
Stručný návod na pořízení videozáznamu pacienta 
 
Vysvětlete pacientovi důvod, proč záznam pořizujete a nechte si podepsat 
informovaný souhlas (ke stažení zde). Jeden originál si nechte a jeden dejte 
pacientovi. 
 
Záznam pořizujte v dobře osvětlené místnosti, ideálně s použitím videokamery 
umístěné na stativu. Kamera však není vždy k dispozici a zvláště v případě 
akutních nebo přechodných projevů jde více o jejich uspokojivé zachycení než o 
ideální kvalitu.  Dnes lze pořídit použitelný záznam i na mobilní telefon.  Ten je 
(stejně jako kameru bez stativu) při natáčení nutno držet pevně, s rukou 
podepřenou o pevnou podložku, o vlastní tělo nebo o druhou ruku a při záznamu 
s ním nepohybovat.  Pokud potřebujete natočit příznak, který musíte osobně 
vyšetřovat, požádejte někoho, aby mobilní telefon při tomto záběru držel za Vás. 
 
Pacient by měl být přiměřeně obnažen (bez bot a ponožek, nejlépe ve spodním 
prádle). 
 
Záznam by měl obsahovat především přiměřeně dlouhý záběr klíčového 
příznaku, který chcete prezentovat. Tento záběr natočte podle toho, o kterou část 
těla se jedná a tak, aby se dobře ukázal klíčový příznak: 

- obličej v klidu, při pohybech očí a při řeči (detail včetně zvuku) 
- horní končetiny v klidu, při předpažení a při volním pohybu – klepání 

prsty, případně psaní, taxe prst-nos, pití ze šálku apod. (polocelek) 
- dolní končetiny v klidu a při podupávání (polocelek) 
- vyšetření reflexů a paretických příznaků (polocelek) 
- vstávání ze židle, stoj a stabilita stoje (celek) 

Každý záznam by měl obsahovat: 
- klidový záběr na celého pacienta vsedě, případně při řeči, 
- záběr celé postavy při chůzi. 

 
Záběry, které obsahují normální nález, použijte pouze tehdy, vidíte-li k tomu 
jasný důvod.  
 
Záznam sestříhejte do celkové délky maximálně 2-3 minut. Delší záznamy jsou 
neúnosně dlouhé a nudné! Záznam uložte v některém známém formátu: .mpeg, 
.wmv, .mov, .avi 
 
Se střihem a uložením záznamu Vám poradí náš konzultující lékař a 
technik, bude-li potřeba. 
 
Nahrát Váš videozáznam je možné zde:  
 
http://conferencepartners.cz/EPO2016/videoform/index.php .  
 
 
V případě technických problémů volejte: 224 262 108.  


