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18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

"Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. "Zarážajúce je, že ten, kto by z rozvoja
telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo dva, a to
akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva významnú
úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia," upozorňuje
profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému vedeckému
výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.
Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji vedecko-výskumného parku
univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. "Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. "UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Foto: MEDDI hub

Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné
Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky pre
možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online monitoring
kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis
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Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné
Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny.

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily.

Bratislava 18. augusta (OTS) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by
z rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok
alebo dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína
zohráva významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne
ochorenia,“ upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému
klinickému vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu
kardiovaskulárnych ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia, “ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“
a je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore ,“ uzatvára Jiří Pecina.
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19.8.2022 Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali
spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky
pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online monitoring
kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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2 dni dozadu

Bratislava 18. augusta (OTS) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub ako aj aj Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí
vedecko-výskumné aktivity ako aj aj vytvára podmienky pre možnosti spolupráce ako aj aj získavanie grantov pre konkrétne
telemedicínske projekty, ako aj je napríklad dlhodobý online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť…
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OTS: Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily

Bratislava 18. augusta (TASR-OTS) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí
vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty,
ako je napríklad dlhodobý online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „Zarážajúce je, že ten, kto by z rozvoja
telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo dva, a to
akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva významnú
úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“ upozorňuje
profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému vedeckému
výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.
Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji vedecko-výskumného parku
univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s doslova
vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny prienik v
našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné, prínosné a
bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o spolupráci máme
uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

https://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.
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Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné...

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.
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Webnoviny Štvrtok, 9:00 20

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.
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Noviny BossMedia

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
  18. 8. 2022, 9:35, Zdroj: prservis.sk , Autor: Peter Gašparík, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové
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18.8.2022 – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali
spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky
pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý online monitoring
kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné
Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny.

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

Ukrajine musíme podľa Hegera rozsvietiť svetlo na konci tunela, ocenil tiež prezidentkino európske turné

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum , PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.
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Aktuality24

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum , PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel
Pella, PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by
z rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok
alebo dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína
zohráva významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne
ochorenia,“ upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému
klinickému vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu
kardiovaskulárnych ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“
a je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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webnoviny

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum , PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísali spoločné
Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny.

Nasleduje

Publikované dňa 18 augusta 2022

Autor

Informačný servis

18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Mohlo by vás zaujímať

Slovensko Správy

Ste tehotná alebo po gynekologickej operácii? V prípade ťažkostí vám môže pomôcť pôrodná asistentka – dokonca u vás doma!

V Unione poistené tehotné ženy, čerstvé mamičky, ale aj ženy po gynekologických zákrokoch môžu využiť služby licencovaných
pôrodných asistentiek – u seba doma.

Slovensko Správy

Slováci sa oveľa menej obávajú koronavírusu, prehovoriť k očkovaniu by ich mohli obľúbení politici

Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou ostáva aj po výmene premiéra a ministra zdravotníctva na veľmi nízkej úrovni.

Slovensko Správy

Čaputová: Vojna na Ukrajine nie je špeciálnou operáciou, ale barbarským útokom. Nenechajme sa zmiasť klamstvami

Cieľom lží je podľa prezidentky nás zneistiť a urobiť z nás cynikov, ktorí neveria ničomu, a preto nepomôžu nikomu.

Slovensko Správy

Slovenská pošta vyplatí dávky Ukrajincom, budú mať k dispozícii dvojjazyčnú pomôcku

Štátna poštová spoločnosť predpokladá, že v v tomto mesiaci vyplatí približne 10-tisíc dávok občanom Ukrajiny v priemernej výške 250
eur na osobu.

BRATISLAVA Aktuálne počasie

Najnovšie články

Žiadna bratská pomoc, polícia a Ústav pamäti národa pripravili informačnú kampaň k okupácii z roku 1968

Okupácia Československa z roku 1968 býva prezentovaná ako bratská pomoc, ktorá krajinu…

Pokles miery nezamestnanosti by sa mal naďalej spomaľovať. Čaká Slovensko na prelome rokov jej nárast?

Smerom k záveru roka nie je možné úplne vylúčiť ani opätovný nárast miery nezamestnanosti.

USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za takmer 800 miliónov dolárov, nebudú chýbať húfnice či rakety Javelin

Prevažnú časť balíka pomoci budú tvoriť ďalšie húfnice a munícia vrátane rakiet Javelin.

V nákupnom centre vo švédskom meste Malmö sa strieľalo, podozrivým je 15-ročný chlapec

V dôsledku trvajúcej policajnej akcie zastavili premávku vlakov v okolí obchodného…
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis
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Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina. Informačný servis
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

“ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle “more friendly for both, patients and health care
professionals” – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,” hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. “ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do “prevencie”, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,”
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. “ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,” hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu “Využitie telemedicíny v praxi” a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. “ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,” uzatvára Jiří Pecina.
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18.8.2022 (Webnoviny.sk) – Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„ Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ – teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „ Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity – Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „ Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „ UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum, PR, Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.

Štvorročný chlapec vybehol na cestu a skončil pod kolesami auta (foto)

5. mája 2021

Autor: Spisiakoviny || Spisiakoviny
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily

August 18, 2022

Správy

Foto: MEDDI hub

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis
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Na Lekárskej fakulte UPJŠ pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium

118

Košice: Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium za
viac než 2,3 milióna eur s DPH. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová s tým, že pôjde o prístroje na monitorovanie
ochorenia COVID-19, infraštruktúru pre laboratórium, ako aj prístroje na monitorovanie životných funkcií.

„Cieľom bolo priniesť v čo najkratšom čase praktické výsledky, ktoré by pomohli významnou mierou zlepšiť prežívanie pacientov s
COVID-19 vďaka implementácii pokročilých metód umelej ventilácie pľúc, na ktorých pracujeme, a niektoré z nich už boli s úspechom
použité v slovenskom pľúcnom ventilátore Chirana Aura V,“ uviedol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ Viliam Donič.

Prvú verziu projektu prezentovali na svetovej výstave EXPO v Dubaji

Projekt tiež rieši potrebu rýchleho zaškolenia personálu pre obsluhu týchto ventilačných prístrojov pomocou špeciálneho trenažéra na
nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc. Jeho prvú verziu prezentovali na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Medzi hlavné
výskumné aktivity projektu patria okrem iného aj vytvorenie metód neinvazívnej elektrickej stimulácie respiračného centra a mozgového
kmeňa na udržanie spontánnej ventilácie pacienta, vývoj prístrojov a adaptérov k pľúcnym ventilátorom či implementácia
vysokorýchlostnej PCR metódy testovania na prítomnosť vírusu.

Výsledky projektu môžu byť aplikované nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj pri liečbe či diagnostike iných ochorení.

Podľa jeho slov stále vo veľkej miere používané ventilačné metódy pri poškodení pľúc typickom pre COVID-19 nepostačujú. V praxi by
mal tento projekt priniesť zlepšenie ventilačných a rozhodovacích algoritmov, čo zlepší a uľahčí proces ventilácie pacientov s
nehomogénnou distribúciou vzduchu v pľúcach. „V tomto smere v rámci projektu práve podávame patent,“ spresnil. Výsledky projektu
môžu byť podľa Doniča aplikované nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj pri liečbe či diagnostike iných ochorení.

Dodanie výskumnej infraštruktúry je súčasťou projektu s názvom Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a
diagnostiky vírusových pneumónií vrátane COVID-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia (IPMVDCov), na ktorý získali dotáciu vo výške
4,3 milióna eur.

Procesy súvisiace s verejným obstarávaním sú zdĺhavé

Donič zároveň upozornil na procesy súvisiace s verejným obstarávaním, podľa neho sú zdĺhavé. „Napriek tomu, že ide o projekty, ktoré
mali a majú pomôcť počas jednotlivých vĺn pandémie COVID-19, ani po roku prístroje nemáme k dispozícii. Počet infikovaných pritom
znovu narastá. Každým dňom stúpajú aj ceny špeciálnych prístrojov a komponentov,“ povedal. Úspešní uchádzači o jednotlivé časti
zákazky sú známi od marca.

Náhľad(otvára sa na novej karte)

IPMVDCov nadväzuje na pôvodný projekt dlhodobého strategického výskumu riešeného na LF UPJŠ s názvom Výskum pokročilých
metód umelej ventilácie pľúc a inhalácie vzácnych plynov xenón a hélium pod skratkou VYMUVEP. V rámci neho vzniklo v roku 2020 na
fakulte uvedené laboratórium.

Viliam Donič

Autor: no vo
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OTS: Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily

Bratislava 18. augusta (TASR-OTS) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí
vedecko-výskumné aktivity a vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty,
ako je napríklad dlhodobý online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

„Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle „more friendly for both, patients and health care
professionals“ - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. „Zarážajúce je, že ten, kto by z rozvoja
telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo dva, a to
akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do „prevencie“, kde telemedicína zohráva významnú
úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,“ upozorňuje
profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému vedeckému
výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.
Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji vedecko-výskumného parku
univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. „Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia,“ hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“ a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. „UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s doslova
vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny prienik v
našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné, prínosné a
bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o spolupráci máme
uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore,“ uzatvára Jiří Pecina.

https://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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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 930 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 202 Eur 

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Autor: www.hlohovecko.sk
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
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v kategórii: Slovensko 18.08.22, 09:00 0

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ

16 hodín preplateného dobrovoľníctva pre všetky kolegyne a kolegov? Tesco motivuje svojich zamestnancov...

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI, do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app, ktorá
bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis
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Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily  
  18. 8. 2022, 14:42, Zdroj: freebets.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 36 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 35 Eur 

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia poprednej telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach podpísali spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti telemedicíny. Dohoda prepojí vedecko-výskumné aktivity a
vytvára podmienky pre možnosti spolupráce a získavanie grantov pre konkrétne telemedicínske projekty, ako je napríklad dlhodobý
online monitoring kardiovaskulárneho systému.

Telemedicína, dôležitá súčasť prevencie

" Telemedicína na Slovensku je aj napriek ambíciám niektorých zamestnancov MZ SR, stále v plienkach, napriek tomu, že by pomohla
ušetriť veľa peňazí a aj zachrániť mnohé životy. Prvé snahy o telemedicínu majú v mojom prípade už viac ako 15 rokov a aj keď sa
medzitým niečo predsa len zlepšilo, stále sme veľmi vzdialení od jej fungovania v zmysle "more friendly for both, patients and health care
professionals" - teda, aby to bola užívateľsky priateľská telemedicína pre pacientov aj pre zdravotníkov," hovorí prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.. " Zarážajúce je, že ten, kto by z
rozvoja telemedicíny mohol najviac profitovať, do jej rozvoja neinvestuje. Áno, benefity z takýchto projektov neprídu skôr ako o rok alebo
dva, a to akoby bolo pre ľudí, ktorí majú na starosti financie, pridlho. Ak však neinvestujeme do "prevencie", kde telemedicína zohráva
významnú úlohu, stále budeme okupovať posledné priečky v rámci EÚ, napríklad pokiaľ ide o úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia,"
upozorňuje profesor Pella, ktorý sa počas svojej 30 ročnej pedagogickej praxe intenzívne venuje aj medzinárodnému klinickému
vedeckému výskumu, podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych
ochorení. Pomohol zriadiť slovenskú pobočku európskej výskumnej siete (ECRIN-SLOVACRIN) a pomáha pri rozvoji
vedecko-výskumného parku univerzity - Mediparku, ktorý ašpiruje na získanie multicentrického európskeho grantu v oblasti telemedicíny.

MEDDI app, česko-slovenská revolúcia v telemedicíne

Obaja partneri Memoranda stoja za úspešnými projektami. Spoločnosť MEDDI hub od roku 2016 vyvíja úspešné telemedicínske riešenia
MEDDI , do ktorých preinvestovala už viac ako 17 miliónov eur z vlastných zdrojov. Stojí za telemedicínskou aplikáciou MEDDI app ,
ktorá bezpečne spája pacientov s lekármi, online, 24/7. Aplikáciu už úspešne využíva viac ako 5000 lekárov v Česku, na Slovensku, v
Maďarsku a v Latinskej Amerike. Aplikácia získala medzinárodný certifikát oficiálnej zdravotníckej pomôcky ISO 13485 a za jej nadstavbu
MEDDI diabetes si spoločnosť, ako vôbec prvá česko-slovenská firma (na čele vývoja stojí Slovák), pred niekoľkými týždňami prevzala v
Španielsku ocenenie zo strany Medzinárodnej Spoločnosti pre výskum, zdravie, rozvoj podnikania a technológie (SIISDET) za prínos
technológií v zdravotníctve. " Keď sme začínali, paradoxne sme počúvali, že je to hlúposť. Viac než rok sme sa rozprávali so špičkovými
odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali
reálne potreby lekárov a pacientov. Na vývoji a neustálom vylepšovaní aplikácie dnes pracuje 71 ľudí. Telemedicínska aplikácia ponúka
neuveriteľne široké spektrum možností využitia a my sa ich snažíme postupne meniť na funkčné riešenia," hovorí o MEDDI app
zakladateľ a CEO spoločnosti Jiří Pecina. Spolupráca s renomovanými odborníkmi nie je pre spoločnosť novinkou. MEDDI hub je
partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi" a
je tiež partnerom Masarykovho onkologického ústavu v Brne. " UPJŠ v Košiciach je moderná univerzita, s mnohými odborníkmi, s
doslova vrodeným sklonom k inováciám. Na Slovensku to bola pre nás jednoznačná voľba a veľmi sa tešíme, že sme našli pozitívny
prienik v našej práci so skvelými odborníkmi, ako je pán profesor Pella. Máme záujem vyvíjať riešenia, ktoré sú užívateľsky príjemné,
prínosné a bezpečné tak pre pacientov, ako aj lekárov. To je možné len vtedy, ak sa spájate s tými najlepšími. Podobné dohody o
spolupráci máme uzatvorené napríklad aj s univerzitami v Kolumbii, v Peru, či v Ekvádore," uzatvára Jiří Pecina.

Informačný servis

Viac k témam: Memorandum , PR , Telemedicína

Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenská telemedicína je v plienkach, špičkoví česko-slovenskí odborníci preto spájajú svoje sily © SITA Všetky
práva vyhradené.

Autor: LUBAS solutions s.r.o.
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PÚTAVÚ HISTÓRIU ANESTÉZIOLÓGIE ZACHYTÁVA NEVŠEDNÁ VÝSTAVAV SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU

Medicínsky odbor anestéziológie a intenzívnej medicíny je pre bežného človeka tak trochu záhadný. Nikto z nás nemá dobrý pocit, keď
sa ho lekár chystá uspať, aby vyriešil jeho zdravotný problém, alebo mu rovno zachránil život. Aj táto súčasť medicíny sa v priebehu
rokov vyvíjala a zdolávala rôzne míľniky. Prezentuje ich aj výstava v Slovenskom technickom múzeu Košice, kde možno vidieť kolekciu
prístrojovej techniky, pomôcok a zariadení používaných špecialistami v praxi. Výstava je odľahčená formou náučných a zábavných videí.
O jej pozoruhodnostiach nám porozprával doc. MUDr. Jozef Firment (67) – anestéziológ a intenzivista, prednosta I. kliniky anestéziológie
a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice.

Ako vznikol nápad pripraviť výstavu o anestetických prístrojoch?

- Mali sme rôzne staršie prístroje, ktoré boli celkom pozoruhodné, a bolo nám ľúto vyhodiť ich do šrotu. Tak sme ich zhromažďovali na
konci chodby, ale už nám to prekážalo. Už 10 rokov som pripomínal kolegom z celého východu, aby staršie prístroje nevyhadzovali, ale
dali nám.

V roku 2020 som zatelefonoval do Slovenského technického múzea a dohodli sme sa. Urobiť výstavu bol nápad pracovníkov múzea,
najmä pani Martiny Ďuricovej, ktorá je kurátorkou tejto výstavy.

Takmer v celých dejinách ľudstva pacienti pri zákrokoch veľa trpeli. Mala bolesť nejaký význam? Tradovalo sa, že je pri operáciách aj na
niečo dobrá?

- Bolesť má svoj význam dovtedy, kým upozorní človeka na to, že tu je niečo nebezpečné. Aby človek urobil nejaké opatrenia na tom
mieste tela. Ale sú situácie, keď vieme v čom je problém a bolesť je už zbytočná, pacienta už len stresuje. Vtedy sa ju snažíme liečiť.
Kedysi bola bolesť prítomná pri zákrokoch len preto, lebo sa nevedelo, ako ju odobrať. V dávnej minulosti bola bolesť pri operácii taká
vyčerpávajúca, že pacienti na stole aj zomreli.

Predchodcami anestetík boli aj omamné látky na opitie pacienta, ale používali sa nebodaj aj ťažké predmety na ovalenie, aby sa pacient
dostal do bezvedomia?

- S tým ovalením sa možno stretnete niekde v príbehoch o Winnetouovi alebo v starých slovenských filmoch, ale v odborných zdrojoch
som sa s touto metódou nikdy nestretol. Existovalo aj mechanické znecitlivenie, ale také, že sa pritlačil konkrétny nerv, ktorý prenášal
bolesť. Ako keď vám stŕpne ruka, tak v priebehu možno 5 minút by sa vtedy dal na dlani urobiť aj bezbolestný zákrok. Tieto procedúry sa
robili tak pred 150 rokmi.

Lokálne anestetiká sa objavili už pred rokom 1900. Historická literatúra z viktoriánskeho obdobia z 19. storočia z Anglicka a zo Škótska
opisuje, ako sa robili operácie v tej dobe. Pacientom dali alkohol alebo mandragoru na utlmenie, ale aj tak mali kruté bolesti. Často
zomreli po operácii na otravu krvi, sepsu.

Takže to bola lotéria, či pacient operáciu prežil alebo nie.

- Čiastočne. Lekári nevedeli, aké mikroorganizmy boli na operačnom stole, kde, napríklad hodinu predtým, operovali nejakého ťažko
infekčného pacienta. Išlo aj o to, aké špinavé ruky alebo zásteru mal chirurg.

Mohol lekár operovať špinavý?

- Pravdaže. Nevedelo sa, že príčinou infekcie je špina. Pre nás sú už teraz mnohé logické veci úplne samozrejmé, no vtedy to tak nebolo.
Až okolo roku 1900 sa začala používať dezinfekcia kože a nástrojov a aj chirurgické rukavice.

Kedysi mali operačné sály aj posluchárne s divákmi, kde si verejnosť mohla kúpiť lístky. Pričom pacient nebol v celkovej narkóze, bol len
utlmený a priviazaný remeňmi o stôl. Keď pacient operáciu prežil, doktori sa mohli poučiť, ako to robiť aj nabudúce.

Boli nejaké anestetiká objavené aj náhodne?

- Napríklad rajský plyn sa najprv využíval na večierkoch na povznesenie nálady. Je zaznamenaná príhoda, že človek, ktorý bol po
inhalácii rajského plynu a prekračoval nejaké lavičky, si pritom úplne do krvi zodral kolená. Ale vôbec to necítil, upozornil ho na to niekto
iný. Takto sa zistilo, že rajský plyn aj odoberá bolesť a začal sa využívať v zdravotníctve. Používa sa dodnes.

Aj látky, ktoré spôsobujú ochrnutie svalstva, majú svojich predkov v šípových jedoch juhoamerických indiánov. Boli to takzvané fúkačky, 
ktoré používali na lovenie zveri. Opica po zasiahnutí ešte preskočila zo tri stromy a prestala dýchať, aj keď bola pri vedomí. Podľa toho
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sa to aj volalo, napríklad šípový jed účinku troch stromov. Podobné, ale zdokonalené, svalové relaxanciá dostávajú pacienti v narkóze aj
dnes.

Pri ktorých operačných zákrokoch sa začali využívať anestetiká?

- V čase, keď ešte neboli anestéziologické techniky, boli operácie mimo telových dutín, operovali sa horné a dolné končatiny. Potom keď
sa objavil éter a umelé dýchanie, tak sa už išlo viac aj do dutín – brušnej, hrudníkovej a lebečnej.

Nešlo len o to, uspať pacienta, ale ho aj bezpečne zobudiť a pomôcť mu zotaviť sa. Éter bol prvá účinná prchavá látka na vdychovanie,
ktorou sa dala urobiť celkom dobrá narkóza. Používala sa na to Schimmelbuschova maska, ktorú máme aj na výstave. Je to vlastne
drôtená pologuľa, ktorá sa dala na tvár, a na to išla gáza s éterom. Pacient sa vdychovaním postupne dostával do bezvedomia.
Používalo sa to od roku 1846 do 60. rokov minulého storočia aj u nás. Ja osobne som ju už nepoužíval.

Aký najstarší prístroj je na výstave?

- Odparovače na éter, zhruba z roku 1950. Tvarom trochu pripomínajú robotické vysávače. V nich sa kvapalina éter dostala do plynnej
fázy, zmiešala sa so vzduchom, kyslíkom a podávala sa cez trubicu pacientovi. Ja som už napríklad s éterom nikdy nepracoval, používali
sme už halotán. Éter spôsoboval veľké slinenie a poruchy srdcového rytmu, takže nebol až taký bezpečný ako neskorší halotán. Halotán
zas spôsoboval preťaženie až poškodenie pečene, preto máme už dnes k dispozícii bezpečnejšie látky.

V dávnych dobách dávkovali éter pomocníci a nie lekári. Keď sa počas druhej svetovej vojny začali používať látky, ktoré cielene na
potrebný čas operácie ochrnuli svalstvo, pacient nemohol sám dýchať, musel mať umelé dýchanie. Preto sú už nové anestéziologické
prístroje spojené s dýchacími prístrojmi.

Heslom britskej anestéziologickej spoločnosti je In somnosecuritas - V spánku bezpečnosť. Pacient sa zbaví všetkej bolesti a starostí,
odovzdá sa do rúk anestéziológa, ktorý ho uspí takým hlbokým spánkom, že pacient nemá ani obranné reflexy. Vo väčšine prípadov pri
celkovej narkóze zablokujeme aj dýchanie pacienta, čiže musíme robiť umelé dýchanie.

Ktorý z týchto prístrojov sa spája s vašimi pracovnými začiatkami?

- Ja som začínal na prístroji N6 v roku 1979. To bola bežná zostava, ktorá by sa aj dnes dala spojazdniť, pretože sú to jednoduché
mechanické stroje, žiadna elektronika.

Neboli k tomu ani monitory, ako sú dnes. Sestrička každých 5 minút zmerala krvný tlak a pulz tlakomerom na nafukovanie ortuťového
stĺpca. Pozerali sme na ňu ako sa zatvári, a pritom sme sledovali pacienta či krváca, akú má farbu kože atď. V súčasnosti sa meria tlak
automaticky prístrojom štandardne každých 5 minút, niekedy 2,5 až 3 minúty, niekedy aj nepretržite.

Keď sme začali používať EKG koncom 70. rokov, ani sme ho na operačnú sálu nechceli. Lebo stačilo, že sa niekto na operačnej sále
pohol a už sa nám krivka rozskákala a my sme sa zľakli, že je niečo zlé s pacientom. Dnes už EKG nie je také rušené, je výborne
elektronicky ošetrené.V súčasnosti máme päťnásobné informácie o každej jednej funkcii. Monitorovanie vlastne znamená zvyšovanie
bezpečnosti. Vinou anestetík vznikne úmrtie len jedného pacienta na 200-tisíc prípadov, čo sa stane v nemocnici tak raz za 10 až 15
rokov, aj to je diskutabilné či to bolo iba chybou anestetík.

Sú prístroje na výstave našej domácej výroby?

- Áno, československej. Vyrábala ich Chirana Stará Turá, ktorá bola špičkou vo výrobe zdravotníckych zariadení vo východnom bloku.
Okrem prístrojov tu máme aj ukážku, ako sa vyvíjali pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest. Keď človek stratí vedomie, zapadne mu
jazyk a môže sa ním udusiť. Preto dávame do úst vzduchovod, aby mohol pacient voľne dýchať. Používajú sa aj dnes, ale už nie
gumené, ale plastové jednorazové.

Nedajú sa gumené dezinfikovať tak, aby sa dali používať opakovane?

- Dajú, ale dezinfekcia by bola drahšia ako nová pomôcka.

Akú budúcnosť predpovedáte anestéziológii? Čo by vám ešte výrazne pomohlo?

- Budú menej invazívne metódy. Keď sme v minulosti chceli vyšetriť kyslík v krvi, museli sme pichnúť aspoň do prsta a odobrať krv. V
súčasnosti máme pulzové oxymetre, štipce na prst a cez kožu zistíme, koľko kyslíka pacient má v hemoglobíne. Pacienta to nebolí.

Ešte prídu pravdepodobne ďalšie metódy, ktoré budú cez kožu vedieť zmerať krvné zásobenie v mozgu a v iných orgánoch. Napríklad,
teraz sa dostaneme do mozgu len do hĺbky troch centimetrov bez rezania, v budúcnosti to snáď bude aj hlbšie.
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Ďalej dávkovacie zariadenia sa stále viac a viac automatizujú pomocou rôznych mikroprocesorov a budú vedieť presnejšie vypočítať,
koľko anestetika treba každému konkrétnemu pacientovi. Aby spal dostatočne hlboko, no nie príliš hlboko. Na pokusných zvieratách sa
totiž zistilo, že zbytočne príliš hlboká anestézia akoby vyčerpávala mozgové bunky a potom určitý čas nie sú až v takej dobrej kondícii.

Mohlo by sa to dať aj do súvislosti so stavom niektorých starších ľudí, ktorým sa po väčších operačných zákrokoch zhorší psychická
výkonnosť. Akoby rýchlejšie zostarli. To sa v súčasnosti intenzívne skúma. Veľkým pokrokom je aj výrazný posun k miniinvazívnej
chirurgii pri rôznych operačných výkonoch. Veľkou výhodou je to, že pri malých rezoch je podstatne rýchlejšie a lepšie zotavenie pre
pacienta.

Jozef Firment. Odparovače na éter a halotán patria k najstarším kúskom výstavy. Nastavovanie N6. Anestéziologický prístroj už bol
spojený s dýchacím prístrojom. Pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest sa vyvíjali od kovových, cez gumené až po plastové. Banské
záchranárske prístroje pomáhali oživovať aj v náročných a stiesnených podmienkach. Ventilátor Engström 300 predstavoval v roku 1972
veľký pokrok. Výstava vznikla z rôznych zariadení a vybavenia, ktoré používali východoslovenské nemocnice.
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