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Hlavní cíle podpory 

 
 Elektronizace zdravotnictví 

 Zvyšování zdravotní gramotnosti 
elektronickou cestou 

 Elektronické informace o zdravotní péči 

 Elektronické informace o prevenci nemocí 

 Elektronické informace o podpoře zdraví 

 Zjednodušení orientace občana v péči o 
zdraví 

Hlavní nabídky/produkty 

 

 ZDRAVEL Basic 

 ZDRAVEL Standard 

 ZDRAVEL Health 

 ZDRAVEL Sport 
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Odborná komise 



Telemedicínské a 
asistenční služby 

Personalizovaná 
farmakoterapie 

Elektronická zdravotní 
knížka 

Technologické centrum pro eHealth 



Analogie z jiného oboru 

Dodáváme nástroje, které 

informují lékaře a pomáhají 

činit správná rozhodnutí. 

Zdroje informací pro pilota 

Pilot čerpá informace a na základě 

nich činí rozhodnutí. Odpovědnost za 

svá rozhodnutí nese pilot. 



Telemedicína 

 Definice – tele-vize, tele-fon, tele-medicína 
 WHO: 
 „Rychlý přístup ke sdíleným a vzdáleným lékařským odborným posudkům prostřednictvím 

telekomunikačních a informačních technologií bez ohledu na to, kde se pacient nebo 
příslušná informace nachází.“  

 

 Historie – 1936 první  

dálkový přenos EKG 

 

 Internet, chytré telefony 

 

 Současná role TM v ČR a EU: 
 Chronické nemoci 

 

 



Telemedicína v EU 
 Cíle: Rovnoměrná dostupnost zdravotní péče, vyšší kvalita a bezpečnost léčby, snížení čekacích 

dob, zkrácení doby anebo frekvence hospitalizace, vyšší zájem o vlastní léčbu a zdraví…  

 OZP zavádí TM v ČR jako první do rutinní klinické praxe 

 Evropská komise: 
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Telemedicína - současnost 

Pacienti  
a členové rodiny 

A další 

Lékaři 
a zdravotničtí pracovníci 

Služby InspectLife 

Dohled pro seniory 

Telemonitoring glukózy v krvi 

Telemonitoring krevního tlaku 

Telemonitoring EKG 

Telemonitoring tělesné váhy 

Telekonzultace (zprávy, video) 

Snímkování 

Asistivní domácnost 

Dotazníky 

• Metabolické choroby (DM, gDM, obezita, otoky,…) 

• KVO (srdeční selhání, hypertenze, poruchy srdečního rytmu, CPM) 



InspectLife Diabetes – schéma sběru dat 



DiaBetty – pilotní projekt 

 Proběhl v roce 2016 ve spolupráci se 
zdravotní pojišťovnou OZP a pojišťovnou 
Vitalitas 

 Proběhl na pracovišti ÚPMD v Praze - 
Podolí 

 Telemonitoring výrazně snížil riziko 
komplikací spojených s projevy GDM 

 Pacientky ocenily nadstandardní péči a 
vyšší komfort v průběhu těhotenství 

 Komunikace mezi pacienty a lékaři 
probíhala online bez nutnosti navštěvovat 
ordinaci 

 

 



Uvedení do praxe– spolupráce s OZP 

 Navazuje na úspěšný pilotní projekt 

 Komerční provoz pro klientky OZP 

 hrazen z fondu prevence, cca 100 
pacientek v roce 2017 

 Požadavky: 

 vlastní smartphone (není nutností), 
absolvování vstupního školení, 

 registrace do VITAKARTY online 

 Nově i mimopražské diabetologické 
ambulance se smlouvou s pojišťovnou 
OZP 

 

 

 



Uvedení do praxe– spolupráce se ZPMV 

 Bude spuštěn v květnu 2018 

 Komerční provoz pro klientky ZPMV 

 platba refundována pojišťovnou po 
ukončení monitorace 

 partner projektu je Institut pro podporu 
elektronizace zdravotnictví 

 Požadavky: 

 vlastní smartphone (není nutností), 
absolvování vstupního školení, 

 Celoplošné pokrytí smluvních odborných 
diabetologických pracovišť. 

 www.gdm.inspectlife.cz/ 

 

 

 



Nový pilotní projekt  
  – Diabetes Mellitus I. typu 2018 
 Probíhá v roce 2018 ve spolupráci se 

zdravotní pojišťovnou OZP 

 Probíhá na vybraných diabetologických 
pracovištích po celé České republice 

 Webová aplikace byla upravena pro 
specifické potřeby pacientů s DM I. typu 
na základě doporučení diabetologů pro 
vyšší komfort pacientů 

 Výsledky vidí pacienti registrovaní do 
systému ZDRAVEL 
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InspectLife – “Dotazníky” 



InspectLife “Dotazníky” 



InspectLife “Dotazníky” –  
náhled hodnot v systému ZDRAVEL 



InspectLife – “Telemonitoring krevního tlaku” 
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InspectLife “Telemonitoring krevního tlaku” 



InspectLife – “Telemonitoring EKG” 
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InspectLife “Telemonitoring ECG” 



InspectLife – “Dohled nad domácností a telekonzultace” 



InspectLife 
Telekonzultace 
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InspectLife “Dohled nad domácností” 
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Telekonzultace InspectLife – Nouze koupelna 

Operátor může volat na síťovou kameru 
 přímo z webového rozhraní IL 
 
a hlasově komunikovat  
s postiženou osobou 
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Telekonzultace InspectLife – Otevřená lednice 

Operátor může volat na telefonní kontakty uvedené na profilu dohlížené osoby 
 
a hlasově komunikovat  
přímo z IL 



Telemedicína - budoucnost 

 Lepší propojení zdravotních a sociálních služeb (díky telemedicíně a 
asistivním technologiím) 

 Posilování aktivní role pacienta při péči o vlastní zdraví nejen z hlediska 
primární prevence, ale i z důvodu lepší adherence k léčbě příp. 
sekundární prevence.  

 Vývoj služeb umožňujících dálkový monitoring a dohled pacientů 
s nejrozšířenějšími a epidemiologicky nejzávažnějšími chorobami jako je 
 diabetes mellitus 1. typu  

 gestační DM,  

 dálkový monitoring pacientů s hypertenzí,  

 poruchami srdečního rytmu,  

 pacientů s obezitou, otoky apod.  



Děkuji za pozornost. 

Jiří Potůček 
jiri.potucek@mediware.cz 
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