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Práce přibližuje téma smartphone srdeční telemetrie v přednemocniční péči. V teoretické části 

je popisována fyziologie a anatomie srdce spolu s patologiemi na EKG, se kterými se můžeme 

potkat. Dále pak rozdělení určitých smart technologií, které nám mohou dopomoci k dané 
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V rešeršní části jsou porovnávány již zpracované studie, které se věnují problematice chytrých 

zařízení, a jejich měření srdeční elektrické aktivity, která může pomoci nemocničnímu 

personálu, ale i personálu záchranné služby. 
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This bachelor thesis introduces the topic of the use smartphone hearth telemetry on prehospital 

care. In theoretic part is described physiology and anatomy of hearth and are showed EKG 

pathology which we can recognize. In second part it compares the studies produced on this 

topic and contrasts their results. Also includes division of smart technologies, which can help 

to get acquainted with this problem. 
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their measurement of cardiac electric activity in home care and how it should help hospital as 
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ÚVOD 

V dnešní době je využívání moderních technologií samozřejmé v mnoha oblastech. Je proto 

nanejvýš vhodné hledat možnosti uplatnění tohoto fenoménu i ve zdravotnictví. Tato bakalářská 

práce se zabývá řešením problematiky určování abnormalit v srdeční akci s pomocí smartphonů 

jak v přednemocniční, tak i v nemocniční péči. Smartphony, mimo jiné, využívají sebraná data 

o fyziologických funkcích uživatele a na základě předem naprogramovaných programů 

rozeznávají jednotlivé výchylky v měření srdeční akce. Tato data ulehčují diagnostiku lékařům 

i nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se s pacientem mohou setkat jako první, 

například při výjezdu záchranné služby. Díky tomu mohou zdravotníci předem určit o jaký 

problém by se u pacienta mohlo jednat a podle toho stanovit nejefektivnější léčebný plán ještě 

před příjezdem k němu a zlepšit jeho prognózu. 

Tato technologie je dnes tak vyspělá, že díky ní lze najít patologické nálezy, které jsou 

zapříčiněny například ischemií srdce, poruchou převodního systému srdečního či poruchou 

tvorby vzruchů. To vše dokáže zaznamenávat na EKG. Oproti jednorázovému měření EKG je 

zde výhodou kontinuita měření v delším časovém horizontu. Za nejčastější arytmii můžeme 

považovat fibrilaci síní, která je diagnostikována až u 1–2 % populace. Při tomto patologickém 

nálezu se může u daného pacienta zvýšit pravděpodobnost dalšího onemocnění, například cévní 

mozkové příhody, až pětinásobně (Čihák, 2011). 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a rešeršní. Teoretická část spočívá 

v seznámení s anatomií srdce, fyziologií a arytmiemi. Také popisuje křivky EKG a různé typy 

arytmií. Rešeršní část zahrnuje literární přehled z publikovaných studií s rešeršní otázkou na 

využití smartphone technologie, jejích typů a přesností. Sledujeme zde otázku využití v 

přednemocniční, ambulantní a nemocniční péči, a jejich možnost využití zdravotnickým 

personálem. 
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1 CÍLE A METODY PRÁCE 

 
Cíl práce 

 
Cílem této práce je popsat způsoby využití smartphone srdeční telemetrie v přednemocniční 

péči a přínos pro zásah zdravotnických záchranářů. 

Cíle teoretické části 

 
Popsat anatomii a fyziologii srdce, podrobnější popis EKG křivky a její patologie, jak se tyto 

patologie léčí, popsat co je to smartphone technologie. 

Cíle rešeršní části 

 
Zjistit možnosti využití smartphone srdeční telemetrie v přednemocniční péči pro hodnocení 

EKG rytmů. 

Metodika práce 

Literární rešerše zdrojů pojednávajících o možnostech využití smartphone srdeční telemetrie v 

přednemocniční péči při hodnocení EKG rytmu a jejich následné zpracování do rešeršní části 

práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část shrnuje základy anatomie srdce, základní pojmy EKG křivek, kompetence 

zdravotnického záchranáře a stručný popis práce v přednemocniční péči. Popis fungování 

smartphone zařízení a jejich možnosti pomoci v přednemocniční péči a možnost přípravy na 

danou patologii srdce. 

2.1 Anatomie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán uložený v osrdečníku, tvořený ze tří vrstev, a to: endokard (blána 

vystýlající vnitřek srdce), myokard (srdeční svalovina), epikard (obal povrchu srdce). 

Je vytvořený čtyřmi částmi, a to dvěma komorami a dvěma síněmi. Mezi každou síní je chlopeň 

– mezi levou stranou je to dvojcípá chlopeň (valva atrioventricularis sinistra) a mezi pravou 

stranou je to trojcípá chlopeň (valva atrioventrikularis dexter, nebo také valva tricuspidalis), 

přes ni se ze síní plní komory. Návratu krve z tepen do komor brání poloměsíčité chlopně, které 

se nazývají podle jejich pozice, a to aortální a pulmonální chlopeň (Hudák, 2021). 

 

2.1.1 Malý a velký krevní oběh 

Krevní oběh představuje z hlediska hydrodynamiky uzavřený systém, který je tvořen třemi 

vzájemně dynamickými složkami. Myslíme tím: srdce, cévy a krev. Srdce dodává kinetickou 

energii, a proto je motorickým orgánem (Navrátil, Rosina a kolektiv, 2005). Cévy jsou 

rozvodným systémem. Cévy samy o sobě jsou velmi elastické a mají schopnost aktivní 

kontrakce. Krev je tekutina složená z krevních elementů tzn. erytrocytů, leukocytů, trombocytů 

a plazmy (Hudák, 2021). 

Velký krevní oběh nebo také tělní oběh začíná v levé komoře. Okysličená krev je vedena 

srdečnicí (aortou) do celého těla, která se větví ke všem paralelně zapojeným orgánům, z nichž 

z horní poloviny je vedena odkysličená krev pomocí horní duté žíly. Z dolní poloviny těla 

naopak pomocí dolní duté žíly. Obě tuto odkysličenou krev vedou do pravé síně (Hudák, 2021). 

Malý krevní oběh nebo také plicní oběh začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená 

krev vedena žílou do pravé a levé plíce, kde se okysličí. Poté pokračuje čtyřmi plicními žílami 

do levé síně, kde začíná velký krevní oběh (Hudák, 2021). 
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2.2 Fyziologie srdce 

 
2.2.1 Krevní tlak 

Tlak, který působí protékající krev na cévní stěnu cévy. V různých místech se krevní tlak může 

lišit. Arteriální tlak se mění během srdečního cyklu, nejvyšší je v ejekční fázi (systolický tlak), 

jehož fyziologická hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 120–140 mmHg, a nejnižší během 

plnící fáze (diastolický tlak). Hodnota diastolického tlaku by měla být 80 mmHg a zároveň by 

neměla překročit 90 mmHg. Tudíž fyziologická hodnota krevního tlaku je 120/80 (Homolka, 

2010). 

Měření krevního tlaku může být: 

 
1. Invazivní – přímo do tepny se zavede speciální katetr, který je napojený na manometr 

a monitor. 

2. Nepřímo – tonometrem s lihovým nebo digitálním manometrem za pomocí auskultace 

nebo automatický elektronický tonometr (Homolka, 2010). 

 

2.2.2 Puls 

Puls je náraz krevního proudu na stěnu tepny při systole. Rozlišujeme puls periferní a centrální. 

Místa měření jsou: aretria carotis, aretria temporalis, aretria brachialis, aretria radialis, aretria 

femoralis, aretria poplitea etc. 

Fyziologický puls by se měl pohybovat v rozmezí 60–90 srdečních stahů za minutu, sportovci 

mívají i nižší než 50. Může to mást při vyšetřování, proto je lepší se vždy zeptat, zdali jsou 

jedinci sportovně založení. 

Pokud máme pulzaci hmatnou na arteria radialis, můžeme určit i hodnotu systolického tlaku 

nad 90. Faktory ovlivňující puls jsou: věk, pohlaví, fyzická námaha, zvýšená tělesná teplota, 

krvácení, stres etc. Na pulsu hodnotíme frekvenci, pravidelnost a plnost pulsu (Táborský, 2021). 

2.3 Elektrické vlastnosti srdce 

 
2.3.1 Převodní systém srdeční (PSS) 

Pacemaker neboli také udavatel rytmu, generuje a relativně rychle rozvádí vzruchy v určitém 

pořadí po celé srdeční svalovině (myokardu), ten také koordinuje kontrakce jednotlivých 

srdečních oddílů. 
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Pracovní myokard – zajišťuje vlastní stah srdeční svaloviny (nonpacemaker) (Sedmera 

a Vostárek, 2017). 

Vznik elektrických biosignálů: 

 
1. Na celulární úrovni – buněčné 

2. Na úrovni tkání 

3. Na úrovni orgánu 

Klidový potenciál znamená, že v klidovém stavu je buňka polarizována. Vnitřek buňky je nabit 

záporně, naopak obal buňky je nabit kladně. Na, K, Cl jsou ionty ovlivňující funkčnost srdce. 

Princip fungování na celulární úrovni záleží na chování buněčné membrány a na otevírání 

a zavírání napěťově ovládaných iontových kanálů srdce. Nejvíce propouští K, až z 90 % 

(Sedmera a Vostárek, 2017). 

Princip fungování na tkáňové úrovni znamená, že pacemakerové buňky srdce jsou samy 

schopny tvořit vzruchy, buňky myokardu na ně pouze reagují. 

Sinoatriální uzel se nachází pod epikardem ve stěně pravé síně a je udavatelem rytmu. Vzniká 

zde vzruch o frekvenci 60-100/min. 

 
Internodální síňové spoje vedou vzruch do atrioventrikulárního uzlu skrz tzv. preferenční dráhy, 

kterými jsou Bachmanova dráha, Wenckebachův svazek, Jamesův svazek a Thorelův svazek. 

 
Atrioventrikulární uzel se nachází v oblasti pod endokardem, který vede vzruch velmi pomalu. 

Pokud selže sinoatriální uzel, převezme atrioventrikulární uzel jeho roli udavače rytmu. 

Hissův svazek zajišťuje jedinou cestu vzruchu neboli vede impulz ze síní do komor. 

 
Tawarova raménka máme pravé a levé. Každé vede vzruch do stejnostranné komory. 

 
Purkyňova vlákna neboli větvení z Tawarových ramének, přenáší vzruch na pracovní myokard 

komor, což vede k jejich stahu (Sedmera a Vostárek, 2017). 

 

2.3.2 Princip fungování na orgánové úrovni 

Srdce je tvořené příčně pruhovanou svalovinou (nelze jej ovládat vůlí). Rychlá depolarizace je 

způsobena vtokem sodných iontů do vlákna srdeční svaloviny. Vápenaté ionty způsobují její 

dlouhé trvání. Dlouhá doba trvání akčního potenciálu způsobuje depolarizaci vláken svalu 

srdečního v celé své délce (Táborský, 2021). 
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Fáze srdečního svalu jsou polarizace – kladně nabito, depolarizace – mění polaritu, 

transpolarizace – záporně nabito, repolarizace – návrat k původní polaritě (Táborský, 2021). 

Při depolarizaci a repolarizaci se stává generátorem iontových toků. Srdce se dá považovat za 

komplexní dipól, jeho směr odpovídá kmitu R na EKG. Svalovina předsíní a komor je každá 

samostatný oddíl (Táborský, 2021). 

Podráždění se tedy srdcem šíří od sinoatriálního uzlu do atrioventrikulárního uzlu na rozhraní 

předsíní a komor, kde začíná vodivý systém komor, dále Hissův svazek a Purkyňova vlákna. 

Nakonec dochází k repolarizaci komor. Takto je zajištěn rozvod podráždění po komorové 

svalovině a správná funkce srdečních komor (Blahút, 2012). 

 

2.3.3 Využití elektrických vlastností srdce 

 
Elektrokardiogram (EKG) 

Je to grafický záznam elektrické aktivity srdce, při které máme určité svody, kterými měříme, 

a to čtyřmi končetinovými svody, které jsou lineární vodiče, jejich voltáž je stejná po celé délce 

končetin (R – pravá horní končetina, L – levá horní končetina, F – levá dolní končetina a černý 

– na pravé dolní končetině sloužící k uzemnění) a registrují aktivitu ve frontální rovině. Nebo 

hrudními svody, kde V1 přikládáme na IV. mezižebří parasternálně vpravo. V2 přikládáme 

v oblasti IV. mezižebří parasternálně vlevo. Poté V3, které zastává místo mezi V2 a V4, jako 

další V4 přikládáme v oblasti V. mezižebří na levou medioklavikulární čáru. V5 opět v oblasti 

V. mezižebří, ale na přední axilární čáru. Jako poslední přikládáme V6 v oblasti V. mezižebří 

na levou střední axilární čáru. Všechny tyto hrudní svody sledují změny potenciálu v 

transverzální rovině (Bulíková, 2015). 

 

Dlouhodobá Holterova monitorace EKG 

Dlouhodobé měření elektrické aktivity srdce při běžných denních činnostech. Dá se měřit buď 

kontinuálně nebo intermitentně. Pacient si musí zřídit deník, kde zapisuje svoje denní aktivity. 

Díky tomu se může odvíjet jeho tepová aktivita a EKG rytmus. Záznam je obvykle sledován 24 

až 72 hodin, ale může být 7 až 14 dní. Přístroj může být spuštěn pacientem při obtížích, nebo 

je nastavený na určitou patologii v EKG (Ryan, 2020). 

Co se na EKG hodnotí: 

 

• Rytmus a frekvence 

• Srdeční akce 

• Délka PQ a šíře QRS 



17  

• Sklon osy 

• Analýza QRS ve V1-2 

• Popis úseku ST 

• Přítomnost patologických kmitů Q 

• Posouzení vln P 

• Známky hypertrofie komor 

• Jiné patologie (prodloužení QT etc.) 

Jak určité svody přikládáme: 

• Pravá horní končetina, předloktí – červený končetinový svod 

• Levá horní končetina, předloktí – žlutý končetinový svod 

• Pravá dolní končetina, bérec – černý končetinový svod 

• Levá dolní končetina, bérec – zelený končetinový svod 

• IV. mezižebří, parasternálně vpravo – V1 červený hrudní svod 

• IV. mezižebří, parasternálně vlevo – V2 žlutý hrudní svod 

• Mezi V2 a V4 – V3 zelený hrudní svod 

• V. mezižebří, levá medioklavikulární čára – V4 hnědý hrudní svod 

• V. mezižebří, levá přední axilární čára – V5 černý hrudní svod 

• V. mezižebří, levá střední axilární čára – V6 fialový hrudní svod 

EKG je milimetrový papír. Pro správné přečtení je dáno: 

• Cejch 1mV – 10 mm. 

• Rychlost posunu papíru 50 mm/s nebo 25 mm/s. 

Dále využíváme 4 svodové EKG, které nám ukazuje pouze jednu orientační křivku EKG. 

Můžeme zde vidět taktéž různé patologie (Haberl, 2012). 

Diagnostika 

EKG patří mezi základní metody vyšetřování v kardiologii. Ukazuje elektrickou aktivitu srdce. 

Souvisí s vzrušivostí a přenosem podráždění srdečních buněk. Sledováním EKG křivky lze 

získat informace o vzniku poruch a šíření podráždění v srdeční svalovině. Elektrografickou 

křivku je možno vysvětlit na základě vědomostí o elektrických vlastnostech srdce (Haberl, 

2012).
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P = depolarizace síní (systola síní) 

 
Vzruch vychází ze sinoatriálního uzlu a depolarizační vlna srdečních buněk se šíří srdeční 

svalovinou. Ze začátku P vlna zachycuje elektrickou aktivitu pravé síně. Střední část vlny P je 

tvořena levou síní. P vlna je začátkem výchylky EKG. Vlna P je na EKG vyobrazena jako malá 

zaoblená výchylka před QRS komplexem (Bulíková, 2015). 

Segment P-Q 

Představuje zpoždění atrioventrikulárního uzlu a vedení přes Hisův svazek. Oddělením systoly 

síní a systoly komor pozorujeme zpomalení vzruchu z atrioventrikulárního uzlu (Bulíková, 

2015). 

Interval PR 

Informuje o čase, který potřebuje elektrický impulz ze síní pro průnik atrioventrikulárním 

uzlem, Hisovým svazkem, Tawarovými raménky a Purkyňovými vlákny až k počátku 

depolarizace svaloviny komor (Bulíková, 2015). 

Komplex QRS 

Postup elektrické aktivace myokardu komor. Vzruch šířící se Tawarovými raménky na 

myokard mezikomorového septa a vyvolá díky tomu depolarizaci buněk v srdci ve směru od 

levé komory k pravé. V tuto chvíli dochází rovněž k repolarizaci síní, proto ji na EKG nelze 

vidět, je zastíněna systolou komor. QRS komplex vidíme na EKG jako hrotnaté kmity. Bývají 

buď v elevaci nebo v depresi (Bulíková, 2015). 

Segment S-T 

Na EKG je mezi koncem QRS a začátkem vlny T krátká doba mezi depolarizací a repolarizací 

buněk srdečních komor. Všechny části jsou depolarizované neboli vyrovnané elektrické síly. 

Končí depolarizace, začíná repolarizace. Ovlivněn může být časnou repolarizací. Za 

fyziologických stavů přechází plynule do vzestupné části vlny T. Neprobíhá vodorovně, ani 

nevytváří ostrý úhel (Bulíková, 2015). 

Vlna T= repolarizace komor (Diastola komor) 

Široká zaoblená vlna vznikající při repolarizaci komorového myokardu po každém QRS 

komplexu. Zotavení komor probíhá stejným směrem jako jejich aktivace. Polarita vektoru T je 

obdobná polaritě vektoru QRS. T vlna vzniká v čase mechanické systoly komor. QRS komplex 

jej bezprostředně předchází (Bulíková, 2015). 
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Vlna U 

Napojena na vlnu T, jedná se o plochou vlnu bez jasného původu. Pravděpodobně způsobena 

repolarizací Purkyňových vláken. Význam délky akčního potenciálu Purkyňových vláken 

spočívá v prodloužení. Purkyňova vlákna tak fungují jako polopropustná brána, která pustí 

vzruch pouze jedním směrem (Bulíková, 2015). 

Potenciály snímané na povrchu těla vznikají na rozhraní mezi polarizovanou a nepolarizovanou 

částí myokardu. Křivka EKG popisuje postup této vlny. Plně podrážděný nebo nepodrážděný 

myokard nezpůsobuje žádnou potencionální změnu, kterou lze vidět na EKG (Bulíková, 2015). 

Srdce obklopují různé prostorové vodiče tělních tkání a tekutin. Proto dochází ke složitým 

změnám projevů vlastní elektrické aktivity srdce na cestě od buněk srdečního svalu k místu, 

kde jej sledujeme, a to na povrchu těla. Ovlivňuje ji také změna polohy srdce při dýchání, náplň 

srdečních komor, srdeční hypertrofie etc. (Bulíková, 2015). 

 

2.3.4 Léčebné využití elektrické aktivity srdce 

V případě, kdy dojde k poruchám srdeční automacie, udržuje srdeční rytmus ve fyziologických 

hodnotách pomocí vnitřní a zevní stimulace. Zevní se používá pouze krátkodobě. Převažuje 

stimulace vnitřní, kdy je elektroda zavedena žilní cestou do srdce s použitím implantovaného 

kardiostimulátoru pod kůži na hrudníku (Blahút, 2012). 

Vnitřní kardiostimulace 

Kardiostimulátor se sám zapojí tehdy, kdy rozpozná, že došlo ke zpomalení srdeční frekvence 

pod stanovenou hodnotu. 

Vnitřní kardiostimulátor se využívá k léčbě pacientů při stavech, kdy je tepová frekvence komor 

příliš pomalá a způsobuje nedostatečné přečerpávání krve v těle, nebo kdy dochází k náhlé 

zástavě srdeční akce s akutním nedostatečným prokrvením pro život nezbytných orgánů, která 

se bez léčby projevuje poruchami vědomí (Ganong,  2010). 

 

Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD) 

Umí veškeré funkce kardiostimulátoru a zároveň je vybaven funkcemi, které dokážou rozpoznat 

život ohrožující poruchy srdečního rytmu (komorová tachykardie, fibrilace komor), kdy 

dochází k poruše až zhroucení krevního oběhu a ohrožení života pacienta náhlou srdeční smrtí. 

Pokud takovou rychlou poruchu zachytí, řeší ji v souladu s programem rychlou stimulací, nebo 

elektrickým výbojem. 
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Kardiostimulátor a ICD je spojeno se srdečním svalem jednou až třemi elektrodami. Počet 

elektrod závisí na stimulačním režimu, který stanovuje lékař (Doupal, 2011). 

 

Zevní kardiostimulace 

Zevní kardiostimulaci v přednemocniční péči provádíme pomocí defibrilátorů, které mají tuto 

funkci integrovanou. Zahájení kardiostimulace je samozřejmě pouze v kompetencích lékaře. 

Sestra, která asistuje, musí znát základy srdeční automacie. Ve zdravém srdci je primárním 

udavatelem sinoatriální uzel. Vzruch, jenž se šíří do atrioventrikulárního uzlu, kde postupuje 

Hisovým svazkem, poté Tawarovými raménky přechází na svalovinu komor. Za fyziologických 

podmínek je odpovědí mechanická odezva srdce (Šmeráková, 2006). 

Obvykle se kardiostimulace provádí u pacientů v bezvědomí. Pokud je pacient při vědomí, je 

vhodné zvolit vhodnou analgosedaci. Dále se zajistí nalepení EKG svodů a zhodnotí se kvalita 

snímání, jelikož stimulátor z této křivky vychází. Při špatném přečtení může dojít k výboji, aniž 

by byl potřeba, a tím způsobit komorovou tachykardii nebo fibrilaci komor (Šmeráková, 2006). 

Dalším krokem je volba správné lokality k umístění kardiostimulačních placek. Buď se 

umisťují předozadně, z levého a pravého boku, nebo axilárně na levou stranu a nad pravé prso. 

Elektrický výboj vždy musí procházet skrz srdce. Tudíž placky nasadíme tak, aby mezi nimi 

bylo srdce (Táborský, 2021). 

Elektrody následně zapojíme k zevnímu zdroji stimulace. Na přístroji nastavíme nižší 

stimulační výstupní proud (obvykle se začíná na 20 mA). Vybereme požadovanou frekvenci 

(přístroj nabízí 30-180 impulzů/minutu) (Táborský, 2021). 

Postupně se stimulační proud navyšuje, dokud srdce nezačne spolehlivě reagovat. Pro zaručení 

trvalé stimulace výstupní stimulační proud zvýšíme o dalších 5 mA. Kardiostimulace bývá 

farmakologicky doplňována léčivy ze skupiny sympatomimetik (adrenalin, isoprenalin, 

noradrenalin, tensamin). Úspěch stimulace hodnotíme podle tepové frekvence. Detekujeme 

obvykle na arteria karotis, arteria femoralis. Nikoliv podle srdeční akce. Indikace pro 

kardiostimulaci je často komplikace infarktu myokardu. Kontraindikace kardiostimulace je 

komorová fibrilace, kdy musíme použít defibrilaci (Táborský, 2021). 
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Možné komplikace 

Kardiostimulace může vyvolat komorovou tachykardii nebo komorovou fibrilaci. Například při 

generalizované hypoxii, při ischemii, nebo při elektrolytové dysbalanci (Táborský, 2021). 

Kardioverze 

Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií. Nejčastějšími 

arytmiemi jsou fibrilace síní či flutter síní. Arytmie zhoršuje funkčnost srdce až o 25 %. Mohou 

také vést ke koagulaci krve (Sovová, 2014). 

• Kardioverze je výkon prováděný ambulantně (bez nutnosti hospitalizace). 

• Při kardioverzi je aplikován výboj stejnosměrného proudu skrz hrudní stěnu, který 

dovoluje přerušení arytmie a obnovení normálního sinusového rytmu srdce. 

• Kardioverze se provádí za krátkodobého uspání kvůli vnímání bolesti. 

• Při tlumení musíme sledovat základní fyziologické funkce. 

• Výkon se provádí na speciálních jednotkách nebo na koronární jednotce. 

Pro riziko vzniku trombu při kardioverzi je nutno před výkonem brát léky na srážení krve 

(antikoagulancia), nebo před výkonem provést echokardiografické vyšetření pomocí jícnové 

sondy (Sovová, 2014). 

Pokud kardioverze nepřevede arytmii na sinusový rytmus, dá se s ní žít, avšak je potřebná 

stimulace převádění elektrických vzruchů na komory léky. Při selhání farmakologického 

postupu je možno odstranit vnímání arytmie přerušením normálního převodu elektrických 

vzruchů ze síní na komory pomocí katetrizační ablace. Po tomto výkonu je nutno implantovat 

kardiostimulátor k zajištění pravidelného stahování komor o přiměřené frekvenci (Sovová, 

2014). 

 

Defibrilace 

Defibrilace je nejefektivnější a mnohdy jedinou možností, která zachrání život před fibrilací 

komor. Fibrilace srdečních komor, je akutní, život ohrožující stav. Dochází při něm k 

nekoordinovaným záchvěvům srdeční svaloviny, srdce tak přestává fungovat jako pumpa a 

krevní oběh se zpomalí až zastaví (Marcián, 2011). 

Elektrický výboj depolarizuje současně všechny buňky myokardu a tím navodí podmínky pro 

uplatnění fyziologických center tvorby a šíření vzruchu. Pro defibrilaci se využívá defibrilátor. 

Energie zvolená k ukončení defibrilace komor musí mít nadprahovou hodnotu. Ta se pohybuje 

kolem 200 J až 360 J. Z bezpečnostních důvodů nesmí být nikdo ve vodivém kontaktu 
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s defibrilovaným pacientem a musí být odstraněn i zdroj kyslíku. Rovněž se nesmí pacient 

dotýkat žádných vodivých materiálů. Při každé defibrilaci zdravotnický personál podává po 

třetím výboji Cordarone a Adrenalin (Marcián, 2011). 

2.4 EKG patologie srdce 

 
2.4.1 Síňové arytmie 

Flutter síní 

 

Pro flutter síní jsou typické pilovité kmity. Obvykle bývají patrné ve svodech II, III a aVF. 

Negativní část vlny F je pomalu sestupná a přechází do rychlé vzestupné části. Toto vše dává 

vzniknout typickému obrazu kmitů podobných obrysu zubů pily. Pozitivní hrotnaté vlny F 

nalezneme ve svodu V1 a negativní kmity ještě ve svodech V5 a V6. Téměř žádný zápis síňové 

aktivity není patrný ve svodu I a někdy ani ve svodech V5 a V6 (Beckerman, 2020). 

Při flutteru síní je typická frekvence komor kolem 150/min a frekvence síňových kmitů často 

kolem 300/min (Beckerman, 2020). 

Srdeční rytmus je pravidelný, může se zdát nepravidelným při měnlivém stupni 

Atrioventrikulární blokády (Beckerman, 2020). 

 

Fibrilace síní 

 

Délka RR intervalů je zcela nepravidelná. Nejlépe patrné jsou ve svodu V1. Mohou být hrubé, 

nebo špatně postřehnutelné. Někdy nemusí být vidět vůbec a k identifikaci je potřeba patrně 

změřit RR řady srdečních cyklů a nalézt jejich nepravidelnost. Atrioventrikulární převod je 

měnlivý a odpověď komor je proto zcela chaotická. Často je měnlivá i odpověď komplexů QRS 

(Heinc, 2012). 

Fibrilace síní se dá vyléčit antikoagulační léčbou, kardiostimulací, chirurgickou léčbou nebo 

farmakologickou kardioverzí (antiarytmika) (Heinc, 2012). 

 

Sinusová tachykardie 

Vzácnější arytmie, zejména u žen. Patologicky zvýšená aktivita spontánní diastolické 

depolarizace v oblasti sinusového uzlu. Výsledkem je zvýšená tepová frekvence na hodnotu 

více jak 100. Nutno vyloučit všechny sekundární příčiny tachykardie. Mezi symptomatologii 

se řadí palpitace, dušnost, stenokardie a vertigo (Táborský, 2021). 
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2.4.2 Poruchy sinoatriální 

 
Sinusová bradykardie 

Sinusový rytmus má frekvenci pod 60/min. Fyziologicky bývá vleže, ve spánku nebo 

u sportovců (Štejfa, 2007). 

 

Syndrom chorého sinu 

Symptomatická sinusová bradykardie kombinovaná s paroxysmy supraventrikulární 

tachyarytmie. 

Projevy jsou třeba synkopa, palpitace. Je indikováno Holterovo monitorování. Léčba je 

prováděna trvalou kardiostimulací, eventuálně podání antiarytmik a antikoagulační léčba 

(Štejfa, 2007). 

 

Sinoatriální blokáda 

Jde o výpadek vlny P a následujícího komplexu QRS, pauza odpovídá násobku původního PP 

intervalu. 

Při delších pauzách se přechází na nodální rytmus (úzký QRS, inverze vlny P, která bývá za 

komplexem QRS, nebo není patrná vůbec). 

U sinusové zástavy neodpovídá pauza násobku PP intervalu (Štejfa, 2007). 

 
Syndrom karotického sinu 

Symptomatická bradyarytmie vznikající jako zvýšená odpověď na podráždění karotického sinu 

– indikována kardiostimulace (Štejfa, 2007). 

 

Poruchy atrioventrikulárního vedení 

Zpomalení nebo zástava převodu vzruchu ze síní na komory. Porucha proximální nebo porucha 

distální, která má 1. stupeň prodloužení PQ nad 0,2 s, poté 2. stupeň intermitentní výpad 

atrioventrikulárního vedení, který se dělí na typ 1 (Weckenbach) – postupné prodlužování PQ, 

než dojde k výpadku, nebo na typ 2 (Mobitz) – PQ konstantní, další stupeň 3. úplná blokáda, 

komory se aktivují junkčním nebo nodálním rytmem. Příčinou bývají infekce AIM, nebo 

myokarditidy. Klinicky se projeví jako snížený minutový výdej synkopy. U blokády 3. stupně 

a 2. stupně typu Mobitz je indikována kardiostimulace (Štejfa, 2007). 
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2.4.3 Atrioventrikulární a junkční arytmie 

 
Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie 

Je paroxizmální supraventrikulární tachykardie. Typický je rychlý začátek a rychlý konec, 

a rychlý nástup a ústup pravidelného bušení srdce, celková slabost, tlak na prsou, presynkopa 

až synkopa. 

Podkladem je reentry okruh v oblasti atrioventrikulárního uzlu. Samotnou arytmii způsobí např. 

supraventrikulární extrasystola. 

K ukončení arytmie lze využít vagové manévry. Pokud nejsou účinné je podáván adenosin. Je 

upřednostňována kauzální léčba katetrizační ablací reentry (Štejfa, 2007). 

 

Atrioventrikulární junkční arytmie 

Pochází z oblasti atrioventrikulární junkce, zvýšená automacie v junkční oblasti (Štejfa, 2007). 

Atrioventrikulární reentry tachykardie 

Podkladem je přídatná dráha mezi síněmi a komorami (Kentův svazek). 

Vedení vzruchu může být: 

▪ Ortodromní – ze síní na komory se vzruch šíří normální cestou, na síně je vzruch 

převeden akcesorní spojkou. 

▪ Antidromní – ze síní na komory se vzruch šíří akcesorní spojkou, šíření na síně přes 

atrioventrikulární uzel. 

• V 95 % se jedná o ortodromní. 

• Projevuje se atakami pravidelného a rychlého bušení srdce s náhlým začátkem 

a s náhlým koncem. 

• Na EKG je zkrácený interval PQ, rozšířený QRS komplex a přítomna delta vlna. 

Ortodromní se na EKG projeví jako pravidelná tachykardie se štíhlými QRS komplexy. 

• V případě dostatečné antegrádní převodní spojky kapacity přídatné spojky a současného 

vzniku fibrilace síní může dojít k fibrilaci komor. 

• Nejlepší prevencí je radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) přídatné dráhy. Převod 

vzruchu ovlivní také antiarytmika (Haberl, 2012). 
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2.4.4 Komorové arytmie 

Maligní srdeční arytmie bez srdečního výdeje, neprodleně resuscitovat a defibrilací obnovit 

sinusový rytmus (Bytešník a kol., 2011) 

 

Komorová tachykardie 

Přítomnost alespoň tří po sobě jdoucích širokých QRS komplexů nad 0.12 s, které mají původ 

v komorách a frekvenci nad 100/min. 

Rozlišujeme dva druhy, a to setrvalé a nesetrvalé. Monomorfní (všechny QRS mají stejný tvar) 

a polymorfní. 

Klinicky mohou být asymptomatické (pulzové), ale mohou se projevit synkopami nebo náhlou 

smrtí (bezpulsové), dušností, stenokardiemi. Léčba je řešena defibrilací (resuscitací) (Bytešník 

a kol., 2011). 

 

Monomorfní komorová tachykardie 

Při monomorfní tachykardii vypadají vlny na EKG stejně. Časná monomorfní komorová 

tachykardie je rozpoznatelná do 48 hodin a je důsledkem funkčních změn myokardu, také je 

častou příčinou smrti, po odeznění však nezhoršuje prognózu. Pozdní monomorfní komorová 

tachykardie zhoršuje prognózu, vznik reentry v okrajové části jizvy, implantace ICD. 

Kardiomyopatie je progresivní onemocnění srdečního svalu. Srdeční sval je oslaben a není 

schopen pumpovat krev do zbytku těla. Typy kardiomyopatie jsou např. 

▪ dilatační – fibrózní změny myokardu komor umožní vznik reentry, provádí se ablace 

pravého Tawarova raménka 

▪ hypertrofická – vysoké riziko náhlé smrti 

▪ arytmogenní – náhrada části myokardu fibrolipomatózní tkání 

▪ fallotova tetralogie 

▪ idiopatická – nemá organickou příčinu 

▪ alkoholická 

▪ diabetická (Bytešník a kol., 2011). 

 
Polymorfní komorová tachykardie 

▪ Jedná se o druh komorové tachykardie, při které jsou na EKG odlišné vlny. 

• Mezi nejznámější polymorfní tachykardie patři torsade de pointes (Haberl, 2012). 
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Fibrilace komor 

Chaotická elektrická aktivita vedoucí k hemodynamicky neúčinným kontrakcím myokardu 

komor, neléčena vede během 3-5 minut k ireverzibilnímu poškození mozku a ke smrti. 

Na EKG jsou komplexy QRS nahrazeny nepravidelnými vlnami: 

 
1. Primární fibrilace komor (extrasystoly R a T) 

2. Sekundární fibrilace komor (předchází setrvalá komorová tachykardie – chronická 

ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, dlouhé QT) 

Z mimosrdečních příčin může být způsobena poruchami vnitřního prostředí léky, zásahem 

elektrického proudu. Mezi léčby fibrilace komor patři defibrilace a kvalitní resuscitace (Haberl, 

2012). 

 

2.4.5 Extrasystoly 

Předčasné stahy vznikající mimo sinoatriální oblast. 

 
Síňové extrasystoly 

Předčasná vlna P (obvykle jiné morfologie než běžná vlna P) s následným QRS komplexem 

stejné morfologie jako při sinusovém rytmu, nemusí dojít k převedení vzruchu na komory 

(předčasná vlna P, která není následována QRS komplexem). Léčba pouze pokud jsou 

nepříznivě subjektivně vnímány (Štejfa, 2007). 

 

Junkční extrasystoly 

Předčasný štíhlý QRS komplex, který není předcházen vlnou P (skryta v QRS komplexu) 

(Štejfa, 2007). 

 

Komorové extrasystoly 

Předčasný široký bizarní QRS komplex bez předcházející vlny P a s deformovanou vlnou T, 

typická je kompenzační pauza po extrasystole. Fenomén R na T – riziko vzniku ventrikulární 

tachyarytmie nebo ventrikulární fibrilace (Štejfa, 2007). 

 

2.4.6 Idioventrikulární rytmus 

Terminální stádia srdečních onemocnění, kdy vzruch vzniká v komorách (široké bizarní QRS 

komplexy bez vln P), při fibrinolytické terapii u akutního infarktu myokardu je příznakem 

reperfuze (Štejfa, 2007). 
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2.5 Smartphone technologie 

Smartphone, nebo také chytrý telefon, je mobilní telefon, jenž využívá určitý operační systém, 

díky kterému je možná instalace a úprava programů. 

Ke komunikaci je nejvíce využíváno internetové připojení, které se každým rokem vylepšuje. 

S nástupem chytrých telefonů se rozšířilo bezdrátové připojení (WI-FI) a mobilní internet. 

Dnešní telefony mají přístup k adresáři, kalendáři. Mají možnost sledování světového času, 

využívání navigace a možnost využití polohy telefonu, která může pomoci při hledání 

pohřešovaných, nalézt cestu pomocí navigace atd. Telefony dnešní doby nabízí opravdu mnoho 

možností (Aviv, 2012). 

Chytrý telefon může pomoci využitím telekomunikace zasílat externí obrázky EKG 

kardiologovi či posádce RZP, která se poté může lépe připravit na daný výjezd. Posádka může 

rovnou připravit svůj postup první pomoci, a zlepšit tak kvalitu péče o pacienta. 

 

2.5.1 Telemetrické technologie 

Home monitoring Biotronik 

V současnosti se jeví jako nejpokročilejší s y s t é m  p r o  telemonitoring p a c i e n t ů  s 

implantovanými přístroji v kardiologii, zároveň je jediným z uvedených systémů, který je 

používán v současné klinické praxi v České republice. 

Je to plně automatický systém, který zasílá kódované zprávy přes GSM mobilní síť do HM 

Service Center v Berlíně, kde jsou zprávy dekódovány, a přes zabezpečené webové rozhraní 

dostupné během minut ošetřujícímu lékaři, kterému je rovněž umožněno nastavení parametrů 

pro hlášení události prostřednictvím SMS, faxu nebo e-mailu (Lipoldová, 2011). 

 

Smartwatch 

Společnost Apple jako první představila před roky novinku pro své chytré hodinky, a to EKG 

křivku. V dnešní době je již možné si nechat EKG z hodinek zkontrolovat lékařem. 

EKG na hodinkách je snímáno tak, že hodinky využívají princip fungování založený na dvou 

elektrodách, kdy jednu máte zespodu hodinek na ruce a druhá na boku hodinek, kam se přiloží 

prst. Při zapnutí snímá elektrickou aktivitu a dokáže měření exportovat v grafu. Tento graf by 

měl posoudit kardiolog, může ho jednoduše zanalyzovat pomocí aplikace v telefonu. Hodinky 

okamžitě zobrazí základní analýzu grafu a je tedy možné poslat ho v PDF svému lékaři. Chytré 
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hodinky s podporou EKG a telefony jsou aktuálně schopny detekovat arytmii a nepravidelný 

srdeční tep. Používány jsou po celém světě (Mrkvička, 2019). 

 

King of Hearts 

Má nepřetržitou podporu personálu a plně certifikovaných kardiologických techniků 

vyškolených k rozpoznání srdečních rytmů. Pomáhá pacientům všech věkových kategorií. 

Personál na místě poskytuje školení o používání monitorů a webových aplikací. K dispozici 

mají taktéž záznamníky příznaků a paměťové smyčky. 

Nabízí také multifunkční bezdrátové ambulantní zařízení pro monitorování srdeční činnosti 

zvané TruVue™. Toto zařízení lze použít jako bezdrátový monitor událostí nebo jako mobilní 

zařízení pro srdeční telemetrii (Cardiac Monitoring, 2014). 

 

KardiaMobile 

Společnost Alivecor vyvinula osobní záznamníky EKG, sloužící ke sledování kdykoliv a také 

při pocitu tísně na srdci. 

Detekce nejčastějších arytmií, včetně FIS, bradykardie a tachykardie ve 30 vteřinách. Přenos 

dat do chytrého telefonu a také ošetřujícímu lékaři. 

Jedná se o jednosvodové EKG, které využívá 2 elektrod k záznamu, avšak existuje 

KardiaMobile 6L, které využívá 6svodové EKG, které při pořizování záznamu využívá 3 

elektrod. Může poskytnout více cenných a detailních informací (E-health, 2019). 

 

2.5.2 Kompetence zdravotnického záchranáře při diagnostice v PNP 

Podle §17 vyhlášky č. 55/2011Sb. zákona 96/2004 Sb. smí zdravotnický záchranář provádět 

bez dozoru lékaře ani jiné výše nadřazené osoby monitoraci vitálních funkcí a základních 

fyziologických funkcí a používat základní přístrojové vybavení k diagnostice. Jedná se 

o zařízení jako oxymetr, monitor (defibrilátor), tonometr, glukometr, teploměr a svítilna. K 

základní diagnostice pak zdravotnický záchranář využívá fyzikálního vyšetření – 4P – pohled, 

poslech, pohmat a poklep (Česko, 2011). 

V přednemocniční péči tedy zdravotnický záchranář smí využívat, až na měření glykémie, 

neinvazivní postupy. Celkové vyšetření fyzikálních funkcí je doplněno o anamnézu získanou 

od pacienta. 

Zdravotnický záchranář tedy může hodnotit tlak pomocí tonometru, puls pomocí palpací 

nejčastěji na arteria radialis a arteria carotis, nebo pomocí oxymetru, kde lze vidět Spo2. Poté 
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jde o hodnocení cukru v krvi pomocí glukometru, dále o hodnocení neurologického stavu 

pacienta s pomocí fyzikálního vyšetření, což jsou pohled a pohmat, které jsou doplněny 

o fotoreakci zornic na světlo. Posledním měřením je měření tělesné teploty (Česko, 2011). 

 

Hodnocení EKG zdravotnickým záchranářem 

Zdravotnický záchranář musí ovládat bez indikace a dohledu lékaře orientační hodnocení 

fyziologických funkcí, a to i EKG. Musí být schopen diagnostikovat základní poruchy rytmu a 

provést opatření, která vyplývají z potřeb pacienta. Opět musí znát a dobře vyhodnotit varovné 

příznaky a změny na EKG a dle svých kompetencí zahájit život zachraňující postupy. Jedině 

tak lze pacientovi pomoci (MZČR, 2011). 

Jelikož se jedná o jedno ze základních vyšetření, má v přednemocniční péči své nezastupitelné 

místo. Přednemocniční neodkladná péče je poskytována zdravotnickou záchrannou službou 

v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., O zdravotnické záchranné službě. Neodkladná 

přednemocniční péče je definována jako péče o postižené na místě úrazu, nebo onemocnění 

v průběhu transportu a jejich předání k dalšímu odbornému ošetření ve zdravotnickém zařízení. 

Z těchto důvodů musí zdravotnický záchranář obsluhovat EKG přístroj, elektrody a umět 

vyhodnocovat EKG křivku od arytmií až po různé patologie, aby byla včas započata 

farmakologická či nefarmakologická léčba v přednemocniční péči, jež má vliv na prognózu 

pacienta (Česko, 2011). 

Každý zdravotnický záchranář má možnost zaslání EKG z monitoru na určité kardiologické 

zařízení, kde by mu měl sloužící kardiolog poradit či vyvrátit jeho domněnky. Každý záchranář 

by dle svého svědomí měl těchto služeb využít, pokud si není jistý patologií EKG rytmu dle 

nejasných křivek. 
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3 REŠERŠNÍ PŘEHLED 

Tato část bakalářské práce je zpracována jako literární rešerše. Základ metodiky je dle přístupu 

Joanna Briggs Institute. Byla stanovena rešeršní otázka, vyhledány studie, u nichž jsme popsali 

výsledky. 

Strategie vyhledávání byla stanovena podle klíčových slov, která byla zvolena a jsou napsána 

v tabulce níže. Vyhledávací strategií se nám také pojí nastavení správné rešeršní otázky, která 

je zásadní pro vyhledávání výsledků ve vybraných databázích. V této práci jsem postupoval při 

stanovení rešeršní otázky v akronymu PICo podle Klugara (2015). 

• P: Populace, Problém (Population, problém): přednemocniční pacienti 

• I: Zkoumaný fenomén (Phenomena of Interest): smartphone srdeční telemetrie 

• Co: Kontext (Context): srdeční patologie, bolesti na hrudi, změněné EKG rytmy, 

domácí telemetrie 

 

Rešeršní otázka: 

Jaké jsou možnosti využití smartphone srdeční telemetrie v přednemocniční péči při hodnocení 

EKG rytmů? 

 

Postup u výběru studií: 

Vyhledávání publikací bylo prováděno v mezinárodní zdravotnické databázi PubMed, 

Academic search complete a českou databázi Medvid, kde je možno vyhledávat především 

v anglickém jazyce, ale i v jiných národních jazycích. Pro vyhledávání je nutné stanovit si 

klíčová slova, která jsou dělena pomocí Booleovských operátorů. Ta slouží jako určení vztahů 

v řetězci slov. Jsou to pomocné operátory při vyhledávání. Základní jsou AND, OR, NOT. 

Při AND se jedná o logický součin, tudíž se jedná o vyhledávání všech použitých výrazů při 

vyhledávání a zužují tak nabídku stránek, které obsahují pouze jedno vyhledávané slovo. OR 

se využívá v případě rozdělení, kdy vyhledáváme jeden nebo druhý výraz, zároveň oba, čímž 

dochází ke zvýšení počtu výsledků. NOT se používá pro vyřazení některých výsledků, tudíž 

bude vyhledáváno pouze slovo, jenž je před operátorem. Nám to může být nápomocno při 

filtraci studií ohledně přednemocniční a nemocniční telemetrie. Dále jsme třídili dle roku 

vydání, a to od roku 2012. 
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Na základě níže uvedených kritérií byl počet 3 503 prací snížen na výsledné 4, které byly 

vyhledány pomocí vyhledávače v databázi PubMed. Další 3 práce byly dle osobního výběru 

vyhledány v Academic search complete a v české databázi Medvid. Těchto výsledných 7 

odpovídalo optimálně svým obsahem zadanému tématu bakalářské práce. Práce se věnuje 

tématu měření pomocí smartphone technologie, nebo pomocí Holterova záznamu. Čistě 

smartphone technologií se zabývají práce 1 – Wearable devices for ambulatory cardiac 

monitoring (Furrukh, 2020), 2 – Mobile health technologies in cardiopulmonary disease 

(MacKinnon, 2020) , 3 – Smartphone sensors for health monitoring and diagnosis (Majumder, 

2019), 5 – Smartphone-based arrhytmia monitoring (Garabelli, 2017), 6 – Remote cardiac 

rhythm monitoring in the era of Smart Wearables: Present Assets and Future perspectives 

(Xintarakou, 2022) a v poslední řadě práce 7 – Digital monitoring and care: Virtual medicine 

(Shinbane, 2016). V práci 4 – Nurse led smartphone electrographic monitoring for atrial 

fibrillation after ischemic stroke: SPOT-AF (Yan, 2020) se vyskytuje kombinace obou témat 

tzn. smartphone technologie a Holter.   

Tabulka 1: Klíčová slova při výběru v databázi PubMed 

Číslo PCC format Klíčová slova 
Počet výsledků 

databáze PubMed 
Filtr HUMAN 

1 Populace Cardiac disease   

2  Cardiovascular disease   

3  Cardiac arrest   

4  Cardiac disfunction   

5  1 AND 2 AND 3 AND 4 15 197 3 723 

6 Koncept Prehospital telemetry   

7  Paramedic   

8  Smartphone   

9  5 AND 6 AND 7 34 5 

10 Kontext EKG   

11  EKG pathology   

12  Arrythmia   

13  Cardiac pharmacology   

14  Cardioversion   

  

8 AND 9 AND 10 AND 11 OR 

12 1 041 375 3 501 

  NOT Accute Myocardial Infarct  105 713 105 713 

  

1-10 s operátorem AND, 11 a 12 

s operátorem OR, 13 s 

operátorem NOT 18 387 3 503 
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Obrázek 1: Diagram flowchart vyhledávání v databázi PubMed(Zdroj: autor.) 

 

Na základě výše uvedených kritérií v tabulce č. 1 (Klíčová slova při výběru v databázi 

PubMed), byly do rešerše vybrány 4 práce. 

Naopak v databázi Academics search complete nebyla nalezena ani jedna práce, která by 

splňovala zadaná kritéria a mohla tak být zařazena do literární rešerše. 

Dále v databázi Medvic byly nalezeny 3 práce odpovídající tématu a zadaným kritériím 

v anglickém, nebo českém jazyce. Popis výběru je znázorněn v následujícím schématu. 
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Obrázek 2: Diagram flowchart vyhledávání v databázi Medvic (Zdroj: autor.) 
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V této tabulce výše jsou uvedena kritéria, která zúžila výsledných 3 503, které optimálně 

odpovídají tématu bakalářské práce. Hlavním tématem práce měl být způsob měření srdeční 

aktivity. Tudíž byly vybrány práce, které se v první řadě zabývaly Smartphone technologií a 

dále Holterovým záznamem.  

Dalším zúžením z 3503 prací bylo z vlastního usouzení a subjektivního pohledu. Díky tomu 

jsem dokázal snížit počet prací na 4, které nejvíce odpovídaly našemu tématu smartphone 

srdeční telemetrie a který nám přibližuje naše téma.  

Na základě filtrování bylo ve vyhledávači Medvic na základě filtrování vybrány 3 práce, které 

nejlépe odpovídaly zadání a byly zařazeny do literární rešerše. 

Publikace byly předně vybírány z důvěryhodných zdrojů a publikované v českém, či anglickém 

jazyce. Dále byly upřednostňovány publikace s dostatečně popsanou metodikou výzkumu. 

Důležitým kritériem bylo i to, zda byli sledováni pacienti v rámci preventivní péče, nebo 

pacienti, sledováni dlouhodobě pro srdeční arytmie nebo jiné obtíže. 

 

Číslo Kriterium Vyřazovací kritéria Zahrnující kritéria 

1 Populace Pacient s jinou než kardiální nemocí. 

Pacient s vysokou pravděpodobností 

srdeční arytmie. Měření v rámci 

preventivní péče. 

2 Populace 
Pacienti již dlouhodobě sledováni pro 

srdeční arytmie. 
  

3 Kontext 
Publikace publikované v jazycích 

jiných než angličtina a čeština. 

Publikace publikované v angličtině a 

češtině. 

4 Kontext 
Publikace zahrnující jiná než kardiální 

onemocnění. 

Publikace zabývající se kardiálními 

onemocněními a CMP. 

5 Metodika Nedostatečné popsaná metodika. Dostatečně popsaná metodika. 

6 Publikace 
Práce publikované v nevěrohodných 

zdrojích. 

Práce publikované v recenzovaných 

časopisech a věrohodných zdrojích. 

7 Téma 

Publikace zahrnující měření jiným 

způsobem než Holter a Smartphone 

technologie. 

Publikace zabývající se měřením 

Smarphone technologií a Holtrem. 

Tabulka 2: Vyřazující a zařazující kritéria při výběru z databáze PubMed 
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Číslo 
Autor, rok 

vydání 
Země vydání Název Díla   Typ studie 

1. 
Furrukh Sana 

(2020) 

Massachusetts, 

USA 

Wearable Devices for 

Ambulatory Cardiac 

Monitoring 

Observační 

2. 

Grant E. 

MacKinnon 

(2020) 

Nashville, USA 
Mobile Health Technologies in 

Cardiopulmonary Disease 
Observační kohortová 

3. 

Sumit 

Majumder 

(2019) 

Basel, 

Switzerland 

Smartphone Sensors for Health 

Monitoring and Diagnosis 
Cross-sectional  

4. 
Bernard Yan 

(2020) 

Melbourne, 

Australia 

Nurse Led Smartphone 

Electrographic Monitoring for 

Atrial Fibrillation after 

Ischemic Stroke: SPOT-AF 

Klinická 

5. 

Paul 

Garabelli 

(2017) 

Oklahoma City, 

USA 

Smartphone-based arrhythmia 

monitoring 
Cross-sectional  

6. 

Anastasia 

Xintarakou 

(2022) 

Maastricht, 

Netherlands 

Remote Cardiac Rhythm 

Monitoring in the Era of Smart 

Wearables: Present Assets and 

Future Perspectives 

Observační retrospektivní 

7. 

Jerold S. 

Shinbane 

(2016)  

Los Angeles, 

USA 

Digital monitoring and care: 

Virtual medicine 
Observační kohortová 

Tabulka 3: Výsledných 7 prací splňující kritéria 
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3.1 Wearable devices for ambulatory Cardiac Monitoring 

Tato práce ze začátku hovoří o velkých korporátních představitelích, kteří se zabývají smart 

technologií od telefonů po chytré hodinky. Ty je možné využít k měření vitálních funkcí 

člověka. Jak se technologie vyvíjí, tak jsou přímo předurčeny k tomu, aby šly ruku v ruce 

s medicínou. 

Záznam EKG zaznamenává pouze pár a mezi nejvýraznější patří applewatch series 4, které 

nabízejí jednosvodové EKG. Funkce upozornění na srdeční rytmus využívá pouze PPG (viz 

obrázek č. 1 – foto pletysmograf) a využívá se oproti standardnímu EKG u chronických fibrilací 

síní. 

 

KardiaMobile AliveCor a AliveCor 6L – komunikuje jak s Android, tak s iOS zařízeními. 

Rozdíl mezi AliveCor a AliveCor 6L je ten, že u 6L se jedná o 6svodové EKG, zatímco 

u AliveCor jde pouze o jednosvodové EKG. KardiaBand je řemínek na hodinky s možností 

EKG, fungující pouze s AppleWatch. QuardioCore je kontinuální jednosvodový výpočet EKG, 

jedná se o hrudní pás. Hexoskin je kontinuální tří svodové EKG, tentokrát se jedná o sportovní 

triko. Amazfit, Health Band je jednosvodové EKG, které na vyžádání zvládne měřit 

kontinuálně. Jedná se o pásek na zápěstí, hrudní pás, nebo nálepku. Srdíčko je sportovní košile, 

která měří kontinuálně tří svodové EKG. Withings jsou opět jednosvodové hodinky, které měří 

EKG. 

První otázkou, která tato studie řeší, je funkčnost zařízení, jak a pro koho by měla fungovat. 

Výrobci CardiaBand, KardiaMobile, AppleWatch series 4 a Withings Move ECG používají pro 

prodej terminologii jako detekci fibrilace síní. Ostatní uvádějí komplexnost sledování zdraví  

srdce, zbylé produkty zmínku o fibrilaci síní neuvádí, protože nejsou schváleny FDA (The Food 

and Drugs Administration). 

Každý výrobce se přitom snaží, aby produkt nedefinoval pouze fibrilaci síní, ale aby dokázal 

 

Obrázek 2: Foto pletysmograf [Stephen Evanczuk, 2019] 
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rozpoznat a identifikovat prodloužený QT interval u pacienta, u něhož by se jinak poprvé mohla 

objevit náhlá srdeční smrt. U pacientů po ablaci nebo kardioverzi by mohly být využity pro 

monitorování arytmií. Také zmíněné produkty by mohly sledovat pacienty, kteří užívají 

antiarytmika. 

Jako druhou otázku si musíme položit faktor tvaru. Forma nositelného EKG monitoru ovlivňuje 

funkci daného přístroje, zatímco náramek na zápěstí je funkční, protože může měřit EKG 

kontinuálně a začít varovat, pokud je zjištěna abnormalita. Přístroje na zápěstí jsou nejvhodnější 

k měření svodu I, který není ideální pro detekci P vln a poté také k rozpoznání fibrilace síní. 

KardiaMobile 6L je proto spolehlivější, jelikož dokáže měřit až tří svodové EKG. 

Ostatní zařízení jsou větší a nosí se přes hrudník nebo jako košile, což umožňuje měření různých 

nebo více svodů, avšak nejsou tak praktické na nošení. 

 

Typ zařízení a rok 

vydání 
 
Citlivost 

 
Specifičnost 

 
Poznámka 

KardiaMobile    

Lau a kol. (2013) 98 % 97 % Interpretace 12svodového EKG 

Lowres a kol. (2014) 98,50 % 91,40 % interpretace +- 12svodové EKG 

Desteghe a kol. (2016) 78,90 % 97,90 % Geriatrické odd. 12 nebo 6svodové EKG 
 54,50 % 97,50 % Kardiologické odd. 12 nebo 6svodové EKG 

Chan a kol. (2017) 66,70 % 99,60 % Interpretace EKG AliveCor dvěma kardiology 

 
Brasier a kol. (2018) 

 
99,60 % 

 
97,80 % 

Interpretace EKG KardiaMobile dvěma 

kardiology 
Koshy a kol. (2018) 77 % 76 % Interpretace 12svodového EKG 

William a kol (2018) 96,60 % 94,10 % Interpretace 12svodového EKG 

KardiaBand    

Bumgarner a kol 

(2018) 
 

93 % 
 

84 % 
 
Interpretace 12svodového EKG 

Wasserlauf a kol 

(2019) 
 

97,50 % 
 

n/a 
Implantabilní srdeční monitor stanovení 

rytmu 
AppleWatch 98,30 % 99,60 % Interpretace 12svodového EKG 

Tabulka 4: Porovnání senzitivity a specifičnosti 

 
Třetí otázkou je algoritmus. Je nutné vytvoření algoritmů jakožto diagnostických testů, které se 

řídí stejnými parametry a to citlivostí, specificitou, pozitivními a negativními prediktivními 

hodnotami. Správnou otázkou však je, jak tyto algoritmy vyladit. 

U zdravých lidí je žádoucí specifita před senzitivitou, a naopak u lidí se známou fibrilací síní je 

žádoucí senzitivita. 

Další otázkou by měly být pracovní postupy. Nositelný EKG monitor musí poskytovat lékařům 

výstup svých algoritmů a odpovídající rytmus. 
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Největší překážka, které nositelné EKG monitorů čelí, je způsob integrace výsledků do stávající 

zdravotnické infrastruktury. Jednou slíbenou výhodou nositelných EKG monitorů je to, že 

mohou lékařům prezentovat ambulantní údaje rytmu srdce pacienta téměř v reálném čase, aniž 

se u pacienta projeví symptomy. Dalším problémem v dnešní době je spoléhání produktu na 

spotřebitele. Dále bychom se mohli zabývat detekcí křivek a jejich aktuálním popsáním jakožto 

nově vzniklé FIS, nebo již dlouhodobě monitorované FIS s antikoagulační léčbou. 

Poskytovatelé a jejich pacienti by měli posuzovat nositelné EKG monitory podle důkazů a to 

validace, výsledky a nákladová efektivita. Studie zjistily, že používání nositelných EKG 

monitorů funguje jako prevence proti mozkové příhodě a rychlejší detekci FIS. Avšak studie se 

nepodrobovala jenom vyšetřování FIS a arytmií.  

 

Společnost KardiaMobile byla podrobena i studii ohledně QT intervalu a bylo zohledněno, že 

by se mohlo rovnat standardnímu EKG. Společnost AliveCor použila hluboké učení ke 

screeningu hyperkalémie (ačkoliv se špatnou specifitou), pomocí dvou EKG svodů. 

AI technologie (umělá inteligence) vyvolává potencionální právní otázky. Další překážkou je 

otázka soukromí, jelikož nositelné EKG monitory obsahují citlivá data. 

 

 

Závěr 

Budoucnost monitorování nositelnými EKG monitory představuje několik příležitostí pro 

všechny zúčastněné. Nositelné EKG monitory jsou hlavně pohodlnější v monitorování rytmu 

pro pacienty s cílem zlepšit životní úroveň a zlepšit monitorování pacientů v přednemocniční a 

ambulantní péči. Osobní měření EKG rytmu umožňuje pacientům lepší prognózu a 

připravenost zdravotnických záchranářů. 

Do budoucna by se mělo dostat více na veřejnost využívání a možnost nositelných EKG 

monitorů. Zároveň by se mělo mluvit o účinnosti těchto produktů a jejich pomoci při prevenci 

závažnějších onemocnění. Nemělo by se zapomínat na respondenty a jejich reakce, a hlavně by 

se měli sami více informovat ohledně těchto produktů, k čemu slouží a na co se hodí. Na druhou 

stranu výrobci zase musí poskytovatelům zpřístupnit data a testy. 
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3.2 Mobile Health Technologies in Cardiopulmonary Disease 

Tato práce pojednává o společnosti mHealth a využití jejích produktů při monitorování 

kardiopulmonálních nemocí. Píše se zde, že je mnohem více respondentů z důvodu nižších 

finančních nároků a díky jednoduchosti ovládání umožňuje využívání napříč všem věkovým 

kategoriím. Srdeční nemoci jsou čím dál častější, proto uvádí, že mHealth se může stát 

nezbytným prvkem péče v rámci zdravotnických zařízení i mimo ně. Tato studie uvádí 

užitečnost v prevenci monitorování a léčbě FIS, srdečních selhání a infarktu myokardu. 

Společnost mHealt využívá technologii chytrých hodinek, kapesních zařízení a kožních záplat. 

Studie uvádí, že v roce 2011 užívalo 35 % lidí chytrý telefon, ale že v roce 2018 to bylo již 

81%. Zde jde vidět, jak se socioekonomické a věkové rozdíly zmenšují. 

V roce 2017 bylo ke stažení 318 000 aplikací mHealth, což je téměř dvojnásobek počtu z roku 

2015. 

Studie uvádí, že EKG záplata vedla ke zvýšení diagnostiky FIS, užívání antikoagulancií, 

ambulantním kardiologickým návštěvám a návštěvám primární péče. 

Studie ukázala až na 419 297 samostatně zapsaných subjektů, kterým bylo nahlášeno 0,5 % 

FIS, z nich 84 % mělo pozitivně prediktivní hodnotu. Avšak omezení zahrnovala spoléhání se 

na data sama a téměř polovina subjektů nekontaktovala lékaře. Demonstruje to tedy užitečnost 

vzdálené detekce, avšak jsou nezbytná zlepšení komunikační cesty. 

Defibrilátory s možností Bluetooth mohou přenášet 12svodové EKG z mobilních telefonů 

zdravotníků záchranné služby ke kardiologům mimo pracoviště. Přímá komunikace s 

kardiology vedla k rychlejším postupům léčby a k časnějšímu zakročení při určitých 

onemocněních. Vhodně třídění pacienti tak mohou pomoci ambulancím a snížit zbytečné 

laboratorní náklady.  

 

 

Závěr: 

Společnost mHealth je rozvíjející se doménou a předpokládá se, že bude více integrována do 

péče o pacienty a výzkumu. S rostoucím počtem onemocnění srdce a s rostoucími náklady se 

zdravotní péče stává více závislou na prevenci onemocnění. Společnost mHealth se může 

ukázat jako dobrý prostředník mezi pacienty a zdravotním personálem. Může být pomocným 
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ukazatelem kardiologicky nemocných pacientů, kteří by měli být pod neustálým dohledem, 

a technologie od mHealth může být více nápomocna k řešení akutních změn stavů u kardiaků i 

zdravých lidí. 

 

3.3 Smartphone sensors for health monitoring and diagnosis 

Tato práce pojednává komplexně o zdraví lidí a o pohledu na dnešní možnosti. Je zde 

předpoklad, že v roce 2050 bude populace ve věku nad 65 let převyšovat děti mladší 14 let, a to 

díky modernizaci zdravotnictví a pokroku v lékařských technologiích, zároveň také díky 

rostoucímu povědomí o zdraví, výživě, hygieně a vzdělávání. 

Dále uvádí zvýšenou cenu a modernizaci lékařských a diagnostických postupů, jež činí stávající 

lékařské služby méně dostupnými. Zabývá se zlepšením kvality a snížením ceny zdravotních 

služeb, které by měly být více dostupné pro staré a nemocné lidi. Podporuje právě řešení 

chytrými telefony, které by kontinuálně a dlouhodobě sledovaly zdravotní stav a mohly by 

zdravotnickému personálu umožnit sledovat a hodnotit své pacienty na dálku, aniž by 

zasahovaly do jejich každodenních aktivit. 

Velký pokrok je v technologiích displeje a senzorů umožňující bezproblémové připojení 

k internetu. Moderní smartphony přicházejí s řadou zabudovaných senzorů, jako je 

komplementární metal-oxidový polovodičový (CMOS) obrazový senzor s vysokým rozlišením, 

senzor globálního polohovacího systému (GPS), akcelerometr, gyroskop, magnetometr, senzor 

okolního světla a mikrofon. Tyto senzory lze použít k měření několika zdravotních parametrů, 

jako je srdeční frekvence (HR), variabilita srdeční frekvence (HRV), dechová frekvence (RR) a 

zdravotní stavy jako jsou kožní a oční choroby, čímž se komunikační zařízení změní na 

nepřetržitý systém dlouhodobého sledování zdraví. 
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Sledované zdravotní problémy 
Typicky používané senzory pro chytré 

telefony 

Kardiovaskulární aktivita, např. srdeční 

frekvence (HR) a variabilita srdeční 

frekvence (HRV) 

 

Obrazový snímač (kamera), mikrofon 

Zdraví očí Obrazový snímač (fotoaparát) 

Zdraví dýchacích cest a plic Obrazový snímač (kamera), mikrofon 

Zdraví pokožky Fotoaparát se snímačem obrazu) 

 

Denní aktivita a podzim 

Pohybové senzory (akcelerometr, gyroskop, 

senzor přiblížení), Global Positioning 

System (GPS) 

Spát Pohybové senzory (akcelerometr, gyroskop) 

Zdraví uší Mikrofon 

Kognitivní funkce a duševní zdraví 
Pohybové senzory (akcelerometr, 

gyroskop), kamera, světelný senzor, GPS 

Tabulka 5: Smartphone senzory pro sledování zdraví 

Moderní smartphony jsou vybaveny řadou senzorů, které umožňují sledování komplexního 

zdraví. Všechny tyto senzory mohou poskytovat cenné informace o duševním a fyzickém zdraví 

jednotlivce po dlouhou dobu. Tímto způsobem smartphone lze brát jako životaschopné a 

nákladově efektivní zařízení pro nepřetržité sledování zdraví. 

Mluvíme zde o sledování srdeční frekvence (angl. HR), různých druhů arytmií, kde se hodnotí 

P vlna, QRS komplex T vlna a interval mezi dvěma R. 

 

 

  

Obrázek 3: PQRST vlna (Ganesan, 2015). 
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Tyto přenosné systémy však vyžadují příslušenství, kterému se lze vyhnout pomocí 

vestavěných senzorů jako je kamera, mikrofon ve smartphonu pro monitorování srdečního 

rytmu. Pomocí fotopletysmografu (PPG) lze rytmus odhadnout, ten získává signál z povrchu 

kůže, třeba z konečků prstů nebo z obličeje. K měření pomocí PPG se využívá osvětlení bílou 

baterkou na smartphonech. 

Jako nevýhodu měření srdeční frekvence bych uvedl nutnost důsledného držení konečku prstu 

na čočce fotoaparátu, jelikož jakákoliv změna může vést k chybnému měření srdeční frekvence. 

Další měření je bezkontaktní pomocí videa z obličeje, taková aplikace se nazývá FaceBeat. 
 

 
Rok 

Měřená 

znamení 
 
Typ 

Model Smartphonu  
Použitý senzor 

 
2018 

 
HR, HRV 

Na základě kontaktu 
(ukazováček) 

 
IPhone 6 

 
přední kamera 

 
2016 

 
HR, HRV 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 
 
iPhone 4 s 

 
zadní kamera 

 
2016 

 
HR, RR 

Kontaktní HR 
a bezkontaktní RR 

 
HTC One M8 

Přední kamera pro RR 
a zadní pro HR 

2012 HR bezkontaktní (obličej) iPhone 4 přední kamera 

2018 HR, RR bezkontaktní (obličej) LG G2 zadní kamera 

 
2016 

 
HR 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 

  
zadní kamera 

 
2015 

Puls, HR, 
HRV 

Na základě kontaktu 
(ukazováček) 

Motorola, Moto 
X 

 
zadní kamera 

 
2014 

 
HR, NPV 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 
 
iPhone 4 s 

 
zadní kamera 

 
2014 

 
HR, HRV 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 
 
Sony Xperia S 

 
zadní kamera 

 
2012 

 
HR, HRV 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 

iPhone 4 
s a Motorola 

 
zadní kamera 

 
 

2012 

 
 

HR 

 

Na základě kontaktu 

(ukazováček) 

HTC HD2 

a Samsung 

Galaxy S 

 
 

zadní kamera 

 
2012 

 
HR 

Na základě kontaktu 
(ukazováček) 

 
Motorola Droid 

 
zadní kamera 

Tabulka 6: Zařízení a jejich možnosti měření 

Dále se studie zabývá monitorováním dechů, očního zdraví, zdraví pokožky, hodnocení 

duševního zdraví, systémy sledování aktivity spánku a systému sluchového postižení. 

 

Závěr 

Tento článek poukázal na nejmodernější průzkum systému monitorování zdraví a aktivity. Dále 

sledoval, jaké vestavěné senzory a kde v telefonech se využívají pro měření fyziologických 

parametrů a sledování zdravotních podmínek. 



43  

Také pojednává o modernizaci a cenovém zvýšení poplatku za zdravotní péči, hledá taktéž 

alternativu v chytrých telefonech. Jedná se o významný pokrok v senzorových technologiích, 

pokud jde o velikost, cenu, energetickou náročnost a citlivost. 

Dále shrnuje možnosti komplexního sledování zdraví kůže, srdce, očí, dýchacího systému 

stejně jako aktivit každodenního života a duševního zdraví. 

Smartphone a jeho vestavěné senzory spolu se současnými informačními a komunikačními 

technologiemi otevřely nové okno příležitostí pro nákladově efektivní vzdálené zdravotnické 

služby. Tomu se otevírá možnost odesílání dat přes internet do nejbližšího zdravotnického 

zařízení. 

Tím pádem mohou telefony hrát neuvěřitelně důležitou roli v umožnění levného řešení pro 

včasnou diagnostiku prostřednictvím nepřetržitého sledování a počátečního screeningu 

onemocnění. 

Podle článku má smartphone technologie v lékařské péči sedm problémů. Za prvé je to 

nerandomizované a z toho vyplývá omezený počet subjektů. Za druhé hranice mezi wellness, 

fitness a lékařskými aplikacemi zůstávají nejednoznačné. Za třetí je potřeba autorizované a 

soukromé ziskové organizace třetí strany. Za čtvrté schválení zdravotnického prostředku na 

základě predikátu může způsobit obavy o bezpečnost, a proto bylo některými odborníky 

kritizováno. Za páté velkým množstvím publikovaných aplikací pro zdravotnictví a wellness je 

uživatel často zmaten tím, jak najít a používat tu nejvhodnější a nejbezpečnější aplikaci, která 

odpovídá jeho potřebám. Za šesté cenová dostupnost, snadná kompatibilita s nejmobilnějšími 

operačními systémy a také s chytrými telefony od výrobce. Za sedmé je to soukromí 

a bezpečnost. Jako nevýhody v přednemocniční péči článek uvádí neznalost uživatelů EKG 

a možné vyděšení z nálezu. S kritikou se také setkala ochrana osobních údajů. 
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3.4  Nurse led smartphone electrographic monitoring for atrial fibrillation 

after ischemic stroke: SPOT-AF 

Do této studie byli zahrnuti pacienti hospitalizovaní pro cévní mozkovou příhodu. 

 
Cévní mozková příhoda jde ruku v ruce s měřením EKG a 24hodinovým měřením Holterových 

záznamů. Pacienti byli měřeni pomocí standartního EKG s podporou chytrého telefonu během 

rutinního ošetřovatelského pozorování. 

Fibrilace síní je často paroxysmální a může se vyhnout detekci 12svodového EKG v jediném 

časovém bodě až u 48 %. Po cévní mozkové příhodě se incidence fibrilace síní pohybuje mezi 

2 % a 15 %. Ačkoli je to užitečné, 24hodinové monitorování po mrtvici detekuje fibrilaci síní 

pouze u 1 % až 6 % pacientů. Ontario Stroke Registry publikovaný v roce 2016 zjistil, že pouze 

30 % pacientů s první akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou nebo TIA mělo 

24hodinové Holterovo monitorování během 30 dnů. Méně než 1 % pacientů bylo monitorováno 

48 hodin během 90 dnů od nástupu příznaků. 

 

iECG monitor srdce 

Alivecor Kardia Mobile je bezdrátové ruční zařízení se dvěma kovovými elektrodami. Jedná se 

o jednosvodové EKG přenášející frekvenčně modulovaný ultrazvuk do mikrofonu, přičemž 

jsou oba prsty umístěny na elektrodách. Přijímaný signál lze sledovat v reálném čase, nebo 

digitalizovat do chytrého telefonu na zabezpečený server (viz obrázek 3). 

Obrázek 4: Jednosvodové EKG (Valentin, 2019) 
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Do studie bylo přijato přes 1079 účastníků z osmi zúčastněných nemocnic a všichni podstoupili 

záznamy iECG pod vedením sestry. Ze všech účastníků mělo 2,2 % městnavé srdeční selhání, 

64 % hypertenzi a 25% diabetes. Celkem 294 pacientů také podstoupilo Holterovo 

monitorování. 

Samozřejmě byl rozdíl mezi pacienty, kteří byli sledováni Holterovým monitorováním a mezi 

těmi, kteří nebyli. Také byl mírný rozdíl mezi pacienty, kteří byli iECG na fibrilaci síní 

pozitivní, a těmi, kteří byli negativní. Další rozdíly ovlivňovalo pohlaví a věk. 

 

Primární a sekundární výsledky detekce fibrilace síní 

Sestrou vedené iECG záznamy detekovaly FIS u 8,5 % pacientů, zatímco 24hodinové 

Holterovo monitorování detekovalo fibrilaci síní u 2,8 %. Míra detekce pomocí iECG záznamu 

vedených sestrou byla významně vyšší než u Holterova monitorování. 

Fibrilace síní byla detekována na iECG záznamech významně dříve, s mediánem 3 dnů od 

začátku cévní mozkové příhody než u osmi pacientů, kteří měli fibrilaci síní detekovanou 

Holterovým monitorováním, u nichž byla fibrilace síní detekována v mediánu 7 dnů. 

U 785 pacientů, kteří podstoupili pouze záznam iECG, byla fibrilace síní detekována u 8,8 %. 

Míra detekce se nelišila od těch, kteří měli jak iECG, tak Holterovo monitorování.Závěr 

Ukázalo se, že iECG pod vedením sestry v rámci sběru rutinních vitálních funkcí v období po 

cévní mozkové příhodě v nemocnici detekoval paroxysmální fibrilaci síní u 8,5 % pacientů, což 

je významně více a dříve po cévní mozkové příhodě než rutinní 24hodinové Holterovo 

monitorování. To bylo provedeno pouze u 27 % pacientů monitorovaných iECG. Monitorování 

pomocí smartphonu by mohlo být tedy považováno za doplněk standardních rutinních vyšetření 

fibrilace síní po mozkové příhodě nebo by mohlo dokonce nahradit rutinní 24hodinové 

Holterovo monitorování jako levnější řešení. Stejně jako pro monitorování chronické fibrilace 

síní je postupně zvyšována kvalita přednemocniční péče, je také pro cévní mozkovou příhodu 

a jejich pozdější prognózu. 
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3.5 Smartphone-based arrhythmia monitoring 

První pokusy o elektrokardiografii začaly s Ludwigem a Wallerem v roce 1887, posun se objevil 

až v roce 1907, kdy Einthoven začal k změření srdečních elektrických signálů používat strunný 

galvanometr. EKG vstoupilo do medicíny až s nástupem moderních nástrojů, a to přesněji díky 

Normanu Holterovi, který vyvinul přenosný radiový záznamník, jenž dokázal měřit v reálném 

čase. Další pokrok nastává s chytrými telefony. Jejich využití je skokem pro monitorování 

arytmií pomocí EKG. V dnešní době se každý člověk s chytrým telefonem může stát uživatelem 

měřice EKG. Elektrokardiografie je v dnešní době nepostradatelným nástrojem pro sledování 

srdce. 

Relativně nízké náklady a dostupnost chytrých technologií mají velký vliv na distribuci 

chytrých telefonů. Pomocí fitness a wellness programů lze monitorovat fyziologické funkce 

uživatele, a docílit tak k lepšího zdravotního stylu lidí. 

Fitbit je nejznámější nositelná monitorovací technologie, která shromažďuje data z těla 

uživatele a je obecně používána ke sledování nebo povzbuzení k dalšímu cvičení. 

Senzory mohou být používány jako nositelný materiál, jako náramky, nebo je možnost nošení 

náplastí na hrudi. 

Sledování těmito zařízeními se věnuje mnoho studií, které se zaměřují na přesnost a citlivost 

produktu, jenž pomáhá lidem ke zvýšení fyzické aktivity. 

Studie uvádí, že přesnější měření kroků je na kotníku a při větší rychlosti chůze. Jako další 

možnost sledování poskytují náramky sledování spálených kalorií. 

Sledování událostí na smartphonech 

Současné technologie umožňuje na chytrých telefonech sledovat rytmický pruh EKG. 

Umožňují sledovat pravidelnost nebo nepravidelnost srdečního rytmu. Dokáže diagnostikovat 

fibrilaci síní nebo jiné srdeční arytmie. 

Tuto technologii lze rozdělit do dvou skupin: 

 
Externí pouzdro (+ aplikace ke stažení) Kardia Mobile 

Dohromady tvoří monitor. Aplikace se v dnešní době používá pro potvrzení fibrilace síní. 

Pouzdro nebo karta „Kardia Mobile“ se skládá ze dvou kovových elektrod. K zadní straně 

pouzdra se telefon připevňuje. Schválení dostalo zařízení v roce 2012 od FDA. Tentýž rok byl 

uveden na trh jako srdeční monitor. V roce 2014 dostal volně prodejné povolení jako jediný 

hlavní srdeční monitor. 
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Když se elektrody pacient dotkne pravou rukou (při nošení na levé), vytvoří se bipolární svod 

I. Elektrický signál bude převeden na ultrazvukový signál FM. Záznam EKG lze sledovat 

v reálném čase a data jsou rovněž ukládána na zabezpečený server pro pozdější posouzení. 

Přesnost byla porovnávána se standartním 12svodovém EKG. 

Pouzdro Kardia Mobile se setkalo s obrovskou škálou spokojenosti pro diagnostickou kvalitu 

až u 96 % lidí. 

Arytmie, které se daly sledovat byly: ventrikulární tachykardie, ektopická síňová tachykardie 

a fibrilace síní. 

Pacienti s kardiostimulací nebo z kardiologických ambulancí měli vyšší variaci v trvání QRS a 

QT intervalech. Citlivost se pohybovala od 72,4 % zpoždění QRS a 94,4 % pro fibrilaci síní. 

Spousta uživatelů uvedlo snadné používání. 

Studie ST LEUIS vyhodnocovala během infarktu myokardu s elevací ST. Muhlestein a kol. 

zaznamenal rytmické pruhy u šesti pacientů, u kterých byl aktivován protokol STEMI. 

K uzemnění se používalo pravé nebo levé rameno. Kardio Mobile byl připojeno k EKG 

nálepkám na pacientovi a byl pořízen 15vteřinový záznam s kvalitou 12svodového EKG. Chung 

a kol. zase zaznamenal korelaci QT intervalu s přesností jako u 12svodového EKG při léčbě 

antiarytmiky prodlužující právě QT interval. 

 

   Obrázek 5: Kardia Mobile (Veale, 2018) 

 
 

AliveCor 

Pásek na hodinky, který kombinuje nositelnou technologii analýzy rytmu poskytující 

jednosvodové EKG při dotyku integrovaného senzoru. 
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Chytrý telefon spolupracuje s páskem skrz aplikaci pro detekci fibrilace síní. 

 
Ve vývoji je také pouzdro, které ovládá 6svodové EKG a může poskytnout uživateli svody I, II 

a II spolu s aVF, aVR a aVL s jedním 30vteřinovým záznamem. Aplikace umožňuje záznam 

EKG poslat na určité kardiologické centrum. 

EKG Check bylo v roce 2013 jediné kompatibilní s iPhone 4 S a 5. Pro komunikaci s pouzdrem 

sloužil přenos skrz Bluetooth. 

Záznamy EKG z domácího prostředí zvýšily citlivost pro detekci fibrilace síní. Proto se 

upřednostňuje častější používání chytrých telefonů. Lau a kol. zhodnotil prostředek Kardia 

Mobile jako prostředek k efektivnímu screeningu fibrilace síní. Pouzdro uvádělo senzitivitu až 

98 %, specifitu 97 % a přesnost 97 %. 

Některé aplikace místo externího zařízení umožňovaly použít pro detekci rytmu také fotoaparát 

u iPhone 4 S a algoritmus detekce fibrilace síní. 

Chybami u nahlášených arytmií mohou být mozolnaté prsty pro špatnou detekci, nebo 

předčasné síňové stahy, které jsou detekovány jako fibrilace síní. 

Pomocí fotoaparátu a zapnutého LED světla se telefon promění efektivně ve 

fotopletysmografický senzor. Měření pomocí světla bylo porovnáváno se spoustou jiných 

přenosných měření a při detekci fibrilace síní bylo posuzováno 12svodovým EKG. Studie 

zjistily citlivost 92,9 % a specifitu 97,7 %, což odpovídalo měření AliveCor. 

 

 

Závěr 

Nynější technologie telefonu umožňuje nahrávat EKG a rovnou ho analyzovat. Liší se to od 

nositelné technologie, která slouží především ke sledování aktivity. Monitory událostí byly 

dobře prozkoumány v různých populacích a tím by se dala potvrdit jejich funkčnost při 

rozlišování fibrilace síní. 

Aplikace PPG také nabízí pohodlnou metodu pro diagnostiku fibrilace síní, i když s menší 

pozitivní predikcí hodnoty ve srovnání se Smartphone systémem pro sledování událostí. 

Společně tyto produkty utváří novou revoluci pro monitorování srdečního rytmu a využití 

v přednemocniční péči. 
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3.6 Remote cardiac rhythm monitoring in the era of Smart Wearables: 

Present Assets and Future perspectives 

Tato studie přisuzuje velký význam vzdálenému monitorování a jeho důležitost pro hodnocení 

a management pacienta. Zejména v dnešní době, kdy chytrý přístroj má většina lidí. Vzdálené 

monitorování v dnešní době můžeme využít pomocí chytrých hodinek, hrudních náplastí nebo 

senzorů integrovaných do oděvů, a dokonce do obuvi. Ty umožňují sledování nepřetržité 

a v reálném čase zaznamenávané srdeční frekvence, což usnadňuje detekci srdečních arytmií. 

Dále studie uvádí, že poruchy srdečního rytmu jsou dominantním problémem veřejného zdraví, 

které postihují více než 2 % dospělé populace. Jejich výskyt se dá srovnávat s jinými 

významnými kardiovaskulárními onemocněními jako jsou cévní mozkové příhody, akutní 

infarkty myokardu a neischemická kardiomyopatie. S vyšším věkem také roste riziko 

abnormality srdečního rytmu. Díky modernizaci zdravotnictví vzrostlo stárnutí světové 

populace a očekává se větší vzrůst i v následujících desetiletí. 

Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která postihuje přibližně 46,3 milionů lidí na celém světě. 

Celoživotní riziko fibrilace síní se odhaduje asi na 35 % u bělochů a 30 % u Afroameričanů. 

Asymptomatické onemocnění zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Včasná diagnostika 

arytmie a zahájení antikoagulační léčby může vést až k 64 % redukci iktu. Avšak jsou různé 

druhy arytmií jako: poruchy vedení vzruchu, bradyarytmie, supraventrikulární a ventrikulární 

tachykardie, které vyvolávají významnou mortalitu. 

Rychlý technologický pokrok uvedl zařízení s malými vestavěnými mikrodetektory, které 

monitorují v reálném čase vitální funkce a srdeční frekvenci. Do té doby se fibrilace detekovala 

pomocí Holterova kontinuálního měření a pomocí elektrokardiografie. Tyto nástroje nejsou 

však dobré pro detekci asymptomatických arytmií. Dalším z problémů těchto technologií je 

jejich cena. Dostupnost moderních zařízení je přeci jen lepší a kontinuálním měřením může vést 

k lepší detekci arytmií. 

Studie uvádí metodu přehledu literatury pomocí Pubmedu, Google Scholar a ClinicalTrialg.cov 

od roku 1989 do roku 2022. Postup vyhledávání je uveden podle Booleovské operátory. 

Každé nositelné zařízení srdeční frekvence spoléhá na fotopletysmografii nebo na principu 

jednosvodového EKG. Fotopletysmografie je neinvazivní optická technika, která detekuje 

změny v objemu kožního kapilárního řečiště. Využívá zdroj světla, obvykle světelnou diodou, 

která osvětluje pokožku, a fotodetektor pro měření intenzity neabsorbovaného světla. Nejčastěji 

se používá zelené světlo k minimalizaci pohybových artefaktů. Naopak náplasti využívají 
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elektrody bez vodičů a senzor k získání jednosvodového EKG. Zachycené záznamy detekují 

automatizované algoritmy. AppleWatch fungují na principu podržení digitální korunky, díky 

které se vytvoří elektrický obvod. Přesnost měření a detekce srdečních arytmií závisí na použité 

metodě měření a na typu zařízení. U lidí s fibrilaci síní byly bohužel hlášeny nějaké odchylky. 

Přesnost PPG je 95-97 %. V případě neprůkazných hodnot však lze diagnostickou přesnost 

zlepšit pomocí přístrojů poskytující EKG a vyškoleným lékařem. 

 

3.6.1 Druhy nositelných zařízení pro detekci fibrilace síní 

Chytré hodinky jsou nejoblíbenějším typem nositelných zařízení. Zvýšení distribuce hodinek 

vyvolává dotazy na jejich roli screeningu a diagnostiku fibrilace síní. Vědci navrhují 

alternativní použití těchto nositelných zařízení na zápěstí, a to umístěním senzoru buď na obě 

horní končetiny, nebo na břicho a hrudník, aby se záznam podobal co nejvíce 12svodovému 

EKG. 

 

AppleWatch 

Zkoumání přesnosti hodinek v diagnóze vyšlo v pozitivních číslech a to 84 % pro identifikaci 

fibrilace síní. Většina upozorněných jedinců byla starších 65 let. U pacientů nosící AppleWatch 

byly zaznamenány také supraventrikulární a ventrikulární arytmie, u dvou pacientů trpících 

arytmogenní kardiomyopatií pravé komory a epizodami neudržované ventrikulární tachykardie. 

Také byly zaznamenány jednosvodové záznamy EKG komorové tachykardie, nebo 

preexcitovanou fibrilaci síní s rychlou komorovou odpovědí u jinak zdravého jedince. 

 

Fitbit Wearables 

Zkoumání přesnosti v diagnóze vyšlo na 98 % homonymního softwarového algoritmu pro 

detekci fibrilace síní. Do studie bylo zařazeno až 455 000 jedinců bez anamnézy fibrilace síní. 

Nepravidelný rytmus byl detekován u 1 % respondentů. Lidé ve věku 65 let a více tvořili 12 % 

kohorty. Zde byla prediktivní hodnota až 97 %. 

Tyto hodinky byly porovnávány se standartním EKG a bylo zjištěno, že podhodnocují srdeční 

frekvenci během fibrilace síní. Také byla přesnost potvrzena více v nočních hodinách, kdy je 

fyzická aktivita snížena. V diagnostické přesnosti vyhrály hodinky typu AppleWatch. 

 

Další chytré hodinky/řemínky 

Podle zjištění PPG senzor obohacený o signál k vyzvání záznamu EKG výrazně zvýšil citlivost 

pro detekci fibrilace síní. Algoritmus byl schopen určit zátěž fibrilace síní. Scanwatch od 

Withings je zařízení schopné zaznamenávat jednosvodovou křivku EKG. Další druhy senzorů 

jsou od BioBeat, hodinky HeartGuide a náramky Epatica od Schuurmans a kol. 
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Náplasti 

Jsou schopné ukládat EKG po delší dobu ve srovnání s konvenčními Holterovými monitory. 

Snadno se používají a aplikují. Při každodenních činnostech takřka nepřekážejí a lze je nosit 

několik dní. Náplasti poskytují jasnou identifikaci vlny P, a to usnadňuje další klasifikaci 

supraventrikulární tachykardie. Také spolehlivě hodnotí QT interval, a to jak u zdravých 

jedinců, tak u pacientů se syndromem dlouhého QT. 

 
ZioPatch 

Bezvodičový, adhezivní srdeční monitor, který technik umístí na přední hrudní stěnu nebo si 

jej pacient aplikuje sám. Jednalo se o studii, která sledovala rizikové pacienty 4 týdny 

v jednoletém období. Aktivní monitorování bylo také spojeno se zvýšenou pravděpodobností 

antikoagulační a antiarytmické terapie, kardioverzních výkonů, ablace a zvýšeného využití 

zdrojů zdravotní péče. Bylo zjištěno lepší monitorování než klasickým Holterovým 

monitorováním. 

 

Karafiátový ambulantní monitor 

Jedná se o adhezivní monitor, který je umístěn podél hrudní kosti pro optimalizované zachycení 

vlny P. Zlepšená jasnost vlny P je spojena s lepší identifikací arytmií. 

 

Mobilní kontinuální ambulantní telemetrie 

Jedná se o lepící náplast a monitor a lze jej použít pro střednědobé monitorování srdečního 

rytmu. Každá náplast vydrží přibližně 5 dní. Jedná se o dvou svodové EKG trasování pomocí 

elektrod vložených do náplasti. Do monitoru jsou data přenášena pomocí technologie 

Bluetooth. Při detekci poruchy srdečního rytmu je EKG záznam odeslán do centrální 

monitorovací stanice a je informován odesílající lékař. Tento záznam nám tedy umožňuje 

nepřetržitý monitoring srdečního rytmu v reálném čase. Tento monitor je schopen detekovat 

fibrilaci síní s vyšší diagnostickou přesností ve srovnání se smyčkovými záznamníky, zejména 

u asymptomatických epizod fibrilací síní. 

 

KardioSTAT 

Jedná se o jednosvodové zařízení, které se nosí na horní části hrudníku a umožňuje až 14 dní 

monitorování srdečního rytmu prostřednictvím konfigurace elektrod podobné svodu I. 

 

VitalPatch 

Zařízení se skládá z patche a reléového zařízení (tablet nebo telefon). Jednosvodové EKG je 

nepřetržitě zaznamenáváno biosenzorem zabudovaným v náplasti, která se nosí na levé horní 
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části hrudníku. Zanalyzovaná data jsou poslána do centrální pracovní stanice. Zaznamenává 

také variabilitu srdeční frekvence, dechové frekvence, tělesné teploty a tělesného pohybu. 

Dokáže také detekovat pády a měřit tělesnou aktivitu. Klinická data ohledně monitoringu 

arytmií chybí. 

 
Oblečení a doplňky 

Jedná se o prsteny, sluchátka a obuv jsou údajně spolehlivá při měření srdečního tepu. Další 

monitorovací zařízení je například náhrdelník, který měří srdeční frekvenci a EKG v reálném 

čase, k tomu ještě poskytuje informace ohledně tepového objemu, srdečního výdeje a stavu 

tekutin. Dále hrudní pásy, vesty, košile, které měří nepřetržitě EKG a detekci arytmie. Měřením 

pomocí přenosných monitorovacích zařízení lze zjistit více druhů arytmií: 

 

• Tachykardie – sinusová tachykardie, supraventrikulární a ventrikulární tachykardie 

(vše pomocí EKG) 

• Bradykardie – sinusová bradykardie (EKG), Pauza (EKG, PPG) 

• Ektopie – supraventrikulární předčasné komplexy a ventrikulární předčasné komplexy 

(vše pomocí EKG) 

• Nepravidelný rytmus – fibrilace síní 

• Poruchy atrioventrikulárního vedení – AV blokáda prvního, druhého a třetího 

stupně 

• Ostatní – posouzení intervalu QT 

 
Omezení 

Při měření EKG u hodinek je potřebná spolupráce uživatele, protože může být záznam 

paroxysmálních arytmií vynechán, a to brání přesné diagnóze a cílené léčbě. Nutnost bdělosti 

navíc vylučuje monitorování během epizod s přidruženou ztrátou vědomí, které by mohly 

odhalit maligní základní arytmie, zatímco současné snížení periferního krevního tlaku může 

oslabit pulzní signál, což má vliv na kvalitu PPG signálu. Patologické nálezy také mohou 

ovlivňovat pacientovo fyzické a duševní zdraví. 

Náplasti mají zase omezení v používání kvůli možnosti podráždění kůže nebo nahrávání šumu. 

Další nevýhodou je nutnost zaslání náplasti zpět výrobci pro sběr dat a analýzu. Může díky 

tomu dojít k prodlevě v analýze arytmie. Navíc špatné je i uživatelské rozhraní co se ovládání 

týče. 

Omezení textilního měření je následkem neohebných kusů oblečení. Navíc může být životnost 
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chytrého zařízení ovlivněna nízkou trvanlivostí a náchylností k praní. 

Také jako nevýhoda je uvedeno poskytnutí dat pouze jednomu z 12 svodů tradičního EKG, což 

omezuje detekci složitějších arytmií a srdečních poruch. 

 

Závěr 

Nositelná zařízení mají nepochybný potenciál v diagnostice arytmií a sledování fyziologických 

funkcí. Je třeba se ale zabývat dostupností jak cenovou, tak s ovládáním pro neznalé lidi 

v technologii a starší jedince. Také by se mělo zabývat kvalitou signálu, omezením na 

životnosti baterie, zlepšit přesnost měření a zabezpečení a ukládání dat. Dnešní rychlý vývoj 

však přináší v ohledu monitorování slibnou budoucnost. Do budoucna se očekává větší 

zaměření na domácí telemetrii. Chytrá zařízení napomáhají diagnostice, personalizaci a 

přednemocniční péči. 

 

 
3.7 Digital monitoring and care: Virtual medicine 

Tato studie uvádí lepší organizaci léčebných postupů ohledně pacienta a lepší soustředění se na 

pacienta jako na osobu než jako na medicínský komplex. 

Uvádí, že vzdálené monitorování zdraví způsobilo revoluci pro lékařské povědomí o zdraví, 

diagnostiku a péči prostřednictvím bezdrátových technologií. Včetně implantovaných, 

nositelných a externích zařízení jako jsou chytré telefony. Tyto technologie mohou tvořit 

virtuální systém lékařské péče umožňující dálkové posouzení digitalizovaného jedince. Hlavně 

tyto technologie poskytují kontinuálnější přehled zdraví. Poptávka po těchto technologiích se 

postupem let rapidně zvýšila kvůli poskytnutí větší bezpečnosti, zvýšení péče, usnadnění 

diagnostiky, zlepšení rozhodování v plánování procedur a při edukaci pacientů před 

hospitalizací nebo místo ní. Tím se zoptimalizuje kumulace lidí v ambulancích. Vzdálené 

hodnocení zaměřené na pacienta klade důraz spíše na zájmy pacienta než na kamenný lékařský 

komplex. 

Uvádí zlepšení životního standardu díky sledování životních funkcí v reálném čase, čímž se 

zlepšuje včasné poskytování potřebné medikace pacientům. Cloudové uložiště navíc napomáhá 

shromáždění velkého množství dat. Navíc integrace informací z chytrého telefonu, jako je 

poloha, fotografie a video může poskytnout další kontext fyziologie člověka. Tyto technologie 

mohou poskytnout individualizaci v pozorování a v předpovědi zdravotních událostí na základě 

kontinuálního sledování jednoho pacienta, jehož data se mohou ve velkých objemech 
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shromažďovat. Pomocí algoritmů, které zařízení nabízí, lze předpovědět velkou spoustu 

arytmií, které by mohly být detekovány v asymptomatických podmínkách. Na dálku lze získat 

velké množství dat od mnoha pacientů na různých místech, což umožňuje větší počet zápisů a 

také vetší rychlost sběru dat pro vyvrácení nebo potvrzení určitých výzkumů. 

Monitory, které se vyvinuly na automatickou, bezdrátovou diagnostiku, měří pravidelně. 

Zahrnují diagnostiku arytmií, detekci zátěže, typ a frekvenci arytmie, posouzení vhodnosti 

a účinnosti kardiostimulace. Testování systému je založeno na stimulačním prahu, snímání 

a impedanci elektrod, životnosti generátoru, automatickém přeprogramování se šumem, 

posouzení algoritmů s atrioventrikulární blokádou. Použití vzdáleného digitálního 

monitorování arytmií prokázalo velký dopad na lékařskou péči, pokud jde o zlepšení kvality 

péče, časovou detekci arytmií, úmrtnost a náklady na finance. 

Studijní skupina ALTITUDE využila vzdálený systém Boston Scientific LATITUDE pro 

sledování pacientů s implantovaným ICD. Studie se zúčastnilo až 37 742 pacientů. Vzdálená 

monitorace pacienta výrazně snížila mortalitu a hospitalizaci za všech příčin. 

Bylo zjištěno, že u několika pacientů proběhla šoková terapie pomocí výboje jen kvůli šumu, 

artefaktu, supra ventrikulární tachykardii nebo pro sinusovou tachykardii. Naopak došlo i ke 

správným hodnocením komorové tachykardie a úspěšnosti první šokové terapie. Studie TRUST 

zase prokázala včasnou detekci poruchy ICD, s opakovaným automatickým zasíláním zpráv 

a usnadněním soulad s následným sledováním pacienta oproti standartní léčbě. Uvádí včasnější 

a lepší monitorování, které lze uskutečnit oproti standardní návštěvě. 

Studie ukázaly po prvním roce velký registr programování zařízení. Po 6 měsících jich bylo 

provedeno významně méně, a z toho polovina pacientů po výboji přístroje nepotřebovala 

přeprogramování, takže vzdálené monitorování je při těchto nastaveních praktické. Ukázalo se, 

že digitální telemetrie je se zapojením sester a doktorů velice efektivním využitím zdrojů. 

Zaměření vzdáleného monitorování pomocí implantabilních zařízení přesahuje řízení srdečního 

rytmu k léčbě onemocnění a je zvláště důležité pro péči o srdeční selhání. Je také spojeno 

s menší mortalitou a sníženou hospitalizací oproti standardní péči. 

Díky podpoře mobilními výzkumnými platformami, jako je Apple, jsou studie prováděny 

s nižšími náklady. Práci však ovlivňuje bezpečnost pacienta, jelikož nelze výrobcům zpřístupnit 

na dálku shromážděná data, a pacienta tak zobrazovat. To zavádí překážky a vyžaduje, aby zde 

byl prostředník k získání informací z nošeného zařízení. 

New York Heart v prospektivní randomizované studii uvedl, že u chronických srdečních selhání 
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u ejekce levé komory je rovný nebo menší než 35 % u dekompenzovaných srdečních selhání za 

poslední 2 roky. Vzdálené monitorování EKG, krevního tlaku a hmotnosti nesnížilo mortalitu. 

Telemedicínské studie neprokázaly sice významné snížení počtu hospitalizací, ale dopad 

vzdáleného sledování má určitě dopad na rychlejší terapeutický účinek založený na dřívějších 

patofyziologických markerech srdečního selhání než symptomatologie. Jakékoliv studie 

související s mobilním zařízením mohou poskytnout informace na vyžádání a přístup k nim. 

Tyto studie zdůrazňují potřebu většího zkoumání pro co nejoptimálnější poskytování 

ošetřovatelské péče. 

Bezdrátová technologie nositelného měření se vyvinula z 24hodinového Holterova měření 

v nositelná technologická měření, která jsou uvedena v předešlé studii (nášivky, náramky, 

hodinky, šperky, čipy). Materiál by však měl být trvanlivý, odolný proti vlhkosti, pohodlný, 

nenápadný a pružný. Ideální by bylo, aby přístroj byl pomocí pohybu samonapájecí, nebo na 

solární energii a bezkontaktní. Funkce nositelného zařízení zahrnují detekci a přenos více 

signálů včetně elektrogramů, dýchání, okysličení, pohybu, napětí, tlaku, vibrací, teploty, videa, 

hlasu etc. Tato zařízení se ukázala jako cenná pro monitorování aktivity, sportovního výkonu a 

stavu pacienta. Bezdrátové monitory také poskytují delší dobu monitorace a tím lepší detekci 

arytmií včetně supraventrikulární tachykardie, fibrilace/flutter síní, pauza delší než 3 vteřiny, 

atrioventrikulární blokáda, ventrikulární tachykardie nebo polymorfní komorová tachykardie a 

fibrilace komor. 

Nositelné náplasťové monitory prokázaly tichou fibrilaci síní nebo síňovou tachykardii u 11 % 

pacientů. Byly vyvinuty nositelné srdeční defibrilátory a vyvinuly se tak, aby měly bezdrátové 

funkce. 

WEARIT-II prokázal vysokou míru setrvalé ventrikulární tachykardie, příhody komorové 

fibrilace, nízkou míru nevhodných výbojů a sloužil jako ochranná pomůcka pacientů kteří 

nakonec nepotřebovali zařízení kvůli zotavení z kardiomyopatie. Nositelné srdeční defibrilátory 

prokázaly shody s přežitím jako ICD. 

 

Smartphone a jiné externí zařízení 

Senzory  vestavěné  do  smartphonů  a bezdrátové  funkce  mohou  shromažďovat  data 

z bezdrátových nositelných zařízení nebo implantovatelných zařízení, které fungují jako 

platforma hybridního zařízení sloužícího více funkcím. 

Senzory EKG s podporou smartphonu mohou zaznamenávat jednotlivé nebo vícesvodové 

EKG. Schopné detekce základních intervalů. Bezdrátové ruční monitory s možností k záznamu 
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elektrogramů dle studie poskytla vyšší citlivost než standartní 12svodové EKG nebo Holter 

monitorování. Další funkce Smartphone, které jsou vyvíjeny pro monitoraci, jsou auskultace 

srdce a ultrazvukové zobrazování. 

Schopnost bezdrátově získávat a přenášet multimodální data spojená s videohovorem umožňují 

návrh a realizaci lékařského vzdělání a konzultace na dálku. University of Southern California 

nedávno oznámila vytvoření virtuální kliniky, věnované k poskytování péče o pacienta bez 

potřeby fyzického kontaktu s personálem. To umožňuje nepřetržitou péči a diagnostiku na 

vyžádání pomocí platformy chytrého telefonu a využití digitálních nástrojů. Pomocí videí a 

sociálních sítí je tak možné vytvořit komplexnější model péče. 

 

Závěr 

Další vývoj algoritmů založených na dálkovém ovládání umožňuje přístup k digitalizovanému 

pacientovi ve virtuálním modelu péče. Ten ale vyžaduje novou infrastrukturu založenou na 

synergické integraci technologií. Bude to mít velký vliv na přesnost diagnózy, kvalitu péče, 

lékařskou účinnost, náklady, vztah mezi pacientem a lékařem. Tato řešení nám také umožňují 

globalizaci zdravotního systému. 

Jedná se také o lepší komunikaci mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři samotnými. Pomocí 

smartphone telemetrie se také zlepšuje sběr dat a jejich uložení do cloudu. Tato studie 

poukazuje na zlepšení celkové kooperace zdravotního personálu pomocí chytrých technologií. 
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Tabulka 7: Shrnutí závěrů studií 
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4 DISKUZE 

Hlavním cílem studie bylo zjistit využití smartphone srdeční telemetrie v praxi. Každá studie 

popisuje využití této technologie čím dál tím více a pozitivně se k tomuto využití přiklání. 

V praxi ještě není tolik výsledků, aby se mohlo pracovat pouze se smart technologií, proto taky 

preventivní měření musí být doprovázeno, dle studie č.4 Nurse led smartphone electrographic 

monitoring for atrial fibrillation after ischemic stroke: SPOT – AF (2020), Holterovým 

měřením, které ukázalo, že iECG technologie, která byla porovnávána, měla mnohem lepší 

výsledky než samotné měření Holterem. Popisováno je zde taky mnoho využití pro praxi a 

celkovému zlepšení prognózy pacientů. Čím dál tím více se snaží zdravotní instituce protlačovat 

smart technologii k lidem, a snaží se vysvětlit její využití, které může být starší generací špatně 

chápáno a mohou tak negativně přihlížet na smart technologii. Studie č. 1 Wearable devices for 

ambulatory cardiac (2021) monitoring představuje mnoho korporátních společností 

zabývajících se smart technologií. Uvádí nejznámější applewatch series 4 od společnosti Apple 

a poukazuje na jejich funkci PPG. Popisuje zde i jiné možnosti měření, a to pomocí řemínku, 

sportovních košil, hrudních pásů nebo pomocí náplastí. Poukazují na možnost až 6svodového 

EKG, avšak mnoho z nich pro svoji konstrukci nemohou zahrnout více jak jednosvodové EKG. 

Studie si pokládá několik důležitých otázek ohledně funkčnosti, faktoru tvaru, algoritmů a 

pracovních postupů. Jako překážku uvádí integraci do stávající zdravotnické infrastruktury. 

Stejně jako studie č. 6 Remote Cardiac rhytm in the era of smart Wearables; present assets and 

future perspectives (2022) zabývající se funkčností Applewatch, poskytuje informace o 

funkčnosti korunky jako elektrického obvodu pro měření EKG. Studie č. 6 také poukazuje na 

modernizaci a zahrnutí telemetrie do přednemocničního vyšetření. Spolu se studií č. 3 (2021) 

Smartphone sensors for health monitoring and diagnosis a studií č. 5 Smartphone-based 

arrthytmia monitoring (2017) a studií č. 7 Digital monitoring and car: Virtual medicine (2016) 

řeší otázku cenové dostupnosti a jejího řešení. Jelikož chytrá technologie je pro dnešní dobu 

brána jako samozřejmost většiny domácností. Každý druhý člověk v dnešní době podle studie 

č. 3 (2021) má doma chytrý telefon, nebo jiné zařízení, které dokáže vnímat pohybovou aktivitu, 

to uvádí studie č. 5 jako Fitbit, jenž je monitorovací technologií, která sleduje pohybovou 

aktivitu. Všechny studie se věnují kvalitě diagnostiky chytrých zařízení. Jen u studie č. 1 v 

tabulce č. 3 jsou porovnány různé druhy zařízení, jejich citlivost a specifičnost spolu s 

poznámkou, jaké EKG měří. 

Všechny tyto studie spolu řeší otázku zdraví pacienta a možnosti zlepšení prognózy 

a individualizace péče. Podle studie č. 7 je lepší organizace péče a lepší soustředění se na 
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pacienta než jako na medicínský komplex a vzdálené monitorování způsobilo revoluci pro 

lékařské povědomí o zdraví, které může dopomoci kontinuitě monitorování zdraví a zlepšení 

životního standardu. 

Studie č. 2 Mobile health technologies in cardiopulmonary disease (2020) jako jediná pojednává 

o společnosti mHealth, kterou obklopuje nejvíce respondentů z důvodu její dostupnosti a 

jednoduchosti ovládání. Poté zde píše o využívání a vysokém vzrůstu uživatelů chytrých 

telefonů z 35 % na 81 % od roku 2011 do roku 2018. Poukazuje na možnost přenosu 

12svodového EKG přes Bluetooth. 

Studie č. 4 Nurse led smartphone electrographic monitoring for atrial fibrillation after ischemic 

stroke: SPOT – AF (2020) se jako jediná zabývá arytmiemi při mozkové příhodě, kde se 

používal Holterový záznam – ten byl porovnáván s novou technologií iECG, kde se potvrdila 

funkčnost iECG. Funkčnost iECG byla podle procent o 6 vyšší než u klasického Holterova 

monitorování. Ukázalo se tím, že využití smart technologie má v budoucnu potenciál a nemělo 

by se nad tím jen tak mávnout rukou, ale měla by se tato technologie využívat čím dál tím 

častěji. Potenciál, který v sobě ukrývá, ještě není zcela vyčerpaný. Stejně podle studie č. 7 

také byla bezdrátová technologie vyvinuta z Holterového 24hodinového měření, která 

kromě měření srdce může monitorovat, dech, oxygenaci, pohyb, tlak, vibrace a další. Také 

uvádí lepší shromažďování a přenos záznamů.   Avšak máme zde i negativní věci smart 

technologie, ale i na těch se snaží dodavatelé pracovat. Někdo může brát negativně cenu a 

dostupnost, ale v dnešní době má v rodině chytrý telefon skoro každý člen. Technologie, které 

měří EKG jsou dostupné v různých variacích jako jsou hodinky, náramky, náplasti, ale dokonce 

i tetování. Cena se pohybuje v řádech tisíců, která nemusí být pro každého jedince úplně 

příznivá. Dalším problémem bych vytknul této technologii ovladatelnost, avšak i s tou se snaží 

pracovat, aby byla smart technologie pro srdeční telemetrii, co nejméně náročná pro uživatele. 

Nejdůležitější částí ovládání by měla být možnost odeslání své křivky EKG svému praktikovi, 

nebo kardiologovi, který jednoduchým pohledem křivku ohodnotí.  

Spousta lidí v dnešní době která je čím dál tím více digitalizovaná, bylo jen otázkou času, kdy 

se začne využívat smart technologie ve zdravotnictví.   Spousta lidí ještě není zcela přesvědčeno 

a smart technologiím se vyhýbají. Avšak bohužel neví, že jim může leckdy život opravdu 

zachránit a celkově život ulehčit od starostí, když by měli svou EKG křivku doslova po ruce. 



60  

5 ZÁVĚR 

 
Teoretický cíl bakalářské práce byl splněn popsáním anatomie a fyziologie srdce. Je zde 

popisováno EKG a jeho patologie. Dále je vysvětlen pojem smartphone srdeční telemetrie 

a také jsou zde vypsány různé možnosti telemetrie srdce přes chytré zařízení. Jsou uvedeny 

možnosti hodnocení EKG záchranáři a jejich kompetence v diagnostice s možnostmi konzultací 

s kardiology a kardiologickými centry. 

V rámci rešeršní části bylo cílem zjistit možnosti využití přednemocniční smartphone telemetrie 

a její využívání v dnešní době. Podle uvedených studií se tato technologie stále vyvíjí a musíme 

počkat, než dojde k úplně dokonalosti. Dnešní doba nám umožňuje monitorovat EKG jak 

jednosvodové, tak 6svodové. Při dnešních možnostech je potvrzena funkčnost chytrých zařízení 

pomocí srovnávání se standartním EKG, které ukázalo obdobnou přesnost. 

Rešeršní část poukazuje na využití chytré technologie v dnešní době a její potenciál 

v budoucnosti, který bude hrát nemalou roli v přednemocniční diagnostice. Přednemocniční 

EKG může velmi pomoci zlepšení kvality zdravotní péče a upřesnění předběžné diagnózy. 

Podle smartphone EKG by se dalo také řešit riziko situace a podle toho by se mohla určit 

naléhavost výjezdu. Při horší prognostice by mohl k lehkým bolestem na hrudi být poslán 

rovnou i doktor se zdravotnickou posádkou. 

 

Smart technologie mají obrovskou výhodu v tom, že mohou zachytit jedince s 

nediagnostikovanou poruchou srdeční činnosti náhodně, kdy uživatel například chytrých 

hodinek si sám odhalí nepravidelnost v srdeční činnosti a následně vyhledá konzultaci 

odborného lékaře. 

 

Každý distributor přenosných monitorů dbá na jeho funkčnost a zodpovídá se tak pod FDA. 

Přitom se snaží vyrobit produkt, který bude co nejvíce praktický a dobře nositelný. Od náramků, 

telefonů, krytů na telefon, náplastí po senzory zabudované v textilu nebo dokonce tetování. Ve 

většině případů srovnáním těchto prací lze zjistit postupný vývoj technologií a jejich důležitost 

ve zdravotnictví. 

Postupným vylepšováním EKG zařízení lze dosáhnout takřka dokonalosti v přednemocniční 

péči pomocí menších smartphone zařízení, jež jsou schopny spolu komunikovat v přenosech 

dat. Tyto studie vysvětlují důležitost technologií pro budoucnost a jejich zlepšení životních 

standardů a individualizace péče. 
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Musíme brát v potaz novost těchto technologií a menší rozsah odborných prací, které jsou 

k dispozici. Ačkoliv se nám podařilo získat dost užitečných dat ke srovnání přenosných 

monitorů, tak obsáhlost témat bude značně omezena. 

Tyto produkty nejsou bezchybné a jako vše nové potřebují ještě spoustu studií, které by se jimi 

měly zabývat. Ve většině chyb se jedná o špatnou detekci, která by i tak mohla pacienta ohrozit 

na životě. Na druhou stranu pomocí „smart technologií“ přesnost diagnostik není zanedbatelná, 

ve většině případů dokážou pacientům spíše životní prognózu zlepšit. 
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