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eHealth a telemedicína: Asistivní
technologie ve zdravotnictví – 25. díl
Pod název asistivní technologie se zahrnuje řada pojmů – například zařízení, nástroje, software
nebo systémy. Jejich hlavním úkolem je usnadnit život uživatelům, obvykle jde o postižené osoby a seniory. Asistivní technologie mají za úkol zlepšit cílové skupině kvalitu jejich života.

Inteligentní domy
Určitým hitem při zviditelnění
asistivních technologií jsou na
příklad tzv. inteligentními domy.
V těchto domech a domácnostech
se nachází řada zařízení, jež ob
sahují vlastní procesor a paměť,
jsou schopna mezi sebou komu
nikovat a vzájemně podporovat
své funkce. Jednotlivé subsysté
my domu jako topení, osvětlení
či alarm mezi sebou spolupracu
jí. U domů pro specifickou skupi
nu, například seniory či zdravot
ně postižené, může být začleněn
i dohledový systém. V pilotních
projektech inteligentních domác
ností jsou umístěny různé moni
tory – senzory pro diagnostiku
moči v pisoáru, měření hmot
nosti, monitoring pravidelnosti
dechu v ložnici, ale také čidla no
šená na těle (různé náramky, do
konce např. senzory EKG ve spod
ním prádle).
Umělá inteligence proniká do běž
ného života stále více, je proto dů
ležité najít rozumný kompromis
z hlediska její prospěšnosti proti
riziku přetechnizovanosti. Vývoj
asistivních technologií jde ruku
v ruce s vývojem počítačové tech
niky. Tento telemedicínský obor
využijí hlavně lidé s vadami zra
ku, sluchu, komunikace či pohy
bu, ale také senioři či dlouhodo
bě nemocní, například pacienti
s Alzheimerovou chorobou, roz
troušenou sklerózou či svalovými
atrofiemi.
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Uživatelský komfort
Asistivní technologie však zahr
nují i další možnosti, včetně ar
chitektonických úprav bydlení
a úprav nábytku, pomůcek pro
usnadnění mobility (vozíky),
senzorických pomůcek (např. na
slouchadla), z hlediska eHealth
a telemedicíny je důraz kladen
na specifický software i hardware.
Technologická aliance High Tech
Park spojila komerční, výzkum
nou a uživatelskou oblast a vytvo
řila několik řešení, která reagují
na výše uvedené problémy. Filozo
fií projektů je preventivní dohled
a přizpůsobení se individuálním
potřebám každého uživatele. Vy
užívají se technologie, jež přijímá
i starší generace, například chyt
ré mobilní telefony či notebooky.
Jde o nabídky samostatného živo
ta ve své vlastní domácnosti oso
bám, které by jinak byly odkázá
ny na pečovatelské ústavy.
Systémy v sobě slučují moderní
technologie, jakými jsou elekt
ronický zabezpečovací systém,
elektronický dohledový systém,
domácí telemedicína, automati
zované elektroinstalace a síťové
propojení věcí v domácnosti. Ob
sluha je jednoduchá, aby ji zvlá
dl každý uživatel. K bezproblémo
vému a plně funkčnímu využití
je zapotřebí několika důležitých
komponent:
Chytrý mobilní telefon
Obvykle má upravené a zjedno
dušené ovládání a kromě běžných
funkcí nabízí například i okamži
té vyvolání poplachu, možnost
identifikace polohy uživatele ne
bo oboustrannou datovou komu
nikaci s dohledovým centrem
a rodinou. S jeho pomocí je mož
né průběžně kontrolovat zdraví
uživatele či ovládat vybraná světla
a elektrospotřebiče v domácnosti.
Sofistikovaný software
Umožňuje vzdálený dohled nad
neomezeným počtem uživatelů
na kterémkoli místě. Vyškolený
personál s jeho pomocí zajišťuje
okamžitou vzdálenou pomoc uži

Ilustrační foto: Shutterstock

D

o okruhu klientů se řa
dí handicapovaní lidé,
chronicky a dlouhodobě
nemocní, osaměle žijící lidé, se
nioři nebo ti, kteří potřebují po
operační péči. Asistivní techno
logie jsou součástí tzv. eInkluze
(eInclusion), což je zdravotnické
a sociální hnutí, jehož cílem je
ukončit propastné rozdíly v pří
stupu k digitálním technologiím
mezi různými skupinami (chudé
vs. bohaté země, zdraví vs. znevý
hodnění jedinci apod.).

vatelům nejen v krizové situaci,
ale umí jim i poradit nebo je psy
chicky podpořit v tíživé situaci.

S lékařem on-line
díky televizi
Dohled nad postiženými příbuz
nými či nad starší generací mo
hou provádět také rodinní pří
slušníci. Díky mobilní aplikaci
s platformou Android a iOS mají
možnost oboustranné datové ko
munikace včetně videa apod. Lze
také monitorovat potřebné funk
ce a bezpečný život uživatele chyt
rého zjednodušeného mobilního
telefonu. V případě vzniku nebez
pečné situace na straně seniora
či postiženého je tato informace
okamžitě odeslána do vzdálené
ho zařízení. V domácím prostře
dí uživatele se nachází řada čidel,
která monitorují běžnou denní
aktivitu a pohyb v místnostech.
V případě, že systém zaznamená
jakoukoli odchylku od běžného
stavu, okamžitě informuje rodi
nu na mobilní telefon nebo situ
aci nahlásí dohledovému pultu,
který funguje nepřetržitě.
Umělá inteligence v domácnos
tech a tzv. inteligentních domech
by díky provázání elektronických
zařízení měla umožnit plnohod
notný život všem, kteří to potře
bují. Počítače umožňují automa
tizovat řadu činností, lze využít
dálkové ovládání, je také možná
dálková kontrola. Důležité je, aby
systém neomezoval životní zvyk
losti uživatele. Osobně se mi vel
mi líbí možnost on-line komunika
ce s lékařem pomocí moderních
televizí Android (propojení televiz
ního přístroje s mobilem) či Home
Brain (internetová televize s mož
ností oboustranné komunikace).

