МЕДОК телемедицина - създава комфорт, пести
средства и намалява риска от лекарски грешки

МЕДОК ( МЕДицински Онлайн Консултации) е версия на софтуерната платформа EWIK Emergency WebInfoKit - The first Web database, created to help people all around the world to
protect their lives and health in a case of emergency, която бе анонсирана през далечната
2002-ра от д-р Стефан Стоев (Stoev S., Kumanov K. (2002) Emergency Webinfokit - The First
Universal Web Database for Protection of Patients' Life and Health) на традиционния форум
Med-e-Tel - an official event of the International Society for Telemedicine & eHealth
(ISfTeH), THE international federation of national associations who represent their country's
Telemedicine and eHealth stakeholders., който се провежда ежегодно в Люксембург http://www.medetel.eu.
EWIK е разработка на програмисти на Квинтесенц БГ, поддържана и лицензирана през
годините към десетки медицински центрове по цял свят. MEDOK telemedicine работи на
специализираните сървъри на EWIK.
Клиничната полза от телемедицината се доказа успешно през годините, а чрез тази
комуникационна платформа се спестяват и сериозни средства, и време. Хубаво е, че и
други телемедицински проекти се развиват в България и няколко вече функционират
успешно. Този тип системи имат голямо бъдеще в Европа, където недостигът на лекарски
екипи става все по-драматичен, а достъпът до квалифицирана лекарска помощ все по-бавен
и труден. Въпреки, че оборудването за телемедицина поевтинява и става все по-лесно и
удобно за управление, все пак се изискваше технологично ниво, с което медицинските
специалисти в страната ни за щастие вече разполагат.
МЕДОК работи в три варианта:
1. МЕДОК - ЦИАЛ (Целево Издирване за Активно Лечение) - платформата служи на
медицински звена от цялата страна или определени региони да въвеждат данни за пациенти
с конкретно посочени диагнози, за които са предвидени целеви национални или
международни програми за активно лечение. Системата позволява хиляди медицински
екипи да работят скоростно и паралелно и изключва възможността за дублиране на
пациенти. Обемът на въведените данни е ограничен до 2,5 гигабайта на пациент, разделен
в 10 файла по 250 МБ. Стандартната платформа е предвидена за кампании с до 100 000
записа. Разширената версия позволява кампании с до 10 гигабайта на пациент и до 1 млн
записа.
2. МЕДОК - ЛКЛ (Лекари консултират Лекари) - платформата е предназначена за
индивидуално ползване от лекари, които могат да асоциират други лекари от страната и
чужбина като свои консултанти. Гарантирана е анонимността на пациентите, за които се
търси експресна и прецизна консултация. Обемът на въведените данни е ограничен до 2,5
гигабайта на пациент, разделен в 10 файла по 250 МБ. Стандартната платформа е
предвидена за лекарски практики с до 10 000 записа. Разширената версия позволява
практиките да работят с до 1 гигабайт на пациент и практики с до 20 000 записа.
3. МЕДОК - ВЛМ (Второ Лекарско Мнение) - платформата е предназначена за
индивидуализирано ползване от пациенти и/или лекари, които могат да поискат конкретно
мнение от конкретен консултант, с който системата МЕДОК има сключен договор. МЕДОК ВЛМ системата работи в две езикови версии - български и английски. Ползването
предполага закупуването на МЕДОК - ВЛМ предплатена карта от аптечна мрежа или личните
лекари в страната. В картата се съържат указания за работа и PIN код.
www.cardio.bg

