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Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Serdecznie zapraszamy do przeczytania kolejnego wydania biuletynu EACH Poland Network. W tym numerze
zamieszczamy informacje na temat zbliżających się konferencji w kraju i za granicą oraz informacje dotyczące
spotkania naszej Sieci.

Informacje na temat konferencji
Wrocław
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Co prawda w powietrzu unosi się zapach lata a słońce zaprasza do wypoczynku, zanim jednak udamy
się na zasłużone wakacje chciałybyśmy w imieniu naszej koleżanki Magdaleny Bujnowskiej-Fedak zachęcić
wszystkie zainteresowane osoby do udziału w VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29 września – 1 października 2017 r.
Pierwszego dnia Kongresu, podobnie jak w zeszłym roku, o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie Sieci oraz polskiego
oddziału EACH International Association for Communication in Healthcare (EACH), następnie sesja wykładowa oraz
warsztaty. Do udziału w spotkaniu polskiej Sieci EACH zachęcamy zarówno obecnych członków Sieci jak i osoby,
które chciałyby wstąpić w jej szeregi. W sesji wykładowej dedykowanej zagadnieniom z obszaru komunikacji
z pacjentem, można będzie posłuchać wykładów naszych sieciowych koleżanek. Magdalena Horodeńska, Anna
Ratajska, Agnieszka Wójcik oraz Magdalena Lewandowska poprowadzą również warsztat „Sztuka negocjacji –
postępowanie w sytuacjach konfliktowych”, na który serdecznie zapraszamy.
UWAGA!
Zgłoszenia należy nadsyłać do 15.09.2017r. Dzięki staraniom Magdaleny Bujnowskiej-Fedak, osoby, które
się zgłoszą dostaną darmową wejściówkę na cały pierwszy dzień kongresu, tj. 29.09.2017 r. Miło będzie się znowu
spotkać!
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie
https://www.termedia.pl/Konferencje?o_kongresie&e=667&p=4380

Londyn, UK
EACH Summer Event
EACH International zaprasza do udziału w letniej szkole organizowanej co roku w Londynie. Tegoroczna letnia szkoła
EACH odbędzie się w dniach 4-6 września na terenie kampusu Regent’s University w Londonie. W programie szkoły
letniej EACH znalazła się bogata oferta warsztatów poświęconych nauczaniu komunikacji, prowadzeniu badań oraz
właściwemu wykorzystaniu wyników badań z zakresu komunikacji klinicznej w praktyce klinicznej oraz w procesie
kształtowania organizacji pracy oraz polityki działania w placówkach będących podmiotami świadczącymi opiekę
zdrowotną .
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie
https://www.each.eu/events/conferences/each-summer-event/

Do zobaczenia we Wrocławiu
Magdalena Lewandowska, EACH Polska oraz EACH Poland Network
Anna Ratajska, Krajowy Reprezentant EACH

