


 zhodnocení aktuálního předoperačního stavu

 vysvětlení možností, postupů a rizik anestezie

 indikace doplňujících vyšetření

 naplánování předoperační přípravy

 informovaný souhlas

Cílem je optimalizace přípravy pacientů 
před operačními výkony a minimalizace komplikací v 
souvislosti s plánovaným zákrokem a anestezií, a to 
především u pacientů s komplikujícími onemocněními.

ON-LINE ???



A checklist would help to triage the patients who are
suitable for telePAC from those who needs physical
presence to anesthesiologists.

A telePAC questionnaire that can be filled by the
patient in electronic format before video-conferencing
shall be useful for collecting basic patient-related
information. The initial assessment allows for further
need of any additional investigations, referrals, need of
optimization, and finally tailoring a perioperative care
plan.

Integration of e-hospital and picture archiving and
communication system shall allow the telePAC
physician to retrieve the laboratory report and
radiological imaging on the unified platform.

The telePAC mode can be used to monitor blood
pressure or blood sugar charting, etc., Future inclusion
may consider the integration of physiological data from
routinely used devices like mobile-based wristwatch,
fit-bit wrist band, glucometers, and other similar
Bluetooth-enabled devices.

integrace snímků 
a laboratoře

dotazník před 
video-konferencí

lze využít vlastní 
monitoraci pacienta

checklist triáže
vhodných pacientů



vyšetření rizika obtížné 
intubace kamerou

digitální stetoskop

vše ostatní konvenčním způsobem

9/10 pacientů 
vysoce spokojeni

8/10 anesteziologů 
vysoce spokojeni
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Elektronické ztotožnění pacienta 

Elektronická zdravotnická dokumentace
kvalifikovaný e-podpis, e-časové razítko a  e-pečeť proti úpravám
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souhlasnost videovyšetření s intubačním nálezem







Pozitivní zkušenost

Není rozdíl v odložení operace



videokonzultace jako 
výchozí metoda

video přímo do 
dokumentace

screening pro videovizitu
dělá indikující lékař

webový portál
30 min

snímky DC 
přímo z portálu

lze vkládat data 
pacientem

data z applewatch
apod. nahrána přímo





Figure 5. Frequently well-established, competitive versus symbiotic relationships among 
perioperative health care providers in the community (Courtesy of T.R. Vetter, MD, MPH, Austin, 
TX; Published with permission from Thomas R. Vetter MD, MPH).
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