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Abstract 
The purpose of this study is to show functionality of 
clinical data retrieval on distance in the field of 
pulmonology and to set up the fundamentals for 
operational Tele-pulmonology system within mHeatlh 
concept with the usage of main medical instrument 
system in pulmonology, the Spirometer. The solution 
presented in this paper upgrades the Spirometer 
system with mobile data transfer onto the smart phone 
with the Android OS and send the collected data 
further to the backend server. 

1 Uvod 
Ugotovitve študije McKinsey [1]  napovedujejo, da je 
kar 69% ljudi na svetu zainteresiranih ali zelo 
zainteresiranih za uporabo proizvodov ali storitev 
mZdravja. Raziskave trga kažejo, da bo ta segment v 
prihodnosti na globalni ravni obračal med 50 in 60 
milijard ameriških dolarjev letno, od tega bodo 50% 
delež predstavljale storitve zajemanja podatkov z bio-
senzorji. Posebna pozornost je namenjena kroničnim 
boleznim. Zaradi naraščajočega trenda obolenj na 
svetovni ravni povzročajo te bolezni zdravstvenim 
blagajnam največji del stroškov.  
Pojavnost KOPB (Kronično Obstruktivna Pljučna 
Bolezen) v svetu narašča [2]. Kljub preventivnim 
naporom naj bi se število bolnikov s KOPB v 
preteklem desetletju podvojilo [3]. Pričakuje se, da se 
bo KOPB do leta 2020 v svetu povzpel na tretje mesto 
kot vzrok smrtnosti [4]. Bolniki s KOPB vse življenje 
živijo z boleznijo, zato potrebujejo konstantno 
preverjanje stanja bolezni ter stik s izbranim 
zdravnikom, specialistom za pljučne bolezni in 
drugimi zdravstvenimi delavci. Prizadevanja za 
umestitev tehnologije, ki bi omogočila spremljanje 
bolnikov na daljavo, obstajajo že dolgo. Pacienti 
morajo, kljub temu, da se kronična bolezen ni 
poslabšala, mnogokrat na kontrole priti osebno, 
največkrat se morajo voziti do specializirane 
bolnišnice, kar jim vzame veliko časa, pri tem pa so 
izpostavljeni tudi drugim infekcijam v bolnišnicah. Tu 
so še bolniki, ki se jim zaradi nerednih obiskov pri 
zdravniku ali specialistu stanje poslabša. To pripelje 
do hospitalizacije pacienta, ki je za zdravstveni sistem 
izredno draga. V Sloveniji naj bi bilo po podatkih 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v 
letu 2007 kar 2400 hospitalizacij teh bolnikov, stroški 
pa naj bi znašali več kot 5,5 milijonov evrov [5]. 
Cilj telemedicine je vzpostaviti komunikacijski kanal 
in neprekinjeno merjenje ter spremljanje 

zdravstvenega stanja KOPB bolnika. Tak pristop ne 
nadomešča zdravnika, temveč nudi boljši vpogled v 
zdravstveno stanje pacienta, saj specialistu pomaga pri 
zgodnjem oziroma preventivnem diagnosticiranju 
težav, ugotavljanju napredka bolezni in predpisovanju 
ustreznega zdravljenja. Z napredkom na področju 
mobilne telefonije v zadnjih nekaj letih se na trgu in v 
klinični uporabi na področju zdravstva uporablja vse 
več aplikacij, ki so vezane ali povezane s pametnimi 
mobilnimi telefoni, kar kaže na zelo resen in hiter trend 
rasti, čemur sledijo tudi vodilni segmenti podjetji in 
zdravstvenih ustanov na tem področju [6]. 
 

2 mZdravje 

Beseda mZdravje je sestavljenka iz besede m (mobilno) 
in Zdravje. Nanaša se predvsem na del telemedicine, ki 
znotraj BAN (angl. Body Area Network) omrežja 
uporablja za komunikacijski prehod mobilni telefon. 
Tako namesto PC ali namenske naprave za branje 
podatkov iz bio-senzorjev uporabimo mobilni telefon. 
Tak pristop ima vrsto prednosti, saj smo z mobilnim 
telefonom dosegljivi vsepovsod, kjer je omrežje in 
nismo omejeni na uporabo zdravstvenih aplikacij samo 
doma ali blizu Interneta. Koncept mZdravja se je v 
zadnjih dveh letih zelo razvil in predstavlja tudi trende 
prihodnosti na področju telemedicine. 

 

 
Slika 1: Prikaz funkcionalnosti BAN omrežja v 
povezavi z celotnim konceptom telemedicine 
 
2.1 Trendi in uporabnost v mZdravju 

Na svetu je trenutno 525 operativnih ponudnikov 
mobilnih storitev in 4 milijarde uporabnikov. V letu 
2010 je bilo prodanih 1,6 milijarde mobilnih telefonov. 
V ZDA je polovica mobilnih telefonov t.i. pametnih, 
kar jasno nakazuje trend v mobilni telefoniji. 
Revolucijo na tem področju sta napravila iPhone in 
Android. Vendar pa lahko povečan prodor/obseg 
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uporabe zaznamo tudi v drugih državah. Svetovna 
porast uporabnikov mobilnih telefonov [7] se v letu 
2010 ocenjuje na 76 odstotkov in naj bi do leta 2013 
dosegla 85 odstotkov celotnega svetovnega 
prebivalstva, kar jasno nakazuje vse večji in hitrejši 
trend naraščanja povezanosti preko mobilne telefonije. 
Ocenjuje se, da bo do leta 2014 na svetu v uporabi 
približno milijarda pametnih telefonov [8]. Prav zaradi 
povečane uporabe mobilnih telefonov in pametnih 
telefonov smo bili v letu 2010 priča začetku  
neverjetno hitrega in progresivnega razvoja na 
področju mZdravja. V ZDA naj bi kar 64 odstotkov 
zdravnikov (podatek je iz leta 2009) uporabljalo 
pametne telefone [9], iPad-e in Tablets, ta številka naj 
bi od leta 2007 porasla kar za 50 odstotkov. 53 
odstotkov pacientov s kroničnimi obolenji ima dostop 
do mobilnega telefona, ta trend pa nakazuje, da bo do 
leta 2013 kar 60 milijonov kroničnih bolnikov 
uporabljalo telemonitoring za nadzor kritičnih 
parametrov kroničnih bolezni [10]. 
Mobilnost oziroma uporabo mobilnih telefonov ali 
naprav na področju zdravstva lahko razdelimo v 
skupine [11]: 

• biometrični podatki in monitoring, 
• kronične bolezni ter dobro počutje, 
• tele-oskrba na domu  za starejše, 
• rešitev za bolnišnice in klinike, 
• aplikacije za ponudnike in uporabnike, 
• zbiranje podatkov in podatkov o epidemijah, 
• izobraževanje in reference v zdravstvu. 

2.2 Trendi na področju tehnologij v mZdravju 

Sistem, ki bi bil, glede na sisteme in tehnologije, 
opisane v diplomskem delu, za tržišče smiseln, bi 
vseboval en hub (black box, PC ali pametni telefon), 
na katerega bi bilo mogoče modularno dodajati 
različne aplikacije za bolnike z različnimi kroničnimi 
obolenji. Sistem mora biti za uporabnika čim bolj 
enostaven, tako da bi si ta lahko sam izbiral bio-
senzorje, si jih po želji dodajal in pravilno meril 
telesne parametre. Do začetka meritve bi morali 
zadostovati največ trije koraki; pred začetkom 
merjenja bi si moral uporabnik namestiti opremo čim 
hitreje in čim bolj enostavno. Aplikacija bi 
avtomatsko predlagala pošiljanje meritev na t.i. 
zdravniški strežnik, kjer bi zdravniki in drugi 
zdravniški delavci imeli dostop do podatkov skladno z 
njihovimi pooblastili in zadolžitvami. Ti podatki bi se 
na strežniškem zaledju statistično obdelovali in bi v 
okviru CDSS (angl. Clinical Decision Support 
System) služili kot podpora zdravnikom pri odločanju. 
Glede na trende v telemedicini je smiselno narediti 
aplikacijo v okviru koncepta mZdravje, kar pomeni, 
da bi se za hub uporabil kar mobilni telefon. 
Tehnologija se je v zadnjih nekaj letih razvila do te 
mere, da lahko mobilni telefoni uporabljajo več 
različnih brezžičnih tehnologij, oziroma tisto, ki je 
trenutno na voljo ali pa je od vseh najcenejša. Tako bi 
moral imeti mobilni telefon možnost izbire pošiljanja 

podatkov po GPRS omrežju, Wi-Fi internetnem 
omrežju ali 3G omrežju. S takim konceptom je mobilni 
telefon uporaben kadarkoli in vsepovsod tam, kjer 
imamo omrežje. Tako lahko bio-senzorje, ki so danes 
dostopni v dimenzijah velikostnega razreda nekaj 
centimetrov, vzamemo s seboj tudi na potovanje, 
dopust, izlet itd.. To je tudi osnovni koncept mZdravja. 
Spominska zmogljivost mobilnih telefonov se z vsakim 
novim modelom povečuje, tako da bi se podatki 
nenazadnje lahko shranjevali tudi na mobilnem 
telefonu. Iz varnostih razlogov se sicer nagibam bolj k 
ideji, da bi bili ti podatki shranjeni le v primeru, ko 
telefon nima omrežja, čim pa bi se priklopil na omrežje, 
bi se ti podatki samodejno poslali na zaledni strežnik.  
 
2.3 Izbira optimalne tehnologije v mZdravju 

Glede na razširjenost pametnih telefonov in njihovega 
predvidenega porasta v naslednjih dveh letih bi bilo 
najbolj optimalno, da je, vsaj za mobilne telefone, ki to 
podpirajo, aplikacija v Javi. Platforma Jave ponuja 
vrsto knjižnic, ki so že prilagojene, in tako zelo olajšajo 
delo pri razvoju aplikacije. Omogočajo tudi razvoj 
uporabniku prijaznih grafičnih vmesnikov, kar je s 
stališča uporabnika izredno pomembno. 
Aplikacija mora biti pri 3G telefonih narejena tako, da 
bi brez vednosti uporabnika samodejno preklapljala 
med GPRS, 3G in Wi-Fi omrežji. S tem bi, kadarkoli in 
kjerkoli, omogočili nemoteno pošiljanje podatkov.  
Mobilni telefon bi z zalednim strežnikom vsakič znova 
vzpostavil povezavo preko bazne postaje in CN ter 
RAN omrežnih modulov, s pomočjo asimetričnega 
šifriranja in digitalnega certifikata pa pošiljal podatke. 
Podatki o telesnih parametrih bi bili shranjeni v bazi 
podatkov, ki ne bi vsebovala osebnih podatkov o 
uporabniku. Ta bi bila potem ustrezno povezana z bazo 
osebnih podatkov, med obema pa bi bila zagotovljeno 
ustrezno šifriranje.  
Dopolnjeni, izmenjani in osveženi podatki bi se lahko 
nenehno shranjevali v EHR nacionalnem sistemu. 

 
Slika 2: Prikaz celotnega koncepta mZdravja znotraj 
telemedicine 
 

3 Praktična rešitev iz področja 
pulmologije na Android platformi 

Namen tega poglavja je prestaviti konkretno aplikacijo 
za oddaljen nadzor in spremljanje pacientov s KOPB. 
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3.1 Izbor opreme za rešitev 

Kot senzor uporabimo Datospir Micro spirometer, 
španskega proizvajalca Sibelmed, ki je v nekaterih 
evropskih projektih dejaven tudi na telemedicinskem 
področju. Datospir Micro je bil zasnovan v podjetu 
SIBEL S.A. v sodelovanju z bolnišnico za 
pulmologijo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau v 
Barceloni.  
Komunikacija lahko poteka po treh različnih kanalih: 
neposredna USB povezava na PC, Bluetooth, ali 
RS232. 

 
Slika 3: Spirometer Datospir Micro C, proizvajalca 
Sibelmed (ESP) [12] 
 
Izbrali smo povezavo preko Bluetooth, zaradi 
dokazljivosti koncepta brezžičnosti, predvsem pa zato 
ker gre za eno najpogosteje uporabljenih tehnologij v 
telemedicini.  
Za pametni telefon smo uporabili Samsung Galaxy S 
II, oziroma Operacijski sistem Android 2.2, kar 
pomeni da rešitev deluje tudi na vseh poznejših 
različicah. 

3.2 Opis rešitve 

Pri razvoju protokola za prenos podatkov iz 
spirometra na platformo Android smo mislili 
predvsem na zmožnost avtomatskega prenosa 
podatkov preko Bluetooth tehnologije, ki bi omogočila 
podlago za razvoj preproste aplikacije, ki bi jo lahko 
KOPB bolniki uporabljali doma. Za izhodišče smo 
vzeli idejo, da bi lahko test spirometrije pacienti, z 
vodenjem zdravnika specialista pulmologa, opravljali 
v domačem okolju, jih avtomatsko poslali na telefon, 
nato pa bi imeli možnost podatke poslati naprej na 
strežnik, na katerem bi lahko do podatkov dostopali 
pooblaščeni zdravstveni delavci.  
Za povezavo spirometra s pametnim telefonom smo 
uporabil programski jezik Java, ki sem ga urejal v 
urejevalniku Eclipse. Za delo na Androidu je bilo 
potrebno naložiti tudi gonilnike za Androida (SDK 
Android).  
Rezultati, ki jih dobimo s testom na spirometru, se 
lahko prenesejo na pametni telefon skozi RS-232C 
komunikacijski kanal, ki je vključen v sami napravi. 
To komunikacijo simuliramo s protokolom Bluetooh 
protokol RFComm. 
 

3.3 Princip delovanja 

Komunikacija s pametnim telefonom poteka po 
naslednjem protokolu: 

• Telefon začne komunikacijski proces s 
pošiljanjem ukaza M_OPEN_COM in nato 
spirometer (naprava) pošlje potrditev ACK. S 
tem odpre serijski kanal.  

• V naslednjem koraku telefon pošlje ustrezen 
ukaz. Če ta ukaz ni pravilno sprejet ali v 
primeru izteka časovnika naprava vrne NAK 
(NON-ACK). To sporočilo se v primeru 
napake ponovi trikrat. 

• TIME OUT med posameznimi ukazi so 400 
ms v telefonu in 2,5 s v napravi 

• Pri komunikaciji v realnem času se mora 
naprava osveževati vsakih 400 ms, v 
nasprotnem primeru naprava zapre 
komunikacijski kanal. 

• Sporočila potekajo po predpisanem protokolu: 
• Sporočila se začnejo z začetkom teksta s 

komando STX 
• Naslednji podatek je velikost ukaza (SIZE) 
• Tretji podatek je podatek o napravi (DEVICE) 
• Nato sledi glavna informacija ukaza 
• Potem pri vsakem ukazu izračunamo vsoto 

SIZE +2 (naslednja dva ukaza) – CHK 
• Ukaz se zaključi z ETX (End of TEXT), ki je 

enak SIZE+3 
CHK je rezultat XOR operacije od prvega znaka do 
ETX (brez vključitve ETX). Namen ETX komande je 
preverjanje, če je prišlo do napake v prejetem nizu. 
Primer ukaza: 
 0 1 2 3 SIZE+2 SIZE+3 

M_OPEN_COM STX DEVICE DEVICE ENQ CHK ETX 

 

Tabela 1: Struktura ukaza na spirometru 

Aplikacijo v Javi sem sestavil iz petih Java razredov: 
DataspirMicro.java 
BluetoothMessageService.java 
DeviceListActivity.java  
DatospirProtocol.java 
TelemedicineResult.java 

 
Slika 4: Grafični prikaz komunikacije med razredi Java 
aplikacije Datospir Micro 
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Slika 5: Bločni diagram poteka celotnega 
protokola za izpis podatkov na Android 

 

Sklep 
Namen dela je bil prikazati koncept avtomatskega 
pošiljanja podatkov iz certificirane medicinske 
naprave, spirometra, ki v pulmologiji predstavlja 
enega ključnih medicinskih pripomočkov za 
ugotavljanje stanja KOPB bolnikov. 
Razrede sem spisal v programskem jeziku Java, ki je 
trenutno za pametne telefone najbolj uporabljen in 
zastopan programski jezik. Aplikacija je potekala na 
platformi Android. Prikazan koncept ponuja rešitev, ki 
omogoča, da lahko iz certificiranega medicinskega 
aparata za klinično uporabo z več parametri zajamemo 
podatke in jih preko Bluetooth povezave 
prenesemo/zapišemo na mobilni telefon ter jih nato 
pošljemo na strežniško zaledje. Od tu naprej se nam 
ponuja več možnosti. Podatke lahko prikažemo v 
obliki aplikacije na telefonu, jih lahko še naprej 
obdelujemo ali pa celo pošljemo naprej na hrbtenično 
omrežje, kjer jih lahko z uporabo primerne 
uporabniške aplikacije spremlja zdravnik specialist ali 
drugo pooblačeno zdravniško osebje. Ti podatki se 
lahko statistično obdelajo in služijo zdravniku ali 
specialistu pulmologije kot vsakodnevni indikator 
stanja pacienta.  
Spirometer pri samem testu lahko zabeleži do 43 
parametrov. Za potrditev delovanja koncepta in 
iskanje opisanih rešitev smo  iz spirometra prenesli na 
Android vse razpoložljive podatke. Zato, da bi 
prikazali in potrdil pravilnost koncepta, smo za prenos 

iz Androida izbral osem parametrov in jih s pomočjo 
protokola v Javi prenesli na strežnik.  
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