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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







Edukace dětských pacientů

• Propojení s glukometrem
• Furby reaguje na hodnoty glykémie a vysvětluje pacientovi, co se s jeho glykémií děje a jak by se měl 

zachovat

https://www.youtube.com/watch?v=qqOAFMwz8RY



Sdílení dat

Tvoje glykémie je 4.8, 
předchozí byla 7.2, to 
znamená, že klesá...

• Sdílení aplikace: dítě/rodič/učitel/rodinný příslušník

• Usnadnění komunikace a kontroly dítěte na dálku



Sociální média

• Jeden z nejmocnějších nástrojů pro edukaci pacientů

• Využívání Internetu pacienty:
• Hledání odpovědí na otázky

• Setkávání se s jinými pacienty

• Sdílení informací o léčbě

• Pacientská podpora

• Zdroj
• FB stránky, Twitter, Youtube,…

• webové edukační stránky

• Blogy, diskuzní fóra

• Časopisy



Sociální média

• Nebezpečí!
• Příliš velká důvěra

• Léčba na základě klamných či neodborných 
rad/informací

• Validita informací

• Je třeba zajistit kvalitní a důvěryhodné 
zdroje informací a pacienty o nich 
informovat
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Sledování 4 pacientů

• ALG001 žena info.alg001@gmail.com

• KP_1003 žena info.kp1003@gmail.com

• OS_1005 muž info.os1005@gmail.com

• (Anna Holubová žena) holubann@gmail.com

Pro případné dotazy 
pacientům



Přihlášení do webové aplikace Diani

• Web stránka: www.diani.cz

• Přihlašovací jméno pro ALG001: student1.ADIATECH

• Přihlašovací jméno pro KP_1003: student2.ADIATECH

• Přihlašovací jméno pro OS_1005: student3.ADIATECH

• Přihlašovací jméno pro Anna: student4.ADIATECH

• Heslo: doktor

http://www.diani.cz/


SMBG (tečky)
CGM (křivka)

Kroky (modrá)
Sacharidy (žlutá)
Inzulín (červená)
Spánek (zelená)





Jak číst data

Opakování rozboru, další příklady



Korekční 
bolus
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bolus
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Chůze

Pokles 
glykémie



Chůze

Pokles 
glykémie

Dojídání –> 
prevence 
hypoglykémie



Chůze

Pokles 
glykémie

Dojídání –> 
prevence 
hypoglykémie

Nárůst po 
jídle



Chůze

Pokles 
glykémie

Dojídání –> 
prevence 
hypoglykémie

Nárůst po 
jídle

Udržení během chůze 
díky předchozí dávce 
sacharidů

Chůze



Chůze

Pokles 
glykémie

Nárůst po 
jídle

Udržení během chůze 
díky předchozí dávce 
sacharidů

Pokles ke 
konci 
chůze

Dojídání –> 
prevence 
hypoglykémie



Noční hypoglykémie
- pacient se vzbudil



Frekventované měření 
glykémie z důvodu neklesající 
hyperglykémie



• Stejné dny

• Stejná trasa



Lehká chůze

Do 500 
kroků/15min

Do 500 
kroků/15min



• Sport
• Rychlá chůze

Nad 1000 
kroků



běh



automatický 
přenos z Pebble

Ruční zápis 
aktivity



Výstupy

a) Z dvoutýdenních záznamů si vyberte nejméně 5 situací (lze

v rámci jednoho dne nebo v různých dnech), kde popíšete

chování pacienta stran jeho self-managementu

• tj. např. zda reagoval v dané situaci správně na léčbu, zda v léčbě chyboval

a co mohlo být příčinou, jak vypadala ranní glykémie, glykémie před/po

jídle, jak zvládal případnou fyzickou aktivitu atd.

• Výstup: text či popsaný obrázek s vybraným grafickým záznamem



Výstupy

b) Na základě vlastního pocitu ze způsobu chování pacienta (tj. např. jak

zaznamenával údaje do deníku a jak často, frekvence a velikost porcí

sacharidů, pravidelnost měření, fyzická aktivita, pravidelnost

každodenního režimu atp.) pak na závěr odhadněte a popište typologii

jeho osobnosti (tedy jaký pacient asi je - svědomitý/lajdák, důsledný, 

lehkovážný, citově/rozumově orientovaný,..atp) a odůvodněte, proč by 

pacient mohl mít Vámi zvolenou vlastnost (stačí v odrážkách stylem

"vlastnost - důvod").



Výstupy

• Po dokončení vašeho rozboru zašlete výstupy na emailovou
adresu holubann@gmail.com, nejpozději do 19. 12. 2017
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Děkuji za pozornost
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