
ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE

a

DOMÁCÍ TELEMEDICÍNA

“Budoucnost, která je již 

zde…”
Ing.Petr Panýrek
HIGH TECH PARK a.s.



NUTNÉ ZÁKLADY

PRO VYTVOŘENÍ MODERNÍ

ASISTIVITY A TELEMEDICÍNY.

• Musí respektovat a reagovat na zcela nový charakter lidské 

společnosti.

• Musí být tzv. “proaktivní” a nabízet výrazně nové užitné vlastnosti.

• Kopíruje plošně se rozvíjející moderní technologické trendy. 

• Striktně dodržuje a rozvíjí mezioborovou spolupráci a integraci. 



• ASISTIVITA JIŽ NENÍ POUHOU “PASIVNÍ “REAKCÍ 

NA VZNIKLOU KRIZOVOU SITUACI, STÁVÁ SE 

DŮLEŽITÝM PODPŮRNÝM EMOČNÍM FAKTOREM.

• DOMÁCÍ TELEMEDICÍNA UMÍ AKTIVNĚ 

VYPOMÁHAT LÉKAŘŮM, ZPŘESŇUJE PACIENTOVI 

ANAMNÉZY A VYTVÁŘÍ POZITIVNÍ “PLACEBO 

EFEKT”.

• JAKO PRVKY ÚČINNÝCH EMOČNÍCH INTERVENCÍ 

MOHOU FUNGOVAT ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE.



“Česká republika patří

k lídrům v oblasti vývoje

a integraci asistivních technologií.”

Pokud se nám podaří ještě více zintenzivnit 

jejich podporu, máme šanci se stát světovou 

špičkou v této oblasti.



PŘÍKLAD VZÁJEMNĚ PROPOJENÝCH PRVKŮ

MODERNÍ ASISTIVITY A DOMÁCÍ 

TELEMEDICÍNY VYVINUTÝCH V ČR.



CAREOS - inteligentní dohledový 

systém.

• Dohledový systém založený na 

nejmodernějších technologiích            

- AI, IoT a BD pro predikci

a průběžné vyhodnocování životní 

situace uživatele.

• Individualizovaný přístup ke 

každému uživateli, resp.”učící se mód” 

zajišťuje maximální účinnost.

• Založen na plošně dostupných, 

trendových HW technologiích 

zajišťujících širokou systémovou 

variabilitu a otevřenost s respektem    

k GDPR. 



SMART MIRROR - moderní prvek domácí 

telemedicíny.

• Ergonomicky nejvýhodnější prvek domácí telemedicíny s optickým a hlasovým ovládáním 

uživatelem.

• On-line měření a přenos hodnot na vydefinovaná místa: Váha, teplota, tep/tlak, EKG, 

glykémie a SPO2, s následnou možnou interakcí se systémem CAREOS.

• Zabudované prvky AI umožňí práci např. s emoční obličejovou tenzí, oční zornicí apod.  

Integrovaný snímač 

medicínských hodnot

Zobrazení naměřených hodnot



ROBIN - roboticko emoční 

společník.

• Unikátní robot pro asistivní technologie.

• Díky možnosti jeho provázání na výše 

uvedené prvky CAREOS a SMART 

MIRROR, vzniká revoluční asistivní          

a telemedicínský systém nové 

generace.

• Plošná uplatnitelnost nejen v domácím, 

ale i pečovatelském prostředí, otevírá 

zcela nové možnosti práce personálu v 

sociální a zdravotnické oblasti. Chcete mě vidět?-:)



“Děkuji za pozornost…”


