XXXIII. Olomoucké hematologické dny
XXIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
12th Symposium on Advances in Molecular Hematology
Vědecký výbor OHD 2019 si dovoluje pozvat všechny účastníky na odborný seminář

Zásady efektivní spolupráce a komunikace ve zdravotnických týmech
Pondělí 27. 5. 2019, 14:00 – 16:00 hodin, sál Evropa 3

Témata: jak pozitivně ovlivňovat vzájemnou spolupráci ve zdravotnických týmech
jak předat myšlenku tak, aby ji lidé přijali
funkční a nefunkční modely komunikace v týmu
jak podpořit zvládání změn v týmu
typické zdroje nedorozumění a jak jim předcházet
PhDr. Alice Hamplová
Vystudovala klinickou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala pětiletý
výcvik v dynamické psychoterapii SUR a vzdělání si doplnila během pobytu v
USA na University of Minnesota a na Alfred Adler Institute. V USA pracovala
jako psychoterapeutka a „bereavement counsellor“ v HealthSpan Home
Care&Hospic. Od roku 1999 je ředitelkou konzultační společnosti Centrum
dohody, kde působí jako lektor, mentor a kouč manažerských dovedností a
specializuje se na oblast zdravotnictví. Dlouhodobě spolupracuje s lékaři a
vedoucími pracovníky ve zdravotnictví, přednáší na odborných konferencích
a působí jako aktivní lektorka ve speciálních programech zaměřených na
komunikaci ve zdravotnictví, například v rámci programu MHA pro společnost
Advance Healthcare Management Institute a mnoha dalších.

www.olhemdny.cz

PhDr. Tomáš Mertin
Senior konzultant, facilitátor a kouč Centra dohody. Vystudoval jednooborovou
psychologii na FF UK a prošel pětiletým výcvikem v Gestalt psychoterapii.
Věnuje se rozvojovým programům zaměřených na komunikaci, týmovou
spolupráci, dovednosti leadershipu pro firmy a korporace, školením a
konzultacím v oblasti zdravotnictví, často pracuje se zdravotnickými týmy
vystavenými vyšší míře psychické zátěže - například programům budování a
rozvoje paliativních týmů.
V roli projektového manažera vedl projekty, v rámci kterých prošlo cíleným
vzděláváním několik tisíc lékařů, zdravotních sester a vedoucích pracovníků
nemocnic. Jako kouč podporuje odborníky a manažery z různých odvětví při
zavádění inovativních změn v týmech. Pravidelně přednáší na mezinárodních
konferencích a fórech pro zdravotnické pracovníky.

