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Szanowni Państwo! 
Zapraszamy serdecznie do przeczytania naszego siódmego biuletynu EACH Poland Network. 

Przedstawiamy sprawozdanie ze spotkania w Bydgoszczy, informacje na temat najbliższego spotkania 

Sieci, stanu zaawansowania kursów TTT, a przede wszystkim zapraszamy do udziału w pierwszej 

Międzynarodowej Konferencji „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”. 

 

Spotkanie EACH Poland Network w Bydgoszczy 
18-19 kwietnia 2015 w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbyło się kolejne (4) spotkanie 

naszej Sieci. Wzięło w nim udział 35 osób. Pierwszego dnia spotkania 

przedstawiliśmy to, co dotychczas zrobiliśmy w grupach roboczych, a 

następnie pracowaliśmy nad uporządkowaniem celów, zasadami ich 

realizacji i rozmaitymi sprawami do wyjaśnienia. Omówiliśmy plan 

szkoleń członków Sieci. Z kolei drugiego dnia odbył się pierwszy warsztat 

pt. „Czego nauczać – umiejętności i struktura”, który poprowadzili 

Magdalena Horodeńska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Ratajska, Agnieszka 

Wójcik i Agnieszka Woźniewicz. Obserwatorami były Maria Rogiewicz 

oraz Magdalena Lewandowska – dziękujemy Wam za informacje zwrotne!  

 

Spotkanie nagów Sieci 
17 kwietnia, przed spotkaniem Sieci, odbyło się spotkanie nagów. Dyskutowaliśmy kwestie 

prowadzenia badań z zakresu komunikacji klinicznej, warsztatów dla członków Sieci, rozwoju i 

budowania Sieci, a także chęci kontynuowania szkolenia prowadzonego przez członków tEACH. 

 

Informacje na temat kursów Train the Trainers 

Kurs Curriculum Development 

16-17 kwietnia 2015 w UKW w Bydgoszczy odbył się kolejny kurs dla grupy. Wykładowcami na kursie 

byli Jonathan Silverman oraz Evelyn van Weel-Baumgarten, przedstawiciele 

tEACH. W kursie wzięli udział: Magdalena Bujnowska-Fedak, Anna Duława, 

Stanisław Górski, Magdalena Horodeńska, Anna Kocurek, Agnieszka 

Kwiecińska, Magdalena Lewandowska, Tomasz 

Łaczmański, Katarzyna Rosłan-Muszyńska, Krzysztof 

Ostaszewski, Barbara Polityńska-Lewko, Małgorzata Perlak, Anna Ratajska, 

Urszula Skrobas, Adam Tomaszewski, Agnieszka Woźniewicz, Agnieszka 

Wójcik oraz Grzegorz Zalewski. Zapoznaliśmy się z podejściem proponującym 

pięć podstawowym kroków w  procesie tworzenia  programu 

kształcenia umiejętności komunikowania się. Prowadzący 

przedstawili również najważniejsze kwestie wymagające rozważenia 

przy planowaniu i wprowadzaniu zajęć z komunikacji klinicznej. 

Pracując w małych grupach mieliśmy szansę na dyskusję nad 

projektami, które planujemy lub realizujemy w naszych ośrodkach.  



 

Kurs TTT w Lublinie 

Kurs Train the Trainers Team odbył się w dniach 4-6 czerwca br. w Centrum Symulacji Medycznej UM 

w Lublinie. Tak, tak – pracowaliśmy w Boże Ciało! 

Wraz z Jonathanem Silvermanem i Kim Taylor ćwiczyliśmy 

umiejętności facylitowania oraz nauczania umiejętności 

komunikacji w różnych kontekstach (małe i duże grupy, 

jednolita oraz 

interdyscyplinarna 

grupa odbiorców). W kursie udział wzięli Magdalena 

Horodeńska, Łukasz Małecki, Krzysztof Ostaszewski, Anna 

Ratajska, Urszula Skrobas, Agnieszka Woźniewicz, Agnieszka 

Wójcik. Serdecznie dziękujemy Magdzie Horodeńskiej za 

zorganizowanie kursu, a doc. Kamilowi Torresowi i zespołowi 

CSM za pomoc i życzliwość!  

 

 

 Informacje na temat spotkań EACH Poland Network 
1. Kolejne, piąte spotkanie Sieci odbędzie się 26 i 27 września w 

Krakowie. Pierwszego dnia będziemy pracować w dużej grupie i 

podgrupach, na drugi dzień spotkania zaplanowaliśmy warsztaty dla 

Członków Sieci. 

2. Termin kolejnego spotkania Sieci ustalimy w Krakowie 

 

 

Aktualności 
 Z radością informujemy, że Magdalena Bujnowska-Fedak (Wrocław) oraz Agnieszka Wójcik 

(Warszawa), które są w naszej Sieci, zostały członkami Teaching Committee of EACH (tEACH). 

Serdecznie gratulujemy!  

                                                                                                                   

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak                                                              m            Agnieszka Wójcik 

 

 

 Podtrzymujemy prośbę o przesyłanie informacji o spotkaniach, konferencjach, warsztatach itp. 

dotyczących komunikacji w opiece zdrowotnej do Sabiny Panfilak, na adres 

spanfilak@komunikacjakliniczna.pl Czekamy na informacje, będziemy zamieszczać je w 

Newsletterze   

 Ogłoszono terminy składania wniosków na projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Wiemy, że są ośrodki, w których pracowano nad wprowadzeniem 

zajęć z komunikacji klinicznej w ramach wyżej wspomnianych projektów. Trzymamy kciuki!  

 Bardzo miło nam poinformować Państwa o zakończeniu tłumaczenia książki Jonathana 

Silvermana, Suzanne Kurtz i Juliet Draper Skills for Communicating with Patients na język polski. 

Bardzo ułatwi nam pracę  

 

mailto:spanfilak@komunikacjakliniczna.pl


Informacje na temat konferencji 
1. Zapraszamy do udziału w pierwszej 

Międzynarodowej Konferencji „Komunikacja kliniczna – 

współczesne standardy nauczania”, która się odbędzie 

w dniach 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),  

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. Do zobaczenia w Krakowie! 

 

2. 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/  

 

 

Pozdrawiamy wakacyjnie 

Anna Ratajska, Krajowy Reprezentant EACH  

Magdalena Horodeńska, EACH Polska oraz EACH Poland Network
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