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Ciele modernej sCiele modernej s
komunikácie

1 B b ié ý l1. Bezbariérový a celosv
najnovším m

2. Odborné konzultácie 
odozvy textový aj obraodozvy - textový aj obra

3 Vzdelávanie v medicín3. Vzdelávanie v medicín
oblasti

spoločnejspoločnej
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nskej aj nemedicínskejnskej aj nemedicínskej 



Súvislosť medzi
všeobecnými prak
a informatikou?a informatikou?

1. Čo je to informácia?j f

2. Aká je jej úloha v zdraj j j

3. Kde sa tieto informác

4. Ako ich využiť na hum

5. Ako ich chrániť pred 

ktikmi

avotníctve?

ie nachádzajú?

mánne ciele?

d zneužitím?



INFORMÁCIA - vINFORMÁCIA - v
definícia

Informácia opisuje vý
určitého organizmu naurčitého organizmu, na

vstupného pôsobenia
Neživý organizmus

F(a,b,c,...)
Vstup Výstup

všeobecnávšeobecná 

ýsledok procesu zmeny 
asledujúcej po uplatneníasledujúcej po uplatnení 
a na tento organizmus.

Živý organizmus

!!

Vstup Výstup



Využitie informaVyužitie informa
všeobecných pra

MedicínaMedicína:
Veda / Umenie liečiť, diaVeda / Umenie liečiť, dia
predchádzať chorobám a
tela či ducha.
Predchádzanie / Prevenc
Primárna, sekundárna a,
1. Vzdelávanie a informo
2. Znižovanie výsytu a trý y

identifikácia a skrínin
3. Znižovanie chronický

následkov starostlivosť

tiky pretiky pre
aktikov

agnostikovať aleboagnostikovať alebo
alebo iným poškodeniam 

cia chorôb:
a terciálna (WHO/1948):( )
ovanie populácie
rvania chorôb (včasná 
ng)
ých ochorení a ich 
ou o pacientov



Až obsah dáva vAž obsah dáva v
zmysel...

Informácia
– základný element obsahu iý
systému
Informačný systém
– flexibilná schránka (obal) 
informačného obsahu
Zmysel existencie informačn
– zber, uchovávanie, údržba 
a ich poskytovanie definovan
cieľovým skupinám v zrozum

ži ľ j fa využiteľnej  forme.

veciamveciam

informačnéhof

celkového

ného systému
informácií

ným
miteľnej



SSVPL SLS

SpoločnosťSpoločnosť:
PoslaniePoslanie
Ciele
Štruktúra K iká i j jŠtruktúra
Pravidlá
Činnosť

Komunikácia a jej vy

Činnosť

žiti Vý l dk Pacienti, lekári,yužitie Výsledky Pacienti, lekári,
laická verejnosť,

inštitúcie



Stratégia rozvojaStratégia rozvoja
všeobecných pra

1. Zabezpečenie efektívnej1. Zabezpečenie efektívnej
komunikácie VŠET
praktikov v SRp

2. Uľahčenie a zefektívne
všeobecných praktikov (Iý p (

systémy)
3. Zabezpečenie cezhranič

a globálnej výmeny pozna
spolupráci všeobecných p

a sietea siete 
aktikov

ej a bezbariérovejej a bezbariérovej 
TKÝCH všeobecných 

enie ambulantnej praxe 
Informačné f

čnej komunikácie
atkov pri medicínskej 
praktikov (WONCA)



Technické komuTechnické komu
prostriedky

Terestriálne (pozemné
− DrôtovéDrôtové

fixní telekomunikační o
digitálne multimediálne

Bezdrôtové− Bezdrôtové
mobilní telekomunikač
video

Extraterestriálne (sate
− Stacionárne alebo mo

J d é− Jednosmerné
− Obojsmerné

unikačnéunikačné 

é)

operátori, káblové analógové a 
e siete

ční operátori – hlas alebo/a dáta, 

elitné) multimediálne
obilné



Možnosť spoľahMožnosť spoľah
pripojenia ADSL

Digitálne siete káblový
miest)miest)
Digitálne siete stacion
telekomunikačných optelekomunikačných op
vysoké pokrytie, zame
mestské prostredie)mestské prostredie)
Digitálne siete mobilný
pokrytie, drahšia prevp y , p
FLAT – programu)
Satelitný prístup do iný p p
pracujeme na prijateľn

hlivéhohlivého
L

ých televízií (niekoľko 

nárnych 
perátorov (teoretickyperátorov (teoreticky 
erané však väčšinou na 

ých operátorov (vysoké 
vádzka, nemožnosť tzv. ,

nternetu (100% územia, (
nej možnosti pripojenia) 



Káblová sieť “CHKáblová sieť CH
(360 tisíc domác

UPC BROADBAND S
v mestách: Bratislavav mestách: Bratislava
Bánovce nad Bebravo
Kubín Dunajská StredKubín, Dunajská Stred
Levice, Lučenec, Mich
Bodvou, Nové ZámkyBodvou, Nové Zámky
Považská Bystrica, Ra
Spišská Nová Ves, Stp ,
Veľké Kapušany, Zvo
nad Hronom a Žilina.
Trnavatel, s.r.o. pôsob

HELLO”HELLO
cností)
SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí 

Banská Bystrica, Banská Bystrica, 
ou, Bardejov, Dolný 
da Hlohovec Košiceda, Hlohovec, Košice, 
halovce, Moldava nad 

y, Pezinok, Poprad,y, Pezinok, Poprad, 
ajec, Revúca, Sliač, 
tará Turá, Svit, Trenčín, , , ,
len, Želiezovce, Žiar 

bí v meste Trnava. 



Veľkí a alternatívVeľkí a alternatív
fixní telekom. op

Pokrytie celej SR s vý
obcí bez významnejšíobcí bez významnejší
aktivít

vnivni
perátori
ýnimkou menších obcí a 
ích hospodárskychích hospodárskych 



Mobilní operátor

OrangeOrange 

ri-pokrytie

T-Mobile - EDGE

EDGE- EDGE

T-Mobile - Flash/OFDM



Prajem vám mnooho úspechov!


