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Telemedicína
Point-of-care (POCT)  diagnostické systémy

v diagnostice a monitorování IBD 

TELEMEDICÍNA  - definice WHO 2010

• je součástí eHealth (elektronického zdravotnictví) a označuje poskytování medicínských služeb 

na velké vzdálenosti. Jde o souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, 

provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem 

podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení 

zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

POCT - definice ČSKB ČLS JEP, vydání 10/2006

• optimalizace diagnostického procesu současnou integrací měření, monitorování a fyziologických 

pozorování v místě péče o nemocného, kdekoli je to potřebné. Zahrnuje používání techniky u 

lůžka (včetně přenosných analyzátorů), v ambulanci a nebo techniky vlastněné pacientem.
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PROČ?
• kapacita specializovaných ambulantních center 

pro péči o IBD pacienty již nyní naráží na své 

limity

• IBD jsou chronickými zánětlivými chorobami 

střev se systémovými projevy a komplikacemi 

se střídavým průběhem remise a relapsů, ke 

kterým může docházet náhle, a které mohou 

být velmi závažné až život ohrožující. 

IBD?

Telemedicína

Point-of-care (POCT)  diagnostické systémy

v diagnostice a monitorování IBD 
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IBD Asistent
Nadační fond IBD-Comfort, Fond prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

POCT a telemedicínské přístupy  v diagnostice a monitorování IBD 

MyIBDCoach
de Jong M, et al. Development and Feasibility Study of a Telemedicine Tool for All Patients with IBD: MyIBDcoach. Inflamm Bowel

Dis. 2017;23(4), s. 485-493

de Jong MJ, et al. Telemedicine for management of inflammatory bowel disease (myIBDcoach): a pragmatic, multicentre, 

randomised controlled trial. Lancet. 2017(2);390(10098), s. 959-968.

IBD Virtual Clinic

Hunter J,, et al. Improving outpatient services: the Southampton IBD virtual clinic. Postgrad Med J. 2012;88(1042), s. 487-91.

CalproSmart Study 
Vinding KK, Elsberg H, Thorkilgaard T, Belard E, Pedersen N, Elkjaer M, et al. Fecal Calprotectin Measured By Patients at Home

Using Smartphones- A New Clinical Tool in Monitoring Patients with Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2016;22(2), 

s.336-4
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POCT a telemedicínské přístupy  v diagnostice a monitorování IBD 
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POCT a telemedicínské přístupy  v diagnostice a monitorování IBD 
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POCT u IBD pacientů- co, proč, kdy a jak? 

Co?

• fekální kalprotektin

Proč?

• fekální kalprotektin

o velmi senzitivní a specifický biomarker intenzity střevního zánětu

o elevace předchází manifestaci klinických příznaků

Kdy?

• fekální kalprotektin – v místě pobytu pacienta, kdykoliv při podezření na možný relaps 

nemoci, dlouhodobé monitorování zdravotního stavu chronicky nemocných

Jak? 
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Měření pacientem 

CalproSmart (CALPRO), IBDoc (Bühlmann)
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POCT  & kalprotektin

Měření pacientem 

CalproSmart (CALPRO), IBDoc (Bühlmann)
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POCT  & kalprotektin

CalproSmart (CALPRO)

Malíčková K., Pešinová V., Kolář M., Lukáš M. POCT systém detekce hladin fekálního kalprotektinu při telemonitoringu pacientů s 

idiopatickými střevními záněty. Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019: 72–77

LFA (CalproSmart)
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LOW 53 6 0

MODERATE 2 32 1

HIGH 0 1 5

FIA – fluoroimmunoassay

LFA – laminar flow analysis

LOW – concentrations of fecal calprotectin up to 200 μg/g

MODERATE – concentrations of fecal calprotectin between 201 to 500 

μg/g

HIGH – concentrations of fecal calprotectin over 500 μg/g

Number of observed agreements: 91 (90.10 % of the observations)

Number of agreements expected by chance: 47.1 (46.67 % of the 

observations)

Unweighted Kappa = 0.814

Standard error of Kappa = 0.055

95% confidence interval: from 0.706 to 0.923

Weighted Kappa = 0.835

The strength of agreement is 'very good'
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POCT  & kalprotektin

Korelační analýza naměřených hodnot- srovnání LFA a FIA, n = 100

CalproSmart (CALPRO)


