
Pre pacientov a lekárov, ktorí budú  
využívať výhody systému TELEMON, 
bude od mája 2022 k dispozícii 1200 
sád telemedicínskych zariadení v rámci  
projektu - Telemedicína ako nástroj 
efektívneho manažmentu zdravotníc-
keho systému postihnutého pandé-
miou spôsobenou ochorením COVID-19. 

T    elemedicína je definovaná 
ako súčasť elektronizova-
ného zdravotníctva a ozna-

čuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Pre-
to je pojem telemedicína niekedy 
popisovaný aj termínom dištančná 
medicína. Starostlivosť na diaľku 
pomáha eliminovať bariéry a zlep-
šuje prístup k zdravotným služ-
bám. Telemedicína je využiteľná 
v núdzovej a intenzívnej starostli-
vosti, tak isto ako v starostlivosti 
o chronických pacientov. Hlavné 
oblasti, na ktoré sa zameriava te-
lemedicína sú dve a to, diaľkové 
monitorovanie a diaľková terapia. 

Nielen v zahraničí, ale už aj  
u nás práve pandémia priniesla 
zvýšený dopyt po vzdialených vý-
konoch v zdravotníctve a projekt 
sa preto bude hlavne zameriavať 
na vzdialený monitoring pacien-
tov. Nielen počas pandemického 
obdobia môžu byť veľmi nápo-
mocné systémy s využitím vzdia-
leného monitoringu, ktoré môžu 
izolovane fungovať aj v karanténe. 
Zároveň ich hlavným prínosom je, 
že dokážu pomôcť pri sledovaní 
fyziologických hodnôt na diaľku, 
bez vystavenia hrozby šírenia pan-
démie do okolia a k lekárom, ktorí 
zároveň vedia reagovať na vývoj 
zdravotného stavu sledovaného 
pacienta diaľkovo.

V rámci Slovenska máme veľkú 
skupinu chronicky chorých pa-
cientov (napr. diabetici, kardiaci 
a podobne), ktorí musia byť pra-
videlne kontrolovaní, keďže patria 
medzi rizikovú skupinu. Zámerom 
je umožniť pacientom využívať 
počas liečby vzdialený monito-
ring fyziologických funkcií a le-
károm sledovať svojich pacientov 
komplexne. Projekt predstavuje 
modernú telemedicínu a v súčas-
nosti je zameraný predovšetkým 

na skupinu pacientov s vybranými 
chronickými ochoreniami. Do pro-
jektu sa zapojili lekári so špecia-
lizáciou na kardiológiu, diabeto-
lógiu, pneumológiu, hematológiu  
a iné medicínske odbory. 

Pacientom s chronickým ocho-
rením alebo pacientom, ktorých 
čaká vyšetrenie a stanovenie diag-
nózy, umožníme v domácom pro-
stredí monitoring fyziologických 
funkcií, ktorým sa zníži počet 
návštev v odborných ambulanci-
ách. Ošetrujúci lekár bude mať  
k dispozícii aktuálne údaje o stave 
pacienta bez toho, aby musel za 
pacientom dochádzať, prípadne 
aby bola nutná návšteva pacien-
ta v ordinácii. Zároveň včasnou 
úpravou liečby možno zamedziť 
hospitalizácii (aj opakovanej)  
a umožniť liečbu v domácom pro-
stredí.

Vzdialený monitoring bude 
prebiehať podľa individuálnych 
sád merania jednotlivých pacien-
tov a v súčasnosti budú zabezpe-
čené merania zariadeniami, ako 
oxymeter, teplomer, tlakomer, 
EKG záznamník, spirometer, di-
gitálna váha a glukomer. Name-
rané hodnoty zo zariadení budú 
pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu,  
a následne privátnou zabezpe-
čenou sieťou odoslané do systé-
mu TELEMON. Získané dáta sú 
pomocou vzdialeného prístupu  
k dispozícii lekárom a pacientom 
v reálnom čase.

Vzdialený monitoring tak pred-
stavuje komplexné riešenie pre 
trvalé monitorovanie pacienta na 
diaľku, ktorý zostáva v domácom 
prostredí. Jeho využitie je spo-
jené s možnosťou prijímania dát  
z merania zariadení na kontrolu 
životných funkcií pacienta a ich 
analýzu kvalifikovaným zdravot-

níckym personálom. Systém tiež 
umožňuje obojsmernú komuniká-
ciu medzi zdravotníckym zariade-
ním a pacientom, vrátane zaslania 
výsledkov meraní a ich analýz, 
uskutočnenie konzultácie s leká-
rom na diaľku. 

Trvalá starostlivosť na diaľku, 
poskytovaná kvalifikovaným zdra-
votníckym personálom, umožňuje 
podniknúť vhodné kroky v prípa-
de potreby - počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a pria-
mym dohľadom nad priebehom 
vzdialenej starostlivosti končiac. 
Pre pacienta platforma poskytu-
je možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registrá-
ciu, prístup k výsledkom testov  
a meraní, ale predovšetkým, mať 
neustály odborný dohľad nad 
vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Vzdialený monitoring prináša 
so sebou množstvo benefitov pre 
poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti a aj pre pacienta. Od eko-
nomických benefitov počnúc, až 
po zníženie rizika nákaz. Je pre-
ukázateľný prínos vplyvu vzdiale-
ného monitoringu na dodržiava-
nie liečebného režimu a disciplíny 
pacienta so zvýšením pocitu bez-
pečia a znížením rizík. 

Čo je TELEMON 
a aké sú jeho výhody?
Telemedicínske riešenie TE-

LEMON umožňuje jednoduchým 
spôsobom merať alebo sledovať 
vitálne funkcie pacientov pros-
tredníctvom certifikovaných zdra-
votníckych pomôcok a namerané 
údaje zdieľať aj na diaľku s ošet-
rujúcim lekárom. Riešenie vzni-
kalo počas 2-ročnej intenzívnej 
spolupráce Goldmann Systems  
a odborných garantov - popred-
ných odborníkov z radov lekárov 
špecialistov a všeobecných leká-
rov pre dospelých. 

Vzdialený monitoring náj-
de užitočné uplatnenie v celom 
spektre medicínskych odborov, 
predovšetkým v diabetológii, he-
matológii, kardiológii, nefrológii, 
pneumológii, imunológii a aler-
gológii, infektológii a neurológii. 
Riešenie je užitočné predovšet-
kým pre chronicky chorých pa-
cientov a klientov, ktorí potrebujú 
pravidelný monitoring.

Telemedicínske sety budú  
k dispozícii na fakultných pra-
coviskách, v nemocniciach, špe-
cializovaných centrách pre lieč-
bu chronických pacientov, a tiež  
v ambulanciách všeobecného le-
kárstva. V najbližších dvoch ro-
koch plánujeme monitorovať viac 

ako 10 000 pacientov s rôznymi 
diagnózami. Monitoring pacien-
tov bude realizovaný najmä vďa-
ka spolupráci s progresívnymi le-
kármi, ktorí majú záujem využiť 
možnosti telemedicíny pri liečbe 
pacientov s diagnózami ako:

 E11 - Diabetes mellitus
 E66 - Tučnota - obezita
 E78 - Poruchy metabolizmu  

lipoproteínov a iné lipidémie
 E84 - Cystická fibróza
 I10 - Esenciálna (primárna)  

hypertenzia
 I50 - Srdcové zlyhanie
 J44 - Iná zdĺhavá obštrukčná 

pľúcna choroba
 J45 - Astma - záduch
 R18 - Ascites
 R73 - Zvýšená hladina glukózy  

v krvi
 U07 - COVID-19

 Z49.1 - Mimotelová dialýza  
- Dialýza (obličková)

 Z94.0 - Stav po transplantácii 
obličky

 I13.9 - Hypertenzná choroba 
srdca a obličiek

 E88.0 - Porucha metabolizmu 
plazmatických proteínov

 N30.0 - Akútna cystitída
 N18.5 - Chronická choroba  

obličiek

 Z94.4 - Stav po transplantácii  
pečene

 Z20-24 - Amb. nestabilita he-
patol. pacienta/Redril - LT, AD, 
ACLF

 Z94.0 - Infekcia - stav po trans-
plantácii obličky

 D69.3 (ITP), D59.1 (AIHA), D68.31 
(AHA), M31.1/D59.4 (TTP) kontin. 
Kortikoterapia (dlhodobo len  
u pacientov s hyperglykémiou  
a akceleráciou hypertenzie).

 C90, C81-C96, Kortikoterapia pri 
liečbe lymfómov, myelómu in-
termitentne (pacienti s dekom-
penzovaným DM a akcelerova-
nou hypertenziou počas 1. kúry 
chemoterapie).

Výsledky z meraní budú k dis-
pozícii pre lekára či ošetrujúci 
personál vo forme prehľadných 
grafov a analýz - napríklad vývoj 
stavu diabetického pacienta si ve-
dia jednoducho pozrieť podľa kon-
krétneho časového obdobia.

Na meranie vitálnych funkcií 
pacientov sa používajú len cer-
tifikované zdravotné pomôcky  
a každý prístroj je nastavený  
a pripravený k okamžitému pou-
žitiu. Všetky zariadenia sú ľahké, 
prenosné a jednoduché na použí-
vanie. Pripojenie zariadení a spra-
covanie údajov spĺňa najvyššie 
štandardy kybernetickej bezpeč-
nosti i normy a príslušnú legis-
latívu. Preto umožňujú meranie 
funkcií ošetrujúcim personálom 
priamo v zázemí u klienta. 

Ako sa zapojiť? 
Jednoducho a rýchlo. 
TELEMON je možné spustiť 

do prevádzky už v priebehu nie-
koľkých dní - nevyžaduje žiadne 
investície do technického vyba-
venia, na jeho prevádzku stačí 
internetové pripojenie a ochotný 
personál.

Viac informácií o TELEMON: 

www.telemon.sk

Telemedicínsky projekt na vzdialený 
monitoring pacientov v podmienkach SR 
už štartuje pre pacientov na Slovensku
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Máte záujem o nezáväznú 
konzultáciu a testovanie?

Kontaktujte nás na
telemedicína@goldmann.sk
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