
RTLS pro nemocnice

Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.



RTLS pro nemocnice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.

Ing. Tomáš Urbanczyk

2

1



Využití principů Průmyslu 4.0

 Hypotéza, na které náš projekt staví, spočívá 
v předpokladu, že některé procesy  v nemocnicích lze 
zlepšit za pomocí moderních metod identifikace pomocí 
RFID technologie. 

 Zlepšením procesu se rozumí:
 Zrychlit nebo zlevnit
 Udělat bezpečnějším
 Zajistit zpětnou dosledovatelnost 

 Výzkumný tým předpokládá, že projekt potvrdí 
hypotézu.
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RTLS - Real Time Localization System

 Slouží pro lokalizace pacienta v prostoru
 Lokalizace probíhá za pomocí měřicího tagu
 Tag může vyvolávat definované události
 Systém zaznamenává pozice a události „online“
 Lze okamžitě vidět pozici pacienta a jednotlivé události
 Lze statisticky zpracovávat naměřená data
 Lze vyhodnotit, jak dlouho trvaly dané úkony
 Zpětně lze zjistit pohyb pacienta 
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Struktura RTLS systému
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Kotvy
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 Napájení 4 tužkové baterie, výdrž alespoň 3 měsíce
 IR vysílač
 Dosah na přímou viditelnost cca 40 m
 Konfigurace pro 255 místností, v každé místnosti 4

 nezávislé kotvy



Tagy

 Napájení: Vestavěný akumulátor
 Nabíjení: Mikro USB
 Výdrž: několik dní
  Dosah cca 20 m
 8 Uživatelských 

tlačítek
 Informační LED
 Modul s RF 

vysílačem (868 MHz)
 IR přijímač
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Gate
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 Napájen ze sítě
 Postavený na Raspberry Pi
 Modul s RF přijímačem (868 MHz)
 WEB API pro získání informací



Server
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Události při měření

 Příjem pacienta
 Stanovení pracovní diagnózy
 Konec vyšetření (ukončení práce na pacientovi)
 Odjezd z haly
 Předání pacienta (offline)
 Příjezd do haly
 (Automatické ukončení měření při detekci kotvy na 

dispečinku)
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Měření pacienta
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Ukázka aplikace
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Ukázka aplikace
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Závěr

 Vytvořen a implementován RTLS systém
 Nyní probíhá testování na VŠB-TUO
 Po odladění chyb se předpokládá nasazení na 

urgentním příjmu FNO
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Kde systém využít?

 Urgentní příjem – vytvoření časové osy pacienta
 Centrální operační sály – Sledování využití a vytížení 

sálů
 Dětské oddělení – Nežádoucí odchod dítěte z 

lůžkového oddělení (modifikovaný systém)
 Evidenci přístrojů – kde se daný přístroj nachází
 Logistika pacientů při hromadných nehodách v 

prostředí nemocnice
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Závěr

Děkuji za pozornost
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