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Výsledky prieskumu agentúry STEM/MARK (september 2004) ukazujú, že internet na Slovensku používa 41 % praktických
lekárov. Ako z výsledkov ďalej vyplýva, portál zdravcentra.sk patrí medzi päť najnavštevovanejších portálov v SR medzi
praktickými lekármi. Tento informačný a komunikačný portál je projektom spoločnosti Green Planet, a.s., dcérskej spoločnosti Zentiva, a.s. Praha.
Via pract., 2005, roč. 2 (4): 214–215
Internetový zdravotnícky portál www.
zdravcentra.sk bezplatne poskytuje 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
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Internetové prezentácie lekárov,
zdravotníckych zariadení
Na www.zdravcentra.sk majú lekári možnosť vytvoriť si bezplatne internetovú prezentáciu ordinácie. Internetová prezentácia môže
obsahovať ordinačné hodiny, nadštandardné
služby, fotografie (lekára, ambulancie, personálu) a veľa ďalších informácií.
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Odborné informácie
Odborníci môžu oceniť na stránkach portálu viac ako 300 odborných článkov (odborná sekcie na témy alergia, bolesť, kardiológia...), slovníky s možnosťou vyhľadávania,
ON-LINE KNIŽNICA – plné verzie odborných
časopisov (o.i. archív časopisu Via Practica)
a kníh, internetové učebnice (Klinická biochémia, Interaktívna urológia) a i..
NOVINKY:
• PRAKTICI.ZDRAVCENTRA.SK – v tejto
sekcii určenej najmä pre praktických lekárov je množstvo odkazov na odborné
publikácie a články, ktoré môžu pomôcť
každému z nich pri vykonávaní odbornej
praxe.
• SIMVACARE (simvacare.zdravcentra.sk)
– sekcia je rozdelená na časť pre laikov
a časť pre odborníkov. Laická časť obsahuje informácie o cholesterole, o choro-

bách srdca a ciev a napríklad i možnosť
výpočtu BMI či rizika infarktu. Odborná
časť je rozšírená o informácie o liečbe statínmi.
Informácie o liekoch
Hľadáte informácie z oblasti liečiv a farmakoterapie? V sekcii Lieky nájdete komplexné
informácie o liečivých prípravkoch (databáza
liekov AISLP), farmakoterapeutické informácie, fytofarmaká a i.
NOVINKA:
Liekové informačné centrum (lic.
zdravcentra.sk) – na otázky zdravotníckych
odborníkov z praxe odpovedajú odborníci
Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty
UK v Bratislave. Odborníci vám zodpovedajú
na otázky z nasledovných oblastí: legislatíva
(otázky zamerané na právne aspekty farmakoterapie a lekárenstva, napr. použite neregis-
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Internetová prezentácia lekára
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On-line knižnica

Liekové informačné centrum

Kalendár odborných akcií

Databáza liekov – AISLP

trovaného prípravku, otázky o liečive (otázky
zamerané na konkrétnu liečivú látku, prípadne
skupinu liečivých látok, napr. vlastnosti účinnej látky, obsah účinných látok, dostupnosť,
zameniteľnosť liečivého prípravku, interakcie,
nežiaduce účinky...), klinické otázky (otázky
zamerané na farmakoterapiu konkrétneho
pacienta, napr. farmakokinetika, indikácie,
kontraindikácie, nežiaduce účinky, interakcie
účinných látok, atď. vždy však v súvislosti
farmakoterapiou konkrétneho pacienta), gravidita a laktácia (otázky zamerané na farmakoterapiu v gravidite s ohľadom na možné
riziko pre plod a matku. Farmakoterapia počas
laktácie s ohľadom na možný vplyv na dojča).
Vzdelávanie
Na www.zdravcentra.sk nájdete zoznam
odborných akcií nielen v regiónoch Slovenskej
republiky, ale i vo svete. Súčasťou tejto sekcie sú aj informácie o Sústavnom vzdelá4 / 2004
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vaní v medicíne – kontinuálne vzdelávacia
aktivita garantovaná Lekárskou fakultou UK
podporovaná z edukačného grantu Zentiva
a.s. Všetky tlačené informácie tu nájdete aj
v elektronickej podobe vrátane možnosti prihlásiť sa on-line.
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,
• Ako hľadať medicínske informácie na internete? – stručný sprievodca určený nielen zdravotníckej verejnosti,

www.meduca.sk

•

Súťaže – možnosť vyhrať zaujímavé ceny
pre každého, kto správne odpovie na naše
súťažné otázky.

Registráciou na www.zdravcentra.sk
teda získa užívateľ bezplatne: internetovú prezentáciu zdravotníckeho zariadenia (vlastná
URL adresa), emailovú schránku, ale aj možnosť tlačiť vizitky a byť členom uzavretých diskusných skupín, dostávať emailom informácie
o novinkách.
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.
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