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Rozvoj telepatologie byl vždy limitován možnostmi získat dostatečně kvalitní digitální 
obraz mikroskopického preparátu. V ideálním případě bychom měli mít k dispozici di-
gitální obraz celého preparátu navíc v několika rovinách ostrosti (Z-stack). K tomuto 
cíli vedou v podstatě dvě hlavní cesty. Dálkově ovládaný mikroskop s možností přenosu 
obrazu přes počítačovou síť – internet, nebo slide scanner, který automaticky nasnímá 
celý preparát a digitalní obraz uloží k následnému prohlížení. V současné době dospěl 
vývoj slide scannerů ke klinicky využitelným systémům, které jsou dodávány na trh ně-
kolika výrobci. Během roku 2008 jsme měli možnost několik dní testovat slide scannery 
ScanScope XT a ScanScope CS. Testovali jsme snímání preparátů barvených klasicky 
hematoxylinem eosinem i imunohistochemicky pomocí DAB. Testovali jsme také sní-
mání tissue microarrays (TMA). Preparáty se podařilo nasnímat ve velice dobré kvalitě, 
která by zřejmě dostačovala ke stanovení klinické diagnózy.
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Telehematologie využívá principů telemedicíny v hematologii, zahrnuje přenos vizuální 
informace v hematologii. Tyto informace mohou sloužit jak výuce hematologie od pre-
graduálního až po postgraduální stupeň, ale rovněž umožňují aktuální konzultaci mi-
kroskopického nálezu v digitalizované podobě za účelem stanovení diagnózy na dálku. 
Projekt telehematologie je jedním z programů pro tvorbu multimediálních učebních po-
můcek na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, v současné době je dominantně za-
měřen na shromažďování obrazového materiálu z jednotlivých diagnostických skupin 
hematologických onemocnění . Tento webový archív je již částečně připraven k výuce, 
v současnosti obsahuje přes 600 mikroskopických obrazů v digitalizované podobě. Do-
sažení optimální léčebné odpovědi při včasném stanovení správné diagnózy hemato-
logických malignit podporuje snahu o možnost konzultace specializovaných pracovišť 
při stanovení diagnózy. Využití projektu telehematologie pro tento účel vyžaduje řešení 
technických podmínek a spolupráce ostatních hematologických pracovišť pro možnost 
vzdálených konzultací. V řešení je rovněž využití projektu k výuce či konference na dál-
ku (telekonference).


