
  

PROGRAM WARSZTATÓW „WYPALENIE ZAWODOWE” 
 

JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYM STRESEM I UNIKAĆ WYPALENIA ZAWODOWEGO? 

JAK WPŁYWAĆ NA ZACHOWANIA PACJENTÓW? 

 
SOBOTA w godzinach 9:00-18:00  
Miejsce warsztatów do wyboru: Lublin lub Warszawa 

 
Organizator:  PERFECTFARMA Jowita Krzyżanowska-Kupczak 

 
Prowadzący:  Rafał Miłek-Horodyski 

Konsultant Rozwoju Liderów, EMBA, ICPA Executive Coach, Nidan Aikido Birankai, lekarz medycyny 
 
Metodologia: Najnowocześniejsze, interaktywne, holistyczne podejście do uczenia się/ 

inspirowania - aktywności indywidualne, aktywności w podgrupach, dyskusje, wizualizacje obrazami 
i ruchem. 

 
Podczas zajęć w grupach będziemy używać dedykowanej aplikacji - proszę o zabranie 

na warsztaty swoich smartphonów. 

09:00-13:00 SESJA PORANNA  
 

13:00-14:00 PRZERWA OBIADOWA  
  
14:00-18:00 SESJA POPOŁUDNIOWA  

 
JAKIE CZYNNIKI PROWADZĄ DO EFEKTU WYPALENIA ZAWODOWEGO PERSONELU 

MEDYCZNEGO, FUNKCJONUJĄCEGO W OBECNYM SYSTEMIE SŁUŻBY ZDROWIA I JAK 
TEMU ZARADZIĆ? 
 

Warsztaty będą dotyczyły obszarów współpracy związanych z pracą z pacjentem oraz 
przełożonymi/współpracownikami/podwładnymi. 

 
TEMATY SZKOLENIA: 

 

• Jakie czynniki prowadzą do efektu „wypalenia zawodowego”. 
• Jak skutecznie przekonać przełożonego/współpracowników/podwładnych do swoich 

propozycji i swoich racji. 

• Jak uzyskać skuteczność i zmobilizować pacjenta do stosowania zaleconych metod leczenia. 
• Jak poradzić sobie w sytuacji kiedy jesteś prowokowany przez przełożonego, 

współpracownika, podwładnego czy pacjenta i uzyskiwać swoje cele. 

• Jak mówić do pacjenta w zrozumiały dla niego sposób o naszych zamiarach terapeutycznych. 

• Jak zbudować pewność siebie i odmówić przyjęcia kolejnego dyżuru nie tracąc miejsca pracy.  

• Jak odbudować utracone zaufanie i być osobą wiarygodną w oczach swoich przełożonych, 
współpracowników, podwładnych i pacjentów. 

• Sposoby skutecznego słuchania i komunikacja dostosowana do pacjenta w warunkach 
ograniczonego czas wizyty i czasochłonnego procesu uzupełniania dokumentacji medycznej. 

• Jak zaplanować i poprowadzić rozmowę aby uzyskać zaplanowane cele. 

• Jakie elementy „mowy ciała” skutecznie wpływają na zachowania drugiej osoby. 

• Jak reagować na pytania i obiekcje aby nie doprowadzić do zerwania dialogu. 
• Jak poprowadzić dialog aby uzyskać pożądane informacje o znaczeniu terapeutycznym z 

uwzględnieniem informacji o których pacjent sam nie powie tzw. „tematy tabu”. 

• Jak zamienić postawę konkurującą/dywersyjną na postawę współpracującą/kooperacyjną u 
pacjentów oraz przełożonych, współpracowników i podwładnych.  


