
 

Newsletter EACH Poland Network 

                   Nr 10 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

Serdecznie zapraszamy do przeczytania świątecznego wydania naszego biuletynu EACH Poland Network.  

W tym numerze znajdziecie informacje na temat zapowiedzianych już poprzednio  konferencji  

w Heilderbergu i Lublinie oraz informacje dotyczące spotkania naszej Sieci. 

 

Informacje na temat konferencji  

Lublin 

Z przyjemnością informujemy, iż zapowiedziana przez nas w poprzednim Newsletterze I Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”, która odbyła sie 

w Lublinie 21 i 22 listopada 2015 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Osoby przybyłe na 

konferencję miały okazję uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach. Uczestnicy wskazywali na potrzebę 

częstszego organizowania spotkań na temat komunikowania się w opiece zdrowotnej, co jest dla nas 

sygnałem, że praca i zaangażowanie w działania, które podejmujemy na rzecz komunikacji klinicznej są 

właściwe. Liczymy na mobilizację w szeregach EACH Poland Network! 

Drodzy Członkowie Sieci! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie 
najserdeczniejsze życzenia jasnych dni, wypełnionych melodią 
kolęd i obecnością bliskich ludzi. Niech codzienne troski 
ustąpią miejsca pogodnej refleksji nad życiem,  
a powszedni zgiełk niech ucichnie i zagości w sercach spokój. 

To nasza druga Gwiazdka w historii EACH Poland Network!  
Dziękujemy Wam wszystkim bardzo serdecznie za pracę, trud 
i zaangażowanie w projekt, który od dwóch lat wspólnie 
rozwijamy w Polsce. Nie jest to łatwe zadanie. I chociaż 
czasami mamy mniej sił i chcielibyśmy jeszcze szybciej 
zobaczyć efekty podejmowanych działań, pamiętamy,  
że możemy na siebie liczyć, a spotkania dodają sił i motywują 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękujemy Wam  
za współpracę podczas organizacji spotkań naszej Sieci, 
radość tworzenia razem oraz aktywność podczas  
I Międzynarodowej Konferencji dotyczącej komunikacji 
klinicznej – nasza wspólna praca pokazuje, że razem możemy 
zrobić naprawdę wiele! Niech nadchodzący Nowy Rok będzie 
jeszcze lepszy, niż mijający  
 

Zespół CKK, czyli Anna, Małgorzata, Magdalena, Sabina 



 

Heidelberg, Niemcy 

Przypominamy, że 18 stycznia upływa termin nadsyłania zgłoszeń udziału w 14 Międzynarodowej 

Konferencji dotyczącej komunikacji w Opiece Zdrowotnej (International Conference on Communication in 

Healthcare, ICCH) organizowanej przez European Association for Communication in Healthcare (EACH), 

która odbędzie się w dniach 7-10 września 2016 w Heidelbergu. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie na stronie 

http://www.unitt.de/?context=544&&card=heises.890135962420c8687df5014d6cf16471   

 

Informacje na temat spotkań EACH Poland Network w 2016 roku  
UWAGA! 

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, odwołujemy spotkanie Sieci zaplanowane na 8 i 9 stycznia 

2016 roku. W najbliższym czasie w porozumieniu z nagami ustalony zostanie optymalny termin kolejnego 

spotkania. Liczymy na zaangażowanie wszystkich Członków Sieci w organizowanie spotkań EACH Poland 

Network w nadchodzącym 2016 roku – pojawmy się tam, gdzie nas jeszcze nie było   

 
 

Serdecznie Was pozdrawiamy
Anna Ratajska, Krajowy Reprezentant EACH  

Magdalena Lewandowska, EACH Polska oraz EACH Poland Network  
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