
Organizačné informácie pre účastníkov seminára: 

 Seminár sa uskutoční v konferenčnej sále Hotela Boss, 
http://www.hotel-boss.eu/kontakt/ 

 Občerstvenie a obed sú zabezpečené pre všetkých 
účastníkov seminára 

 Parkovanie je zabezpečené na parkovisku Hotela Boss  

 Kontakt pre prípad potreby:  
         Lenka Iľanovská, ilanovska@getclients.sk, 0905 226 952 Hlavný partner podujatia 

Pozývame vás na pacientsky seminár 
Budovanie, riadenie a financovanie pacientskych 

organizácií 
 

 5. september 2015 
 v čase 9.00 – 16.00 hod. 

 Žilina, Hotel Boss, Pivovarská 1058/7 

Aké sú výhody 
vzdelaného 
pacienta? 

Chceli by ste vedieť 
ako rozširovať 

členskú základňu? 

Hovoríte si, že by 
ste mali zlepšiť 
komunikáciu s 

členmi?  

Organizátor a odborný garant 

Program seminára 
 
9,00 – 9,30 Otvorenie a predstavenie programu 
 Predstavenie účastníkov 
 
9,30 – 11,00 Práva a povinnosti pacientov a ich  uplatnenie  
 v zdravotníctve 
 Vzdelávanie pacientov a jeho význam 
 Pacientska advokácia 
 
11,00 – 11,15 Prestávka 
 
11,15 – 12,30 Získavanie finančných zdrojov 
 
12,30 – 13,30 Obed 
 
13,30 – 14,30 Práca s členskou základňou 
 
14,30 – 14,45 Prestávka 
 
14,45 – 15,45 Získavanie nových členov, rozširovanie členskej  
 základne 
 
15,45 – 16,00 Záverečná diskusia   

Aké sú práva a 
povinnosti 

pacientov a ako ich 
uplatňovať? 

Ako úspešne 
hľadať financie na 

činnosť 
organizácie? 
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Odborný garant seminára:  
 
 
Lektori:  
PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD. 
Ing. Lenka Iľanovská 
Mgr. Katarína Podracká 
  
 

Akadémia vzdelaného pacienta – 
Pacientsky hlas. 
 
Pacient má byť vzdelaný aby 
chápal svoje ochorenie 
a možnosti liečby, systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálny 
systém.  
 
Efektívne fungujúca pacientska 
organizácia sa vyznačuje dobre 
nastavenými procesmi riadenia. 
My pacientov vzdelávame, 
trénujeme a pomáhame im aby sa 
vedeli sami o seba postarať.  
 
Naším cieľom je vytváranie 
a šírenie informácií, vzdelávacích 
a tréningových programov, 
učebných textov a pomôcok pre 
potreby pacientov a ich rodinných 
príslušníkov a všetkých, ktorí sa 
starajú na profesionálnej báze 
alebo dobrovoľne o blaho 
pacientov.  
 
Máme za sebou históriu 
úspešných Patient Empowerment 
seminárov, Patient reported 
outcome štúdií  (štúdií s 
pacientom oznamovanými 
výsledkami) v slovenských 
podmienkach a plodnú 
spoluprácu s akademickými 
inštitúciami.  
 
Prednášame a publikujeme doma 
aj v zahraničí. Naši prednášatelia, 
odborníci z medicínskych aj 
nemedicínskych vied sú garantmi 
nezávislého a vedeckého 
vzdelávania laickej verejnosti – 
pacientov. 

Začínal ako lekárnik a potom vedúci lekárne, veľa rokov strávil 
na Ústave klinickej onkológie v Bratislave. Neskôr pracoval 
v riadiacej pozícii na Ministerstve zdravotníctva, Štátnom 
ústave pre kontrolu liečiv, vo vedeckých časopisoch. V roku 
1995 odchádza pracovať do zdravotných poisťovní, kde dlhé 
roky pracoval na rôznych pozíciách.  
 
V súčasnosti sa venuje výlučne pedagogickej, výskumnej a 
prednáškovej činnosti na pôde našich univerzít a odborných 
lekárskych spoločností. Fakt, že sám je pacient a pacientsky 
príbuzný ako aj dlhoročná prax v zdravotníctve a pedagogická 
prax ho priviedli ku vzdelávaniu pacientov. Od roku 2010 sa 
aktívne venuje vzdelávaniu pacientov formou Patient 
Empowerment seminárov, ktoré sa už stali tradíciou v oblasti 
pacientskeho vzdelávania. Spolu inicioval pacientske 
vzdelávanie v kurzoch Pacient a Liek na Lekárskej fakulte 
Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vo svojich prednáškach sa 
okrem iného venuje významu adherencie, t. j. spolupráci 
pacienta s lekárom, vysvetľuje nevyhnutnosť dodržiavania 
liečby a jej význam pre chorého človeka. Zrozumiteľným 
a prístupným spôsobom vysvetľuje laikom témy ako 
ekonomika zdravotníctva, farmakoekonomika, hodnotenie 
zdravotníckych technológií, prevencia a jej význam, 
komunikácia s lekárom, zdravotné poistenie a iné aktuálne 
témy. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými pacientskymi 
organizáciami v oblasti pacientskeho vzdelávania, vedy 
a výskumu, inicioval a vedie prieskumy kvality života a potrieb 
pacientov v podmienkach Slovenskej republiky. Od mája 2014 
je vo vedení Európskeho pacientskeho fóra v Bruseli, od 
februára 2015 je viceprezident Asociácie na ochranu práv 
pacientov v Bratislave. 

Naši odborníci: 
PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD. 
 



Dátum:   5. september 2015  
   9,00 – 16,00 hod. 
 
Registrácia účastníkov:  8,45 – 9,00 hod. 
 
Miesto seminára:  Hotel Boss 
   Pivovarská 1058/7, Žilina 
   www.hotel-boss.eu 

Seminár 
Budovanie, riadenie a financovanie pacientskych organizácií   

Parkovanie je zdarma pre: 
- hotelových hostí 
- účastníkov seminára 
 

Železničná stanica 
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