
Relacja z I Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Sztuka rozmowy podstaw¹ diagnozy”

W dniach 10–11.04.2015 r. w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy odby³a
siê I Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sztuka rozmowy podstaw¹
diagnozy”. Wydarzenie zosta³o zorganizowane przez Studenckie Ko³o Naukowe „Komuni-
kacja w Opiece Medycznej” dzia³aj¹ce przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i On-
kologii CM UMK oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Inspiracj¹ do zorganizowania spotkania dotycz¹cego takiej tematyki by³ fakt, ¿e komuni-
kacja miêdzy lekarzem a pacjentem jest w Polsce nadal niedoceniana. Jej znaczenie dla pro-
cesu diagnostyczno-leczniczego jest jednak ogromne – bez zaufania miêdzy medykiem
a chorym nie mo¿na liczyæ na efektywny proces terapeutyczny. Lekarze coraz czêœciej wska-
zuj¹ na potrzebê doskonalenia umiejêtnoœci kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacz¹co
wzros³o zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywaj¹ b¹dŸ doskonal¹ umie-
jêtnoœci budowania relacji oraz prawid³owej wspó³pracy z pacjentem. W³aœciwa komunika-
cja personelu medycznego z chorym wp³ywa na podejmowanie decyzji dotycz¹cych procesu
leczenia oraz podnosi jakoœæ us³ug œwiadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej.

Program pierwszego dnia konferencji obejmowa³ nastêpuj¹ce sesje: kliniczn¹, prawnicz¹
oraz dotycz¹c¹ znaczenia komunikacji z perspektywy pacjenta, lekarza i farmaceuty. Równo-
leg³e odby³ siê równie¿ panel dyskusyjny „Kluczowe kompetencje liderów placówek s³u¿by
zdrowia”. Drugiego dnia kontynuowana by³a sesja kliniczna, której goœciem specjalnym by³
prof. Wolf Langewitz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei, jeden z najwybitniejszych ba-
daczy komunikacji medycznej. Tego dnia uczestnicy mieli równie¿ okazjê uczestniczyæ
w bardzo interesuj¹cej sesji psychoonkologicznej. Nastêpnym punktem programu by³a sesja
prezentacji ustnej prac studentów, doktorantów i m³odych naukowców – swoje dokonania za-
prezentowa³o blisko 20 zespo³ów. Popo³udniami mia³y miejsce warsztaty z zakresu skutecz-
nej komunikacji w medycynie, które cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.

Zaproszenie do wyg³oszenia wyk³adów na konferencji przyjê³o wielu znanych i cenio-
nych przedstawicieli z dziedziny medycyny, prawa i psychologii. Wœród wyk³adowców
znaleŸli siê m.in. prof. Krystyna de Walden-Ga³uszko (Prezes Polskiego Towarzystwa Psy-
choonkologii, Gdañsk), prof. Joanna Haberko (Wydzia³ Prawa i Administracji, UAM,
Poznañ), prof. Bartosz £oza (Klinika Psychiatrii WUM, Warszawa), prof. Tomasz Pasierski
(Rada Naukowa PTKM, Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa). Liczne grono
wyk³adowców stanowili te¿ lekarze z bydgoskich szpitali – Szpitala Uniwersyteckiego im.
dr. A. Jurasza, Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. J. Biziela oraz Centrum Onkologii im.
prof. F. £ukaszczyka. Tak ró¿norodny program i wybitni specjaliœci przyczynili siê do suk-
cesu tego wydarzenia – konferencja zgromadzi³a ponad 250 uczestników!

Nad przygotowaniem wydarzenia i jego sprawnym przebiegiem czuwali cz³onkowie
Komitetu Organizacyjnego w sk³adzie: dr n. med. Katarzyna Jankowska (przewodnicz¹ca),
Ma³gorzata Galas, Lidia Rzepiela, Aleksandra Sesiuk oraz mgr Roland Weso³owski.

Wiêcej informacji dotycz¹cych konferencji, a tak¿e komunikacji w medycynie, dzia-
³alnoœci Studenckiego Ko³a Naukowego „Komunikacja w Medycynie” oraz Polskiego
Towarzystwa Medycznego mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.komunikacjame-
dyczna.pl.
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