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V projektu realizovaném v r. 2015 MPSV pod názvem „Možnosti využití asistivních technologií u některých 
zdravotních služeb”  byla telemedicína definována jako klíčová aktivita v rámci Podpory nových procesů v 
sociálních službách. 

 

Do oboru  telemedicíny mimo jiné spadají  telemonitoringové služby, které se zaměřují na snímání a přenos 
biomedicínských parametrů lidského organismu na dálku, zejména při léčbě choroby v obdobích, kdy je 
pacient vzdálen od poskytovatele zdravotní péče, nebo v případě, že kdy třeba sledovat vývoj příslušných 
parametrů. 

 

Vzdálený monitoring fyziologických funkcí pro klienty-pacienty poskytovatelů sociálních služeb přímo 
respektuje projekt podpory asistivních technologií v procesech sociálních služeb, stejně jako naplňuje 
schválenou Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016 – 2020, strategický  cíl 4.3.1. 
Telemedicína a mHealth, opatření 3.1.4. Elektronická podpora léčby v domácím, či sociálním prostředí 
pacienta. 



 Vývoj hodnot krevního tlaku (i kontinuálně holtrem) 

 Elektrokardiografie (EKG) – jedno i  

        více kanálová telemetrie (stripy i holter) 

 Vývoj teploty (plánovitě i kontinuálně) 

 Oxymetrie (saturace krve kyslíkem) 

 Spirometrie (hodnoty plicních objemů) 

 Stav hladiny glykemie  

 Váha a její vývoj 

 Měření srážlivosti krve (PT/INR) 

 

• Portálové řešení pro vzdálené připojení ke kartě pacienta s možností nahlížení do karty pacienta – online 
přístup k naměřeným a zobrazeným hodnotám, historii, komunikaci apod. 

• Součástí řešení je mobilní klientský terminál (MKT), který zprostředkovává přenos hodnot na portál  

       (v našem případě Android aplikace, další ve vývoji) 

Co lze dnes u pacienta monitorovat? 

 

 

 

 



Jak vzdálený monitoring probíhá: 

1. Měření u jednotlivých pacientů provádí  ošetřující personál  ZSS. 
Postup je jednoduchý a ovládaní přístrojů velmi snadné: 

I. na mobilním klientském terminálu (MKT) identifikuje 
měřeného pacienta 

II. provede měření kterýmkoliv přístrojem ze sady kompatibilních 
zdravotnických přístrojů 

III. na displeji MKT ověří, zda byla naměřená data přenesena do 
NDC 

IV. následně může měření stejným postupem provést u dalšího 
pacienta 

2. Přenos naměřených dat - prostřednictvím zabezpečené  privátní sítě 
jsou data přenášena do NDC,  

3. Vyhodnocení a zobrazení naměřených dat – po vyhodnocení jsou 
naměřená data ukládána a zobrazována v kartě pacienta. 

 

 

 

 



Co obsahují služby poskytované NDC 

NDC v rámci služby vzdáleného monitoringu poskytuje: 

• sadu zdravotnických přístrojů a klientský terminál  

• edukaci a zaškolení obsluhujícího personálu a uživatelů 

• služby dohledového centra,  

 zaregistrovaní pacienta do systému, 

 zpracování a vyhodnocení získaných dat z měření, 
zobrazení v kartě pacienta, 

 sledování vývoje pacienta, sledování vývojových trendů 

 automatické zasílání informací při zachyceném 
zhoršujícím se stavu pacienta, 

 komunikaci mezi NDC, uživatelem služby a lékařem 

 zpracování reportů a závěrečných zpráv pro ukládání do 
karty pacienta, 

• technickou a konzultační podporu uživatelů. 

 

 

 

 

 



Co přináší vzdálený monitoring pro ZSS 

Uváděné telemedicínské řešení mimo zvýšení odborného renomé zařízení sociálních služeb  i jejich 
zaměstnanců a zajištění růstu dostupnosti zdravotních služeb s respektem k jejich potřebám a 
očekávání přináší pro uživatele následující benefity: 

• částečně řeší nedostatek lékařů a vyššího zdravotnického personálu v ZSS, 

• zvyšuje rozsah poskytované péče ve vlastním, nebo ústavním sociálním prostředí občana, 

• snižuje časové nároky na dopravu klienta do zdravotnického zařízení , 

• snižuje nároky na personální zajištění doprovodu pacienta, 

• umožnuje sdílet údaje o pacientovi a jeho stavu  více lékaři současně, 

• umožňuje pacientům provádět měření v okamžiku pocitu zdravotních obtíží a získané hodnoty neprodleně 
vyhodnocovat, 

• možnost okamžité konzultace aktuálního zjištěného stavu pacienta s  lékařem a udělení následného podnětu ke 
kvalifikované intervenci příslušného zdravotnického nebo ošetřovatelského personálu, 

• efektivní kooperace zdravotnických a nezdravotnických profesí, 

• snížení pracnosti a optimalizace některých činností realizovaných  zdravotnickým a ošetřovatelským personálem, a tím 
snížení nároků na personální zabezpečení, 

• úspora času lékaře při pravidelných prohlídkách a návštěvách pacienta (jak u pacienta, tak v ambulanci lékaře). 

 

 

 

 



Co přináší projekt pro klienty a pacienty ZSS 

• umožňuje pacientům měření s pomocí ošetřujícího personálu ve vlastním sociálním prostředí, 
případně v prostředí domova pro seniory apod., 

• snížení opakované hospitalizace, či případných reoperací pacientů včasným zachycením zhoršujícího 
se stavu, 

• snížení počtu ambulantních návštěv, 

• dohled lékaře nad stavem pacienta v případě dočasného propuštění do domácího prostředí, 

• množství údajů a dat o pacientovi za delší  časové  období umožňuje lékaři přesnější stanovení 
medikace a léčebných postupů, 

• prokazatelný přínos vlivu vzdáleného monitoringu na dodržování léčebného režimu a disciplíny 
pacienta,   

• snížení rizik,  

• zvýšení pocitu bezpečnosti.  

 

 

 

 



Pro jaké klienty (pacienty) je vhodný 

• chroničtí pacienti v dlouhodobém sledování, 

• pacienti s chronickým onemocnění v nestabilním stavu, 

• pacienti s nově nastavenou nebo upravenou medikamentózní 
léčbou, 

• pacienti propuštění po hospitalizaci do domácí péče, 

• pacienti s rozvíjejícím se onemocněním a novými příznaky 
onemocnění, 

• pacienti s nesnadno stanovitelnou diagnózou,   

• pacienti před operačním zákrokem, 

• pacienti s akutní změnou zdravotního stavu. 

 

 

 

 



Vývoj telemedicíny v dalších letech 

- Elektroencefalografie (EEG) pro neurologické diagnózy 

- Fonendoskopie pro vzdálené konzultace v praktickém lékařství 

- Rozvoj laboratorních metod (CRP, tuky, cholesterol, atd.) 

- Sportovní medicína a monitoring sportovců při přirozeném výkonu 

- Kardiotokografie (CTG) pro monitoring ozev plodu 

- A další, co technologický vývoj přinese... 

 

 

 

 

 



Prostor pro dotazy 

Národní dohledové centrum 

Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. 

Vědecko-technologický park   

Technologická 372/2, 

708 00  Ostrava – Pustkovec 

  

            www.ndcentrum.cz 

            office@ndcentrum.cz 

            +420 800 500 408 

 

 

 


