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Súčasťou praktickej výučby čeľustnej ortopédie na Klinike stomatológie a maxilofaci-
álnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave je kefalometrická analýza teleröntgenovej 
snímky a analýza sadrového modelu. Vďaka zakúpeniu analytického softvéru Dolphin 
imaging 10. spolufinancovaného Onkologickým ústavom sv. Alžbety a Grantmi Univer-
zity Komenského 108-2007 a nadväzne 80-2008 sme boli schopní transformovať podo-
bu oboch, konvenčne manuálnych, analýz na platformu digitálnu. Digitalizácii prospelo 
aj zakúpenie profesionálneho digitálneho fotoaparátu a digitálneho zubného RTG. Štu-
denti si môžu vďaka transpozícii digitálnej profilovej fotografii cez teleröntgenovú sním-
ku simulovať aj liečbu na modelových virtuálnych pacientoch 2D. 
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Předmětem zájmu neurologie je řada chorobných stavů, vyznačujících se poruchami 
motoriky, řeči nebo chování. Ty je třeba demonstrovat na případech konkrétních paci-
entů s charakteristickými patologickými projevy. Zapojení videotechniky a využití mul-
timediálních prezentací je zde nezbytné, protože není možné zajistit přímý styk všech 
studujících s každým pacientem. Předkládáme výukový program, pokrývající celý obor, 
tj. neurologickou propedeutiku, obecnou i speciální neurologii. Podstatnou část progra-
mu tvoří videozáznamy pacientů a nálezy zobrazovacích metod. Projekt podporuje vi-
deodokumentaci neurologických poruch, zpracování a využití záznamů pro e-learning, 
včetně jejich anonymizování v souladu s etickými zásadami a s požadavky na ochranu 
osobnosti. Výukový program vzniká ve spolupráci neurologických klinik tří lékařských 
fakult, je pro potřeby jejich výuky vystaven na stránkách e-learningu 1. LF UK a výhle-
dově bude k disposici všem lékařským fakultám v rámci sítě Mefanet.


