
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave

19“ priemyselné PC (IPC) z ušľachtilej ocele
poskytujú vizuálne zobrazenie údajov pacienta
v najväľšej detskej nemocnici Slovenskej republiky

Správa užívateľov



  Pohľad pevne  zameraný na budúcnosť. Tak 
by sa dalo zhrnúť pár slovami filozofiu Detskej 
fakultnej kliniky v Bratislave. História nemocnice 
s  bohatou  tradíciou  sa datuje od polovice 19. 
storočia.  Roku  1853  zriadil  vtedajší  starosta 

František  Kampfmüller  z 
podnetu  Dobročinného 
ženského  spolku  detskú 
nemocnicu v Pressburgu - 
tak sa mesto nazývalo do 
roku 1919. Táto nemocnica 
bola  už  po  1.  Svetovej 
vojne začlenená do Lekár-
skej fakulty univerzity Bra-
tislava.  Vedenie  univerzity 

od tejto doby nemocnicu dôsledne vybudovalo. 
Už vtedy priťahovalo mesto na Dunaji špecialistov 
z celého Československa. Pretože po 2. svetovej 
vojne krajina potrebovala predovšetkým detských 
lekárov, vznikol v rámci  lekárskeho vzdelávania 
obor detské lekárstvo. Aj tu prevzala nemocnica 
pioniersku  rolu,  lebo  vedenie  zdôrazňovalo 
špecializáciu na určité lekárske oblasti. Boli nap-
ríklad založené oddelenia pre otorinolaryngológiu, 
dermatovenerológiu, neurológiu, anesteziológiu, 
hematológiu, transfuziológiu a klinickú imunoló-
giu. Špecialisti  tu môžu skúmať zvláštnosti pri 
liečbe detí a mladistvých v jednotlivých oblasti-
ach, môžu vyvíjať špeciálne terapie pre deti a 
preverovať ich v dennej praxi.

Najmodernejšia informačná
technológia

V  roku  1991  bola  dokončená  výstavba  novej 
budovy detskej fakultnej kliniky včítane polikliniky. 
Tu sú umiestnené všetky oddelenia, ktoré boli 
predtým roztrúsené po celom meste. Optimálne 
priestorové podmienky, ale aj moderné prístrojové 

vybavenie umožňujú najmä liečbu kriticky chorých 
pacientov. Detská klinika si aj tým získala zvláštnu 
povesť v Slovenskej republike.
Pretože  vedenie  kliniky  je  veľmi  vnímavé  voči 
technickým inováciám, vôbec neprekvapuje, že 
používa najmodernejšiu informačnú technológiu 
na  liečenie svojich pacientov. Pán Andrej Gáll, 
vedúci oddelenia IT nemocnice, spoznal výhody, 
ktoré ponúka počítačová technika pri  lekárskej 
práci, a preto sa dôrazne zasadil za zaobstaranie 
počítačov  pre  liečebné  miestnosti.  Obyčajné 
kancelárske počítače na to nestačili, pretože hard-
ware musí zodpovedať špeciálnym požiadavkám 
s prihliadnutím na stabilitu a hygienu. Pán Gáll 
hľadal hardware, ktorý vykazuje jednak príslušné 
výkonové  spektrum  a  na  druhej  strane  spĺňa 
hygienické požiadavky nemocnice. Priemyselné 
počítače noax presvedčili IT špecialistov, obzvlášť 
aj  v  porovnaní  s  inými  výrobkami:  na  jednej 
strane svojou absolútne robustnou a spoľahlivou 
konštrukciou, na druhej strane vďaka kompletne 
uzavretému  vyhotoveniu  podľa  krytia  IP67 
a  absolútne  hladkému  povrchu  z  ušľachtilej 
ocele bez rýh a hrán. Tento povrch znemožňuje 
usadzovanie  nebezpečných  choroboplodných 

zárodkov. Naviac  je možné počítače kompletne 
čistiť dezinfekčnými prostriedkami a chemikáliami. 
Do počítača nemôže vniknúť  žiadna kvapalina 
dokonca po  krátkodobom ponorení  do  vody a 
nemôže  tam  spôsobiť  žiadnu  škodu.  Vnútro 
počítača  je  kompletne  chránené  voči  okoliu 
pomocou  špeciálnych  konektorových  krytov  a 
tesnení. Výmena vzduchu medzi vnútrom puzdra 
a jeho okolím, ktorá by eventuálne mohla ohroziť 
pacienta na operačnom stole, je takto nemožná.
Vďaka týmto vlastnostiam sú priemyselné PC z 
ušľachtilej ocele a ThinClients vhodné pre použitie 
v bezprostrednej blízkosti pacientov. Medzitým 
boli v detskej klinike vybavené štyri operačné sály 
priemyselnými počítačmi noax typu S19. Ďalšie 
operačné  sály  budú  v  priebehu  modernizácie 
touto technikou dodatočne vybavené. 
Priemyselné  počítače  noax  vo  vyhotovení  z 
ušľachtilej ocele budú predovšetkým slúžiť na 
vizualizáciu pacientových dát, na rýchle vyvolá-
vanie diagnóz, nálezov a na zobrazovanie digital-
izovaných röntgenových a ultrazvukových snímok. 
Všetky údaje a snímky sú lekárom a operačnému 
personálu  bezprostredne  k  dispozícii  aj  počas 
operácie. Prehľadná obrazovka s uhlopriečkou 19 

„Začlenenie prístrojov noax 
do IT systému nemocnice 
nespôsobilo žiadne 
problémy. A samotné 
prístroje vyhovovali v plnom 
rozsahu našim požiadavkám. 
Všetko jednoducho lícovalo, 
všetko bolo perfektné.“

Priemyselné PC noax pre zobrazenie obrazových dát v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave (DFNsP)

 Najmodernejšia IT v službách zdravia

Technológia pre budúcnost´: Lekárske PC od noaxu



palcov tu je jednoznačne vo výhode v porovnaní 
s malými displejami, ktorými sú často vybavené 
iné zdravotnícke prístroje. Preto pán Gáll a jeho 
kolegovia  chcú  sprístupniť  ešte  ďalšie  oblasti 
použitia pre priemyselné počítače.
 
Diagnostika – rýchlo a presne

Prístroje poskytujú zdravotníckym pracovníkom 
už  teraz  početné  výhody:  Všetky  relevantné 
informácie  vrátane  obrazových  súborov  sú 
okamžite k dispozícii na mieste liečenia pacientov. 
Údaje  je možné pohodlne vyvolávať pomocou 
dotykovej obrazovky. Lekári na to nepotrebujú 
ani myš ani iné vstupné zariadenia. Zdravotnícki 
pracovníci  môžu  priemyselné  počítače  noax 
obsluhovať  dokonca  s  latexovými  rukavicami. 
Pre lekárov tak vyplýva úspora času, ktorý môžu 
využiť predovšetkým pre liečenie svojich pacien-
tov. Pán Andrej Gáll uvádza ešte ďaľšie zlepšenia 
spojené  s  použitím  priemyselných  počítačov 
noax: „Digitalizované snímky sú celkom ostrejšie 
a zobrazujú viac detailov než  iné zobrazovacie 
metódy.  Lekári  tak  môžu  presnejšie  stanoviť 
diagnózu alebo vyhotoviť nálezy. A to prospieva 
predovšetkým našim malým pacientom.“
A nielen to, pretože sa pracuje s digitálnym obra-
zovým materiálom, potrebuje nemocnica menej 
filmov a chemikálií na vyvíjanie; táto úspora síce 
nie je veľká, ale v rozpočte je predsa poznateľná, 
okrem toho šetrí životné prostredie. Údaje naviac 
možno prenášať prostredníctvom dátových sietí 
do ostatných oblastí nemocnice.
To však znamenalo, že všetky obrázky a  texty 
museli byť dostupné v digitálnej forme. Pán Gáll a 
jeho spolupracovníci museli digitalizovavať všetky 
snímky,  ktoré  boli  k  dispozícii  ako  analógový 
film. Tento projekt začal v lete roku 2006; teraz 
je hlavná časť ukončená a väčšina snímkov sa 

teraz zhotovuje v digitálnej podobe tak, aby bolo 
možné ukladať a spracovávať ich bez problémov 
pomocou IT systémov.

Kontinuálna výmena dát

Pre spracovanie a zobrazenie digitálnych údajov 
pacienta, slúži špeciálne pre  lekárske aplikácie 
vyvinutý  obrazový  archivačný  a  komunikačný 
systém, lepšie známy pod skratkou PACS. Detská 
fakultná  klinika  používa  ako  software  systém 
Tomocon PACS spoločnosti PRECISIS AG. Pán Gáll 

hodnotí software veľmi kladne: „Tomocon PACS 
podporuje  všetky potrebné  funkčnosti  v  našej 
nemocnici.  Okrem  toho  zodpovedá  štandardu 
DICOM. Je teda schopný ukladať a spracovávať 
súbory všetkých digitálnych metôd zobrazovania: 
počítačová  tomografia,  magnetorezonančná 
tomografia, digitálny röntgen, ultrazvuk a veľa 
ďalších.“ High-tech  lekárstvo využíva v rastúcej 
miere digitálne diagnostické a analytické postupy, 
preto má plynulá výmena dát základný význam, 
nielen  v  samotnej  nemocnici,  ale  aj  medzi 

ostatnými  klinikami.  Z  toho  vyplýva  zvláštna 
atraktívnosť  digitálnych  metôd  ukladania 
komplexných pacientových dát pre zariadenie s 
celoštátnym významom, ako 
v  prípade  detskej  fakultnej 
kliniky  v  Bratislave.  Voľbou 
kombinácie  priemyselných 
počítačov  noax  a  soft-
waru  od  PRECISIS  urobila  detská  nemocnica 
rozhodujúci  krok  na  ceste  k  úplnej  digitálnej 
výmene dát. Okrem tohto zrejmého úžitku pán 
Gáll ale vidí aj výhody pre svoju osobnú prácu: 
„Imponovala  nám  osobitne  skutočnosť,  že 
systém  bol  okamžite  funkčný.  Nemuseli  sme 
investovať zbytočný čas na prispôsobenie soft-
waru hardwarovým požiadavkám. Okrem  toho 
si  lekári cenia prácu s dotykovou obrazovkou.“ 
Na dotaz, či je celkom spokojný so systémom a 
predovšetkým s priemyselnými počítačmi noax, 
odpovedá:  „Začlenenie  prístrojov  noax  do  IT 
systému nemocnice nespôsobilo žiadne problémy. 
A samotné prístroje vyhovovali v plnom rozsahu 
našim požiadavkám.“
Detská fakultná klinika je síce iba priekopníkom pri 
používaní priemyselných počítačov v  liečebných 
miestnostiach,  ale  pán  Andrej  Gáll  je  pevne 
presvedčený, že sa informačná technológia s kval-
itným hardwarom presadí aj v iných inštitúciách: 
„Lekári budú v rastúcej miere používať digitálne 
postupy v diagnostike,  liečení  alebo následnej 
starostlivosti. Z tohto dôvodu potrebujú hardware, 
na ktorý si môžu spoľahnúť.“ Práve s ohľadom 
na  spoľahlivosť  chodu  a  stabilitu  presvedčujú 
priemyselné počítače od noax. Od uvedenia prie-
myselných počítačov do prevádzky v nemocnici 
sa nevyskytli žiadne výpadky. Pán Gáll to stručne 
komentuje takto: „Toto riešenie skutočne môžem 
odporúčať. Kedykoľvek by som sa opäť rozhodol 
v prospech noax.“

„Toto riešenie skutočne 
môžem odporúča. Kedykoč 
vek by som sa opä rozhodol 
v prospech noax.“

Významným miestom v Slovenskej republike ako zariadenie pre diagnostiku a liečbu chorôb detí a 
mládeže je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou. Niet pochýb o tom, že sa v takej nemocnici pracuje 
s najmodernejšiou technikou. Samozrejme k nej patria priemyselné PC od noax. Konštrukčné riešenie, 
vyhovujúce extrémnym hygienickým a bezpečnostným požiadavkám v nemocnici, dovoluje tieto prístroje 
používač v bezprostrednej blízkosti pacientov a významnou mierou tak prispievajú k úspešnosti liečby.

Aj cez uživanie moderných tech-
nológií sa nesmie zabúdač na 

príjemnú atmosféru, aby sa malí 
pacienti rýchlo uzdravovali.

Večká 19 palcová dotyková obrazovka učahčuje
zobrazovanie dát pacientov.
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Komponenty v prehľade  

Hardware:

 - Priemyselný PC Steel S19

 - N8B All-in-one-Motherboard

 - Procesor: Intel Pentium M – 1,4 GHz

 - 19“-TFT displej s rezistívnou 
analógovou dotykovou obrazovkou

 - Zadávanie: dotykovou obrazovkou

 - Krytie IP67 (vč. krytu konektorov)

 - WIFI karta s externou anténou

Software:

 - Operacný systém: Windows XP

 - Aplikačné programy: TomoCon PACS, 
systém spravovania, archivácie, prenosu  
a diagnostickej vizualizácie obrazových  
dát spoločnosti PRECISIS AG 
(www.precisis.de)

Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou v Bratislave

Kurzprofil: 

Detská fakultná nemocnica v Bratislave je 
najväčším a najkomplexnejším zdravotní-
ckym zariadením poskytujúcim zdravotnú 
starostlivosč pre deti  v Slovenskej republike. 
Popri výskume a sprostredkovaní nových 
liečebných postupov pre deti a mládež zaujíma 
liečba pacientov v kritickom stave zvlášč 
významné miesto. V r. 2009 bolo vyšetrených 
463.103 pacientov do 19 rokov, 16.461 detí a 
mladistvých bolo hospitalizovaných. 

Dalšie informácie online na adrese: 
www.dfnsp.sk

Požiadavky a používanie  

Ziele: 

 · Zber a vizualizácia údajov v lieč 
ebných miestnostiach

 · Zlepšenie liecby

 · Racionalizácia pracovných procesov

 · Úspora pracovného casu a spotrebných  
materiálov

IPC-Anforderungen: 

 · Bauweise mit absolut glatter Oberfläche  
ohne Rillen und Kanten

 · Einsatz in Behandlungsräumen mit höchsten 
Anforderungen an Hygiene

 · Reinigung der IPCs mit hochwirksamen  
Desinfektionsmitteln

 · Komplett geschlossene Konstruktion  
gemäß Schutzart IP67

 · Schutz vor Wasser und Desinfektionsmitteln

 · Leichte Handhabung durch  
medizinisches Personal

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen

 · Maximale Laufsicherheit unter extrem  
belastenden Bedingungen
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