
 

 

 

Szanowni Państwo! 

Przesyłamy kolejny biuletyn, tym razem w okresie wakacyjnym – dlatego też liczymy na Państwa 

aktywność mailową, przekazywanie sobie informacji, o których piszemy i wzajemne stymulowanie się 

do działań. Jest to tym ważniejsze, że zbliża się nasze kolejne spotkanie, a my otrzymujemy 

informacje, że aktywność w grupach spadła. Jest to naturalne w tym okresie, potrzebujemy jednakże 

Państwa zaangażowania, aby nasz projekt – a zatem i komunikacja kliniczna – dalej mógł się rozwijać.  

 

Kontakt  z liderami grup (nags) 

Uczestnicy pierwszego spotkania sieci EACH Poland Network utworzyli sześć grup projektowych 

(Assessment, Curriculum development, Interdisciplinary collaboration, Teaching tools, Train the 

trainers, Politics). Uprzejmie prosimy liderów grup o kontakt mailowy z nami. Potrzebujemy 

przygotować się do kolejnego spotkania sieci i zaplanować działania. Prosimy liderów o 

przygotowanie dwóch list: 1. listy działań, które zdecydowaliśmy się zrealizować podczas spotkania w 

Bydgoszczy w poszczególnych grupach oraz 2. listy działań, które rzeczywiście zostały zrealizowane. 

Pamiętamy, że nasze zamierzenia były bardzo ambitne. Podsumowanie działań będzie ważną 

informacją zwrotną, którą wykorzystamy w kolejnych etapach prac mających na celu 

rozpowszechnianie idei nauczania komunikacji klinicznej w Polsce oraz wykształcenie odpowiednio 

przygotowanych nauczycieli. 

 

 

Polski oddział European Association for Communication in Healthcare! 

 

Z wielką radością zawiadamiamy, że utworzyliśmy polski oddział (EACH) pod nazwą „EACH 

Polska”/„EACH Poland”. Po pierwszym spotkaniu sieci zareagowaliście Państwo entuzjastycznie, 

zapisało się ponad pięć osób, zatem automatycznie został utworzony nasz oddział. Zgodnie z 

przepisami EACH, dało nam to możliwość, aby przedstawiciel Polski zasiadł w komitecie 

wykonawczym EACH (the Steering Committee of EACH), dzięki czemu nasz głos będzie brany pod 

uwagę w działaniach planowanych przez EACH na skalę europejską. Wszyscy polscy członkowie EACH 

otrzymali prawo głosowania w wyborach krajowego reprezentanta (National Representative) oraz 

zastępcy krajowego reprezentanta (Deputy National Representative).  

W wyniku pierwszych wyborów krajowym reprezentantem została dr Anna Ratajska, a zastępcą 

krajowego reprezentanta dr Marta Biedka. Obie reprezentantki serdecznie dziękują za głosy i 

obiecują, że będą wywiązywały się z zadań jak najlepiej.  

 



Skrócony opis zadań krajowego reprezentanta  i  zastępcy krajowego reprezentanta  

Zgodnie z uchwałą komitetu wykonawczego EACH (Werona, luty 2013) do zadań krajowego 

reprezentanta (KR) i jego zastępcy (ZKR) należy reprezentowanie własnego kraju w strukturach EACH 

poprzez uczestniczenie wraz z innymi krajowymi reprezentantami w spotkaniach komitetu 

wykonawczego (KW) EACH oraz prowadzenie aktywnej działalności  w swoim kraju. 

W ramach pierwszego obszaru aktywności do zadań KR i jego zastępcy należy osobiste uczestniczenie 

w spotkaniach komitetu wykonawczego KW EACH i aktywna bieżąca współpraca z innymi krajowymi 

reprezentantami EACH poprzez min. opracowywanie i wspieranie strategii współpracy nauczycieli i 

badaczy komunikacji klinicznej, pozyskiwanie nowych członków i angażowanie  

niedoreprezentowanych przedstawicieli opieki zdrowotne (pielęgniarki, lekarzy dentystów, 

fizjoterapeutów, dietetyków, kapelanów szpitalnych), nawiązywanie kontaktów z podmiotami opieki 

zdrowotnej i innymi organizacjami zajmującymi się komunikacją kliniczna oraz instytucjami 

zrzeszającymi pracowników opieki zdrowotnej jak i wiele innych działań promujących EACH. 

W ramach drugiego obszaru aktywności KR i ZKR mają za zadanie podejmowanie działań 

promujących ideę komunikacji  klinicznej oraz funkcji, jaką pełni EACH w zakresie badań i nauczania 

komunikacji klinicznej w Europie, i na całym świecie. Do zadań KR i ZKR należy również pozyskiwanie 

nowych członków EACH, inicjowanie i organizowanie  krajowych przedsięwzięć tj. spotkania członków 

EACH, rozwijanie krajowej sieci, organizowanie warsztatów czy udzielanie informacji na temat 

tworzenia międzynarodowego networku.    

Przypominamy, że osoby, które przystąpią do EACH automatycznie staną się członkami EACH Polska. 

Ponieważ otrzymujemy wiele pytań, szczególnie od osób, które nie dotarły na spotkanie sieci w 

Bydgoszczy, podajemy ponownie szczegółowe informacje na temat członkostwa w EACH. 

 

 

Aby zostać członkiem EACH na rok 2014, należy zrobić dwie rzeczy: 

1. Wypełnić załączony formularz kontaktowy i wysłać go emailem do Caroline Tate na adres: 

ctate@cjam.co.uk 

2. Wnieść odpowiednią opłatę członkowską za pomocą przelewu bankowego. 

Opłata członkowska na rok 2014 wynosi: 

€ 105,- opłata obejmuje egzemplarz w wersji papierowej oraz dostęp online do czasopisma Patient 

Education & Counseling. 

€ 90,- obejmuje dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling. 

Opłaty zniżkowe: 

€ 90,- zarejestrowani studenci oraz studenci studiów doktoranckich; opłata obejmuje egzemplarz w 

wersji papierowej oraz dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling. 

€ 80,- opłata obejmuje dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling. 

Potwierdzenie statusu studenta poświadczone przez daną jednostkę organizacyjną uczelni 

(np. instytut, wydział itp.) należy wysłać z każdą kolejną opłatą roczną. 

 

Informacje na temat banku potrzebne do przelewu: 

Barclays Bank 

United Kingdom 

Sort Code: 20-97-40 

Account Number: 73020606 

mailto:ctate@cjam.co.uk


IBAN NO: GB41 BARC 2097 4073 0206 06 

BIC/SWIFT: BARCGB22 

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu skrótu EACH oraz pierwszej litery imienia wraz ze swoim 

nazwiskiem (np. EACH: PKowalski). 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące tego procesu albo napotkacie jakiekolwiek trudności, prosimy 

pisać w tej sprawie do Caroline Tate, na podany wyżej adres. 

 

 

Realizacja zadań w CKK 

 

1. Finalizujemy prace nad jesiennym spotkaniem EACH Network Polska, wspieranym przez 

przedstawicieli tEACH, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 9-10 października 2014.  

Organizatorkami spotkania na miejscu są Ludmiła Marcinowicz oraz Alicja Ołtarzewska, 

pracujące w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zdalnie prace administracyjne oraz 

organizacyjne wspomaga CKK. Serdecznie Państwa zapraszamy do wysyłania zgłoszeń udziału 

na adres: kontakt@komunikacjakliniczna.pl Po spotkaniu w Bydgoszczy okazało się, że ze 

względów organizacyjnych listę zgłoszeń potrzebujemy utworzyć do końca sierpnia. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać jak najszybciej, najpóźniej do 31 sierpnia.  

2. Rozpoczynamy cykl kursów Train the trainers, które będą prowadzone przez członków 

tEACH, na podstawie potrzeb nauczycieli komunikacji klinicznej, które zostały określone w 

marcu br., w Bydgoszczy. Pierwszy z nich odbędzie się przed spotkaniem sieci, w dniach 6-8 

października, w Białymstoku. Będzie dotyczył nauczania umiejętności komunikowania się 

opartego na doświadczeniu, stosowanego w kształceniu pracowników opieki zdrowotnej. 

Szczegółowe dane, zawierające także kryteria doboru do grupy, znajdują się w informacji o 

kursie na końcu biuletynu. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w kursie 

serdecznie zapraszamy i prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres 

kontakt@komunikacjakliniczna.pl. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia prosimy 

przesyłać do 25 sierpnia br. Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia będą 

poddawane weryfikacji pod kątem zgodności z przedstawionymi przez tEACH kryteriami 

doboru uczestników do grupy. Kurs będą prowadzić członkowie Teaching Committee of 

European Association for Communication in Healthcare: Jonathan Silverman, Paul Kinnersley, 

Marcy Rosenbaum, Cadja Bachmann. 

3. Intensywnie pracujemy nad utworzeniem Komitetu Doradczego CKK, który będzie zrzeszał 

przedstawicieli wielu innych polskich uczelni, dzięki czemu będzie miał udział w 

zaangażowaniu polskich ośrodków akademickich w rozwój komunikacji klinicznej w naszym 

kraju. Tempo pracy dostosowane jest do formalnych wymagań oraz terminarza prac obu 

uczelni tworzących CKK, zatem mamy nadzieję, że sprawa zostanie zamknięta w 

nadchodzącym semestrze. 

4. Pracujemy także nad stroną internetową CKK. Prace postępują w tempie wolniejszym, niż 

zakładaliśmy i mamy nadzieję, że najpóźniej we wrześniu strona będzie działała. 
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Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do sieci serdecznie zapraszamy i prosimy o przesłanie 

zgłoszenia do Sabiny Panfilak, na adres kontakt@komunikacjakliniczna.pl Formularz zgłoszenia 

znajduje się na końcu biuletynu. 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy, 

Tym, którzy są na wakacjach życzymy prawdziwego wypoczynku, 

a pozostałym i przyjemnej pracy i aktywności w działaniach sieci  

 

Anna Ratajska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Krajnik 
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Informacja na temat kursu Train the trainers  

 

 

NAUCZANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ OPARTE NA DOŚWIADCZENIU  

W KSZTAŁCENIU PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

„CZEGO UCZYĆ I JAK UCZYĆ” 

TRZYDNIOWY KURS DLA NAUCZYCIELI KOMUNIKACJI KLINICZNEJ 

6-8 października,  Białystok 

EXPERIENTIAL COMMUNICATION SKILLS TEACHING IN HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION 

„WHAT TO TEACH AND HOW TO TEACH” 

A THREE DAY COURSE FOR TEACHERS OF HEALTH PROFESSIONALS 

 

Kryteria doboru uczestników do grupy kursantów: 

1. Kurs skierowany jest do osób posługujących się językiem angielskim w stopniu 

umożliwiającym czynny udział w zajęciach. 

2. Uczestnikami kursu mogą być osoby nauczające umiejętności komunikowania się na poziomie 

studiów magisterskich lub podyplomowych. 

3. Dodatkowym atutem uczestnika będzie bycie liderem, osobą która ma realny wpływ na 

decyzje podejmowane w instytucji, w której pracuje. 

4. Uczestnicy szkolenia będą dobierani według kryterium równomiernego rozłożenia 

geograficznego ośrodków akademickich/ instytucji, w których obecnie pracują. 

5. Preferowane będą pary uczestników z poszczególnych instytucji/ miast, gdyż będą one mogły 

pomagać sobie wzajemnie w rozpoczęciu działań w zakresie nauczania umiejętności 

komunikowania się. Optymalny model współpracy to: nauczyciel komunikacji + pracownik 

opieki zdrowotnej/ kierownik kursu z danej instytucji. 

6. Zmierzamy do utworzenia interdyscyplinarnego zespołu, w którym współpracować będą ze 

sobą lekarz i psycholog a w idealnym modelu pracy także inni pracownicy opieki zdrowotnej. 

7. Jako że szkolimy trenerów, którzy z kolei mają rozpowszechniać ideę komunikacji klinicznej, 

szukamy osób, które wykazują zaangażowanie znacznie wykraczające poza chęć podnoszenia 

własnych umiejętności i kwalifikacji. 

Kurs prowadzić będą członkowie Teaching Committee of European Association for Communication 

in Healthcare: Jonathan Silverman, Paul Kinnersley, Marcy Rosenbaum, Cadja Bachmann. 

 

 



 

 

Berewyk Hall Court, White Colne, Colchester, Essex CO6 2QB 
Tel: 01787 226995     Fax: 0845 301 6853 

 

 

EACH Contact Form 

Title (Mr/Mrs/Dr/Professor etc)   

Job Title (Manager/Lecturer/Director/ 
Consultant/Student/Psychologist/ 
Nurse/Pharmacist/Dentist/GP etc) 

  

Profession (Medicine/Academics/ 
Psychology/Nursing/Pharmacy/ Dental/Family 
Physician etc) 

  

Gender (Male/Female)   

Full name (First Name and Last Name)   

First Name   

Last Name   

E-mail Address   

Postal Address (Home)   

Address 1 (Home)   

Address 2 (Home)   

City (Home)   

Postcode (Home)   

Country (Home)   

Telephone Number (Home)   

Postal Address (Work)    

Address 1 (Work)   

Address 2 (Work)   

City (Work)   

Postcode (Work)   

Country (Work)   

Telephone Number (Work)   

Preferred Postal Address (Home or Work)   

 



 

 

 

Formularz zgłoszenia do sieci EACH Poland Network 

 

Imię i nazwisko  

Tytuł (Pani/Pan/Dr/Profesor itp)   

Przygotowanie profesjonalne (manager/ 
wykładowca/ dyrektor/ konsultant/ student/ 
psycholog/ pielęgniarka/ farmaceuta/ 
dentysta/ lekarz rodzinny itp.) 

  

Zawód (lekarz/nauczyciel akademicki/ 
Psycholog/ pielęgniarka/ farmaceuta/ 
dentysta/ lekarz onkolog itp.) 

  

Płeć (kobieta/mężczyzna)   

Adres e-mail    

Adres pocztowy (dom) 
 
 

  

Domowy numer telefonu   

Adres pocztowy (praca) 
 
 

  

Numer telefonu do pracy   

Preferowany adres pocztowy (praca lub dom)   

 


