
Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov 



Spoločnosť v rámci projektu vyvinula a uviedla na trh inovatívnu
komunikačnú technológiu STEMI založenú na moderných IT
riešeniach s cieľom zefektívniť diagnostické postupy a interaktívne
komunikačné prepojenie profesionálnych zdravotníkov v akútnych
prípadoch. Nová technológia umožní okamžitú hlasovú aj obrazovú
komunikáciu záchranára v teréne so špecialistom kardiológom v
kardiocentre, či neurológom v centre manažmentu cievnej
mozgovej príhody. V súčasnosti je komunikačná platforma rozšírená
o nové moduly určené pre manažment vážnych zranení či akútne
prípady s podozrením na infekciu COVID19. V dôsledku
celospoločenského dopadu bolo toto riešenie na Slovensku
vyhodnotené ako „IT produkt roka 2018“ (IT Gala v spolupráci s
časopisom PC Revue) či ako jedno z „Top10 telemedicínskych riešení
v Európe v roku 2020“ (Americký časopis HealthCare Tech Outlook).
Dnes túto technológiu využíva viac ako 300 posádok zdravotnej
záchrannej služby, 7 kardiocentier a približne 50 nemocníc na
Slovensku. V roku 2020 sa prostredníctvom STEMI realizovalo
takmer 10 tisíc žiadostí o konzultáciu medzi záchranármi v teréne
a lekármi-špecialistami v nemocniciach.

• prijímateľ: STEMI Global, s. r. o.
• miesto realizácie: Košice
• doba realizácie projektu: 05/2018 – 11/2019
• nenávratný finančný príspevok: 59 189,08 eur





Ministerstvo hospodárstva SR
sprostredkovateľský orgán pre
OP Integrovaná infraštruktúra 

www.opvai.sk

Globálnym cieľom operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR
je podpora oblastí zameraných na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky
relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako
základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti. Z prostriedkov Európskej únie bolo prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR doteraz
podporených viac ako 1 000 projektov z oblastí:

• inovácií a technologického transferu,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v nových a začínajúcich mikro, malých a stredných
podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v existujúcichmikro,malých a stredných podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v mikro, malých a stredných podnikoch v najmenej
rozvinutých okresoch.


