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Przeznaczenie
Glooko jest programem zarządzania danymi przeznaczonym do stosowania w środowisku
domowym i medycznym w celu pomagania osobom chorym na cukrzycę i ich pracownikom
ochrony zdrowia w przeglądaniu, analizowaniu i ocenie zawartych w urządzeniu danych, by
wspomagać program skutecznego kontrolowania cukrzycy. Glooko łączy się z kompatybilnymi
urządzeniami medycznymi i zegarkami sportowymi, dzięki czemu użytkownicy mogą przesyłać
swoje dane do systemu Glooko.
Glooko nie jest przeznaczony do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do
zastępowania profesjonalnej porady lekarskiej.

Ostrzeżenia
Glooko nie mierzy, nie interpretuje ani nie podejmuje decyzji w sprawie przekazywanych danych,
ani nie jest przeznaczony do podawania automatycznych decyzji dotyczących leczenia, ani też nie
ma zastępować profesjonalnej oceny. Wszystkie rozpoznania i leczenie medyczne muszą być
prowadzone pod nadzorem odpowiedniego lekarza.

Glooko® dla klinik

3

1. Rozpoczynamy korzystanie z systemu
Glooko®
Glooko jest ujednoliconą platformą kontrolowania cukrzycy, płynnie synchronizującą dane
dotyczące glukozy i inne istotne dane zdrowotne z popularnych glukometrów (PG ), pomp
insulinowych i Smart Penów, systemów do ciągłego monitorowania poziomów glukozy (CGM)
oraz z zegarków sportowych i urządzeń monitujących stan zdrowia. Rozwiązanie Glooko
zapewnia ważne spostrzeżenia dotyczące korelacji między trendami poziomów glukozy we krwi
pacjenta a przyjmowanymi przez niego węglowodanami, dawkowaniem insuliny, aktywnością
fizyczną i innymi czynnikami biometrycznymi i tym samym umożliwia zespołom opieki
podejmowanie bardziej świadomych decyzji poprawiających ogólną jakość opieki nad chorymi na
cukrzycę. Wyjaśniając problemy, Glooko umożliwia świadczącym opiekę bardziej skuteczne
optymalizowanie i kontrolowanie całej populacji osób chorych na cukrzycę podczas wizyt oraz
między wizytami.
UWAGA: niektóre ekrany mogą wyglądać inaczej, zależnie od dodatkowych funkcji dodanych do
subskrypcji użytkownika. Więcej informacji podano w Dodatku 1: Dodane funkcje.

1.1. Zgodność
Glooko obsługuje następujące wersje przeglądarek internetowych:
•
•
•
•
•

Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
Internet Explorer Edge w wersji 44 lub nowszej
Google Chrome w wersji 57 lub nowszej
Firefox w wersji 51 lub nowszej
Safari w wersji 8 lub nowszej

Sposób ustalenia zgodności urządzenia pacjenta pomagającego w kontrolowaniu cukrzycy
podano na stronie Zgodność z Glooko.
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1.2. Identyfikacja istniejącego w klinice
narzędzia przesyłania danych
Proces przesyłania danych pacjenta dotyczących cukrzycy będzie się różnić zależnie od narzędzia
przesyłania danych dostępnego w klinice. Sposób używania każdego takiego narzędzia do
przesyłania danych omówiono w odpowiedniej krótkiej instrukcji.
•
•
•

Glooko Transmitter
diasend® Transmitter
Glooko Uploader
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1.3. Przesyłanie i przeglądanie danych pacjenta
dotyczących cukrzycy
Po zapoznaniu się ze zgodnością urządzenia pomocnego w kontrolowaniu cukrzycy i z istniejącym
w klinice narzędziem przesyłania danych, wykonaj poniższe działania, by rozpocząć przesyłanie
danych pacjenta dotyczących cukrzycy do Glooko:

Krok 1: połącz urządzenie pomagające w kontrolowaniu
cukrzycy i prześlij do niego dane
Połącz urządzenie pacjenta pomagające w kontrolowaniu cukrzycy z istniejącym w klinice
narzędziem przesyłania danych i zainicjuj proces przesyłania, wykonując kroki opisane w Krótkiej
instrukcji.
Po przesłaniu danych z urządzenia pomagającego w kontrolowaniu cukrzycy, w przeglądarce
przejdź do my.glooko.com i zaloguj się do swojego Population Tracker, aby przydzielić lub
wyświetlić przesłane dane.

UWAGA: Jeśli w klinice uaktywniono jednorazowe logowanie kliknij Zaloguj się z SSO, wprowadź
adres e-mail skojarzony ze swoim kontem i wykonaj polecenia widoczne na ekranie.
Pracownicy ochrony zdrowia połączeni z systemami kilku klinik mogą logować się przy użyciu
tych samych danych uwierzytelniających, a po zalogowaniu wybrać żądaną klinikę. Opcja zmiany
kliniki znajduje się w menu rozwijanym w prawym górnym rogu obok kodu ProConnect.

Glooko® dla klinik

6

Krok 2: przydziel pacjentowi urządzenie zawierające dane
UWAGA:ten krok dotyczy tylko użytkowników Glooko Transmitter i Uploader. Wszyscy pozostali
użytkownicy mogą pominąć ten krok i przejść do Kroku 3.

Przydziel urządzenia
Kliknij kartę Przydziel urządzenia, by wyświetlić listę urządzeń przesłanych w ciągu ostatnich 24
godzin. Tutaj znajduje się opcja filtrowania według Terminali (po numerach seryjnych) lub
Rodzaju urządzeń (CGM, glukometr lub pompa).
Glooko spróbuje dopasować przesłane urządzenia do pacjenta na podstawie numeru seryjnego
urządzeń.
•

•

Po znalezieniu dopasowania: będziesz mieć opcję Przydziel do [imię i nazwisko pacjenta]
lub Przydziel do innego pacjenta.
o Po kliknięciu Przydziel do innego pacjenta, zostanie wyświetlony monit
wyszukiwania konta istniejącego pacjenta lub utworzenia konta nowego pacjenta.
W przypadku nieznalezienia dopasowania: urządzenie zostanie oznaczone jako Nowe
urządzenie i pojawi się opcja Przydziel.
o Po kliknięciu Przydziel, zostanie wyświetlony monit wyszukiwania konta
istniejącego pacjenta lub utworzenia konta nowego pacjenta.

Po przydzieleniu urządzenie zostanie przeniesione z opcji Nieprzydzielone do Ostatnio przydzielone.
Będziesz mieć opcję wyświetlenia konta pacjenta, Utworzenia raportu lub Usunięcia przydzielenia.
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Usuń przydzielenie urządzenia
W przypadku pomyłkowego przydzielenia urządzenia i konieczności usunięcia go z konta
pacjenta, kliknij opcję Usuń przydzielenie , znajdującą się obok urządzenia w sekcji Ostatnio
przydzielone. Urządzenie zostanie przeniesione z Ostatnio przydzielonych do Nieprzydzielonych i
wszystkie dane skojarzone z tym urządzeniem zostaną usunięte z konta pacjenta. Będziesz wtedy
mieć opcję przydzielenia takich urządzeń innemu pacjentowi.
UWAGA: kliknij Odśwież listę, aby zaktualizować urządzenia Przydzielone i Nieprzydzielone.
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Krok 3: wyświetl dane pacjenta dotyczące cukrzycy
Wyświetl pacjentów
Lista pacjentów wyświetla wykaz wszystkich pacjentów połączonych przez ProConnect do kliniki
(połączonej z wykorzystaniem unikalnego kodu ProConnect). Zapewnia to szybki przegląd
populacji Twoich pacjentów.
UWAGA: posiadana lista pacjentów może wyglądać odmiennie, jeśli korzystasz z naszej starej
wersji Population Tracker. Więcej informacji podano w punkcie A.4. Stary Population Tracker.
Aby zlokalizować konkretnych pacjentów, w menu rozwijanym u góry strony zaznacz Imię i
nazwisko, MRN lub Datę urodzenia i w polu wyszukiwania wprowadź kryteria wyszukiwania.
Można też kliknąć Filtruj pacjentów, by przefiltrować uzyskane wyniki według znaczników lub
innych atrybutów albo można porządkować pacjentów klikając nagłówki dowolnych kolumn.

Population Tracker zawiera opcje filtrowania i monitorowania, w tym możliwość tworzenia
znaczników niestandardowych i zapraszania pacjentów z listy pacjentów.
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Podsumowanie danych pacjenta
Kliknij pacjenta, aby przejść do podsumowania danych pacjenta, w którym znajdziesz migawkę
danych dotyczących cukrzycy pacjenta.
Wyświetlaj dodatkowe dane, przełączając się między kartami u góry paska nawigacji – i twórz
raporty PDF celem drukowania, udostępniania lub zapisywania tych danych.
UWAGA: kliknij Profil, u góry, po lewej stronie ekranu, by wyświetlić i zarządzać Ustawieniami
pacjenta.
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UWAGA: wszystkie dane o insulinie będą zgrupowane razem jako Insulina, chyba że pacjent ma
dane o insulinie z pompy insulinowej i Smart Pen (i/lub wprowadzane ręcznie). W takim
przypadku dane z pompy insulinowej będą wyświetlane jako Insulina - Pompa, natomiast dane o
insulinie ze Smart Pen (i/lub wartości wprowadzone ręcznie) będą wyświetlane jako Insulina Inna. Jeśli pacjent ma pompę z Omnipod® 5, pompę z Basal-IQ lub Control-IQ, na stronie
podsumowania wyświetlana będzie karta dodatkowych informacji o tytule Dane systemu, poniżej
Insuliny. Więcej informacji podano w punkcie Dodatek 2: Funkcje właściwe dla urządzeń.
Wykrywanie wypełniania*
Dane z penów insulinowych Smart Pen, które zostały wykryte jako dawka wypełniania przez
algorytm służący do wykrywania dawek wypełniania firmy Glooko, będą oznaczone w historii jako
wypełnione. Algorytm służący do wykrywania dawek wypełniania wykrywa dawki wypełniania na,
które wynoszą dwie jednostki lub mniej w ciągu sześciu minut przed kolejnym wstrzyknięciem
insuliny.
* Dostępne tylko na wybranych rynkach. Obecnie niedostępne w USA.
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2. Przegląd Population Tracker
Dostępność poniższych funkcji będzie różna, zależnie od modelu subskrypcji i regionu.
Dodatkowe informacje o którejkolwiek z podanych tu funkcji można uzyskać kontaktując się
bezpośrednio z przedstawicielem swojego konta w Glooko lub pisząc do nas e-mail.
UWAGA: posiadana lista pacjentów może wyglądać odmiennie, jeśli korzystasz z naszej starej
wersji Population Tracker. Więcej informacji podano w punkcie A.4. Stary Population Tracker.

2.1. Tworzenie kont pacjenta
Jeśli pacjent jest nowy w klinice, masz opcję utworzenia
konta nowego pacjenta z Listy pacjentów.
Aby utworzyć konto pacjenta:
1. Kliknij znajdującą się u góry ekranu opcję Utwórz
konto pacjenta.
2. Wprowadź następujące informacje:
• Imię
• Nazwisko
• Data urodzenia
• Adres e-mail
• Kod pocztowy
• Numer dokumentacji medycznej (opcjonalnie)
• Numer telefonu (opcjonalnie)
• Typ cukrzycy (opcjonalnie)
• Płeć (opcjonalnie)
UWAGA: jeśli tworzysz konto poza USA, konieczne
będzie także potwierdzenie zgody pacjenta na
udostępnianie danych.
3. Kliknij Utwórz.
• Pacjent otrzyma wiadomość e-mail z linkiem
do utworzenia hasła do nowego konta.
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2.2. Pacjenci połączeni przez ProConnect
Używany przez klinikę unikalny kod ProConnect znajduje się u góry, po prawej stronie ekranu
głównego Population Tracker. Aby umożliwić pacjentom zdalne udostępnianie klinice ich danych
dotyczących cukrzycy, klinika musi podać pacjentom swój unikalny kod, żeby dodać do ich kont
pacjentów Glooko.

2.3. Oznaczanie pacjentów
Na liście pacjentów kliknij znak plus (+), aby utworzyć znacznik niestandardowy, dodać istniejący
znacznik standardowy lub znacznik lekarza. Po zastosowaniu znacznika lekarza można przesunąć
myszą nad takim znacznikiem, aby wyświetlić imię i nazwisko lekarza.
Do konta każdego pacjenta można dodać wiele znaczników lekarzy. Można także tworzyć własne
niestandardowe znaczniki i filtrować pacjentów według tych znaczników i innych atrybutów
klikając menu rozwijane u góry po lewej stronie listy pacjentów, Filtruj pacjentów.

2.4. Zaproszenie z listy pacjentów
Jeśli konto nie jest aktywowane, masz opcję Zaproś, co powoduje wysłanie do pacjenta e-maila z
prośbą o aktywowanie osobistego konta Glooko. Jeśli do pacjenta wysłano prośbę o
aktywowanie, masz opcję Ponownie wyślij zaproszenie i/lub zmiany istniejącego adresu e-mail.
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2.5. Zarządzanie ustawieniami lekarza
Uzyskaj dostęp do ustawień lekarza wybierając Ustawienia z menu rozwijanego znajdującego się
u góry po prawej stronie ekranu głównego Population Tracker. Masz opcję uaktualnienia
informacji o swoim profilu i koncie, wyświetlenia profilu ośrodka i zarządzania ustawieniami
danych oraz ustawieniami terminala.

Mój profil
W Ustawienia > Mój profil można zmieniać tytuł zawodowy, imię i nazwisko. Kliknij Zapisz, aby
zarejestrować wszelkie zmiany.
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Konto
W Ustawienia > Konto masz opcję uaktualnienia adresu e-mail, hasła i ustawień domyślnego
języka powiązanych z kontem.

Profil ośrodka
W Ustawienia > Profil ośrodka można wyświetlić ośrodek kliniki, grupę, Kod ProConnect i dane
kontaktowe ośrodka.

Ustawienia danych
W Ustawienia > Ustawienia danych masz opcję dostosowania widoku danych pacjentów na
poziomie populacji, w tym jednostek miary, ustawień wprowadzania poziomu glukozy we krwi,
domyślny zakres docelowy PG kliniki z pompy i parametrów flag populacji. Kliknij Zapisz, aby
zarejestrować wszelkie zmiany.
Wyświetlane są następujące
ustawienia:
•

Jednostki miary: można je
przełączać na mg/dl lub
mmol/l. Dla użytkowników w
Kanadzie to ustawienie jest
zablokowane na mmol/L i nie
można go przełączyć na
mg/dl.
UWAGA: dostosowanie tego
ustawienia zaktualizuje
wyświetlanie jednostki
Population Tracker dla flag
poziomu glukozy we krwi, ale
nie zaktualizuje danych
urządzeń pacjenta.

•

Ustawienia wprowadzania poziomu glukozy we krwi z pompy: można przełączać na Tak
lub Nie, żeby włączyć lub wyłączyć odczyty poziomu glukozy we krwi wprowadzone
ręcznie w pompach insulinowych na wykresach i w statystyce dla Twojej całej populacji
pacjentów. Te odczyty są domyślnie włączone.
UWAGA: można także to dostosować na poziomie pacjenta w Ustawieniach pacjenta >
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Ustawieniach danych. Ustawienia na poziomie pacjenta mają zawsze pierwszeństwo nad
ustawieniami na poziomie populacji.
•

Domyślny zakres docelowy PG kliniki: ustawienie to pozwala administratorowi kliniki
zmienić wartość ustawienia Zakresy docelowe PG dla wszystkich nowych pacjentów, w
tym wartości Dolna granica, Górna granica przed posiłkiem, Górna granica po posiłku.
UWAGA: Zakresy docelowe PG można także zmienić dla poszczególnych pacjentów,
wybierając kolejno Ustawienia pacjenta > Ustawienia danych. Ustawienia pacjenta mają
zawsze pierwszeństwo przed ustawieniami kliniki. Aby przypisać Domyślny zakres
docelowy PG kliniki wszystkim pacjentom, kliknij przycisk Resetuj wszystkie docelowe
zakresy PG.

•

Ustawienia flagi populacji: dostosowanie tych ustawień uaktualni parametry flag dla
wszystkich pacjentów w Twojej populacji chorych na cukrzycę. Aby zmienić te ustawienia,
kliknij w polu wartości, którą chcesz zmodyfikować i wprowadź nową wartość.
UWAGA: można także dostosować parametry flag na poziomie pacjenta w Ustawieniach
pacjenta > Ustawieniach danych. Ustawienia na poziomie pacjenta mają zawsze
pierwszeństwo przed ustawieniami na poziomie populacji.
*Obecnie dostępne tylko w starym Population Tracker lub po włączeniu dodatkowej
funkcji Zdrowie populacji.

Ustawienia terminala
W Ustawienia > Ustawienia terminala masz opcję dostosowania nazwy zainstalowanych Glooko
Transmitter i Uploader oraz wyświetlenia narzędzi przesyłania aktualnie skojarzonych z Twoim
kontem. Wszystkie zmiany są widoczne na karcie Przydziel urządzenia w Population Tracker.
Jeśli na koncie znajdują się Glooko Transmittery będą wyświetlane: Numer seryjny, Data ostatniej
kontroli sygnału, Siła sygnału, Jakość sygnału, Nazwa. Jeśli na koncie znajdują się Glooko
Uploader, będą wyświetlane: Numer seryjny i Nazwa.
Nazwy Glooko Transmitter i Uploader można zmienić klikając w polu Nazwa narzędzia, które ma
zostać zmienione i wpisując nową nazwę. Kliknij Zapisz, aby zarejestrować wszelkie zmiany.

Ulubione ustawienia PDF
W Ustawienia > Ulubione ustawienia PDF można wyświetlać, zmieniać i dodawać nowe Ulubione
profile. Ulubione są dodawane na poziomie populacji i podczas generowania raportów PDF z
dowolnego konta pacjenta, pojawiają się w menu rozwijanym Preferowanych ustawień PDF.
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Aby dodać nowe Ulubione kliknij + Nowe ulubione, wprowadź nazwę Ulubionego profilu (kliknij
OK), wybierz zakres czasu, wybierz które raporty należy włączyć, wybierz tryb drukowania i kliknij
Zapisz.

2.6. Zarządzanie ustawieniami pacjenta
W Ustawieniach pacjenta masz opcję aktualizowania informacji indywidualnego profilu pacjenta,
wyświetlania adresu e-mail konta lub wysłania prośby o aktywację, dostosowania ustawień
danych, ustawiania zakresów docelowych poziomu glukozy we krwi (PG), a także ustawienia
parametrów flagi i dziennych zakresów czasowych, przesłania systemu Omnipod i połączenia
urządzeń iGlucose. Wszystkie zmiany zostaną pokazane na koncie Glooko pacjenta.
Aby wyświetlić lub uaktualnić ustawienia konta
pacjenta:
1. Zlokalizuj lub wyszukaj pacjenta na Liście
pacjentów.
2. Kliknij na imię i nazwisko pacjenta, aby zostać
przekierowanym do ekranu Podsumowanie
pacjenta.
3. Kliknij na Profil obok imienia i nazwiska pacjenta.
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Profil
W Ustawienia pacjenta > Profil można wyświetlić i zmienić informacje demograficzne o
pacjencie, w tym imię i nazwisko, płeć, typ cukrzycy, datę urodzenia, wzrost, masę ciała i numer
dokumentacji medycznej (MRN). Kliknij Zapisz, aby zarejestrować wszelkie zmiany.

Konto
W Ustawienia pacjenta > Konto można wyświetlić status konta pacjenta i dodać, zmienić lub
wyświetlić adres e-mail przechowywany w dokumentacji. Jeśli konto nie jest aktywowane
(Status: nieaktywowane), masz opcję Dodaj adres e-mail, co powoduje wysłanie do pacjenta emaila z prośbą o skonfigurowanie osobistego konta Glooko. Jeśli do pacjenta wysłano prośbę o
aktywowanie (Status: zaproszony), masz opcję Ponownie wyślij zaproszenie lub Zmień adres email, co spowoduje wysłanie kolejnej wiadomości e-mail. Po aktywowaniu konta przez pacjenta
(Status: aktywowane), nie będziesz już mieć opcji zmiany adresu e-mail.
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Ustawienia danych
W Ustawienia pacjenta > Ustawienia danych można dostosować jednostki pomiaru, ustawienie
wprowadzania poziomu glukozy w
krwi z pompy, docelowe zakresy
poziomów glukozy w krwi,
ustawienia flag i dzienne zakresy
czasu. Kliknij Zapisz, aby
zarejestrować wszelkie zmiany.
Wyświetlane są następujące
ustawienia:
•

Jednostki pomiaru: Można
je przełączać na mg/dl lub
mmol/l. Dla użytkowników
w Kanadzie to ustawienie
jest zablokowane na
mmol/l i nie można go
przełączyć na mg/dl.

•

Ustawienia wprowadzania
poziomu glukozy we krwi z
pompy: można przełączać na
Tak lubNieuwzględnić lub nie uwzględniać odczytów poziomu glukozy we krwi wprowadzonych
ręcznie w pompach insulinowych na wykresach i w statystyce pacjenta. Te odczyty są domyślnie
włączone.
UWAGA: można także zmienić ustawienia wprowadzania poziomów glukozy we krwi z
pompy dla wszystkich pacjentów na poziomie populacji w Ustawienia lekarza >
Ustawienia danych. Ustawienia na poziomie pacjenta mają zawsze pierwszeństwo nad
ustawieniami na poziomie populacji.

•

Docelowe zakresy poziomów glukozy we krwi: opcja umożliwia zmianę docelowych
zakresów poziomów glukozy we krwi indywidualnego pacjenta, w tym the dolnego limitu,
górnego limitu przed posiłkiem i górnego limitu po posiłku. Aby zmienić te zakresy kliknij
w pole wartości, którą chcesz zmienić i wprowadź potrzebną wartość.

•

Ustawienia flagi populacji: zmiana tych ustawień będzie mieć wpływ tylko na wybranych
pacjentów. Aby zmienić te ustawienia, kliknij w pole wartości, którą chcesz zmodyfikować
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i wprowadź potrzebny procent lub wartość.
UWAGA: można także zmienić parametry flag dla wszystkich pacjentów na poziomie
populacji w Ustawienia lekarza > Ustawienia danych. Ustawienia na poziomie pacjenta
mają zawsze pierwszeństwo nad ustawieniami na poziomie populacji.
*Obecnie dostępne tylko w starym Population Tracker lub po włączeniu dodatkowej
funkcji Zdrowie populacji.
•

Dzienne zakresy czasowe: umożliwiają ustawienie pór dnia wskazujących początek rutyn
rannych, popołudniowych, wieczornych i nocnych pacjenta. Aby uaktualnić zakresy
pacjenta kliknij strzałkę skierowaną w dół (), znajdującą się obok pory dnia i wybierz
nową porę rozpoczęcia.

Urządzenia
W Ustawienia pacjenta > Urządzenia masz opcję przesyłania danych z systemu Omnipod®
pacjenta lub połączenia urządzenie iGlucose pacjenta z Glooko.

Prześlij Omnipod® PDM
Aby przesłać dane z Omnipod system:
1. W Ustawieniach pacjenta > Urządzenia kliknij Prześlij Omnipod® PDM.
2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie chęci kontynuowania, kliknij Kontynuuj.
3. Wybierz System Omnipod® PDM lub system Omnipod DASH, następnie kliknij Dalej.
UWAGA: podczas próby synchronizowania systemu Omnipod DASH w komputerze z
systemem Mac, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie Glooko Uploader w celu
zsynchronizowania danych pacjenta, jeśli jest to cześć modelu subskrypcji użytkownika.
Jeśli dany model subskrypcji nie obejmuje Glooko Uploader, pojawi się monit o
konieczności korzystania z komputera z systemem Windows lub o skontaktowanie się z
help@glooko.com.
4. Wykonuj polecenia ekranowe, aby połączyć urządzenie i przesłać dane.
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UWAGA: jeśli pacjent poprzednio zsynchronizował urządzenie Omnipod, masz także opcję
przesłania danych Omnipod wybierając opcję znajdującą się na większości ekranów u góry,
całkowicie po prawej stronie Prześlij Omnipod® PDM, na koncie pacjenta.

Łączenie urządzeń iGlucose
Można połączyć glukometry pacjenta iGlucose z jego/jej kontem Glooko w celu
synchronizowania danych z iGlucose w czasie rzeczywistym.
UWAGA: przed połączeniem glukometru iGlucose z Glooko, pacjent musi mieć co najmniej jeden
odczyt w swoim glukometrze.
Aby połączyć glukometr iGlucose:
1. W Ustawienia pacjenta > Urządzenia, kliknij Łączenie urządzeń iGlucose.
2. Wprowadź numer seryjny glukometru iGlucose pacjenta i Ostatni odczyt (wartość), następnie
kliknij Dalej.
3.
Wykonuj polecenia ekranowe, aby połączyć glukometr.

Zarządzanie kontem
Aby zarchiwizować konto pacjenta, w Ustawieniach pacjenta > Zarządzanie kontem, przełącz
opcję Archiwizuj konto pacjenta nawł. Po zarchiwizowaniu konta danego pacjenta nie będzie on
już wyświetlany na liście pacjentów, jednak pacjent będzie wyświetlany w wynikach
wyszukiwania.
UWAGA: tylko administratorzy mają dostęp do zarchiwizowanych kont pacjentów.
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3. Przegląd raportów
Dane pacjentów dotyczące cukrzycy są agregowane w raportach PDF, które można łatwo
drukować, udostępniać lub zapisywać. Można do nich włączyć wszystkie dostępne dane lub
wybrać tylko dane, które chcesz wyświetlić.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych raportów i o sposobach interpretowania danych
podano w Przewodniku po raportach Glooko.

3.1. Dostępne raporty
Dostępne raporty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podsumowanie
Dziennik
Przegląd
Przegląd dobowy
Nakładka
Kalendarz
Urządzenia
Spostrzeżenia

3.2. Tworzenie raportów
Aby utworzyć raport PDF:
1. Z Listy pacjentów należy kliknąć na imię i nazwisko pacjenta, aby zostać przekierowanym
do ekranu Podsumowanie pacjenta. Kliknij Utwórz raport PDF w lewym górnym rogu
większości ekranów na koncie pacjenta.
2. Wybierz żądany tryb drukowania i zakres dat, które powinien zawierać raport.
UWAGA: aby zapisać wybrany raport jako nowy ulubiony profil, wstaw znak
zaznaczenia(✓) w polu Zapisz wybór jako ulubiony profil, wprowadź nazwę ulubionego
wyboru i kliknij OK. Dostępna jest również opcja wyboru ulubionego profilu z
rozwijanego menu preferowanych ustawień PDF, u góry prawej stronie tego okna. Aby
wyświetlić, zmienić lub dodać nowe ulubione profile kliknij Zarządzaj ulubionymi lub
przejdź do Ustawienia lekarza > Ulubione ustawienia PDF.
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3. Po zdefiniowaniu kryteriów raportu i przygotowaniu się, kliknij Utwórz PDF.
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4. Pomoc
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Można się z nami kontaktować w dowolny z
poniższych sposobów:
•
•

Pomoc online: www.support.glooko.com
Pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Stany Zjednoczone
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Dodatek 1: Dodatkowe funkcje
Poniższe funkcje są dostępne jako dodatkowe opcje do subskrypcji Population Tracker.
Informacje dodatkowe lub o sposobie dodawania tych funkcji do Population Tracker można
uzyskać kontaktując się z przedstawicielem swojego konta w Glooko lub pisząc bezpośrednio na
adres e-mail.

A.1. Zarządzanie przypadkiem
Funkcja Zarządzanie przypadkiem zapewnia dodatkowe opcje interakcji pacjenta i
monitorowania, w tym możliwość dodawania szczegółów o statusie pacjenta.
Przy aktywowanej funkcji zarządzania przypadkiem, do kont pacjentów widocznych na liście
pacjentów w Population Tracker można dodać flagi kontaktów i statusy.

Flagi kontaktów*
Flagi kontaktów wyświetlane są na koncie pacjenta na podstawie zadanych kryteriów flag, z tym
że odczyty, średnie wartości poziomów glukozy we krwi lub średnie wartości z ciągłego
monitorowania poziomów glukozy są poza zakresem lub pacjent nie zsynchronizował zdalnie
danych w ciągu poprzednich ponad 30 dni. Przesuń myszą nad flagą połączenia, aby wyświetlić
przyczyny uaktywnienia tej flagi. Tymi parametrami można zarządzać na poziomie populacji w
Ustawieniach lekarza lub na poziomie pacjenta w Ustawieniach pacjenta. Ustawienia na
poziomie pacjenta mają zawsze pierwszeństwo nad ustawieniami na poziomie populacji.

Status
Statusy pacjentów są wykorzystywane do podawania informacji o ważnych działaniach
kontrolnych (takich jak zbliżające się wizyty lub przypomnienia o konieczności przeglądu danych)
związanych z pacjentem. Statusy można dostosowywać i zarządzać nimi na poziomie populacji w
Ustawieniach lekarza.

* Obecnie dostępne wyłącznie w przypadku starszej wersji aplikacji Population Tracker
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A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Korzystając z mobilnego systemu dozowania insuliny (Mobile Insulin Dosing System, MIDS)
Glooko, lekarze mogą konfigurować recepty na insulinę dla osób chorych na cukrzycę typu 2,
które rozpoczynają przyjmowanie insuliny lub wymagają dostosowania długo działających dawek
insuliny. Po zakończeniu konfiguracji aplikacja Glooko Mobile App automatycznie wezwie, zaleci
lub przypomni takim osobom o dostosowaniu dawek insuliny na podstawie odczytów poziomów
glukozy we krwi na czczo i planu leczenia opracowanego przez lekarza.
MIDS jest dostępny tylko dla pacjentów, którym lekarz zaleci ten program. MIDS jest stosowany
tylko na receptę. MIDS jest przeznaczony do współdziałania z odczytami poziomów glukozy
raportowanymi w mg/dl i nie można go bezpiecznie używać z wartościami podawanymi w
mmol/l. Aby uniknąć szkody dla pacjentów, wszystkie glukometry używane z systemem Glooko
muszą być ustawione na wartości podawane w mg/dl.
Po włączeniu funkcji MIDS, na koncie każdego pacjenta zostanie wyświetlona nowa karta MIDS i
statusy MIDS będą widoczne na liście pacjentów w Population Tracker.
Więcej informacji na temat MIDS podano w Przewodnik MIDS Glooko dla klinik.
* Obecnie dostępne tylko w USA.

A.3. DreaMed Advisor*
Dzięki integracji z DreaMed, dane Glooko są przetwarzane przez DreaMed Advisor Pro,
zastrzeżony algorytm przeznaczony do analizowania informacji dotyczących poziomów glukozy
we krwi pacjenta i podawania insuliny. Na podstawie tych informacji DreaMed Advisor Pro może
zalecać uaktualniony profil leczenia insuliną, w tym podając nowe szybkości dawek
podstawowych, stosunki insuliny do węglowodanów i współczynniki wrażliwości na insulinę.
DreaMed Advisor Pro może również przedstawiać sugestie dotyczące zmian w zachowaniu,
takich jak czas przyjmowania bolusów doposiłkowych i zgodność podawanych bolusów.
Po włączeniu funkcji DreaMed Advisor, na koncie każdego pacjenta zostanie wyświetlona nowa
karta Advisor i powiadomienia o zaleceniach z funkcji Advisor będą widoczne na liście pacjentów
w Population Tracker.
* Obecnie dostępne tylko w USA.
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A.4. Stary Population Tracker
Starsza lista pacjentów w starym Population Tracker wyświetla wykaz wszystkich pacjentów
połączonych przez ProConnect do kliniki (połączonej z wykorzystaniem unikalnego kodu
ProConnect). Zapewnia to szybki przegląd danych dotyczących cukrzycy w populacji Twoich
pacjentów.
Aby zlokalizować konkretnych pacjentów, w menu rozwijanym u góry strony zaznacz Imię i
nazwisko, MRN lub Datę urodzenia i w polu wyszukiwania wprowadź kryteria wyszukiwania.
Można też kliknąć Filtruj pacjentów, by przefiltrować uzyskane wyniki według znaczników lub
innych atrybutów albo można porządkować pacjentów klikając nagłówki dowolnych kolumn.

Zostaną wyświetlone następujące informacje:
•

Imię i nazwisko: wyświetla imię i nazwisko pacjenta. Przesuń myszką nad imieniem i
nazwiskiem pacjenta, by wyświetlić datę urodzenia i typ cukrzycy.
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UWAGA: jeśli po lewej stronie imienia i nazwiska pacjenta znajduje się ikona urządzenia,
wskazuje ona, że pacjent używa Glooko Mobile App. Urządzenie w kolorze niebieskim
wskazuje, że dane zostały niedawno zdalnie zsynchronizowane, a urządzenie w kolorze szarym
wskazuje, że dane zostały ostatnio zaktualizowane w klinice.
•

Ostatnia synchronizacja: pokazuje liczbę dni od ostatniej synchronizacji pacjenta, a także rodzaj
ostatnio zsynchronizowanego urządzenia. Przesuń myszką nad opcję Ostatnia synchronizacja,
by wyświetlić nazwę urządzenia oraz lokalizację ostatniej synchronizacji.

•

Średni CGM: pokazuje średni odczyt poziomu glukozy we krwi (PG ) pacjenta w ciągu ostatnich
30 dni przed datą ostatniej synchronizacji urządzenia. Średnia liczba odczytów dziennie
pokazuje odczyty poniżej średniej wartości PG .

•

Średni CGM: pokazuje średni odczyt ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi (CGM)
pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni przed datą ostatniej synchronizacji urządzenia. Widoczna jest
też liczba aktywnych dni, przez jakie CGM był używany przez pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni.

•

Poziom glukozy we krwi - Flagi: są one uaktywniane na podstawie odczytów PG
zarejestrowanych w ciągu 30 dni przed datą ostatniej synchronizacji urządzenia, które są poza
zadanymi zakresami.
Kolory wskazują, czy odczyty pochodzą z 30 dni, czy z okresu
dłuższego niż 30 dni od daty ostatniej synchronizacji.
o Czerwone flagi PG: wskazują, że odczyty pochodzą z
okresu 30 dni od daty ostatniej synchronizacji.
o Szare flagi PG : wskazują, że odczyty pochodzą z okresu
dłuższego niż 30 dni od daty ostatniej synchronizacji.
Przesunięcie myszką nad flagą powoduje wyświetlenie
dodatkowych informacji, w tym:
o liczba lub procent odczytów, które są poniżej lub powyżej zakresu docelowego;
o informacje o tym, czy flaga PG wynika z ustawienia właściwego dla pacjenta.
UWAGA: zakresy można ustawiać na poziomie populacji w Ustawienia lekarza > Ustawienia
danych lub na poziomie pacjenta w Ustawienia pacjenta > Ustawienia danych.
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Przełącz na starszą listę pacjentów*
Jeśli klinika ma aktywowany nowy Population Tracker, masz opcję przełączania się między starą
wersją listy pacjentów a nową z pulpitu nawigacyjnego Population Tracker.

* Obecnie dostępne tylko w USA.

Oznaczanie pacjentów
Na Liście pacjentów kliknij prawym przyciskiem
myszy i przesuń nią nad Znacznikami , żeby
wyświetlić lekarzy powiązanych z Twoją kliniką,
których można oznaczyć jako powiązanych z
pacjentem. Wybierz lekarza z listy i poniżej
imienia i nazwiska pacjenta zostanie
automatycznie wygenerowane kolorowe pole
zawierające inicjały lekarza, wskazując na
dodanie znacznika.
Do konta każdego pacjenta można dodać wiele
znaczników lekarzy. Pacjentów można filtrować według znaczników i innych atrybutów klikając
menu rozwijane, u góry po lewej stronie listy pacjentów, Filtruj pacjentów.
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A.5. Mellitus Health*
Insulin Insights™ firmy Mellitus Health jest dopuszczonym przez FDA programem
automatycznego dawkowania insuliny, który przekazuje precyzyjne zalecenia dotyczące
dawkowania insuliny na podstawie poprzednich odczytów poziomów glukozy we krwi pacjenta i
bieżącego schematu przyjmowania insuliny. Dzięki naszej integracji z Mellitus Health, możesz
przepisywać pacjentom cyfrowe środki terapeutyczne bezpośrednio z Population Tracker.
Po aktywowaniu funkcji Mellitus Health będziesz mieć dostęp do platformy Mellitus Health z
nowej karty Aplikacje, wyświetlanej na koncie każdego pacjenta. Po zarejestrowaniu pacjentów
w programie, ich dane dotyczące glukozy i schematy przyjmowania insuliny są udostępniane
aplikacji Mellitus Health, a zalecenia dotyczące dawkowania zaczną być automatycznie
generowane.
UWAGA: po aktywowaniu aplikacji Mellitus Health klinika otrzyma dane uwierzytelniające konta
celem zalogowania się do platformy Mellitus Health.
* Obecnie dostępne tylko w USA.

A.6. Kopiuj kluczowe statystyki*
Funkcja kopiowania kluczowych statystyk umożliwia kopiowanie kluczowych informacji o
pacjentach (takich jak dane demograficzne, dane o urządzeniach, ustawienia pomp i dane
dotyczące glukozy), jeśli są dostępne, z kont pacjentów w formacie zwykłego tekstu.
Po aktywowaniu funkcji kopiowania kluczowych statystyk, można kliknąć przycisk Kopiuj
kluczowe statystyki, widoczny u góry po prawej stronie na ekranach Podsumowanie i Urządzenia
w kontach pacjentów, żeby skopiować do schowka informacje podane na tych ekranach.

UWAGA: ponieważ ta funkcja kopiuje chronione informacje zdrowotne (ang. protected health
information, PHI) do schowka, Glooko zaleca postępowanie zgodne z zasadami organizacji
użytkownika dotyczącymi postępowania z takimi informacjami.
* Obecnie dostępne tylko w USA.
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A.7. Glooko Clinical Research
Funkcja Glooko Clinical Research (naukowe badanie kliniczne Glooko) umożliwia klinice
monitorowanie uczestników badań naukowych w Population Tracker.
UWAGA: w celu oddzielenia uczestników badania naukowego od istniejących kont pacjentów,
klinika przydzieliła nowy kod ProConnect właściwy dla badania naukowego i użytkownicy z kliniki
do uzyskiwania dostępu do tej platformy muszą używać osobnych kont. Uczestnicy badania
muszą korzystać z jednej z dwóch poniższych metod, aby udostępniać swoje dane:
1. przesłać dane do platformy Glooko Clinical Research (naukowych badań klinicznych
Glooko) używając oprogramowania Glooko Research Uploader;
2. pobrać aplikację Glooko Clinical Research (naukowych badań klinicznych Glooko) i
połączyć się za pośrednictwem kodu badań naukowych ProConnect.

Identyfikator uczestnika
Gdy funkcja Glooko Clinical Research (naukowych badań Glooko) jest aktywowana, masz opcję
wprowadzenia Identyfikatora uczestnika w ramach opcji Utwórz konto pacjenta. Identyfikatora
uczestnika można używać do monitorowania uczestników badania naukowego. Można również
wyszukiwać według identyfikatora uczestnika w Population Tracker.

Usuń pacjenta
W Ustawieniach pacjenta, nowa część konta zawiera opcję Usuń pacjenta, co powoduje
usunięcie uczestnika badania naukowego z badania naukowego i dezaktywuje konto.
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Uploader badania naukowego
Podczas korzystania z funkcji Glooko Clinical Research (naukowego badania klinicznego Glooko),
klinika ma dostęp do osobnej funkcji Uploader badania naukowego, przeznaczonej specjalnie do
przesyłania danych z urządzeń uczestnika badania naukowego na platformę Glooko Clinical
Research (naukowego badania klinicznego Glooko).

A.8. Dwustopniowa weryfikacja
Funkcja dwustopniowej weryfikacji umożliwia klinice wymaganie dwóch form uwierzytelniania
przez lekarzy uzyskujących dostęp do ich kont. Zapewnia to kolejną warstwę zabezpieczenia
danych kliniki i pacjentów.
Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail lub aplikacji do
uwierzytelniania jednorazowe hasło (ang. one-time password, OTP), które należy wprowadzić
podczas logowania się do aplikacji Population Tracker. Użytkownik ma możliwość zapisania OTP
na 30 dni, w przeciwnym razie będzie wymagane nowe OTP podczas każdorazowego uzyskiwania
przez użytkownika dostępu do swojego konta.
UWAGA: wyłącznie administrator może zarządzać tym ustawieniem dla całego personelu
medycznego w klinice. Na poziomie regionalnym lub krajowym mogą jednak obowiązywać
wymogi prawne narzucające stałą weryfikację dwuetapową. W takim przypadku nikt w klinice nie
może jej dezaktywować.
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A.9. Jednorazowe logowanie
Funkcja jednorazowego logowania (ang. Single Sign-On, SSO) umożliwia lekarzom logowanie się
do swoich kont w Population Tracker z wykorzystaniem usługi bezpiecznego uwierzytelniania
zarządzającej dostępem do wielu aplikacji.
Po aktywowaniu tej funkcji na ekranie logowania Glooko użytkownicy mogą wybrać Zaloguj się
przez SSO, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające konta Glooko i wykonywać polecenia
ekranowe, aby połączyć się ze swoimi kontami.

A.10. Programy opieki
Programy opieki Glooko umożliwiają klinice efektywniejsze zarządzanie populacją pacjentów
poprzez przydzielenie programów dostosowanych do szczególnych potrzeb związanych z
cukrzycą. Programy te zapewniają użytkownikom i pacjentom materiały pomocne w zrozumieniu
typów cukrzycy i przekazują wskazówki dotyczące korzystania z Glooko w celu poprawienia
wyników kontrolowania cukrzycy.
Po aktywowaniu programu opieki w klinice, masz możliwość przydzielania programów (w
Population Tracker) pacjentom. Po przydzieleniu programu pacjentowi, otrzyma on wiadomość
e-mail z instrukcjami uzyskiwania dostępu online do programu.
UWAGA: klinika musi korzystać z nowego Population Tracker, aby móc używać tej funkcji.
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A.11. Zdrowie populacji*
Identyfikowanie zagrożonych pacjentów
Glooko Population Health jest narzędziem do analityki populacji, gdy kliniki mogą wykorzystać
pochodzące z populacji ich pacjentów mierniki Beyond A1c do identyfikowania i kierowania na
czas opieki i interwencji do zagrożonych pacjentów. Osiąga się to umożliwiając klinikom
uruchamianie niestandardowych kwerend danych wśród całej populacji ich pacjentów z karty
Zagrożeni, a następnie wykorzystanie opcji zapisania tych kwerend jako kohorty (profile ryzyka).
Istnieje też opcja eksportowania pliku CSV z danymi pacjentów w kohorcie.
Przykładem kohorty byliby: pacjenci z cukrzycą typu 1 z <40% czasu w zakresie.
Tworząc różne kohorty kliniki mogą także tworzyć własne niestandardowe flagi. Flagi będą
uaktualniane raz na dobę i będą wyświetlane w Population Tracker, umożliwiając podział
pacjentów według ryzyka na podstawie tych flag. Oprócz flag niestandardowych istnieje jest
także dostępny zestaw istniejących flag zdefiniowanych przez Glooko, np., hiporyzyko,
hiperryzko, ryzyko rezygnacji, oznaczone jako wysokie i oznaczone jako niskie.
UWAGA: Aby móc używać tej funkcji klinika musi korzystać z nowego Population Tracker.

Przed/po wynikach
Platforma Population Health umożliwia też klinikom uzyskiwanie dostępu, na karcie Przed/Po, do
danych łącznych prze i po otrzymaniem wyników (takich jak średni poziom glukozy) dla swoich
populacji pacjentów. Na przykład, przed/po: Rozpoczęte w Glooko lub przed/po: Ostatnia wizyta
w klinice.
Jeśli klinika użytkownika dodała Glooko Population Health do istniejącego modelu subskrypcji,
dostęp do platformy Population Health jest możliwy z aplikacji internetowej Glooko
(my.glooko.com) w menu rozwijanym lekarzy.
Więcej a temat Population Health podano w tym artykule w centrum pomocy Glooko: What is
Population Health and how do I use this feature? (Co to jest Population Health i jak mogę
korzystac z tej funkcji?)
* Obecnie dostępne tylko na wybranych rynkach.
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A.12. Pakiet ciążowy
Dzięki pakietowi ciążowemu Glooko klinika może monitorować stan kobiet w ciąży cierpiących na
cukrzycę. Po włączeniu tej funkcji na stronie profilu pacjentki można wprowadzić przewidywany
termin porodu. Spowoduje to wyświetlenie na liście pacjentów kliniki etykiety ciąży zawierającej
aktualny tydzień i dzień ciąży pacjentki, która ułatwia monitorowanie prowadzenia cukrzycy
podczas całej ciąży.
W celu wyświetlenia listy wszystkich pacjentek będących aktualnie w ciąży można odfiltrować
pacjentów według tych z pakietem ciążowym.
Podczas przeglądania konta pacjentek z ustawioną datą porodu etykieta z tygodniem i liczbą dni
ciąży pojawi się również na stronach Podsumowanie, Wykresy i Historia.
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Dodatek 2: Funkcje właściwe dla
urządzeń
B.1. Basal-IQ
Pacjenci korzystający z pompy Tandem t:slim X2 wraz z CGM mają możliwość aktywowania
technologii o nazwie Basal-IQ. Jest to zaawansowana technologia, która prognozuje niski poziom
cukru we krwi i pomaga mu zapobiegać. Dzięki Basal-IQ pacjent może pozostawić pompie
możliwość automatycznego wstrzymywania i wznawiania podawania insuliny na podstawie
odczytów CGM.
Pacjent, który ma zainstalowaną technologię Basal-IQ na
pompie, może wybierać spośród 2 trybów:
•
•

Basal-IQ
Tryb ręczny

W Glooko, jeśli istnieją dane Basal-IQ pacjenta, jest to uwidocznione na stronie podsumowania w
postaci karty informacyjnej o nazwie Dane systemu. Opcja Basal-IQ jest też widoczna w widoku
dziennym, w części Wykresy.

B.2. Control-IQ
Pacjenci korzystający z pompy Tandem t:slim X2 wraz z CGM mają możliwość aktywowania
technologii o nazwie Control-IQ. Jest to zaawansowana hybrydowa technologia działająca w
pętli, przewidująca i pomagająca zapobiegać wysokim i niskim poziomom glukozy we krwi.
Technologia Control-IQ umożliwia pacjentowi zezwolenie pompie na automatyczne
dostosowywanie poziomów insuliny na podstawie odczytów CGM.
Pacjent, który ma zainstalowaną technologię Control-IQ na
pompie może wybierać spośród 4 trybów:
•
•
•
•

Control-IQ
Sen
Aktywność fizyczna
Ręczny
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W Glooko, jeśli istnieją dane Control-IQ pacjenta, jest to uwidocznione na stronie podsumowania
w postaci karty informacyjnej o nazwie Dane systemu. Control-IQ jest też widoczna w widoku
dziennym, w części Wykresy.

B.3. Omnipod 5*
Pacjenci używający pompy Omnipod 5 wraz z urządzeniem CGM firmy Dexcom mają możliwość
aktywowania technologii zamkniętej pętli opracowanej przez firmę Insulet. Jest to
zaawansowana hybrydowa technologia zamkniętej pętli, która przewiduje i pomaga zapobiegać
zarówno wysokim, jak i niskim poziomom. Dzięki niej
pacjent może pozostawić pompie możliwość
automatycznego dostosowania poziomu insuliny na
podstawie odczytów CGM.
Pacjent posiadający urządzenie Omnipod 5 i urządzenie
CGM firmy Dexcom może wybrać jeden z 4 trybów:
•
•
•
•

Tryb automatyczny
Automatyczny: Ograniczony
Automatyczny: HypoProtect
Tryb ręczny

W Glooko, jeśli dla danego pacjenta istnieją dane z zamkniętego obiegu z urządzenia Omnipod 5,
są one widoczne na stronie Podsumowanie w postaci karty informacyjnej o nazwie Dane
dotyczące systemu. Dane z zamkniętej pętli są również przedstawiane w widoku dziennym, w
części Wykresy.
UWAGA: Omnipod 5 jest zintegrowana w chmurze. Połączenie z Glooko nawiązywane jest w
Podder Central, gdzie użytkownicy muszą autoryzować połączenie pomiędzy swoim Omnipod 5 i
Glooko. Po nawiązaniu połączenia dane będą regularnie przekazywane do Glooko z godzinnym
opóźnieniem.
* Obecnie dostępne tylko w USA.
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