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Zkušenosti se 
zaváděním síťového 
systému glukometrů 
v režimu POCT ve FN 
Motol, část první
J. Illner, J. Klimeš, M. Polák,  
K. Dunovská, J. Čepová

Měření hodnot glykemie patří k základním laborator-
ním vyšetřením. Vzhledem k celosvětově narůstající-
mu počtu pacientů s diagnózou diabetes mellitus (DM) 
(více než 400 milionů v roce 2014) je v posledních 
letech kladen zvýšený důraz na preciznost stanovení 
glykemie. Každých 7 vteřin zemře člověk na nemoc 
související s DM. Více než 25 % celkových nákladů na 
hospitalizace je určeno pro pacienty s DM. V České 
republice byl v roce 2013 diagnostikován diabetes 
mellitus více než 850 000 pacientům.
Z výše uvedených důvodů se Fakultní nemocnice 
v Motole rozhodla pro zavedení síťového systému 
měření glykemií v režimu POCT v celé nemocnici. 
Za fungování systému POCT ve FN Motol odpoví-
dají POCT koordinátoři z Ústavu lékařské chemie 
a klinické biochemie pod vedením přednosty ústavu. 
Tito pracovníci oslovili vedoucí pracovníky ze všech 
klinik FN Motol s nabídkou přenosných glukome-
trů a požádali je o vyjádření svého zájmu o měření 
glykemií v POCT režimu. Na základě získaných 
vyjádření bylo rozhodnuto, že glukometry budou 
instalovány na kliniky, které provedou minimálně 
50 analýz za měsíc.  
Začátkem prosince 2014 proběhlo výběrové řízení 
na instalaci 65 profesionálních glukometrů s násle-
dujícími požadavky: 
1) Rychlé měření a správnost výsledků (ISO 

15197:2013) včetně eliminace interferujících 
látek

2) Jednoduchá obsluha a mechanická odolnost 
přístroje

3) Přenos výsledků do LIS/NIS
4) Možnost dálkové správy z laboratoře
5) Jednoznačná identifikace operátora i pacienta 
6) Splnění veškerých legislativních požadavků na 

in vitro diagnostiku
Výběrové řízení vyhrály glukometry značky StatStrip 
amerického výrobce Nova Biomedical. Po vyhlášení 
výsledků následovaly dvě společné schůzky POCT 

koordinátorů, dodavatelské firmy (TECOM Analyti-
cal Systems CS) a zástupců výpočetního oddělení FN 
Motol, na kterých byly jasně definovány jednotlivé 
úkoly pro každou zúčastněnou stranu včetně termí-
nů jejich splnění. Konkrétně se jednalo o instalaci 
softwaru a jeho následné připojení na LIS/NIS, pro-
věření funkčnosti WLAN zásuvek na odděleních, 
případně tvorba zásuvek nových, vypracování 
celkového přehledu glukometrů včetně umístění 
(budova, patro, uzel). Nakonec byl stanoven před-
běžný harmonogram plánovaných instalací, který 
počítal s finalizací celého projektu do konce roku 
2015. S přibývajícími WLAN zásuvkami přibýval 
i počet instalací. První instalace proběhly na konci 
března 2015, poslední glukometry byly instalovány 
začátkem prosince 2015. Původní plán byl ke spo-
kojenosti všech stran dodržen a splněn! 

Na každé lůžkové stanici či JIP byla při instalaci 
glukometru vždy přítomna staniční sestra a další 
zdravotnický personál, který bude s přístrojem 
pracovat. Prvotní zaškolení pro práci s glukometrem 
provedl vždy technik firmy za přítomnosti jednoho 
z POCT koordinátorů. Technik staniční sestře 
názorně předvedl, jak se glukometr ovládá, popsal 
jednotlivé ikony na displeji přístroje včetně jejich 
funkce a řešení nejčastěji se vyskytujících potíží. 
Bylo předvedeno měření pacientského vzorku. 
Popsána byla i dokovací stanice, která je nezbytným 
doplňkem glukometru a slouží pro dobíjení baterie 
a pro přenos výsledků do LIS/NIS. Výsledky gly-
kemií jsou po vložení přístroje do stanice přístupné 
lékařům v chorobopisu během několika minut. 
POCT koordinátor vysvětlil, jakým způsobem bude 
probíhat objednávání pohotovostních zásob prouž-
ků do glukometru a zanechal telefonické spojení pro 
hlášení případných poruch a problémů s přístrojem. 
Závěrem každé instalace obdržela staniční sestra 
nezbytné dokumenty (prohlášení o shodě, návod na 
obsluhu přístroje a řešení problémů, objednávkový 
formulář na proužky), podepsala protokol o zaškole-
ní vystavený dodavatelskou firmou a byl jí zanechán 
protokol o zaškolení ostatních pracovníků vyhoto-
vený POCT koordinátory. Za proškolení ostatních 
pracovníků dané kliniky a nově příchozích zaměst-
nanců je plně odpovědná staniční sestra. Kopie 
o zaškolení personálu byla doručena k rukám POCT 
koordinátorů interní poštou. Protokol o zaškolení je 
obnovován jedenkrát ročně po znovu provedeném 
školení POCT koordinátory. V intervalu 1x za rok 
je ze strany dodavatelské firmy provedena i servisní 
údržba, po které je vždy vystaven protokol o bezpeč-
nostní a technické kontrole přístroje. 


