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Vzdělávací kurzy Gaudia proti rakovině
Gaudia proti rakovině je nezisková organizace, která se již od roku 2003 věnuje
duševní podpoře, psychoterapeutické práci, s onkologicky a jinak dlouhodobě nemocnými a jejich blízkými. Tato pomoc a podpora není součástí systému zdravotnických a sociálních služeb, ale je naprosto zásadní – všichni víme, že psychický
a fyzický stav jsou těsně spjaty a musíme pracovat s obojím.
Za dlouhá léta této praxe, kdy se pracovníci organizace pohybují v prostředí zdravotnických zařízení, však zjistili, že nestačí pracovat pouze s nemocnými a jejich
rodinami. Zásadní složkou celého léčebného procesu jsou samotní zdravotničtí
pracovníci. Právě ti často nejsou vzdělaní či nemají prostor dbát o část léčebného
procesu pacienta, kdy je potřeba s ním dobře komunikovat. Případně pak nevědí,
jak sami o sebe pečovat, jsou ve stresu a ten se pak přenáší na prostředí ve zdravotnickém zařízení. A právě proto Gaudia proti rakovině nabízí krátké jednodenní
semináře pro zdravotníky.
Cílem seminářů je naučit zdravotnické pracovníky pracovat s problémy, poukázat
na ně, debatovat o nich a motivovat je samotné k tomu, aby se těmito otázkami
zabývali i více v budoucnosti. Pokud se budou zdravotničtí pracovníci sami o témata komunikace, vedení rozhovoru a duševní hygieny více zabývat, v dlouhodobém horizontu toto povede k příjemnějšímu prostředí ve zdravotních zařízeních
v České republice.
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Z1
Pomáhající rozhovor s onkologicky nemocným
2denní kurz
Seminář je určen pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s onkologicky či jinak dlouhodobě nemocnými - pro lékaře, zdravotní sestry, terapeuty, pracovníky duchovní
péče, sociální pracovníky, psychology apod.

Cíle

	Naučit se vést pomáhající rozhovor s dlouhodobě nemocným,
	Zabývat se specifiky práce s těmito klienty
	Identifikovat potřeby ve vztahu psychické a fyzické kondice

Obsah

	Změny, které přináší do života nemoc
	Připojení ke klientovi
	Užitečné nástroje z krizové intervence
	Úleva v pěti krocích
	Identifikace a klasifikace potřeb klienta
	Možnosti práce se strachem
	Vnímání vlastního těla
	Psychoterapie nebo doprovázení
	Infaustní prognóza
	Reflexe postojů, potřeb a limitů pracovníka
	Předpoklady a témata pracovníka a jejich vliv na kontakt s klientem
	Vědomí vlastní role
	Bezpečí a duševní hygiena pracovníka
	
Trénink ve skupinách a řešení modelových situací konkrétních případů
účastníků.

Rozsah
16 hodin

Termín

18. – 19. 4. nebo 8. – 9. 11. 2016

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

3400 Kč s DPH, 2810 Kč bez DPH

Lektorský tým

Mgr. Blanka Petrošová, psychoterapeutka
PhDr. Barbora Šonová, psychoterapeutka
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Z2
Práce s umírajícími a jejich blízkými (GPR)
2denní kurz
Seminář je určen pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s neléčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými – z profesionálů jde o sociální
pracovníky, psychology, lékaře, zdravotní sestry, terapeuty, pracovníky duchovní
péče, apod.

Cíle

	Zabývat se specifiky práce s umírajícími a jejich blízkými
	Naučit se jak spolu s klientem identifikovat jeho potřeby a možnosti jejich
naplnění
	sUvědomit si vlastní postoje, témata a potřeby spojené s umíráním a jejich
vliv na naši práci

Obsah

	Specifika práce s neléčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými
	Vyrovnání se s infaustní prognózou
	Netradiční perspektiva klienta
	Co je užitečné pro takového klienta?
	Netradiční zátěž pro pracovníka
	Užitečné nástroje
	Reflexe postojů, potřeb a limitů pracovníka
	Předpoklady a témata pracovníka a jejich vliv na kontakt s klientem
	Vědomí vlastní role
	Psychospirituální rovina
	Bezpečí a duševní hygiena pracovníka/pečujícího
	Míra rizika vyhoření pracovníka/pečujícího

Rozsah
16 hodin

Místo

Jeseniova 47, Praha 3

Termín

13. – 14. 6., 10 – 11. 10. 2016

Cena

3200 Kč s DPH, 2645 Kč bez DPH

Lektorský tým

Mgr. Blanka Petrošová, psychoterapeutka
PhDr. Barbora Šonová, psychoterapeutka
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GPR1
Syndrom vyhoření
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Seminář je určen pro zdravotní sestry, které se chtějí zorientovat v problematice
syndromu vyhoření. Seminář se zaměřuje především na péči o sebe a předcházení
výskytu nežádoucích dopadu pracovní zátěže. Seminář vhodně kombinuje teoretický výklad s aktivním zapojením účastníků (vlastní zkušenosti, diagnostický
test).

Cíl

Seznámit s projevy syndromu vyhoření
Upozornit na rizikové faktory a stadii vývoje syndromu vyhoření
Seznámit s možnostmi léčby syndromu

Obsah

	Teoretické informace o syndromu vyhoření – projevy, stadia vývoje
	Informace o možnostech léčby syndromu vyhoření
	Psychohygiena – zejména podpůrné techniky pro prevenci syndromu vyhoření
	Techniky k udržení dobré psychické kondice
	Diagnostický test pro každého účastníka určující aktuální ohroženost vyhořením

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

Mgr. Blanka Petrošová, psychoterapeutka
PhDr. Barbora Šonová, psychoterapeutka
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GPR2
Psychosomatika
aneb jak lze vést léčivý rozhovor
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Seminář je určen pro zdravotní sestry, které se v každodenní praxi setkávají s tím,
že somatická onemocnění jsou často manifestací emocionálních problémů pacientů. Seminář je zaměřen na somatických a emocionálních stavů a z nich plynoucí
optimální léčebné postupy.

Cíl

	Seznámení s teoretickým vymezením problematiky psychosomatiky (různé
přístupy)
	Představení optimálních léčebných postupů

Obsah

	Teoretické informace o psychosomatice (psychosomatické školy)
	Diskuse nad optimálními léčebnými postupy
	Využití externalizačních postupů

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

MUDr. Olga Kunertová, psychiatryně, psychoterapeutka
Mgr. Tereza Janačíková – Nováková, Dis
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GPR3
Moje duševní hygiena a pohoda
vs. moji pacienti a má práce
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Interaktivní seminář je určen pro zdravotní sestry, které se chtějí dozvědět více
o možnostech duševní hygieny, o způsobech, jak o sebe více ve své práci pečovat
a o nástroji supervize a jeho efektivním využití v profesním životě.

Cíl

	Seznámení s teoretickými informacemi o duševní hygieně a supervizi
	Naučit se používat v profesním životě nástroje duševní hygieny a supervize

Obsah

	Teoretické informace o duševní hygieně a supervizi
	Příklad praktického využívání nástrojů duševní hygieny a supervize
	Diskuse nad konkrétními pacientskými příklady a jejich řešení dle zásad duševní hygieny

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

Mgr. Věra Dufková
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GPR4
Krizová intervence pro zdravotní sestry
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Seminář je určen pro zdravotní sestry, které mají zájem rozšířit své kompetence
a soft skills při jednání s pacienty a jejich blízkými v krizových situacích. Často
se stává, že pacienti a jejich rodiny se v stresové situaci konfrontaci s diagnózou
chovají velmi nestandardně, seminář reaguje právě na takovéto situace. Seminář je
založen na praktickém nácviku.

Cíl

	Seznámit se s projevy psychické krize
	Naučit se základní techniky pro zvládání rozhovoru v krizové situaci

Obsah

	Teoretické informace o psychické krizi a jejích projevech
	Diskuse nad zkušenostmi účastníků s krizovými situacemi
	Praktický nácvik rozhovoru v krizové situaci

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

Mgr. Lenka Tichotová
Mgr. Věra Dufková
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GPR5
Asertivita při práci s pacientem
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Seminář je určen pro zdravotní sestry, které by se rádi naučily, jak prosazovat vlastní zájmy, stanoviska a názory neagresivní způsobem. Seminář staví na technikách
posílení sebedůvěry účastnic a účastníků, uvědomění si vlastních priorit a práv.

Cíl

	Posílit vlastní sebedůvěru
	Uvědomit si vlastní potřeby, práva a priority
	Naučit se reagovat přiměřeně, ale stát si za svým
	Naučit se rozpoznat a zastavit manipulativní chování

Obsah

	Techniky posílení sebedůvěry
	Techniky rozpoznávání vlastních priorit a potřeb a vyhodnocování informací
	Diskuse nad zkušenostmi účastnic a účastníků
	Praktický nácvik na modelových situacích

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

Mgr. Lenka Tichotová
PhDr. Barbora Šonová
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GPR6
Jak si pomoci – práce s tělem
Akreditace ČAS (1 kredit)

1denní seminář

Seminář je určen pro ty, kteří by se rádi naučili, jak pracovat s vlastním tělem, jak
ho vnímat a využívat jeho energii. Seminář je velmi interaktivní a jeho významnou
součástí je praktický nácvik technik práce s tělem a jejich zapojování v běžném
životě.

Cíl

	Seznámit se s teoretickými informacemi o energetických systémech těla
	Naučit se vnímat tělo a jeho energii
	Osvojit si techniky práce s tělem

Obsah

	Teoretické informace a energiích v těle
	Seznámení s informacemi o tom, jak tělo používat a pracovat s ním jako se
zdrojem energie
	Praktický nácvik technik práce s tělem

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Místo

Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Cena

900 Kč

Lektorský tým

Miroslava Havrdová
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