
Vzdálený monitoring 
fyziologických funkcí 

a srdečních akci 



Naše řešení 
 Pacient ve vlastním sociálním prostředí provádí sám měření, které 

mu vzhledem k jeho diagnóze doporučí lékař. Měření probíhá na, k 
tomuto účelu, přizpůsobených zdravotních přístrojích. 

 Hodnoty jsou pomocí bluetooth technologie přenášeny do HUBu, 
odkud jsou privátní  zabezpečenou sítí odesílány do dohledového 

centra. 

 Naměřená dat jsou následně zpracována a zobrazována v kartě 
pacienta. Pomocí vzdáleného přístupu jsou tak lékařům k dispozici 
v reálném čase. 

 SW řešení NDC vyhodnocuje stavy a parametry měření. Při dosažení 
hodnot a trendů, které jsou navrhovanými lékaři nastaveny jako 
limitní, jsou systémem vyvolány alarmy .  

 Asistentky NDC bezodkladně řeší identifikované incidenty a 
poskytuji asistenci jak pacientům tak lékařům v režimu 24/7   

 Řešení umožňuje snadnou komunikaci mezi lékařem a pacientem. 

 



Naše řešení 



Měřicí přístroje 
EKG 

EKG je určeno pro měření a záznam EKG signálu a průměrné srdeční 
frekvence dospělého pacienta.  

 

 

EKG holter Faros 

EKG je určeno pro měření a záznam EKG signálu a průměrné srdeční 
frekvence dospělého pacienta.  

 

 

 

Glukometr 

Přístroj poskytuje kvantitativní výsledky měření glukózy ve vzorcích žilní a 
čerstvě odebrané krve z dlaně, předloktí, nadloktí, lýtka, stehen a prstů.  

 

 

Oxymetr 

Pulsní oxymetr je přístroj, který měří nasycení krve kyslíkem. Zápěstní pulzní 
oxymetr je malý, lehký a je k dispozici pro dlouhodobé sledování.  

 

 

Spirometr 

Spirometr je přístroj, který zakreslí Vaše dýchání jako graf závislosti objemu 
plic na čase. Vydechovaný vzduch prochází skrze měřící hlavici, jež je 
opatřena síťovou mřížkou.  

 

 

Infračervený teploměr 

Teploměr je přesný, bezkontaktní s okamžitým vyhodnocením tělesné 
teploty. Byl vyvinut s použitím nejnovější infračervené technologie.  

 

 

Kontinální teploměr 

Přesný teploměr zajišťující pravidelné měření a přenos naměřených 
hodnot spolu s jejich okamžitým vyhodnocením. 

 

 

Tlakoměr 

Digitální tlakoměr na paži Vám pomůže spolehlivě hlídat krevní tlak i tep. 

 

 

Digitální váha 

Diagnostická váha slouží k vážení tělesné hmotnosti, měření procenta 
tělesného tuku, procenta tělesné vody, svalové hmoty a kostní hmoty. Je 
určena pro osobní použití. 

 

Připravujeme KTG 



Vyhodnocování měření a sledování trendů 

Systém umožňuje: 

 

 nastavit hlídání mezních  a kritických hodnoty  

 nastavení sledování trendů naměřených 
hodnot, 

 nastavení způsobu identifikace a zobrazení 
incidentů (upozornění a alarmy), 

 nastavení způsobu komunikace mezi lékařem, 
pacientem  a NDC,   

 nastavení řízení procesů při řešení incidentů 
(upozornění, alarmů), 

 záznam a ukládání veškerých telefonních 
hovorů NDC 

 vygenerovaní reportů a závěrečných protokolů 
k uložení do zdravotní dokumentace pacienta 

 interface s  ambulantními SW a NIS 



Uživatelské prostředí aplikace 
 

V rámci zabezpečeného přístupu 
do uživatelského prostředí aplikace má 
lékař možnost: 

 
• zadávat základní údaje o pacientovi,   

• určovat způsob a rozsah (plán) měření, použité metody, 
přístroje, četnost, zadávat upozorňující a alarmující limity 
naměřených hodnot 

• sledovat online naměřené hodnoty, vývoj stavu pacienta, 
sledovat disciplínu léčby, reagovat na naměřené hodnoty, 
stahovat výsledky měření do svého PC, generovat protokoly 
měření,  

• následně upravovat léčbu, měnit  plán měření, 

• komunikovat s pacientem, konzultovat stav s pacientem, 
měnit medikaci, zvát na kontroly do ordinací, apod. 

 
         

 



Asistence dohledového centra 

NDC zabezpečuje svou činnost na principu 
systému upozornění, který automaticky 
detekuje druh alarmu.  
 
Následně pak asistenti dohledového centra 
na základě přesně definovaných procesů tyto 
incidenty bezodkladně řeší. Provoz 
dohledového centra je nepřetržitý, tj. v 
režimu 24/7. 

 
 



Dbáme na zabezpečení  získaných údajů 

Přístup do aplikace: 

• jen autorizované osoby (se souhlasem pacienta) 

• generování autorizačních protokolů 

• dvoufázová autentizace  

• SSL šifrování 

 

Komunikace: 

• připojení přes privátní APN 

• zabezpečení uživatelským jménem a heslem 

• šifrovaná data v databází, oddělená databáze s rodnými čísly 
 

Certifikát bezpečnosti:  

•     užívané řešení obdrželo certifikát bezpečnosti ISO 27001 od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. 
  



Mobilní HUB, který má pacient k dispozici zajišťuje 
bezdrátové snímání naměřených hodnot ze 
zdravotnických přístrojů a jejich přenos do NDC. 
Mimo to má nainstalované uživatelské aplikace, 
které umožňují: 
 
 hlasovou komunikaci s NDC, 
 komunikaci s NDC pomocí textových zpráv, 
 v aplikaci diabetik (kromě přenosu hodnot z 

glukometru):  
 aplikaci inzulínu (druh, hodnoty) 
 zadáváni stavu „na lačno“, „po jídle“ 

 kalendář plánovaných měření (vč. 
upozornění) 

 

 

Pacientská aplikace – mobilní HUB   



Další využití mobilních HUBů 

V nové verzi pacientské aplikace mobilního HUBu 
(k dispozic k 30.11.2016) již budou zapracovány: 
 
 Kalendář medikací 
•     plán užívání léků, 
•     upozornění včetně potvrzení užití, 
 stravovací fotodeník 
• fotografie jídel v průběhu dne 
• automatická komprimace 
• možnost vkládat komentáře 
 záznam pohybové aktivity 
• 24 hodinový záznam pohybu  
 fotodokumentace 
• fotozáznamy ukládané do  karty pacienta 

 

 

 

 



Výhody vzdáleného monitoringu pro lékaře 

• Snížení počtu ambulantních návštěv, 

• možnost online upravovat léčbu dle vývoje stavu pacienta, 

• snadná komunikace lékař - pacient prostřednictvím NDC, 

• příprava reportů a historie monitoringu před kontrolou a 
vyšetřením pacienta, 

• získání většího počtu informací a dat pro lepší diagnostiku, 

• možnost sdílení výsledků monitoringu více lékaři (různé 
odbornosti), 

• snížení personální náročnosti, 

• přínos aplikace telemedicínských postupů u chronických 
onemocnění z pohledu vývoje stavu pacienta v domácím 
prostředí. 

 

 

 

 

 

 



Výhody vzdáleného monitoringu pro pacienta 

• Monitoring ve vlastním sociálním prostředí pacienta, snadné ovládání přístrojů 

• Snížení počtu návštěv ambulance - snížení počtu dnů hospitalizace, doléčení v domácím 
prostředí 

• Prevence hospitalismu 

• Lepší komunikace s lékařem 

• Zvýšení disciplíny léčby pacienta 

• Úprava medikace bez nutnosti návštěvy lékaře 

• Pocit bezpečí 

• Snížení rizika nozokomiálních nákaz 

 



Telemedicína v praxi 



Vhodní pacienti 

 Kardiologičtí pacienti 
• Poruchy srdečního rytmu 
• Stav po AIM  
• Oběhově nestabilní  
• Nově zavedená medikace, úprava 

medikace 
• Pacienti s nejasnou diagnózou 

 
 Interní pacienti 
• Léčba hypertenze – úprava léků 
• Kolapsové stavy 
• Léčba obezity, podvýživy 
• Dialýzovaný pacient  
• Domácí oxygenoterapie 
• Léčba chronických ran 

 Neurologičtí pacienti 
• Vyšetření spánkové apnoe  
• Poruchy spánku  

 
 Pediatričtí pacienti 
• Endokrinologie  
• Diabetologie  
• Gastroenterologie 
• Nefrologie  
• Dialýzovaní pacienti  

 
 



Dlouhodobá monitorace diabetiků  
s neuspokojivou kompenzací v domácím prostředí s využitím  
telemedicíny a služeb NDC 

FN MOTOL 

Prof. MUDr. Kvapil Milan, CSc., MBA 

MUDr. Josef Klein 

MUDr. Mária Petrusová 

 Zaměřeno na nově diagnostikované pacienty 

 Stabilizaci gestačních diabetiček 

 Příprava polymorbidních pacientů k operačnímu výkonu 

 

 
 Glukometry 

 Tlakoměry 

 Váhy 

 



Monitorace fyziologických funkcí pacientům  
mimo zdravotnické zařízení s využitím telemedicínských 
aplikací a služeb Národního dohledového centra. 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 
 kardiologie,  
 kardiochirurgie,  
 diabetologie,  
 endokrinologie,  
 nefrologie,  
 dialýzovaní pacienti,  
 interny,  
 gastroenterologie,  

 

 

 

 
 pneumologie,  
 neurologie,  
 gynekologie,  
 chirurgických oborů,  
 onkologie 
 dermatovenerologie 
 angiologie 
 traumatologie 

 

 EKG 

 Oxymetry 

 Spirometry 

 

 Glukometry 

 Tlakoměry 

 Váhy 

 

 



Děti se léčí nejraději doma s Domácím andělem 

MUDr. Zaoral – nefrologická ambulance a dětská dialýza 

MUDr. Strnadel – endokrinologická ambulance 

MUDr. Gruszka – dětská kardiologie 

 

 Zaměřeno na dětského pacienta, 

 měření fyziologických funkcí ve vlastním sociálním prostředí, 

 snížení počtu návštěv odborných ambulancí, snížení rizika 
nozokomiálních nákaz, 

 citlivější kalibrace medikace s ohledem na naměřené trendy 

 sledování trendů naměřených hodnot. 

 

 

 

 EKG 

 Oxymetry 

 Glukometry 

 

 

 Tlakoměry 

 Váhy 

 

 



Vzdálený monitoring saturace krve kyslíkem  
u pacientů trpících spánkovou apnoe  

FNO - Spánková laboratoř 

MUDr. Vilém Novák 

 

 Měření SpO2  mimo spánkovou laboratoř  

 Možnost dlouhodobého záznamu 

 Pohodlné měření v domácím prostředí, eliminace vlivů poruch 
spánku v neznámém prostředí 

 Možnost srovnání naměřených hodnot bez přístroje a s užitím 
přístroje pro spánkovou apnoi Auto-CPAP nebo AUTO-BiPAP 

 

 

  EKG 

 Oxymetry 

 

 



Vzdálený monitoring pacientů agentury  
domácí péče TopHelp, s.r.o. 

Agentura domácí péče TopHelp, s.r.o. 

 Klienti agentury jsou měřeni přístroji, které má přidělen 
ošetřující personál, 

 měření probíhá při návštěvě u klienta, 

 naměřená data se přenáší do karty pacienta, lékař může 
upravovat medikaci dle aktuálně naměřených hodnot 
fyziologických funkcí, 

 lze ordinovat odběry biologického materiálu,  

 nestabilní pacient má přiděleny své přístroje k používání, 

 možnost odesílání fotodokumentace chronických ran. 
 

 

 

 Tlakoměry  

 EKG 

 Oxymetry 

 

 

 Teploměry 

 Váhy  

 Glukometry  

 Spirometry  



Vzdálený monitoring pacientů v domově  
se speciálním režimem Domov Alzheimer Darkov o.p.s. 

Domov Alzheimer Darkov, o.p.s. 
 

 Monitorace uživatelů sociálních služeb v domově se speciálním 
režimem, 

 lékař není dostupný 24 hodin, dochází 1x týdně, možnost 
hodnotit fyziologické funkce na dálku, 

 měření všech ubytovaných uživatelů, 

 možnost pružně upravovat medikaci prostřednictvím dekurzu 
NDC, 

 zjednodušení rozhodování pro převoz k hospitalizaci nebo 
k dalšímu vyšetření. 

 

 

 

 Tlakoměr  

 EKG 

 Oxymetr 

 

 

 Teploměr 

 Váha  

 Glukometr  

 Spirometr  



Kardiologická ambulance 

 Kontrola paroxysmální fibrilace síní  -  po RF ablaci  

 Kardiochirurgické operace, Paroxysmální fibrilace síní  

  Presynkopální stavy -  

• bradyarytmie,   

• tachyarytmie,  

• tachykardie -  SVT,  NSVT 

 Holter Faros, EKG PC80A s vyhodnocením 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Januška  
MUDr. Bedřich Wasserburger  

 Tlakoměr  

 EKG 

 Oxymetr 

 

 

 Teploměr 

 EKG Faros 

  



Diabetologická ambulance 

MUDr. Miloslav Koliba  
 

 Soukromá diabetologická a podiatrická ambulance, 

 nově diagnostikovaní pacienti – nastavení a úprava léčby 
inzulínem, 

 nestabilní pacienti s velkými výkyvy glykémie, 

 neukáznění pacienti s problematickým dodržováním 
léčebného režimu, 

 

• Počet přenesených a hodnocených záznamů : 4 677 záznamů 

• Počet realizovaných pacientodnů: 1 245 

 
 Glukometry  

 Tlakoměry 

 Váhy  



Projekty před realizací: 

 Skupina Euroclinicum  

Projekt: Multioborová aplikace telemedicínského řešení pro podporu léčby pacient Euroclinicum 

 Zdravotní pojišťovna Dovera 

Projekt: Zlepšení motivace diabetologických pacientů s pomocí aplikace telemedicínského řešení  

 Moje ambulance 

Projekt: Vzdálený monitoring pacientů s využitím služeb NDC 

 Fakultní nemocnice Brno 

Projekt: Monitorace fyziologických funkcí pacientům mimo zdravotnické zařízení s využitím telemedicínských 
aplikací a služeb Národního dohledového centra. 

 Krajské nemocnice – MSK  

Projekt: Multioborová aplikace telemedicínského řešení pro podporu léčby pacientů v domácím prostředí. 

 Ambulance praktických lékařů a odborné ambulance 

Projekt: Spolupráce z oblasti praktického lékařství, pneumologie 

 



Prostor pro dotazy 

Národní dohledové centrum 

Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. 

Vědecko-technický park   

Technologická 372/2, 

708 00  Ostrava – Pustkovec 

  

            www.ndcentrum.cz 

            office@ndcentrum.cz 

            +420 800 500 408 

 

 

 


