Zuzana Mikovčáková
Zentiva SK, a.s.
Do zdravotníctva prenikajú v posledných rokoch stále viac moderné informačné technológie, s pomocou ktorých sú budované nové informačné a komunikačné systémy. V tomto trende sa prirodzene presadzuje internet. Od júla 2003 je na
internetovej adrese http://www.zdravcentra.sk otvorené zdravotnícke okienko pre lekárov, lekárne a laickú verejnosť. Tento
informačný a komunikačný portál je projektom spoločnosti Green Planet, a.s., dcérskej spoločnosti Zentiva, a.s. Praha.

Databáza poskytovateľov
lekárskej starostlivosti
Portál umožňuje registrovaným lekárom rôzne formy komunikácie s kolegami
a pacientmi, či už prostredníctvom vlastnej
e-mailovej schránky, alebo v uzavretých diskusných skupinách. Návštevník portálu – pacient – môže lekára, zdravotnícke zariadenie
a lekáreň vyhľadať pomocou jednoduchého
vyhľadávania a získať o ňom aktuálne informácie prostredníctvom prezentácie (internetovej stránky), na ktorej môže lekár zverejniť
informácie o poskytovaných službách, údaje
o ordináciách, aktuálne oznamy (napr. zmena
ordinačných hodín), atď. Vlastnú internetovú
stránku si môže každý lekár pri registrácii
vytvoriť zadarmo bez programátorských zručností. V prípade záujmu môže požiadať o zaregistrovanie a vytvorenie prezentácie na e-mailovej adrese zdravcentra@zdravcentra.sk,
resp. na telefónnom čísle 02 / 5939 2623, kde
sa môže kedykoľvek obrátiť aj v prípade akýchkoľvek problémov, pochybností a otázok.

Registráciou na www.zdravcentra.sk
teda získa užívateľ bezplatne: internetovú prezentáciu zdravotníckeho zariadenia (vlastná
URL adresa), e-mailovú schránku, ale aj
možnosť tlačiť vizitky, byť členom uzavretých
diskusných skupín a dostávať emailom informácie o novinkách.
Portál prešiel bezpečnostným auditom
a je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu
osobných údajov.
Odborné informácie
Odborníci môžu oceniť na stránkach portálu viac ako 200 odborných článkov, slovníky
s možnosťou vyhľadávania, plné verzie časopisov, kníh a informácie o liekoch (databáza
AISLP), a i.
V súčasnosti na stránke
nájdete napr.
• Laboratórne referenčné hodnoty – tabuľky
s možnosťou vyhľadávania na základe
konkrétneho vyšetrenia
• Interaktívna urológia – elektronická učebnica doc. MUDr. M. Hanuša, CSc. a kol.
• Odborné sekcie na témy Alergia, Bolesť,
Kardiológia…
• Infekčné choroby – slovník.
Praktické informácie
Zdravotnícky portál www.zdravcentra.sk
ponúka zadarmo aj ďalšie informácie, ktoré
vám poskytnú väčší rozhľad a informovanosť.
K dispozícii máte o.i.:
• agentúrne novinky zo slovenského zdravotníctva (TASR)
• inzertná rubrika (pracovné ponuky,
priestory, literatúra, a pod.)
• zoznam odborných spoločností
• internetový slovníček

•
•

Kalendárium – významné dni a výročia
v zdravotníctve
Ako hľadať medicínske informácie na
internete? – stručný sprievodca určený
nielen zdravotníckej verejnosti.

Vzdelávanie
Na www.zdravcentra.sk nájdete zoznam
odborných akcií nielen v regiónoch Slovenskej republiky, ale aj vo svete. Svoje
významné miesto na portáli má taktiež Škola
farmakoterapie (ŠF), kontinuálna vzdelávacia
aktivita garantovaná Slovenskou lekárskou
spoločnosťou a jej odbornými spoločnosťami,
Slovenskou lekárskou komorou a Asociáciou súkromných lekárov SR, podporovaná
z edukačného grantu Zentiva SK, a.s. Všetky
tlačené informácie o ŠF sa nachádzajú na
www.zdravcentra.sk v elektronickej podobe,
t.j. možnosť prihlásiť sa online, aktuálne
termíny, zborníky prezentácií, fotogalérie, výsledky hlasovaní. Po prihlásení sa do portálu
môže každý účastník ŠF zistiť počet kreditov
SACCME1, ktoré mal možnosť získať svojou
účasťou na jednotlivých cykloch ŠF.
Záver
Internet sa stáva moderným, ale aj veľmi
praktickým médiom. Je len na vás, ako jeho
možnosti využijete. Portál zdravcentra.sk vám
poskytuje všetky možnosti, ktoré internet v súčasnosti ponúka. Rozvoj portálu má za cieľ
postupne ďalej rozširovať rozsah všeobecných
informácií o zdraví a chorobách, ako aj počet
sekcií určených pre odborníkov.

Literatura
1. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie.
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Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva SK, a.s.
Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava

Hlavným cieľom portálu www.zdravcentra.sk je bezplatne poskytnúť:
• odborným a profesným spoločnostiam,
zdravotníckym zariadeniam, lekárom
a lekárnikom nástroj na vlastnú propagáciu v podobe www stránok s možnosťou
vlastnej úpravy
• možnosť on-line komunikácie spolupracujúcich subjektov (lekári a lekárnici, lekári
a pacienti, odborní a praktickí lekári, atď.)
• priestor pre aktuálne informácie určené
danej skupine odborníkov
• možnosť vzdelávať sa prostredníctvom
stále doplňovaných odborných informácií
• rozšírené informácie a služby pre pacientov

POD LUPOU

UTRIEDENÉ INFORMÁCIE PRE LEK ÁROV
NA INTERNETE – www.zdravcentra.sk
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