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Szanowni Państwo!

To już ósmy newsletter EACH Poland Network! Po okresie wakacyjnym, kiedy mogliśmy odpocząć

i naładować akumulatory, zaczynamy dynamicznym wrześniem! Poniżej znajdują się informacje
na temat najbliższych wydarzeń 

Informacje na temat konferencji

http://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=10096
Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału
w
pierwszej
Międzynarodowej
Konferencji
„Komunikacja kliniczna – współczesne standardy
nauczania”, która się odbędzie już w tym tygodniu:
24-25 września 2015 roku w Krakowie.
Podczas konferencji zostaną przedstawione metody
nauczania komunikacji z pacjentami wykorzystywane
na świecie i w Polsce. Swoją wiedzą i doświadczeniem
w
tym
zakresie
podzielą
się eksperci z polskich uniwersytetów medycznych
oraz
członkowie
Europejskiego
Towarzystwa
ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (EACH;
www.each.eu), m. in. dr Jonathan Silverman
(Prezydent EACH, Wielka Brytania), prof. Evelyn van
Weel-Baumgarten (Prezydent-Elekt EACH, Holandia)
i prof. Marcy Rosenbaum (Przewodnicząca Komitetu
ds. Nauczania EACH, USA). Oprócz wykładów
uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział
w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli komunikacji klinicznej.
Szczegółowy
program
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Konferencji
http://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=10096&page_id=122769 Mamy nadzieję,
że będzie to dobra okazja nie tylko do wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych, ale też do
nawiązania osobistych kontaktów i współpracy.

Informacje organizacyjne dla uczestników Konferencji:

Miejsce Konferencji: Pałac Larischa, ul. Bracka 12.
Impreza towarzysząca: pierwszego dnia konferencji, 24.09., zapraszamy wszystkich uczestników
na wieczorne spotkanie przy winie, piwie i przekąskach do restauracji Chimera, ul. Św. Anny 3.
Jeśli będziecie poruszać się komunikacją miejską na większych dystansach, koledzy z Krakowa polecają
zakup biletu za 5 pln. A tym, którzy wolą taksówki rekomendujemy korporację MPT, tel.: +481219191.

Informacje na temat spotkań EACH Poland Network

1.
Zapraszamy do pięknego Krakowa!
Kolejne, piąte spotkanie Sieci odbędzie się 26 września
w Krakowie, zaraz po Konferencji.
Dzięki pomocy Pauliny Zielińskiej oraz uprzejmości i wsparciu
jej Szefowej – dr hab. Barbary Bętkowskiej-Korpały, spotkanie
odbędzie się w Zakładzie Psychologii Lekarskiej CM UJ,
ul. Kopernika 21a, od 10.00 do 17.00.

Po krótkich dyskusjach stwierdziliśmy, że spotkanie będzie trwało jeden dzień, ponieważ większość
z nas weźmie udział w Konferencji i będzie na miejscu od środy/ czwartku. Zrezygnowaliśmy
z organizowania warsztatów, ponieważ podczas konferencji można będzie wziąć w nich udział. Zatem
będziemy pracować w dużej grupie i podgrupach.
2. Termin i miejsce kolejnego spotkania Sieci ustalimy w Krakowie

Poniżej umieszczamy mapkę zawierającą miejsca ważne dla uczestników Konferencji oraz
spotkania Sieci EACH Poland Network
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