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PREVENCE 

•Medicína  21. Století 

•Metoda, která aktivně zvyšuje a upevňuje      

 potenciál zdraví a vytváří základní ochranu    

 organizmu před vznikem nemocí. 

•Představuje hlavní směr péče o zdraví 

•WHO, TCM, Ájurvéda, 

 





Nepříznivé faktory 



Telematics 

Telematics in medicine is a technological 

revolution opening new horizons in 

communications 



eVizita  
 Komunikace s klienty 

 Obecné informace, marketing 

 Podpora nejen v průběhu léčby  
 „dávkování“ informací (informace závisí fázi 

léčby )  

 aktivní získávání informací 

 kontrola a vyhodnocování získaných informací 

 upozorňování zdravotnického personálu 

 Zpětná vazba 
 vyhodnocení kvality služeb  

 Udržení kontaktu i po ukončené léčbě 
 udržet kontakt s klientem  

 





Online-diagnostika 





                                                        

Lymfedém 
      je podmíněn většinou snížením transportní kapacity                     

       mízního systému nebo blokádou toku lymfy.  

               primární                                 sekundární 

  



                                                          

Flebedém  
     Vzniká na  podkladě chronické žilní insuficience,kdy zvýšení žilního tlaku, 

zvýší kapilární filtraci a ta překročí kapacitu lymfatického řečiště.  

                   

 



Lipedém 

     Je podmíněn ztížením odtoku lymfy  při  blokádě      

          odvodných lymfatik  zbytnělou tukovou tkání.  



Lipo+lymfo 



Geronto-otoky 



Telemedicína v domácí péči 



Projekt lymfologické  

domácí péče 

Senioři - „geronto-otoky“ 

obtížně realizovatelná KDT    

 ↓ pohyblivost 

 ↓ soběstačnost 

 ↓ compliance 

 
2014 - Projekt LDP + InspectLife 

za rok 21 nemocných  

 









21 

V rámci testovacího období se do projektu zapojilo 9 pacientů, jedna 
pečovatelka a jeden lékař. 

Paní pečovatelka používala pro pořizování fotografií v domácím 
prostředí pacientů tablet Samsung Galaxy s fotoaparátem (na zadní 
straně) s rozlišením 8.0 MP. 

 

V průběhu 20 návštěv u pacientů bylo pořízeno celkem 87 fotografií.  

Z toho více než polovinu lze považovat za kvalitní ostré fotografie, 
jednu třetinu tvoří fotografie méně ostré, ale stále vyhodnotitelné. Pouze 
8 procent fotografií nebylo možné jednoznačně vyhodnotit, protože 
nebyly dostatečně zaostřeny. 

Výsledek validace 
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Průběžné závěry pilotu snímkování 

Zdravotní sestra je schopna samostatně pořizovat fotografie v 
domácnostech pacientů a sdílet s lékařem dostatečně kvalitní data 
pro vizuální vyhodnocení (včetně detailů kůže pacienta). 
 
Webová aplikace poskytuje lékaři nástroj pro včasné hodnocení 
aktuálního stavu pacientovy choroby pomocí fotografií dolních 
končetin pacienta. 
 
Služba InspectLife Konzultace snímkováním může přispět k větší 
efektivnosti poskytované péče o pacienta – terénní pracovník nemusí 
konzultovat stav pacientů s lékařem osobně a pacienti nemusí docházet 
do ordinace lékaře. 









Přínos lymfologické domácí péče 

  Redukce otoku, zlepšení zdrav. stavu, 

    zlepšení pohyblivosti a soběstačnosti 

  Snížení výskytu zánět.komplikací 

  Zlepšení psychického stavu 

  Zlepšení compliance 

  Motivace a zapojení rodiny 

  Zlepšení kvality života 

  Snížení nákladů na KDT 
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2) Pacient sám z domova hodnotí svůj zdravotní stav 
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3) Pacient sám z domova zasílá snímky  

… komunikuje písemně s 
lékařem 






