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99/19 Kurz "Komunikačně a interakčně náročné situace v jednání lékařů s pacientem" 
Datum konání: 28. 9. 2019 
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 - Michle 
Účastnický poplatek: 800,-, platba na místě 900,-Kč 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Přednášející: PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D., psycholog ve zdravotnictví, VFN v Praze, Interní odd. Strahov, Praha 6, 
Šermířská 1921/4. 
JUDr. Mgr. Joža Spurný, policejní psycholog a vysokoškolský pedagog, PA ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4 
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá 
 

Registrace:  8.30 hod. 
Zahájení:  9.00 hod. 
 
Forma kurzu je určena pro ty, kteří potřebují supervizi a nebojí se otevřeně hovořit o svých vlastních zkušenostech (s 
náročnou komunikační situací a pocitem nezvládnutí či nezvládání některých interakcí s pacienty) s ostatními kolegy. 
Dále je kurz koncipován pro ty, kteří chtějí svou odbornou úroveň neustále zvyšovat - přejí si být odborníci nejen na 
svou lékařskou specializaci, ale také v oblasti psychologické, v mezilidské komunikaci. Nácvik modelových situací a 
skupinová analýza, diskuse je efektivní forma výcviku v dovednostech komunikace lékař-pacient. Bálintovská skupina 
pak umožňuje lépe porozumět dění ve vztahové rovině mezi lékařem a pacientem. (Bálint nehodnotí správnost léčby 
z medicínského hlediska!) 
 
Program: 
1) Zahájení kurzu, organizační záležitosti 
2) Teoretický úvod k Bálintovské skupině 
3) Bálint v praxi - vlastní případy frekventantů  
4) Modelové situace 
5) Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba 
/přestávky dle potřeby/ 
 
Frekventanty kurzu prosíme, aby si popřemýšleli o situacích ze své praxe, které by bylo vhodné vnést do kurzu ke 
společnému zpracování a podělení se s ostatními. 
 
Předpokládaný závěr: 13.30 hod. 

 
 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

Účastnický poplatek:  800, - Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol - 9919 

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

Dopravní spojení:  
Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4¨ 
Doprava z hlavního vlakového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
Doprava z hlavního autobusového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "FLORENC" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
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