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"Telemedicínou se rozumí používání 
informačních a komunikačních technologií pro 

poskytování zdravotních služeb na dálku."



Definice telemedicíny

• tele (řecky „na dálku“)

• medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“)

• přenos a sdílení medicínské informace 
(hlasové, zvukové, grafické, obrazové ...) na 
vzdálenost prostřednictvím ICT mezi

– lékařem a pacientem

– lékaři

– jednotlivými zdravotnickými pracovišti

– jinými pracovišti, např. orgány státní 
správy



Co je to telemedicína?

• Zlepšení edukace pacientů - Zvyšuje se povědomí
o onemocnění u pacientů a jsou více do péče angažovaní

• Zamezení nedostatečné adherence k léčbě, dietním
a režimovým opatřením

• Nastavení optimálního posthospitalizační managementu
(strategie kontrolních vyšetření, rozdělení zodpovědnosti mezi
jednotlivé participující poskytovatele zdravotnické péče) –
redukce hospitalizací, zlepšení QOL

• Využití potenciálu informačních a komunikačních technologií v
21.století !

Dle WHO - 4 formy/skupiny TM:

• Konzultace mezi vzdáleným pacientem a poskytovatelem péče
• Telemonitoring zdravotních a diagnostických dat
• Přenos dat/snímků k poskytovateli péče (specialistovi)
• Konzultace mezi poskytovateli péče za účelem řízení případu
• + Monitoring přirozeného vývoje onemocnění



Telemedicína – klasifikace pojmů

• Telekonzultace

přístup k poznatkům nebo expertíze specialisty na dálku 
(tj. teleradiologie, teledermatologie)

• Telediagnostika

určení diagnózy u pacienta za pomoci  vzdáleného lékaře 
(tj. telekardiologie)

• Telemonitorování

dálkové monitorování pacienta, který se nachází v prostředí mimo 
nemocnici (např. monitorování CHF)

• Telecare

využití dat z telemonitorování při poskytování pomoci na dálku 
(senioři), tzv. „asistivní technologie“

• Televzdělávání

vzdělávání pacientů/lékařů na dálku (portály, výuka – přenosy ze 
sálů atd.)



Diagnostika a terapie v 
kontextu telemedicíny

• Biofyzikální signály – EKG, SpO2, tlak krve,
teplota atd.

• Monitoring chování – pohyb (pád) v indoor
(UWB) i outdoor (GPS) prostředí, hydratace,
otevírání lednice, otevírání oken, chození na
WC atd.

• Parametry prostředí – vlhkost, teplota, tlak,
prašnost (PM 2.5), přítomnost plynů, hluk,
osvětlení (osvětlenost, barevná teplota –
optimalizace cirkadiánních rytmů) atd.

• Dnes už prakticky všechny pojišťovny
umožňují legálně vykazovat TM výkony



Současné praktické projekty 
telemedicíny

1) Monitoring poruch srdečního rytmu – probíhá plně - ročně nárůst o 
300 - 400 pacientů 

2) Monitoring pacientů se srdečním selháním – ideální projekt  pro OZP 
– 30 pacientů – rozšířena spolupráce s FNUSA a IKEM – pacienti před 
a po transplantaci a mechanické srdeční podpory

3) Monitoring pacientů na antikoagulační léčbě – probíhá částečně 
(probíhá domluva se ZP) - 35 pacientů na I.IKK a 5 pacientů na DK

4) Monitorace s gestačním diabetem – navazuje na monitoraci pacientu 
s diabetem II. typu – bude rozšířeno na gestační diabetes

5) Monitorace plicních chorob – navazuje na studii na plicní klinice 
s firmou Utilcell – v přípravě

6) Monitorace pacientů s plicní arteriální hypertenzí – v přípravě

7) Monitorace pacientů po CMP – v přípravě

8) Monitorace onkologických pacientů – v realizaci od 9/2020

9) Paliativní péče – většinou jako součást výše zmíněných (pal.tým)



Vybrané národní a mezinárodní 
TM projekty NTMC
• Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES)

• Jeho cílem je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení 
zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí stárnoucí populace. 
Interoperabilní platforma umožní řešení problémů, které provází zejména starší občany, ale i 
rodiny a poskytovatele služeb a to tím, že nabídne síť rozsáhlých vzájemně propojených 
digitálních služeb a produktů

• Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and 
services allowing independent living of frail elderly (niCE-life)

• Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké 
seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně 
Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby s využitím progresivních technologií (tj. zejména 
senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat)

• Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after
myocardial infarction (PROFID)

• V rámci projektu PROFID se bude s využitím nejmodernějších metod a rozsáhlých souborů 
klinických dat od zavedených mezinárodních kohort a registrů napříč různými evropskými 
geografickými oblastmi vyvíjet nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který 
bude předvídat jednotlivá rizika náhlé srdeční smrti a identifikovat ty pacienty po infarktu 
myokardu, kteří budou optimálně využívat ICD.

• Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care 
(JADECARE)

• Záměrem programu JADECARE je posílit schopnost zdravotnických orgánů úspěšně řešit důležité 
aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitální a integrovanou 
péči zaměřenou na člověka a podporu osvědčených postupů.

• Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb (TAČR)

• Cílem projektu je zkoumat a navrhnout vhodné provozní a ekonomické modely pro poskytování 
telemedicínských služeb v rámci ČR

• Systém včasného záchytu infekce Covid-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s 
využitím umělé inteligence

• Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj inteligentního modulárního zdravotnického 
bezpečnostního systému pro včasné odhalování pacientů Covid-19, kteří vinou nepřesných testů 
vyskytnou mezi běžnými pacienty. Modulární systém bude napojen na informační infrastrukturu 
FN Olomouc a budou vytvořeny moduly umělé inteligence pro odhalování případů Covid-19 na 
základě obrazových dat (rentgen), rozborů krve a dotazníků příznaků onemocnění



Příklad monitorace 
onkologických pacientů

• Velké části nemocných trvá cesta do nemocnice více jak hodinu

• Účinnost onkologické terapie se ve většině případů hodnotí na zobrazovacích vyšetřeních, tedy pacient musí dojet na CT (PET či cokoliv jiného) a pak 
znovu pro výsledek

• Edukace pacientů ohledně plánované onkologické terapie probíhá v omezené podobě

• S ohledem na rostoucí incidenci nádorových onemocnění je situace velmi napjatá, kapacita (personální i prostorová) hraniční

• Plánované využití TM v onkologii ve FNOL:

• Klinické studie 

• Online kontakt s pacientem dle protokolu studie v předem dohodnutý čas 

• Komunikace studijní sestry s pacientem (zlepšení adherence pacienta)

• Domluva ohledně objednaných vyšetření (termíny CT, echo, ORL, oční, kožní), chybějící léky (e-recept)

• Nežádoucí účinky – primárně kontakt se studijní sestrou

• Nové skutečnosti v rámci klinické studie

• Běžná onkologická péče

• Edukace pacientů

• Sdělování výsledků 

• Online konzultace s lékařem 

• Online konzultace lékaře s rodinným příslušníkem

• Zlepšení compliance

• Pilotní projekt – pacienti s biologickou terapií/imunoterapií 

• Paliativní péče

• Optimalizace spolupráce s paliativní ambulancí (v pracovní době může částečně nahradit mobilní hospic)

• Přístup k potřebným informacím v případě zhoršení zdravotního stavu nemocného

• Přístup k informacím v rámci sociální péče

• Psychologická podpora, krizová intervence



Vlastní videokonzultace:
Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti zdravotní péče
prostřednictvím digitálních technologií v rámci pandemie
koronaviru Covid 19 a zefektivnění péče i po pandemii u
chronicky nemocných pacientů

• Volání prostřednictvím mobilní/webové aplikace
• Open source řešení
• Platforma běží na serveru FNOL - dostatečné

zabezpečení – implementace Teskalabs SeaCat
• Možnost vstupu na základě hesla

• Pacient čeká v dedikované místnosti dle diagnózy, kde
vstupuje lékař dle svého časového harmonogramu
ordinace

• Objednání pacienta prostřednictvím online kalendáře
• Online objednávání léku pro chronicky nemocné

pacienty
• Nahrávání zdr. dokumentace
• Ukládání printscreenu – ověření, že videokonzultace

proběhla
• Spolupráce na ověření s NCEZ MZČR



Mobilní aplikace pro 
videokonzultace FNOL



Dashboard



Objednávání léků



Organizace online schůzek



Dotazníky před online vyšetřením



Výstupní zprávy



Připojení k videokonzultaci



Telemonitoring chronických pacientů ve FNOL



Monitoring pacientů se srdečním selháním

Zdroj: FNOL







Proč je kybernetická 
bezpečnost důležitá?

• 2015 - Třetině pacientů v USA byla v loni odcizena osobní data, 80 mil. 
uživatelů jednorázově (celkem 120 mil. za rok 2015!), pokuta 16 mil. 
USD

• Průměrně je hlášeno 250 incidentů úniků dat v USA

• Dle studie společností IBM Security a Ponemon Institute postihuje únik 
dat až 90 % poskytovatelů zdravotních služeb v USA!

• 2018 - Portugalská nemocnice Centro Hospitalar Barreiro Montijo
dostala 400 tis. EUR pokutu za GDPR, únik dat

• 2018 - Média informovala o možném úniku zdravotních dat téměř 2,9 
milionů obyvatel Norska skrze napadení systémů Helse Sør-Øst, 
organizace, která spravuje nemocnice v jihovýchodním regionu Norska 
vč. Osla

• 2020 - Kyberútoky na české zdravotnictví – Benešov (60 mil. Kč), 
Kosmonosy, FN Brno (až stovky mil. Kč), Ostrava…

• 2020 – Finsko, zcizeno přes 40 tis. zdravotních záznamů z 25 
psychoterapeutických center (Vestaamo), vydírání jak center, tak i 
pacientů pod výhružkou zveřejnění (€ 500)!



Co je třeba 
zabezpečit?

• Autentizace pacientů a jejich přihlašování

• Ověřování identity, NIA, IDRR, řízení souhlasů

• Napojení TM aplikace do NIS, sdílení zpráv, 
výsledků…

• Originály zdr. dokumentace, platnost 
dokumentů

• Přenos dat mezi aplikací a certifikovanými 
zařízeními (BT - glukometry, váhy, tlakoměry…)

• Zabezpečený vzdálený přístup do aplikace na 
zařízení pacientů

• Servisní služby (geek team)



Nutná systémová 
opatření
• Financování

• Náklady na kyberbezpečnost z úhrady za 
zdravotní péči pojišťoven?

• Motivace pro odborníky do státního sektoru

• Rezortní CERT
• Spolupráce NUKIB, NAKIT, CESNET, MZd, UZIS, 

iniciativa již vznikla - hSOC
• Nástroje na hodnocení a benchmarking 

zdravotnických prostředků NTMC+MZd
(aplas.cz)

• Rozšíření ZoKB na širší okruh poskytovatelů ZP (19 
nových)
• Připojení do celonárodní eHealth sítě
• Zákon o eHealth



….. budou vznikat redundantní a vzájemně nekontrolované sběry dat. 

….. budou zaváděna regionální řešení s problematickou interoperabilitou.

….. naroste riziko zneužití osobních a citlivých údajů.

….. nebude státem garantována odpovídající úroveň e-služeb.

….. nebude české zdravotnictví kompatibilní s vývojem zemí EU. 

Bez kontrolované a pravidly řízené elektronizace …….. 

Proč je nutný zákon o elektronizaci zdravotnictví?



Zdroj:https://www.lupa.cz/clanky/bankovni-identita-jak-privest-ke-sluzbam-e-governmentu-az-5-5-milionu-lidi/

IDRR

Ověřování e-identity ZP: budoucí ideální stav 

Karta ZP 

Jednotný identitní
prostředek (karta 
profesionála) by v 
budoucnu zajistil, že 
nejen při přímém 
přístupu k centrálním 
službám, ale i přes 
informační systém PZS, 
by bylo možné používat 
jednotný autentizační 
prostředek. Pokud bude 
dostupný takový 
prostředek, lze očekávat, 
že dodavatelé 
informačních systémů by 
pro něj upravili své 
produkty a zdravotnický 
pracovník by se 
přihlašoval všude stejným 
způsobem.   

https://www.lupa.cz/clanky/bankovni-identita-jak-privest-ke-sluzbam-e-governmentu-az-5-5-milionu-lidi/


Pohled pacientů na videokonzultace během Covid 
pandemie



Source: Statista 2020

In a survey of 398 healthcare professionals, over 50 percent of them stated that their telemedicine patient appointments since the
coronavirus (COVID-19) pandemic were less effective than in-person. This statistic shows the percentage of telemedicine patient
appointments in the U.S. since COVID-19 that were more, just as, or less effective than in-person, as of April 2020.

Průzkum mezi pacienty využívající virtuální návštěvy ordinace během Covid v dubnu 2020





Patient and Clinician Experiences With Telehealth for Patient Follow-up Care
Karen Donelan, ScD, EdM; Esteban A. Barreto, MA; Sarah Sossong, MPH; Carie Michael, SM; Juan J. Estrada, MSc, MBA; Adam B. Cohen, MD; Janet Wozniak, MD; and Lee H. Schwamm, MD
Am J Manag Care. 2019;25(1):40-44, https://www.ajmc.com/view/patient-and-clinician-experiences-with-telehealth-for-patient-followup-care

https://www.ajmc.com/view/patient-and-clinician-experiences-with-telehealth-for-patient-followup-care


Online monitoring 
prostředí ve vazbě na
pandemii Covid19 - AI



Součástí systému 
jsou 3 hlavní 
nástroje s 
následujícími 
funkcemi:

Detekce správného nošení osobních 
ochranných prostředků (roušek) - detekuje i 
případy, kdy člověk má roušku např. pod nosem

Detekce udržování doporučené vzdálenosti 
mezi osobami ve sledované oblasti 
(social distancing) - detekuje případy, kdy jsou 
osoby po definovanou dobu přiblíženi na kratší 
vzdálenost, která je menší než 2 m

Detekce kašle - systém detekuje kašel, který 
trvá déle než definovanou dobu v 
oblasti vymezené zorným polem instalovaných 
kamer s mikrofony (analýza kašle, studie!)



Online monitoring prostředí ve vazbě na 
pandemii Covid19





Děkuji za pozornost
Fakultní nemocnice Olomouc - NTMC


