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uplatnění staré krédo Jana Amose Komenského „Schola Ludus“ (škola hrou). Spojení 
multimediálního prostředí se simulačními modely studentům umožňuje pomocí expe-
rimentů se simulačním modelem názorně prozkoumat vykládaný problém ve virtuální 
realitě a přináší zcela nové možnosti pro vysvětlování složitých problémů. Interaktivní 
Atlas fyziologie a patofyziologie je koncipovaný jako multimediální výuková pomůcka, 
která názornou cestou prostřednictvím internetu s využitím simulačních modelů by 
měla pomoci vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů, příčiny a projevy je-
jich poruch – viz http://physiome.cz/atlas. Autory používaná metodologie je stručně po-
psána v http://www.physiome.cz/atlas/info/01/index.htm.
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Zdravotnická a medicínská informatika se progresivně rozvíjí. Stoupá potřeba využí-
vání moderních informačních technologií v medicíně a zdravotní péči spolu s nutnos-
tí odpovídající přípravy klinických profesionálů nového tisíciletí a nových léčebných  
a terapeutických postupů. Počítače jsou ve zdravotní péči používány při diagnostickém 
a terapeutickém procesu, ale také jako prostředek k uchovávání a předávání informací 
a dat o nemocném. Jejich využití je však mnohem širší (při vyhodnocení kvality péče, 
podpoře při rozhodování v péči jako zdroj validních informací z minulosti, plánování 
a managementu péče a mají významnou úlohu ve zdravotnickém výzkumu. Práce s daty, 
jejich kritická analýza a interpretace představuje také velmi podstatnou součást vzdělá-
vání zdravotnických odborníků. Příspěvek shrnuje nejen možnosti využívání multime-
diální podpory edukace nemocných, ale zmiňuje také případná rizika online edukace pa-
cientů ve vztahu k následné compliance nemocných a věrohodnosti zdrojů.

Hodnocení množství obrazových informací 
potřebných při histopatologické diagnostice
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Bylo měřeno množství informací při histopatologické diagnostice a srovnávána úspěš-
nost mezi studenty před a rok po zkoušce z patologie. Studie proběhla na virtuálních 
preparátech na 3 skupinách – 10 patologů (sk. 1), 10 studentů 3. roč. (sk. 2) a 10 studen-
tů 4. roč. (sk. 3). Každý prohlédl 12 preparátů, měřil se čas prohlížení, oblast preparátu 
při zvětšení 10–20 a oblast při zvětšení > 20. Počítačovou analýzou obrazu bylo zhod-
noceno % plochy při daných zvětšeních. Počet správných diagnoz (ze 120): sk. 1 – 110; 
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MEDTEL, o.p.s., Praha
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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.
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Výukové programy se simulačními komponentami nejsou jen multimediální náhradou 
klasických učebnic. Jsou zcela novou výukovou pomůckou, kde nachází své moderní 
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