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Cíl: Cílem práce je analýza odeslaných záznamů EKG z hodinek Apple Watch (Apple Inc.) verze 
4.0. u pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny.  
Metodika: Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) začala od června 2019 poskytovat svým 
pojištěncům možnost odeslat EKG záznam z hodinek Apple Watch přes aplikaci Vitakarta 
k vyhodnocení do telemedicínského centra MDT.  Jedná se o pořízení jednosvodového EKG 
záznamu zobrazeného na standardizovaném EKG papíru s rychlostí posunu 25 mm/s a 10 
mm/mV v délce trvání 30 sekund. U všech záznamů byly analyzovány základní parametry 
(rytmus, frekvence, základní intervaly). Záznamy mohou zasílat pouze klienti, kteří nejsou 
sledováni u kardiologa, resp. se neléčí s jinou poruchou srdečního rytmu. 
Výsledky: Za období 4 měsíců bylo analyzováno 45 EKG záznamů u 43 klientů (7 žen), 
průměrného věku 41±14 let. Průměrná TF byla 73±16/min. Průměrné srdeční intervaly byly: PQ 
180±29 ms, QRS 90±16 ms a QTI 391±27 ms. Na odeslaných EKG záznamech byl fyziologický 
sinusový rytmus (SR) diagnostikován u 36 (80%) klientů, SR s AVB I. stupně u 2 (5%) klientů, SR 
s izolovanými KES u 1 (2%) klienta  a pravidelný rytmus bez patrné P vlny u 4 (9%) klientů, 
nespecifický tvar  vlny T byla přítomen u 2 (4%) klientů. Provedení standardního 12-ti svodového 
EKG bylo doporučeno 7 (16%) klientům. Automatická analýza ukázala přítomnost SR jako 
základního rytmu u všech klientů. 
Závěr: Možnost hodnocení jednosvodového EKG z hodinek apple Watch poskytuje prvotní 
skríning pacientů, avšak nenahrazuje standardní 12-ti svodové EKG či dlouhodobou EKG 
monitoraci. Na otázku nakolik tento skríning bude iniciovat provedení dalších dlouhodobějších 
typů monitorace EKG, může odpovědět testování metody na větším vzorku klientů.  Nesporně 
je však tato metoda jednou z cest k záchytu a prevenci méně symptomatických nebo 
asymptomatických arytmií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


