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Proč fotit ?Proč fotit ?

• Popálenina – Dg kterou hodnotíme morfologicky / Popálenina – Dg kterou hodnotíme morfologicky / 
makroskopickymakroskopicky

• Progres terapieProgres terapie
• Konzultace stavu pacienta mezi kolegy Konzultace stavu pacienta mezi kolegy 
• Prohlížení pacientů při vizitě s vedením klinikyProhlížení pacientů při vizitě s vedením kliniky
• Forenzní důvodyForenzní důvody
• Hodnocení trvalých následků Hodnocení trvalých následků 



Stav před aplikaci - nevýhodyStav před aplikaci - nevýhody

• Klasické fotoaparáty „původního“ typu Klasické fotoaparáty „původního“ typu 
• Záměna fotek (focení štítků…)Záměna fotek (focení štítků…)
• Ručné stahování fotografií do PCRučné stahování fotografií do PC
• Nízka kvalita fotografiíNízka kvalita fotografií



FotoaplikaceFotoaplikace  budoucnostibudoucnosti

• PŘEDNEMOCNIČNÍPŘEDNEMOCNIČNÍ  péčepéče – úraz – RZS – primární  – úraz – RZS – primární 
zajištění pacienta – FOTO – odeslání do systému zajištění pacienta – FOTO – odeslání do systému 
(PACS) – konzultace s popáleninovým / (PACS) – konzultace s popáleninovým / 
traumacentrem            traumacentrem            ZVÝŠENÍZVÝŠENÍ  EFEKTIVITYEFEKTIVITY –  – 
příprava v centru (zajištění boxu, ventilátoru, příprava v centru (zajištění boxu, ventilátoru, 
vzdušného lůžka, personálu...)vzdušného lůžka, personálu...)

• KONZULTAČNÍKONZULTAČNÍ  ROVINAROVINA – mezi centrem a RZS – mezi centrem a RZS
• PRÁCEPRÁCE  NANA  KLINICEKLINICE
• SDÍLENÍSDÍLENÍ  MEZIMEZI  CENTRY CENTRY (PACS) (PACS) 



Vize do Vize do budoucna budoucna 

• Celorepubliková aplikace Celorepubliková aplikace (konzultace pacientů mezi (konzultace pacientů mezi 
jednotlivými popáleninovými centry, mezi centrem a jednotlivými popáleninovými centry, mezi centrem a 
RZS…)RZS…)

• KonzultaceKonzultace ohledem transportu (indikace) ohledem transportu (indikace)
• Přesné určení Přesné určení rozsahu a hloubkyrozsahu a hloubky
• KontrolaKontrola v průběhu léčby (ev. následky…) v průběhu léčby (ev. následky…)
• PrevencePrevence prohloubení a dalších komplikací v případě  prohloubení a dalších komplikací v případě 

podhodnocení stavu podhodnocení stavu 



FOTOaplikace MPS View (nově na klinice FOTOaplikace MPS View (nově na klinice 
popálenin FNKV od 04/2017popálenin FNKV od 04/2017

• OkamžitěOkamžitě nafoceno kdekoli a kdykoli  nafoceno kdekoli a kdykoli 
• Unikátní QR Unikátní QR kód pacienta (vygenerován systémem u kód pacienta (vygenerován systémem u 

příjmu, ev. amb. ošetření, konzilia) příjmu, ev. amb. ošetření, konzilia) 
• Fotografie ihned nahrané do systému automatickyFotografie ihned nahrané do systému automaticky
• Přístup kdekoli na klinice z kteréhokoli PCPřístup kdekoli na klinice z kteréhokoli PC
• Velká Velká kapacitakapacita úložiště  úložiště 
• Možnost rychlého přesouvání fotografií (když záměna…)Možnost rychlého přesouvání fotografií (když záměna…)
• Jednoduché Jednoduché vyhledávánívyhledávání (Jméno, RČ, Dg…) (Jméno, RČ, Dg…)
• Možnost nainstalovat si aplikaci na Možnost nainstalovat si aplikaci na osobní mobilosobní mobil
• Ochrana proti zneužití – Ochrana proti zneužití – přístup pouze lékaři přístup pouze lékaři 

(přihlašovací údaje) – v mobilní apikaci (přihlašovací údaje) – v mobilní apikaci NENÍNENÍ galerie !!! galerie !!!



Unikátní QR kód pacienta vygenerován systémem Chorobopis Unikátní QR kód pacienta vygenerován systémem Chorobopis 
při první návštěvě kliniky popálenin FNKVpři první návštěvě kliniky popálenin FNKV





Úvodní stránka fotoaplikace Úvodní stránka fotoaplikace MPS ViewMPS View



Úvodní stránka fotoaplikace Úvodní stránka fotoaplikace MPS ViewMPS View

HOSPITALIZOVANÍHOSPITALIZOVANÍ AMBULANTNÍ AMBULANTNÍ 

NAHRÁVÁNÍ FotografiíNAHRÁVÁNÍ Fotografií VYHLEDÁVÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 



Prohlížení složek Prohlížení složek HOSPITALIZOVANÝCHHOSPITALIZOVANÝCH pacientů  pacientů 



Seznam složek s fotografiemi pacienta dle data Seznam složek s fotografiemi pacienta dle data 



Prohlížení složek dle dataProhlížení složek dle data



Prohlížení, stahováníProhlížení, stahování



EditaceEditace



Editace fotografiíEditace fotografií



Možnost vyhledat konkrétního pacienta Možnost vyhledat konkrétního pacienta 



ZÁVĚREMZÁVĚREM - Vize do  - Vize do budoucna budoucna 

MAXIMÁLNĚ ZRYCHLIT A MAXIMÁLNĚ ZEFEKTIVNIT MAXIMÁLNĚ ZRYCHLIT A MAXIMÁLNĚ ZEFEKTIVNIT 
PÉČI O PACIENTA.PÉČI O PACIENTA.  



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
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