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CCííl projektul projektu
CCíílem lem telehematologietelehematologie je umoje umožžnit aktunit aktuáálnlníí konzultaci konzultaci 
morfologickmorfologickéého obrazu perifernho obrazu periferníí krve nebo kostnkrve nebo kostníí
ddřřeneněě, , čči jini jinéého (mikroskopickho (mikroskopickéého) nho) náálezu za lezu za úúččelem elem 
stanovenstanoveníí diagndiagnóózy, posouzenzy, posouzeníí vývoje nvývoje náálezu nebo lezu nebo 
potvrzenpotvrzeníí podezpodezřřeneníí. . 
SouSouččasným vyuasným využžititíím je mom je možžnost výuky nost výuky čči konference i konference 
na dna dáálku lku –– na jedno na jedno čči vi vííce mce mííst pst přřííjemcjemcůů a poskytnuta poskytnutíí
nnáálezlezůů, je, ježž nejsou na mnejsou na mííststěě t.t.čč. k dispozici. k dispozici
V souV souččasnasnéé dobdoběě je dominantnje dominantníím vyum využžititíím m 
strukturalizace a archivace vlastnstrukturalizace a archivace vlastníího materiho materiáálu k lu k 
výucevýuce



NaplnNaplněěnníí  ccííllůů
digitalizace ndigitalizace náálezulezu
umoumožžnněěnníí úúprav obrprav obráázkzkůů –– zoomzoom, vý, výřřezy, mezy, měřěřeneníí, , 
optimalizace svoptimalizace svěětla pozadtla pozadíí snsníímku. . . .  mku. . . .  
ppřřenos digitenos digitáálnlníí podoby zpodoby zááznamu do poznamu do poččíítataččovovéé
databdatabááze a jeho archivaceze a jeho archivace
vytvovytvořřeneníí interaktivninteraktivníí databdatabááze sze s momožžnostnostíí vyuvyužžititíí
napnapřř. . pptppt. prezentace v. prezentace včč.vyu.využžititíí pro výukovpro výukovéé úúččelyely
propojenpropojeníí aktuaktuáálnlníího snho sníímmáánníí mezi pracovimezi pracovišštiti
zajizajiššttěěnníí vzvzáájemnjemnéé obrazovobrazovéé i hlasovi hlasovéé komunikace komunikace 
mezi pracovimezi pracovišštiti



VýukovVýukováá  ččinnostinnost
UkUkáázky odbzky odběěru perifernru periferníí krvekrve
UkUkáázky odbzky odběěrrůů kostnkostníí ddřřeneněě (punkce, biopsie)(punkce, biopsie)
UkUkáázky provzky prováádděěnníí nnááttěěrrůů
UkUkáázka zka cytochemickcytochemickééhoho barvenbarveníí
UkUkáázky normzky normáálnlníích nch náálezlezůů perifernperiferníí krve a kostnkrve a kostníí ddřřeneněě
UkUkáázky patologických nzky patologických nááttěěrrůů perifernperiferníí krve a kostnkrve a kostníí ddřřeneněě
ananéémiemie
leukleukéémiemie
myelomyelo-- a a lymfoprolifreativnlymfoprolifreativníí syndromysyndromy
morfologickmorfologickéé abnormality abnormality ččervených a bervených a bíílých krvinek a destilých krvinek a destiččekek
SrovnSrovnáánníí aktuaktuáálnlníích obrazch obrazůů krevnkrevníích nch nááttěěrrůů ss modelovými modelovými 
nnáálezy archivlezy archivůů
Analýza morfologickAnalýza morfologickéého nho náálezulezu



ReReáálnlnáá  podoba projektu podoba projektu 
vv  rutinnrutinníím provozu a výucem provozu a výuce



TechnickTechnickéé  zabezpezabezpeččeneníí  projektuprojektu
popořříízenzeníí mobilnmobilníího fotoaparho fotoaparáátu + monitor ktu + monitor k zabezpezabezpeččeneníí momožžnosti nosti 
aktuaktuáálnlníího zachycenho zachyceníí zzáávavažžnnéého nho náálezu zlezu z jakjakééhokoli mikroskopuhokoli mikroskopu
popořříízenzeníí mikroskopu + kamery + software smikroskopu + kamery + software s momožžnostnostíí analýzy dat analýzy dat 
a uchova uchováávváánníí nnáálezlezůů vvččetnetněě upgrade tohoto software ke snadnupgrade tohoto software ke snadnéé
prezentaci nprezentaci náálezlezůů (nap(napřř. v. v pptppt –– nutno posoudit, zda komernutno posoudit, zda komerččnníí
software toto ssoftware toto sáám umom umožňžňuje uje čči je nutni je nutnéé kk tomu daltomu dalšíší software psoftware přřidat)idat)
zabezpezabezpeččeneníí ppřřenosuenosu (t.(t.čč. je v. je v knihovnknihovněě OKH FN Brno ISDN linka)OKH FN Brno ISDN linka)
zabezpezabezpeččeneníí daldalšíšího poho poččíítatačče se s ppřříístupem do vnitstupem do vnitřřnníí nemocninemocniččnníí
ssííttěě (podm(podmíínky FN Brno nedovolujnky FN Brno nedovolujíí na stejný pona stejný poččíítatačč vnitvnitřřnníí ssííťť a ISDN a ISDN 
linku soulinku souččasnasněě))
upgrade stupgrade stáávajvajííccíího software ho software QuickQuick--photophoto ProPro nebo jiný software nebo jiný software 
na stna stáávajvajííccíí zazařříízenzeníí tak, aby bylo kompatibilntak, aby bylo kompatibilníí ss ostatnostatníímimi
sjednotit mosjednotit možžnost pnost přřenosu dat zenosu dat z rrůůznzněě popořříízenýchzených hardwarehardware –– tj. tj. 
mobilnmobilníí fotoaparfotoaparáát, fixnt, fixníí snsníímacmacíí zazařříízenzeníí, nový hardware, starý , nový hardware, starý 
hardware.hardware.



AktuAktuáálnlníí  popožžadavky na tvorbu adavky na tvorbu 
technicktechnickéého zho záázemzemíí

DigitDigitáálnlníí fotokamerafotokamera s programovým s programovým 
vybavenvybaveníím m –– cca 250 000 Kcca 250 000 Kčč
ProgramovProgramovéé vybavenvybaveníí kk ppřřenosu na denosu na dáálku lku 
vv cenceněě cca 100cca 100 000 K000 Kčč
VVšše ve v kopii pro druhkopii pro druhéé korespondujkorespondujííccíí
pracovipracoviššttěě ((úúsek ve FDN)sek ve FDN)



PracoviPracoviššttěě  zapojenzapojenáá  do projektudo projektu
V první etapě
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PPřříínos nos telehematologietelehematologie

Shromáždění obsáhlého objemu dat s jeho 
kategorizací a rychlým poskytnutím k řadě účelů
Možnosti detailního rozboru s využitím možné
manipulace s nálezy k objasnění detailních 
změn
Existence rychlé komunikace na vzdálené místo 
a poskytování kontaktu mezi zúčastněnými 
osobami bez požadavku  osobního setkání
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