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16.11.2022 | University Spartacus, foto: University Spartacus

KOŠICE - University Spartacus je spoločným projektom troch košických univerzít (TUKE, UPJŠ a UVLF). Univerzitný hokejový program
chce byť silnou športovou alternatívou pre hokejistov, ktorí chcú pokračovať v kariére štúdiom na vysokej škole, pričom má ambíciu
spolupracovať s najlepšími odborníkmi v širšom regióne.

„Stavili sme na dlhodobý rozvojový projekt. Už dnes ponúkame študentom kvalitný tréningový proces na ľade aj mimo neho. Zároveň
pracujeme na tom, aby naši hráči mali aj tú najlepšiu dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ vyhlásil Ladislav Nagy, generálny manažér
University Spartacus.

Centrum preventívnej a športovej kardiológie (CPaŠK) je odpoveďou Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
(VÚSCH, a.s.) v Košiciach na zvýšený dopyt športových klubov aj individuálnych športovcov po preventívnej zdravotnej starostlivosti.

„Kolapsy pri vrcholovom športe sú čoraz častejšie, a pritom im dnes dokážeme veľmi úspešne predchádzať. Musíme však vedieť, aký je
zdravotný stav športovca a najmä jeho srdca, čo so špičkovou medicínskou technikou a odborníkmi, ktorých máme, nie je problém zistiť“,
konštatuje jeho generálny riaditeľ MUDr. Štefan Lukačín.

Práve spájanie síl, možností a výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja stojí za spoločným univerzitným hokejovým programom
košických univerzít.

„Všetky tri univerzity v Košiciach pracujú spoločne na tom, aby sme vytvárali atraktívne, inovatívne a hlavne podnetné prostredie pre
našich študentov. V projekte University Spartacus sa snažíme aplikovať výsledky nášho výskumu a vývoja do reálnej praxe. Sme veľmi
radi, že môžeme na tomto projekte spolupracovať aj s odborníkmi z VÚSCH, a.s.,“ priblížil ciele projektu Spartacus prof. Pavol Sovák,
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aplikácia reálneho výskumu a vývoja v praxi je pod dohľadom prodekana TUKE pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy doc. Maroša
Halamu, ktorý zastupuje Slovensko v európskych vedeckých platformách.

„Ako bývalý hokejista mám k tomuto projektu,srdcový vzťah'. V rámci spoločného vedeckého tímu (TUKE, UPJŠ a SAV) pracujeme na
koncepte projektu so širším záberom, ktorý bude pokrývať vývoj vlastných senzorov na neinvazívnej báze, zber dát z tela športovcov, ich
analýzu a predikcie. Berieme to ako výzvu, no zároveň si uvedomujeme, že je to beh na dlhú trať, ale zároveň veľmi zaujímavá cesta ako
zatraktívniť vedu ešte viac, napredovať a prinášať v tomto regióne inovatívne riešenia priamo do praxe“.

Špecializovanému kardiologickému vyšetreniu sa vo VÚSCH, a.s. podrobilo 25 hráčov vrátane generálneho manažéra Ladislava Nagya.

„Reagujeme na aktuálnu situáciu a v našom centre prinášame špičkovú kardiovaskulárnu prevenciu, pokiaľ ide o riziko neočakávaného
poškodenia zdravia, eventuálne náhleho úmrtia pri mimoriadnej fyzickej záťaži,“ priblížil medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory
VÚSCH, a.s., doc. Martin Studenčan.

Jiří Bicek mentoruje tento projekt z pozície regionálneho inštruktora Slovenské zväz ľadového hokeja. „Špičkový zdravotná starostlivosť
je nevyhnutnou súčasťou našej práce. Každý zo svojej pozície musí spraviť maximum, aby sme športovcom ponúkali to najlepšie, čo je v
danej oblasti k dispozícii“, uzavrel tému prvý Slovák, ktorý vyhral Stanley Cup.
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Prvoligové družstvo Young Angels Košice zdolalo TYDAM UPJŠ Košice na jeho palubovke 66:59 a je naďalej bez prehry v tejto sezóne
1. ligy žien.

Druhý duel sa hral v Rožňave, kde domáce basketbalistky privítali bratislavský Dubček a vysoko mu podľahli, keď inkasovali vyše 100
bodov a výsledný pomer bol 49:102.

1. liga žien 2022/23 – 4. kolo

TYDAM UPJŠ Košice – YOUNG ANGELS Košice 59:66 (23:34)

TYDAM UPJŠ Košice: Flešárová 16, Pahulyová S. 12, Mončeková 9, Hricová 3, Pahulyová M. 2 (Žondorová 7, Minčíková a Mladšíková
po 4, Desiatníková 2, Evelleyová, Burava a Lechmanová po 0), tréner: Jozef Verešpej.

YOUNG ANGELS Košice: Plavnická 14, Mikovčáková 13, Szmereková 4, Filická 3, Bohušová 2 (Rebejová 12, Jakubčeková 7,
Majorošová 5, Holomaniová 4, Jakabová 2, Vrábľová 0), tréner: Radko Dvorščák.

TH: 10/14 – 19/26. Trojky: 1/? – 1/17. Fauly: 26 – 19. Štvrtiny: 13:15, 10:19, 18:17, 18:15.

Rozhodovali: Karnay, Andráši.

„Zápas, ktorý sme odohrali, bol síce pre nás úspešný, no víťazstvo sa nerodilo ľahko. TYDAM nám bol vyrovnaným súperom, ktorý
adekvátne vzdoroval. Nemôžem teda povedať, že sme získali body do tabuľky ľahko. Našim najslabším článkom v zápase bola
jednoznačne úspešnosť streľby. Naša celková úspešnosť z "poľa“ (dvojková + trojková spolu) bola 4/39, čiže na úrovni 10%, čo je až
alarmujúce číslo. Som rád, že sme naopak z podkošového priestoru dokázali bodovať, čo nám výrazné pomohlo. Navzdory slabej
streľbe, ktorá k zápasom patrí a sú dni, keď to proste nejde, sa neviem zbaviť pocitu, že bolo dostatok situácií v obrannej fáze, ktoré sme
riešili neadekvátne. Každopádne nabrali sme ďalšie skúsenosti, uhrali neľahké víťazstvo, ktoré sa tiež počíta a môžeme naďalej
pracovať, aby sme boli stále lepšími, ako po individuálnej tak aj po kolektívnej stránke hry", vyjadril sa hlavný tréner Young Angels Košice
Radko Dvorščák.

ŽBK Rožňava – Dubček Bratislava 49:102 (31:53)

ŽBK Rožňava: Mišendová 18, Molčíková 9, Adamková 5, Šimková 1, Zagibová 0 (Semanová 7, Albertová 4, Schmidt 3, Steinhübelová 2,
Laskovičová Simona a Sabína po 0), trénerka: Zuzana Lazárová.

Dubček Bratislava: Bachorová 20, Riecka 19, Urbanová 16, Olšová 10, Bertovič 4 (Arendáčová 15, Kašelová Milica 9, Tvrdá 5, Toccacieli
4, Kašelová Danica a Kobzová po 0, tréner: Viliam Pešta.

TH: 8/13 – 9/14. Trojky: 7/13 – 7/26. Fauly: 13 – 16. Štvrtiny: 13:26, 18:27, 4:28, 14:21.

Rozhodovali: Bohucký, Barabášová.

Autor: Radko Dvorščák
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[strojový prepis] … teda vyzerali novembrové udalosti na východnom Slovensku? Ako a kde sa začali formovať študentská občianske
aktivity? Aj o tom sa porozprávame s pánom profesorom Martinom pekárom, vedúcim katedry histórie Filozofickej fakulty univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý večer, pán profesor. Takže čo sa dialo v podstate v…
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Rektori univerzít v Košiciach a Prešove potvrdili pokračovanie výučby. Peniaze na energie už majú na účtoch.

KOŠICE, PREŠOV

Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať.

Po utorkovom rokovaní (8. 12.) s ministrom školstva Jánom Horeckým s dohodou na systémových opatreniach týkajúcich sa
financovania vysokých škôl to potvrdili rektori týchto univerzít.

„Dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej,“ povedal minister novinárom. Poukázal
pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.

„Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka,
aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj
nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže
budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ dodal Horecký.

Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizujú.

Semester bez obmedzení

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné.

„Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023, takže máme
dobrú správu pre našich študentov a pokračujeme ďalej vo výučbe. Verím, že tento zimný semester sa zvládne bez nejakých
obmedzení,“ povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Peniaze na energie už majú univerzity na účte

Na rokovaniach boli aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

„Dostali sme nielen prísľuby, ale aj konkrétne systémové riešenia, čo nás vedie k tomu, že výučba bude pokračovať, pretože je reálna
nádej, že budúci rok sa rozpočtovo dostaneme na úroveň roku 2020. Súčasne nám prišli dotácie na zvýšenie cien energií, tieto peniaze
už máme na účte, takže nie je dôvod prerušovať výučbu,“ povedala Mojžišová.

Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.

Vyučovací proces na univerzitách pokračuje. Zdroj: (TASR)

Autor: (TASR)
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Štvrtok 17.11.2022, 09:00

Iné termíny

Pozývame Vás na predajnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.11. až 20.11.2022 denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavovatelia poskytnú poradenskú činnosť a rôzne konzultácie, predaj medu a iných včelárskych výrobkov vrátane ochutnávok a
tvorivých dielní.

Cez víkend 12. a 13. novembra sa môžete zúčastniť prednášok pre laickú i odbornú verejnosť. Presný program bude známy neskôr.
Otváracie hodiny areálu (záhrada a skleníky) ostávajú platné ako doteraz, tzn. od 9:00 do 15:00 hod.

Víkendové prednášky:

12.11.2022

10:00 hod. - Vladimíra Kňazovická - Pôvod a využitie včelích produktov 14:00 hod. - Robert Gregorek - Krajinárske opatrenia
inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, čiastkové poznatky získané pri práci s
jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom

13.11.2022

09:30 hod. - Jaroslav Pásler - Pomôcky pri chove matiek 14:00 hod. - Jaroslav Gasper - Úľová problematika: História a súčasnosť

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

Zdroj: upjs.sk
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Košice Zaujímavosti

Niektorým mladým ľuďom to nič nehovorí.

Dnes si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Obyvatelia Československa si pokojnými protestmi pred 33 rokmi vybojovali
zmenu režimu. Dlhoročná vláda komunistov padla a Nežná revolúcia otvorila cestu demokracii. Niektorým mladým ľuďom však sviatok
17. novembra nič nehovorí. Historička z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Alžbeta Śnieżko Bojková tvrdí, že problémom je
aj neefektívna výučba dejepisu na školách:

„Uvedomiť si, aké to je, keď sú obmedzované základné ľudské práva a slobody, si oni môžu na základe toho, čo si prečítajú a čo sa oni
naučia. Ale aby sa s tým emocionálne identifikovali, tak to si vyžaduje oveľa iný proces na dejepise alebo pri učení sa o minulosti, aby
vlastne aj pochopili, o čo išlo. Tie dôsledky toho, čo sa vlastne 17. novembra stalo, cítili ľudia neskôr, možno až oveľa neskôr.“

Obyvatelia Československa si pred 33 rokmi vybojovali zmenu režimu / TASR

Pád komunistického režimu v Európe bol spôsobený zaostávaním Východu za Západom, narastajúcou nespokojnosťou verejnosti či
túžbou po slobode.

„Často teraz počúvame od aktérov 17. novembra, že tie predstavy boli iné, ako to v skutočnosti dopadlo. Ale v každom prípade si myslím,
že je nepopierateľné, že úplne najväčšia pridaná hodnota toho je, že žijeme v demokratickej krajine, čo vtedy v podstate nebolo možné.
Čiže toto je to, v čom tá predstava aktérov 17. novembra bola splnená,“ skonštatovala Śnieżko Bojková.

Okrem Dňa boja za slobodu a demokraciu si dnes pripomíname aj Medzinárodný deň študentstva. Práve mladí ľudia boli počas Nežnej
revolúcie tí, ktorí dali najavo svoj nesúhlas s režimom.

Autor: RÁDIO KOŠICE

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Bratislava 17. novembra (TASR/OTS) - Telemedicína rozširuje možnosti, ako využiť náš telefón na veci, ktoré nám pomáhajú sledovať
naše zdravie, či dokonca nám môžu zachrániť život. Zároveň znižuje riziká, ktoré prináša samodiagnostika a zvyšuje dostupnosť
zdravotnej starostlivosti. A vďaka telefónu si už vieme okrem klasickej selfie urobiť za pár sekúnd aj tzv. „zdravotnú selfie“.
Telemedicínska aplikácia MEDDI BioScan umožňuje zmerať si základné zdravotné parametre ako krvný tlak, tepovú frekvenciu, obsah
kyslíka v krvi, či úroveň duševného stresu. To všetko len za pomoci kamery v telefóne a podobným spôsobom ako by sme si robili selfie.
Apka v mobile nám pohodlne nahradí tlakomer, či dokonca oxymeter, ktorý sa stal počas pandémie súčasťou mnohých domácich
lekárničiek. Navyše zmeria zdravotné hodnoty presnejšie, ako by ste to urobili sami.

Výsledky ako od lekára

Princíp, na ktorom sken funguje, sa volá fotopletyzmografia. Kamera v telefóne umožňuje zmerať si základné zdravotné hodnoty bez
nutnosti pripojenia akéhokoľvek ďalšieho prídavného zariadenia. Netreba však zabudnúť na vypnutie módu šetrenia batérie. „Vstavaný
laser v čelnej strane telefónu dokáže v kombinácii s fotoaparátom veľmi presne zamerať pružnosť stien ciev i to, akú farbu majú naše
červené krvinky,“ hovorí o unikátnej novinke, ktorá je dostupná už aj Slovákom, Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti
MEDDI hub. „Tlakomer, či oxymeter už doma máme, často ich však nepoužívame správne, prípadne nevieme presne čítať namerané
hodnoty. MEDDI BioScan urobí všetko za nás. Stačí na seba otočiť fotoaparát a nechať robiť aplikáciu svoju prácu. Ak si viete urobiť cez
mobil selfíčko, potom viete používať aj BioScan,“potvrdzuje telemedicínsky expert. Presnosť meraní je až 99,5% a spoločnosť aplikáciu
testovala v spolupráci s lekármi.

Najrýchlejšia cesta k lekárovi 24/7

MEDDI BioScan je súčasťou telemedicínskej aplikácie MEDDI app, ktorá nás dokáže spojiť so slovenským lekárom kedykoľvek a
kdekoľvek. Neodpovedá naprogramovaný robot, ale skutočný lekár, všeobecný, ale aj pediater, s ktorým môžeme komunikovať
prostredníctvom chatu, hovoru alebo videohovoru. Môžete si vzájomne preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných
liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje lekárom viesť e-kartotéku a ani
na druhý názor lekára nemusíte čakať niekoľko dní, či týždňov. V prípade neakútnych zdravotných problémov dokáže aplikácia nahradiť
zbytočné cestovanie za lekárom a vyčkávanie v čakárňach. MEDDI app je nielen počas sviatkov nenahraditeľným a rýchlym spojením s
lekárom. „Žijeme v dobe, keď už aj malé dieťa dokáže poslať z dovolenky fotku alebo video, tak by bolo nelogické, aby sme sa nedokázali
spojiť rovnakou len lepšie zabezpečenou cestou s lekárom. Je známe, že okolo 30 percent osobných návštev všeobecného lekára, či
pediatra je zbytočných a dali by sa vyriešiť rýchlo a jednoducho práve vďaka telemedicíne. Prognózy v tomto smere nie sú optimistické a
predpokladá sa, že dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti sa bude ďalej zhoršovať. MEDDI app, ktorú vyvíjame a vylepšujeme od
roku 2016, urýchľuje a zjednodušuje kontakt lekár – pacient. Verím v hybridnú medicínu, ktorá šetrí čas na oboch stranách. Aplikácia
odbúrava veľkú časť byrokracie, minimalizuje vyzváňanie telefónov v ambulanciách a lekárom, či sestrám ostáva čas na dobrú liečbu ich
pacientov,“ spresňuje Jiří Pecina.

Státisíce užívateľov po celom svete

Spoločnosť MEDDI hub je držiteľom certifikátu ISO 13486 - systému riadenia kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Aplikáciu
MEDDI app v súčasnosti využíva cez 5000 lekárov a státisíce bežných ľudí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj v Latinskej
Amerike. Ozbrojené sily Peru zvažujú jej využívanie na námorných a riečnych lodiach. Stiahnutie MEDDI app a vyskúšanie spojenia s
lekárom je zadarmo. Je jedno, kde ste poistený. Rozšírené verzie za niekoľko eur umožňujú rodičom pridať si na jeden účet až štyri deti.
Lekári majú vždy bezplatný prístup. Všetci užívatelia majú k dispozícií non-stop technickú podporu na telefónnom čísle +421 221 025
382.

Spoločnosť MEDI hub je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, ÚPMD, ale aj odborným
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“.
Zástupcovia spoločnosti tento rok podpísali Memorandum o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vytvára
podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online
monitoring kardiovaskulárneho systému.

Viac na www.meddi.com/sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a
za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Autor: TAR
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Telemedicína rozširuje možnosti, ako využiť náš telefón na veci, ktoré nám pomáhajú sledovať naše zdravie, či dokonca nám môžu
zachrániť život.

Bratislava 17. novembra (OTS) - Zároveň znižuje riziká, ktoré prináša samodiagnostika a zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A
vďaka telefónu si už vieme okrem klasickej selfie urobiť za pár sekúnd aj tzv. „zdravotnú selfie“. Telemedicínska aplikácia MEDDI
BioScan umožňuje zmerať si základné zdravotné parametre ako krvný tlak, tepovú frekvenciu, obsah kyslíka v krvi, či úroveň duševného
stresu. To všetko len za pomoci kamery v telefóne a podobným spôsobom ako by sme si robili selfie. Apka v mobile nám pohodlne
nahradí tlakomer, či dokonca oxymeter, ktorý sa stal počas pandémie súčasťou mnohých domácich lekárničiek. Navyše zmeria zdravotné
hodnoty presnejšie, ako by ste to urobili sami.

Výsledky ako od lekára

Princíp, na ktorom sken funguje, sa volá fotopletyzmografia. Kamera v telefóne umožňuje zmerať si základné zdravotné hodnoty bez
nutnosti pripojenia akéhokoľvek ďalšieho prídavného zariadenia. Netreba však zabudnúť na vypnutie módu šetrenia batérie. „Vstavaný
laser v čelnej strane telefónu dokáže v kombinácii s fotoaparátom veľmi presne zamerať pružnosť stien ciev i to, akú farbu majú naše
červené krvinky,“ hovorí o unikátnej novinke, ktorá je dostupná už aj Slovákom, Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti
MEDDI hub . „Tlakomer, či oxymeter už doma máme, často ich však nepoužívame správne, prípadne nevieme presne čítať namerané
hodnoty. MEDDI BioScan urobí všetko za nás. Stačí na seba otočiť fotoaparát a nechať robiť aplikáciu svoju prácu. Ak si viete urobiť cez
mobil selfíčko, potom viete používať aj BioScan,“potvrdzuje telemedicínsky expert. Presnosť meraní je až 99,5% a spoločnosť aplikáciu
testovala v spolupráci s lekármi.

Najrýchlejšia cesta k lekárovi 24/7

MEDDI BioScan je súčasťou telemedicínskej aplikácie MEDDI app , ktorá nás dokáže spojiť so slovenským lekárom kedykoľvek a
kdekoľvek. Neodpovedá naprogramovaný robot, ale skutočný lekár, všeobecný, ale aj pediater, s ktorým môžeme komunikovať
prostredníctvom chatu, hovoru alebo videohovoru. Môžete si vzájomne preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných
liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje lekárom viesť e-kartotéku a ani
na druhý názor lekára nemusíte čakať niekoľko dní, či týždňov. V prípade neakútnych zdravotných problémov dokáže aplikácia nahradiť
zbytočné cestovanie za lekárom a vyčkávanie v čakárňach. MEDDI app je nielen počas sviatkov nenahraditeľným a rýchlym spojením s
lekárom. „Žijeme v dobe, keď už aj malé dieťa dokáže poslať z dovolenky fotku alebo video, tak by bolo nelogické, aby sme sa nedokázali
spojiť rovnakou len lepšie zabezpečenou cestou s lekárom. Je známe, že okolo 30 percent osobných návštev všeobecného lekára, či
pediatra je zbytočných a dali by sa vyriešiť rýchlo a jednoducho práve vďaka telemedicíne. Prognózy v tomto smere nie sú optimistické a
predpokladá sa, že dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti sa bude ďalej zhoršovať. MEDDI app, ktorú vyvíjame a vylepšujeme od
roku 2016, urýchľuje a zjednodušuje kontakt lekár – pacient. Verím v hybridnú medicínu, ktorá šetrí čas na oboch stranách. Aplikácia
odbúrava veľkú časť byrokracie, minimalizuje vyzváňanie telefónov v ambulanciách a lekárom, či sestrám ostáva čas na dobrú liečbu ich
pacientov,“ spresňuje Jiří Pecina.

Státisíce užívateľov po celom svete

Spoločnosť MEDDI hub je držiteľom certifikátu ISO 13486 - systému riadenia kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Aplikáciu
MEDDI app v súčasnosti využíva cez 5000 lekárov a státisíce bežných ľudí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj v Latinskej
Amerike. Ozbrojené sily Peru zvažujú jej využívanie na námorných a riečnych lodiach. Stiahnutie MEDDI app a vyskúšanie spojenia s
lekárom je zadarmo. Je jedno, kde ste poistený. Rozšírené verzie za niekoľko eur umožňujú rodičom pridať si na jeden účet až štyri deti.
Lekári majú vždy bezplatný prístup. Všetci užívatelia majú k dispozícií non-stop technickú podporu na telefónnom čísle +421 221 025
382.

Spoločnosť MEDDI hub je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, ÚPMD, ale aj odborným
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“.
Zástupcovia spoločnosti tento rok podpísali Memorandum o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vytvára
podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online
monitoring kardiovaskulárneho systému.

Viac na www.meddi.com/sk .

Autor: OTS
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Bratislava 17. novembra (TASR/OTS) - Telemedicína rozširuje možnosti, ako využiť náš telefón na veci, ktoré nám pomáhajú sledovať
naše zdravie, či dokonca nám môžu zachrániť život. Zároveň znižuje riziká, ktoré prináša samodiagnostika a zvyšuje dostupnosť
zdravotnej starostlivosti. A vďaka telefónu si už vieme okrem klasickej selfie urobiť za pár sekúnd aj tzv. „zdravotnú selfie“.
Telemedicínska aplikácia MEDDI BioScan umožňuje zmerať si základné zdravotné parametre ako krvný tlak, tepovú frekvenciu, obsah
kyslíka v krvi, či úroveň duševného stresu. To všetko len za pomoci kamery v telefóne a podobným spôsobom ako by sme si robili selfie.
Apka v mobile nám pohodlne nahradí tlakomer, či dokonca oxymeter, ktorý sa stal počas pandémie súčasťou mnohých domácich
lekárničiek. Navyše zmeria zdravotné hodnoty presnejšie, ako by ste to urobili sami.

Výsledky ako od lekára

Princíp, na ktorom sken funguje, sa volá fotopletyzmografia. Kamera v telefóne umožňuje zmerať si základné zdravotné hodnoty bez
nutnosti pripojenia akéhokoľvek ďalšieho prídavného zariadenia. Netreba však zabudnúť na vypnutie módu šetrenia batérie. „Vstavaný
laser v čelnej strane telefónu dokáže v kombinácii s fotoaparátom veľmi presne zamerať pružnosť stien ciev i to, akú farbu majú naše
červené krvinky,“ hovorí o unikátnej novinke, ktorá je dostupná už aj Slovákom, Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti
MEDDI hub. „Tlakomer, či oxymeter už doma máme, často ich však nepoužívame správne, prípadne nevieme presne čítať namerané
hodnoty. MEDDI BioScan urobí všetko za nás. Stačí na seba otočiť fotoaparát a nechať robiť aplikáciu svoju prácu. Ak si viete urobiť cez
mobil selfíčko, potom viete používať aj BioScan,“potvrdzuje telemedicínsky expert. Presnosť meraní je až 99,5% a spoločnosť aplikáciu
testovala v spolupráci s lekármi.

Najrýchlejšia cesta k lekárovi 24/7

MEDDI BioScan je súčasťou telemedicínskej aplikácie MEDDI app, ktorá nás dokáže spojiť so slovenským lekárom kedykoľvek a
kdekoľvek. Neodpovedá naprogramovaný robot, ale skutočný lekár, všeobecný, ale aj pediater, s ktorým môžeme komunikovať
prostredníctvom chatu, hovoru alebo videohovoru. Môžete si vzájomne preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných
liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje lekárom viesť e-kartotéku a ani
na druhý názor lekára nemusíte čakať niekoľko dní, či týždňov. V prípade neakútnych zdravotných problémov dokáže aplikácia nahradiť
zbytočné cestovanie za lekárom a vyčkávanie v čakárňach. MEDDI app je nielen počas sviatkov nenahraditeľným a rýchlym spojením s
lekárom. „Žijeme v dobe, keď už aj malé dieťa dokáže poslať z dovolenky fotku alebo video, tak by bolo nelogické, aby sme sa nedokázali
spojiť rovnakou len lepšie zabezpečenou cestou s lekárom. Je známe, že okolo 30 percent osobných návštev všeobecného lekára, či
pediatra je zbytočných a dali by sa vyriešiť rýchlo a jednoducho práve vďaka telemedicíne. Prognózy v tomto smere nie sú optimistické a
predpokladá sa, že dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti sa bude ďalej zhoršovať. MEDDI app, ktorú vyvíjame a vylepšujeme od
roku 2016, urýchľuje a zjednodušuje kontakt lekár – pacient. Verím v hybridnú medicínu, ktorá šetrí čas na oboch stranách. Aplikácia
odbúrava veľkú časť byrokracie, minimalizuje vyzváňanie telefónov v ambulanciách a lekárom, či sestrám ostáva čas na dobrú liečbu ich
pacientov,“ spresňuje Jiří Pecina.

Státisíce užívateľov po celom svete

Spoločnosť MEDDI hub je držiteľom certifikátu ISO 13486 - systému riadenia kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Aplikáciu
MEDDI app v súčasnosti využíva cez 5000 lekárov a státisíce bežných ľudí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj v Latinskej
Amerike. Ozbrojené sily Peru zvažujú jej využívanie na námorných a riečnych lodiach. Stiahnutie MEDDI app a vyskúšanie spojenia s
lekárom je zadarmo. Je jedno, kde ste poistený. Rozšírené verzie za niekoľko eur umožňujú rodičom pridať si na jeden účet až štyri deti.
Lekári majú vždy bezplatný prístup. Všetci užívatelia majú k dispozícií non-stop technickú podporu na telefónnom čísle +421 221 025
382.

Spoločnosť MEDI hub je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, ÚPMD, ale aj odborným
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“.
Zástupcovia spoločnosti tento rok podpísali Memorandum o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vytvára
podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online
monitoring kardiovaskulárneho systému.

Viac na www.meddi.com/sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a
za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Autor: TASR
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Dve lekárske fakulty majú nových dekanov  
  18. 11. 2022, Zdroj: Zdravotnícke noviny, Strana: 2, Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a.s., Autor: mt, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové

slová: Pavol Sovák, Rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Dosah: 14 000 GRP: 0,31 OTS: 0,00 AVE: 237 Eur 

Rubrika: Univerzity

Lekárska fakulta U PJŠ v Košiciach má od pondelka 14. novembra nového dekana. Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof.
RNDr. Pavol Sovák, CSc., vymenoval do funkcie dekana lekárskej fakulty prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., doterajšieho prodekana pre
vedeckovýskumnú činnosť.

Doterajší dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., je povereným prodekanom pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v
anglickom jazyku.

K zmene dôjde aj vo vedení Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS, vo februári vystrieda prof.
MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, doterajší prvý prodekan pre zastupovanie dekana a pre spoluprácu fakulty so
zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné štúdium.

Na z a s a d nu t í A k a demického senátu bol zvolený trojpätinou väčšinou hlasov prítomných členov senátu. Funkciu dekana bude
vykonávať počas funkčného obdobia od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.

Autor: (mt)
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Predajná včelárska výstava  
  18. 11. 2022, 1:05, Zdroj: kamdomesta.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: Robert Gregorek

Dosah: 2 605 GRP: 0,06 OTS: 0,00 AVE: 337 Eur 

Nedeľa 20.11.2022, 09:00

Iné termíny

Pozývame Vás na predajnú včelársku výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.11. až 20.11.2022 denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavovatelia poskytnú poradenskú činnosť a rôzne konzultácie, predaj medu a iných včelárskych výrobkov vrátane ochutnávok a
tvorivých dielní.

Cez víkend 12. a 13. novembra sa môžete zúčastniť prednášok pre laickú i odbornú verejnosť. Presný program bude známy neskôr.
Otváracie hodiny areálu (záhrada a skleníky) ostávajú platné ako doteraz, tzn. od 9:00 do 15:00 hod.

Víkendové prednášky:

12.11.2022

10:00 hod. - Vladimíra Kňazovická - Pôvod a využitie včelích produktov 14:00 hod. - Robert Gregorek - Krajinárske opatrenia
inšpirované prírodou so zameraním na podporu včely medonosnej a iných opeľovačov, čiastkové poznatky získané pri práci s
jednoduchými úľmi s rotujúcim plodiskom

13.11.2022

09:30 hod. - Jaroslav Pásler - Pomôcky pri chove matiek 14:00 hod. - Jaroslav Gasper - Úľová problematika: História a súčasnosť

Portál www.kamdomesta.sk nie je organizátorom uverejňovaných podujatí a preto nezodpovedá za zmeny uskutočnené organizátormi.
Odporúčame preveriť si vopred termín a čas konania podujatia priamo u organizátora. Na niektoré akcie je potrebné sa prihlásiť vopred.

Zdroj: upjs.sk
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