Newsletter EACH Poland Network

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do przeczytania kolejnego biuletynu naszej sieci EACH Poland Network.
W tym newsletterze znajdziecie Państwo informacje na temat spotkań Sieci zaplanowanych na pierwsze
półrocze 2015 roku, kolejnych kursów TTT, międzynarodowych konferencji, a także nowinek ze strony CKK.

Informacje na temat kolejnych spotkań EACH Poland Network
1. Trzecie spotkanie sieci odbędzie się 10 stycznia 2015 w Warszawie w CZD.
Bardzo prosimy wszystkie osoby o kontakt z Nagami w celu potwierdzenia udziału. Spotkanie odbędzie
się dzięki zaangażowaniu Katarzyny Rosłan-Muszyńskiej – dziękujemy! Przy okazji przypomnę, że
wynajęliśmy salę na to spotkanie, w związku z tym podjęliśmy decyzję o pokryciu kosztu wynajmu oraz
opłaceniu cateringu. Kwestie finansowe rozliczymy już na miejscu z Katarzyną.
Kontakt do nagów:
Grupa Public Relations: Marta Biedka martabiedka@o2.pl
Grupa Curriculum Development: Magda Bujnowska-Fedak mbujnowska@poczta.onet.pl
Grupa Train the Trainers: Ula Skrobas urszula.skrobas@gmail.com
2. Czwarte spotkanie Sieci zaplanowaliśmy na 18-19.04.2015 w Bydgoszczy

Informacje na temat kursów Train the Trainers
1. Dodatkowy kurs dla Train the Trainers Team (7 osób) odbędzie się w drugim tygodniu lutego 2015,
najprawdopodobniej 13-15 lutego 2015 w Bydgoszczy
2. Kolejny kurs dla grupy TTT „Curriculum Development”, zaplanowany jest na 16-17 kwietnia 2015r.
w Bydgoszczy. Przypominamy, że zgodziliśmy się partycypować w kosztach kursów, które prowadzić
będą dla nas eksperci z tEACH. Uzgodniliśmy, że będzie to €100 (sto euro) od osoby.

Aktualności
Z radością informujemy, że informacja o naszym projekcie
znajduje się na stronie EACH oraz została opublikowana w
EACH Newsletter ☺
http://www.each.eu/new-developments/

Współpraca z Medycyną Praktyczną
Centrum Komunikacji Klinicznej kontynuuje współpracę z Medycyną
Praktyczną.

Zapewniamy

merytoryczną

opiekę

nad

serwisem

dotyczącym komunikowania się w opiece zdrowotnej, ze szczególnym
naciskiem na komunikowanie się lekarzy. Zapraszamy na stronę:
http://www.mp.pl/komunikacja/

Strona Centrum Komunikacji Klinicznej
Nadal trwają prace nad stroną Centrum Komunikacji Klinicznej.
Strona jest, działa, i co istotne – mamy forum. Moderatorem
forum został Krzysztof Ostaszewski – dziękujemy i czekamy na
zalecenia! Nadal weryfikujemy własne pomysły, jesteśmy także
otwarci

na

Wasze

sugestie.

Zapraszamy

☺

http://komunikacjakliniczna.pl/

Konferencje na temat komunikacji w opiece zdrowotnej
19-22 lipca 2015, Sydney, Australia
http://www.isdm-isehc2015.org/

25-28 października 2015, New Orleans, USA
http://www.aachonline.org/dnn/Events/InternationalConferen
ce%28ICCH%29.aspx

12-14 listopada 2015, Vancouver, Canada
http://www.interprofessional.ubc.ca/patientsvoice/

7-10 września 2016, Heidelberg, Niemcy
http://www.each.eu/13th-international-conferencecommunication-healthcare/

Drodzy Członkowie
Cz onkowie naszej Sieci,
Sieci, Kochani!
Życzymy Wam dobrych i rodzinnych Świąt,
dających satysfakcję i odpoczynek Wam i Waszym
Bliskim.
Życzymy refleksji i śmiechu, serdecznych spotkań
i porywających rozmów.
Wasze Naginie: Magda, Marta i Ula
oraz Zespól CKK, czyli: Ania, Agnieszka, Małgosia, Magdalena, Magda

To już ostatni newsletter w tym roku.
Chcę Wam bardzo gorąco podziękować za zaangażowanie i pasję, dzięki którym razem rozwijamy ten
projekt w Polsce. Mamy powody do dumy. Dziękuję Wam za wspieranie działań Sieci – to realne i
niewidzialne, za otwartość i chęć współpracy, a także za to, że możemy na siebie liczyć. Bardzo się cieszę,
że mogę być członkiem takiej grupy! A nie mamy jeszcze roku ☺
Życzę nam wszystkim w Nowym Roku dobrej współpracy z dobrymi humorami, zaangażowania, a także
narodzin projektów badawczych i edukacyjnych.
Pozdrawiam Was bardzo ciepło
Ania Ratajska

Krajowy Reprezentant EACH

