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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy do przeczytania kolejnego wydania biuletynu EACH Poland Network. W tym numerze
znajdziecie informacje na temat zbliżających się konferencji w kraju i za granicą, informacje dotyczące
spotkania naszej Sieci oraz innych działań promujących komunikację w opiece zdrowotnej.

Informacje na temat konferencji
Wrocław

Zachęcamy do udziału w V Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we
Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2016 r. Dodatkowo, dzięki
zaangażowaniu naszej koleżanki Magdaleny Bujnowskiej-Fedak, pierwszego dnia Kongresu odbędzie się
spotkanie naszej Sieci – EACH Network Poland. Bardzo się cieszymy, że członkowie naszej Sieci zostali
zaproszeni do wygłoszenia wykładów i poprowadzenia warsztatów podczas Kongresu. Będziemy mogli
posłuchać wystąpień Magdaleny Bujnowskiej-Fedak, Ludmiły Marcinowicz, Magdaleny Horodeńskiej,
Agnieszka Wójcik oraz Anny Ratajskiej. Gorąco dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym ważnym
wydarzeniu. Szczegółowe informacje na temat spotkania Sieci znajdziecie poniżej, a dodatkowe informacje
na
temat
konferencji
znajdują
się
na
stronie
Kongresu
http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=467&p=3403

Kraków

Zachęcamy także do udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych, który odbędzie się w
dniach 13-15 października 2016 roku w Krakowie. Z radością informujemy, że członkowie naszej Sieci zostali
zaproszeni do udziału w sesji Psychologia i komunikacja kliniczna w ratownictwie, a oprócz tego Anna
Ratajska i Magdalena Lewandowska, z Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy, poprowadzą warsztaty
z komunikacji klinicznej dla ratowników medycznych. Członkami Komitetu Organizacyjnego Kongresu są
Joanna Fąferek oraz Jerzy Jaskuła, którzy dołączyli do naszej Sieci podczas ostatniego spotkania EACH Poland
Network w Krakowie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu po raz pierwszy podczas tego Kongresu odbędą się
warsztaty dla ratowników medycznych. Dziękujemy Wam serdecznie za zaproszenie. Szczegółowe informacje
na temat Kongresu znajdziecie na stronie http://www.ratownicymedyczni.com/
Tego rodzaju współpraca – udział w kongresach, konferencjach, warsztatach – jest dla nas potwierdzeniem,
że działania które podejmujemy na rzecz zintegrowania środowiska osób zajmujących się komunikacją
kliniczną są właściwe. Mamy nadzieję, że tego rodzaju pomysłów, nowych inicjatyw oraz praktycznych
przejawów współpracy z roku na rok będzie coraz więcej.

Heidelberg, Niemcy

Już wkrótce, od 7 do 10 września 2016r, w pięknym, niemieckim mieście Heidelberg odbędzie się 14
Międzynarodowa Konferencja na temat Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (International Conference on
Communication in Healthcare, ICCH). Organizatorem konferencji jest European Association for
Communication in Healthcare (EACH), Europejskie Stowarzyszenie do spraw Komunikacji w Opiece
Zdrowotnej. W poprzedniej Konferencji (Amsterdam, 2014 r.), udział wzięło 600 nauczycieli i badaczy
komunikacji klinicznej z 43 krajów na świecie, i tylko jedno wystąpienie było z Polski. W tegorocznej
konferencji czynny udział weźmie kilka osób z Polski, zarówno członkowie polskiego oddziału EACH, jak i
członkowie naszej Sieci. Bardzo nas to cieszy i jesteśmy dumni z systematycznego rozwoju badań i nauczania
komunikacji klinicznej w naszym kraju.
EACH ściśle współpracuje z American Academy on Communication in Healthcare (AACH), organizując
konferencje naprzemiennie - w lata parzyste EACH w Europie, w lata nieparzyste – AACH w USA. Pozwala to
spotykać się badaczom i nauczycielom komunikacji klinicznej każdego roku, na Starym i Nowym Kontynencie.
Szczegółowe
informacje
na
temat
konferencji
znajdziecie
na
stronie
http://www.unitt.de/?context=544&&card=heises.890135962420c8687df5014d6cf16471
Do zobaczenia w Heidelbergu w dniach 7-10 września! 

Informacje na temat spotkania Sieci EACH Poland Network w 2016 roku

Z ogromną radością informujemy, że tegoroczne spotkanie EACH Network Poland odbędzie się w pięknym
Wrocławiu, 30 września 2016r. Przy ogromnym zaangażowaniu ze strony Magdy Bujnowskiej-Fedak oraz
korzystając z gościnności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, będziemy mogli spotkać się po blisko
rocznej przerwie. Jak zapewne pamiętacie, z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy odwołać spotkanie
Sieci zaplanowane na 8 i 9 stycznia 2016 roku.
Spotkanie Sieci odbędzie się w godzinach 9:00-11:00, a następnie po przerwie, w godzinach 11:30-13:30
odbędą się warsztaty, które poprowadzą nasze koleżanki z Sieci Magdalena Horodeńska, Agnieszka Wójcik,
Anna Ratajska oraz Magdalena Bujnowska-Fedak. Po lunchu, w godzinach 14.20-15.45 odbędzie się sesja
wykładowa na temat komunikacji klinicznej.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich Członków Sieci, oraz osoby, które chcę zostać jej
członkami. Podczas spotkania wymienimy się doświadczeniami na temat nauczania komunikacji klinicznej,
będziemy dyskutować na temat stosowanych narzędzi, zaplanujemy działania na nadchodzący rok oraz
wymienimy się informacjami na temat działań prowadzonych w interesującym nasz obszarze.
UWAGA!
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń udziału w spotkaniu Sieci do Centrum Komunikacji Klinicznej na adres
spanfilak@komunikacjakliniczna.pl do dnia 7 września. Każdy uczestnik spotkania EACH Network Poland
otrzyma całodniowe bezpłatne wejście na Kongres w dniu 30 września br. dlatego prosimy o dotrzymanie
terminu nadsyłania zgłoszeń.

Kursy komunikacji klinicznej

Z przyjemnością informujemy, że CKK rozpoczęło prowadzenie regularnych kursów z komunikacji klinicznej
dla pracowników opieki zdrowotnej. Wszystkich chętnych do udziału serdecznie zapraszamy do kontaktu z
Magdą Lewandowską mlewandowska@komunikacjakliniczna.pl
Osoby zainteresowane zamieszczeniem w Newsletterze informacji na temat prowadzonych przez siebie
kursów prosimy o przesłanie informacji panfilak@komunikacjakliniczna.pl

Polski oddział EACH

W czerwcu członkowie EACH po raz kolejny wybierali swoich krajowych przedstawicieli – National
Representative (NR) i Deputy National Representative (DNR). Polscy członkowie EACH wyborów dokonali po
raz drugi. Z radością informujemy, że Magdalena Horodeńska została nowym Zastępcą Krajowego
Reprezentanta EACH (DNR), a Krajowym Reprezentantem EACH ponownie została Anna Ratajska.
Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Aktualności dotyczące Sieci EACH Poland Network

Bardzo się cieszymy, że możemy Was poinformować, iż nasza Sieć liczy 106 członków i ciągle rośnie 
Powstają nowe Studenckie Koła Naukowe, podczas kongresów i konferencji coraz częściej odbywają się sesje
i warsztaty nt. komunikacji klinicznej, zgodnie z zasadami dobrej praktyki łączy się także nauczanie w Centrach
Symulacji Medycznej z nauczaniem komunikacji klinicznej. Prosimy, pamiętajcie o promowaniu Sieci na
spotkaniach, konferencjach i podczas zajęć ze studentami
Serdecznie zapraszamy studentów i wszystkich pracowników opieki zdrowotnej – jesteśmy siecią
interdyscyplinarną 
Z letnimi pozdrowieniami 

Magdalena Lewandowska, CKK, EACH Polska oraz EACH Poland Network
Anna Ratajska, CKK, Krajowy Reprezentant EACH, EACH Poland Network
Sabina Panfilak, CKK

