
 

 

Komunikacja z pacjentem 

O SZKOLENU 
Szkolenia obejmuje najnowsze narzędzia zaczerpnięte z psychologii, coachingu i mentoringu, 

które ułatwiają porozumienie. Przekazywanie komunikacji w różnych kwestiach pozwala na 

efektywność, skuteczność i wydajność oraz na budowanie relacji. Szkolenie pozwala na 

zrozumienie procesów komunikacji z pacjentami, znacznie poprawia poczucie 

odpowiedzialności za jakość obsługi przez każdego uczestnika szkolenia. 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 Lepsze rozumienie swoich mocnych stron 

 Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami 

 Umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii 

 Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym słuchaniem oraz umiejętnością 
zadawania pytań, które są kluczowe w pracy z pacjentem 

 Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co 
przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta 

 Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/ pielęgniarka/ 
pacjent 

GRUPA DOCELOWA 
Szkolenie adresowane jest do personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z 
pacjentem z województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

CEL SZKOLENIA 
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami w komunikacji 

międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentami. 

METODY SZKOLENIOWE 
Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i 
miniprezentacje. 
Pozostałe metody pracy: 
• ćwiczenia indywidualne i grupowe, 
• dyskusje. 

PROGRAM 
8 godzin dydaktycznych  

1. Równowaga i spójność w komunikacji zawodowej i osobistej 
2. Wartości i przekonania w procesie komunikacji 
3. Komunikacja interpersonalna jako klucz do komunikacji interpersonalnej 
4. Warsztat komunikacji w oparciu o Model Scheina 
5. Emocje i osobowość w procesie komunikacji  



 

 

6. Zasady skutecznej komunikacji placówce medycznej  
7. Podtrzymywanie i utrudnianie komunikacji. Bariery komunikacyjne w relacjach: lekarz 

– pacjent i jego rodzina 
8. Informacja zwrotna 
9. Sposób rozmawiania z pacjentem na różnych etapach leczenia 
10. Przekazywanie niepomyślnych wieści 
11. Wywieranie wpływu 
12. Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje 

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI 
Uczestnik po zakończeniu kursu:  
Obszar Wiedza: 

 ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod komunikowania się 

 potrafi zdecydować, jaki sposób komunikowania się wybrać 
Obszar Umiejętności: 

 potrafi wybrać odpowiedni sposób komunikowania się w zależności od osób, z którymi 
się komunikuje 

 potrafi zastosować wybrane narzędzia komunikacji 
Obszar Kompetencje społeczne: 

 promuje w swojej społeczności profesjonalizm 

 jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do 

problemów/celów. 

ORGANIZACJA  
1. Realizacja szkolenia jest zgodna ze Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 

2.0.  
2. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które 100% zajęć. 
3. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość 

odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy. 
4. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników 

szkolenia i trenera. 
5. Szkolenie jest bezpłatne w ramach projektu EFS. 
6. Szkolenia zawiera: 

a. udział trenera na poziomie specjalisty  
b. zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN, 
c. konsultacje w trakcie i po każdym dniu szkoleniowym, 
d. materiały szkoleniowe. 

7. Zapisy zgodnie z Regulaminem Projektu „Będę mamą zdrowego dziecka” dostępnym na 
stronie www.sodowski.pl.  

  

http://www.sodowski.pl/

