Rada PRogRamowa 12.CykliCznej konfeRenCji naukowej
PRof.dR .hab.n.med.aliCja ChybiCka (ptp, fptM)
PRof.dR hab.n.med.jan doRoszewski (tnw)
PRof.dR hab.n.med.maRek kulus (ptp, fptM)
PRof.zw.dR hab.n.med.jeRzy majkowski
– przewodniCząCy (fptM, tnw, pte)
PRof.dR hab.n.med.zofia zwolska
– sekretarz (fptM, ptChp)

fedeeRaCjaPolskiChTowaRzysTwmedyCznyCh
e-Mail : sekretariat@fptM.CoM.pl
www.fptM.CoM.pl
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wyzwania XXi wieku:
oChrona zdrowia
i kształCenie MedyCzne
uMiejętność koMunikaCji lekarza i paCjenta
– zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego

Zaproszenie

pałaC stasziCa, sala portretowa (i piętro, 103)
warszawa, nowy świat 72
24 października (piątek) 2014 roku godz. 11:00 – 16.00
organizatorzy:

federaCja polskiCh towarzystw MedyCznyCh
towarzystwo naukowe warszawskie
wydział nauk lekarskieCh
polskie towarzystwo pediatryCzne

13. CykliCzna konferenCja naukowa
odbędzie się w kwietniu 2015 roku w pałaCu stasziCa

PRogRam
13.30 – 16.00 sesja 2
11.00 – 11.15 powitanie i słowo wstępne

PRzewodniCząCy – PRof.jan doRoszewski

PRof.jeRzy majkowski

jak wbudować nauCzanie komunikaCji lekaRza
z PaCjenTem do PRogRamów kszTałCenia sTudenTów

11.15 – 13.05 sesja 1
PRzewodniCząCy – PRof.andRzej maRkowski
kszTałCenie komPeTenCji komunikaCyjnyCh
w uCzelniaCh medyCznyCh na świeCie

katarzyna jankowska, CM uMk, bydgoszCz, fptM, ptp, ptb, pthiod

– doświadCzenia oPieki diabeTologiCznej
jan tatoń, anna CzeCh, wuM, warszawa, fptM, tet, ptd

wybRane asPekTy budowania PoPRawnej
komunikaCji lekaRza z PaCjenTem w onkologii

Mariola kosowiCz, CentruM onkologii
– instytut iM. Marii skłodowskiej-Curie, warszawa, puo, ptp, ptpk

zdRowa dawka infoRmaCji – komunikaCja medyCzna

znaCzenie PoPRawnej komunikaCji

z PeRsPekTywy PaCjenTa i oPiekuna ChoRego

lekaRza z PaCjenTem w ReumaTologii

Maria libura, uCzelnia łazarskiego, prezes polskiego stowarzyszenia
poMoCy osoboM z zespołeM pradera-williego, warszawa

brygida kwiatkowska, instytut reuMatologii, warszawa, ptr

eTyCzny

wymiaR komunikaCji lekaRz-PaCjenT

TRójsTRonność komunikaCji

lekaRz-PaCjenT w PediaTRii

katarzyna jankowska, CM uMk, bydgoszCz, fptM, ptp, ptb, pthiod

toMasz pasierski, wuM, warszawa, ptk, ptb

PosTRzeganie ChoRób –komunikaCja z PaCjenTem
–PRzesTRzeganie zaleCeń.wPływ Czynników sPołeCznyCh
i komunikaCji na zaChowania PaCjenTów

antonina doroszewska, wuM, warszawa,
zespół języka MedyCznego rjp pan, pts, eshMs

deCyzja o leCzeniu:lekaRz Czy faRmaCeuTa,
na PRzykładzie leku neuRoviT -g.l.PhaRma gmbh

nauCzanie PoPRawnej RelaCji lekaRz PaCjenT w Pneumonologii:
wyzwania wynikająCe z PowszeChnego wysTęPowania ChoRób PłuC

joanna doMagała-kulawik, wuM, warszawa, fptM, ptChp

Podsumowanie konfeRenCji
jeRzy majkowski
po każdyM 20-MinutowyM wystąpieniu – 6-Minutowa dyskusja

MarCin kierejsza, warszawa

13.05 – 13.30 przerwa na poCzęstunek

wstęp wolny

