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Ciele novozvoleného výboru Slovenskej spoločnosti
všeobecného praktického lekárstva SLS pri výbere
hlavného komunikačného partnera.

- dlhodobá požiadavka na zlepšenie prístupu k DSL internetu 
/ technicka kvalita  a finančná prístupnosť pripojenia /

- potrebná široká geografická dostupnosť pre praktikov v celej SR

- perspektíva ďaľšieho technického pokroku v poskytovaných službách

- spoľahlivosť pripojenia k vysokorýchlostnému internetu, bez ohľadu
na faktory nepriaznivého počasia i počtu pripojených užívateľov
na internet v jednej lokalite súčasne

- kvalitná technická podpora s 24 hodinovou asistenčnou službou



Voľba internetového pripojenia prostredníctvom
pevnej telefónnej linky od spoločnosti T-Com

- možnosť súbežne využívať prostredníctvom telefónnej linky:
1. surfovanie na internete 
2. prijímanie a odosielanie elektronickej pošty / e-mail /
3. telefonovanie klasické, alebo cez internet / VOIP,Skype /
4. prenos obrazu a zvuku internetom / TV, rádiá /

- možnosť spoločného pripojenia niekoľkých počítačov súčasne
k 4G internetu v ambulancii, alebo doma 

- možnosť mobility bezdrôtovým pripojením viacerých počítačov,
tzn. pohybovať sa s notebookom v rámci budovy v dosahu 
50 metrov, alebo na voľnom priestranstve v dosahu 300 metrov

- v blízkej dobe ďaľšie rozšírenie technických možností pripojenia
k vysokorýchlostnému 4G internetu - komunikácia medzi
členmi Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva



Z dlhodobého hľadiska je pripojenie pevnou
linkou na 4G internet perspektívne a technicky
najvýhodnejšie riešenie

- garantovaná výška mesačného poplatku počas celej doby
pripojenia k vysokorýchlostnému internetu / viazanosť 24 mesiacov /

- možnosť získať pri uzatvorení Zmluvy o pripojení dotované modemy
podľa individuálnych potrieb všeobecného praktika: DSL USB modem,
alebo DSL Wi-Fi router pre bezdrôtové pripojenie viacerých počítačov

- perspektíva rozvoja internetovej stránky spoločnosti www.vpl.sk 
na interaktívny  portál pre potreby vzdelávania praktikov v SR

- nulová dávka škodlivého žiarenia, ktorej je vystavený užívateľ
pripojenia pevnou linkou, pri používaní Wi-Fi routeru je minimálna

- prvých 50 prihlásených členov SSVPL SLS získa ku Zmluve o 
pripojení k DSL za 1,-Sk PC zostavu IBM so 17“ CRT monitorom



Program PRAKTIK HOME pre domáce pripojenie
k vysokorýchlostnému 4G internetu pre členov
Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického
lekárstva SLS - noví užívatelia, alebo prechod z dial-up

- časová zaneprázdnenosť počas ordinačných hodín nevytvára 
optimálne podmienky pre aktívne štúdium prostredníctvom internetu

- väčšina praktikov preferuje štúdium nových poznatkov a informácií
doma v kľude a nerušených okolím

- cena HOME programu je navyše výhodnejšia, i keď nie je
daňovo odpočítateľnou položkou do nákladov ambulancie

- pripojenie je časovo neobmedzené počas 24 hodín denne
- pripojenie počas víkendov a sviatkov môže byť dátovo neobmedzené
- počas pracovných dní je PRAKTIK HOME dátovo limitovaný podľa
výberu lekára, bežne postačí základný program za 302,50 ,-Sk !!!

- možnosť získať DSL USB modem za 790,-Sk, alebo DSL Wi-Fi
router DryTek Vigor 2700 za 2990,-Sk s DPH. / pripojí 4 počítače /



Program PRAKTIK AMBULANCE pre podnikateľské
pripojenie k 4G internetu k ambulantnej  telefónnej 
linke pre vzdelávanie členov SSVPL SLS

- rýchlosť pripojenia je 1536 kbit/s k lekárovi a 256 kbit/s od lekára
- časovo neobmedzené pripojenie počas 24 hodín
- množstvo prenesených dát voliteľné, alebo je prenos dátovo
neobmedzený

- cena  programu Praktik ambulance  je mes. od 403,50,-Sk !!!
- možnosť získať akciový DSL USB modem za 790,-Sk, alebo DSL    
Wi-Fi router za 2.990,-Sk vrátane DPH !
- PC zostava IBM za 1,-Sk nezakladá žiadny záväzok na čerpanie

služieb, alebo programov, okrem 24-mesačnej viazanosti pripojenia



Počítačové vybavenie pre pripojenie členov SSVPL
k vysokorýchlostnému 4G internetu od T-Comu

Prvých 50 prihlásených členov SSVPL SLS k akémukoľvek 
programu Praktik home, alebo Praktik ambulance získa za 1,-Sk:
PC IBM Intel Pentium 1,5 GHz, operačná pamäť 256 MB, 
pevný disk 20GB, CD/ RW mechanika, 
3,5“ floppy mechanika 
+ 17“ CRT monitor IBM 
+ operačný systém Linux

Výbor SSVPL odporúča využiť výhody
členom Slovenskej lekárskej komory
na nákup antivírusového programu 
NOD 32 za špeciálnu cenu cez
webstránku www.lekom.sk 



Pre náročnejších užívateľov s požiadavkou na mobilitu
pri práci s počítačom možnosť kúpy notebooku 
HP nx 7400 za špeciálnu cenu 26.190,-Sk !!!

Podpora SHARK Computers k internetizácii primárnej zdravotnej
starostlivosti osobitnou zľavou na nákup kvalitného značkového 
notebooku pre účastníov 48. konferencie SSVPL SLS

Hewlett Packard HP nx 7400 EY586ES
Procesor: Inter Celeron Mobile 1,73 GHz
Operačná pamäť: 512 MB
Pevný disk: 60 GB   
DVD +/- RW mechanika
Širokoúhly displej 15,4“ WXGA 1280x800
Modem, Fire Wire, S-video TV výstup
Wi-Fi bezdrôtové pripojenie k DSL routeru
OS Windows XP home
Výdrž batérie 4 hodiny
Rozmery: 357x260x30 mm



Praktické využitie internetového pripojenia 
k uplatneniu výhod pre členov SSVPL SLS:
nákup odbornej lekárskej a počítačovej literatúry
v internetovom kníhkupectve www.alterego.sk

Zmluvný partner odbornej spoločnosti: na internetovom portáli
sú v ponuke stovky titulov odbornej lekárskej literatúry.
Pre členov SSVPL zľava 15 % na tituly vydavateľstva
Grada Publishing v oblasti zdravie,medicína, počítačová literatúra.
Na tituly ostatných vydavateľstiev je zľava vo výške 12 %.
Možnosť úhrady kníh cez internetbanking, lekár potom platí iba
cenu obyčajného poštovného bez dobierky.
Špecializovaná ponuka medicínskej literatúry zo Slovenska, Česka
i ostatného zahraničia je neustále aktualizovaná.
Člen odbornej spoločnosti uvedie v objednávke ku svojmu menu
aj identifikačné číslo, uvedené na novej ID karte člena SSVPL SLS.



3. letný workshop SSVPL SLS 26.7.2007 - 6.8.2007
Bulharsko, Slnečné pobrežie, školiaca sála
hotela Palma *** „ Aktuálne novinky v terapii 
ochorení v ambulantnej praxi“
Letecky z Bratislavy, Sliača, Popradu a Košíc

12-dňový pobyt s návštevou balneologického centra Pomorie
a ambulancií všeobecných praktikov na Slnečnom pobreží
Prednášky denne v čase 12:00 hod. - 14:00 hod
Informácie o workshope dostupné na www.marcopollo.sk

Hotel Black Sea *** Hotel Palma *** Hotel Sunny Victory ***



Každý všeobecný praktik má v SSVPL SLS vytvorené
možnosti pre vzdelávanie a lepšie podmienky pre
výkon praxe, vďaka využívania výhod u zmluvných 
partnerov...

Spoľahlivé vozidlo pri výkone praxe všeobecného praktika:
KIA Ceed - Made in Slovakia - garančná doba 7 rokov !!!
Exkluzívne v predajnej a servisnej sieti Motor-Car vo všetkých
pobočkách v Slovenskej republike a so zľavou pre člena SSVPL SLS

Poistenie v Allianz-SP
so zľavou 20%
Pneumatiky a disky 
všetkých značiek z 
MIKONY so zľavou 22%
Na záručný a pozáručný
servis zľava pre členov
SSVPL SLS  v sieti
Motor Car Group v SR
Ďakujem za pozornosť
a želám veľa šťastných
kilometrov !


