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Telemedicína neboli terapie na dálku zahrnuje řadu kategorií, o kterých jsme mluvili v minulém
díle. Ve své praxi se zaměřuji zejména na monitoring obezity. Takové aplikace však úzce souvisejí i s dálkovou terapií, kdy je k hubnutí využíván zejména internet. Asi nejpropracovanější systém tzv. koučingu, tedy odborného vedení obézních pacientů, má u nás společnost STOB.
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svém portálu, motivujeme obéz
hových úbytků. Součástí je samo
ní pacienty také v rámci Fakul
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ty biomedicínského inženýrství
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Směrem dolů
po semaforu
Sebekoučink společnosti STOB
poskytuje zpětnou vazbu k jídel
níčku a pohybové aktivitě jedno
duchou formou semaforů. Paci
ent si do on-line aplikace zapisuje
svůj jídelníček a pohybové aktivi
ty a program mu zpětně vytvoří
podrobné zprávy o složení stravy
včetně energetické hodnoty a za
stoupení jednotlivých živin. Se
mafory jsou jednoduchou orien
tací, která pacientovi říká, co je
správné (zelená barva) a co je na
opak zakázáno (červená barva).
Oranžová barva slouží jako zdvih
nutý prst: „Pozor, nejde sice o zá
kaz, ale něco není v pořádku.“
Zejména při hodnocení jídelníč
ku noví pacienti začínají na čer
vené barvě.
Součástí je samozřejmě diskusní
fórum pro hubnoucí. Proces hub
noucí kúry charakterizuje jedna
ze zkušených diskutujících: „Od
červené k oranžové a pak od oran
žové k zelené, tak jsme začínali
všichni.“ Zpočátku obézní obvyk
le zjišťují, že v jejich jídle chybě
jí zejména bílkoviny a že konzu
mují nadbytek sacharidů a tuků.
Postupně se tak naučí nastavit jí
delníček správným směrem.
Pacienti si zapisují jídelníček tak,
že si vybírají položky rozsáhlé da
tabáze potravin, kde mají mož
nost sledovat také jejich slože

ní. Pokud si vyberou potravinu
pro dietu nevyhovující, databá
ze poradí, kterou jinou vhodnou
potravinou ji lze nahradit. Ba
revný semafor hodnotí potravi
ny s ohledem na redukční dietu.
Hlavními kritérii jsou obsah tu
ku, glykemický index sacharidů
a pochopitelně kalorická hodno
ta. Program je sestaven oprav
du velmi názorně, což umožňu
je orientaci i neprofesionálům
a teoreticky je možné jej využí
vat i bez péče lékaře či nutriční
ho terapeuta. Odborné vedení je
však samozřejmě vždy mnohem
vhodnější.

Zpětná vazba
od lékaře k pacientovi
Přestože jsou při hubnutí rozho
dující dietní opatření, je také dů
ležité porovnávat příjem a výdej
energie. I takové porovnání se
bekoučink STOBu nabízí. Na zá
kladě zapisovaného energetic
kého příjmu doporučuje vhodné
fyzické aktivity. Děje se tak opět
semaforovým systémem, kte
rý hodnotí přizpůsobení pohy
bu dietě.
Telemedicínský portál společnos
ti STOB dále poskytuje výživový
eLearning formou zábavných lek
cí. Ty hravým způsobem prove
dou uživatele základními pra
vidly zdravého životního stylu,
ale jsou zaměřeny také na emo
ce a myšlení. Paní doktorka Mál
ková, která je ředitelkou STOBu,
v sobě nezapře svou původní pro
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fesi psycholožky. Speciální dotaz
níky tak pacientům umožňují od
halit slabá místa v životosprávě
a v psychice. Tím, že se zaměří
na konkrétní oblast svého cho
vání, mohou velmi dobře využít
cílené rady v praxi. Jde například
o zvládání konkrétních podnětů,
které pacienty vedly k porušová
ní předsevzetí. Každý si volí kon
krétní cíl, váhový úbytek, ještě
před tím však vyplňuje základní
dotazník, který mu umožňuje ko
rigovat své představy správným
směrem. I při hubnutí je totiž dů
ležité volit reálné cíle a zhodno
tit motivaci.
Sebekoučink STOBu vychází
z principu kognitivně-behavio
rální terapie, což je psychologická
metoda, která učí pomalým po
stupným změnám a zpětné vaz
bě za plnění cílů. V souladu s tím
je portál rozdělen na tři základní
oddíly, jejichž názvy zní možná
legračně, ale naprosto vystihu
jí obsah: jídlokoučink, fitkou
čink a psychokoučink. Výsled
ky sebekoučinku má k dispozici
i lékař či nutriční terapeut obéz
ního pacienta, proto je lze vyu
žívat on-line přímo v ordinaci. To
je důležité pro zpětnou vazbu lé
kař – pacient.

