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Rozsáhlejší spolupráce Nemocnice Na Homolce s lektorkou PhDr. Martinou
Venglářovou se datuje již od roku 2009, kdy jsme společně zorganizovaly
cyklus školenípro vedoucí sestry ,,manažerky" s názvem ,,Efektivní
komunikace pro vrchní a staničnísestry NNH'" Všichni zúčastněníbyli
s úrovnía vedením tohoto semináře velice spokojení a tak dalšíspolupráce na
sebe nenechala dlouho čekat.

Vrchní sestra polikliniky se na naše odd. vzdělávini obrátila s potřebou
školenív oblasti komunikace a kontakt s nemocnými, reakce na stres' vznik
problémových situací atd., pro sestry z ambulancí a recepcí. Mezi požadavky na
konkrétní témata a rozsah kurzů byl i poŽadavek na oslovení právě PhDr'
Venglrířové. Měli jsme obavu, jestli se akce takového rozsahu setká
sporozuměním, zvláště když se musely zúčastnitpostupně všechny sestry

pracujícína těchto pozicích. I zde paní doktorka maximálně splnila očekávání
v jakájsme doufali.
Dalšípřipravovanou akcí je odbomá školícíakce ,,ZvIádémístresu
v pomáhajících profesích", která proběhne v zžři letošního roku a je spojena
s pobýem v Chorvatsku a exkurzí v nemocnici v Zadaru. Ještě v tomto měsíci
také chystríme tréninkové semináře pro sestry z odd. CCH našínemocnice.
Co zmíněné akce spojuje a je pro nás zárukou spokojenosti a přínosu pro
práci našich zaměstnanců?

Je to lrysoká odbornost, profesionální práce a hlavně lidský

LEKTORKY PhDr. Martiny Venglářové.

přístup

Věřím' žetimnaše spolupráce nekončía budeme ji nadále rozvíjet.

lfemocnice lla llomolce
Martina Biízová
PersonálnÍ odbor qdd.
vzdělávání NNH
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V dubnu

2009 jsem se zúčastniladvoudenního školení,,Efektivní komunikace',,
uspořádaného pro vrchní a staničnísestry Nemocnice Na Homolce, pod
vedením PhDr'Mar1iny Venglářové.

PhDr.Matina Venglářová je zkušená lektorka, která umi zaujmout své
posluchače, přimět účastníkykurzu k zapojení se do diskusí a pomoci nalézat

řešení stresových a problematických situací. Je přátelská a milá' je přístupná
vys1echnout názory druhých, umí poradit.Školení probíhalo v prátetste u io"r.oi
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.Martina Venglářová' opět byl sestrami oceněn její
přístup a profesionální úroveň.

V Praze dne23.5.2011
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