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• Zapojení pacientů do monitorování aktivity onemocnění 

• Jak mění příchod inovací podobu péče pacientů s idiopatickými střevními záněty 

▪ Spolupráce centra/lékaře a pacienta při monitorování aktivity onemocnění 

▪ Potenciál telemedicíny v gastroenterologii
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Změna v komunikaci a přístupu lékař - pacient 

v mé klinické kariéře gastroenterologa 1980 - 2020 

Telemedicína a Virtuální IBD klinika

2000-2020

• Demokratická změna společenského zřízení dokonána 

• Edukace lékařů a pacientů důraz na spolupráci  a 

partnerský vztah

• Důraz na dosažení adherence pacienta k léčebným 

postupům
• Nové inovativní léky a týmová spolupráce (lékaři/středně 

zdrav.personál)

• Nové  komunikační technologie (lékař/pacient)

1980 - 2000

• Paternalistický vztah lékař – pacient 

• Podíl pacienta na výběru terapie minimální

• Účast středního zdravotního personálu na léčbě 

minimální 

• Adherence k léčbě ze strany pacienta nebyla 

zvažována
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Idiopatické střevní záněty jsou chronická zánětlivá onemocní GIT neznámé etiologie, která 
mohou vést k závažným komplikacím  a nutnosti chirurgické léčby 

Riziko časné kolektomie po stanovení dg UC bylo sníženo , kdežto riziko kolektomie  po 5-10 letech zůstává stejné  

Singh S et al: Gastroenterology 2020; doi.org/10.1053/j.gastro.2020.01.007



Terapeutický cíl: zabránit progresivnímu vývoji choroby  a vzniku 
strukturálních změn na tlustém střevě
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Měření pacientem 

CalproSmart (CALPRO), IBDoc (Bühlmann)



7 Telemedicína a IBD

POCT  & kalprotektin

Měření pacientem 

CalproSmart (CALPRO), IBDoc (Bühlmann)
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POCT  & kalprotektin

Korelační analýza naměřených hodnot- srovnání LFA a FIA, n = 100

CalproSmart (CALPRO)
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Telemedicína
Point-of-care (POCT)  diagnostické systémy

v diagnostice a monitorování IBD 

TELEMEDICÍNA  - definice WHO 2010

• je součástí eHealth (elektronického zdravotnictví) a označuje poskytování medicínských služeb 

na velké vzdálenosti. Jde o souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, 

provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem 

podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení 

zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

POCT - definice ČSKB ČLS JEP, vydání 10/2006

• optimalizace diagnostického procesu současnou integrací měření, monitorování a fyziologických 

pozorování v místě péče o nemocného, kdekoli je to potřebné. Zahrnuje používání techniky u 

lůžka (včetně přenosných analyzátorů), v ambulanci a nebo techniky vlastněné pacientem.
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TELEMEDICÍNA A IBD

Telemedicína a Virtuální IBD klinika

Monitoring

Management Konzultace



• Vzdálený monitoring

o symptomů

o intenzity tíže střevního 

zánětu (fekální 

kalprotektin)
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TELEMEDICÍNA A IBD

Telemedicína a Virtuální IBD klinika

• Aktivní zapojení pacientů do péče 

o své onemocnění

o sledování a report zdravotního 

stavu

o komunikace se zdravotnickým 

týmem i mimo návštěvy IBD  

centra

Možnost zasáhnout před relapsem/progresí 

střevního zánětu

Zlepšení outcomes
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TELEMEDICÍNA A IBD

Telemedicína a Virtuální IBD klinika

NEVÝHODY:

• Zpočátku vyšší časová náročnost 

• Výhrady personálu

• Vykazování péče

• Fyzikální vyšetření

• Selhání/nedostupnost technologií

• Ochrana dat

VÝHODY:

• Ušetření času a cestovních výdajů 

• Zvýšení produktivity

• Aktivní zapojení pacientů

• Možnost konzultace kdykoliv a 

kdekoliv – zvýšení dostupnosti 

péče

• Uvolnění kapacity IBD center

• Zlepšení outcomes

• Šetření nákladů IBD center?



Virtuální IBD klinika ISCARE

www.ibd-konzultace.cz
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http://www.ibd-konzultace.cz/
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Virtuální IBD klinika ISCARE
Looking ahead

• Sekce pro lékaře – možnost konzultace svých pacientů s IBD specialisty 

prostřednictvím písemného dotazu či videokonference

• Kontrola domácí aplikace biologických léčiv

• Rozšíření pacientské základny

• Studie ekonomického přínosu

• Další systémy monitoringu symptomů? (Tyto Care…)
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Vykazování distanční konzultace

09616 (VZP):  Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u 

pacienta se závažným chronickým onemocněním
ODBORNOST: 999

OHODNOCENÍ: 234 bodů (HB = 1Kč) 

– pro srovnání kód 15023 (vyšetření gastroenterologem): 180 bodů

ČASOVÁ DOTACE: 20 min

FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí

PODMÍNKY:

- K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.

- Výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže

dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty

dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.

09557 („malé“ zdravotní pojišťovny): Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem

OHODNOCENÍ: 176 bodů (HB = 1Kč)


