
MONITORING APPLICATION FOR PSYCHIATRIC  

HOSPITAL PATIENTS 

Veronika Kamenská  

Bachelor, FEEC BUT, Biomedical technology and bioinformatics 

E-mail: xkamen22@stud.feec.vutbr.cz  

Supervised by: Helena Škutková 

E-mail: skutkova@feec.vutbr.cz  

Abstract: The “MindCheck” mobile app should serve as a clinical psychiatrist's aid in the monito-

ring of patients in the psychiatric ward (hospital). During hospitalization, the patient continually 

performs a set of tests that the psychiatrist can use to set up appropriate treatment and can change 

the patient's condition. 
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1 ÚVOD 

Mobilní aplikace „MindCheck“ by měla sloužit jako pomůcka klinického psychiatra při monitorin-

gu pacientů hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení. Pacient během hospitalizace průběžně 

plní sadu testů, které může lékař využít při nastavování vhodné léčby a orientace při změně stavu 

pacienta. 

Podobná aplikace již v minulosti existovala. Jmenovala se Itareps. Zaměřovala se pouze na pacien-

ty s psychotickým onemocněním. Aplikace fungovala na principu odesílání dotazníku pomocí SMS 

zprávy. Tyto data následně vyhodnocoval lékařův software a lékaře mohl včas varovat na případný 

relaps. U aplikace nebyla prokázána dostatečná úspěšnost a byla velmi finančně nákladná, a proto 

přestala být zdravotními pojišťovnami v roce 2013 proplácena.   

Podle poslední zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2017 bylo v České 

republice registrováno celkem 1 031 ambulantních oddělení a pracovišť psychiatrie. Celkem bylo 

na odděleních a pracovištích psychiatrie provedeno 2 924 tisíc vyšetření - ošetření.  

Lůžkovou psychiatrickou péči zajišťovalo 18 psychiatrických léčeben pro dospělé s 8 709 lůžky, 

3 psychiatrické léčebny pro děti s 210 lůžky a dále 31 psychiatrických odděleních nemocnic 

s 1 317 lůžky. Na těchto lůžkových zařízeních proběhlo celkem 57 877 hospitalizací, z toho bylo 

19 594 hospitalizací na psychiatrických odděleních nemocnic, 37 113 hospitalizací v psychiatric-

kých léčebnách pro dospělé, 987 hospitalizací v psychiatrických léčebnách pro děti a 183 v ostat-

ních psychiatrických lůžkových zařízeních. (NECHANSKÁ, 2018) 

Bohužel i přes snahy současné reformy psychiatrické péče a tvorbu Center duševního zdraví 

je dostupnost péče o pacienty s duševním onemocněním velmi omezená. Vzhledem k nedostatku 

ambulantních psychiatrů jsou objednací doby delší než 3 měsíce. V důsledku toho jsou pacienti 

často přijímáni na krizových centrech nebo jsou k hospitalizaci dopraveni posádkou RZS většinou 

v akutním života ohrožujícím stavu.  

Kvůli celorepublikovému nedostatku psychiatrů také v nemocnicích se pacientovi často nedostává 

efektivní péče a lékař na něj nemá tolik času, kolik by potřeboval. Například na dětském oddělení 

FN Brno je kapacita 18 lůžek a pracují zde 3 lékařky, ovšem pouze 1 na plný úvazek a ostatní 

2 jsou současně i na ambulanci. Díky tomu roste frustrace pacientů, protože mohou mít pocit, že se 

na oddělení nic neděje a léčba není dostačující.  

Aplikace „MindCheck“ cílí primárně na pacienty s afektivními poruchami – deprese, bipolárně-

afektivní porucha nebo mánie. Při depresi je člověk celkově utlumený, má zpomalené reakce a 
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zhoršené kognitivní schopnosti. Naopak při mánii je člověk jednoduše řečeno “zrychlený“, nemá 

potřebu spánku, může mít skony k náhlým změnám v životě, které koná bez předchozího rozmyš-

lení.  

2 TECHNICKÉ PROVEDENÍ  

Mobilní aplikace byla vytvořena v prostředí MIT app inventor. V tomto prostředí není nutné znát 

syntax programovacího jazyku Java, ve kterém se aplikace tvoří. Aplikace se skládá pomocí bloků, 

to znamená, že musíme chápat princip jednotlivých funkcí programu – if, for, nebo tvorbu proce-

dur.  

Aplikaci je možné v průběhu návrhu testovat v reálném čase buď přes mobilní aplikaci, kterou při-

pojíme přes wi-fi, přes emulátor nainstalovaný do PC nebo přes USB připojení.  

Aplikace vygenerovaná v tomto programu je kompatibilní se zařízeními s operačním systémem 

Android.  

 

Obrázek 1: Blokové schéma aplikace 

Odesílání dat je možné přímo z aplikace a to na sdílené úložiště Google drive, a aby byla zajištěna 

bezpečnost dat, každý pacient dostane přidělené své ID, které je jedinečné a skutečné propojení pa-

cienta a ID probíhá přímo v PC lékaře.  

Software pro lékaře bude tvořen v jazyce Python, konkrétně verze Python 3.7. a grafické uživatel-

ské rozhraní je realizováno pomocí knihovny Tinker. Software bude vznikat příští rok v rámci mé 

bakalářské práce.  

Testy v aplikaci by měl pacient vyplňovat 3x týdně – pondělí, středa, pátek. Díky této frekvenci 

bude lékař schopen včas reagovat změnou či navýšením medikace. Zároveň aplikace dává pacien-

tovi pocit, že se o něj někdo zajímá a motivuje ho to ke spolupráci.  

Aplikace hned při náhledu nabízí jednoduché menu, aby byla snadno pochopitelná jak pro zdravot-

nický personál, tak i pro pacienta samotného. Celá aplikace je koncipovaná do modré barvy, aby 

neovlivňovala pozornost a působila na něj uklidňujícím dojmem. V procesu získávání a vyhodno-

cování dat je potřebná spolupráce lékaře, praktické sestry a pacienta. Mobilní aplikaci ovládá prak-

tická sestra, pacient v aplikaci provádí příslušné testy a lékař k celkovému hodnocení stavu pacien-

ta využívá počítačový program. 

V základním menu praktická sestra provede registraci nového pacienta zadáním jeho osobních úda-

jů – jméno, příjmení, pohlaví, rodné číslo a také oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. 

Současná verze aplikace je navržena pro psychiatrickou kliniku FN Brno, čemuž odpovídá nabídka 

oddělení, ze kterých sestra vybírá. Po zadání veškerých potřebných údajů jsou tyto údaje uloženy 

do databáze aplikace. Tento pacient tedy získává přístup k sadě testů.  

Pokud budeme chtít provádět testování evidovaného pacienta, klikneme na tlačítko testování, kde 

se nám zobrazí seznam veškerých pacientů. V tomto seznamu můžeme využít vyhledávání dat pod-

le příjmení či rodného čísla. Před zahájením testování sestra zadá jeho aktuální váhu, kvůli kontrole 
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změn váhy vlivem užití medikace. Poté sestra předá pacientovi tablet, popř. mobil, na kterém je 

naistalovaná aplikace „MindCheck“. 

K dispozici je sada 4 testů, které by měl pacient vyplnit. Celkový čas testování by se měl pohybo-

vat do 15 minut, aby byla zajištěna maximální možná pozornost pacienta. Test určený k diagnostice 

aktuálního stádia deprese je celosvětově využívaný tzv. Beckova stupnice. Tento test se skládá 

z celkem 21 otázek, které se pacienta ptají např. na smutek, pocity viny, myšlenky na sebevraždu, 

spánek nebo úbytek hmotnosti. Tyto odpovědi jsou bodovány na škále 0-3 a na základě součtu bo-

dů je možné určit stádium deprese - 0-10 žádná,11-20 lehká,  21-40 střední, 41-60 těžká 

Další test, který se v aplikaci nachází, je věnovaný pacientově pozornosti. Člověk v těžké depresi 

má často sníženou reakční dobu. Naopak některým pacientům v mánii se dávají tlumivá antidepre-

siva, která mohou zapříčinit zpomalené reakce, které mohou vést až k zákazu řízení pod vlivem té-

to medikace. Lékař tedy i na základě tohoto testu může vidět, jak dochází ke zlepšení či zhoršení 

pozornosti a na základě této skutečnosti upravit farmakologickou léčbu.  

Test na paměť testuje pacientovu krátkodobou paměť tím, že se zobrazí řada čísel po určitou dobu. 

Po uplynutí této doby se čísla ztratí a objeví se pacientovi řádek, kam má tyto čísla ve správném 

pořadí zapsat. Tímto můžeme testovat jak pacienty staršího věku, tak i pacienty po elektrokonvul-

zivní terapii, kde vlivem elektrického účinku na mozek a vyvoláním krátkého epileptického zá-

chvatu často dochází k poruchám krátkodobé paměti.  

Poslední test, který pacient musí vyplnit je dotazník celkového stavu. Pacient zde odpovídá na pár 

otázek, které se týkají jeho nálady, proměnlivosti nálady během dne, kvality spánku, úzkostných 

stavů a také myšlenek na sebevraždu. Při tomto testu pacient vybírá ze stupnice 1-5 s hodnocením 

jako ve škole, 1 nejlepší a 5 nejhorší.  

Po vyplnění celé sady testu a stisknutím tlačítka „uložit a odeslat“ se veškerá data z testování ode-

šlou do sdíleného excelového dokumentu. Zároveň jsou poslední odeslaná data od pacienta uloženy 

do krátkodobé databáze, takže si sestra může zkontrolovat, který pacient byl kdy naposledy testo-

ván.  

 

Obrázek 2: Náhledy aplikace: hlavní menu, zadávání pacienta, testovací modul 

3 VYHODNOCENÍ DAT  

Vyhodnocení dat probíhá již přímo v počítači lékaře. Jedinou nutnou podmínkou k přístupu k da-

tům je stažení programu na zobrazení výsledků, který se nemocnici předá pomocí USB disku.  

Na sdíleném úložišti, kam se data z aplikace převádí, jsou data uložena v následujícím formátu: 
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Oddělení
Score 

deprese

Score 

pozornost

Score 

pamět

Score 

nálada

Score 

stabilita

Score 

suicidální 

myšlenky

Score 

spánek
Váha

22 42 0,2214 7 3 4 2 4 58,4
 

Tabulka 1: formát ukládání dat do tabulky ve sdíleném uložišti 

Celý tento program funguje na následujícím principu. Lékař se do programu přihlásí pod svým hes-

lem, aby se zamezilo přístupu nepovolené osoby do systému. Hned po přihlášení se lékaři zobrazí 

výčet jednotlivých pacientů. Zároveň aplikace označí pacienty, u kterých došlo k náhlému zhoršení 

stavu, aby mohl lékař případně okamžitě reagovat.  

V případě, že se lékař bude chtít podívat na nedávné výsledky, či kompletní historii, zvolí si paci-

enta z výběru. Lékaři se v hlavičce vypíší identifikační údaje o pacientovi – jméno, příjmení, RČ, 

pohlaví a oddělení, na kterém se pacient nachází.  

Pod touto hlavičkou si lékař bude moci vybrat, které výsledky chce kontrolovat. Výsledky se vy-

kreslují pomocí spojnicového grafu. V grafu je provedena klasifikace jednotlivých stádií deprese – 

žádná, lehká, střední, těžká (na základě prahových hodnot 10, 20, 40) a vyhodnocen průměrný re-

akční čas, aby měl lékař objektivní možnost posouzení. U dospělého zdravého člověka je reakce na 

optický podnět 0,18 s, na zvukový podnět 0,140 s i na dotyk 0,140 s. (ZAORAL, 2010) 

4 ZÁVĚR 

Mobilní aplikace „MindCheck“ by po zavedení do klinické praxe měla vést k pravidelnému sledo-

vání subjektivního i objektivního stavu pacienta hospitalizovaného s duševním onemocněním. Pra-

videlné testování vyvolá u pacienta pocit bezpečí a uklidnění, protože vidí, že sestry a lékaři mají 

podrobné informace o jeho stavu. Pro lékaře by aplikace měla být pomocníkem při vyhodnocení 

účinku zvolené léčby (může sledovat vývoj nálady, kvality spánku, počet panických atak popř. sui-

cidálních myšlenek) a současně je schopen posoudit vliv zvolené léčby na reakční dobu a krátko-

dobou paměť pacienta.  
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