
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
Komunikácia neziskovej organizácie

10. október 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 očakávania účastníkov

Vyhodnotenie testu znalostí o zdravotníctve zo 
seminára 5.9.2015
Výsledky ad hoc štúdie „Kvalita života a potreby 
pacientov s metabolickými ochoreniami“ zo seminára 
5.9.2015

9,30 – 10,00 Práva pacientov v ambulancii a nemocnici

10,00 – 10,30 Systém edukácie diabetika v pacientskej organizácii

10,30 – 10,45 Prestávka

10,45 – 11,00 Ukážka vzorovej žiadosti o finančnú podporu 
(projekt)

11,00 – 12,00 Komunikácia neziskovej organizácie

12,00 – 13,00 Obed

13,00 – 14,30 Nezisková organizácia a jej cieľové skupiny
Online komunikácia

14,30 – 14,45 Prestávka

14,45 – 15,45 Povedzte nám svoje skúsenosti – inšpirujme sa navzájom

15,45 – 16,00 Záverečná diskusia a vyhodnotenie seminára

Aké sú práva a 
povinnosti 

pacientov a ako ich 
uplatňovať?

Čo je to značka 
neziskovej 

organizácie?

http://www.hotel-boss.eu/kontakt/
mailto:ilanovska@getclients.sk


Odborný garant seminára: 

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.

Medicínsky dotazník je prostriedok, ktorý umožňuje 
komunikáciu medzi zdravotníckym pracovníkom 
a opytovanou osobou. Dotazník ale plní aj výchovný cieľ, 
lebo núti respondenta analyzovať a hodnotiť svoju 
chorobu, okolie, situáciu, reakcie a tak sa poznávať.

My sme za vás zhodnotili vaše odpovede a vyhodnotili ich 
a vy sa ako jednotlivci teraz môžete nájsť v tých 
odpovediach a porovnať sa s ostatnými, ktorí sú 
v podobnej životnej situácii.

Dotazník, ktorý ste vypĺňali je všeobecný dotazník zameraný 
na subjektívne pocity, fyzickú a psychickú spôsobilosť, 
domáce a sociálne prostredie ako aj na špecifické dáta 
súvisiace s vaším ochorením. 

Význam takýchto dotazníkov je, že sa nimi dá získať za 
únosnú cenu a čas veľký počet informácií od veľkého 
množstva ľudí.

Význam pre vás – pacientov, účastníkov takéhoto 
prieskumu je nasledovný:
• Môžete sa dozvedieť sami o sebe veci, ktoré ste síce 

vedeli aj predtým ale nejako bližšie ste sa nimi 
nezaoberali, nedávali ste ich do súvisu alebo ste im 
neprikladali dôležitosť

• Môžete sa porovnať s inými v podobnej životnej situácii
• Vaša pacientska organizácia získa cenné údaje o vás 

a môže vám účinnejšie pomáhať
• Prednášaním výsledkov na odborných konferenciách 

a uverejnením v odborných časopisoch pomôžeme 
vašim lekárom viac sa dozvedieť o vás, vašich 
problémoch, potrebách a pocitoch a umožníme im tak 
cez lepšie pochopenie vylepšiť svoj medicínsky a ľudský 
prístup k vám

• Širšou publicitou výsledkov a ich šírením vhodnou 
formou médiami pritiahneme pozornosť k vašej chorobe 
a vaším osudom a prispejeme k lepšiemu pochopeniu, 
ľahšiemu začleneniu do spoločnosti a k lepšiemu 
financovaniu vašich potrieb

Toto všetko je ale možné iba vďaka vášmu pochopeniu, 
ochote a trpezlivosti pri vypĺňaní dotazníkov a účasti na 
našom vzdelávaní.



Dátum: 10. október 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
Komunikácia neziskovej organizácie

Parkovanie je zdarma pre:
- hotelových hostí
- účastníkov seminára

Železničná stanica

http://www.hotel-boss.eu/

