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Začátek, 60 léta, projekty NASA

Telemedicína



Telemedicína

GPRS (General Packet Radio Service) je služba v GSM síti



Domov

Spánková lab.

Telemedicína



Důvody k použití

• Roste počet nemocných s chronickými 
chorobami

• Část medicínské péče lze přesunout do 
domácího prostředí, kapacitní důvody

• Redukce nákladů 

• Zlepšení stavu nemocných 



Péče přesunutá do domácího prostředí

telediagnostika

telemonitoringteleterapie

telekonzutace



Telemedicína

Klady

• Zlepšení compliance

• Zlepšení kvality dat

• Méně kontrol u lékaře

• Finanční úspora

• Klinický efekt

Zápory

• Finance

• Struktura

• Inteligence

• Technické problémy

• Nutnost konzultace



Typologie pacientů
se spánkovou apnoí



Diagnostikovaní pacienti
léčení tlakovou dlahou

Kontrola 1. Kontrola 2.

Pacienti bez nutnosti 
korekce terapie

Pacienti s nutností 
korekce terapie



Diagnostikovaní pacienti
léčení tlakovou dlahou

Pacienti bez nutnosti 
korekce terapie

Pacienti s nutností 
korekce terapie



Primární cíl:
Definovat charakteristiky pacienta, u kterého není nutné měnit při kontrolách 

nastavení vstupní terapie    

Sekundární cíle: 
Zhodnotit, nakolik odpovídá objektivní zhodnocení dat telemonitoringu

lékařem subjektivnímu hodnocení terapie pacientem
Zjistit, na kterých charakteristikách pacienta a jeho terapie subjektivní 

hodnocení efektu léčby závisí



Kritéria zařazení a vyřazení ze studie
• Kritéria k zařazení do studie:

• - diagnóza spánkové apnoe, obstrukční 

• - u nemocného byla indikována terapie přetlakem

• - nemocný si vyzvedl přístroj, podepsal IS a zahájil terapii

• - nemocný souhlasí se zařazením do studie  

• - nemocný poskytl kontaktní informace včetně elektronické pošty

• - nemocný poskytl souhlas s monitorací přetlakové terapie pomocí 

• telemonitoring (airview)  

• Kritéria k vyřazení ze studie:

• - diagnóza jiné než obstrukční spánkové apnoe

• - nedosažitelnost nemocného prostřednictvím el.pošty

• - pacient odmítne/není schopen použít telemonitoring a/nebo elektronickou 

• poštu

• - nemocný se zařazením do studie nesouhlasí nebo není schopen podepsat 

• informovaný souhlas

• - respirační insuficience chronická, T90≥30



Vstupní data 
První kontakt s pacientem
(při zahájení léčby, osobní 
kontakt):

Váha

Výška 

BMI

Věk

Vzdělání (Z,SŠ,VŠ)

Noční směny (Ano/Ne)

Vzdálenost sleep lab. od místa bydliště (město-město, km)

Komorbidity (z nabídky) 

ESS

Mallampati 

ORL intervence (doporučena, nedoporučena, po intervenci)

Nosní průchodnost

AHI

ODI

T90 (zaokrouhleno na celá čísla)

SAT průměr

typ přístroje (CPAP, APAP, BiPAP S)

nastavení přístroje

IPAP

EPAP

CPAP

EPR

Typ masky (N/C/P)



Data II. Druhý kontakt s pacientem (3M od přidělení přístroje (+/- 14 dnů), 
telemonitoring, dotazník, osobní kontak): 

• AirView (poslední týden, poslední měsíc): 

• počet dnů s přístrojem %

• % dnů s přístrojem s užitím nad 4 hodiny

• průměrná doba užití za poslední týden, měsíc

• zbytkové AHI

• úniky - 95 percentil + medián

• elektronický dotazník (vyplní pacient)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• osobní kontakt s lékařem (vyplní lékař s pacientem)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• Subjektivní hodnocení efektu přístroje a spolupráce pacienta lékařem 

• Nutnost změny nastavení



Data III. (6M od přidělení přístroje (+/- 14 dnů), telemonitoring, 
osobní kontakt):

• AirView (poslední týden, poslední měsíc): 

• počet dnů s přístrojem %

• % dnů s přístrojem s užitím nad 4 hodiny

• průměrná doba užití za poslední týden, měsíc

• zbytkové AHI

• úniky - 95 percentil + medián

• elektronický dotazník (vyplní pacient)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• osobní kontakt s lékařem (vyplní lékař s pacientem)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• Subjektivní hodnocení efektu přístroje  a spolupráce pacienta lékařem 

• Nutnost změny nastavení



Data IV. Třetí kontakt s pacientem (12M od přidělení přístroje 
(+/- 14 dnů), telemonitoring, osobní kontakt):

• AirView (poslední týden, poslední měsíc): 

• počet dnů s přístrojem %

• % dnů s přístrojem s užitím nad 4 hodiny

• průměrná doba užití za poslední týden, měsíc

• zbytkové AHI

• úniky - 95 percentil + medián

• elektronický dotazník (vyplní pacient)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• osobní kontakt s lékařem (vyplní lékař s pacientem)

• Efekt přístroje - změna hmotnosti, zlepšení stavu, spánek přes den, spokojenost s přístrojem, chuť 
pokračovat v terapii

• Komfort užití - tolerance masky, dyslokace masky a úniky vzduchu, intenzita tlaku, suchost v ústech, použití 
zvlhčovače

• Spánek - délka spánku, délka usínání, prášek na spaní, buzení v noci, dospávání ráno bez přístroje, spánek 
přes den

• Subjektivní hodnocení efektu přístroje  a spolupráce pacienta lékařem 

• Nutnost změny nastavení



Design a trvání studie

Typ studie

• Prospektivní, multicentrická neintervenční studie u pacientů 
se syndromem spánkové apnoe, kteří v domácí péči používají 
přetlakovou terapii

Trvání studie

• 1,5 roku (dle počtu zařazených pacientů)



Pacienti II.
Celkový počet pacientů:
(dle počtu center a trvání studie) minimálně 30 pacientů/centrum

Výběr pacientů:
Pacienti budou vybíráni investigátorem/lékařem, který bude 
indikovat terapii přetlakem. Výběr bude probíhat před zahájením 
terapie, na základě splnění vstupních kritérií.



Pro pacienty



• Charakteristiky nemocných

• Charakteristiky terapie

• Spokojnost s terapií a její efekt



Děkuji vám za pozornost

turcani.pavel@fnbrno.cz
532 232 395
608 428 038

mailto:turcani.pavel@fnbrno.cz

