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Určené použití
Glooko je software pro správu dat určený k použití doma a v prostředí zdravotnických zařízení na
pomoc osobám s diabetem a jejich lékařům a dalším zdravotnickým odborníkům při kontrole,
analýze a vyhodnocení dat ze zařízení na podporu účinného programu řízení diabetu. Glooko se
připojuje ke kompatibilním zdravotnickým a sledovacím zařízením a umožňuje uživatelům přenos
jejich dat do systému Glooko.
Glooko neposkytuje rozhodnutí o léčbě ani se nesmí používat jako náhrada za odbornou radu
lékaře.

Upozornění
Glooko neměří, neinterpretuje a nedělá rozhodnutí na základě dat, která předává, ani není určen
k poskytování automatických rozhodnutí o léčbě ani jako náhrada odborného úsudku. Všechny
zdravotní diagnózy a léčba musí být prováděny pod dohledem a dozorem příslušného
poskytovatele zdravotní péče.
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1. Začínáme s používáním Glooko®
Glooko je sjednocená platforma pro řízení diabetu, která hladce synchronizuje informace o
glykémii a další relevantní zdravotní údaje z populárních glukometrů (BG), inzulinových pump a
zařízení chytrá pera, zařízení pro průběžné monitorování glykémie (CGM) a sledovacích zařízení
pro zdraví a kondici. Řešení Glooko nabízí důležité náhledy do korelací mezi trendy glykémie
pacientů a jejich příjmem sacharidů, dávkou inzulinu, cvičením a dalšími biometrickými faktory,
které umožňují lékařským týmům dělat lépe informovaná rozhodnutí a zlepšit celkovou kvalitu
diabetické péče. Glooko objasňuje problémy a umožňuje tak poskytovatelům účinněji
optimalizovat a řídit celou populaci pacientů s diabetes v průběhu návštěv v ordinaci i mezi nimi.
POZNÁMKA: Některé obrazovky se mohou lišit v závislosti na dalších funkcích přidaných do
předplatného. Další informace viz Příloha 1: Přídavné funkce.

1.1. Kompatibilita
Glooko podporuje následující verze webových prohlížečů:
•
•
•
•
•

Internet Explorer verze 11 nebo pozdější
Internet Explorer Edge verze 44 nebo pozdější
Google Chrome verze 57 nebo pozdější
Firefox verze 51 nebo pozdější
Safari verze 8 nebo pozdější

Kompatibilitu zařízení pro diabetes pacienta vyhledejte na stránce Kompatibilita Glooko.

1.2. Identifikace nástroje k načítání pro vaši kliniku
Proces načtení pacientových dat o diabetu se bude lišit podle toho, jaký nástroj k načítání vaše
klinika má k dispozici. Podrobné pokyny k používání každého nástroje k načítání dat naleznete v
příslušné stručné úvodní příručce:
•
•
•

Glooko Transmitter
diasend® Transmitter
Glooko Uploader
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1.3. Načtení a zobrazení pacientských dat o
diabetu
Až se seznámíte s kompatibilitou diabetického zařízení a nástrojem k načítání vaší kliniky, začněte
načítat pacientská data o diabetu do Glooko podle níže uvedených kroků:

Krok 1: Připojení a načtení zařízení pro diabetes
Připojte pacientovo diabetické zařízení k nástroji k načítání kliniky a zahajte proces načítání podle
kroků v příslušné stručné úvodní příručce.
Po načtení dat z diabetického zařízení přejděte na my.glooko.com ve webovém prohlížeči a
přihlaste se do nástroje Population Tracker, kde načtená data můžete přiřadit nebo zobrazit.

POZNÁMKA: Pokud má vaše klinika povoleno jednotné přihlašování, klikněte na Přihlášení SSO,
zadejte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a postupujte podle výzev na obrazovce.
Zdravotničtí pracovníci, kteří jsou připojení k několika klinikám, se mohou přihlásit pomocí
stejných přihlašovacích údajů a poté po přihlášení vybrat požadovanou kliniku. Možnost změnit
kliniku se nachází v rozevírací nabídce v pravém horním rohu, kde je zobrazen kód ProConnect.

Glooko® pro kliniky

5

Krok 2: Přiřazení dat ze zařízení pacientovi
POZNÁMKA: Tento krok se vztahuje pouze na uživatele zařízení Glooko Transmitter a Uploader.
Všichni ostatní uživatelé mohou přejít ke kroku 3.

Přiřazení zařízení
Po kliknutí na záložku Přiřadit zařízení se zobrazí seznam všech zařízení načtených v posledních
24 hodinách. Zde máte možnost filtrovat podle Terminálu (sériové číslo) nebo Typu zařízení
(CGM, glukometr nebo pumpa).
Glooko se pokusí spárovat načtená zařízení s pacientem podle sériového čísla zařízení.
•

•

Pokud je nalezena správná kombinace: Budete mít možnost Přiřadit pacientovi [Jméno
pacienta] nebo Přiřadit jinému pacientovi.
o Po kliknutí na Přiřadit jinému pacientovi budete vyzváni, abyste vyhledali stávající
účet pacienta nebo vytvořili nový účet pacienta.
Pokud není nalezena správná kombinace: Zařízení bude označeno jako Nové zařízení a vy
budete mít možnost je Přiřadit.
o Po kliknutí na Přiřadit budete vyzváni, abyste vyhledali stávající účet pacienta
nebo vytvořili nový účet pacienta.

Po přiřazení se zařízení přesune z nepřiřazených do nedávno přiřazených. Budete mít možnost
zobrazit účet pacienta, Vytvořit zprávu nebo Zrušit přiřazení.
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Zrušit přiřazení zařízení
Pokud přiřadíte zařízení omylem a potřebujete zrušit jeho přiřazení k pacientskému účtu,
klikněte na Zrušit přiřazení vedle zařízení v části nedávno přiřazená. Zařízení se přesune z
nedávno přiřazených do nepřiřazených a veškerá data spojená s tímto načtením budou
odstraněna z pacientova účtu. Poté budete mít možnost přiřadit zařízení jinému pacientovi.
POZNÁMKA: Kliknutím na Obnovit seznam aktualizujte seznam přiřazených a nepřiřazených
zařízení.
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Krok 3. Zobrazení pacientských dat o diabetu
Zobrazení pacientů
Seznam pacientů zobrazuje seznam všech pacientů, kteří jsou připojeni přes ProConnect k vaší
klinice (to znamená, že jsou připojeni pomocí jedinečného ProConnect kódu vaší kliniky). Máte
tak okamžité zobrazení vaší populace pacientů.
POZNÁMKA: Seznam vašich pacientů může v naší staré verzi Population Tracker vypadat jinak.
Další informace viz A.4. Starý Population Tracker.
Pokud chcete vyhledat konkrétní pacienty, vyberte Jméno, MRN nebo Datum narození z
rozevírací nabídky v horní části stránky a do vyhledávacího pole zadejte svá vyhledávací kritéria.
Také můžete kliknout na Filtrovat pacienty a filtrovat výsledky podle příznaků nebo jiných
atributů, nebo třídit pacienty kliknutím na záhlaví kteréhokoli sloupce.

Population Tracker poskytuje možnosti filtrování a sledování, včetně schopnosti vytvářet vlastní
značky a pozvat pacienty ze seznamu pacientů.
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Souhrn pacienta
Po kliknutí na pacienta budete přesměrováni na souhrn pacienta, který poskytuje přehled
diabetických dat pacienta.
Zobrazte další data přepínáním mezi záložkami v horní části navigačního panelu, a generujte
zprávy PDF pro tisk, sdílení nebo uložení dat.
POZNÁMKA: Klikněte na Profil v levé horní části obrazovky pro zobrazení a správu Nastavení
pacienta.
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POZNÁMKA: Všechna data o inzulinu budou seskupena jako Inzulin, pokud pacient nemá data z
inzulinové pumpy a ze zařízení Smart Pen (a/nebo pokud tato data nebyla zadána ručně). V
takovém případě se data z inzulinové pumpy zobrazí jako Inzulin - pumpa, zatímco data o
inzulinu ze zařízení Smart Pen (a/nebo ručně zadaná data) se zobrazí jako Inzulin - ostatní. Pokud
má pacient pumpu Omnipod® 5 nebo pumpu s funkcí Basal-IQ nebo Control-IQ, na souhrnné
stránce se pod kartou Inzulín zobrazí další informační karta s názvem Podrobnosti systému. Více
informací naleznete v Příloze 2: Funkce specifické pro zařízení.
Detekce prostříknutí*
Údaje z inzulinového zařízení Smart pen, které byly algoritmem detekce dávky prostříknutí
společnosti Glooko rozpoznány jako dávka prostříknutí, budou v historii označeny jako
Prostříknutí. Algoritmus detekce dávky prostříknutí společnosti Glooko detekuje dávky
prostříknutí, které jsou dvě nebo méně jednotek do šesti minut před další injekcí inzulinu.
* K dispozici pouze na vybraných trzích. V současné době není k dispozici v USA.
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2. Population Tracker - přehled
Dostupnost níže uvedených funkcí závisí na modelu vašeho předplatného a na vašem regionu.
Další informace o kterékoli zde popsané funkci si vyžádejte přímo od zástupce pro váš účet
Glooko nebo nám pošlete e-mail.
POZNÁMKA: Seznam vašich pacientů může v naší staré verzi Population Tracker vypadat jinak.
Další informace viz A.4. Starý Population Tracker.

2.1. Vytvoření účtů pacientů
Pokud se jedná o nového pacienta vaší kliniky, máte
možnost vytvořit účet nového pacienta ze seznamu
pacientů.
Účet pacienta vytvoříte takto:
1. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na
Vytvořit účet pacienta.
2. Zadejte následující informace:
• Křestní jméno
• Příjmení
• Datum narození
• E-mailovou adresu
• PSČ
• Číslo zdravotního záznamu (volitelné)
• Telefonní číslo (volitelné)
• Typ diabetu (volitelné)
• Pohlaví (volitelné)
POZNÁMKA: Pokud vytváříte účet mimo USA,
budete také muset potvrdit pacientův souhlas se
sdílením údajů.
3. Kliknět na Vytvořit.
• Pacient obdrží e-mail s odkazem pro
nastavení hesla pro nový účet.
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2.2. Připojení pacientů pomocí ProConnect
Jedinečný ProConnect kód vaší kliniky naleznete v pravém horním rohu domovské obrazovky
Population Tracker. Aby pacienti mohli dálkově sdílet svá data o diabetu s vaší klinikou, musí jim
vaše klinika poskytnout váš jedinečný kód na přidání pacientského účtu Glooko.

2.3. Označení pacientů příznakem
V seznamu pacientů klikněte na znaménko plus (+) pro vytvoření vlastní značky, přidání existující
vlastní značky nebo přidání značky poskytovatele. Pokud přidáte značku poskytovatele, při
přejezdu myší nad značkou uvidíte jméno a příjmení poskytovatele.
Ke každému účtu pacienta lze přidat příznaky několika poskytovatelů. Můžete si také vytvořit
vlastní nastavitelné příznaky a filtrovat pacienty podle těchto příznaků a dalších atributů
kliknutím na rozevírací nabídku Filtrovat pacienty v levé horní části seznamu pacientů.

2.4. Pozvánka ze seznamu pacientů
Pokud účet není aktivován, máte možnost Pozvat, což vyvolá žádost o aktivaci, která bude pacientovi
zaslána e-mailem se žádostí o nastavení osobního účtu Glooko. Pokud pacientovi byla zaslána žádost o
aktivaci, máte možnost Znovu poslat pozvánku a/nebo upravit stávající e-mailovou adresu.
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2.5. Správa nastavení poskytovatelů
Do nastavení poskytovatelů se dostanete volbou Nastavení v rozevírací nabídce v pravém horním
rohu domovské obrazovky Population Tracker. Máte možnost aktualizovat informace o svém
profilu a účtu, zobrazit profil pracoviště a řídit nastavit údaje a nastavení terminálu.

Můj profil
V části Nastavení > Můj profil můžete upravit své profesionální označení, křestní jméno a
příjmení. Kliknutím na Uložit zaregistrujte všechny změny.
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Účet
V části Nastavení > Účet máte možnost aktualizovat e-mailovou adresu, heslo a výchozí nastavení
jazyka spojené s účtem.

Profil pracoviště
V části Nastavení > Profil pracoviště můžete zobrazit pracoviště vaší kliniky, skupinu, kód ProConnect a
kontaktní osobu pracoviště.

Nastavit údaje
V části Nastavení > Nastavit údaje máte možnost upravit zobrazení pacientských dat pro celou
populaci, včetně jednotek měření, nastavení zadání glykémie (BG) pumpy, výchozí cílová rozmezí
glykémie kliniky a parametrů příznaků populace. Kliknutím na Uložit zaregistrujte všechny změny.
Zobrazí se následující nastavení:
•

Jednotky měření: Zde můžete
přepínat mezi mg/dl nebo
mmol/l. * Pro uživatele v
Kanadě je toto nastavení
uzamčeno na mmol/l a nelze
je přepnout na mg/dl.
POZNÁMKA: Úpravou těchto
nastavení aktualizujete
zobrazení jednotek pro
příznaky glykémie (BG) v
Population Tracker, ale
neaktualizujete data zařízení
pacienta.

•

Nastavení zadání glykémie
(BG) pumpy: Zde je možné
přepínat na Ano nebo Ne,
aby se do grafů a statistik za
celou vaši populaci pacientů zahrnuly nebo se z nich vyloučily hodnoty glykémie zadané
do inzulinových pump. Ve výchozím nastavení jsou tyto hodnoty zahrnuty.
POZNÁMKA: Toto můžete upravit také na úrovni pacienta v Nastavení pacienta > Nastavit
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údaje. Nastavení na úrovni pacienta mají vždy přednost před nastaveními na úrovni
populace.
•

Výchozí cílová rozmezí glykémie kliniky: Umožňuje správci na vaší klinice měnit cílová
rozmezí glykémie u všech nových účtů pacientů, a to včetně Dolního limitu, Horního
limitu před jídlem a Horního limitu po jídle.
POZNÁMKA: Cílová rozmezí glykémie lze také měnit na individuální úrovni v nabídce
Nastavení pacienta > Nastavit údaje. Nastavení na úrovni pacienta mají vždy přednost
před nastaveními na úrovni populace. Chcete-li přiřadit výchozí cílová rozmezí glykémie
kliniky všem pacientům, klepněte na možnost Resetovat všechna cílová rozmezí glykémie.

•

Nastavit upozornění na mezní hodnoty*: Úprava těchto nastavení aktualizuje parametry
příznaků pro všechny pacienty ve vaší populaci pacientů s diabetem. Pokud chcete tato
nastavení upravit, klikněte do pole hodnoty, kterou chcete upravit, a zadejte novou
hodnotu.
POZNÁMKA: Parametry příznaků můžete upravit také na úrovni pacienta v Nastavení
pacienta > Nastavit údaje. Nastavení na úrovni pacienta mají vždy přednost před
nastaveními na úrovni populace.
*V současné době je k dispozici pouze v starém Population Tracker nebo pokud máte
povolenou doplňkovou funkci Population Health.

Nastavení terminálu
V části Nastavení > Nastavení terminálu máte možnost upravit název (názvy) vašich
nainstalovaných systémů Glooko Transmitter a Uploader a zobrazit nástroje pro načítání, které
jsou aktuálně spojeny s vaším účtem. Všechny změny se odrazí na záložce Přiřadit zařízení v
Population Tracker.
Pokud jsou na vašem účtu zařízení Glooko Transmitter, zobrazí se sériové číslo, datum poslední
kontroly signálu, síla signálu, kvalita signálu a název. Pokud jsou na vašem účtu zařízení Glooko
Uploader, zobrazí se sériové číslo a název.
Názvy zařízení Glooko Transmitter a Uploader můžete upravit tak, že kliknete do pole Název
nástroje, který chcete upravit, a zadáte nový název. Kliknutím na Uložit zaregistrujte všechny
změny.
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Oblíbená nastavení PDF
V části Nastavení > Oblíbená nastavení PDF můžete zobrazit, upravit nebo přidávat nové oblíbené
profily. Oblíbená nastavení se přidají na úrovni populace a objeví se v rozevírací nabídce

Preferovaná nastavení PDF při vytváření PDF zpráv z jakéhokoli pacientského účtu.
Pokud chcete přidat novou oblíbenou položku, klikněte na + Nová oblíbená, zadejte název
oblíbeného profilu (klikněte na OK), vyberte časové rozmezí, vyberte, které zprávy budou
zahrnuty, vyberte režim Tisk a klikněte na Uložit.
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2.6. Správa nastavení pacienta
V Nastavení pacienta máte možnost aktualizovat informace o profilu jednotlivého pacienta;
zobrazit e-mail účtu nebo posílat žádosti o aktivaci; přizpůsobit nastavit údaje; nastavit cílová
rozmezí glykémie (BG), označovat parametry a časová rozmezí příznakem; načíst systém
Omnipod a připojit zařízení iGlucose. Všechny změny se odrazí v pacientově účtu Glooko.
Jak zobrazit nebo aktualizovat nastavení účtu
pacienta:
1. Najděte nebo vyhledejte pacienta v
Seznamu pacientů.
2. Kliknutím na jméno pacienta se
dostanete na obrazovku Souhrn
pacienta.
3. Klikněte na položku Profil vedle jména
pacienta.

Profil
V části Nastavení pacienta > Profil můžete zobrazit a upravit pacientovy demografické údaje,
včetně jména, pohlaví, typu diabetu, data narození, výšky, hmotnosti a čísla zdravotního
záznamu. Kliknutím na Uložit zaregistrujte všechny změny.

Glooko® pro kliniky
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Účet
V části Nastavení pacienta > Účet můžete zobrazit stav účtu pacienta a přidávat, měnit nebo
zobrazit e-mailovou adresu v záznamu. Pokud účet není aktivován (Stav: Neaktivován), máte
možnost přidat e-mailovou adresu, což vyvolá žádost o aktivaci, která bude pacientovi zaslána emailem s požadavkem na nastavení osobního účtu Glooko. Pokud pacientovi byla zaslána žádost
o aktivaci (Stav: Pozvaný), máte možnost Znovu poslat pozvánku nebo Změnit e-mail, což vyvolá
další žádost. Jakmile si pacient aktivuje účet (Stav: Aktivován), nebudete již mít možnost změnit
e-mailovou adresu.
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Nastavit údaje
V části Nastavení pacienta > Nastavit údaje můžete upravit jednotky měření u pacienta,
nastavení zadání glykémie (BG)
pumpy, cílová rozmezí glykémie
(BG), nastavení příznaků a denní
rozmezí času. Kliknutím na Uložit
zaregistrujte všechny změny.
Zobrazí se následující nastavení:
•

Jednotky měření: Zde
můžete přepínat mezi
mg/dl nebo mmol/l. Pro
uživatele v Kanadě je toto
nastavení uzamčeno na
mmol/l a nelze je přepnout
na mg/dl.

•

Nastavení zadání glykémie
(BG) pumpy: Zde je možné
přepínat na Ano nebo Ne, aby
se do grafů a statistik pacientů
zahrnuly nebo se z nich
vyloučily hodnoty glykémie zadané do inzulinových pump. Ve výchozím nastavení jsou tyto hodnoty
zahrnuty.
POZNÁMKA: Nastavení zadání glykémie (BG) pumpy můžete upravovat také pro všechny
pacienty na úrovni populace v Nastavení poskytovatele > Nastavit údaje. Nastavení na
úrovni pacienta mají vždy přednost před nastaveními na úrovni populace.

•

Cílová rozmezí glykémie (BG): Zde můžete měnit nastavení cílových rozmezí glykémie
jednotlivých pacientů, včetně dolního limitu, horního limitu před jídlem a horního limitu
po jídle. Pokud chcete tato rozmezí upravit, klikněte do pole hodnoty, kterou budete
upravovat, a zadejte požadovanou hodnotu.

•

Nastavit upozornění na mezní hodnoty*: Úprava těchto nastavení ovlivní pouze
vybraného pacienta. Pokud chcete tato nastavení upravit, klikněte do pole hodnoty,
kterou chcete upravit, a zadejte požadované procento nebo požadovanou hodnotu.
POZNÁMKA: Parametry příznaků můžete upravovat také pro všechny pacienty na úrovni
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populace v Nastavení poskytovatele > Nastavit údaje. Nastavení na úrovni pacienta mají
vždy přednost před nastaveními na úrovni populace.
*V současné době je k dispozici pouze v starém Population Tracker nebo pokud máte
povolenou doplňkovou funkci Population Health.
•

Rozmezí denní doby: Zde můžete nastavit denní doby, které označují obvyklý začátek
pacientova dopoledne, odpoledne, večera a noci. Pokud chcete rozmezí pacienta
aktualizovat, klikněte na šipku dolů () vedle denní doby a vyberte nový čas začátku.

Zařízení
V části Nastavení pacienta > Zařízení máte možnost načíst data z pacientova systému OmniPod®
nebo připojit pacientova zařízení iGlucose ke Glooko.

Načtení Omnipod® PDM
Jak načíst data ze systému Omnipod:
1. V části Nastavení pacienta > Zařízení klikněte na Načíst Omnipod® PDM.
2. Až budete vyzváni k potvrzení, že chcete pokračovat, klikněte na Pokračovat.
3. Vyberte Omnipod® PDM System nebo Omnipod DASH System, poté klikněte na Další.
POZNÁMKA: Pokud se pokoušíte synchronizovat systém Omnipod DASH na počítači
Mac, budete vyzváni, abyste nainstalovali Glooko Uploader pro synchronizaci dat
pacienta, pokud je to součástí vašeho modelu předplatného. Pokud váš model
předplatného nezahrnuje Glooko Uploader, budete vyzváni, abyste použili počítač se
systémem Windows, nebo kontaktovali help@glooko.com.
4. Při připojení zařízení a načtení dat postupujte podle výzev na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud pacient již dříve synchronizoval zařízení Omnipod, máte také možnost načíst
data ze zařízení Omnipod výběrem možnosti Načíst Omnipod® PDM v pravém horním rohu
většiny obrazovek v účtu pacienta.
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Připojení zařízení iGlucose
Pacientův glukometr iGlucose můžete připojitk jeho účtu Glooko pro synchronizaci dat z iGlucose
v reálném čase.
POZNÁMKA: Před připojením glukometru iGlucose ke Glooko musí mít pacient na svém
glukometru alespoň jednu hodnotu.
Jak připojit glukometr iGlucose:
1. V části Nastavení pacienta > Zařízení klikněte na Připojit zařízení iGlucose.
2. Zadejte sériové číslo pacientova glukometru iGlucose a poslední odečtenou hodnotu, poté
klikněte na Další.
3.
Při připojení glukometru postupujte podle výzev na obrazovce.

Správa účtu
Pokud chcete archivovat pacientův účet, v Nastavení pacienta > Správa účtu zapněte možnost
Archivovat účet pacienta. Jakmile je účet pacienta archivován, pacient již nebude zobrazen ve
vašem seznamu pacientů, bude se ale nadále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
POZNÁMKA: K archivaci účtů pacientů mají přístup pouze správci.
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3. Přehled zpráv
Pacientská data o diabetu se slučují do zpráv PDF, které lze snadno vytisknout, sdílet nebo uložit.
Můžete zahrnout všechna dostupná data nebo si vybrat pouze data, která chcete zobrazit.
Podrobné informace o dostupných zprávách a o tom, jak data interpretovat, naleznete v
Referenční příručce pro zprávy Glooko.

3.1. Dostupné zprávy
Mezi dostupné zprávy patří:
•
•
•
•
•
•
•
•

Souhrn
Kniha protokolů
Přehled
Denní přehled
Překrytí
Kalendář
Zařízení
Náhledy

3.2. Vytvoření zpráv
Pokud chcete vytvořit zprávu PDF, postupujte takto:
1. V seznamu pacientů se kliknutím na jméno pacienta dostanete na obrazovku Souhrn
pacienta. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu PDF v levém horním rohu většiny obrazovek
v rámci účtu pacienta.
2. Vyberte rozsah dat, jaké zprávy zahrnout a požadovaný režim tisku.
POZNÁMKA: Pokud chcete výběr zpráv uložit jako nový Oblíbený profil, umístěte
zaškrtnutí (✓) do políčka Uložit výběr jako Oblíbený profil, zadejte název oblíbeného
profilu a klikněte na OK. Také máte možnost vybrat oblíbený profil z rozevírací nabídky
Preferovaná nastavení PDF v pravém horním rohu okna. Pokud chcete zobrazit, upravit
nebo přidat nové oblíbené profily, klikněte na Správa oblíbených profilů nebo přejděte
na Nastavení poskytovatele > Oblíbená nastavení PDF.
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3. Po definování kritérií zprávy a až budete připraveni pokračovat, klikněte na Vytvořit PDF.
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4. Podpora
V případě dotazů vám rádi pomůžeme. Spojit se s námi můžete následujícími způsoby:
•
•

Podpora přes web: www.support.glooko.com
Podpora e-mailem: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Spojené státy

Glooko® pro kliniky
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Příloha 1: Přídavné funkce
Níže uvedené funkce jsou dostupné jako přídavné možnosti k vašemu předplatnému Population
Tracker. Se žádostí o další informace nebo pokud chcete zjistit, jak tyto funkce můžete přidat do
svého Population Tracker, kontaktujte přímo zástupce pro váš účet Glooko nebo nám pošlete email.

A.1. Správa případů*
Funkce Správa případů poskytuje další možnosti interakce s pacienty a jejich sledování, včetně
možnosti přidávat podrobnosti o stavu pacienta.
S aktivovanou funkcí Správa případů můžete k pacientským účtům přidávat příznaky kontaktu a
stavy, které budou viditelné v Seznamu pacientů vašeho Population Tracker.

Příznaky kontaktu
Příznaky kontaktu se zobrazují v účtu pacienta podle přednastavených kritérií příznaku, např.
hodnoty mimo rozsah, průměrné hodnoty glykémie (BG) nebo průměrné hodnoty CGM mimo
rozsah, nebo pacient dálkově nesynchronizoval v posledních 30+ dnech. Přejeďte myší nad
příznakem telefonátu a zobrazí se důvod(y), proč byl tento příznak spuštěn. Tyto parametry lze
spravovat na úrovni celé populace v Nastavení poskytovatele nebo na úrovni pacienta v
Nastavení pacienta. Nastavení na úrovni pacienta mají vždy přednost před nastaveními na úrovni
populace.

Stav
Stavy pacienta se používají k poskytnutí informací o důležitých kontrolních krocích (např.
nadcházející návštěvy nebo upomínky na kontrolu dat) v souvislosti s pacientem. Tyto stavy jsou
přizpůsobitelné a lze je spravovat na úrovni populace v Nastavení poskytovatele.

*Momentálně k dispozici pouze ve staré verzi Population Tracker
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A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Pomocí Mobile Insulin Dosing System (MIDS) Glooko mohou kliničtí pracovníci nakonfigurovat
předpis inzulinu pro pacienty s diabetem 2. typu, kteří začínají brát dávky dlouhodobě působícího
inzulinu nebo potřebují úpravu dávky. Po konfiguraci aplikace Glooko Mobile App pacienta
automaticky vyzve, doporučí mu a připomene mu úpravy dávek inzulinu na základě jeho hodnot
glykémie nalačno a plánu léčby nastaveného klinickým pracovníkem.
MIDS je k dispozici pouze pro pacienty, kterým program předepsal lékař. MIDS je pouze na
předpis. MIDS je navržen tak, aby fungoval s hodnotami glykémie hlášenými v mg/dl a nelze jej
bezpečně používat s hodnotami v mmol/l. Aby nedošlo k újmě, ujistěte se, že všechny
glukometry používané se systémem Glooko jsou nastaveny na hodnoty glykémie v mg/dl.
Pokud je MIDS aktivován, na účtu každého pacienta se zobrazí nová záložka MIDS a stavy MIDS
budou viditelné v seznamu pacientů v Population Tracker.
Pokud chcete o MIDS zjisti více informací, prohlédněte si Příručku Glooko MIDS pro klinické
uživatele.
* V současné době dostupný pouze v USA.

A.3. DreaMed Advisor*
Prostřednictvím integrace s DreaMed jsou data Glooko zpracována v DreaMed Advisor Pro, což
je vlastnický algoritmus určený k analýze informací o glykémii a podávání inzulinu u jednotlivých
pacientů. Na základě těchto informací může DreaMed Advisor Pro doporučit aktualizovaný profil
léčby inzulinem, včetně nových rychlostí bazálu, poměru inzulinu a sacharidů a faktorů inzulinové
senzitivity. DreaMed Advisor Pro také může poskytovat doporučení pro změny chování, např.
načasování bolusů při jídle a dodržování podávání bolusů.
Pokud je funkce DreaMed Advisor aktivována, na účtu každého pacienta se zobrazí nová záložka
Advisor a oznámení o doporučeních Advisor budou viditelná v seznamu pacientů v Population
Tracker.
* V současné době dostupný pouze v USA.
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A.4. Starý Population Tracker
Historický seznam pacientů ve starém Population Tracker zobrazuje seznam všech pacientů, kteří
jsou připojeni přes ProConnect k vaší klinice (to znamená, že jsou připojeni pomocí jedinečného
ProConnect kódu vaší kliniky). Máte tak okamžité zobrazení diabetických dat celé vaší populace
pacientů.
Pokud chcete vyhledat konkrétní pacienty, vyberte Jméno, MRN nebo Datum narození z
rozevírací nabídky v horní části stránky a do vyhledávacího pole zadejte svá vyhledávací kritéria.
Také můžete kliknout na Filtrovat pacienty a filtrovat výsledky podle příznaků nebo jiných
atributů, nebo třídit pacienty kliknutím na záhlaví kteréhokoli sloupce.

Zobrazí se následující informace:
•

Jméno: Zobrazí se jméno a příjmení pacienta. Přejeďte myší přes jméno pacienta a
zobrazí se datum narození a typ diabetu.
POZNÁMKA: Pokud je nalevo od jména pacienta ikona zařízení, znamená to, že pacient
používá mobilní aplikaci Glooko Mobile App. Modré zařízení znamená, že data byla

Glooko® pro kliniky

27

naposledy synchronizována dálkově a šedé zařízení znamená, že data byla naposledy
načtena na klinice.
•

Poslední synchronizace: Ukazuje počet dní od pacientovy poslední synchronizace a typ
posledního synchronizovaného zařízení. Přejeďte myší nad poslední synchronizací a
zobrazí se název zařízení a místo poslední synchronizace.

•

Průměr hodnot glykémie (BG): Ukazuje průměr hodnot glykémie (BG) pacienta za
posledních 30 dní před datem poslední synchronizace zařízení. Pod průměrem hodnot
glykémie (BG) je uveden průměrný počet odečtů hodnot denně.

•

Průměr hodnot CGM: Ukazuje průměr hodnot pacienta z průběžného monitoru glykémie
(CGM) za posledních 30 dní před datem poslední synchronizace zařízení. Uveden je i
počet dnů aktivního používání CGM za posledních 30 dní.

•

Příznaky glykémie (BG): Aktivují se na základě odečtů glykémie (BG) zaznamenaných v
průběhu 30 dnů před datem poslední synchronizace zařízení, které spadají mimo
přednastavená rozmezí.
Barvy označují, zda hodnoty jsou do 30 dnů od data
poslední synchronizace nebo za více dnů.
o Červené příznaky glykémie (BG): Označují, že
hodnoty jsou do 30 dnů od data poslední
synchronizace.
o Šedé příznaky glykémie (BG): Označují, že hodnoty
jsou za více než 30 dnů od data poslední
synchronizace
Když přejedete myší nad příznakem, zobrazí se další informace, např.:
o Procento hodnot, které jsou nad nebo pod cílovým rozmezím.
o Zda je příznak glykémie (BG) založen na nastavení specifickém pro pacienta.
POZNÁMKA: Rozmezí mohou být nastavena na úrovni celé populace pacientů v
Nastavení poskytovatele > Nastavit údaje nebo na úrovni pacienta v Nastavení pacienta
> Nastavit údaje.
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Přepnout na historický seznam pacientů *
Pokud má vaše klinika aktivovaný nový Population Tracker, máte možnost přepínat mezi
historickou (starou) verzí a novou verzí seznamu pacientů na řídicím panelu Population Tracker.

* V současné době dostupný pouze v USA.

Označení pacientů
příznakem
V seznamu pacientů klikněte pravým
tlačítkem myši na pacienta a přejeďte
myší nad Příznaky k zobrazení
poskytovatelů zdravotní péče spojených
s vaší klinikou, které lze příznakem
přiřadit pacientovi. Ze seznamu vyberte
poskytovatele a pod jménem pacienta se
zobrazí automaticky generovaný barevný
rámeček s iniciálami poskytovatele, který
znamená, že byl přidán příznak.
Ke každému účtu pacienta lze přidat příznaky několika poskytovatelů. Pacienty můžete filtrovat
podle příznaků a dalších atributů kliknutím na rozevírací nabídku Filtrovat pacienty v levé horní
části seznamu pacientů.
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A.5. Mellitus Health*
Insulin Insights™ platformy Mellitus Health je program automatické titrace inzulinu schválený
Úřadem pro potraviny a léky (FDA), který nabízí přesná doporučení dávek inzulinu na základě
předchozích hodnot glykémie pacienta a současného režimu podávání inzulinu. Díky naší
integraci s Mellitus Health máte možnost předepsat svým pacientům terapeutika digitálně přímo
z Population Tracker.
S aktivovanou funkcí Mellitus Health budete mít přístup k platformě Mellitus Health z nové
záložky Aplikace, která se zobrazí v účtu každého pacienta. Až své pacienty zařadíte do programu,
jejich data o glykémii a režimech inzulinu budou sdílena s Mellitus Health a začnou se
automaticky generovat doporučení dávek.
POZNÁMKA: Když aktivujete aplikaci Mellitus Health, dostane vaše klinika přihlašovací údaje k
účtu pro přihlášení k platformě Mellitus Health.
* V současné době dostupný pouze v USA.

A.6. Kopírování hlavních statistik*
Funkce Kopírování hlavních statistik vám umožní kopírovat klíčové informace pacientů (např.
demografické údaje pacienta, podrobnosti o zařízení, nastavení pumpy a data o glykémii), pokud
jsou dostupné, z účtů pacientů ve formátu prostého textu.
S aktivovanou funkcí Kopírování hlavních statistik můžete kliknout na tlačítko Kopírovat hlavní
statistiky, které se zobrazí v pravém horním rohu obrazovek Souhrn a Zařízení na účtech
pacientů, a informace z těchto obrazovek můžete kopírovat do své schránky.

POZNÁMKA: Protože tato funkce kopíruje chráněné zdravotní informace do vaší schránky,
společnost Glooko doporučuje dodržovat pravidla organizace pro zacházení s těmito
informacemi.
* V současné době dostupný pouze v USA.
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A.7. Glooko Clinical Research
Funkce Glooko Clinical Research umožňuje, aby vaše klinika monitorovala účastníky výzkumu ve
vašem Population Tracker.
POZNÁMKA: Aby se účty účastníků výzkumu vedly odděleně od existujících účtů pacientů, vaše
klinika dostane nový ProConnect kód speciálně pro výzkum a uživatelé vaší kliniky budou muset
používat pro přístup do platformy separátní účty. Aby účastníci výzkumu mohli sdílet svoje data,
musejí používat jednu ze dvou níže uvedených metod:
1. Načtení dat na platformu Glooko Clinical Research pomocí softwaru Glooko Research
Uploader.
2. Stažení mobilní aplikace Glooko Clinical Research a připojení pomocí vašeho ProConnect
kódu pro klinický výzkum.

ID účastníka
S aktivovanou funkcí Glooko Clinical Research máte možnost zadat ID účastníka v rámci
pracovního toku Vytvoření účtu pacienta ID účastníka můžete používat ke sledování vašich
účastníků výzkumu. V Population Tracker můžete vyhledávat také podle ID účastníka.

Ukončení pacienta
V Nastavení pacienta vám nová sekce Účet dává možnost Ukončit pacienta, čímž se účastník
výzkumu odstraní z klinické výzkumné studie a účet se deaktivuje.
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Uploader pro výzkum
Když používáte Glooko Clinical Research, vaše klinika má přístup k separátnímu programu
Uploader pro výzkum určenému speciálně pro načtení dat ze zařízení účastníků výzkumu na
platformu Glooko Clinical Research.

A.8. Dvoukrokové ověření
Funkce dvoufázového ověření umožňuje, aby vaše klinika vyžadovala dvě formy ověření
odborných uživatelů, kteří se chtějí přihlásit ke svým účtům. To přidává další vrstvu zabezpečení
pro vaši kliniku a data vašich pacientů.
Pokud je tato funkce povolena, obdrží uživatel prostřednictvím e-mailu nebo při ověření v
aplikaci jednorázové heslo, které je nutno zadat při přihlašování do Population Tracker. Uživatel
má možnost toto jednorázové heslo uložit na 30 dní; jinak bude při každém přístupu uživatele do
jeho účtu požadováno nové jednorázové heslo.
POZNÁMKA: Spravovat toto nastavení pro všechny odborné uživatele vaší kliniky může pouze
administrátor. Mohou však existovat regionální/národní regulatorní požadavky, na základě nichž
musí být dvoufázové ověření vždy povoleno. V takovém případě tuto funkci nikdo na klinice
nemůže zrušit.
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A.9. Jednotné přihlašování
Funkce jednotného přihlašování (SSO) umožňuje vašim profesionálním uživatelům, aby se do
svých účtů v Population Tracker přihlašovali přes bezpečnou ověřovací službu spravující přístup k
několika aplikacím.
Pokud je tato funkce aktivována, uživatelé mohou vybrat Přihlášení SSO na přihlašovací
obrazovce Glooko, zadat své přihlašovací údaje k účtu Glooko a ke svému účtu se připojit podle
pokynů na obrazovce.

A.10. Programy péče
Programy péče Glooko umožňují, aby vaše klinika účinně řídila vaši populaci pacientů přiřazením
na míru uzpůsobených programů pro specifické potřeby diabetických pacientů. Tyto programy
nabízejí vám a vašim pacientům užitečné zdroje pro porozumění jejich jedinečným typům
diabetu a pokyny pro používání Glooko k lepšímu řízení diabetu.
Pokud má vaše klinika aktivovanou funkci Programy péče, máte možnost přiřadit programy
pacientům z vašeho Population Tracker. Když pacientovi přiřadíte program, pacient dostane email s pokyny, jak do programu vstoupit online.
POZNÁMKA: Aby vaše klinika mohla používat tuto funkci, musí mít nový Population Tracker.
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A.11. Population Health*
Identifikace rizikových pacientů
Glooko Population Health je nástroj na analýzu populace, s jehož pomocí mohou lékaři u
populace svých pacientů zachytit další metriky kromě A1c, najít rizikové pacienty a zaměřit na ně
včasnou péči a intervenci. Toho se dosahuje tak, že kliniky mohou spouštět vlastní datové dotazy
v celé populaci svých pacientů pomocí záložky At-Risk (Rizikoví) a poté tyto dotazy mohou uložit
jako kohorty (rizikové profily). Také mají možnost exportovat CSV pacientů v dané kohortě.
Příkladem kohorty je: Pacienti typu 1 s <40 % času v rozmezí.
Vytvořením různých kohort mohou lékaři také vytvářet své vlastní příznaky. Tyto příznaky se
aktualizují jednou denně a objevují se v Population Tracker, kde umožňují stratifikovat pacienty
podle rizika na základě těchto příznaků. Kromě vlastních příznaků je v programu také k dispozici
sada příznaků definovaných společností Glooko, např. Hypo Risk (nízké riziko), Hyper Risk (vysoké
riziko), Dropout Risk (riziko odpadnutí), Marked High (označeno vysoký) a Marked Low (označeno
nízký).
POZNÁMKA! Aby vaše klinika mohla používat tuto funkci, musí mít nový Population Tracker.

Výsledky před/po
Platforma Population Health také lékařům poskytuje přístup ke sloučeným výsledkům před a po
(např. průměrná glykémie) u svých pacientů pomocí záložky Pre/Post (před/po). Například
před/po: Začal/a s Glooko nebo před/po: Poslední návštěva kliniky.
Pokud si vaše klinika ke stávajícímu modelu předplatného přidá platformu Glooko Population
Health, má do platformy přístup z webové aplikace Glooko (my.glooko.com) v rozevíracím
seznamu poskytovatele zdravotní péče.
Pokud se chcete dozvědět více o platformě Population Health, přečtěte si tento článek v centru
nápovědy (Glooko Help Center): What is Population Health and how do I use this feature? (Co je
Population Health a jak se tato funkce používá?)
* V současné doběje funkce dostupná pouze na vybraných trzích.
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A.12. Těhotenský balíček
Těhotenský balíček Glooko umožní vaší klinice monitorovat těhotné ženy s diabetem. Je-li tato
funkce aktivována, lze odhadovaný termín porodu zadat na stránce profilu pacienta. V seznamu
pacientů kliniky se bude u těchto pacientek zobrazovat těhotenský znak a aktuální týden a den
těhotenství, což umožňuje snadné monitorování léčby diabetu během celého těhotenství.
Seznam pacientů lze pomocí těhotenského balíčku také filtrovat. Zobrazí se pak úplný seznam
pacientek, které jsou momentálně těhotné.
Při prohlížení účtu pacientky s nastaveným termínem porodu se týden + den těhotenství zobrazí
také na stránkách Souhrn, Grafy a Historie.
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Příloha 2: Funkce specifické pro zařízení
B.1. Basal-IQ
Pacienti, kteří používají pumpu Tandem t:slim X2 s CGM, mohou aktivovat technologii zvanou
Basal-IQ. Jedná se o vyspělou technologii, která předpovídá nízkou hladinu cukru v krvi a pomáhá
jí předcházet. Basal-IQ umožňuje pacientovi, aby nechat
pumpu automaticky pozastavit a obnovit podávání
inzulínu na základě údajů CGM.
Pacient, který má v pumpě instalovanou technologii
Basal-IQ, si může zvolit 2 režimy:
•
•

Basal-IQ
Ruční režim

Pokud má Glooko údaje o pacientovi z Basal-IQ, jsou zobrazeny na souhrnné stránce v podobě
informační karty s názvem: Podrobnosti systému. Basal-IQ se také zobrazuje v denním přehledu v
části Grafy.

B.2. Control-IQ
Pacienti používající pumpu Tandem t:slim X2 společně s CGM mají možnost aktivovat technologii
s názvem Control-IQ. Jedná se o moderní hybridní technologii s uzavřeným okruhem, která
předpovídá vysoké a nízké hodnoty a pomáhá jim předcházet. Control-IQ umožňuje, aby pacient
nechal pumpu automaticky upravovat hladiny inzulinu na
základě hodnot z CGM.
Pacient, který má na pumpě nainstalovanou technologii
Control-IQ, si může vybrat ze 4 režimů:
•
•
•
•

Control-IQ
Spánek
Fyzická aktivita
Manuální

Pokud pro pacienta existují data Control-IQ, je to v Glooko uvedeno na straně Souhrn ve formě
informační karty s názvem: Podrobnosti systému. Technologie Control-IQ je také prezentována v
denním zobrazení v části Grafy.
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B.3. Omnipod 5*
Pacienti, kteří používají pumpu Omnipod 5 společně s Dexcom CGM, mají možnost aktivovat
technologii s uzavřeným okruhem, kterou vyvinula společnost Insulet. Jedná se o moderní
hybridní technologii s uzavřeným okruhem, která předpovídá vysoké a nízké hodnoty a pomáhá
jim předcházet. Umožňuje, aby pacient nechal pumpu automaticky upravovat hladiny inzulinu na
základě hodnot z CGM.
Pacient, který má Omnipod 5 a Dexcom CGM, si může
vybrat ze 4 režimů:
•
•
•
•

Automatický režim
Automatický: Omezený
Automatický: HypoProtect
Ruční režim

Pokud pro pacienta existují data z uzavřeného okruhu z
Omnipod 5, je to v Glooko uvedeno na straně Souhrn ve formě informační karty s názvem:
Podrobnosti systému. Data z uzavřeného okruhu jsou také prezentována v denním zobrazení v
části Grafy.
POZNÁMKA: Omnipod 5 představuje integraci mezi cloudy. Spojení s Glooko je vytvořeno v
Podder Central, kde uživatelé musí autorizovat spojení mezi Omnipod 5 a Glooko. Po vytvoření
spojení budou data pravidelně proudit do Glooko s hodinovým zpožděním.
* V současné době dostupný pouze v USA.
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