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Přínos E – health  

 
 
Usnadnit práci lékařům 
 
Zefektivnit systém zdravotní péče 
 
Ušetřit zdravotnictví velké finanční prostředky 



           Úskalí a specifika první linie 

Nedostatek informací, nemedicínské prostředí, časová 
naléhavost  
 
Správný pohled a přístup = zbraň proti kritickým 
komplikacím, proti posthypoxickým encefalopatiím 
 
Akutní pacienti, akutní stavy i situace v PNP velmi 
různorodé  



E – health u ZZSPk 

1. Včasná detekce abnormalit(y) umožní včasnou 
intervenci 
 

2. Včasná intervence je spojena s rychlejší korekcí dané 
abnormality 

     ↓ 
 

ZLEPŠENÍ KLINICKÉHO VÝSLEDKU 



E - health = „HOT NEWS“ PRO PNP 

 Zkrácení doby k medicínskému rozhodnutí 
 
        >   Snížení mortality po zavedení E- health 
        >   Použití E- health spojeno s nižšími celkovými 
             náklady 
        >   E- health naší „nejistotu“ významně zmenšuje 



Emergency Card 

Nový prvek v denní praxi lékaře 
ZZS Plzeňského kraje 
 
Lékař během výjezdu dle  
rodného čísla nemocného 
systémem  EMC získá poslední 
propouštěcí  hospitalizační  
zprávu svého ošetřovaného pacienta 
 
Dostupnost důležitých dat o nemocném: diagnózy, popis 
EKG křivky, doporučená léčba, alergie 
 
 



          Emergency Card - vývoj 

Přenos informací  
o nemocném od ZZS do ZZ: 
a) tzv. avízo u nemocného  
se závažným úrazem např.: 
identifikace postiženého,  
typ události, stav vitálních 
funkcí pacienta; b) záznam  
o výjezdu  
 
 
Přenos zprávy o poskytnutých zdravotních službách poskytovateli 
ZZS dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 45 (2) f: 
velmi důležitá zpětná odborná vazba pro lékaře ZZS   

 
    



          Telemedicína – POCT I 

 
• Systém pro analýzu krve TRUpoint: 

   - měřené hodnoty: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K,  

     Ca, laktát     

   - vypočítané hodnoty: HCO3, BE, 02Sat, Hb 

 



          Telemedicína – POCT II 

ACCU – CHEK: monitorace glykémie 
 
CoaguChek: monitorace hemokoagulace: INR 
 
Systém POC cobas h 232: monitorace myokardiálních 
enzymů 
 



         Telemedicína - USG 

FAST 

Pozitivní nález tekutiny v břiše 

 

Nestabilní pacient  

 

Operační sál 



Telekardiologie – kazuistika I 
• dne 9. 10. 2012 v 03:29 přijata tísňová výzva „bolest na 

hrudi“ 
• klasifikace dispečerem KZOS –Ia, indikace výjezdu 

RV/RZP 
• příjezd výjezdové skupiny na místo v 03:34 
• jednalo se 68-letého muže s opakovanou kardiální 

příhodou 
• v anamnéze chron. ICHS- epizoda NAP, SKG 8/2012 s 

nálezem stenózy kmene ACS, RIA, ACD s indikací 
časného CABG 

• další komorbidity: dyslipidémie, porucha glukózové 
tolerance   
 



Telekardiologie – kazuistika II 

 
• chronická medikace: ANP 100 mg 1-0-0, Trombex 75 mg 

1-0-0 (dva dny vysazen), Concor 5 mg ½ -0-0 
• bolest na hrudi charakteru stenokardie trvající 20min. 

provázená dušností a vegetativními příznaky (nauzea, 
zvracení) 

• 03:40 – 03:45 - měření parametrů životních funkcí + 
registrace EKG křivky a její přenos na KJIP FN : GCS 4-5-
6, TK 80/60 mm Hg, TF 100/min, DF 15/min, SpO2 na 
vzduchu 80%, laktát 4,2 mmol/l 
- popis EKG: STD v II, III, aVF, V4-V6, STE v aVR 

 



Telekardiologie – kazuistika III 

 
03:50 – 04:04 - obecná opatření, stabilizace oběhu  
• 2x i.v. vstup 
• ventilační podpora - neinvazivní (FiO2 = 0,6; PSV = 1,0 

cm H20; PEEP = 0,6 cm H20) 
• analgosedace - Morfin frakcionovaně 6 mg i.v. 
• specifická terapie - Heparin 5 tis. IU i.v. 
• protidestičkové preparáty po dohodě s kardiocentrem 

vzhledem ke koronarografickému nálezu nepodány   
• podpora oběhu - Noradrenalin 2 mg/20 ml G 5% 

kontinuálně LD 5 ml/hod i.v. 
 



Telekardiologie – kazuistika IV 

 
• kontrolní parametry po úvodní terapii: GCS 4-5-6, TK 

140/80 mm Hg, TF 82/min, DF 12/min., SpO2 při   NIPV 
100%,  

• 04:30 - předání nemocného ve FN (kardiologická JIP) 
kardiálně stabilizovaný stav (laktát 3,4 mmol/l) 

• O4:47- kardiospecifická laboratoř: CK 43,18; Troponin I 
0,19; Myoglobin 3 032 

• Echokardiografické vyšetření: difuzní hypokineza LK, EF 
40 %, bez významné chlopenní vady 

• 05:00 - překlad nemocného na Kardiochirurgické 
oddělení FN Plzeň, indikován urgentní CABG 4x  

 



Telekardiologie – kazuistika V 

 
• další vývoj onemocnění: 
• při systémové stabilitě časně extubován 
• mobilizace a rehabilitace bez komplikací 
• celková hospitalizace ve FN Plzeň (KO, KCH) 7 dnů 
• propuštěn kardiopulmonálně kompenzovaný 
• přeložen k časné rehabilitaci do Konstantinových Lázní 
 



E – health: Závěr I 

• Zefektivnění práce 

 

• Minimalizace nákladů 

 

• Úspora času pro lékaře, pro nemocného 



E – health: Závěr II. Princip 
prospěšnosti 

• Ochrana života 

 

• Obnovení zdraví 

 

• Obnova či korekce  poškozených orgánových 
funkcí 

 

• Zlepšení kvality života 
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