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Plánovaný obsah přednášky

• Zahraniční a výzkumné projekty v diabetologii 

– Telekonferenční přednáškový blok

– Výzkumné projekty, podpora pacientů přes sociální 

média a edukace

– Péče o pacienty s DM ve světě a u nás

– Farmakoterapie vs. režimová opatření – dieta a 

pohyb

– Úvod do 2. praktické úlohy - role lékař



Národní centrum pro výzkum ehealth

• Založeno roku 1993 jako Norwegian Centre for Integrated 
Care and Telemedicine (NST)

• Součást University Hospital of Notrhern Norway (UNN) 
hlavní a největší nemocnice v severní Skandinávii

• Severní Skandinávie – rozsáhlá, řídce obydlená oblast s 
obtížnou dopravou (fjordy)

• Expertní organizace WHO pro oblast telemedicíny

• Úzká spolupráce s University of Tromsø – The Arctic 
University of Norway (UiT)

• Možnost výjezdu v rámci programu Erasmus

• Možnost studia dual degree Ph.D. studia (1. LF UK + UiT)



Diani

• Telemedicínský systém
– Dálkový sběr, zpracování, uložení a zobrazování 

medicínských dat

• Jádro systému je postavené obecně

• Webové rozhraní je optimalizováno na
– Diabetes

– Hypertenze

• Postaveno na mobilním dohledovém systému 
pro senior SeniorInspect (Protectu)



SeniorInspect (Protectu)

• Vyvíjeno firmou CleverTech od roku 2009 - spin-off firma ČVUT a UK

• V komerčním provozu od roku 2010, aktuálně 120 platících klientů

• Krabička, serverové řešení, dohledový pult

• Určeno pro starší samostatně žijící osoby a osoby se zdravotními 
obtížemi

• V případě alarmu
– Operátor pultu zavolá uživateli

– Pomoc většinou poskytne kontaktní osoba

• Mechanizmy vytvoření alarmu:
– Stisknutí tlačítka

– Nízká aktivita

– Příliš dlouhé nabíjení

– Výpadek spojení



Seznam alarmů



Okno řešení alarmu



CleverTech data center
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Provozní data



Diani - základní funkcionality

• Sběr dat z diabetických deníků aplikace 
Diabetesdagboka

• Sběr dat z CGM v RT skrze NightScout/xDrip

• Sběr dat o fyzické aktivitě a spánku z Fitbitu/Xiomi
Bandu

• Možnost importu dat z CGM a insulinových pump

• Zobrazení agregovaného grafu mnoha veličin

• Generování reportu deníků

• Evidence pacientů, řízení přístupu lékařů

• Možnost vyplňování dotazníků (MBTI)



Report vytištěný pacientem
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Grafy - diabetes



Grafy - diabetes

• Možnost denního, týdenního a měsíčního náhledu 
s možností zoomu

• V měsíčním náhledu jsou hodnoty sumovánu po 
dnech

• Horní graf: glykémie, bazální insulin, alarmy

• Spodní graf: bolusy, sacharidy, kroky, hloubka 
spánku

• Kliknutím na legendu možno skrýt jednotlivé 
modality

• Ve spodní části numerické vyjádření hodnot



Diani - dotazníky



Diabetesdagboka

• Mobilní aplikace pro diabetický deník, důraz 
na jednoduchost používání

• Evidence glykémie, sacharidů, insulinu, fyz. 
aktivity

• Android i iPhone

• Možnost odesílání dat do Diani (není na 
Google Play ani Store)

• Automatický přenos glykémie z glukometrů 
Fora (Bluetooth 2.0)

• Widget pro zrychlené zadávání hodnot

• Graf průměru a rozptylu glykémie

• Databáze potravin (US, NO, CZ)

• Zobrazení profilů



Diabetesdagboka



Diabetesdagboka for Pebble

• Aplikace pro chytré hodinky Pebble

• Vyvíjíme ve spolupráci s Norským centrem NSE

• Ke svojí funkci vyžaduje mobilní telefon s nainstalovanou app
Diabetesdagboka

• Zrychlené zadávání hodnot do deníku (10x rychlejší než mobil)

• Nelze zadávat historické hodnoty

• Připomínání měření glykémie

• Možnost zobrazení trendu glykémie z NightScout

• Automatická registrace fyz. aktivity – počet kroků

• S mobilním telefonem jsou hodinky propojeno přes Bluetooth 4.0

• Hodinky Pebble využívají Pebble OS

• Problém: životnost baterie 2 dny



Diani – aktuální vývoj

• Napojení na dohledový pult Protectu
– Hlídání glykémie v reálném čase

– Hlídání hypertenze

– Připomínání měření se

• Automatická detekce problematických situací

• Napojení na NIS
– Hippo (psychiatrie)

– Medicalc

• Napojení na systém sestra-pacient
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