
TECHNOLÓGIE 
PRE DIGITÁLNE 
ZDRAVOTNÍCTVO

ŠPECIÁLNA TÉMA:



Schopnosti umelej inteligencie (AI) a jej prínos 
pre naše životy fascinujú ľudstvo už desaťro

čia. Pokrok a inovácie v technológiách otvorili 
príležitosť na jej zavedenie v rôznych podobách, 
vďaka čomu možno využívať ponuku širokého 
spektra „nadľudských“ možností v nejednej ob
lasti. Nie je preto prekvapujúce, že trend zavá
dzania umelej inteligencie sa postupne otvára 
aj v  zdravotníctve. Vo sfére, kde sa v poslednom 
období inovuje vo veľkej miere. Od zakladania 
elektronických zdravotných kariet, elaboratórií, 
ePN, využívania telemedicínskych zariadení až 
po virtuálne nemocničné oddelenia alebo indi
viduálny online monitoring zdravotného stavu 
pacienta.

Virtuálne oddelenie – riešenia 
budúcnosti sa začínajú už dnes
V minulosti nepredstaviteľný zážitok, dnes 
realita v podobe virtuálneho oddelenia. Tele
medicína, ako účinný nástroj v oblasti poskyto
vania zdravotnej starostlivosti vykonávanej na 
diaľku, sa začína zavádzať do praxe a uľahčuje 
úkony všade tam, kde to ich charakter umož
ňuje. 

Celý proces pritom prebieha veľmi jedno
ducho, digitálne a pod dohľadom odborného 
ošetrujúceho lekára. Ten prostredníctvom 
špecializovaného softvéru zaregistruje nového 
používateľa do telemedicínskeho systému a 
odovzdá mu súpravu meracích prístrojov, vy
skladanú podľa individuálnych potrieb. Pravi
delnými meraniami, ktoré pacient po vyškolení 
vykonáva samostatne, tak dochádza k mapo
vaniu potrebných fyziologických parametrov 
a životných funkcií určujúcich jeho aktuálnu 
zdravotnú kondíciu. Výsledky meraní sú gra
fi cky spracovávané a porovnávané so štan

dardom defi novaným rozsahmi prípustných 
hodnôt, vďaka čomu ošetrujúci lekár okamžite 
vidí prípadné výkyvy sledovaných parametrov u 
pacienta. Všetky namerané hodnoty sa zároveň 
ukladajú aj do pacientovej elektronickej zdra
votnej dokumentácie, ktorá v takejto podobe 
vytvára digitálnu dátovú platformu na predikciu 
vývoja jeho budúceho zdravotného stavu.

Telemedicína a jej prínosy
Zavedenie telemedicíny do procesu zdravotnej 
starostlivosti optimalizuje nielen prístup k mož
nostiam kontinuálneho odborného dohľadu 
nad liečbou pacienta, ale aj samotnú vyťaženosť 
v zdravotníckych zariadeniach. Medzi jej pre
ukázateľné benefi ty patria znižujúce sa počty pa
cientov čakajúcich v odborných ambulanciách, 
odbremenenie zdravotného personálu alebo 
uvoľnenie nemocničných kapacít pre náročnej
šie prípady. Ide teda o nástroj, ktorý transformuje 
tradičný zdravotnícky priemysel do novej po
doby zefektívňujúcej využívanie ma
teriálnych a ľudských zdrojov v 
nemocniciach.

Vývoj inovatívnych riešení 
patriacich do medicíny 21. storočia 
nájdeme aj na Slovensku 
Digitalizácia zdravotníctva spojená s prvkami 
umelej inteligencie tvorí dôležitý krok v procese 
budovania modernej a spoľahlivej základne me
dicíny 4.0. Tá práve vďaka využitiu širokej škály 
inovatívnych technológií z Industry 4.0 a ich im
plementácii do zdravotníckeho sektora otvára 
významné množstvo príležitostí pre riešenia 
uľahčujúce personalizovanú liečbu pacienta. 
Hoci by sa mohlo zdať, že téma využitia podob
ných prístupov aj v slovenskom zdravotníctve je 
hudba budúcnosti, opak je pravda. Skupina slo
venských softvérových inžinierov v kombinácii s 
odbornými lekármi sa rozhodla prepojiť umelú 
inteligenciu a prediktívnu analýzu so systémom 
telemedicíny. 

Umelá inteligencia založená na 
princípe neurónových sieti
Technológia so širokým potenciálom, na kto
rej je koncept založený, využíva analýzy veľ
kého množstva údajov, štatistík a tzv. machine 
learningu čiže techník strojového učenia. Sta
vebným pilierom systému je pritom rozsiahla da
tabáza nameraných údajov (big data), získaných 
prostredníctvom monitoringu pacientov. Tá slúži 
umelej inteligencii ako východisková základňa v 
procese hĺbkového učenia sa (deep learning), 
keď dochádza k identifi kácii vzorcov a korelácií, 
ktoré môžu byť pre ľudské oko ľahko prehliadnu
teľné.  Využitie umelej inteligencie s možnosťami 
a presnosťou presahujúcou schopnosti človeka 
tak významne uľahčí odbornému lekárovi proces 
vyhodnocovania, predikcie a nastavenia liečby u 
pacienta. Ide o kľúčový komponent rozširovania 
možností virtuálnej starostlivosti v rámci celého 
kontinua potenciálnych medicínskych alterna
tív, ktorý by naši lekári mohli využívať už v blízkej 
budúcnosti.

»  JOZEF HERDA, RIADITEĽ DIVÍZIE NEMOCNIČNÝCH 
PRODUKTOV, ASSECO CENTRAL EUROPE
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Vzniká potreba budovať odolné systémy 
zdravotnej starostlivosti poháňané tech

nológiami. Dotkne sa to rôznych oblastí, ako 
sú nanotechnológie, technológie 5G, drony, 
blockchain, robotika, big data, internet vecí, 
nové druhy a schopnosti senzorov, umelá 
inteligencia, cloud computing, nehovoriac o 
ďalších vznikajúcich technológiách.

Healthcare 5.0 poskytne zdravotnícke 
služby vrátane vzdialeného monitorovania 
pacienta, virtuálnych kliník, emocionálnej te
lemedicíny, asistovaného bývania, inteligent
ného samoriadenia, monitorovania a kontroly 
zdravia, inteligentného pripomenutia liečby, 
jej dodržiavania a personalizovanej i prepoje
nej zdravotnej starostlivosti.

Urýchlenie v tejto oblasti priniesla para
doxne aj celosvetová pandémia. Prepuknu
tie COVID19 prišlo ako výbuch hviezdy a 
predstavovalo bezprecedentné výzvy a prí
ležitosti na celosvetovú transformáciu sys
témov zdravotnej starostlivosti. Pamätáme 
si všetky opatrenia, ktoré nás obmedzovali. 
Za takýchto okolností bolo nevyhnutné pri
jať nové digitálne technológie na uľahčenie 
poskytovania služieb virtuálnej zdravotnej 
starostlivosti. Využili sa na to zariadenia inter
netu vecí a kamery mobilných telefónov. 

Nanotechnológie: 
     Nanoroboty útočia
Do zdravotníctva preniká nanosvet prostredníc
tvom nanomateriálov, nanozariadení, nanoim

plantátov, nanobiosenzorov. Internet nanovecí 
(IoNT) výrazne pokročil v prevencii, diagnostike 
a liečbe chorôb. Zahrnutie konceptu IoNT do 
zdravotnej starostlivosti vedie k inteligent
nejšiemu monitorovaniu a liečbe. Týka sa to 
miniaturizácie biosenzorov a inteligentných le
kárskych implantátov v nanomierke. Nanobio
senzory odhaľujú choroby v skorých štádiách 
na úrovni molekúl alebo jednotlivých buniek 
pomocou biochemického a biofyzikálneho sig
nálu. 

Liečenie „na mieru“ prinesie aj roboticky cie
lené podávanie liečiv. Výskumy sa už roky za
oberajú nanorobotickými kŕdľami nesúcimi liek, 
ktorý vypustia len do nádorov alebo do chorej 
časti v tele pacienta. Sú naprogramované tak, že 
po vypustení látky v cieľovom tkanive sa samy 
deštruujú. Potom ich organizmus jednoducho 
vylúči prirodzenou cestou. Ešte stále však nie sú 
vyriešené niektoré otázky bezpečnosti takéhoto 
liečenia, preto sú nanoroboty zatiaľ len v štádiu 
výskumu.

Lieky šité na mieru
Výroba liekov šitých na mieru pre pacienta už 
nie je len hudbou budúcnosti, či už ide o množ
stvo účinnej látky, kombináciu liečiv, alebo ich 
dávkovanie. Rôzne DNA preparáty a špecializo
vané onkologické lieky dostávajú pacienti aj v 
súčasnosti. Ich väčšiu dostupnosť by však mali 
priniesť  genetické a molekulárne technológie 
v kombinácii s individuálnymi zdravotnými 
údajmi a umelou inteligenciou. 

Internet vecí a pokročilé 
     technológie
Internet vecí sa vo veľkej miere využíva v 
zdravotníctve na prepojenie zdravotníckych 
zariadení a zdieľanie zdravotných údajov, 
aktívne monitorovanie, včasnú diagnostiku 
či inteligentnú rehabilitáciu. V zdravotníc
tve sa objavuje niekoľko variácií IoT, zalo
žených na senzoroch, z ktorých každá má 
svoje vlastné zvláštnosti. IoMT predstavuje 
napríklad nositeľné zariadenia spojené pro
stredníctvom internetu. Spomínaný IoNT je 
prepojenie medzi nanozariadeniami a exis
tujúcimi komunikačnými sieťami, aby mohli 
inteligentné nanozariadenia monitorovať 
pacienta na diaľku. Pozoruhodne dobre 
dopadli skúšky inteligentných prilieb so 
senzoromi na liečbu pacientov s posttrau
matickou stresovou poruchou, ktorí žijú ďa
leko od zdravotníckych služieb. Inteligentné 
oblečenie vyvinuté na monitorovanie žien v 
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Zdravotníctvo je na úsvite 
zmeny paradigmy s cieľom 

dosiahnuť novú éru virtuálnej 
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inteligentného monitorovania 

a rozhodovania sa. 



menopauze zbiera a monitoruje prietok krvi, 
množstvo kyslíka v krvi či telesnú teplotu. 
Iné oblečenie zasa obsahuje elektroencefa
lograf alebo elektrokardiograf. Medzi ďalšie 
inteligentné nositeľné technológie patria 
inteligentné dezinfekčné tunely, obleče
nie, ponožky, prilby, topánky, vesty, štíty 
na tvár či hodinky. Používajú sa na rôzne 
účely vrátane skríningu chorôb a odhalenie 
ich symptómov. Vždy však pri tom zohráva 
podstatnú úlohu zdravotná sestra a lekár.

Umelá inteligencia  
     a emočné senzory
Vysoko integrované zariadenia umelej inte
ligencie založené na senzoroch pomáhajú 
monitorovať, zhromažďovať a diagnostiko
vať choroby. Vedia sa samostatne rozhodo
vať a v prípade potreby prijímajú opatrenia. 
Z množstva oblastí ich využitia je zaujímavá 
napríklad automatizovaná predpoveď ocho
renia, diagnostika, inteligentný vývoj liekov, 
monitorovanie pacienta na diaľku, digitálna 
patológia, využitie robotických systémov či 
vývoj zariadení založených na emočných 
senzoroch. Emočné senzory predstavujú 
nový typ zariadení inšpirovaných ľudskými 
prejavmi (mimikou, hlasom, pohybmi tela). 
Využitie nachádzajú hlavne v oblasti sta
rostlivosti o duševné zdravie. Začlenenie 
kognitívnych systémov umelej inteligen
cie, založených na senzoroch, do aplikácie 
na monitorovanie duševného zdravia môže 
pomôcť odhaliť príznaky úzkosti a zmien 
nálad. Aplikácia počúva mobilné hovory 
ľudí a analyzuje hlas hovoriaceho. Dokáže 
zhodnotiť, či má hovoriaci krízu, či sa uňho 
nevyvíja rizikové správanie. Prejaviť sa môže 
narastajúcou agresiou alebo túžbou po sa
movražde a podobne. Umelá inteligencia 
emócií v zdravotníctve budúcnosti by sa 
mohla rozšíriť aj na vývoj inteligentných no
siteľných zariadení, ktoré by dokázali ana
lyzovať správanie pacientov s chronickými 
ochoreniami, či napríklad netrpia bolesťami 
alebo stresom.

Big data 
Zbieranie údajov zo zdravotníckych senzo
rov, nositeľných zariadení, športových hodi
niek, digitálnych diagnostických prístrojov 
(MR, CT), skenovanie mikroskopických 
vzoriek a pod. prináša obrovské množstvo 
údajov, ktoré treba uchovať na ďalšie spra
covanie. Takéto údaje sa nakoniec využijú 
na prevenciu, detekciu a monitorovanie 
chorôb alebo aj na poskytovanie starostli
vosti „šitej na telo“.

Digitálne zdravotnícke technológie, ako 
je telemedicína, elektronické zdravotné 
záznamy, osobné zdravotné záznamy, soft
vér na správu lekárskej praxe a ďalšie plat
formy digitálneho zdravia, by mali výrazne 
zlepšiť hospodárenie s finančnými pros
triedkami. Dôsledkom je potom aj zdieľanie 
zdravotných údajov na diaľku a pokles lekár
skych chýb.

Predpokladá sa, že big data ešte viac 
ovplyvnia zdravotnícke systémy. Napríklad 
počas predošlých pandemických rokov 
modely umelej inteligencie analyzovali 
zdravotné údaje (symptómy, údaje o sta
rostlivosti o pacienta, röntgenové správy, 
anamnézu alebo blízke kontakty pacienta). 
Spracúvali pritom röntgenové snímky hrud
níka, aby sa zistilo, či pacient má alebo nemá 
COVID19.

Veľké objemy dát spolu s umelou inte
ligenciou a strojovým učením prinesú do 
zdravotnícka obrovský posun pri diagnos
tike a liečbe.

Roboty a robotické opatrovateľky
Počas epidémie COVID19 sa používali ro
boty spolu s dronmi na doručovanie zdravot
níckeho materiálu (vzoriek krvi a pod.) alebo 
liekov do zariadení či infikovaným pacientom. 
Okrem toho autonómne robotické systémy 
pomáhali zdravotníckym pracovníkom pri 
vykonávaní opakujúcich sa úloh. Tieto hu
manoidy dokážu robiť viaceré rutinné ošet
rovateľské činnosti. Napríklad polohovanie 
ležiacich pacientov, aby im nevznikali prele
žaniny, alebo snímanie ich životných funkcií. 
Ich výhodou je, že dokážu manipulovať aj s 
pacientmi s mierne vyššou hmotnosťou bez 

toho, aby sa unavili. Ich nevýhodou je naprí
klad aj nedostatok emotívneho rozpoznáva
nia. To vyžaduje integráciu inteligentných 
senzorov. Vývoj robotov pre zdravotníctvo je 
teda nesmierne dynamický a bude sa pohy
bovať v oblasti telerobotov, kolaboratívnych, 
autonómnych, sociálnych a nositeľných ro
botov.

Virtuálna starostlivosť  
     a telemedicína
Využívanie telemedicíny sa tiež výrazne roz
šírilo práve pre končiacu sa pandémiu. Te
lemedicína má niekoľko technologických 
nástrojov, ktoré môžu poskytnúť špičkové 
riešenia. Ide napríklad o telekonzultáciu, tele
monitoring, teledermatológiu, telerádiológiu, 
telekardiológiu, teleonkológiu či telepsy
chiatriu. Telerehabilitácia alebo inteligentná 
virtuálna rehabilitácia sa často po užíva u 
pacientov, ktorí utrpeli fyzické zranenia a 
traumu. Fyzioterapeut rozpráva pacientovi, 
aké cviky má vykonávať, pričom ho sleduje a 
kontroluje. Nefyzické služby zahŕňajú rečovú 
a jazykovú terapiu, audiológiu a neurofyzio
lógiu napríklad po ochrnutí, úraze alebo pri 
psychiatrických poruchách.

Domáci strážca zdravia 
Starších ľudí, ľudí po operáciách, dlhodobo 
chorých alebo ľudí so zdravotným postih
nutím treba v domácnosti oveľa viac sle
dovať a aspoň na diaľku sa o nich starať. O 
asistovanom bývaní hovoríme vtedy, keď 
využívame technológie na monitorovanie 
zdravia alebo na pomoc s každodennými 
činnosťami. Použité technológie zahŕňajú 
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bezdrôtové senzorové siete, bezdrôtové 
siete pre oblasť tela, monitorovacie senzory 
a nositeľné zariadenia, ktoré komunikujú s 
príslušnými medicínskymi informačnými 
systémami. Napríklad zdravotná sestra do
káže na diaľku sledovať, či si pacient vzal 
načas lieky. Pacient používa diaľkovo moni
torovaný dávkovač liekov so senzormi. Ke
dykoľvek dávkovač otvorí, zdravotníckym 
pracovníkom sa prenesú informácie, že do
držal príslušný čas a vzal si predpísaný počet 
tabliet. Ak si zabudne lieky vziať, zdravotníc
kym pracovníkom aj pacientovi sa odošle 
email s upozornením.

Bezpečnosť údajov je citlivá
Blockchain si získal obľubu v odvetví fi
nančných služieb. V systémoch zdravot
nej starostlivosti má zabezpečovať, aby sa 
zdokonalili pravidlá digitálneho prístupu, 
zlepšil sa zber a likvidita údajov, identita i 
súkromie pacienta. Okrem toho sa používa 
aj v zdravotných záznamoch, diaľkovom 
monitorovaní pacientov, farmaceutickom 
dodávateľskom reťazci i riešení vzťahov s 
poisťovňami. Ide o citlivé oblasti spracova
nia dát, ktoré treba veľmi chrániť.  

Nič nie je dokonalé
Vzhľadom na nastúpený trend v zdravotníc
tve a už fungujúce množstvo aplikácií a sys
témov je predpoklad, že Healthcare čoskoro 
postúpi o ďalšiu úroveň na číslo 6.0. V kaž

dom prípade má táto krásna vízia aj zopár 
slabín. Zlyhať môžu dodávky energie, sys
témy ohrozia hekeri, senzory zasa bývajú cit
livé na odchýlky, elektromagnetické polia, 
nižšiu kompaktnosť a náročnosť na častejšiu 
kalibráciu. Alebo môžu pacienti v domácej 
liečbe naschvál skresľovať zber údajov. Bio
senzor sa zväčša umiestňuje pod kožu, ale 
tam môže svojím pôsobením vyvolať tvorbu 
vláknitého tkaniva, čo následne vedie k zly
haniu zariadenia. Nemalý problém nanobio
senzora je vyžarovanie signálov – vysielanie 
údajov v podobe elektromagnetického žia
renia do tela. Existuje šanca, že žiarenie 
môže organizmus poškodiť. Ďalším proble
matickým faktorom by mohol byť materiál, z 

ktorého sú senzory vyrobené. Kremík alebo 
striebro môže lokálne blokovať  mikroprie
tok krvi a kyslíka. Telo môže biosenzory a 
nanozariadenia označiť ako cudzí predmet a 
vytvorí bunky patogénu, aby s nimi bojovali. 
Všeličo ešte treba skúmať.

Aj zdravotnícke digitálne technológie sa 
naďalej vyvíjajú a prinášajú bezprecedentné 
príležitosti v zdravotníckych systémoch na 
celom svete. Uvidíme, kam sa posunie nie
len svetová, ale najmä slovenská zdravotná 
starostlivosť v priebehu najbližších rokov. 

 
»  JANA MATEJÍČKOVÁ 
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Zdravotníckym zariadeniam pomáhajú rôzne 
informačné technológie pri zachraňovaní 

životov a ochrane zdravia nás všetkých. A hoci 
majú pri svojej prevádzke nesporné špecifi ká, 
dnes už aj v ich prípade platí, že sa musia sprá
vať ako úspešné ziskové fi rmy. Len tak môžu 
dlhodobo fungovať a poskytovať svoje také 
potrebné služby. Rovnako ako každá klasická 
firma musia vyriešiť svoju „bežnú“ agendu. 
Nemocnica, lekáreň či iné pracovisko musí tiež 
účtovať, evidovať dochádzku, schvaľovať fak
túry a podobne. Navyše aj takáto agenda má 
v zdravotníctve svoje špecifi ká. Výber zdanlivo 
„obyčajného“ systému, ktorý má pokryť takúto 
agendu, môže mať vo fi nále zásadný vplyv na 
fungovanie zdravotníckeho zariadenia. Pozrime 
sa na niektoré z oblastí.

Dochádzka v zdravotníckom 
zariadení
Dochádzka a jej evidencia v zdravotníctve je 
veľmi komplexná. Nejde vôbec o jednoduchú 
agendu vzhľadom na to, že sa prelínajú rôzne 
skupiny zamestnancov, pričom špeciálne zdra
votnícki pracovníci to majú z pohľadu dochádzky 
naozaj pestré. Zdravotníci pracujú v noci, majú 
rôzne príplatky, napríklad za nočnú prácu, množ
stvo nadčasov, na oddelení potrebujete mať 
vždy rôznych špecialistov. Okrem toho máte v 
zariadení ďalšie typy zamestnancov v adminis
tratíve, technických pracovníkov, upratovačky 
a podobne, pričom z pohľadu dochádzky ide o 
výrazne iný typ zamestnancov. Samozrejme, ne
mocnica má spravidla aj množstvo dohodárov. 
Na to, aby zdravotnícke zariadenie dobre fun
govalo, potrebuje dochádzkový systém, ktorý si 
naozaj poradí s týmito záležitosťami:
 Komplexným pokrytím legislatívy – legislatív

nymi kontrolami zabezpečí správnu evidenciu 
nadčasov, prestávok medzi zmenami, rôznych 
príplatkov a podobne. 

 Umožní plánovanie zmien nepretržitej pre
vádzky u niektorých zamestnancov.

 Pridanou hodnotou môže byť napríklad mož
nosť kontroly, či sa v danom čase na oddelení 
nachádzajú zamestnanci s príslušnou špecia
lizáciou.

 Umožní evidovať dochádzku aj v jednoduch
šom móde pre iné typy pracovníkov (napr. 
administratívnych zamestnancov) – pre nich 
často nie je potrebná taká dôsledná kontrola 
prestávok medzi zmenami či v samotnej 
zmene.

 Ideálne je, ak vám dochádzka umožní viacero 
prístupov aj z pohľadu používateľského roz
hrania, keďže v nemocnici sa populácia skladá 
z vysoko vzdelaných ľudí, ale aj ľudí so základ
ným vzdelaním a systém by mali byť schopní s 
rovnakou mierou komfortu obsluhovať všetci 
títo zamestnanci. 

 Príprava na ePN. Dochádzkový systém by mal 
ísť s dobou a refl ektovať legislatívne novinky. 
Jedna z nich je plánovaná ePN. Jej implemen
tácia do dochádzkového systému môže byť 
pre zdravotníkov zaujímavá a sami môžu vi
dieť, ako to funguje „z druhej strany”, teda keď 
elektronickú PN poberám ako zamestnanec a 
nevystavujem ju ako lekár.

Samozrejme, všetky tieto prvky musia byť 
podporené štandardnými funkciami, ako je ex
port dochádzky do mzdového softvéru alebo 
rôzne relevantné manažérske prehľady. Para
doxne vďaka špecifickému prostrediu určité 
požiadavky na dochádzkový systém, ktoré sú 
dnes vyžadované vo väčšine štandardných spo
ločností, tu nie sú až také zásadné. Pekný príklad 
je mobilná aplikácia, ktorá v prípade zdravotníc
keho zariadenia rozhodne nie je zásadnou požia
davkou na dochádzkový systém. 

Stále častejšie sa stretávame so spájaním zdra
votníckych zariadení do akýchsi sietí so spoloč
ným prevádzkovateľom. Tu sa nám z pohľadu 
dochádzky vynárajú ďalšie požiadavky práve v 
súvislosti s dochádzkou v sieti, ako je napríklad 
štruktúra regionálnych manažérov, schvaľova
nie dochádzky naprieč entitami, zapožičiavanie 

špecialistov medzi jednotlivými zariadeniami a 
podobne. 

Dochádzkový systém je vhodný kandidát na 
digitalizáciu v zdravotníckom zariadení, pretože 
pri dobrom výbere a správnom nasadení môže 
mať zásadný vplyv na fungovanie zariadenia či 
siete.

Digitalizácia došlých faktúr 
a automatizácia účtovníctva
Digitalizácia došlých dokladov je často jedna z 
prvých oblastí, pri ktorej fi rmy pristupujú k digi
talizácii svojich procesov. Je ľahko uchopiteľná a 
na trhu existuje množstvo kvalitných nástrojov, 
ktoré majú často ambíciu schvaľovací proces 
dokladov nielen zdigitalizovať, ale aj nejakým 
spôsobom automatizovať účtovanie došlých 
faktúr a takto zvýšiť efektivitu ich spracovania. 
Zdravotnícke zariadenia nie sú v tomto smere 
výnimkou a tu sa správajú ako štandardné fi rmy. 
Existuje u nich zväčša schvaľovací proces, schva
ľovacia matica, podľa ktorej sa doklady schvaľujú. 
Samozrejme, v prípade siete sa stretávame so 
štandardným schvaľovaním na úrovni viacerých 
entít. Rovnako aj nemocnica má investičné a re
žijné náklady. Jediným špecifi kom býva časté za
zmluvnenie partnerov na odber zdravotníckeho 
materiálu. Každopádne si trúfam tvrdiť, že došlé 
faktúry sú vhodné ako jedna z prvých oblastí di
gitalizácie aj pre zdravotnícke zariadenia práve 
preto, že sa tento proces takmer nelíši od proce
sov v štandardných fi rmách. Na trhu je množstvo 
riešení od softvérových fi riem, ktoré s tým majú 
dostatočné skúsenosti. 

Zdravotnícke zariadenia a využitie 
cloudových služieb – rozhoduje 
bezpečnosť
Je zdravotnícke zariadenie vhodný kandidát na 
využitie cloudových služieb pre potreby „bežnej” 
agendy? Jednoznačne áno. Zdravotnícke zaria
denie je na prvý pohľad citlivejšie na zabezpeče
nie svojich údajov ako bežná fi rma. A  práve tu je 
prekvapivo obrovská výhoda cloudu. Poskytova
teľ cloudovej služby musí kvalitu svojej služby a 
jej zabezpečenie často dokladovať rôznymi cer
tifi káciami, penetračnými testami a podobne. Pre 
poskytovateľov cloudovej služby je bezpečnosť 
dát klientov jedna z najvyšších  priorít a zodpove
dajú tomu aj prostriedky, ktoré do bezpečnosti 
investujú. Podobne to platí o zálohovaní dát 
alebo zabezpečení dostupnosti danej služby. S 
ohľadom na všetko spomenuté je jasné, že clo
udová služba je vhodné riešenie na digitalizáciu 
vybraných administratívnych procesov v zdra
votníckych zariadeniach. 

»  VIKTOR MEČIAR, 

výkonný riaditeľ TULIP Solutions
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AJ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 
RIEŠIA KLASICKÚ AGENDU HR 
A NEMAJÚ TO VÔBEC JEDNODUCHÉ



Na bratislavských Boroch sa už budúci 
rok má otvoriť nová moderná nemoc

nica. Aj v Martine sa plánuje stavba novej 
nemocnice, vybavenej najmodernejšími 
smart zariadeniami. O tom, na čo sa môžu 
pacienti i zdravotnícky personál tešiť, sme sa 
porozprávali s Martinou Antošovou, vedú
cou Oddelenia biomedicínskeho výskumu a 
klinických štúdií z Univerzitnej nemocnice v Martine. Okrem iných 
činností sa zaoberá aj spoluvytváraním vízií digitalizácie zdravotníc
tva a zavádzania umelej inteligencie do zdravotníckej praxe. 

NXT: Víziou svetovej zdravotníckej starostlivosti je Health-
care 5.0. Ako je na tom Slovensko?  

Martina Antošová: Podobne ako priemysel aj zdravotníctvo prechá
dza rôznymi stupňami vývoja. Svet sa pozerá smerom na úroveň 
Healthcare 5.0. V rámci digitalizácie sa postupne odovzdáva sta
rostlivosť o zdravie na plecia samotného pacienta. Týka sa to celého 
spektra oblastí: prevencie, ambulantnej, nemocničnej, domácej či 
dlhodobej paliatívnej starostlivosti. V každej z týchto oblastí sa na
stavia konkrétne digitálne a technické riešenia tak, aby sa zmenšili 
výdavky a zvýšila kvalita a efektivita starostlivosti. 

Slovensko je podľa môjho názoru niekde medzi Healthcare 2.0 
a 3.0. Ide o úroveň, keď sa pacientom poskytujú ešte len základné 
služby, ale súčasne sa už začína automatizácia a digitalizácia. To 
je veľmi smutné, keď vidíte, že vo svete sa zdravotníctvo, lepšie 

povedané, zdravotnícky priemysel, rozvíja obrovským tempom. Je 
to najdynamickejšie sa rozvíjajúci sektor priemyslu, plný inovácií. 
A my sme niekde na chvoste. Nevyužívame technológie, ktoré sú 
dostupné na trhu. Už teraz by sa dal bez väčších problémov zlepšiť 
objednávkový systém, zdieľanie dát, posielanie elektronických dát 
a podobne.

NXT: Momentálne u vás prebieha program digitálnej pato-
lógie. V čom je významný? 

Martina Antošová: V Európe ide o zatiaľ pomerne nový odbor. Naša 
nemocnica v Martine sa stala lídrom v tejto oblasti na Slovensku, a 
to hneď od začiatku jej rozvoja, napríklad v Belgicku alebo Francúz
sku. Pri skúmaní laboratórnych sklíčok s časťou nádoru treba veľmi 
dobre zvládnuť určenie, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor. A to 
je veľké umenie. Patológ musí vo vzorke jednak kvantitatívne zhod
notiť, spočítať počet buniek a jednak vyhodnotiť ich kvalitu. Kvanti
tatívne hodnotenie je časovo náročné, keďže lekár musí mechanicky 
pooznačovať jednotlivé zdravé a „choré“ bunky. V rámci digitálnej 
patológie urobí lekár veľmi kvalitný sken (v kvalite okolo14 až 15 GB) 
mikroskopického sklíčka a ten prepojí s algoritmom umelej inteli
gencie, aby toto spočítanie vyhodnotil za neho. Okrem toho kvalita 
skenu umožňuje snímku tak zväčšiť, že sa patológovi zobrazia ďal
šie mikroštruktúry. Samozrejme, uľahčuje to prípadnú konzultáciu 
s inými pracoviskami a v neposlednom rade archiváciu v cloude, 
keďže doteraz sa sklíčka podľa zákona ukladajú po dobu minimálne 
30 rokov. A to je ohromné množstvo skla. 
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ROZHOVOR S MARTINOU ANTOŠOVOU

SMART NEMOCNICA V MARTINE   



Digitálna patológia zrýchli diagnostiku najmä onkologickej liečby. 
Je to veľká pomoc hlavne pre pacienta, ktorý na výsledok čaká. Na 
Slovensku sme postupne identifikovali v spolupráci s MZ SR 18 pato
logických pracovísk, ktoré by sa mali postupne začleniť do programu 
digitálnej patológie. Takto vznikne veľká databáza skenov, ktorými 
nakŕmime umelú inteligenciu. Veríme, že od budúceho roku sa tento 
projekt začne realizovať. 

NXT: Čím bude vaša budúca smart nemocnica v Martine vý-
nimočná? 

Martina Antošová: V prvom rade srdcom nemocnice bude musieť 
byť informačný systém. Ovládať by mal nielen liečebnopreventívnu 
starostlivosť, ale aj prevádzku, manažment či personál. Bude vedieť 
lepšie pracovať s dátami. (V súčasnosti sa tiež ignorujú zozbierané 
dáta, ktoré samotní pacienti zbierajú o sebe prostredníctvom hodi
niek a rôznych mobilných aplikácií, napr. kalorické tabuľky, monito
rovanie tepu, EKG a pod. Aj diabetici majú rôzne aplikácie a my tieto 
dáta nevieme adekvátne využiť.) Tešíme sa aj na senzorové riešenia 
na manažment pacientov, ovládanie dverí či blokáciu výťahov pre 
konkrétne skupiny ľudí, aby sa nám pacienti nemiešali medzi oddele
niami. Čip v náramku pustí pacienta len tam, kde ho čaká vyšetrenie 
alebo ošetrenie. Určite budeme mať takisto automatické dávkovače 
liekov, automatickú dezinfekčnú linku s UV svetlom na postele a mat
race, umývacieho robota na dlážky. V našej verejnej lekárni máme 
naplánované dva automaty na bežne dostupné lieky (proti horúčke, 
kašľu, nádche...). A postupne aj ďalšie vychytávky. 

NXT: Počítate s novými obslužnými a operačnými robotmi vo 
vašej nemocnici? 

Martina Antošová: Uvidíme. Ak aj kúpime nejaké robotické zariade
nie, musí tam byť preukázaný benefi t. Aby sme si dokázali overiť, či 
sa nám oplatí investovať do niektorého zariadenia, zapojili sme sa do 
konzorcia tzv. TEF (Testing and Experimental Facilities). Ide o výzvu 
z programu Digital Europe. Táto výzva obsahuje digitálne stratégie 
pre rôzne sektory a je tam silné konzorcium zo zdravotníctva, ktoré si 
vybralo našu nemocnicu za partnera, na čo sme veľmi hrdí. Princípom 
spolupráce je výskumný koncept living labov, teda budovanie labo
ratórií, v ktorých sa reálne pracuje s inovatívnymi zariadeniami, aby 
sa otestovali. Vyhneme sa nepríjemným prekvapeniam, keď sa nám 
niektorý robot či iné zariadenie nakoniec nebude hodiť.

Čiže ak máme záujem, môžeme na rok dostať do Martina robota 
v rámci testovania, a tak zistíme, či sa nám ho oplatí kúpiť, či ho do
statočne využijeme. Alebo do niektorého living labu pošleme našich 
zdravotníkov, študentov, aby si tam nejaký čas zadarmo vyskúšali ino
vácie, ktoré sa tam používajú. 

NXT: Ako by teda na tejto úrovni mohla vyzerať nemocnica 
budúcnosti? Idem napríklad na operáciu žlčníka. 

Martina Antošová: Lekár, ktorý operáciu indikoval, vám pošle do vášho 
osobného konta pokyn na operačný zákrok. Systém vás objedná na 
konkrétny termín do konkrétnej nemocnice a na konkrétny čas. Po
stupne vám budú prichádzať do mobilu alebo do emailovej schránky 
notifi kácie, aby ste si nezabudli urobiť predoperačné vyšetrenia. Tak 
pôjdete najprv do centrálneho laboratória, kde vám robotický systém 
odoberie krv, a následne absolvujete ostatné predoperačné vyšetre
nia prevažne s asistenciou sestier. Zabudli ste na niečo? Notifi kácia 
nie, bude vám to pripomínať, kým nie je úloha splnená. Lekár je do 
tejto fázy zainteresovaný viacmenej prostredníctvom telemedicíny. 
Ak je to potrebné, príde pacienta pred operáciou ešte raz vyšetriť. Po
zornosť potom venuje prípadom, ktoré vykazujú odchýlky od normy 

– či už sa týkajú EKG, tlaku, alebo výsledkov vyšetrenia krvi. Dokáže tak 
efektívnejšie pracovať a venuje čas len úkonom, pri ktorých ho roboty 
nedokážu nahradiť. Deň pred operáciou vám aplikácia pripomenie, 
čo všetko si máte zobrať do nemocnice. Prídete v deň operácie a na 
konkrétnu hodinu. V nemocnici dostanete identifi kačný náramok so 
zdravotníckymi údajmi o sebe. Ešte pred operáciou k vám príde lekár 
a pomocou holografi ckých okuliarov vám predvedie, čo má v úmysle s 
vaším žlčníkom robiť. Využije na to vaše digitálne výsledky vyšetrenia, 
a tak bude mať „v ruke“ konkrétne váš poškodený orgán. Môže si ho 
otáčať a názorne vám ukazovať, čo bude robiť počas operácie. V rámci 
prípravy na zákrok vám sestra podá medikamenty, ktoré jej pripravil 
a doručil centrálny robotický pripravovač liekov. Po operácii budete 
mať na tele snímače, ktoré v pravidelných intervaloch budú sestrám 
hlásiť, aké máte telesné parametre a či nenastala nejaká kompliká
cia. Odpadne tak otravné budenie o piatej ráno na meranie teploty. 

 Ak všetko prebieha podľa plánu, na druhý deň môžete ísť domov. 
Prepúšťaciu správu máte v aplikácii a dostane ju aj váš praktický lekár, 
prípadne lekár, ktorý vás poslal na operáciu, nemusíte na ňu čakať. 
Súčasťou správy je prípadný erecept na lieky. Vašu posteľ odvezie 
potom sanitárka alebo robotický ťahač do robotickej čistiarne. Umytá 
posteľ ešte postupuje do automatizovaného oddelenia sterilizácie, 
aby sa zlikvidovali aj prípadné neslávne známe nemocničné infekcie. 

Keby však nastali komplikácie a vy budete musieť zostať v nemocnici 
dlhšie, zažiť môžete hoci automatickú antidekubitovú posteľ, virtuál
neho spoločníka na komunikáciu alebo robotického spoločníka. 
A samozrejme, spoločnosť vám bude robiť aj dôkladne vyškolený 
 personál, bez ktorého to nikdy nepôjde.

NXT: Máme sa na čo tešiť. Ďakujem za rozhovor. 

Za NEXTECH sa zhovárala JANA MATEJÍČKOVÁ

  Digitálna patológia, zdroj Philips
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Či už ste doktor, alebo pacient, chcete si 
byť istí, že každý kus zdravotníckeho 

vybavenia, s ktorým sa stretnete, je v per-
fektnom stave. Keď ide o ochranu života, 
záleží totiž na každej sekunde. Starostlivosť 
o zdravotnícke vybavenie je pritom len 
jedna z oblastí, v ktorej digitálne technoló-
gie pomáhajú zlepšovať kvalitu zdravotných 
služieb. Jedna z fi riem, ktorá sa tejto oblasti 
venuje, je aj slovenská spoločnosť Resco.

Resco je softvérová spoločnosť, ktorá 
patrí k špičke v oblasti vývoja mobilných 
CRM systémov a aplikácií. Je na trhu už 
dvadsaťtri rokov, pôsobí vo viac ako sto 
krajinách a jej riešenia využíva viac ako dve-
stotisíc používateľov. Keďže sú veľmi ľahko 
prispôsobiteľné, jej riešenia sa dajú využiť v 
rôznych oblastiach.

Riešenia od Resca uľahčujú a zefektívňujú 
prácu zdravotníkov pomocou digitálnych 
technológií. Aplikácia Resco Inspections, 
ktorú používa viacero klientov spoločnosti 
z oblasti zdravotníctva, umožňuje uchová-
vať dokumenty, vytvárať formuláre, ankety 
či správy, ako aj v reálnom čase sledovať 
plnenie úloh a polohu pracovníkov. Navyše 
bez problémov funguje aj v lokalitách bez 
internetového pripojenia. To je situácia, 
ktorá často nastáva aj v nemocniciach, kde 
v niektorých častiach nie je pripojenie k in-
ternetu dostupné či dovolené.

Digitálne dotazníky, ktoré sú súčasťou 
riešenia, umožňujú fi rmám poskytujúcim 
zdravotnú starostlivosť efektívne zbierať 
dáta o pacientoch a následne s nimi praco-
vať. Zdravotníci a zdravotníčky môžu polo-
žiť pacientom otázky z vopred pripraveného 

dotazníka dostupného v aplikácii a vyplniť 
ho. Kontrolné zoznamy zase sprehľadňujú 
podávanie liekov jednotlivým pacientom.

Ako pomáha digitalizácia našim 
klientom?
Poďme sa bližšie pozrieť na niekoľko pro-
jektov, ktoré poukazujú na prínos Resca v 
oblasti zdravotníctva. 

Medzinárodná spoločnosť Dräger je 
popredným výrobcom zdravotníckej a bez-
pečnostnej techniky vrátane hasičskej či 
baníckej techniky. Jej zariadenia zachraňujú 
životy po celom svete. 

Pred tým, ako spoločnosť Dräger začala 
používať riešenie od Resca, jej technici sa 
spoliehali na staršiu aplikáciu, ktorá mala 
problémy so synchronizáciou dát medzi 

centrálou a mobilnou aplikáciou, ktorú 
používajú zamestnanci v teréne. Technici si 
cez ňu nevedeli spoľahlivo plánovať deň a 
koordinovať pracovné úlohy. Preto nastá-
vali  zdržania a mohlo sa stať, že technici 
 Drägeru neprišli opraviť pokazenú techniku 
u svojich zákazníkov dostatočne včas.

Aby mohla zákazníkom poskytovať pr-
votriedne služby, spoločnosť Dräger potre-
bovala riešenie, ktoré je rýchle, spoľahlivé a 
funguje aj bez internetu. Hľadala overený 
a fl exibilný softvér, preto sa rozhodla pre 
Resco Field Service 2.0 for Dynamics 365, 
ktorý prispôsobila svojim potrebám. 

Aplikáciu v súčasnosti využíva viac ako 
1100 používateľov a ich počet by sa mal zvý-
šiť na 2500. Vďaka nej majú technici prístup 
ku všetkým informáciám priamo vo svojom 
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SLOVENSKÁ FIRMA RESCO INOVUJE 
ZDRAVOTNÍCTVO DIGITÁLNYMI TECHNOLÓGIAMI
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mobilnom zariadení, a tak nemusia často 
chodiť do kancelárie. Keď sa technik vráti do 
kancelárie, zaznamenané dáta sa spoľahlivo 
zosynchronizujú za niekoľko sekúnd.  

Novozélandská organizácia Nurse 
Maude poskytuje komunitné zdravotné 
služby. Pracovníci organizácie navštevujú 
pacientov doma, kde im poskytujú opatro-
vateľské služby. Aplikácia, ktorú Resco or-
ganizácii dodáva, uľahčuje a zefektívňuje 
prácu viac ako 1200 zdravotníkom pracujú-
cim v teréne. Vďaka aplikácii majú pri práci 
vždy prístup k informáciám o svojich klien-
toch rovno vo svojom mobilnom zariadení.

Pred implementovaním riešenia od 
Resca používala organizácia Nurse Maude 
na manažovanie informácií pero a papier, 
čo bolo neefektívne a časovo náročné. Or-
ganizácia chcela prejsť na bezpapierové 
riešenie, ktoré by jej poskytlo prehľad o 
pracovníkoch v teréne, ako aj o informá-
ciách a materiáloch týkajúcich sa klientov. 
Rozhodla sa pre riešenie Microsoft Dyna-
mics 365, ktoré po odporúčaní implemen-
tačného partnera prepojila s mobilnou 
aplikáciou Resco. Výsledkom je maximálne 
fl exibilné riešenie, ktoré organizácia do-

káže prispôsobiť svojim potrebám aj bez 
programovania. Výsledná aplikácia dokáže 
uchovať množstvo informácií, umožňuje 
vytváranie správ či formulárov na efektívny 
zber dát, sledovanie polohy pracovníkov 
či plnenia úloh. Dokáže bez problémov 
 fungovať aj offl ine a umožňuje organizácii 
navštíviť viac ako 5000 klientov denne.

Vďaka aplikácii od Resca dokážu ma-
nažéri oveľa lepšie organizovať rozvrh 
pracovníkov a v reálnom čase ich informo-
vať o zmenách. Každý pracovník vidí svoj 
rozvrh priamo v aplikácii, ktorá ho zároveň 
upozorní na akékoľvek zmeny. Zdravotníci 
zase vedia priamo počas návštevy zazna-
menávať jej priebeh a urobiť napríklad 
fotodokumentáciu pacientovho stavu, čo 
im výrazne šetrí čas pri administrácii dát. 
Organizácia vie následne zozbierané in-
formácie zanalyzovať, vyhodnotiť ich a vý-
sledky použiť na zlepšenie svojich služieb. 

Ak sa chcete o spoločnosti Resco a jej 
produktoch dozvedieť viac, navštívte 
stránku www.resco.net, kde si môžete 
stiahnuť skúšobnú verziu aplikácií alebo si 
dohodnúť demo.                      

»  ZDROJ OBRÁZKOV: RESCO, spol. s r. o.
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NXT:: V prvom rade gratulujem a v druhom kladiem otázku, 
ako je možné, že sa vám podarilo dosiahnuť taký obrovský 
úspech v konkurencii veľkých svetových farmaceutických fi -
riem?

FILIP RÁZGA: Selecta Biotech vlastní jedinečnú, patentom chránenú 
platformu na vývoj RNA inhibítorov, ktorú implementuje do vývoja 
nových terapeutických riešení na viaceré ochorenia vrátane onkolo
gických, infekčných, kardiovaskulárnych či nefrologických. Keďže 
začiatkom roka 2020 začal vírus SARSCoV2 predstavovať celospolo
čenský problém, celkom prirodzene sme sa využitím nášho knowhow 
pustili do vývoja vysoko špecifi ckého inhibítora práve proti SARSCoV2, 
a to s jasným úmyslom – zastaviť replikáciu tohto RNA vírusu a zredu
kovať jeho množstvo. Z nášho pohľadu to bolo teda účelové napa
sovanie existujúceho procesu R&D na vtedy nový molekulárny cieľ. A 
keďže dané riešenie je originálne, nepredstavuje žiadnu konkurenciu 
profylaktikám, experimentálnym vakcínam ani liekom so sekundárnou 
indikáciou.  

NXT:: Ako dlho bude trvať proces testovania a schvaľovania? 
Kedy sa dostane do klinickej praxe? 

FILIP RÁZGA: V podstate sa nachádzame na prahu klinických skúšok na 
pacientoch. Všetko bude závisieť od posúdenia našich dát autorizovanými 
inštitúciami. Cesta do kliniky teda môže byť vskutku rýchla. Zároveň však 
nemôžeme vylúčiť ani možnú požiadavku o dodatočné dáta zo strany re
gulačnej autority. Na oba tieto varianty sme pripravení.

NXT:: Bude možné jeho využitie v experimentálnej liečbe ešte 
pred ukončením jeho schválenia? 

FILIP RÁZGA: K tomuto cieľu jednoznačne smerujeme, pretože sme 
si vedomí toho, že existuje nezanedbateľná skupina pacientov, ktorí 

sú s ohľadom na klinický priebeh COVID19 priamo odkázaní na tera
peutickú pomoc a ktorí by mohli z virostatického účinku predmetného 
inhibítora priamo benefi tovať. Dostupnosť daného terapeutického 
 riešenia pre pacientov,  ktorí to najviac potrebujú, je v tomto ohľade 
naša nosná misia.

NXT:: Ako dlho trval výskum a vývoj a z akých zdrojov ste ho 
fi nancovali? 

FILIP RÁZGA: Keďže sme pri R&D RNA inhibítora proti SARSCoV2 
využili naše rokmi optimalizované procesy, vývoj inhibítora od jeho 
dizajnu, syntézy, charakterizácie až po overenie jeho funkčnosti trval 
približne 15 mesiacov. Výskum a vývoj sme fi nancovali z našich privát
nych zdrojov a časť nákladov sa hradila zo schémy štátnej pomoci APVV 
(projekt PPCOVID200007).

NXT:: Pomohol vám v tomto procese nejakým spôsobom aj 
štát? 

FILIP RÁZGA: Ako bolo spomenuté, cez úspešnú projektovú žiadosť sa 
nám podarilo zabezpečiť fi nancie na pokrytie časti nákladov zo schémy 
štátnej  pomoci APVV.

NXT:: Plánujete ponechať si aj jeho výrobu, prípadne distribú-
ciu alebo len IP a predávať licencie na jeho výrobu a predaj? 

FILIP RÁZGA: Naším hlavným zámerom je dostať túto liečebnú 
možnosť čo najrýchlejšie k pacientom, ktorí z nej môžu benefi tovať. 
Budeme teda hľadať partnerstvá a spôsoby, ako to dosiahnuť naj
efektívnejšie a v čo najkratšom čase. Nebránime sa ani strategickému 
partnerstvu, ani prípadnému licencovaniu IP. Domnievame sa, že 
každý pacient si zaslúži ten najvyšší štandard zdravotnej starostlivosti, 
a preto určite budeme hľadať spôsoby, ako im ho dopriať.

ROZHOVOR: Ing. FILIP RÁZGA, PhD., MPH / CEO SELECTA BIOTECH

SLOVENSKÝ LIEK NA COVID-19 SMERUJE 
NA LIEKOVÚ AGENTÚRU. DO 24 HODÍN 
LIKVIDUJE AŽ 98 % VÍRUSOVEJ NÁLOŽE
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Biotechnológovia zo slovenskej spoločnosti Selecta Biotech 
publikovali prvotné predklinické dáta ich vlastného lieku na 
COVID-19. Výsledky testov na vzorkách odobratých pacientom 
s COVID-19 preukázali schopnosť liečiva redukovať množstvo 
koronavírusu v infi kovaných bunkách až o 98 %, a to v priebehu 
len 24 hodín od jeho jednorazovej aplikácie. Ide nepochybne  
o jeden z najsilnejších a najsľubnejších výsledkov slovenského 
biomedicínskeho segmentu za posledné obdobie, pretože 
otvára priestor na účinnú a vysoko špecifi ckú liečbu pacientov 
s ťažkým priebehom COVID-19.

Antivirotikum z dielne Selecta Biotech je účelovo navrhnuté 
na konzervované oblasti koronavírusu, ktoré sú priamo 
zodpovedné za jeho množenie, čím efektívne zabraňuje jeho 
šíreniu v organizme. Takýto prístup umožňuje nielen vysoko 

efektívne potlačiť replikáciu samotného vírusu, ale navyše 
iniciuje aj jeho rozpad, čím sa vírus v podstate zneškodní. 

Originálny slovenský liek tak začína svoju púť do 
regulačného procesu Európskej liekovej agentúry s cieľom 
dostať ho do klinického skúšania. Ako dodáva vedúca 
vývoja Mgr. Veronika Némethová, PhD., MPH, „ míľnik, 
ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v sebe skrýva aj čosi viac 
ako len na mieru šité antivirotikum na liečbu COVID-19. 
Otvára totiž cestu k účelovému vývoju analogických liečiv 
aj pre iné diagnózy, pri ktorých konkrétna RNA zohráva 
príčinnú úlohu v patofyziológii daného ochorenia.“ 

O dosiahnutom úspechu ako aj budúcnosti biotech-
nologického priemyslu na Slovensku sme sa rozprávali 
s CEO spoločnosti, ktorým je Ing. Filip Rázga, PhD., MPH. 
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NXT:: Dá sa odhadnúť, akým percentom sa na tomto úspechu po-
dieľala vaša expertíza, vytrvalosť, kreativita, talent, prípadne aj 
kúsok šťastia?  
FILIP RÁZGA: Na výskume RNA inhibítorov pracujeme v rôznej podobe vyše 
12 rokov, čiže disponujeme značným knowhow a skúsenosťami, ktoré nepo
chybne prispeli k tomu, že sa nám podarilo predostrieť uchopiteľné, funkčné 
virostatikum v takom krátkom čase. Dosiahnutý úspech jednoznačne pripi
sujem expertíze a mimoriadnemu nasadeniu, ktoré kolektív Selecta Biotech 
zhmotnil v danom terapeutickom riešení. A šťastie? To potrebujete vždy, ale 
tu by som rád poznamenal, že šťastie sa nerovná náhode. V našom ponímaní 
vnímame šťastie ako to, že nám zdravie umožnilo intenzívne pracovať, že nám 
veci v pravý čas do seba zapadli bez toho, aby sme museli robiť kroky vzad, že 
máme okolo seba skvelých ľudí, ktorí veria našej misii a ktorí nám pomáhali 
s logistikou, atď. Toto považujeme za skutočné šťastie – keď môžete realizo
vať svoj vedeckovýskumný zámer s podporou vášho okolia. Za to patrí veľká 
vďaka všetkým, ktorí sa či už aktívne, alebo pasívne zúčastnili na tejto „dob
rodružnej“ výprave. 

NXT:: Bude toto vaše antivirotikum účinné aj pre budúce mutácie 
koronavírusu? 
FILIP RÁZGA: Áno. Navrhli sme ho totiž tak, že funkčnosť nášho RNA inhibítora 
vôbec nezávisí od mutácií v oblasti kódujúcej spike proteín. Inými slovami, 
predmetné mutácie, ktoré de facto vyraďujú mnohé profylaktické stratégie 
z funkčnosti, nemajú žiadny vplyv na funkčnosť predmetného antivirotika. 
Inhibítor sa totiž účelovo viaže na vysoko konzervovanú oblasť SARSCoV2, 
ktorá mutáciám podlieha len ojedinele, pretože je priamo zodpovedná za 
množenie vírusu. Takýmto „múdrym“ spôsobom sme na jednej strane zacielili 
samotný „hnací motor“ replikácie SARSCoV2 a na druhej strane sme a priori 
eliminovali problémy prameniace z mutácií  spike proteínu.

NXT:: Ako by sa podľa vás mala manažovať ďalšia vlna pandémie, 
keď príde? Je rozumné klásť taký dôraz na plošnú vakcináciu celej 
populácie? Nebude lepšie podávať antivirotikum jedincom so slab-
šou imunitou po tom, ako sa u nich prejavia prvé príznaky? 
FILIP RÁZGA: Domnievame sa, že v prípade podobnej pandémie je podpora 
imunity kľúčová, pričom je racionálne sústrediť pozornosť na ľudí s príznakmi 
ochorenia. Bez ohľadu na prevenciu však vždy bude existovať skupina pacien
tov, ktorí si nedokážu pomôcť sami a budú odkázaní na lekársku intervenciu. 
Práve u týchto pacientov by mohlo byť použitie vysoko špecifického antivi
rotika, ktoré nielenže efektívne bráni množeniu samotného vírusu, ale navyše 
zásadným spôsobom redukuje aj vírusovú nálož, najúčelnejšia terapeutická 
cesta. Včasná a adresná terapeutická intervencia môže totiž zásadným spô
sobom zmeniť priebeh ochorenia COVID19. Za dôležitú považujeme aj pod
pornú liečbu, ktorá dokáže synergickým efektom pomáhať telu efektívne sa 
brániť infekcii a následne regenerovať.

NXT:: Ako vidíte budúcnosť biotechnologického priemyslu na Slo-
vensku? Máme potenciál byť úspešní v celosvetovej konkurencii? 
FILIP RÁZGA: S ohľadom na fakt, že slovenský biotechnologický priemysel je 
v podstate v plienkach, najbližšiu budúcnosť vidíme skôr v translácii sloven
ských riešení do praxe prostredníctvom väčších strategických partnerstiev. Až 
následne sa môže vytvoriť pevný základný pilier pre autonómny aplikovaný 
výskum s vlastnými originálnymi a dostupnými riešeniami nielen pre Sloven
sko, ale aj pre ostatný svet. Jednoznačne môžeme stavať na unikátnych rie
šeniach, ktoré už teraz tento segment na Slovensku ponúka. Vieme zaujať. 
Vieme priniesť riešenia s kvalitatívnym posunom oproti súčasnému stavu 
poznania. Treba len vytrvať, veriť si a ísť za svojím cieľom. Veríme, že keď je 
niečo skutočne prínosné pre spoločnosť, dokážeme pre dobrú vec ohnúť 
aj vesmír. 

NXT:: Ďakujeme za rozhovor.


