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V dubnu

2009 jsem se zúčastniladvoudenního školení,,Efektivní komunikace,,
uspořádaného pro vrchní a staničnísestry Nemocnice Na Homolce, pod
vedením PhDr.Martiny Vengiářové.

PhDr.Maftina Venglářová je zkušená lektorka, která umí zaujmout své
posluchače, přimět účastníkykurzu k zapojení se do diskusí a pomoci nalézaÍ
řešení stresových a problematických situací. Je přátelská a milá, je přístupná
vyslechnout názory druhých, umí poradit.Ško1eníprobíhalo'prát"lsto aivůrčí
atmosféře, byla vyváženost mezi teorií a praxí.
Měla jsem moŽnost r,yslechnout si i několik přednášek PhDr.Martiny
Venglářové na konferencích pro NLZP ato vždy s velkým zájmem.
Na základě pozitivní ohlasu vedoucích sester uspořádala Nemocnice Na
Homolce školenípro sestry pracujícív ambulantním provozu' kdy jednou
z lektorek byla i PhDr.Mar1ina Venglářová. opět byl sestrami oceněn její
přístup a profesionální úroveň.

Y Praze

dne 23.5.2011

Eva Kuříkovťl*;>1vrchní sestra poliklipiky
Nemocnice Na Homolce
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