WARSZTATY MOTYWACYJNE DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zapraszamy na Konferencje z cyklu motywacja i nowe możliwości dla
pracowników ochrony zdrowia. Naszym celem jest pokazanie w środowisku
medycznym, że wiele zależy od nas samych, że jesteśmy kreatorami własnego
życia a ponadto pragniemy zmienić wizerunek ochrony zdrowia wśród ludzi. W
naszej działalności jest pewna filozofia, która stawia człowieka jako wartość
nadrzędną. Pragniemy pokazać jak nie bać się zmian i co można w życiu robić
zgodnie z naszymi zainteresowaniami i talentami.

Nasza misja „Dostarczamy profesjonalną wiedzę dla personelu medycznego, osób

pracujących w obszarze medycznym oraz samych pacjentów, by zwiększyć świadomość i
postrzeganie opieki zdrowotnej jako tej, która nie tylko nie szkodzi ale poprawia stan
chorego człowieka”.
Naszą wizją jest „Dostarczanie profesjonalnej wiedzy w dziedzinie promocji zdrowia,

osobom zdrowym, zagrożonym chorobami cywilizacyjnymi, jak również osobom będącym w
stanie choroby. Jesteśmy skuteczni w swoich działaniach służąc wizerunkowi personelu
medycznego, jak również wpływając na świadomość osób nie mających związku z ochroną
zdrowia, pracujących w różnych obszarach (banki, firmy, instytucje, szkoły, uczelnie,
urzędy, szpitale, kobiety pracujące w domu). Tam, gdzie jest człowiek, tam powinniśmy być
my, żeby zapobiegać, uświadamiać, motywować, pomagać. Jesteśmy specjalistami i
pasjonatami a nasz cel to „zdrowe i świadome społeczeństwo”.
Firmę tworzą ludzie ściśle związani z opieką zdrowotną, będący liderami w
swoich dziedzinach, mający doświadczenie promocyjne i edukacyjne jak również
orędujący postawę pro – zdrowotną w każdej dziedzinie życia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom personelu medycznego, który bardzo często
pracuje wiele godzin w obciążeniu psychicznym, borykając się z trudnym
pacjentem, narastającymi konfliktami interpersonalnymi w zespole, proponujemy
szkolenia w tematyce motywacja, zmiany i decyzje oraz pozbywanie się stresu.
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Personel, który przejawia brak motywacji życiowej i zawodowej nie jest w stanie
sprostać wymaganiom pracodawcy i pacjenta. Nasze spotkania mają na celu
zintegrowanie zespołów terapeutycznych we wspólnym działaniu w obszarze
różnic zawodowych i pokoleniowych. W zakresie szkolenia proponujemy
ćwiczenia pobudzające naszą podświadomość i umysł do działania jak również
atrakcyjne prezentacje z zakresu nowych wyzwań zawodowych.
Inwestycja w zdrowie i motywację pracowników może być bezcennym kołem napędowym dla
rozwoju wielu firm i placówek medycznych. W związku z tym proponujemy spotkania,
szkolenia w formie warsztatów, konferencji dla pracowników opieki zdrowotnej, poruszamy
również ważne tematy medyczne mogące pomóc personelowi stać się orędownikami
zdrowia.

Proponowane tematy
Motywacja (nasze wewnętrzne blokady
w osiąganiu celów)
Jak wyjść ze stabilnej strefy komfortu.
Wyścig szczurów – mentalna choroba
cywilizacyjna.
Wypalenie zawodowe a poczucie
własnej wartości.
Stres a stan zdrowia – czy zapraszamy
do siebie cukrzycę?
Cele, decyzje i marzenia.
Asertywność i jej moc.
Jak
budować
poczucie
własnej
wartości.
Stereotypy i zmiana myślenia.
Jak uwolnić się od stresu (medytacja).
Odżywianie a cukrzyca – spotkania z
dietetykiem.
Badanie
profilaktyczne
piersi
w
kierunku zmian nowotworowych dla
kobiet w każdym wieku innowacyjną
metodą termograficzną.

Otyłość
–
choroba
cywilizacyjna
(rodzaje, leczenie, badania).
Opieka nad osobą starszą.
Bezpieczne zachowania higieniczno –
epidemiologiczne
podczas
i
po
kontakcie z placówkami medycznymi pielęgniarko bądź dobrym edukatorem.
Higiena rąk dla wszystkich – promuj
dobre zachowania.
Badania kliniczne jako nowe wyzwanie
dla pracowników medycznych.
Pielęgniarka
w
edukacji
diabetologicznej.
Pielęgniarka w kosmetologii.

Podczas warsztatów proponujemy proste metody relaksacyjne, uwalniające od stresu,
badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy, nowotworów piersi, proste propozycje
ćwiczeń w biurze. W ofercie znajduje się catering dla uczestników.
Jesteśmy otwarci na organizowanie konferencji w siedzibach Państwa firm,
szpitali, instytucji, szkołach, uczelniach.

Pragniemy pokazać środowisku medycznemu, że dróg
prowadzących do osiągania celów jest nieskończenie wiele
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