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Prichádza Portál Malina !!!

Place your screenshot here
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Choroba a odkázanosť 

Jedna z najťažších 

životných situácií pre 

pacienta i rodinného 

príslušníka. 
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Dekubit (chronická rana) 

Imobilizačný syndróm 

Malnutrícia 

Poruchy  prehĺtania, výživa sondou

Deficit sebaopatery, imobilita  

Terminálne štádium ochorenia

Poruchy správania, demencia

Epileptické záchvaty

Chronické ochorenie v pokročilom 

štádiu  (napr. nádorové ochorenie, 

diabetes mellitus)

Vysoký vek, zhoršená kondícia 

Kedy Malina ? 
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Ak ide o zdravie 

nemožno rátať týždne, 

ide o dni a hodiny ....

Čas prepustenia

z nemocnice

do domáceho 

prostredia 

Čo ďalej 

???



Syndróm 

geriatrickej 

krehkosti Bezvládnosť a hrozby: 

 IS  

 viac vážnych ochorení

 narušené životné funkcie

 zhoršená funkcia mozgu

 preležaniny

 podvýživa

 náchylnosť na infekcie

Dá sa to zvládnuť, Dá sa tomu predísť 

Existujú účinné cesty pomoci ... 6



Komu pomôže Malina ? 

Efektivita Funkčnosť Spokojnosť
7

PACIENT

SPOLOČNOSŤ/

ŠTÁT

 Výdavky 

 Občan 

RODINA NEMOCNICA

POSKYTOVATEĽ

NETWORKINGOVÁ PLATFORMA



Výhody portálu Malina pre poskytovateľov služieb

Place your screenshot here
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Prezentovanie svojich služieb a prvkov výnimočnosti potenciálnym záujemcom

Ponuka voľných miest

Prehľad evidencie novoprijatých klientov registrovaných cez portál

Rezervačný systém

Možnosť zlepšovať sa na základe 
hodnotení od klientov



Profily portálu Malina pre poskytovateľov služieb

Place your screenshot here
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Možnosti využívania portálu Malina pre poskytovateľa
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Výhody portálu Malina pre bezvládnych a ich blízkych

Place your screenshot here
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Pomoc pri 
výbere 

vhodného 
zariadenia na 

základe 
zdravotného 

stavu

Možnosť 
hodnotenia 
zariadenia

Overenie 
dostupnosti 

voľného miesta

Rezervačný 
systém

Ponuka 
voľných miest  
v zariadeniach

Pomoc pri 

výbere 

vhodného 

zariadenia 

na základe 

preferencií



Pomoc pri výbere zariadenia na základe preferencií

Place your screenshot here
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Vzdialenosť 
a cena

Vybavenie 
zariadenia

Výber  typu služby

Vybavenie 
izieb

Doplnkové 
služby

Ponuka
služieb a 

starostlivosti
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Ktorý druh služby je vhodný? 
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Ktorý druh služby je vhodný ? 
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Vyhľadanie vhodných zariadení na portáli Malina

PONUKA voľných miest v 

jednotlivých zariadeniach 

Komplexné informácie pre 

hľadajúceho rýchlo a 

efektívne: 

- Na základe zdravotného 

stavu

- Na základe zadaných 

preferencií

Možnosť rýchleho prvého 

kontaktu na základe 

predbežnej rezervácie

...
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Detaily zariadenia na portáli Malina (príklad profilu Maxi)



Užitočné linky pre nákup potrieb

Place your screenshot here
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Poradenské služby na portáli Malina
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Vysvetlenie symbolov na portáli Malina
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Portál Malina ako súčasť 
projektu:

Rozvoj kvality dlhodobej 
starostlivosti o vážne a dlhodobo 

chorých v SR, v kontexte 
riadenia rizika pokračujúceho 

zhoršovania zdravotného stavu 
(celoslovenská úroveň)

Projekt je spolufinancovaný z ESF na základe OP EVS



Ambasádorka projektu „Portál Malina“ –

filmová herečka  Kristína Svarinská 
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Ambasádorka projektu „Portál Malina“ –

filmová herečka  Kristína Svarinská 
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Slávnostné odštartovanie 

Portálu Malina za 

prítomnosti 

ambasádorky projektu 

herečky Kristíny 

Svarinskej a zástupcov 

slovenských pacientov, 

Úradu splnomocnenca 

vlády pre občiansku 

spoločnosť, MZ SR, 

MPSVaR, poskytovateľov 

zdravotníckych 

a sociálnych služieb, 

zdravotných poisťovní 

12.februára v Bratislave.
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http://www.portalmalina.sk/o-projekte

http://www.portalmalina.sk

http://www.portalmalina.sk/o-projekte
http://www.portalmalina.sk/


Ďakujeme!

Otázky?

mochnacova@osetrovatelskecentrumhe.sk & 

fabianova@osetrovatelskecentrumhe.sk
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Odborná garancia projektu 

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

Správa a vývoj portálu

Alena Mochnáčová, DiS., MBA


