
 

SZKOLENIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH 

“SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI Z PACJENTKĄ PO STRACIE LUB ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W TRUDNEJ 
SYTUACJI POŁOŻNICZEJ” 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informację, jak wspierać pacjentkę po stracie ciąży lub             
znajdującą się w trudnej sytuacji położniczej i ginekologicznej. Zakres tematyczny szkoleń jest            
szeroki ponieważ pacjentka może doświadczać takich trudności w sferze emocjonalno-psychicznej          
jak strata ciąży (także wielokrotnie), niepłodność oraz wszelkich trudności emocjonalnych z tym            
związanych. Wsparcie, konieczne ze strony personelu medycznego może dotyczyć urodzenia          
dziecka przedwcześnie, dziecka obarczonego wadami rozwojowymi lub wymagającego szczególnej         
troski etc. 

Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego prowadząc działalność wspierającą kobiety          
w opisanych wyżej, trudnych sytuacjach życiowych posiada wiedzę jakie zagadnienia mogą stanowić            
przedmiot szkolenia. W oparciu o szereg rozmów zarówno z pacjentkami jak i personelem             
medycznym, Fundacja organizuje szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, na co dzień            
spotykających się w swojej pracy zawodowej z pacjentkami oraz ich rodzinami znajdującymi się w              
kryzysie. 

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych psychologów, posiadających doświadczenie        
w pracy klinicznej oraz terapeutycznej.  

Czas trwania: 2-3 godziny 

 

Poniższy plan stanowi jedynie zarys szkolenia ponieważ jest ono na bieżąco modyfikowane ze             
względu na grupę, do której jest adresowane niniejsze szkolenie, a także możliwości oraz             
doświadczenie jakie grupa szkolona już posiada w zakresie wsparcia pacjentki. 

 

Program szkolenia 
 

1. Rozpoznanie sytuacji - co się wydarzyło, czego pacjentka potrzebuje, gdy właśnie           
otrzymała trudną informację; 

2. Jak się zachować, gdy wiemy, że rokowania nie są pozytywne - jaka powinna być moja               
postawa (lekarza/położnej/pracownika ochrony zdrowia)? 

3. Co zalecać pacjentce w powyższej sytuacji, czy ma prawo się smucić/czuć żal i dlaczego tak; 
4. Lekarz - dla pacjentki często jedyne źródło informacji - dlaczego warto usiąść i udzielić              

pacjentce kilku odpowiedzi; 
5. Najczęstsze błędy w komunikacji z pacjentką; 
6. “Wykaz słów i zwrotów zakazanych” w komunikacji z pacjentką - przykłady czego nie robić i               

co jest szkodliwe; 
7. Ujawnianie jako forma wsparcia pacjentki - jak i dlaczego warto pokazać, że wiem, że boli; 



8. O unikalnej relacji pacjentka - położna/lekarz/pracownik ochrony zdrowia czyli jaki          
potencjał tkwi w kilku słowach;  

9. Dlaczego położna często dla pacjentki równa się ktoś bliski?; 
10. Emocje pacjentki - ona ma do tego prawo, jak jej go nie odbierać?; 
11. Co robić, gdy widzę emocje pacjentki a nie wiem jak zareagować? 
12. Co robić, gdy to wszystko za bardzo obarcza mnie osobiście? 


