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MÁME TECHNOLOGIE, KTERÉ PRODUKUJÍ MNOHO DAT

Co s těmito daty?



1. Prostá vizualizace měřených parametrů









2) Statistické vyhodnocení daného parametru 
(simple/advanced)





3) Sdílení dat





4) Automatické výpočty potřebných 
parametrů



Bolusový kalkulátor, aktivní inzulín,...



5) Pokročilá analýza dat/data mining

• hledání souvislostí v datech, repetitivních opakování,...

• modelování

• vývoj prediktivních algoritmů

.

.

.



hledání souvislostí v datech, repetitivních opakování



Night hypoglycaemia –
patient´s movements

hledání souvislostí v datech, repetitivních opakování



Walking



modelování

známe souvislosti 
mezi jednotlivými 
parametry



Výstupy

• „Decision-making support systems“ (systémy pro podporu 
rozhodovacích procesů)

• Alarmy

• Notifikace

• Upomínky

• Edukační prostředky



Webové aplikace



Dexcom Studio/Clarity











Ambulatory Glucose Profile

• standardizované zobrazení dat z CGM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737658/

http://www.bjd-abcd.com/index.php/bjd/article/download/131/274



Carelink Pro















Diabetický deník



Papírový



Elektronická verze pro tisk



Desktopové aplikace



Mobilní aplikace



Diabetes:M

• glykémie, jídlo (sacharidy, kalorie), 
medikace (bolus i bazál, typ), pohyb, 
HbA1c, váha

• bolusový kalkulátor
• databáze potravin
• zobrazení aktivního inzulínu
• označení míst vpichu
• podrobné statistiky
• export/import dat (csv, xls) z externích 

zdrojů (carelink, dexcom, Libre, OneDrop, 
Accuchek,...)

• propojení s Google Fit, Fitbit, Nightscout
• propojení s hodinkami Android Wear

Jazyk: Čeština



Contour Diabetes

• použití POUZE v kombinaci  s 
glukometrem Contour Plus One –
synchronizace dat

• glykémie, jídlo, medikace, pohyb

• Android/iOS

Jazyk: Čeština



Diabetesdagboka

• glykémie, sacharidy, kalorie, 
inzulín, orální léky, váha

• synchronizace dat z glukometru 
FORA Diamond Mini

• databáze potravin

• propojení s aplikací Runkeeper

• propojení s Pebble hodinkami

• základní statistiky z glykémie

• export dat (csv)

Jazyk: Čeština



One Drop

• glykémie, jídlo (+fotka, barcode), 
medikace (bolus i bazál), pohyb

• Android/iOS

• propojení s:
• glukometr One Drop

• Fitbit

• Google Fit, Health Kit (Apple)

zajímavost: placená verze EXPERT – edukační program od CDE (US)

Jazyk: Angličtina



MySugr

• v ČR není dostupná

• verze Basic/Pro (placená)

• synchronizace s glukometrem Accu-chek
Guide (Bluetooth)

• synchronizace dat s Apple Health, Google Fit

• glykémie, jídlo, inzulín, fyzická aktivita

• bolusový kalkulátor

• generování reportů

• coaching (CDE)

Jazyk: Angličtina



Carbs&Cals

- databáze potravin
- obrázky s různými 

velikostmi porcí
- nutriční hodnoty

Jazyk: Angličtina

placená 
(120CZK)



Bolusový kalkulátor

mySugr

• mobilní aplikace – vhodné 
pro pacienty s MDI

Acch-chek connect



Serious Games & Diabetes Apps

• Mobilní aplikace – edukační hry, diabetické deníky,…
• Slouží k:

• Edukaci pacientů (u serious games zjm. pro dětské pacienty)
• Motivaci dodržovat správný léčebný režim



1. praktická úloha
Vedení diabetického deníku Diabetesdagboka



Diabetesdagboka

• Pro splnění prvního úkolu (role pacienta) je požadováno zaznamenávat si do 
deníku veškeré údaje, které se běžně po pacientovi žádají, tzn. glykémie změřené
glukometrem, dávkování inzulínu, množství snězených sacharidů, pohybovou
aktivitu. 

• Požadavky na rozsah:
• alespoň 3 dny s evidencemi záznamů

• každý ze 3 dnů bude obsahovat nejméně:
• 4 záznamy glykémie

• 3 záznamy jídel s rozepsanou kalkulací počtu sacharidů v poznámce

• záznam inzulínu adekvátní vůči evidenci sacharidů a glykémií

• 1 poznámku o fyzické aktivitě (sport, chůze, práce na zahradě,….)

Google PlayApp Store

• Stáhněte a nainstalujte si aplikaci diabetického deníku
Diabetesdagboka













• Funkce hledání podobných 
situací – pomoc při dávkování 
inzulínu

• Vyhledá 20 nejpodobnějších 
situací té, ve které se pacient 
aktuálně nachází (na základě 
času, dávky sacharidů, glykémie 
před jídlem)

• Kliknutím na danou situaci se 
pacient přenese do historie 
záznamů



Návody

• Facebook: Diabetesdagboka Czech, sekce „Poznámky“



Diabetesdagboka

• sacharidy, pohyb – skutečné hodnoty

• inzulín, glykémie – fiktivní (odhadnuté) hodnoty

• 1 výměnná jednotka (v.j.) = 10g sacharidů

• 10g sacharidů pokryje 1 inzulínová jednotka (IU)

• u záznamů konzumace sacharidů si do poznámky pište skladbu jídla

• u záznamů fyzické aktivity si můžete psát do poznámky druh aktivity a případně i reakci na léčbu, například, 
že byste si snížili nebo zvýšili bazální dávku inzulínu, nebo se najedli před/po sportu atp.

• glykémie si zaznamenávejte minimálně 3x denně (před hlavními jídly) a před spaním, navíc můžete i cca 2h 
po jídle

• hodnoty glykémií si určete na základě vlastního uvážení, můžete se držet například doporučení:
• lačná glykémie 4-7mmol/l
• postprandiální glykémie (1-2h po jídle) by měla být v rozmezí 5-9 mmol/l
• glykémie před jídly a v ostatní dobu 4-7mmol/l



Diabetesdagboka

• Pro pomoc s počítáním sacharidů a informací o léčbě a cílových rozmezí lze navštívit například stránky:

• http://www.diacentrum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=71 (po pravé straně
v menu se proklikáte k požadovaným sekcím)

• http://www.lecbacukrovky.cz/vymenne-jednotky (zde zjm. odkazy na výměnné jednotky, odhad jídla dle
velikosti porce apod.)

• http://www.kaloricketabulky.cz/ (pro zjištění nutričního složení potravin, můžete si stahnout i aplikaci do 
mobilu)

•

• Po dokončení vašeho sběru dat zašlete vaši databázi emailem na adresu holubann@gmail.com nejpozději
do 19. 12. 2017, a to následujícím způsobem:

• v aplikaci Diabetesdagboka v menu -> nástroje zvolte "Odeslat databázi" - pak lze z nabídky soubor buď
uložit do požadované složky v telefonu a následně přiložit do zprávy, nebo rovnou zaslat emailem.

• Předmět zprávy formou ADIATECH: Jméno Příjmení (tedy například ADIATECH: Anna Holubová)

http://www.diacentrum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=71
http://www.lecbacukrovky.cz/vymenne-jednotky
http://www.kaloricketabulky.cz/
mailto:holubann@gmail.com


Děkujeme za pozornost!

Jan Mužík
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