Newsletter EACH Poland Network

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do przeczytania piątego biuletynu EACH Poland Network. W tym numerze
znajdziecie Państwo sprawozdanie za spotkania w Warszawie, informacje na temat kolejnych kursów TTT
i zaplanowanych spotkań Sieci.

Spotkanie EACH Poland Network w Warszawie
10 stycznia 2015 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie EACH Poland
Network. Wzięło w nim udział 19 osób.
Podsumowaliśmy pracę, którą dotychczas wykonaliśmy. Nagowie omówili cele każdej grupy, które zostały
ustalone w Białymstoku i dookreślone po spotkaniu, wskazali, które z nich i w jakim stopniu zostały
osiągnięte oraz zaproponowali sposób realizacji kolejnych celów. Był to początek rozmowy na temat grupy
Train the Trainers. Okazało się, że w trakcie pracy trudno było dookreślić i realizować cele tej grupy,
ponieważ składała się ona z trzech podgrup: 1) osób, które zajmują się nauczaniem komunikacji klinicznej
i nie były poddane formalnemu szkoleniu w podejściu opartym o nauczanie umiejętności, 2) osób, które
biorą udział w szkoleniu Train the Trainers prowadzonym przez specjalistów z tEACH, które dzielą się na
dwie podgrupy: a) 19 uczestników kursu oraz b) siedmiu z tych 19, którzy poddani będą dodatkowemu
szkoleniu. Członkowie tej ostatniej podgrupy będą Train the Trainers, czyli trenerami nauczycieli
komunikacji klinicznej. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję, że konieczna jest reforma dotychczasowej grupy
Train the Trainers i jej podział. Zdecydowaliśmy, że wyodrębnimy dwie grupy: Nauczyciele komunikacji –
należą do niej osoby, które już biorą udział w kursie zorganizowanym przez tEACH i osoby, które chcą się
doszkalać oraz Trenerzy nauczycieli komunikacji klinicznej – osoby, które biorą udział w dodatkowym
szkoleniu. Zdecydowaliśmy także, że chcemy wzmocnić grupę zajmującą się badaniami. Pojawiła się
propozycja, aby szefowie grupy badawczej kontaktowali się z nagami pozostałych grup, uzyskiwali
informacje na temat realizowanych przez nich aktualnie działań i wspólnie wypracowywali projekty badań.
Ta propozycja wszystkim bardzo się spodobała – zgłosili chęć udziału w badaniach. Zgodnie z ustaleniami
podjętymi podczas spotkania, listy członków szkoleń oraz poszczególnych grup zostaną umieszczone na
stronie www.komunikacjakliniczna.pl
Pracowaliśmy także nad strategią realizacji celu sieci. Uznaliśmy, że nasze cele, czyli połączenie ludzi
zajmujących się komunikacją kliniczną w Polsce, wykształcenie nauczycieli komunikacji klinicznej
w podejściu opartym na umiejętnościach oraz prowadzenie badań, będziemy realizować poprzez cele
poszczególnych grup. Dlatego tak ważne jest, abyśmy realizowali cele grup w ustalonych terminach.

Kończąc dyskusję podjęliśmy decyzję, aby używać polskich nazw grup oraz do każdej z nich wybrać drugiego
naga. Nagging wymaga zaangażowania, czasu i energii, więc dwie osoby będą bardziej efektywne ☺
Po dyskusjach i wszystkich uzgodnieniach struktura naszej EACH Poland Network przedstawia się
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Komitet Planujący=Nags + Nag of
the Nags

następująco:

Aby zapewnić demokratyczne kierowanie Siecią, utworzyliśmy Komitet Planujący. Stanowią go wszyscy
nagowie, składa się więc z 11 osób.
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Nag of the nags

Zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy robić, aby realizować nasze cele jak najskuteczniej. Uznaliśmy,
że szczególnie potrzebujemy dzielenia się naszymi osobistymi i profesjonalnymi zasobami oraz zaufania w
grupie. Bez nich nie osiągniemy celów, które sobie wyznaczyliśmy. Pomoże nam w tym zachowanie
transparencji. Aby uchronić się przed długimi mailami, z czym mieliśmy już do czynienia, przyjęliśmy zasady
korespondencji, które przesyłamy w załączniku. Bardzo prosimy o ich stosowanie.
Poza mailami chcemy komunikować się za pomocą Forum. Jego moderatorem jest Krzysztof Ostaszewski –
wszelkie pomysły i uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio do Krzysztofa. Aby rozpocząć dyskusję,
rejestrujemy

się

na

stronie

http://komunikacjakliniczna.pl/wp-login.php?action=register.

Krzysiu

przygotował miejsce dla każdej z podgrup, aby pisać na Forum (po zarejestrowaniu) odszukujemy
interesujący nas temat: http://komunikacjakliniczna.pl/forums/forum/forum/ Krzysztofowi bardzo
dziękujemy za szybkie i skuteczne działanie!

Zależy nam, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco z tym, co dzieje się w obszarze komunikacji w całym kraju,
dlatego umówiliśmy się, że informacje będziemy od razu przesyłać do CKK, aby ukazywały się
w Newsletterze. Wszystkie informacje o spotkaniach, konferencjach, warsztatach itp. przesyłajcie prosimy
do pani Joanny Gurgul na adres jgurgul@komunikacjakliniczna.pl. Pani Joanna Gurgul jest nową osobą
w Centrum Komunikacji Klinicznej, będzie pomagała nam w administracyjnej obsłudze Sieci.
W poprzednich biuletynach przekazaliśmy informację, że CKK współpracuje z Medycyną Praktyczną
sprawując opiekę merytoryczną nad serwisem http://www.mp.pl/komunikacja. Podczas spotkania
w Warszawie, w imieniu zespołu redakcyjnego Anna Ratajska zaprosiła chętnych członków Sieci do
współpracy w zakresie publikowania w Serwisie. Pracujemy zgodnie z podejściem opartym na nauczaniu
umiejętności (skills-based approach), i w tym nurcie publikujemy; przesłane nam teksty zostaną poddane
recenzji. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o nadsyłanie propozycji tematów na adres
jgurgul@komunikacjakliniczna.pl.
Grupa Trenerów komunikacji rozpoczyna pracę nad opracowaniem sposobu kształcenia kolejnych
nauczycieli komunikacji klinicznej. W związku z tym potrzebują zebrać informacje na temat naszego
dotychczasowego szkolenia. W celu zebrania tych danych oraz zaktualizowania bazy członków Sieci prosimy
o wypełnienie nowego Formularza zgłoszenia do EACH Poland Network (znajduje się w załączniku).
Formularz prosimy odesłać na adres Joanny Gurgul jgurgul@komunikacjakliniczna.pl.

Bardzo dziękujemy Katarzynie Muszyńskiej-Rosłan za zorganizowanie spotkania w
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie! Dzięki organizacji spotkania w miejscu
niezwiązanym z Siecią pojawiło się wiele pytań i dziś jesteśmy bogatsi o nową wiedzę

Informacje na temat kursów Train the Trainers
1. Dodatkowy kurs dla Train the Trainers Team (7 osób) odbędzie się 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.

Informacje na temat spotkań EACH Poland Network
1. Przed nami czwarte spotkanie Sieci! Zapraszamy do Bydgoszczy 18 i 19 kwietnia 2015r.
2. Piąte spotkanie Sieci odbędzie się w Sopocie ☺ Korzystając ze zbliżających się wakacji
zaplanowaliśmy spotkanie na 27 i 28 czerwca 2015r. Rezerwujcie termin w kalendarzu!

To my byliśmy w Warszawie – grono poszerzone
o nowych członków Sieci ☺
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy!

Pozdrawiamy Was bardzo ciepło
Anna Ratajska
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