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Cílem prezentace je představit metodu technologické demonstrace v oblasti eHealth/
eZdraví. Ve vymezení předmětu je definována oblast technologické demonstrace, po-
psány shody a rozdíly s postupy e-learning, naznačeny možnosti účelného propojení 
technologické demonstrace a e-learning. Bude představen prototyp speciálního serve-
ru – Technologického demonstrátoru eZdraví MEDTEL a popsány možnosti, podmínky 
a perspektivy spolupráce akademických pracovišť, zdravotnických zařízení a dodavateli 
zdravotnických technologií s využitím technologického demonstrátoru.
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Ve zdravotnictví se používá výpočetní a komunikační technika, to může přinášet vý-
hody, stejně tak nebezpečí. K výuce mediků i sester patří základy informatiky. Pod tím 
se obvykle míní základy použití kancelářských balíků, základní informace o hardwaru, 
o internetu apod. Použití počítačů může naopak přinášet rizika: podvržení dat, únik 
dat, zfalšování webových stránek, útoky na hesla apod. Celé této oblasti se věnuje rych-
le se rozvíjející obor počítačová bezpečnost. Pro budoucí lékaře a sestry by bylo dobré 
se během studia seznámit s touto oblastí. Existuje řada útoků, které využívají nevědo-
mosti uživatele, a některým se nedá zabránit ani sebelépe propracovanou technologií. 
Řada lékařů zejména v malých privátních ordinacích neužívá pro správu svého počítače 
nebo malé sítě profesionála, ale členů rodiny, známých apod. Tak jak výpočetní technika 
do zdravotnictví stále více proniká, tak také nebezpečí vzrůstá.

Škola (multimediální simulační) hrou: využití 
multimediálních aplikací a simulačních modelů  
ve výuce patologické fyziologie
Jiří Kofránek, Marek Mateják, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Petr Stodulka, Mar-
tin Tribula, Ondřej Vacek
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky, Ústav patologické fyziologie, 1. lékař-
ská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 Blok VIa | 20. 11. 2008 | 18.00 | sál A
Výukové programy se simulačními komponentami nejsou jen multimediální náhradou 
klasických učebnic. Jsou zcela novou výukovou pomůckou, kde nachází své moderní 


