
 

   

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bieżących oraz nadchodzących wydarzeń. 

Początek września był intensywny. Za nami już dwa ciekawe wydarzenia. W dniach 1-4 września w Portugali, w 

malowniczym mieście Porto, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona komunikacji klinicznej, 

zorganizowana przez EACH po raz 16. Z kolei w miniony weekend, w dniach 8-9 września, w Ulanowie odbyła się IV 

Podkarpacka Konferencja Ratownictwa Medycznego Meandry ratownictwa – System to my! Nisko 2018. 

Mamy to! „Umiejętności komunikowania się z pacjentami”  

Z radością informujmy, że do sprzedaży trafiła długo wyczekiwana 

książka „Umiejętności komunikowania się z pacjentami” autorstwa 

Jonathana Silvermana,  Suzanne Kurtz, Juliet Draper. Jest to 

pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym, opisująca 

umiejętności komunikowania się z pacjentami w opiece 

zdrowotnej w nurcie EBM.  Dotychczas większość z nas korzystała 

z oryginału w języku angielskim. Teraz zarówno klinicyści, jak i 

studenci kierunków medycznych mają możliwość czerpania wiedzy 

z książki, która oprócz praktycznych opisów umiejętności 

komunikowania się zawiera, również wyniki badań naukowych 

potwierdzających skuteczność  tych umiejętności.  

Pragniemy podziękować wszystkim Wspaniałym Ludziom, dzięki 

którym ta książka powstała. Szczególne podziękowania kierujemy 

pod adresem Małgorzaty Krajnik, Piotra Gajewskiego oraz Marii 

Rogiewicz. Dziękujemy Wam za wiarę w powodzenie projektu, 

wsparcie oraz wyrozumiałość – szczególnie w tych trudnych 

momentach pracy nad książką. Słowa podziękowania składamy 

również całemu zespołowi Medycyny Praktycznej za współpracę i 

trud, włożony w wydanie książki. 

WAŻNE! Nowy Krajowy Reprezentant EACH  
Mamy nowego Krajowego Reprezentanta EACH: International Association for Communication in Healthcare. 

Została nim Magdalena Horodeńska z Centrum Symulacji Medycznych w Lublinie. Przez kolejne dwa lata Magda 

będzie reprezentowała nasze „komunikacyjne” interesy na forum międzynarodowym. Gratulujemy i życzymy 

powodzenia! 

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej   
Wrocław, 12-14 października 2018 

W imieniu naszej koleżanki Magdaleny Bujnowskiej-Fedak zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w  

VII Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który odbędzie się w dniach 12-14 października we 
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Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Obecność Centrum Komunikacji Klinicznej (CKK) oraz 

spotkania Sieci we Wrocławiu stały się naszą dobrą tradycją. Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji poświęconej 

zagadnieniom komunikacji klinicznej, którą CKK UKW w Bydgoszczy ma zaszczyt współorganizować. Zapraszamy do 

wysłuchania ciekawych wykładów, które poprowadzą min. nasze koleżanki z Sieci: Magdalena Bujnowska-Fedak, 

Anna Ratajska oraz Magdalena Horodeńska. 

UWAGA! Spotkanie Członków Sieci EACH Poland Network 
Spotkanie sieci EACH Network Poland obędzie się w trakcie VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Rodzinnej we Wrocławiu dnia 12.10.2018, piątek, w sali 3 w godz. 9.00-11.00. Bezpośrednio po spotkaniu w godz. 

11-13.00 zapraszamy wszystkich jego uczestników do wzięcia udziału w sesji wykładowej poświęconej 

zagadnieniom komunikacji klinicznej. 

Wszyscy uczestnicy spotkania Sieci otrzymają 1-dniowe darmowe uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych na 

ten dzień sesjach Kongresu! Osoby chętne prosimy o  zgłoszenie uczestnictwa drogą e-mailową do Magdaleny 

Bujnowskiej-Fedak mbujnowska@poczta.onet.pl lub Magdaleny Lewandowskiej lewandowska@ukw.edu.pl 

najdalej do 20.09.2018r. 

W zgłoszeniu prosimy o przesłanie następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, afiliacja, 

status zawodowy i koniecznie telefon kontaktowy! Dane będą potrzebne do przygotowania identyfikatorów. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie na stronie: 

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=824&p=5000  

6. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych 

Kraków OKRAM, 8-10 listopada 2018 roku 

Krakowska społeczność ratowników medycznych zaprasza profesjonalistów i sympatyków ratownictwa 

medycznego do udziału w VI Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych. Konferencja odbędzie 

się w dniach 8-10 listopada, a  jej hasłem przewodnim jest „rok zmian”. Uczestnicy konferencji zmierzą się 

z zagadnieniami, które dotyczą zmian w systemie funkcjonowania Państwowego Ratownictwa 

Medycznego i poszukiwać będą odpowiedzi na pytania o przyszłość ratownika medycznego, możliwości 

rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia młodych kadr. Na te oraz wiele innych ważnych 

tematów będzie można porozmawiać z praktykami oraz naukowcami, którzy licznie przybywają każdego 

roku aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Nas też nie może tam zabraknąć. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie na stronie 

http://www.ratownicymedyczni.com/zaproszenie.html  

 

Serdecznie pozdrawiamy   

Anna Ratajska,Teaching Committee of EACH 

Magdalena Lewandowska, EACH Polska oraz EACH Poland Network  
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