrywanie ról, symulowany pacjent
Analiza nagrań multimedialnych
Gry coachingowe
Praca indywidualna z trenerem

Terminarz:
1.10.2021 godz. 16.00 – rejestracja uczestników
3.10.2021 godz. 13.30- zakończenie konferencji
Koszt:
▪
▪

650 zł – (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na konferencję decyduje
kolejność uiszczenia zadatku w kwocie 250zł- szczegóły w regulaminie konferencji)
Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę VAT.

Miejsce konferencji:
Hotel pod Jedlami Wisła ul. Beskidzka 17
https://www.podjedlami.pl/

Prowadzący:
Dr Magdalena Gruszczyńska - Psycholog, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca
akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka całościowego
szkolenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty
atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji
Krakowskiej Katedry Psychiatrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami w
zakresie kryzysów rozwojowych, zaburzeń psychosomatycznych oraz w prowadzeniu
warsztatów i treningów rozwojowych.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
Magdalena Gruszczyńska
730 993 117
mgruszczynska77@gmail.com
www.otulsiesoba.pl

