
Spotsu jako telemedicínská podpora

Využití Spotsu při karanténním dohledu

spotsuapp.com/zpmvcr

http://spotsuapp.com


Registrace lékaře

Krok 1 
navštívit registrační stránku 

https://spotsuapp.com/zpmvcr

Krok 2 
vyplnit registrační údaje 

vč. aktivačního kódu od ZP MV ČR

Krok 3 
navštívit přihlašovací stránku a přihlásit se s  

uživatelským jménem (e-mail) a heslem 
https://spotsuapp.com/login



Administrace systému 1/3

Odhlášení Vygenerování nového pacientského kódu



Administrace systému 2/3

Stáhnutí letáku s kódem v PDF 
k odeslání pacientovi

Unikátní kód k zaznamenání  
do zdravotnické dokumentace

Denní přehled nahlášených dat 
po hodinách



Administrace systému 3/3

Zatím žádná nahlášená data 
aktivita: nečinný

Nově vytvořený  
pacientský kód  

v seznamu

Počty hlášení

Zobrazení detailů 
viz předchozí stránka



Z pohledu pacienta

Jednoznačné instrukce 
Součástí letáku s unikátním kódem jsou instrukce:  
1) jak ho používat; 2) jak hlásit zdravotní stav. 

Bez nutnosti telefonovat nebo psát 
Pacient nemusí hlídat ordinační hodiny, čekat na telefonu nebo formulovat e-mail či SMS. 

Připomínka pořád na očích 
Vytištěný kód si pacient může umístit kamkoliv - klidně na dveře lednice.  
Funguje jako průběžná připomínka povinnosti hlásit zdravotní stav. 

Žádný složitý systém 
Pro pacienta vše funguje bez registrace a pamatování uživatelských údajů či adresy. 
Stačí jen použít mobilní telefon s Android nebo iPhone.



Náhled kódu pro pacienta
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Kontext / březen 2020 a COVID-19

Povinná karanténa 
Pro všechny občany Česka a cizince trvale žijící v Česku, kteří se vracejí z ciziny. 

Koordinují praktičtí lékaři 
Dle nařízení MZČR se musejí lidé hlásit praktickým lékařům a ti musejí nařizovat 14 dní 
karanténu. 

Karanténní opatření - lékařský dohled 
Dle zákona 258/2000 sb., § 2, odst. 7, b): lékařský dohled, … sledovat podle pokynu … 
po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se … příznaků oznámit .. lékaři. 

Dodatečná pracnost pro praktické lékaře 
Realizovat lékařský dohled pro potenciálně desítky pacientů najednou - 
tzn. významné zvýšení časové náročnosti.



Výhody použití Spotsu

Částečná elektronizace lékařského dohledu 
Systematické hlášení zdravotního stavu lékaři elektronickou cestou. 

Posílení role pacienta 
Pacient dle režimu určeného lékařem hlásí svůj zdravotní stav přes Spotsu. 
Svůj stav tak musí hlásit proaktivně, ne reaktivně až při příznacích. 

Jednodušší vyhodnocení lékařem 
Lékař stahuje přehled hlášení zdravotního stavu (např. za předchozí den) a ukládá do 
dokumentace. 
Tzn. lékař místo kompletace hlášení od pacientů pouze vyhodnocuje konsolidované hodnoty. 

Bezpečnost dat 
Spotsu nenakládá s žádnými osobními údaji.  
Identifikaci pacienta uchovává lékař pouze ve zdravotnické dokumentaci.



Hodně zdraví


