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Jaká je současná situace 
integrované péče v ČR 
Kritický pohled: 
 
1.  Nárůst vnímání potřeby reálné integrované péče 
2.  Řada aktivit různých subjektů/center/zřizovatelů, mnozí z 

nich řeší velmi podobnou problematiku 
3.  Jednoznačná potřeba koordinace těchto aktivit – kdo bude 

mít zodpovědnost ? 
4.  Státní správa nejeví o IP žádný reálný zájem 
5.  Plátci zdravotní péče nevnímají problém IP jako velmi 

důležitý pro futuro 
6.  Spíše regiony/města/kraje se staví k IP pozitivně 
7.  Definice koordinační skupiny – např. LF + ČVUT + FZV + 

charity … ? 



Komplexní	pohled	na	integrovanou	péči	v	roce	2017	
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I: Prevence pádů 

•  Vysoká mortalita při preex. komorbiditách, snížení kvality 
života 

•  Rehospitalizace à ekonomická zátěž 
•  Návrh systémových opatření k Fall prevention (FP)  pro 

seniory 
•  Výběr technologií ICT pro detekci a prevenci pádů 

(sensory vlhkosti, detekce/prevence pádů, detekce pohybu, 
teploty, monitoring fyziologických funkcí)  

•  Pilotní studie ve spolupráci s Ol. krajem  
–  návrhy opatření na prevenci proti pádům pro domovy seniorů v 
ČR a návrh strategie prevence pádů pro Ol. kraj  

•  Osvěta seniorů v problematice FP 



II: Léčba diabetu a IP 

•  ČR: 920.000 diabetiků, zvyšující se prevalence 
•  Primární prevence diabetu – edukace, detekce riz. pacientů… 
•  Diagnostika diabetu 
•  Terapie a kompenzace diabetu 
•  Telemonitoring diabetu – zaměřeno na opt. kompenzaci 

+videokonzultace - teledermatologie 
•  Nutriční terapeut - konzultace 
•  Sekundární prevence– podologie, prevence komplikací 
•  Domácí péče + sociální služby- telemedicína 
•  Psychologická poradna  

–  Rehabilitační a resocializační programy 
např. po amputaci končetiny 

•  Edukace a výuka zdravotníků  
–  Koordinace specialistů 
–  Multidisciplinární přístup 



III : Léčba pacientů s terminálním 
srdečním selháním v domácím prostředí 

•  74%pacientů má 1 a více komorbidit 
•  50% pacientů má 5 a více komorbidit 

 => telemonitoring  
•  téměř 25% pacientů je nutno rehospitalizovat do 30 

dní od propuštění 
•  Není konsensus jakým způsobem zajistit péči umírajícím 

kardiologickým pacientům 
–  zajištění péče ve fázi umírání (doma či v nemocničním zařízení) 

– telemedicína - videokonzultace 
–  Psychoterapie, duchovní podpora, nutrice atd. 
–  Domácí péče 
–  Zvýšení kvality života 



IV: Spirituální/náboženské 
potřeby 
•  Doplňuje biologické, psychologické a sociální potřeby nejen chronicky 

nemocných pacientů 
•  Důstojnost a ochrana autonomie 
•  Spiritualita se v období nemoci a zejména ke konci života zvyšuje 

–  Religiozita vs. kvalita života 
–  Nižší výskyt depresí, úzkostí, sebevražd 
–  Nábožensky aktivní jedinci – větší péče o zdraví, méně závislostí 

•  Zdravotnický personál a znalost spirituálních potřeb pacientů 
–  Kompetence? Ošetřovatel. dg – spirituální nepohoda/tíseň 

•  Spirituální tíseň vede k dezintegraci osoby, znesnadňuje akceptaci nemoci 
a utrpení, vede k separaci od náboženské skupiny a k sociální izolaci 

•  Spirituální péče není psychoterapie! 
•  Schopnost naslouchat a tolerance 
•  Důstojnost / vděčnost / odpuštění/ příprava na umírání 
•  Nemocniční kaple/ terénní pastorační pracovník 



V: Komunikace lékař vs. pacient 

•  90% stížností se týká nedorozumění 
•  Vývoj od paternalistického k partnerskému přístupu 
•  Empatie/důvěra 
•  Čas strávený nad pacientem, který potřebuje režimová opatření 

–  Neporozumění, nedostatek informací, nedostatek prostoru na dotazy 
•  Interdisciplinární spolupráce 

–  Specializace – př. RS sestry apod. 
•  Komunikace lékař vs. lékař 
•  Komunikace zdrav. vs. soc. zařízení 
•  Subjektivní vnímání času lékař vs. pacient 
•  Telekonzultace – domácí péče 
•  Diskuze a fóra 
•  Objednací systém ambulantní péče 
•  eRecept 
•  Psychoterapeutická péče 



VI: Pacientský servis 

•  Výživa seniora – zamezení malnutrice 
•  Problematika sexualita 
•  Hygiena 
•  Domácí péče 
•  Telemonitoring 

–  Použití sensorů 
–  eRecept 

•  Informační servis 
•  Úklid a pomoc v domácnosti 



VII: Systém záchranka 
•  Integrace	se	ZZS	



Význam telemedicíny v IP I 

•  Vyšší kvalita života prostřednictvím porozumění 
vlastnímu zdravotnímu stavu 

•  Kontrola nad vlastním zdravotním stavem          
a životním stylem 

•  Přístup k zabezpečeným informacím o vlastním 
zdravotním stavu kdykoliv a kdekoliv 

•  Dlouhodobé sledování údajů umožňuje zvolit 
správný druh léčby a flexibilně reagovat na akt. 
změny 



Význam telemedicíny v IP II 

•  Stárnoucí populace (2,2 milionu seniorů) 
•  Nárůst  počtu pacientů s chronickými onemocněními 
•  Konstantně rostoucí personální a finanční nároky na 

zdravotní a sociální péči 
•  Aktivní zapojení pacienta do léčby 
•  Vzdálené sledování dodržování režimových 

opatření a postupu léčby => včasná a správná 
diagnóza 

•  Snížení počtu re-hospitalizací, méně komplikací ... 
•  Umožňuje poskytovat vysoce kvalitní péči bez 

zvyšování nároků na čas a energii zdravotnického 
personálu 



Telemedicína 21. století 
pohlededm EU 
•  „rozevírající se nůžky“  

–  Stárnoucí populace EU 
–  Náklady na zdravotnictví se zvyšují 
–  Snižují se lidské zdroje 
–  Trend centralizace péče 

 
•  dramatický nárůst stárnoucí populace 

 nárůst péče o chronické pacienty 
 (KVO, plicní onem. a DM ~ > €350 miliard) 



Národní telemedicínské centrum  
LF UPOL a FN Olomouc 

•  vznik 4 / 2012 pod Lékařskou fakultou UP Olomouc (UPOL) a FN 
Olomouc 

•  Koordinační, výzkumné a vzdělávací centrum zaměřené na 
telemedicínu, eHealth a asistivní technologie 

•  aktuálně – samostatné centrum v rámci FN Olomouc se silnou 
vazbou na LF UPOL 

•  v budoucnu – průřezová činnost v rámci nové budovy 
•  v současné době: 

–  8 národních a mezinárodních projektů 
–  10 pracovníků organizačního týmu  
–  18 lékařů a technických pracovníků centra 

•  v rámci rutinní klinické praxe: 
–  přes 1500 pacientů v 6 klinických oblastech 
–  z toho 150 pacientů v rámci klinických studií 2013-16 

•  ověřování přínosů TM – klinická a nákladová efektivita, organizační 
aspekty, akceptace pacienty, kvalita života 



Telemedicína v ČR 

•  V zemích západní a severní Evropy Telemedicína běžně 
hrazena, první zemí Norsko v roce 1996 
–  klinické i ekonomické přínosy TM prokázány v řadě 

mezinárodních vědeckých studií 
•  V ČR telemedicína v rutinní klinické praxi dosud nehrazena 

zdravotními pojišťovnami, jiné zdroje financování (projekty) 
•  iniciování pilotních TM projektů ve FN Olomouc 

–  cílem ověřit efektivitu TM a porovnat se standardní péčí na 
pilotních populacích pacientů + identifikovat klinické oblasti s 
největším potenciálem pro další rozvoj TM 

–  verifikace klinických, ekonomických i organizačních aspektů 

 



Klinické aplikace telemedicíny v roce 
2015/2016, NTMC, FN Olomouc a LF UPOL 

•  dálkový monitoring kardiologických implantabilních přístrojů  
(HM, PM, ICD) 

•  chronické srdeční selhání s dysfunkcí levé komory (CHF) 
•  diabetes mellitus (DM) 
•  antikoagulační léčba (AKG) 
•  dálkový monitoring poruch srdečního rytmu (EKG) 
•  rezistentní hypertenze (HT) 
•  připravujeme: 

–  plicní arteriální hypertenze,  
–  chronická obstrukční plicní nemoc, 
–  gestační diabetes, jednodenní chirurgie, 
–  transplantační programy (pilotní projekt s IKEM), 
–  riziková těhotenství, syndrom spánkové apnoe, 
–  asistivní technologie, klinická výživa a další 
–  + cca 20 dílčích výzkumných programů. 



Výsledky pilotních projektů ve FN 
Olomouc a IKEM 

•  akceptace TM pacienty: 
–  průměrný počet odmítnutí 20 % (věková struktura pacientů, 

snížený hmat, zrak, strach z dohledu „Big Brother“), počet 
odmítnutí klesá se závažností diagnózy 

–  ovládání bez problémů i starší pacienti - klíčová kvalitní edukace 
(cca 30 min/pacient) a technická podpora 24/7 

–  pozitivní vliv na spokojenost a kvalitu života pacientů 
•  organizační aspekty TM: 

–  větší zapojení zdravotních sester do léčby (kontrola alertů, 
dálková komunikace s pacientem, zasílání léků apod.) 

–  úspory času lékařů při péči o chronické pacienty a podrobnější 
přehled o vývoji jejich zdravotního stavu 

–  Základem je jistě zkušený tým, který je nutno vytvořit, edukovat, 
rozšiřovat a samozřejmě hradit … 



Výsledky pilotních projektů ve FN 
Olomouc a IKEM 

•  největší klinické přínosy: 
–  antikoagulační léčba 232 pac. – za 12 měsíců 0 embolií,  

1 krvácení do GIT, zvýšení TTR z 65 na 82 díky dálkové korekci 
warfarinu 

–  srdeční selhání 321 pacientů – 40% pokles re-hospitalizací oproti 
stand. péči 

–  diabetes 127 pacientů – 30% nárůst úspěšnosti kompenzace 
glykovaného hemoglobinu do uspokojivých hodnot < 53 mmol/mol 

–  zvýšení kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb 
•  nejvýznamnější ekonomické přínosy: 

–  srdeční selhání – snížené re-hospitalizace - průměrné úspory 
5,500 € / rok / pacient (FNOL) 

–  antikoagulační léčba - výrazné úspory nepřímých nákladů 
(doprava, ušlý zisk,…) 



Komponenty TM systému 

sledování	stavu,	dálková	úprava	léčby,	konzultace	s	lékařem,…		

Bluetooth	

3G/LTE	



Princip řešení NTMC - pacient 

•  Pacient plní úkoly v jednoduché intuitivní aplikaci 
•  Návody, technická podpora, telekonzultace s lékařem, 

dálková úprava léčby,… 



Princip TM řešení 

•  lékař zadává a plánuje úkoly (měření, medikace), 
nastavuje meze hodnot a kontroluje aletry (měření, 
nesplněných úkolů) = věnuje se pacientům, kteří to 
potřebují, reaguje na dynamický vývoj hodnot 



Princip TM řešení 
•  pacient plní úkoly v jednoduché intuitivní aplikaci, 

automatický přenos hodnot z přístrojů (bluetooth), 
saturace krve, tlak a tep, hmotnost, INR, medikace, tekutiny; vývoj 
hodnot v čase, okamžitá možnost telekonzultace, dohledové 
centrum 



Závěry: 

•  Telemedicína je a v budoucnu jistě bude nedílnou 
součástí pohledu na integrovanou péči o pacienta 

•  Společným úkolem je nyní zejména koordinace aktivit/
projektů v oblasti IP a zahájení dialogu s plátci ZP o 
úhradách 

•  Základ – páteřní síť pro bezpečnou a rychlou výměnu 
zdravotních, sociálních a dalších dat o pacientech/
zázemí/možnostech a potřebách à pilotní projekt MZČR 
a NTMC  





Děkuji za pozornost 
 

milos.taborsky@fnol.cz 
 

www.ntmc.cz 


