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Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do przeczytania szóstego biuletynu EACH Poland Network. Znajdziecie w nim Państwo 

informację na temat kursu TTT, który odbył się w Bydgoszczy, aktualności oraz wiadomości na temat kolejnych 

kursów i spotkań Sieci oraz konferencji. 

 

Kurs TTT w Bydgoszczy 

W dniach 13-15 lutego 2015 odbył się kolejny kurs Train the Trainers pt. Developing the Train the Trainer Team, 

zorganizowany przez tEACH we współpracy z Centrum Komunikacji Klinicznej. Wydarzenie miało miejsce  

w Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy, w Instytucie Psychologii UKW. Szkolenie poprowadził Jonathan 

Silverman, symulowanym pacjentem była Kimberly Taylor.  

 

W kursie uczestniczyli Magdalena Horodeńska (Lublin), Łukasz Małecki (Kraków), Krzysztof Ostaszewski 

(Warszawa), Anna Ratajska (Bydgoszcz), Urszula Skrobas (Lublin), Agnieszka Woźniewicz (Bydgoszcz) oraz 

Agnieszka Wójcik (Warszawa). Pracowaliśmy intensywnie ćwicząc się w roli facylitatorów, graliśmy pacjentów, 

zapoznaliśmy się z ALOBA (Agenda-led outcome-based analysis), udzielaliśmy informacji zwrotnych… Kończąc kurs 

mieliśmy poczucie, że nauczyliśmy się naprawdę dużo, koniecznie potrzebujemy kolejnych szkoleń i jesteśmy 

bardzo zainteresowani tym wszystkim, co jeszcze przed nami. 

 

Informacje na temat kursów Train the Trainers 

1. Kolejny kurs dla grupy TTT Curriculum Development, odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015r. 

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.  Ponieważ pieniądze 



wpłacamy na konto EACH, fakturę wystawia SAS, firma zajmująca się obsługą administracyjną EACH.  

W sprawie faktur prosimy kontaktować się z Rachel Easterbrook rachel@each.eu  

2. Wiemy już, że kolejny kurs dla siedmioosobowej grupy Train the Trainers Team odbędzie się  

w Lublinie jeszcze przed wakacjami, ustalamy termin  

 

Udział członków grupy Train the Trainers Team w kursie w Cambridge 

Magdalena Horodeńska i Anna Ratajska uczestniczyły w charakterze obserwatorów w prowadzonym przez tEACH 

kursie How to Teach: Experiental Communication Skills Teaching, 24-25 marca 2015 r., Madingley Hall, Cambridge, 

UK. Dowiedziałyśmy się jak uczyć empirycznego nauczania umiejętności komunikacyjnych za pomocą takich 

środków, jak odgrywanie scenek, praca z symulowanymi pacjentami, czy korzystanie z zapisów video. Miałyśmy 

niezwykłą przyjemność pracować z Annegrethe Nielsen, Johanną Sommer oraz Jonathanem Silvermanem. 

Ćwiczyłyśmy się w obserwacji procesu grupowego, korzystaniu z ALOBA, udzieleniu informacji zwrotnych 

prowadzącym, a na koniec mogłyśmy zadać im mnóstwo pytań i otrzymać na nie odpowiedzi  

 

Informacje na temat spotkań EACH Poland Network 

1. Przed nami czwarte spotkanie Sieci! Zapraszamy do Bydgoszczy 18 i 19 kwietnia 2015r. Pierwszego dnia 

będziemy pracować w dużej grupie i podgrupach, na drugi dzień spotkania zaplanowaliśmy warsztaty dla 

Członków Sieci. Wzorując się na Sieciach działających w innych krajach, myślimy o tym, aby warsztaty były 

odpłatne i planujemy przedyskutować tę kwestię podczas pierwszego dnia spotkania. 

2. Piąte spotkanie Sieci odbędzie się w Sopocie ☺ Zaplanowaliśmy je na 27 i 28 czerwca 2015r. Rezerwujcie 

termin w kalendarzu! 

 

Aktualności 

 Z radością informujemy, że kilku członków naszej Sieci odpowiedziało na zaproszenie do członkostwa w 

tEACH, Teaching Committee of EACH. Trzymamy kciuki za pozytywne rozpatrzenie aplikacji! 

 Abyśmy wszyscy byli na bieżąco z tym, co dzieje się w obszarze komunikacji w całym kraju, chcemy 

zamieszczać aktualne informacje w Newsletterze. Wszystkie informacje o spotkaniach, konferencjach, 

warsztatach itp. przesyłajcie prosimy do pani Joanny Gurgul na adres jgurgul@komunikacjakliniczna.pl 

Czekamy na informacje od Państwa. 

 Bardzo miło nam poinformować Państwa o rozpoczęciu tłumaczenia książki Jonathana Silvermana „Skills 

for Communicating with Patients” na język polski.  Wydanie, które po raz pierwszy ukaże się po polsku 

będzie najnowszym, trzecim wydaniem tej bardzo popularnej na świecie pozycji.  

Z pewnością ułatwi nam pracę  

 Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia do EACH Poland Network. Aktualizujemy  

i uzupełniamy bazę członków Sieci, stąd ta prośba. Formularz znajduje się na naszej stronie 

http://komunikacjakliniczna.pl/czlonkostwo-dolacz-do-nas/  



Informacje na temat konferencji 

1. Przed nami konferencja na temat komunikowania się w opiece zdrowotnej, którą wspólnie organizują 

CKK, tEACH, Zakład Dydaktyki Medycznej CM UJ oraz MP. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 

24-25 września 2015. Serdecznie zapraszamy! 

2. Krakowskie wydawnictwo Medycyna Praktyczna oraz McMaster University 

(Hamilton, Kanada) przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa 

Internistów Polskich organizują w dniach 5-6 czerwca br. międzynarodowy kurs chorób 

wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 

2015). Jest to pierwszy na tak wysokim poziomie i o tak szerokim zasięgu kurs 

doskonalący z zakresu chorób wewnętrznych organizowany w Polsce dla lekarzy z całego 

świata. Szczegółowe informacje o kursie, w tym program, znajdują się na stronie 

internetowej http://www.mircim.eu/ 

3. W dniach 24-26 sierpnia 2015, w Londynie, EACH po raz pierwszy 

organizuje EACH Summer Event, podczas którego odbędą się 

warsztaty dotyczące nauczania komunikacji, prowadzenia badań 

oraz sesje plakatowe. Serdecznie zapraszamy!  

http://www.each.eu/events/conferences/each-summer-event/  

 
 
 

 
Życzymy Państwu, aby Święta 
Wielkanocne były pełne nadziei i wiary, 
radosnych spotkań oraz smacznego 
święconego jajka 
 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie 
Anna Ratajska, Krajowy Reprezentant EACH 

Magdalena Lewandowska, EACH Polska oraz EACH Poland Network  
oraz Zespół i Współpracownicy CKK 

 

 


