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Keď sa časopis ozve...

V tomto úvodníku by som Vám rád predstavil novinku, ktorou odteraz 
plánujeme nielen obohatiť, ale doslova oživiť a ozvučiť časopis Pediatria pre 
prax. Označenie dvojrozmerného grafického QR kódu je skratkou anglického 
názvu „Quick Response“ (rýchla reakcia) a poukazuje na možnosť rozšifro-
vaním kódu získať okamžite takmer neobmedzené množstvo informácií. 

V Japonsku, v Spojených štátoch a v západnej Európe sa QR kód už bežne používa napr. na 
plagátoch a aj niektoré letecké spoločnosti ho využívajú na identifikáciu leteniek pri check-in.  
U nás je QR kód ešte relatívne menej viditeľný, ale vnímavý pozorovateľ ho môže nájsť na účtoch, 
reklamách, vstupenkách do kina či divadla, atď.

Na rozoznanie „kódovaných“ údajov je potrebný mobilný telefón s fotoaparátom a nainšta-
lovanou čítačkou QR kódov. Niektoré mobilné telefóny sú takou čítačkou už vybavené. Ak nie, tak 
je k dispozícii množstvo zdarma dostupných aplikácií umožňujúcich naskenovanie a načítanie 
QR kódov pre operačné systémy Android, Windows Mobile, iOS, Symbian, či iné neštandardné 
operačné systémy. Program automaticky rozbalí kód a priradené vlastné informácie premení na 
videozáznam, zvukový záznam, menovku, pdf súbor či internetový odkaz. Dokonca nie je nutné 
ani kliknúť, kód okamžite ožije. 

Aký je dôvod venovať úvodník v časopise Pediatria pre prax tejto novinke? 
Prvým dôvodom je, že rozšírením používania smartfónov a QR kódu sa svet médií – vrátane 

sveta zdravotníckych médií – posúva k hraniciam novej éry, v ktorej sa stane realitou integrácia 
rôznych nosičov informácií a plynulý prechod medzi klasickými tlačenými mediálnymi produktmi 
a svetom nových elektronických médií. 

Druhým, a hlavným dôvodom je, že štvorcové QR kódy s obsahom extra informácií budete 
môcť odteraz nájsť aj na stránkach časopisu Pediatria pre prax. Vďaka tomu dokážeme v jednom 
čísle poskytnúť viac informácií a v rukách čitateľov – používateľov smartfónov časopis doslova 
ožije a ozve sa. Počas listovania v časopise si môžete popozerať prezentácie z relevantných pred-
nášok, vypočuť zvukové záznamy (napr. typický kašeľ pri pertussis, s. 57) alebo videozáznamy 
(napr. klinický obraz mozočkového postihnutia pri neuroinfekcii, s. 75), bez ďalšieho hľadania 
nájsť dodatočné relevantné informácie či fotografie k danej téme alebo si pripomenúť vlaňajšiu  
51. pediatrickú konferenciu „Pediatria pre prax“ podľa fotografií (pozri nižšie). 

Jedným slovom – odteraz v jednom čísle časopisu môžete nájsť podstatne viac zaujímavosti 
a noviniek! Využite príležitosť, oplatí sa to! 
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