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Vyberajú si vysokú školu  
  11. 2. 2022, 19:33, Relácia: Televízne noviny, Stanica: Markíza, Vydavateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Dosah: 337 500 GRP: 7,50 OTS: 0,08 AVE: 26015 Eur 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

Maturanti si vyberajú kde a čo budú študovať. Prvé prihlášky treba poslať už do konca februára. Stále viac študentov volí zahraničnú
vysokú školu.

Monika Grznárová, redaktorka:

Aj títo stredoškoláci sa rozhodujú kam povedú ich ďalšie kroky. Vyberajú si z viac ako 40 vysokých škôl.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Na STU-čku do Bratislavy.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Chcel by som ísť do Trnavy na STU-čku integrovanú bezpečnosť.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Chystám sa na materiálovo-technologickú fakultu v Trnave.

Monika Grznárová, redaktorka:

Termín na podanie prihlášky si však musia budúci vysokoškoláci ustriehnuť. Na každej univerzite, ale aj fakulte je iný. Niekde do konca
februára, inde majú na rozmyslenie viac času.

Lenka Millerová, hovorkyňa UK v Bratislave:

Na všetky študijné programy je možné podať si elektronickú prihlášku, ktorá je v mnohých prípadoch aj lacnejšia ako klasická papierová,
ale pozor niekde je potrebné popri elektronickej prihláške poslať aj papierovú poštou. Cena prihlášok sa pohybuje od 15 do 100 Eur v
závislosti od študijného programu a fakulty. Najvyššia suma je za prihlášku na zubné lekárstvo.

Monika Grznárová, redaktorka:

Študenti sa ani tento rok neprídu pozrieť na vysoké školy osobne. Do univerzít nahliadnu aspoň virtuálne vďaka dňom otvorených dverí.
Niekde si dokonca môžu zažiť aj prvú prednášku.

profesor:

100 metrov polystyrénu na jednej strane, 100 metrov polystyrénu na druhej strane.

Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ, Košice:

Je to pútavá forma. Máme s ňou dobré skúsenosti a taktiež aj výsledky sledovanosti nasvedčujú, že tento formát je pre nás progresívny,
avšak nechceme sa ani do budúcna vzdať prezenčných dní otvorených dverí.

Monika Grznárová, redaktorka:

Naše univerzity bojujú o študentov nielen medzi sebou, ale veľkou konkurenciou sú aj zahraničné vysoké školy. Každý piaty študent
odchádza študovať mimo Slovenska. Spôsobené je to slabým financovaním univerzít, ale aj plagiátorskými kauzami.

Filip Šuran, predseda ŠRVŠ:

"Momentálne je to dokonca na takej úrovni, že sme druhí najhorší v rámci krajín Európskej únie. Naši študenti vnímajú zahraničné vysoké
školy napríklad aj české školy ako prestížnejšie. Ten trend je naozaj narastajúci, čo je desivé. Za posledných 20 rokov voči tomu žiadna
vláda nezakročila aj keď každá to mala v programovom vyhlásení."

Monika Grznárová, redaktorka:

Na niektoré školy sa študenti dostanú na základe známok zo strednej, z maturity alebo výsledkami porovnávacích testov. Iných čakajú
prijímačky. Regionálne štáby a Monika Grznárová, Televízia Markíza
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redaktorka:

Zvládli by ste prijímačky? Svoje vedomosti si môžete preveriť v ukážkovom online teste. Nájdete ho na našom webe tvnoviny.sk.
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08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

Text

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/688042544/51c6971e728496170c6b?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDc0MTEyMjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg4MDQyNTQ0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.E7jpFb1OvueP2mg1PoVFRIcBvCjP054GoBNuISwZiUw


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Video, Zvuk, Foto

11.00 Otvorenie urgentného príjmu 2. typu za účasti ministra V. Lengvarského

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh
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08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

Text

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR
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Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Zvuk, Foto

11.00 Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.
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Nehovorme len o nízkej kvalite vysokých škôl

Vláda schválila novelu zákona o vysokých školách napriek oprávneným protestom akademickej obce. Týkali sa prevažne oklieštenia
akademickej samosprávy, zvýšenia kompetencií správnych rád, potlačenia významu fakultných vedeckých rád a senátov atď.

Verejné vysoké školy sú dotované zo štátneho rozpočtu, takže vplyv ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a vlády na ich chod je
legitímny. Ministerstvo má silné kompetencie aj bez ďalšej novely, len ich zmysluplne nevyužíva.

Dôraz štátu na kvantitu

Za kvalitu vysokoškolskej vedy a vzdelávania zodpovedajú najmä vysoké školy samotné, ale zákony určujú prostredie, v ktorom pracujú.
Ak vysoké školy dlhodobo dostávali dotácie od ministerstva školstva prioritne podľa počtu študentov, prispôsobili sa, a tak masové
vzdelávanie potopilo kvalitu.

Vývoj fungovania vysokých škôl je potrebný, ale novela podstatné veci nerieši. Zastavili či odložili sa hodnotenia a podpora špičkovej
vedeckej a umeleckej práce, nerieši sa diferenciácia škôl podľa poslania, deformujú sa pravidlá pre obsadzovanie miest docentov a
profesorov.

Podiel HDP na chode vysokých škôl patrí medzi najnižší v Európskej únii a prostredie, v ktorom sa robí vysokoškolská veda a
vzdelávanie, je v zlom stave. Infraštruktúra, možnosti kultúrneho a športového vyžitia tiež vplývajú na rozhodnutie študentov študovať v
zahraničí. Nádejou sú prostriedky z fondu obnovy.

Poslanie vysokých škôl ako vedeckých inštitúcií zdôraznila Európska komisia takto: „... takmer všetky technológie, produkty a úspechy,
ktoré viedli k ekonomickému a komerčnému rastu a zlepšeniam kvality života, sú založené na základnom výskume ... väčšina
základného výskumu sa uskutočňuje na univerzitách.“

Aj to viedlo Akreditačnú komisiu (v rokoch 1990 až 2019 poradný orgán vlády) k projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov. Od
vlády sme čakali cielenú finančnú podporu špičkových tímov, ale bola skôr symbolická. A hlavne, dúfali sme, že projekt pomôže stlmiť
„únik mozgov“.

Študenti by mali vedieť, že aj na našich univerzitách môžu študovať na pracoviskách uznávaných vo svete a podieľať sa na ich vedeckej
alebo umeleckej práci. Prosili sme médiá, aby v povedomí verejnosti, študentov a ich rodičov nezdôrazňovali len nízku kvalitu našich
vysokých škôl. Veľmi to nefungovalo.

Ministerský zmätok a plán obnovy

Prvú metodiku posudzovania špičkových tímov, inšpirovanú britským hodnotením tvorivej práce, vypracovala Akreditačná komisia v roku
2014 s podporou vtedajšieho ministerstva školstva a rektorov vysokých škôl. Projekt pokračoval v roku 2017.

Hodnotenia robila Akreditačná komisia, jej pracovné skupiny a zahraniční experti, mali sa robiť v pravidelných intervaloch a motivovať
univerzitné pracoviská.

Úlohu hrali len najvýznamnejšie výstupy – vedecké práce masívne citované v svetovej literatúre, ktorými tímy prispeli k rozvoju svojho
odboru, realizované patenty, unikátne technické diela a technológie, diagnostické a liečebné postupy, počiny v oblasti národnej kultúry,
umenia a histórie s medzinárodným dosahom, analytické materiály o smerovaní Slovenska.

Najviac špičkových tímov získala Univerzita Komenského, potom UPJŠ, STU a Technická univerzita Košice. Ich štatút mal platiť šesť
rokov s kontrolou výkonnosti po troch rokoch.

V roku 2019 zákon o vysokých školách Akreditačnú komisiu zrušil a projekt „špičkové tímy“ zanikol, hoci mohol byť splneným bodom
plánu obnovy.

V pláne obnovy ministerstvo školstva píše: „... na hodnotenie kvality výskumnej činnosti neexis tujú postupy.“

Hodnotenia robila prvá Akreditačná komisia od roku 1992, neskôr agentúra ARRA, potom Akreditačná komisia v projekte špičkové tímy a
pri komplexných akreditáciách. Vysoké školy vedeli, kto metodiku navrhuje a kto hodnotenia robí.

Novelou sa v roku 2018 oddelili procesy akreditácie študijných programov od hodnotenia tvorivej činnosti s tým, že metodiku určí 
ministerstvo. Skôr než sa začalo, ministerstvo školstva ho súčasnou novelou ruší, takže sa nerobí – má sa robiť podľa osobitného
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predpisu. Kto sa na príprave podieľa, nevedno.

V správe Akreditačnej komisie pre vládu (2018) sú návrhy na zlepšenie stavu vysokých škôl zhrnuté v štrnástich bodoch
(www.akredkom.sk). Na ponuku využiť skúsenosti Akreditačnej komisie minister školstva ani štátny tajomník neodpovedali.

Ministerstvo volí inú cestu, čo pripomína výrok historika umenia Petra Kresánka: „Na Slovensku sa všetko začína od bodu nula. Vo
vyspelých krajinách stavajú na kontinuite.“

Zlú štruktúru vysokých škôl novela nerieši vôbec.

Bieda hodností

V roku 1990 bolo na Slovensku jedenásť vysokých škôl (plus vojenské). Pokus o založenie profesijne orientovaných vysokých škôl, ako
sú nemecké Fachhochschule, v roku 1993 zlyhal.

Zato rozhodnutím vlády a parlamentu sa najmä po roku 1995 zakladali ďalšie vysoké školy, ktorých je tridsaťtri. Jediná sa zameriava len
na bakalársky stupeň, tridsať poskytuje bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň.

Masové vzdelávanie na druhom stupni vysokých škôl znižuje kvalitu a je nákladné. Podiel absolventov, ktorí idú do praxe ako bakalári,
máme najnižší v Európe.

Moderné technológie, profesie v štátnej správe či sociálnej oblasti potrebujú absolventov s vysokoškolským vzdelaním, ale mnohé
pracovné pozície by mali obsadiť absolventi správne orientovaného profesijného bakalárskeho štúdia formovaného v spolupráci so
zamestnávateľmi.

Akreditačná komisia v roku 2016 vypracovala kritériá pre akreditáciu týchto programov s dôrazom na prax, ohlas bol zanedbateľný.

Členenie na univerzitné a odborné vysoké školy súčasná novela nepozná, ale umožňuje zriadiť univerzitu, ktorá poskytuje len tretí stupeň
vzdelávania – pritom škôl, ktoré poskytujú tretí stupeň, máme tridsať.

Bod z plánu obnovy – zlepšenie kvality na pozíciách vysokoškolských učiteľov – rieši ministerstvo školstva kuriózne:
„Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo
funkčného miesta docenta.“ Zároveň vysokoškolský učiteľ môže mať najviac tri pracovné pomery.

Zlepšením by napríklad bolo, keby na vymenovanie profesora pani prezidentkou bola potrebná najvyššia vedecká kvalifikácia – doktor
vied, DrSc. Z nových profesorov nemá tento titul takmer nik, len v niektorých odboroch je vecou cti, ak sa o profesúru uchádzajú iba
doktori vied.

Habilitácia docentov a menovacie pokračovanie profesorov pred príslušnou komisiou a vedeckou radou sú zbytočné a kto príslušný titul
má, môže si ho dať do vitríny, rovnako ako titul DrSc.

Podľa novely stačí uspieť vo výberovom konaní so splnením minimálnych kritérií, ktoré, ako inak, vydá ministerstvo školstva. Ministerstvo
dôvodí, že to umožní prijať za profesora uchádzača, ktorý pôsobil na zahraničnej univerzite.

Podľa českého zákona môže rektor vo výnimočných prípadoch upustiť od predchádzajúcej habilitácie na návrh vedeckej rady vysokej
školy, ak bol uchádzač profesorom na renomovanej univerzite.

Napraviť reťaz zlých rozhodnutí je čoraz zložitejšie. Keďže som s prestávkami pôsobil v troch akreditačných komisiách, nesiem diel
zodpovednosti. Ku cti mi slúži, že vláda ma z Akreditačnej komisie trikrát odvolala pred skončením funkčného obdobia, z toho dvakrát v
súvislosti s odmietavým postojom k zakladaniu nových univerzít.

Dodávam, že funkčné obdobie v Akreditačnej komisii nemohli dokončiť mnohé významné osobnosti.

Ministerstvo volí inú cestu, čo pripomína výrok historika umenia Petra Kresánka: „Na Slovensku sa všetko začína od bodu nula. Vo
vyspelých krajinách stavajú na kontinuite.“

FOTO – SITA

Autor: Miroslav Urban Autor je univerzitný profesor, bývalý predseda a člen Akreditačnej komisie.
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Rubrika: KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

Budúci ekonómovia, lekári či právnici, ktorí sa chcú nachystať na prijímací pohovor čo najlepšie, sa môžu prihlásiť na prípravné kurzy,
ktoré vedú priamo učitelia z vybranej fakulty.

Informácie o kurzoch sa dajú dohľadať na webových stránkach univerzít či priamo konkrétnej fakulty. Niektoré prebiehajú prezenčne, iné
len online, prípadne sa škola rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Matematika aj angličtina

Kto plánuje študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, môže si vyskúšať na webe spraviť vzorový test. Ak má záujem o doučovanie
matematiky či angličtiny, môže sledovať na webovej stránke školy informácie o prípravných kurzoch.

V minulom roku univerzita „doučovala“ online stredoškolskú matematiku aj anglický jazyk od druhej polovice apríla až do začiatku júna.
Za viac ako tri desiatky vyučovacích hodín si pýtala poplatok sto eur.

Aj pre právnikov

Prípravné kurzy organizujú aj právnické fakulty. „Predmetom kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a
svetových dejín, filozofie, základov práva a ústavného práva. Na záver účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať
možnosť vypracovať vzorový skúšobný test,“ informuje o prípravnom kurze Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Na kurz vedený učiteľmi z katedry právnych dejín, katedry teórie práva a ústavného práva sa treba prihlásiť do 15. marca. Začína sa 19.
marca, pričom výučba prebieha päť týždňov v soboty v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Kurz bude prebiehať v priestoroch univerzity alebo online, podľa situácie. Poplatok je 80 eur. Druhý prípravný kurz bude päťdňový, týždeň
pred prijímacím konaním. Konkrétny termín bude zverejnený na stránke fakulty Trnavskej univerzity.

Budúci medici už od jesene

Kto sa chce stať lekárom, nemal by zaostávať v biológii a chémii. Kurzy pre záujemcov o štúdium na lekárskej fakulte ponúka napríklad
Univerzita Komenského v Bratislave aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V metropole východu sa začínalo už na konci septembra, resp. začiatkom októbra a kurzy vedené vysokoškolskými učiteľmi z fakulty
prebiehajú vždy v sobotu až do začiatku júna, počas zimného aj letného semestra.

„Prípravný kurz je určený najmä študentom posledného ročníka gymnázia. Cieľom je poskytnúť záujemcom základné vedomosti z oblasti
biológie a chémie a pripraviť ich na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov,“ informuje na
webe lekárska fakulta.

V Bratislave sa na online kurz bolo treba prihlásiť do konca novembra, pričom kurz štartoval v polovici januára tohto roka a potrvá do
začiatku mája. Vyučuje sa šesť hodín týždenne, po tri hodiny biológie a chémie. Poplatok je 150 eur, resp. 75 eur v prípade záujmu
„doučovania“ len z jedného predmetu. Aj tu vyučujú pedagógovia fakulty, ktorí sa podieľajú aj na príprave podkladov pre prijímacie
skúšky.

Autor: Jana Hambálková
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Nejde o vedomostné otázky.

Maturanti. Foto: TASR

Rozhodujú o svojom ďalšom osude. Maturanti si vyberajú, kde a čo budú študovať. Prvé prihlášky musia poslať už do konca februára.

Na niektoré školy sa študenti dostanú na základe známok zo strednej školy, z maturity, prijímačkami alebo výsledkami národných
porovnávacích testov. Tie testujú základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole.

Nejde o vedomostné otázky, ich cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva si zapamätali. Tvorcovia preto sľubujú, že je
spravodlivejší. Dôležitú úlohu hrá aj obmedzený čas na riešenie. Vyskúšať, či by ste testom prešli, si môžete aj vy. Nájdete ho na tajto
stránke.

Termíny sa blížia

Ak stredoškoláci zvládnu spomínané posledné kroky na starej škole, čaká ich nová kapitola. Termín na podanie prihlášky si musia budúci
vysokoškoláci ustriehnuť. Na každej univerzite, ale aj fakulte, je iný. Niekde to študenti musia stihnúť do konca februára, inde majú na
rozmyslenie viac času.

„Na všetky študijné programy je možné si podať elektronickú prihlášku, ktorá je v mnohých prípadoch aj lacnejšia ako klasická papierová.
Ale pozor, niekde je potrebné popri elektronickej prihláške poslať aj papierovú poštou. Cena prihlášok sa pohybuje od 15 do 100 eur v
závislosti od študijného odboru a fakulty. Najvyššia suma je za prihlášku na zubné lekárstvo,“ hovorí Lenka Miller, hovorkyňa UK v
Bratislave.

Študenti sa ani tento rok neprídu pozrieť na vysoké školy osobne. Do univerzít nahliadnu aspoň virtuálne vďaka dňom otvorených dverí.
Niekde si dokonca môžu zažiť aj prvú prednášku.

„Je to pútavá forma, máme s ňou dobré skúsenosti a takisto aj výsledky sledovanosti nasvedčujú, že tento formát je pre nás progresívny.
Avšak nechceme sa do budúcna vzdať prezenčných dní otvorených dverí,“ tvrdí hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Naše univerzity bojujú o študentov nielen medzi sebou, ale veľkou konkurenciou sú aj zahraničné vysoké školy. Každý piaty študent
odchádza študovať mimo Slovenska.

Spôsobené je to slabým financovaním univerzít, ale aj plagiátorskými kauzami. „Momentálne je to dokonca na takej úrovni, že sme druhí
najhorší v rámci krajín EÚ. Naši študenti vnímajú zahraničné vysoké školy, napríklad aj tie české, ako prestížnejšie. Trend je naozaj
narastajúci, čo je desivé, lebo za posledných 20 rokov voči tomu nezakročila žiadna vláda. Aj keď každá to má v programovom
vyhlásení,“ dodáva Filip Šuran predseda Študentskej rady vysokých škôl.

Téme sa venovala Monika Grznárová:

Autor: kosecekova.rebeka
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Foto: MEDDI Hub

Informačný servis

Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby lekárskym zariadeniam,
korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Foto: MEDDI Hub

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Foto: MEDDI Hub

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Foto: MEDDI Hub

Autor: SITA
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Jar sa pomaličky blíži a spolu s ňou sa zobúdza aj príroda. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v
týchto dňoch hýri žltými farbami, ktoré signalizujú príchod jari.

„ Žltá je dobrá. Jednou z najbežnejších jarných farieb je práve žltá, lebo je výrazná a upúta opeľovačov,“ píše sa v príspevku na sociálnej
sieti. Jasnožltou farbou sa v týchto chvíľach pýšia viaceré rastliny, napríklad hamamel, prvosienky či tavolín zimný, ktoré návštevníci
botanickej záhrady nájdu v miestnej skalke a priľahlom okolí. Ker hamamel je navyše špecifický svojou sviežou citrusovou vôňou.

Ak neviete kam cez víkend, návšteva botanickej záhrady stojí za to aj na sklonku zimy. Zažijete pokojnú atmosféru a čaro prebúdzajúcej
sa prírody. Botanická záhrada je od 15. januára otvorená v režime OP od 9:00 do 15:00.

FB/Botanická záhrada UPJŠ

Autor: Martina Lončeková
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V slovenskom pavilóne na výstave EXPO 2020 v Dubaji je na prízemí v rámci technických vychytávok popri vodíkovom aute, lietadlách či
vesmírnych robotoch vystavený aj jeden z najlepších pľúcnych ventilátorov na svete z Chirany Stará Turá. Paradox je ten, že v krajine,
kde ho vymysleli a vyrábajú, máme najhoršie výsledky, čo sa týka liečby covidu.

Experti pľúcny ventilátor s metódou viachladinovej pľúcnej ventilácie vysoko ocenili aj a výstave „Arab Health“, ktorá sa konala vo
Svetovom obchodnom centre v Dubaji koncom januára 2022. „Ide o výstavu medicínskej techniky, kde sa náš ventilátor Chirana Aura V
zaradil medzi najlepšie pľúcne ventilátory na svete. Američania, ktorí sa boli pozrieť u nás v Košiciach, sa dohodli na zriadení licenčnej
výroby a pod značkou IPM Chirana sa ventilátory už vyrábajú aj v Spojených štátoch,“ hovorí prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., vedúci
laboratória pre výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a prednosta Ústavu lekárskej fyziológie na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

„Už dlhodobo sme upozorňovali na to, štandardné pľúcne ventilátory a bežné ventilačné metódy nebudú pri ochorení COVID-19
postačovať. Pri covide, ale aj niektorých ďalších ochoreniach, ide totiž o nehomogénne postihnutie pľúc s nerovnomernou distribúciou
vzduchu v pľúcach. Keď do takýchto poškodených pľúc pustíte podporné dýchanie z klasického ventilátora s fixným nastavením
ventilačných parametrov, deštruuje ich to. Aj to je dôvod, prečo deväť ľudí z desiatich na pľúcnych ventiláciách svojho času v New Yorku
zomrelo a ľudia sa začali pľúcnych ventilácií báť.“ Ísť na pľúcnu ventiláciu sa rovnalo takmer rozsudku smrti.

„Toto je model covidových pľúc a zároveň súčasť trenažéra pre nácvik pokročilých metód pľúcnej ventilácie zabudovanej v tomto
ventilátore,“ vysvetľuje profesor Donič, stojac vedľa ventilátora vystaveného v Dubaji. „Tento ventilátor sme vyvinuli na lekárskej fakulte v
Košiciach v laboratóriu pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie. S nápadom variabilnej ventilácie prišiel už približne pred
15 rokmi doc. MUDr. Pavol Török, CSc., emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny vo VÚSCCH v Košiciach.
Zabudovali ju do ventilátora AURA V v Chirane Stará Turá.“

Foto: Robo Hakl, Pravda

ventilátor, Pavol Török, koronavírus Doc. MUDr. Pavol Török, CSc., pri unikátnej umelej ventilácii

S pomocou viachladinovej pľúcnej ventilácie sa používajú až štyri rôzne hladiny tlakov, ktorých veľkosť a trvanie riadi počítač v snahe
napasovať sa na chaos, ktorý vzniká v distribúcii vzduchu v covidových pľúcach. Pacient na takejto ventilácii má oveľa väčšiu šancu na
prežitie. „Máme to zdokumentované nielen na modeli, ale aj na našich pacientoch, ktorí ležali u nás v Košiciach, keď doba ich
hospitalizácie bola 7,5 dňa oproti ostatným, čo boli hospitalizovaní a ventilovaní tri týždne. U nás bola úmrtnosť 17 % oproti 80 % na
iných pracoviskách,“ hovorí.

Na Slovensku je k dispozícii zhruba 350 takýchto ventilátorov, z ktorých sa síce časť rutinne používa v nemocniciach, ale len veľmi malé
percento využíva aj metodiku viachladinovej ventilácie. „Ak lekár túto teóriu nemá naštudovanú, nedokáže plne využiť možnosti, ktoré mu
ventilátor ponúka,“ dodáva prof. Donič. „Toto, čo tu demonštrujeme, je trenažér pre nácvik takmer všetkých ventilačných metód, môžete
si to predstaviť ako letecký simulátor pre nácvik pilotov. Nahrádza pacienta, prístroj je schopný generovať dychový rytmus, pričom vieme
simulovať zmeny mechanických vlastností pľúc, ale aj hĺbku dychu a rôzne frekvencie dýchania podľa toho, či pacient dýcha rýchlo,
pomaly, hlboko, plytko, alebo nedýcha vôbec. Pľúca nie sú mech, ktorý sa rovnako plní a vyprázdňuje. Keď sú choré, niektoré pľúcne
mechúriky, už postihnuté zápalom, sa ťažšie plnia, potrebujú na naplnenie dlhší čas. Ak sa jeden pľúcny mechúrik nafúkne príliš a druhý
je maličký, vznikajú medzi nimi strižné sily, ktoré priehradku roztrhnú. A nie je to dané len veľkosťou tlaku, ale práve nepomerom
distribúcie vzduchu. Táto metóda je účinná nielen pri covide, ale aj pri akútnom respiračnom distress syndróme (ARDS), pri traumách
pľúc po automobilových haváriách, po potransfúznych komplikáciách. A na čo bol tento ventilátor vyvíjaný prednostne, sú napríklad
pacienti pri kardiologických operáciách na mimotelovom obehu, keď sa do organizmu tiež vo zvýšenej miere uvoľňujú zápalové látky
cytokíny. Tie poškodzujú nielen pľúca, ale aj vzdialené orgány, a to vedie k multiorgánovému zlyhaniu.“

Podľa Doniča má dobré skúsenosti s viachladinovými ventilátormi pri ventilácii covidových pľúc nemocnica v Čadci, Bardejove,
Košiciach, Humennom, Vranove, Trenčíne alebo napríklad v Krompachoch, kde MUDr. Henryk Zajac ventiluje pacientov na dvoch aurách
už rutinne. „Povedal, že sa kedykoľvek za tento ventilátor postaví, ak vraj niekoho zachránil, tak len na tomto ventilátore s použitím
viachladinovej ventilácie. Na Slovensku je vyše desať nemocníc, kde ich používajú, a s ktorými spolupracujeme. V najťažšom období,
keď dostali inovatívne stroje, sme niektorých lekárov školili aj cez mobilný telefón, online, technici z Chirany a niekoľko kolegov chodili
učiť na jednotlivé oddelenia, kde o to prejavili záujem. Niektorí kolegovia prišli na úkor svojej dovolenky a školili sa na našom pracovisku.
Urobili sme obrovský kus práce. Máme jeden z najlepších ventilátorov na svete, ale jedny z najhorších výsledkov, čo sa týka liečby
covidu a úmrtí na milión obyvateľov,“ vzdychne si.

Dosť ťažko sa to vysvetľuje vo svete, keď vidia ventilátor najvyššej verzie Chirana Aura V a následne naše zdravotné štatistiky.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/688128608/6b36b6d8ec66f1b92039?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDc0MTEyMjYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njg4MTI4NjA4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.tL0ZRM0oQ26DeU9VeoYrZ3m-2l3dSrdW-G5h3zxBODI
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/616634-mame-skvely-plucny-ventilator-ale-najhorsie-covidove-statistiky/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

Autor: Bianka Stuppacherová

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko  
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Publikované 11. februára 2022

Share

11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Autor: Spisiakoviny
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Zdieľať

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Reprezentuj farby svojej univerzity aj v letnom semestri. UniCup otvára registrácie do šiestej sezóny!  
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Adam Martiš

Mám 22 rokov, študujem masmediálnu komunikáciu a som milovníkom filmov, seriálov, hier a popkultúrneho obsahu. Zaujímam sa aj o
technológie, hudbu, módu či šport - celkový rozhľad je u mňa na prvom mieste.

Po zimnej časti UniCupu sa opäť otvárajú registrácie aj do letného semestra, v ktorom nás čaká pokračovanie oboch líg, Prestige a
Classic, rovnako ako aj československé CS:GO superfinále. Okrem navýšenia a úpravy cien čakajú na hráčov aj ďalšie novinky.

UniCup Prestige

V prvej lige určené pre najlepšie tímy z každej univerzity sa bude pokračovať, s tým rozdielom, že pozvánku na zvýšenie slotov dostali
TOP 2 tímy z Classic League. Dvojicu zastúpenia budú mať pri League of Legends teda STU a UNIZA, a pri CS:GO STU a UCM.

K ním sa pridajú univerzity ako UK, TUKE, UPJŠ, EUBA, UKF a spoločne budú súťažiť o prize pool 2.600 €. Prvá tisícka bude putovať do
League of Legends, druhá do CS:GO a 600 € si rozdelia dva najlepšie CS:GO tímy v superfinále.

Osobitné registrácie do Prestige League sa túto sezónu neotvárajú.

UniCup Classic

Druhá liga prinesie podobný systém ako v minulej sezóne. Je otvorená pre ľubovoľný počet tímov a univerzít, okrem tých z prvej ligy,
preto si môže zahrať naozaj každý. Súťaží sa taktiež v hrách League of Legends a CS:GO.

Oproti minulej sezóne sa môžu hráči tešiť na navýšenie vecných cien od partnerov ligy, ktoré sa tentokrát vyšplhajú až na celkovú
hodnotu 3.500 €.

Registrácie sú predbežne otvorené do 25. februára 2022 pre:

Autor: Adam Martiš
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Ako upravuje právny poriadok nepoctivé jednanie podnikateľov?  
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Zaujímavosti

Otázka: Ako sú ustanovené zásady poctivého obchodného styku?

Obchodný zákonník v § 265 výslovne upravuje inštitút zásady poctivého obchodného styku, podľa ktorej „Výkon práva, ktorý je v rozpore
so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.“

Zákonné znenie tohto ustanovenia je však dosť strohé a preto je pri jeho výklade potrebné vychádzať najmä zo súdnych rozhodnutí
najvyšších súdnych autorít. Je veľmi ťažké, ba priam nemožné zovšeobecniť, aké konanie je a aké konanie nie je v rozpore s touto
zásadou. Takéto posudzovanie prináleží súdu, ktorý musí prihliadať na každý prípad individuálne a na všetky okolnosti prípadu
komplexne. Napríklad pri úrokoch z omeškania sa nedá presne určiť, že úroky v určitej výške sú v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku a úroky v inej výške sú už v rozpore s nimi.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku 6 MObdo 3/2006 konštatoval, že zásady poctivého obchodného styku „tvoria
ucelený súbor zásad správania, ktorých dodržiavanie v obchodnom styku tento styk kvalifikuje ako poctivý.“ Poctivým obchodným stykom
sa vo svojej podstate rozumie poctivé, slušné a profesionálne správanie podnikateľov vo vzájomných interakciách, ako aj vo vzťahoch s
inými subjektmi.

Ustanovenie tohto § sa vzťahuje na prípady tzv. šikanózneho výkonu práva v obchodných vzťahoch, pričom ide o také zneužitie práva,
ktorého účel nesmeruje k zveľaďovaniu vlastných hospodárskych záujmov z daného záväzkového vzťahu, ale naopak, jeho primárnym
cieľom je poškodenie a znevýhodnenie druhej strany.

Právny poriadok každému priznáva určité práva, ktoré je subjekt oprávnený vykonávať. Ak sa výkon práva prieči zásadám poctivého
obchodného styku, súd mu neprizná ochranu. Je veľmi dôležité podotknúť, že následok odopretia právnej ochrany nemožno zamieňať s
následkom neplatnosti právneho úkonu. V praxi to znamená, že ak osoba vykonávala svoje právo v rozpore s poctivým obchodným
stykom, takýto úkon síce bude platný, ale v prípade potenciálneho súdneho sporu jej súd odoprie právnu ochranu, ak uzná, že jej
konanie nebolo v súlade s poctivým obchodným stykom.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

f ZDIEĽAŤ NA FACEBOOKU

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.

Kontakt: www.strapac.sk

Najnovšie

Autor: redakcia || redakcia
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Zaujímavosti

Otázka: Čo je trest domáceho väzenia?

V prvom rade treba uviesť, že trest domáceho väzenia je druh trestu, ktorý nie je v podmienkach Slovenskej republiky, tak často
aplikovaný. Jeho potenciál doposiaľ nie je využívaný, čo je v 21. storočí pri dnešných moderných technológiách na škodu, nakoľko
odsúdený môže „v pohodlí domova“ odpykať svoj trest.

Obrovskou výhodou trestu domáceho väzenia je zachovávanie rodinných, sociálnych a pracovných väzieb, nakoľko odsúdený môže
naďalej chodiť do práce, keďže súd vo svojom rozhodnutí určí presné časové obdobie počas ktorého bude môcť opustiť svoj domov. A
preto je tento trest domáceho väzenia výnimočný, jednoducho osoba sa môže naďalej aktívne participovať na svojom pracovnom živote,
vzdelaní, prípadne výchove svojich detí či starostlivosti o blízku osobu. Odsúdenie za múry výkonu trestu odňatia slobody je spojené s
rizikom stretu sa s inými odsúdenými, ktorí by mohli zle pôsobiť na osobnosť inej osoby, a teda jeden z účelov trestu výchovy potom
nemusí byt naplnený.

Samozrejme uloženie trestu domáceho väzenia neprichádza do úvahy pri spáchaní akéhokoľvek trestného činu, a rovnako zákonodarca
umožnil jeho uloženie len pri viacerých splnených podmienkach.

(1) Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak

a) vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú
súčinnosť,

c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

(2) Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej
týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto
zákonom.

Dôležitou podmienku pre uloženie tohto druhu trestu je splnenie podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami, ktoré predstavujú
napr. dostatočný GPS signál. V našich kysuckých končinách by takýto problém nemusel nastať, ale na východnom Slovenku je tento
problém pomerne známy, a preto súd nemôže uložiť tento druh trestu aj keby veľmi chcel. Samotný výkon trestu domáceho väzenia
pozostáva z pripevnenia zariadenia, ktorý sa laicky označuje ako náramok, pričom zväčša býva pripevnený na nohe, inak smie byť
pripevnený aj na ruke. Tento náramok vie zaznamenať akékoľvek snahy o jeho odstránenie, zničenie, a tento signál sa následne vysiela
probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý kontroluje činnosť týchto zariadení. Okrem náramku v obydlí je umiestnené aj zariadenie na
kontrolu prítomnosti, ktorý vzhľadovo môžeme prirovnať k starším pevným linkám, ktoré sme kedysi všetci používali. Tieto obe zariadenia
spolu vzájomne komunikujú a samostatne by nevedeli slúžiť.

Istým negatívnym aspektom je absencia právnej úpravy, ktorá umožňuje zúčastňovať sa na náboženských obradoch či iných
náboženských aktivitách. Táto právna úprava paradoxne je zakotvená v Českej republike, ale u nás doposiaľ absentuje, a teda je len na
úvahe súdu, či umožní odsúdenému vo svojom rozhodnutí účasť na náboženských aktivitách.

V druhom rade nemožno opomenúť ani pozitívne vplyvy štátu pri využívaní trestu domáceho väzenia, nakoľko v značnej miere je tento
druh trestu o dosť menej finančne náročnejší. Je pravdou, že prvotná investícia na zakúpenie potrebných technických prostriedkov nie je
malá, ale v konečnom dôsledku ide len o jednorazovú transakciu, kdežto pri samotnom výkone trestu odňatia slobody je to presne
naopak. Táto forma trestu je vhodná predovšetkým pre uvedomenie si následkov svojho protiprávneho konania, keďže dochádza k
miernejšiemu obmedzeniu osobnej slobody, ako pri výkone trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Na záver by som dodal ešte zaujímavosť tohto trestu a to, ak odsúdený sa nachádza v práci, nie je možné odkontrolovať či sa tam
skutočne nachádza, pretože zamestnávateľ nemá povinnosť si umiestniť zariadenie do svojich priestorov, ktoré dokáže komunikovať s
náramkom. Jedinou možnosťou kontroly je aktivita probačného a mediačného úradníka, ktorý má vo svojej právomoci vykonávať bez
akejkoľvek notifikácie kontrolu dodržiavania povinnosti, obmedzení či zákazov uložených súdom.

Máte viac otázok?

Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími
robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.
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f ZDIEĽAŤ NA FACEBOOKU

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

advokát

V roku 2009 mu bol udelený akademický titul na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. JUDr. Peter Strapáč,
poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach práva. Od novembra 2012 JUDr. Peter Strapáč, PhD. poskytuje advokátske služby.

Kontakt: www.strapac.sk
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Podľa

Twitter

12.2.2022 Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby lekárskym zariadeniam,
korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
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webnoviny

11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ

Slovensko sťahuje rodinných príslušníkov diplomatickej misie z Ukrajiny, občanom do krajiny neodporúča...

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Poslať

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo
udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Posted on 11 februára, 2022 by admin

11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Webnoviny Piatok, 11:17 25

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti. Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy
MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť
bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim
zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina. Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v
liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v
reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo
napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde
napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení
bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina. Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Slovensko, Správy

11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Február 11, 2022

Správy

Foto: MEDDI Hub

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. "Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,"
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. "Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku," vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. "MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje," hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. "Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene," dodáva Jiří Pecina.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. “Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,”
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. “Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,” vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. “MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,” hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. “Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,” dodáva Jiří Pecina.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.2.2022 – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby lekárskym
zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis
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11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis
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Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko  
  11. 2. 2022, 12:35, Zdroj: fotonovinky.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
Dosah: 3 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 28 Eur 

11.2.2022 (Webnoviny.sk) – Telemedicínska platforma MEDDI začína svoje aktívne pôsobenie na Slovensku, kde ponúkne služby
lekárskym zariadeniam, korporátnej klientele a verejnosti.

Spoločnosť MEDDI Hub a.s., ktorá stojí za vývojom telemedicínskej platformy MEDDI, začala ponúkať svoje služby lekárskym
zariadeniam, lekárom a korporátnym klientom. Uvedenie služby pre širokú verejnosť bude nasledovať v prvej polovici roka 2022. Medzi
korporátnymi klientmi, ktorí už telemedicínske služby MEDDI ponúkajú svojim zamestnancom alebo klientom patria napríklad spoločnosti
Veolia alebo VISA. MEDDI na Slovensku spolupracuje so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosťou AGEL a tiež
s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Telemedicínske riešenie MEDDI ponúka nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a pacientmi a jej
umožnenie kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného videohovoru alebo chatu. „Naším cieľom je sprístupniť
kvalitnú lekársku starostlivosť všetkým kedykoľvek ju môžu potrebovať a preto naša služba funguje 24 hodín denne, 365 dní v roku,“
hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub.

Lekárom verzie na mieru

Pre lekárske pracoviská vyvíja MEDDI riešenie na mieru. Tak vznikla napríklad verzia aplikácie MOÚ MEDDI, ktorá je vytvorená na mieru
potrebám Masarykovho onkologického ústavu v Brne. Podobné verzie aplikácie sa budú implementovať na onkologických pracoviskách v
Latinskej Amerike a chystá sa aj pilotný projekt na otestovanie MEDDI Diabetes a MEDDI Baby pre budúce mamičky. „Telemedicína je
skvelým nástrojom pre komunikáciu pacientov a lekárov ohľadom bežných každodenných lekárskych záležitostí, nesmierne efektívna je
ale práve v prípade chronických alebo dlhodobých pacientov, kedy výrazne obmedzuje potreby osobných návštev a umožňuje riešiť
mnohé detaily liečby na diaľku,“ vysvetľuje Jiří Pecina.

Chronickým pacientom tiež telemedicína pomáha zvyšovať ich angažovanosť v liečbe a lekárom umožňuje pravidelný monitoring
pacientov. Aplikácia MEDDI totiž umožňuje zbierať dáta z periférnych zariadení v reálnom čase a sprístupňovať ich priamo ošetrujúcemu
lekárovi. Je to veľmi praktické v oboroch ako je diabetológia, kardiológia alebo napríklad pri sledovaní budúcich mamičiek. Telemedicína
je tiež vítaným pomocníkom v prostredí ústavov sociálnej starostlivosti, kde napomáha obmedziť administratívu a poskytnúť klientom
pohodlné spojenie s lekárom v prípade potreby. Pre potreby týchto zariadení bola vyvinutá verzia MEDDI Care, ktorá je v súčasnej dobe
testovaná.

Telemedicína ako bonus pre zamestnancov

MEDDI okrem lekárskych zariadení oslovuje aj korporátnych klientov a to v podobe zamestnaneckých benefitov. Moderné spoločnosti
vymýšľajú neustále nové spôsoby, ako svojich zamestnancov ohodnotiť a zaistenie funkčného systému telemedicíny patrí k posledným
trendom. „MEDDI ako služba pre zamestnancov funguje skvele. Zamestnanci oceňujú možnosť konzultovať vlastné zdravotné problémy
alebo záležitosti týkajúce sa rodiny kedykoľvek a prostredníctvom mobilného telefónu. Oceňujú tiež následnú možnosť rýchleho
objednania k špecialistovi, pokiaľ to situácia vyžaduje,“ hovorí Jiří Pecina. Pre zamestnávateľov zase MEDDI znamená spôsob, ako znížiť
celkový čas, ktorý zamestnanci trávia mimo zamestnania pri riešení lekárskych záležitostí. „Z našej skúsenosti vieme, že až 30% vecí
môžu pacienti vyriešiť s lekárom vzdialene,“ dodáva Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť MEDDI Hub vstupuje na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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Vyberajú si vysokú školu  
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Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka:

Maturanti si vyberajú kde a čo budú študovať. Prvé prihlášky treba poslať už do konca februára. Stále viac študentov volí zahraničnú
vysokú školu.

Monika Grznárová, redaktorka:

Aj títo stredoškoláci sa rozhodujú kam povedú ich ďalšie kroky. Vyberajú si z viac ako 40 vysokých škôl.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Na STU-čku do Bratislavy.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Chcel by som ísť do Trnavy na STU-čku integrovanú bezpečnosť.

maturanti, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Levice:

Chystám sa na materiálovo-technologickú fakultu v Trnave.

Monika Grznárová, redaktorka:

Termín na podanie prihlášky si však musia budúci vysokoškoláci ustriehnuť. Na každej univerzite, ale aj fakulte je iný. Niekde do konca
februára, inde majú na rozmyslenie viac času.

Lenka Millerová, hovorkyňa UK v Bratislave:

Na všetky študijné programy je možné podať si elektronickú prihlášku, ktorá je v mnohých prípadoch aj lacnejšia ako klasická papierová,
ale pozor niekde je potrebné popri elektronickej prihláške poslať aj papierovú poštou. Cena prihlášok sa pohybuje od 15 do 100 Eur v
závislosti od študijného programu a fakulty. Najvyššia suma je za prihlášku na zubné lekárstvo.

Monika Grznárová, redaktorka:

Študenti sa ani tento rok neprídu pozrieť na vysoké školy osobne. Do univerzít nahliadnu aspoň virtuálne vďaka dňom otvorených dverí.
Niekde si dokonca môžu zažiť aj prvú prednášku.

profesor:

100 metrov polystyrénu na jednej strane, 100 metrov polystyrénu na druhej strane.

Tomáš Zavatčan, hovorca UPJŠ, Košice:

Je to pútavá forma. Máme s ňou dobré skúsenosti a taktiež aj výsledky sledovanosti nasvedčujú, že tento formát je pre nás progresívny,
avšak nechceme sa ani do budúcna vzdať prezenčných dní otvorených dverí.

Monika Grznárová, redaktorka:

Naše univerzity bojujú o študentov nielen medzi sebou, ale veľkou konkurenciou sú aj zahraničné vysoké školy. Každý piaty študent
odchádza študovať mimo Slovenska. Spôsobené je to slabým financovaním univerzít, ale aj plagiátorskými kauzami.

Filip Šuran, predseda ŠRVŠ:

"Momentálne je to dokonca na takej úrovni, že sme druhí najhorší v rámci krajín Európskej únie. Naši študenti vnímajú zahraničné vysoké
školy napríklad aj české školy ako prestížnejšie. Ten trend je naozaj narastajúci, čo je desivé. Za posledných 20 rokov voči tomu žiadna
vláda nezakročila aj keď každá to mala v programovom vyhlásení."

Monika Grznárová, redaktorka:

Na niektoré školy sa študenti dostanú na základe známok zo strednej, z maturity alebo výsledkami porovnávacích testov. Iných čakajú
prijímačky. Regionálne štáby a Monika Grznárová, Televízia Markíza
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redaktorka:

Zvládli by ste prijímačky? Svoje vedomosti si môžete preveriť v ukážkovom online teste. Nájdete ho na našom webe tvnoviny.sk.
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Prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  11. 2. 2022, 6:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

popoludní: I. Matejička

-----------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

-----------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

-----------------------------------------------------------

08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

Text

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR
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Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Video, Zvuk, Foto

11.00 Otvorenie urgentného príjmu 2. typu za účasti ministra V. Lengvarského

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh
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Aktualizovaný prehľad udalostí na piatok 11. februára  
  11. 2. 2022, 9:21, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: Filozofická Fakulta UPJŠ

Vedúci vydania:

predpoludním: D. Popoffová

popoludní: I. Matejička

-----------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

-----------------------------------------------------------

E - mail: domred@tasr.sk, tel.: 59 21 04 58

dispecing@tasr.sk, tel.: 0905 282 190

-----------------------------------------------------------

08.15 Pracovný výjazd ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga v Komárne

08.15 h - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 1382/2

09.20 h - Základná škola, Rozmarínová 3109/1

10.25 h - Brífing

pred budovou školy

10.40 h - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná

11.35 h - Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5

Komárno

08.30 Livestream ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

Témy:- schválenie novely 669

- nový mýtny systém

- mostný program

- rozvoj bratislavskej hlavnej stanice a priľahlého okolia

- harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry

- stav plánovaných obchvatov Šale, Prievidze a Sabinova

- predĺžená platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie

- rekonštrukcia tzv. panelky pri Trenčíne

- sto miliónov eur z plánu obnovy pôjde na rozvoj cyklodopravy

Livestream na linku: https://fb.me/e/2aSUstOgg

Text

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - online

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

09.00 55. schôdza Národnej rady SR
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Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

Text, Video, Zvuk, Live

09.00 TK Slovenskej aliancie moderného obchodu

Téma: Hodnotenie priebehu roka 2021 v sektore obchodu na Slovensku.

Bratislava, hotel Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1

Text, Video, Zvuk, Foto, Live

09.00 Virtuálny deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

prostredníctvom fakultného konta na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/1353623108421785

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

10.00 Pracovný výjazd predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Orave

10.00 h - Stretnutie s vedením a so študentmi, prehliadka školy

Nižná, Spojená škola

Podujatie sa uskutoční bez účasti médií, ilustračné zábery budú na vyžiadanie k dispozícii

11.25 h - Stretnutie s vedením ZŠ a účasť na vyučovaní

12.00 h - fototermín pre médiá

Trstená, Základná škola Rudolfa Dilonga

13.20 h - Brífing predsedu vlády SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany
Síthovej

Dolný Kubín, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Text, Zvuk, Foto

11.00 Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský sa zúčastní otvorenia nového urgentného príjmu 2. typu.

11.00 h - TK ministra Vladimíra Lengvarského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Tekáča a primára Urgentného príjmu Nemocnice Poprad, a.s. Jozefa Chlebca.

Následne po TK bude prehliadka priestorov nového urgentného príjmu s možnosťou realizácie ilustračných záberov a fotografií.

Poprad, pred urgentným príjmom nemocnice, Banícka 803/28

Text, Zvuk, Foto

14.00 Sprístupnenie výstavy Národné parky Slovenska

Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum

17.00 Otvorenie výstavy 6. Medzinárodné trienále textilu

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 6. apríla sa predstaví 83 umelcov z celého sveta. Súčasťou projektu je aj komorná výstava Boženy
Augustínovej-Rochovanskej.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova ulica

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

lt kh

Autor: LT

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 62

Maturantom otvárajú brány vyskokej školy aj porovnávacie testy. Vyskúšajte, či by ste nimi prešli  
  11. 2. 2022, 18:10, Zdroj: tvnoviny.sk , Sentiment: Ambivalentný, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Tomáš Zavatčan

Dosah: 261 031 GRP: 5,80 OTS: 0,06 AVE: 1634 Eur 

Nejde o vedomostné otázky.

Maturanti. Foto: TASR

Rozhodujú o svojom ďalšom osude. Maturanti si vyberajú, kde a čo budú študovať. Prvé prihlášky musia poslať už do konca februára.

Na niektoré školy sa študenti dostanú na základe známok zo strednej školy, z maturity, prijímačkami alebo výsledkami národných
porovnávacích testov. Tie testujú základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole.

Nejde o vedomostné otázky, ich cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva si zapamätali. Tvorcovia preto sľubujú, že je
spravodlivejší. Dôležitú úlohu hrá aj obmedzený čas na riešenie. Vyskúšať, či by ste testom prešli, si môžete aj vy. Nájdete ho na tajto
stránke.

Termíny sa blížia

Ak stredoškoláci zvládnu spomínané posledné kroky na starej škole, čaká ich nová kapitola. Termín na podanie prihlášky si musia budúci
vysokoškoláci ustriehnuť. Na každej univerzite, ale aj fakulte, je iný. Niekde to študenti musia stihnúť do konca februára, inde majú na
rozmyslenie viac času.

„Na všetky študijné programy je možné si podať elektronickú prihlášku, ktorá je v mnohých prípadoch aj lacnejšia ako klasická papierová.
Ale pozor, niekde je potrebné popri elektronickej prihláške poslať aj papierovú poštou. Cena prihlášok sa pohybuje od 15 do 100 eur v
závislosti od študijného odboru a fakulty. Najvyššia suma je za prihlášku na zubné lekárstvo,“ hovorí Lenka Miller, hovorkyňa UK v
Bratislave.

Študenti sa ani tento rok neprídu pozrieť na vysoké školy osobne. Do univerzít nahliadnu aspoň virtuálne vďaka dňom otvorených dverí.
Niekde si dokonca môžu zažiť aj prvú prednášku.

„Je to pútavá forma, máme s ňou dobré skúsenosti a takisto aj výsledky sledovanosti nasvedčujú, že tento formát je pre nás progresívny.
Avšak nechceme sa do budúcna vzdať prezenčných dní otvorených dverí,“ tvrdí hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Naše univerzity bojujú o študentov nielen medzi sebou, ale veľkou konkurenciou sú aj zahraničné vysoké školy. Každý piaty študent
odchádza študovať mimo Slovenska.

Spôsobené je to slabým financovaním univerzít, ale aj plagiátorskými kauzami. „Momentálne je to dokonca na takej úrovni, že sme druhí
najhorší v rámci krajín EÚ. Naši študenti vnímajú zahraničné vysoké školy, napríklad aj tie české, ako prestížnejšie. Trend je naozaj
narastajúci, čo je desivé, lebo za posledných 20 rokov voči tomu nezakročila žiadna vláda. Aj keď každá to má v programovom
vyhlásení,“ dodáva Filip Šuran predseda Študentskej rady vysokých škôl.

Téme sa venovala Monika Grznárová:

Autor: kosecekova.rebeka
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