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Open Medical Club ČR 

 
Již 10 let se mohou lékaři a lékařky z České republiky účastnit 

prestižních lékařských seminářů v Salzburgu 
 
 
Sdílení znalostí a zkušeností 
American Austrian Foundation (AAF) zahájila projekt Salzburských lékařských seminářů v 
roce 1993 ve spolupráci s lékaři z Weill Medical College of Cornell University v USA. Jeho 
cílem bylo a stále je umožnit zahraniční postgraduální vzdělávání lékařům ze Střední a 
Východní Evropy a Střední Asie. Vzdělávání probíhá v rámci programu Open Medical 
Institute, do kterého je v současné době zapojeno více než dvacet zemí.  

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové – koordinátor programu v ČR 
V roce 2001 se do programu zapojil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který projekt 
vzdělávání lékařů z České republiky převzal od Nadace Open Society Fund Praha. Doposud 
lékařské semináře zprostředkoval pro 560 českých lékařů a lékařek. Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové je koordinátorem projektu i v současnosti, v čase, kdy je Open Medical 
Institute nejrozsáhlejším programem v oblasti seminářů a postgraduálního vzdělávání ve 
Střední a Východní Evropě se zapojením renomovaných odborníků z různých oborů z USA a 
Rakouska.  
 
Průběh salzburských seminářů 
Lékařské semináře se konají v Salzburgu a trvají šest výukových dnů. Každého se účastní 
kolem třiceti lékařek a lékařů z různých zemí. Posluchači v jednotlivých přednáškových 
blocích získávají cenné informace a současně mezi sebou diskutují. Po skončení posledního 
dne semináře píší závěrečný test a obdrží certifikát. Pro ty, kteří zkoušku úspěšně absolvují, 
je připravena možnost dalšího vzdělávání, která je již zaměřena přímo na předávání a sdílení 
zkušeností. Na semináře totiž navazují dlouhodobé odborné stáže v rakouských 
nemocnicích, například ve Vídni, Salzburgu anebo Grazi. 

Plánované semináře v roce 2013 
Aktuálně probíhá registrace na semináře, které se budou konat v průběhu roku 2013. Výběr i 
tentokrát pokrývá celou škálu medicínských oborů a hlásit se můžou všichni, pro které je 
vzělávání a sdílení poznatků jednou z odborných priorit. Seznam seminářů na rok 2013 je 
zveřejněn na: http://openmedicalclubcr.com/2013-2/ 

Zájem české lékařské komunity o mezinárodní vzdělávání 
Salzburské semináře se z iniciativy Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dostávají do 
povědomí v celé České republice a od roku 1993 se seminářů zúčastnilo již 553 lékařů ze 
všech lékařských oborů. 

Ohlasy účastníků 
Účastníci seminářů se vracejí ze školení s velmi pozitivními zážitky. Oceňují zejména témata 
přednášek a workshopů, profesionalitu a vstřícnost přednášejících, vysokou organizační 
úroveň a v neposlední řadě i malebné prostředí zámku Arenberg, kde se semináře konají. 

http://openmedicalclubcr.com/2013-2/
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Lékaři také velice příznivě hodnotí různorodost pohledů na stejnou problematiku jak u 
přednášejících, tak u mezinárodně zastoupených účastníků.   
 
„Díky workshopům i praktickým ukázkám v průběhu přednášek se mi podaří lépe zapojit 
novinky z psychoterapie do své praxe. Dále pro mě byla velmi cenná setkání s kolegy 
z ostatních Evropských zemí a možnost společně se zamýšlet nad našimi pacienty – 
vzhledem k tomu, že v dnešní době v práci můžeme stále častěji potkat pacienty jiných 
kultur. Na druhou stranu pro mě bylo zajímavé vidět, že napříč hranicemi máme velmi blízký 
pohled na práci s pacienty, který se liší pouze např. dostupností některých psychofarmak či 
vyšetřovacích metod, ale základ je velmi podobný,“ popisuje svou zkušenost MUDr. Daniela 
Jelenová z oddělení psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci. 
 

Open Medical Club - šíření vědomostí v České republice  
Nadace Olgy Havlové již několik let navazuje na Salzburské vzdělávání pořádáním seminářů 
v Praze, při nichž se setkávají lékaři, absolventi seminářů v Salzburgu, a zástupci nestátních 
neziskových organizací, které se zabývají podporou, rehabilitací a integrací do společnosti 
jejich pacientů. Doposud se pořádaly semináře o rakovině prsu, o cévních mozkových 
příhodách, o paliativní medicíně a hospicovém hnutí, o hyperaktivních dětech, o následcích 
úrazů a nemocí páteře a další. Vzájemné poznávání podstaty nemocí a přístupu zdravotně 
sociálních nestátních neziskových organizací k problémům lidí, kteří konkrétními nemocemi 
trpí, tvoří mosty mezi zdravotnickou a sociální odbornou veřejností. Tyto pražské semináře 
jsou uznávanou formou dalšího šíření vědomostí získaných v Salzburgu. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Cílem projektu je vzdělávání lékařů pomocí tří stupňů: 

 předávání znalostí formou seminářů v Salzburgu  
 výměna zkušeností prostřednictvím stáží (Internships) v Rakousku   
 otevírání lékařských center - Open Medical Clubs  

Podmínky účasti na seminářích: 

 lékařské vzdělání a praxe v oboru 
 dobrá znalost angličtiny 
 ochota šířit získané informace dále  

Další informace: 

 organizátoři hradí účastníkům veškeré náklady 
 cestu si účastník hradí sám  
 každý lékař se v jednom roce může zúčastnit pouze jednoho semináře, hlásit se 

může na dva 
 absolventi seminářů se mohou hlásit na stáže v nemocnicích v Rakousku  
 délka seminářů - 6 dní, stáže probíhají dle individuálního plánu  
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ODKAZY: 

 
http://www.openmedicalclubcr.com 
 
http://www.vdv.cz/programy/bezci-dobre-vule/vzdelani/salzburg-medical-seminars-international/ 
 
http://www.aaf-online.org/programs.html 
 
http://aaf.bitmedia.cc/ext/omi/applications/catalog/internal.php?register2=9 
 
http://aaf.bitmedia.cc/ext/omi/applications/catalog/shop_internal_subcategories.php?selcrit_category=
13 

 
 
KONTAKT: 

 
Mgr. Eva Kocnárová 
Koordinátorka projektu 
  
Výbor dobré vule – Nadace Olgy Havlové 
Tel.: 737 080 247 
kocnarova@vdv.cz 
www.openmedicalclubcr.com 
www.vdv.cz 
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