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Zbigniew Kowalski
Doświadczony wykładowca i trener komunikacji interpersonalnej. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji 
Medycznej, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Collegium Civitas. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas niemal 70 tys. osób, w tym ponad 
30 tys. lekarzy. Praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą kwestii porozumienia i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Posiada akredytację 
takich instytucji, jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington 
(rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, a także autorem podręczników dla 
studentów medycyny i poradników dla lekarzy praktyków różnych specjalności.

Agenda spotkania:
 Powitanie uczestników (PM Novartis)

 Jak optymalnie leczyć chorych na POChP? Prof. dr hab. n. med. Piotr Boros – 30 min
  • LABA/LAMA jako podstawa farmakoterapii.

 • Czy nadal jest miejsce dla ICS/LABA? 

 Przypadki kliniczne pacjentów z POChP. ………………………………………………………….. – 20 min

 Pierwiastek ludzki w terapii POChP, czyli jak rozmawiać z Pacjentem. Zbigniew Kowalski, trener komunikacji 
 interpersonalnej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej – 30 min

 Pytania i odpowiedzi – 10 min

 Zakończenie warsztatu i poczęstunek – 10 min

ZAPROSZENIE
na warsztaty

Wyzwania

2018
pulmonologiczne

– czego nadal nie wiemy?

Projekt edukacyjny skierowany jest do: lekarzy pulmonologów, alergologów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zajęcia w formie warsztatów pozwolą przedstawić 
naukowe punkty widzenia z wykorzystaniem osiągnięć różnych dziedzin nauki. Przewidziana jest także przestrzeń do wspólnej dyskusji, analizy różnych sposobów postępowania, 
rozmowy o popełnionych błędach i o tym, jak ich unikać.

Szanowni Państwo, w imieniu firmy Novartis 
mamy przyjemność zaprosić do udziału w warsztacie, 

który jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla lekarzy
pod nazwą: „Wyzwania pulmonologiczne 2018 – czego nadal nie wiemy?”

Termin i miejsce warsztatu: …………………………………………………………………………………………………………….........……

Telefon kontaktowy do przedstawiciela Novartis: ……………………………………………………………………………………..

Cykl warsztatów został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej


	Text1: 16.10.2018, godz.18.30, Q Hotel, ul.Zaolziańska 2, róg ul.Powstańców Śl.
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	Text3: dr.n.med.Andrzej Obojski


