
Multimediální průvodce světem medicíny  

pro lékaře, nelékařský zdravotnický 

personál, studenty, pacienty a jejich blízké 

a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a 

medicínu

Spuštěno v létě 2010
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„Co to je MoMe?“ 



Komu slouží MojeMedicina?  

+ pro lékaře specialisty, pro praktické lékaře, nelékařský 

zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké, pro 

zdravé a pro širokou veřejnost

Čím je MojeMedicina jiná?

+ obsah je výsledkem široké spolupráce unikátního množství autorů 

a spolupracujících subjektů  (více, než 1400 autorů)

+ Technologické vlastnosti 

+ Není „jen“ o medicíně

+ Není „jen“ portál 



MojeMedicina.cz není „jen“ portál



• Spolupráce s VUT Brno – automatické rozeznávání řeči, textový přepis audia a 

vyhledávání v  mluvené řeči 

• Vlastní aplikace pro kongresové webcasty

(video + slidy, podcast, přepis, více)

• Responsivní design

• Pokročilé vyhledávání s našeptavačem, 

plnotextové vyhledávání

• Podcasty nejen pro multimédia, 

ale také pro články 

• WAI-ARIA certifikát (pro tělesně postižené, zrakově) 

• Webcasting z lokálních kongresů

• Živé přenosy, prezentace, diskuse z kanceláří lékařů

• Mobilní aplikace MoMe pro iPad, iPhone, iPod, Android, Smart TV, Windows Phone

• Tvorba dalších mobilních aplikací

• Tweetování z kongresů

• Vlastní cykly 

Co umožňuje MoMe technologie … 



onkologie
47%
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+ videa, rozhovory

+ vlastní vzdělávací 

filmové cykly

+ odborné přednášky

+ články

+ kazuistiky

+ webcasty

+ živé přenosy  

Obsah MojeMedicina.cz 

+ prevence

+ diagnostika a léčba 

+ ekonomika

+ právo

+ interdisciplinární 

spolupráce

+ Psychologie pacienta 

i lékaře

+ komunikace
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Informovaný pacient

Český internet nabízí několik ověřených a profesionálních webových 

portálů, které mohou pacientovi a jeho rodině být průvodcem v nemoci a 

lékaři a ošetřujícímu personálu pomohou odpovědět některé otázky a získat 

tak aktivního informovaného pacienta, který rozumí podstatě nemoci a 

vyšetřovacím a léčebným metodám. 

Zde jsou některé z nich (příklad o onkologie):



Jedním z takových zdrojů, který přináší 

srozumitelné a aktuální informace, napsané 

nebo řečené těmi, kteří s pacienty denně 

pracují v rámci multidisciplinární péče, je i 

multimediální portál MojeMedicina.cz 



• Přes 50 dílů o 

diagnostice, léčbě, 

prevenci a péči o 

pacienta

• Natáčeno na 

špičkových českých 

a moravských 

pracovištích 

• Přehled dílů 

Cyklus MojeMedicina o vyšetřovacích a léčebných metodách 

https://www.mojemedicina.cz/moje-nemoc/vysetrovaci-a-lecebne-metody/
http://www.mojemedicina.cz/vysetrovaci-a-lecebne-metody/operace-mozkoveho-nadoru/
http://www.mojemedicina.cz/vysetrovaci-a-lecebne-metody/operace-mozkoveho-nadoru/


Cyklus GALEOS - Galérie lékařských osobností

Cyklus videoportrétů českých osobností, 

cyklus o lidech, kteří posunuli svůj obor a 

kteří v jednotlivých oblastech medicíny 

dosáhli významného úspěchu.

Na pozadí vývoje daného oboru medicíny 

vyprávějí portréty také lidské příběhy, 

příběhy, z nichž se skládá mozaika 

pokroku daného lékařského oboru, který 

byl za dobu jejich profesního působení 

dosažen.

Objektiv kamery zachycuje nejen 

pracoviště, ale také osobní výpovědi, 

pohled do soukromí, sdílení názorů, zájmů 

i radostí, které pomáhají obnovit energii 

při výkonu tohoto náročného zaměstnání.

http://www.mojemedicina.cz/moje-nemoc/galerie-lekarskych-osobnosti-1/
http://www.mojemedicina.cz/moje-nemoc/galerie-lekarskych-osobnosti-1/


Cyklus Dobré rady aneb Jak na to

• 20 dílů krátkých 

instruktážních 

videí pro 

každodenní situace 

• Natáčeno v 

domácnosti 

• Přehled dílů 

Zranění nebo nemoc přicházejí často 

velmi rychle a nečekaně. Většina z 

nás pocítí určité obavy a úzkost a v tu 

chvíli je vhodné vzpomenout si na co 

nejjednodušší postupy a dobré rady. 

http://www.mojemedicina.cz/moje-nemoc/dobra-rada/


MojeMedicina.cz – živé diskuse pro veřejnost
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Kazuistická knihovna

• 250 kazuistik 

našich lékařů

• vyhledávání 

případových studií 

publikovaných v 

tuzemských 

časopisech na 

jednom místě

• možnost zaslat 

vlastní kazuistiku 

• Video-kazuistiky



• Natáčení přednášek na 67 lékařských kongresech, konferencích a sympóziích 

• Vlastní kongresová aplikace

Tuzemské webcasty

Textový přepis 

Stáhnout jako podcast

titulky

full screenZapnutí / vypnutí titulků

Automatické rozpoznávání hlasu a přepis 

umožňuje plnotextové vyhledávání v 

mluveném slově



Živé diskuse z kanceláře lékaře

• Pro širokou veřejnost i uzavřené 

skupiny lékařů

• Přednášky i diskuse 

• Kasuistická setkání 

• Možnost hlasování v průběhu 

přenosu

• Výběr tématu návštěvníky 

portálu 



Prezentační dílna 

• 200 obrázků k 

dispozici 

• Histologie, 

přístroje, kresby 



Časopis Postgraduální nefrologie

• Ukázka spolupráce

• Výběr ze světové literatury s 

klinickými komentáři

• od prosince 2012 pouze na 

MojeMedicina.cz 

• přístupný na chytrých telefonech a 

tabletech

• archiv časopisu 

• vyhledávání napříč časopisem 

• odkaz čtenáře zavede do 

komentované i citované literatury
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Od ledna 2015 v novém! 

• Jednodušší

• Orientováno na roli 

návštěvníka

• Důraz na hledání 

• Více průvodcem!  



MojeMedicina není jen portál

Každý 5. český lékař už navštívil MoMe 

136 413 zhlédnutí na YouTube

1830 fanoušků na FaceBooku

2 100 stažení mobilní aplikace 

Přes 30 000 návštěv měsíčně 


