
Elektronická medicína-
riešenia z ambulancie VLD

Peter Lipták
21.11.2008

www.vpl.sk
lipp@pobox.sk

http://www.vpl.sk/


Čo je primárna zdravotná starostlivosť?

“Lacná

starostlivosť

o

chudobných ľudí”
President of the International 

Hospital Federation



zachytenie včasných a 

nediferencovaných štádií

Riešenie konkrétnych

problémov

Orientácia na komunitu

Manažment zdravotnej

starostlivosti

Komplexný prístup

Orientácia na pacienta

Holistický prístup

rozhodovanie

založené na incidencii

a prevalencii  chorôb

zodpovednosť za 

zdravie komunity

realizácia a koordinácia 

preventívnych

a liečebných

postupov 

1. prvý kontakt

2. bezbariérový prístup

3. všetky zdravotné problémy

riešime

všetky akútne a

všetky chronické

zdravotné

problémy

podpora pri

dosahovaní zdravia

a duševnej pohody

kontinuálnosť 

starostlivosti

zameranie na pa-

cienta komplexne a 

v súvislostiach....

vzájomný vzťah 

doktor-pacient

všetkozahŕňajúci kontext:

fyzické, psychologické,

sociálne, kultúrne,

existenčné...

vedecké poznatky umenie súvislostí

skúsenosti  

Európska definícia všeobecného

praktického/rodinného lekárstva

Definícia Wonca Europe 2005
http://www.woncaeurope.org/Definition%20GP-FM.htm



Všeobecnosť

Kontinuita

Komplexnosť

Koordinácia

Spolupráca

Rodinná orientácia

Komunálna orientácia

PODPORA ZDRAVIA

PREVENCIA

VYŠETROVANIE

LIEČENIE

REHABILITÁCIA

OŠETROVANIE

ĽUBOVOĽNÝ PROJEKT

V OBLASTI ZDRAVIA

-Intervencia tabakovej závislosti

-Národný program boja proti obezite

-Národné onkologické programy

-Národný kardiovaskulárny program

...

OPTIMÁLNY

VÝSLEDOK

EFEKTIVITA

● finančná 

● štatistická

● demografická

Primárna starostlivosť, všeobecné praktické lekárstvo –

- efektívny nástroj zdravotnej starostlivosti





Populácia a jej problémy sú uložené horizontálne. 

Je logické, budovať aj silnú horizontálnu zdravotnú starostlivosť, 

orientovanú na pacientov a na ich komunity. Vertikálna( 

špecialisti) a horizontálna starostlivosť(všeobecní lekári) majú

ELEKTRONICKÁ MEDICÍNA??





Diagnostická veža všeobecného lekára

Pokles TK, pulzu  
a zlepšenie  cirkulácie

Pokles hladiny CO

48 hodín

2-12 

týždňov
Zlepšenie pľúcnych 

funkcií 
až o 30%

3-9 

mesiacov

Zlepšenie pocitu 
nedostatku vzduchu  
a zníženie kašľania

1 rok
O 50% nižšie riziko 

IM

10 rokov
O 50% nižšie rikziko 

nádoru pľúc

15 

rokov

Riziko IM a NCMP je 
rovnaké ako u 

nefajčiara





Možnosť vytvoriť aktuálny a dynamicky sa v reálnom

čase meniaci obraz zdravotného stavu obyvateľstva







Primárna zdravotná starostlivosť

Poskytovanie PS

Dostupnosť
Dáta

Orientácia
na 

pacienta
Dáta

Orientácia 
na

komunitu
Dáta

Kontinuita
DátaSúvislosti

Dáta

Komplexnosť
Koordinácia

Dáta



PC sieť PC? VLD na Slovensku

2 331 VLD, dáta v PC, väčšinou 

chýba pripojenie na internet 
(4 milióny občanov nad 18 rokov)



Štandardná elektronická 

komunikácia VLD

prítomnosť 

aj

budúcnosť

??



Cca 20% VLD má pripojenie na internet, 

cca 5% online aj v ambulancii... 







ambulantný softvér versus

serverové aplikácie

1. KRITÉRIUM – BEZPEČNOSŤ  DÁT

2. ANONYMNÉ dáta – reálny dátový obraz, 

nie je prekážka pre serverové aplikácie

3. PERSONALIZOVANÉ dáta pre použitie 

na serveri(serverový EHR, DataBasicSet, 

EmergencyDataSet) – občan musí 

súhlasiť s použitím svojich dát na serveri, 

vyžaduje sa písomný súhlas ...



Architektúra spolupráce ambulantný softvér + web 

server ??



FINANCIE?? PRE 2331 VLD.

• Hardvér (á 30 000) 
600 000 000 Sk

• Softvér  (á cca 10 000)
200 000 000 Sk

• Internetové pripojenie (á 20 000 ročne)
400 000 000 Sk

• SPOLU cca 1,2  mld



Naši pacienti sa menia



VLÁDA

Quo vadis, primárna zdravotná 
starostlivosť??

Population

VŠEOBECNÍ
LEKÁRI LEKÁRNICI

...

ZDRAVOTNÉ

POISŤOVNE

POPULÁCIA, PACIENTI V KOMUNITE



www.vpl.sk
www.globalfamilydoctor.eu
www.woncaeurope.org
www.globalfamilydoctor.com
www.euprimarycare.org

Informatics Working Party SSVPL
http://www.vpl.sk/cps/rde/xchg/sprlsk/xsl/25537.htm

http://www.vpl.sk/cps/rde/xchg/sprlsk/xsl/25537.htm


Ďakujeme za pozornosť 


