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• Přístroje AirSence s možností telemetrického sledování AirView 
• Smlouva mezi FN Plzeň a ResMed CZ uzavřena 5. 10. 2015 
• Telemetrické sledování 

• On-line - služba aktivována, připojeni 
• Off-line - služba neaktivována, nepřipojováni 

Telemetrie ve FN Plzeň 

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Smlouva mezi FN Plzeň a firmou ResMed byla po delších intervencích podepsána dne ….Do té doby se už přístroje nové řady AirView vydávaly, ale nebylo možné nemocné zadávat do databáze k umožnění telemetrického sledováníTyto nemocné jsme oslovili při další kontrole, zda chtějí aktivovat tuto službu
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Informovaný souhlas 

Souhlas se službou a 
informace pro pacienty: 
 
• Služba AirView - umožňuje 

„dálkové“ sledování léčby 
• Přístup k údajům - 

poskytovatel zdravotních 
služeb, servisní firma 

• Účast je dobrovolná 
• Služba poskytována zdarma 
• Možnost ukončení 
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• Zpracovávané informace o pacientovi a léčbě: 
o Osobní údaje 
o Zdravotní stav 
o Data z přístroje 

Informovaný souhlas 

• Data získaná z přístroje:  
o Hodiny užívání 
o Nasazení / sejmutí masky 
o Netěsnosti 
o Léčebný režim 
o Tlak 
o rAHI, rAI, CA 
o Sériové číslo 
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• ČSVSSM podporuje telemetrii jakou novou progresivní metodu, která 
umožňuje lepší nastavení pacientů na terapii poruch dýchání ve spánku    
a zlepšuje péči o necompliantní pacienty.  
Zároveň důrazně upozorňujeme, že povinné frekvence kontrol vycházejí   
z doporučených postupů naší společnosti, je možné u spolupracujících 
nemocných, u nichž nedošlo ke změně klinického stavu tyto povinné 
kontroly nahradit telemetrickými. Jakékoliv častější telemetrické sledování 
nemocného je na rozhodnutí spánkových odborníků. 

                                                                                                     11. 2. 2015  
 

ČSVSSM a telemetrie 
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• Úspora času lékaře - kratší doba než běžná návštěva 
• Organizace práce v ordinaci - věnujeme se pacientům přítomným                      

v čekárně 
• Úspora pro pacienta: času, nákladů na cestu - nemusí jet k lékaři, nemá 

absenci v zaměstnání 

Výhody 

• Kontrolované údaje a hodnoty:  
o Užívání přístroje (stav hodin, průměrné denní použití) 
o Reziduální AHI (efekt léčby) 
o Těsnost masky 
o Nastavení tlaku, náběhového času, zvlhčovače a dalších funkcí 

 
• Možnost úpravy režimu, tlaku 

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Sledování na dálkuBez nutnosti návštěvy
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• Neprovedeme: 
o Podrobnější konzultace obtíží při léčbě 
o Kontrola únavy, spavosti (ESS) 
o Kontrola váhy 
o Kontrola správného používání masky 

Nevýhody 

• Výkony, vykazování pro ZP 
o Telefonická konzultace (74b.) 
o Cílené (354b.) nebo kontrolní vyšetření (177b.) 
o Možnost nového výkonu pro dálkovou kontrolu pacienta? 

 
o Kardiologie - výkon 17702 - Dálková kontrola pacienta s kardiostimulátorem (321b.) 
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• První využití přístrojů AirSense s podporou AirView od 14. 10. 2015 
• Do 31.10.2016 - 122 pacientů na telemetrii 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 37% nemocných využilo AirView 
 

Telemetrie ve SPAL FN Plzeň 

CPAP 78 
AutoSet 19 
AutoSet for Her   3 
VAuto - režim S 16 
VAuto - režim VAuto   1 
ASV   5 
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• Využití přístrojů při domácích titracích (předchozí přednáška) 
 

 
 
                                                                                     

Postup ve SPAL FN Plzeň 

• Využití při léčbě: 
o Vydání léčebného 

přístroje 
o Souhlas, poučení 

pacienta, aktivace služby 
o Kontrola po zavedení 

telemetricky 
o Další kontroly při léčbě? 

o Na vyžádání nemocným 
po telefonickém 
rozhovoru 

o Pravidelné roční 
kontroly? 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Titrace – viz druhá přednáška
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Zadání údajů do databáze 



© 2015 ResMed  - Company Confidential 

Zadání údajů do databáze 
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• Po 3 měsících léčby 
• Objednáváme termín při vydání přístroje 
• Stažení dat z databáze 
• Telefonicky kontaktujeme pacienta, lékařskou zprávu zasíláme 

o Sdělení výsledků a zjištěných dat pacientovi 
o Subjektivní hodnocení - potíže s přístrojem, maskou, důvody neužívání 
 

Kontrola po zavedení 

• Výstup: 
o Pokračuje v zavedené léčbě 

o Kontrola po roce léčby osobně (objednává se sám) 
o Nedostatečné používání léčby 

o Kontrola za další 3 měsíce - telemetricky, pokud by se opakovalo, dále již osobně 
o Obtíže při léčbě 

o Úprava tlaku, režimu (snížení/zvýšení tlaku, změna režimu APAP/CPAP/VAUTO) 
o Možnost výměny masky (14 dní od vydání přístroje) 

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Již při předání přístroje stanovíme termín kontroly přes AirView, objednávka do medicínského programu, termín do lékařské zprávyKontrola užívání přístroje, reziduálního AHI, kontrola těsnosti maskyObtíže při léčbě - netěsnost masky, intolerance tlakuNesledujeme všechny pacienty průběžně, pouze při plánované kontrole/na podnět pacienta
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• Výhledově sledování pacientů pouze telemetricky? 
o Byla by výhoda při narůstajícím počtu pacientů 
o Úspora pro lékaře i klienta 

 

Kontroly při léčbě 

• Jak řešit? 
o Výměna příslušenství  

o Aktuálně nutná osobní návštěva s podpisem poukazu 
o Možnost výměny typu masky, pokud nevyhovuje, nevyrábí se 

o Výkony pro ZP 
o Jak vykazovat, pokud pacienta nevidíme osobně 
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Vstup do přehledu léčených 
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Kontrola léčby – „first look“ 
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Vysvětlení ikon 

Zelená: užití > 4 hodiny 
Červená: užití < 4 hodiny 
Žlutý pruh dole: vysoký únik (>24l/min) 
Žlutý pruh nahoře: vysoké AHI 
Bílý pruh: chybí data o… 
Červeně orámované: přístroj nebyl 
používán 
M – monitorování: 
 čeká na přenos dat z poslední noci 
 nemá signál  
        zapnutý „flight mode“ 
Bílý čtverec: nemonitorováno, žádná 
dostupná data 
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Způsob řazení do databáze 
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Přehled jednotlivého dne 
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Vybraný pacient 
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Vytvoření reportu 
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Vytvoření reportu 
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Report za 3 měsíce 
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• Výhody a možnosti využití telemetrického sledování 
• Úspora času a práce při narůstajícím objemu pacientů 
• Úspora cesty k lékaři pro pacienta 
• Zlepšení motivace k léčbě při možnosti sledování léčby samotným 

pacientem 

Závěry 

• K další diskuzi 
o Možnost dlouhodobého sledování? 
o Možnost pravidelného průběžného sledování a zjištění obtíží? 
o Kontrola údajů na podnět pacienta? 
o Výkony, jednání se zdravotními pojišťovnami 
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• Dispenzární skupiny v nemocničním klinickém systému  
o Léčba SAS 
o SAS bez léčby 
o SAS k léčbě 
o Nedispenzarizovaní 

Dispenzarizace v Plzni 

• Aktivně   
o Vyhledání pacientů, kteří nebyli na kontrole v posledních 2 letech  
o Vyzvání pacienta k návštěvě (písemně) 
o Nekontaktovatelní pacienti (26 pacientů) 

o Ukončení léčby 
o Informace zaslána pacientovi, praktickému lékaři, ZP, dodavatelské firmě 
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Děkuji za pozornost 
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