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Telemedicína 
na ZZS 

- je potřeba
- kdo to zaplatí
- bude to fungovat
- je to vůbec legální
- naučíme se to vůbec

?



Videohovor
Uložit a poslat
Vzdálený monitoring
Nakukování do databází 

Záchranka
TAPP, TANR
Telefonická konzultace RV - RZP
Přenos EKG, telemetrie
eHealth (historie hospitalizace)
Avizo na urgent …



Tele Kardiologie

přednemocniční triáž EKG – zpřesnění, zkrácení doby dg, léčby, outcome



Tele Neuro - iCMP



15 článků                                                                                      …  PICO 

2004-2017

různorodé 

dílčí



Telemedicínská asistence: simulace

Rozpoznání: perikardiální tamponády, inidikace k podání i.v.
tekutiny, včasné akutní intervence (tamponáda,
thorakostomie), zkrácení času od ztráty vědomí k intubaci,
zkrácení procesu prenotifikace

Skorning M et al, Resuscitation 2012

Charash WE et al, The Journal of Trauma 2011

Popáleniny: administrace opiátu a ketaminu a další úkony
(chlazení, vyšetření, O2) a směřování bez rozdílů mezi
skupinami ve studii.

Rorten D et al, Resuscitation 2013





TUS   - FAST - simulace / phantomy

Krátký úvod, mentoring během vyšetření 

Krátké doby vyšetření vč. netrénovaných 
Song KJ et al J Telemed Telecare 2013

Kirkpatrick AW et al Am J Surg 2016

Boniface KS et al Am J Emerg Med 2011





TELEMEDICINSKÁ ASISTENCE – VIDEOKONFERENCE

- efektivnější než lékařem na místo 
- autorizace podávání léčiv
- kratší doba do zahájení a účinku  (anaestetika, analgetika) 
- zkrácení doby léčby na místě 
- zkrácení času k provedení život zachraňujících procedur

Brokman JC et al, Eur J Pain 2016
Lenssen N et al, Sci Rep 2017

Kim YK et al Telemedicine Journal and E-health 2011

VIDEOKONFERENCE S LÉKAŘI URGENTNÍHO PŘÍJMU

- snížení informačních ztrát při předání  
- příprava týmu ED

Liu J et al, Shock 2015 
Nakada TA et al, Am J Emerg Med 2016



Connection failure (až 18,3%) opakovaně doplnění 
telefonickým hovorem (Cho SJ et al Healthc Inform Res 2015)



Low cost technologie? ZZS KVK 2016/2017

Běžné aplikace      vs.        HIPAA compliant (USA)

Health Insurance Portability and Aplicability

FIPS 140-2 256-bit AES šifrování 

bez ukládání na server

Souhlas pacienta / konzultace s doktorem / přenos vyšetření

Audio: nahrávání telefonní konzultace do Redatu (standard ZZS KVK) 

Nahrávání obrazu NE, t.č. pouze přenos

Žádné vybavení navíc – využít stávající



ZZS KVK 2019
Toughpad Panasonic / Win10 / Vsee app.  - video přenos
Telefonní konzultace – nahrávání ReDat
Checklist – pravidla pro telefonické konzultace / standard  









Limitace v: 
technické integraci
obsluze
datovém přenosu

Výhody: 
Situační kontext – přehled, „Vše nelze převyprávět“
Možnost videohovoru s pacientem 
Nižší priority, méně akutní 
Alternativní transport



Vstupní kritéria, neurgentní, méně závažné 

• Úplná anamnéza, fyzikální vyšetření bez zjevné emergence

• Věk > 3 měsíce

• Domluva v angličtině

• Normální VF; afebrilní v případě chron. onem. > 65 let

• Schopnost se o sebe postarat

• Schopnost být transportován osobákem



59% pacientů - > pre paid TAXI voucher, využilo 83%;  zátěž ED nebyla redukována

!





Relevantní k PNP 

Tréning nováčků – provádění EKG 
Bifulco P et al, Biomed Eng Online 2014

Point of care US (Microsoft HoloLens) 
Wang S et al, Sensor 2017

HPO – třídění pacientů včetně využítí QR kódů (Google Glasses)   
Carenzo L et al, Eur J Emerg Med 2015 

Limitace:  HW, datový přenos, prodlevy v přenosu



HPO – pomalejší ale přesnější třídění



Eder et al, Methods of Information in Medicine 2018
Yperzeele et al, PLoS One 2014

Although some telemedicine has been published in 
peer reviewed journals, the vast majority remain
published in regional concepts …



Telemedicinská asistence / konzultace

Benefit pro pacienta, cost effective, organizační výhody

Proveditelné - běžně dostupné technologie

Technické limity a limity datového přenosu 

Školení personálu a standardizace

Potřeba? technologický pokrok – sběr dat
(mortalita, LOS, komplikace)

Úhrady?


