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Προβλεπόμενη χρήση
Το Glooko είναι ένα λογισμικό διαχείρισης δεδομένων που προορίζεται για χρήση στο σπίτι και σε
επαγγελματικούς χώρους για τη βοήθεια ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και των
επαγγελματιών υγείας που τους παρακολουθούν στην εξέταση, την ανάλυση και την αξιολόγηση
των δεδομένων της συσκευής, έτσι ώστε να υποστηρίζεται ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη. Το Glooko συνδέεται με συμβατές ιατρικές συσκευές και
ανιχνευτές ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους στο σύστημα
Glooko.
Το Glooko δεν προορίζεται για την παροχή θεραπευτικών αποφάσεων ή για χρήση ως
υποκατάστατο της συμβουλής επαγγελματιών υγείας.

Προειδοποιήσεις
Το Glooko δεν εκτελεί μέτρηση, ερμηνεία ή λήψη αποφάσεων σχετικά με τα δεδομένα που
μεταφέρει ούτε προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες θεραπευτικές αποφάσεις ή να
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής κρίσης. Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και οι
θεραπείες πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία και επίβλεψη κατάλληλου παρόχου
υγειονομικής περίθαλψης.
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1. Πώς να ξεκινήσετε τη χρήση του Glooko®
Το Glooko είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη, η οποία
συγχρονίζει αδιάλειπτα τη γλυκόζη με άλλα σχετικά δεδομένα υγείας από κοινούς μετρητές
γλυκόζης αίματος (ΓΑ), αντλίες ινσουλίνης και έξυπνες συσκευές τύπου πένας, συσκευές συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) και συσκευές αξιολόγησης υγείας και φυσικής κατάστασης. Η
λύση που προσφέρει το Glooko παρέχει βασικές πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των τάσεων
γλυκόζης του ασθενούς και της πρόσληψη υδατανθράκων, για τη δοσολογία της ινσουλίνης, την
άσκηση και άλλους βιομετρικούς παράγοντες, επιτρέποντας στις υγειονομικές ομάδες να
λαμβάνουν περισσότερο εμπεριστατωμένες αποφάσεις που βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα της
περίθαλψης του σακχαρώδη διαβήτη. Διαφωτίζοντας διάφορα ζητήματα, το Glooko επιτρέπει
στους παρόχους να βελτιστοποιούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον συνολικό
πληθυσμό ασθενών με διαβήτη κατά τη διάρκεια και μεταξύ των ραντεβού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες οθόνες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις πρόσθετες λειτουργίες που
προστίθενται στη συνδρομή που έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Παράρτημα
1: Πρόσθετες λειτουργίες.

1.1. Συμβατότητα
Το Glooko υποστηρίζει τις παρακάτω εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο:
•
•
•
•
•

Internet Explorer έκδοση 11 ή νεότερη
Internet Explorer Edge έκδοση 44 ή νεότερη
Google Chrome έκδοση 57 ή νεότερη
Firefox έκδοση 51 ή νεότερη
Safari έκδοση 8 ή νεότερη

Για τον καθορισμό της συμβατότητας της συσκευής σακχαρώδη διαβήτη του ασθενούς, ανατρέξτε
στη σελίδα Συμβατότητα με το Glooko.
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1.2. Εντοπίστε το εργαλείο αποστολής
δεδομένων της κλινικής
Η διαδικασία για την αποστολή των δεδομένων σακχαρώδη διαβήτη του ασθενούς ποικίλλει
ανάλογα με το εργαλείο αποστολής δεδομένων που διαθέτει η κλινική σας. Ανατρέξτε στον
ισχύοντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση κάθε εργαλείου
για την αποστολή δεδομένων:
•
•
•

Glooko Transmitter
diasend® Transmitter
Glooko Uploader
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1.3. Αποστολή και προβολή των δεδομένων
σακχαρώδη διαβήτη του ασθενούς
Όταν εξοικειωθείτε με τη συμβατότητα της συσκευής του σακχαρώδη διαβήτη και το εργαλείο
αποστολής δεδομένων της κλινικής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε να
αποστέλλετε δεδομένα σακχαρώδη διαβήτη των ασθενών στο Glooko:

Βήμα 1: Συνδέστε και εκτελέστε αποστολή των δεδομένων
μιας συσκευής σακχαρώδη διαβήτη
Συνδέστε τη συσκευή σακχαρώδη διαβήτη του ασθενούς στο εργαλείο αποστολής δεδομένων της
κλινικής και ξεκινήστε τη διαδικασία αποστολής σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στον
ισχύοντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Όταν τα δεδομένα της συσκευής σακχαρώδη διαβήτη έχουν αποσταλεί, μεταβείτε στη διεύθυνση
my.glooko.com στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και συνδεθείτε στο Population Tracker

για να εκχωρήσετε ή να προβάλλετε τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν στην κλινική σας είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ενιαίας σύνδεσης, κάντε κλικ
στο Σύνδεση με SSO, εισαγάγετε τη διεύθυνση email που συνδέεται με τον λογαριασμό σας και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας που είναι συνδεδεμένοι σε αρκετές κλινικές μπορούν να
συνδεθούν με τα ίδια διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, να επιλέξουν την επιθυμητή κλινική μετά
τη σύνδεση. Η επιλογή για αλλαγή κλινικής βρίσκεται στο αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά
γωνία, όπου εμφανίζεται ο κωδικός ProConnect.
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Βήμα 2: Εκχώρηση δεδομένων συσκευής σε έναν ασθενή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βήμα αυτό ισχύει μόνο για τους χρήστες του Glooko Transmitter και Uploader. Όλοι
οι άλλοι χρήστες μπορούν να μεταβούν απευθείας στο Βήμα 3.

Εκχώρηση συσκευών
Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκχώρηση συσκευών για να προβάλλετε έναν κατάλογο όλων των συσκευών που
έκαναν αποστολή δεδομένων εντός των τελευταίων 24 ωρών. Εδώ έχετε την επιλογή να φιλτράρετε τα
αποτελέσματα ανάλογα με το Τερματικό (σειριακός αριθμός) ή τον Τύπο συσκευής (CGM, Μετρητής ή
Αντλία).
Το Glooko θα επιχειρήσει να αντιστοιχίσει τις απεσταλμένες συσκευές με έναν ασθενή σύμφωνα με τον
σειριακό αριθμό της συσκευής.
•

•

Εάν υπάρχει αντιστοίχιση: Θα έχετε την επιλογή για Εκχώρηση σε [Όνομα ασθενούς] ή Εκχώρηση
σε άλλον ασθενή.
o Όταν κάνετε κλικ στο Εκχώρηση σε άλλον ασθενή, θα σας δοθεί εντολή να εκτελέσετε
αναζήτηση για έναν υπάρχοντα λογαριασμό ασθενούς ή να δημιουργήσετε έναν νέο
λογαριασμό ασθενούς.
Εάν δεν υπάρξει αντιστοίχιση: Η συσκευή θα επισημανθεί ως Νέα συσκευή και θα έχετε την
επιλογή να διενεργήσετε Εκχώρηση.
o Όταν κάνετε κλικ στο Εκχώρηση, θα σας δοθεί εντολή να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν
υπάρχοντα λογαριασμό ασθενούς ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ασθενούς.

Όταν μια συσκευή εκχωρηθεί, θα μεταφερθεί από τις Μη εκχωρημένες στις Πρόσφατα
εκχωρημένες. Θα έχετε την επιλογή να προβάλλετε τον λογαριασμό ασθενούς, να Δημιουργήσετε
αναφορά ή να κάνετε Κατάργηση εκχώρησης.
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Κατάργηση εκχώρησης συσκευών
Εάν εκχωρήσετε κατά λάθος μια συσκευή και θέλετε να καταργήσετε την εκχώρηση από τον
λογαριασμό ενός ασθενούς, κάντε κλικ στο Κατάργηση εκχώρησης δίπλα από την συσκευή, στην
ενότητα Πρόσφατα εκχωρημένες. Η συσκευή θα μετακινηθεί από τις Πρόσφατα εκχωρημένες στις
Μη εκχωρημένες και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτή την αποστολή θα αφαιρεθούν από
τον λογαριασμό του ασθενούς. Στη συνέχεια, θα έχετε την επιλογή να εκχωρήσετε τη συσκευή σε
έναν άλλον ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στο Ανανέωση λίστας για να ενημερώσετε τη λίστα Εκχωρημένων και Μη
εκχωρημένων συσκευών.
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Βήμα 3: Προβολή δεδομένων σακχαρώδη διαβήτη του
ασθενούς
Προβολή ασθενών
Η λίστα ασθενών προβάλλει έναν κατάλογο όλων των ασθενών που έχουν συνδεθεί με ProConnect
με την κλινική σας (έχουν συνδεθεί μέσω του μοναδικού κωδικού ProConnect της κλινικής σας).
Αυτό παρέχει μια άμεση προβολή του πληθυσμού ασθενών σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λίστα ασθενών σας μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα εάν χρησιμοποιείτε την παλιά
έκδοση του Population Tracker. Ανατρέξτε στην ενότητα A.4. Παλιό Population Tracker για
περισσότερες πληροφορίες.
Για να εντοπίσετε συγκεκριμένους ασθενείς, επιλέξτε το Όνομα, το MRN ή την Ημερομηνία
γέννησης από το αναπτυσσόμενο μενού στο πάνω μέρος της σελίδας και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Φιλτράρισμα ασθενών για
να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας ανάλογα με την ετικέτα ή με άλλα χαρακτηριστικά ή να
ταξινομήσετε τους ασθενείς πατώντας σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης.

Το Population Tracker παρέχει επιλογές φιλτραρίσματος και παρακολούθησης, οι οποίες
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ετικετών και την πρόσκληση
ασθενών από τη λίστα ασθενών.
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Σύνοψη ασθενούς
Κάντε κλικ σε έναν ασθενή που πρόκειται να δρομολογηθεί στη Σύνοψη ασθενούς, η οποία
παρέχει μια στιγμιαία καταγραφή των δεδομένων σακχαρώδη διαβήτη του ασθενούς.
Προβάλλετε πρόσθετα δεδομένα εκτελώντας εναλλαγή μεταξύ των καρτελών που βρίσκονται στην
επάνω γραμμή πλοήγησης και δημιουργήστε αναφορές PDF για να εκτυπώσετε, να κοινοποιήσετε
ή να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στο Προφίλ στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να προβάλλετε και
να διαχειριστείτε τις Ρυθμίσεις ασθενούς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα δεδομένα ινσουλίνης θα ομαδοποιούνται μαζί ως Ινσουλίνη, εκτός και αν ο
ασθενής διαθέτει δεδομένα ινσουλίνης από αντλία ινσουλίνης και έξυπνη συσκευή τύπου πένας
(ή/και τα δεδομένα που καταχωρίζονται μη αυτόματα). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα
αντλίας ινσουλίνης θα προβάλλονται ως Ινσουλίνη - Αντλία, ενώ τα δεδομένα ινσουλίνης από
έξυπνη συσκευή τύπου πένας (ή/και τα δεδομένα που καταχωρίζονται μη αυτόματα) θα
προβάλλονται ως Ινσουλίνη - Άλλο. Εάν ένας ασθενής διαθέτει αντλία Omnipod® 5 ή αντλία με
Basal-IQ ή Control-IQ, η σελίδα περίληψης θα εμφανίσει μια κάρτα πρόσθετων πληροφοριών με
τον τίτλο Λεπτομέρειες συστήματος κάτω από την ινσουλίνη. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα 2:
Ειδικές λειτουργίες συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.
Ανίχνευση προετοιμασίας*
Τα δεδομένα συσκευών ινσουλίνης τύπου πένας από έξυπνες συσκευές τύπου πένας που
ανιχνεύτηκαν ως δόση προετοιμασίας από τον Αλγόριθμο δόσης προετοιμασίας του Glooko θα
σημειώνονται ως Προετοιμασμένες δόσεις στο Ιστορικό. Ο Αλγόριθμος δόσης προετοιμασίας του
Glooko ανιχνεύει τις δόσεις προετοιμασίας που είναι κατά δύο μονάδες ή λιγότερο εντός έξι
λεπτών πριν από μια άλλη ένεση ινσουλίνης.
* Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Επί του παρόντος μη διαθέσιμο στις Η.Π.Α.
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2. Επισκόπηση του Population Tracker
Η διαθεσιμότητα των παρακάτω λειτουργιών θα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο συνδρομής σας
και την περιοχή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που περιγράφονται
εδώ, επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο του λογαριασμού Glooko ή στείλτε μας
απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λίστα ασθενών σας μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα εάν χρησιμοποιείτε την παλιά
έκδοση του Population Tracker. Ανατρέξτε στην ενότητα A.4. Παλιό Population Tracker για
περισσότερες πληροφορίες.

2.1. Δημιουργία λογαριασμών ασθενών
Εάν ο ασθενής είναι νέος στην κλινική σας, έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε έναν νέο
λογαριασμό ασθενούς από τη λίστα ασθενών.
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ασθενούς:
1. Κάντε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού ασθενούς
στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.
2. Εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Όνομα
• Επώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Διεύθυνση email
• Ταχυδρομικός κωδικός
• Αριθμός ιατρικού φακέλου (Προαιρετικό)
• Αριθμός τηλεφώνου (Προαιρετικό)
• Τύπος σακχαρώδη διαβήτη (Προαιρετικό)
• Φύλο (Προαιρετικό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δημιουργείτε έναν λογαριασμό
εκτός των Η.Π.Α. θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσετε
τη συγκατάθεση του ασθενούς για την κοινοποίηση
δεδομένων.
3. Κάντε κλικ στο Δημιουργία.
• Ο ασθενής θα λάβει ένα email με έναν σύνδεσμο
για να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον νέο λογαριασμό.

Glooko® για κλινική χρήση

12

2.2. Ασθενείς που συνδέονται με το ProConnect
Ο μοναδικός κωδικός ProConnect της κλινικής σας βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της αρχικής
οθόνης του Population Tracker. Για να μπορούν οι ασθενείς να κοινοποιούν απομακρυσμένα τα
δεδομένα σακχαρώδη διαβήτη στην κλινική σας, η κλινική σας πρέπει να τους παρέχει τον
μοναδικό κωδικό για να τον προσθέσουν στους λογαριασμούς ασθενών Glooko που έχουν.

2.3. Ετικέτες ασθενών
Από τη λίστα ασθενών, κάντε κλικ στο σύμβολο Πρόσθεσης (+) για να δημιουργήσετε μια
προσαρμοσμένη ετικέτα, για να προσθέσετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ετικέτα ή για να
προσθέσετε μια ετικέτα παρόχου. Εάν έχει εφαρμοστεί μια ετικέτα παρόχου, μπορείτε να κρατήσετε τον
δείκτη επάνω από την ετικέτα για να προβάλλετε το όνομα και το επίθετο του παρόχου.
Σε κάθε λογαριασμό ασθενούς μπορούν να προστεθούν πολλαπλές ετικέτες παρόχων. Μπορείτε
επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ετικέτες και να φιλτράρετε τους ασθενείς
ανάλογα με αυτές τις ετικέτες ή άλλα χαρακτηριστικά, πατώντας το αναπτυσσόμενο μενού
Φιλτράρισμα ασθενών στο επάνω αριστερό μέρος της λίστας ασθενών.

2.4 Πρόσκληση από τη λίστα ασθενών
Εάν ο λογαριασμός δεν είναι ενεργοποιημένος, έχετε την επιλογή να κάνετε Πρόσκληση, η οποία
θα προκαλέσει αίτημα ενεργοποίησης προς τον ασθενή μέσω email, ώστε να ρυθμίσει έναν
προσωπικό λογαριασμό Glooko. Εάν ένα αίτημα ενεργοποίησης έχει αποσταλεί στον ασθενή, έχετε
την επιλογή Επανάληψη αποστολής πρόσκλησης ή/και να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες
διευθύνσεις email.
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2.5. Διαχείριση ρυθμίσεων των παρόχων
Εκτελέστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις παρόχου επιλέγοντας Ρυθμίσεις από το αναπτυσσόμενο
μενού στο επάνω δεξί μέρος της αρχικής οθόνης του Population Tracker. Έχετε την επιλογή να
ενημερώσετε τις πληροφορίες του προφίλ και του λογαριασμού σας, να προβάλλετε το προφίλ του
κέντρου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις δεδομένων και τις ρυθμίσεις τερματικών.

Το προφίλ μου
Στις ρυθμίσεις > Το προφίλ μου, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επαγγελματικό προσδιορισμό, το
όνομα και το επίθετό σας. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να καταχωρίσετε τις όποιες αλλαγές.
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Λογαριασμός
Στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμός, έχετε την επιλογή να ενημερώσετε τη διεύθυνση email, τον κωδικό
πρόσβασης και τη ρύθμιση προεπιλεγμένης γλώσσας για τον λογαριασμό σας.

Προφίλ κέντρου
Στις Ρυθμίσεις > Προφίλ κέντρου, μπορείτε να προβάλλετε το κέντρο της κλινικής, την ομάδα, τον κωδικό
ProConnect και τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου.

Ρυθμίσεις δεδομένων
Στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δεδομένων, έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε την προβολή των
δεδομένων ασθενούς στο επίπεδο πληθυσμού, τα οποία περιλαμβάνουν μονάδα μέτρησης,
ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας ΓΑ, προεπιλεγμένο στοχευόμενο εύρος τιμών ΓΑ κλινικής και
παραμέτρους επισήμανσης πληθυσμού. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να καταχωρίσετε τις
όποιες αλλαγές.
Προβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
•

Μονάδα μέτρησης: Αυτή μπορεί
να εναλλάσσεται μεταξύ mg/dL
και mmol/L. Για χρήστες στον
Καναδά, αυτή η ρύθμιση είναι
κλειδωμένη σε mmol/L και δεν
μπορεί να αλλάξει σε mg/dL.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προσαρμόσετε
αυτήν τη ρύθμιση θα ενημερωθεί
η προβολή των μονάδων του
Population Tracker για τις
επισημάνσεις ΓΑ, αλλά δεν θα
ενημερωθούν τα δεδομένα
ασθενούς στη συσκευή.

•

Ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας
ΓΑ: Αυτές μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύΝαι και Όχι ώστε να περιλαμβάνουν ή να
αποκλείουν από τα γραφήματα και τις στατιστικές αναλύσεις τις μετρήσεις ΓΑ που
εισάγονται μη αυτόματα στις αντλίες ινσουλίνης για ολόκληρο τον πληθυσμό ασθενών. Από
προεπιλογή, οι μετρήσεις αυτές περιλαμβάνονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να το προσαρμόσετε σε επίπεδο ασθενούς στις Ρυθμίσεις
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ασθενούς > Ρυθμίσεις δεδομένων. Οι ρυθμίσεις που διενεργούνται στο επίπεδο ασθενούς
υπερισχύουν πάντοτε των ρυθμίσεων που διενεργούνται στο επίπεδο πληθυσμού.
•

Προεπιλεγμένο στοχευόμενο εύρος τιμών ΓΑ κλινικής: Παρέχει στον διαχειριστή της
κλινικής σας τη δυνατότητα να τροποποιεί τα στοχευόμενα εύρη τιμών ΓΑ για όλους τους
νέους λογαριασμούς ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των εξής ορίων: Κατώτερο όριο,
Ανώτερο όριο πριν από το γεύμα και Ανώτερο όριο μετά το γεύμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοχευόμενα εύρη τιμών ΓΑ μπορούν επίσης να τροποποιούνται σε ατομικό
επίπεδο από το μενού Ρυθμίσεις ασθενούς > Ρυθμίσεις δεδομένων. Οι ρυθμίσεις που
διενεργούνται στο επίπεδο ασθενούς υπερισχύουν πάντοτε των ρυθμίσεων που
διενεργούνται στο επίπεδο πληθυσμού. Για να αντιστοιχίσετε το Προεπιλεγμένο
στοχευόμενο εύρος τιμών ΓΑ της κλινικής σε όλους τους ασθενείς σας, πρέπει να κάνετε
κλικ στο Επαναφορά όλων των στοχευόμενων ευρών τιμών ΓΑ.

•

Ρυθμίσεις επισημάνσεων πληθυσμού*:Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων θα
ενημερώσει τις παραμέτρους επισήμανσης για όλους τους ασθενείς στον πληθυσμό
διαβητικών ασθενών. Για να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο πεδίο της
τιμής που θέλετε να τροποποιήσετε και καταχωρίστε τη νέα τιμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις παραμέτρους επισήμανσης στο επίπεδο
ασθενούς στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Ρυθμίσεις δεδομένων. Οι ρυθμίσεις στο επίπεδο
ασθενούς υπερισχύουν πάντοτε των ρυθμίσεων στο επίπεδο πληθυσμού .
*Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στην Παλιό Population Tracker ή εάν έχετε
ενεργοποιήσει την πρόσθετη λειτουργία Population Health.

Ρυθμίσεις τερματικών
Στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τερματικών, έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε το όνομα των
συσκευών Glooko Transmitter και Uploader που έχετε εγκαταστήσει και να προβάλλετε τα
εργαλεία αποστολής που έχουν συσχετιστεί τη δεδομένη στιγμή με τον λογαριασμό σας. Όλες οι
αλλαγές εμφανίζονται στην καρτέλα Εκχώρηση συσκευών του Population Tracker σας.
Εάν υπάρχουν Glooko Transmitter στον λογαριασμό σας, θα προβάλλεται ο σειριακός αριθμός, η
ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου σήματος, η ένταση του σήματος, η ποιότητα του σήματος και
το όνομα. Εάν υπάρχουν Glooko Uploader στον λογαριασμό σας, θα προβάλλεται ο σειριακός
αριθμός και το όνομα.
Τα ονόματα των Glooko Transmitter και Uploader μπορούν να προσαρμοστούν εάν κάνετε κλικ στο
πεδίο Όνομα του εργαλείου που επιθυμείτε να προσαρμόσετε και εισάγετε ένα νέο όνομα. Κάντε
κλικ στο Αποθήκευση για να καταχωρίσετε τις όποιες αλλαγές.
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Αγαπημένες ρυθμίσεις PDF
Στις Ρυθμίσεις > Αγαπημένες ρυθμίσεις PDF, μπορείτε να προβάλλετε, να τροποποιήσετε ή να
προσθέσετε νέα αγαπημένα προφίλ. Τα αγαπημένα προστίθενται στο επίπεδο πληθυσμού και
εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού Προτιμώμενη ρύθμιση PDF όταν δημιουργείτε αναφορές
PDF από τον λογαριασμό οποιουδήποτε ασθενούς.
Για να προσθέσετε ένα νέο αγαπημένο, κάντε κλικ στο + Νέο αγαπημένο, εισαγάγετε ένα όνομα
αγαπημένου προφίλ (κάντε κλικ στο OK), επιλέξτε ένα εύρος χρόνου, επιλέξτε ποιες αναφορές θα
πρέπει να περιλαμβάνονται, επιλέξτε τρόπο εκτύπωσης και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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2.6. Διαχείριση ρυθμίσεων ασθενούς
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς, έχετε την επιλογή να ενημερώσετε τις πληροφορίες προφίλ ενός
μεμονωμένου ασθενούς, να προβάλλετε το email του λογαριασμού ή να αποστείλετε αιτήματα
ενεργοποίησης, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δεδομένων, να ορίσετε το εύρος των τιμώνστόχου ΓΑ, τις παραμέτρους επισήμανσης και τα ημερήσια εύρη χρόνου, να αποστείλετε ένα
σύστημα Omnipod και να συνδέσετε συσκευές iGlucose. Όλες οι αλλαγές θα εμφανίζονται στον
λογαριασμό Glooko του ασθενούς.
Για να προβάλλετε ή να ενημερώσετε τις
ρυθμίσεις ενός λογαριασμού ασθενούς:
1. Εντοπίστε ή εκτελέστε αναζήτηση για
έναν ασθενή στη λίστα ασθενών.
2. Κάντε κλικ στο όνομα ασθενούς προς
δρομολόγηση στην οθόνη Σύνοψη
ασθενούς.
3. Κάντε κλικ στο Προφίλ δίπλα από το
όνομα ασθενούς.

Προφίλ
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Προφίλ, μπορείτε να προβάλλετε και να τροποποιήσετε τις
δημογραφικές πληροφορίες ενός ασθενούς, που περιλαμβάνουν το όνομα, το φύλο, τον τύπο του
σακχαρώδη διαβήτη, την ημερομηνία γέννησης, το ύψος, το βάρος και τον αριθμό ιατρικού
φακέλου. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να καταχωρίσετε τις όποιες αλλαγές.
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Λογαριασμός
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Λογαριασμός, μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση του
λογαριασμού ενός ασθενούς και να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να προβάλλετε τη διεύθυνση email
στο αρχείο. Εάν ο λογαριασμός δεν είναι ενεργοποιημένος (Κατάσταση: Μη ενεργοποιημένος),
έχετε την επιλογή να Προσθέσετε διεύθυνση Email, το οποίο θα προκαλέσει αίτημα ενεργοποίησης
προς τον ασθενή μέσω email, ώστε να ρυθμίσει έναν προσωπικό λογαριασμό Glooko. Εάν ένα
αίτημα ενεργοποίησης έχει αποσταλεί στον ασθενή (Κατάσταση: Έχει δεχτεί πρόσκληση), έχετε την
επιλογή να Ξαναστείλετε πρόσκληση ή να Αλλάξετε email, το οποίο θα προκαλέσει ένα άλλο
αίτημα. Όταν ο λογαριασμός ενεργοποιηθεί από τον ασθενή (Κατάσταση: Ενεργοποιημένος), δεν
θα έχετε πλέον την επιλογή να αλλάξετε τη διεύθυνση του email.

Ρυθμίσεις δεδομένων
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Ρυθμίσεις δεδομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε τη μονάδα μέτρησης
του ασθενούς, τις ρυθμίσεις
καταχώρισης της αντλίας ΓΑ, το
εύρος των τιμών-στόχου ΓΑ, τις
ρυθμίσεις επισήμανσης και τα
ημερήσια εύρη χρόνου. Κάντε κλικ
στο Αποθήκευση για να
καταχωρίσετε τις όποιες αλλαγές.
Προβάλλονται οι ακόλουθες
ρυθμίσεις:
•

Μονάδα μέτρησης: Αυτή
μπορεί να εναλλαχτεί
μεταξύ mg/dL και mmol/L.
Για χρήστες στον Καναδά,
αυτή η ρύθμιση είναι
κλειδωμένη σε mmol/L και
δεν μπορεί να αλλάξει σε
mg/dL.

Glooko® για κλινική χρήση

19

•

Ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας ΓΑ: Αυτές μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ Ναι και Όχι ώστε να
περιλαμβάνουν ή να αποκλείουν από τα γραφήματα και τις στατιστικές αναλύσεις των ασθενών τις
μετρήσεις ΓΑ που εισάγονται μη αυτόματα στις αντλίες ινσουλίνης. Από προεπιλογή, οι μετρήσεις
αυτές περιλαμβάνονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας ΓΑ για
όλους του ασθενείς στο επίπεδο πληθυσμού στις Ρυθμίσεις παρόχου > Ρυθμίσεις
δεδομένων. Οι ρυθμίσεις που διενεργούνται στο επίπεδο ασθενούς υπερισχύουν πάντοτε
των ρυθμίσεων που διενεργούνται στο επίπεδο πληθυσμού.

•

Εύρη στόχου ΓΑ: Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε τα εύρη στόχου ΓΑ ενός ασθενούς που
περιλαμβάνουν το κατώτερο όριο, το ανώτερο όριο πριν από γεύμα και το ανώτερο όριο
μετά από γεύμα. Για να επεξεργαστείτε αυτά τα εύρη, κάντε κλικ στο πεδίο της τιμής που
πρέπει να τροποποιήσετε και καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή.

•

Ρυθμίσεις επισήμανσης πληθυσμού*: Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων θα αφορά
μόνο τον επιλεγμένο ασθενή. Για να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο
πεδίο της τιμής που θέλετε να τροποποιήσετε και καταχωρίστε το επιθυμητό ποσοστό ή
την τιμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις παραμέτρους επισήμανσης για όλους
τους ασθενείς στο επίπεδο πληθυσμού στις Ρυθμίσεις παρόχου > Ρυθμίσεις δεδομένων. Οι
ρυθμίσεις που διενεργούνται στο επίπεδο ασθενούς υπερισχύουν πάντοτε των ρυθμίσεων
που διενεργούνται στο επίπεδο πληθυσμού.
*Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στο Παλιό Population Tracker ή εάν έχετε ενεργοποιήσει
την πρόσθετη λειτουργία Population Health.

•

Ημερήσια εύρη χρόνου: Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα της ημέρας που θα
υποδεικνύει την έναρξη της Πρωινής, Μεσημεριανής, Απογευματινής και Βραδινής
ρουτίνας του ασθενούς. Για να ενημερώσετε τα εύρη ενός ασθενούς, κάντε κλικ στο βέλος
προς τα κάτω () δίπλα στην ώρα της ημέρας και επιλέξτε μια νέα ώρα έναρξης.

Συσκευές
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Συσκευές, έχετε την επιλογή να αποστείλετε δεδομένα από το σύστημα
Omnipod® ενός ασθενούς ή να συνδέσετε τη συσκευή (ή τις συσκευές) iGlucose με το Glooko.
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Αποστολή Omnipod® PDM
Για να αποστείλετε δεδομένα από ένα σύστημα Omnipod:
1. Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Συσκευές, κάντε κλικ στο Αποστολή Omnipod® PDM.
2. Όταν σας δοθεί εντολή να επιβεβαιώσετε εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε, κάντε κλικ στο
Συνέχεια.
3. Επιλέξτε Σύστημα Omnipod® PDM ή Σύστημα Omnipod DASH και στη συνέχεια κάντε κλικ
στο Επόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιχειρήσετε να συγχρονίσετε ένα σύστημα Omnipod DASH σε
υπολογιστή Mac, θα σας δοθεί εντολή να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader για να
συγχρονίσετε τα δεδομένα ασθενούς, εάν αυτό αποτελεί μέρος του μοντέλου συνδρομής
σας. Εάν το μοντέλο συνδρομής σας δεν περιλαμβάνει το Glooko Uploader, θα σας δοθεί
εντολή να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή με Windows ή να επικοινωνήσετε στη
διεύθυνση help@glooko.com.
4. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή και να αποστείλετε τα
δεδομένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ασθενής έχει συγχρονίσει προηγουμένως μια συσκευή Omnipod, έχετε επίσης
την επιλογή να αποστείλετε δεδομένα Omnipod επιλέγοντας το Αποστολή Omnipod® PDM στο
επάνω δεξιό μέρος των περισσότερων οθονών στον λογαριασμό ασθενούς.

Σύνδεση συσκευών iGlucose
Μπορείτε να συνδέσετε τον μετρητή (ή τους μετρητές) iGlucose του ασθενούς στον λογαριασμό
Glooko που διαθέτει για να συγχρονίσετε δεδομένα από το iGlucose σε πραγματικό χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού συνδέσετε έναν μετρητή iGlucose με το Glooko, ο ασθενής πρέπει να έχει
τουλάχιστον μία μέτρηση στον μετρητή του.
Για να συνδέσετε έναν μετρητή iGlucose:
1. Στις Ρυθμίσεις ασθενούς > Συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση συσκευών iGlucose.
2. Καταχωρίστε τον σειριακό αριθμό του μετρητή iGlucose του ασθενούς και την τελευταία μέτρηση
(τιμή) και έπειτα κάντε κλικ στο Επόμενο.
3.
Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να συνδέσετε τον μετρητή.
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Διαχείριση λογαριασμού
Για να αρχειοθετήσετε έναν λογαριασμό ασθενούς, στο Ρυθμίσεις ασθενούς > Διαχείριση
λογαριασμού, ενεργοποιήστε την επιλογή Αρχειοθέτηση λογαριασμού ασθενούς. Όταν ο
λογαριασμός ασθενούς έχει αρχειοθετηθεί, ο ασθενής αυτός δεν θα εμφανίζεται πλέον στη Λίστα
ασθενών, αλλά θα συνεχίζει να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στην αρχειοθέτηση λογαριασμού ασθενούς.
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3. Επισκόπηση αναφορών
Τα δεδομένα σακχαρώδη διαβήτη των ασθενών συγκεντρώνονται σε αναφορές PDF οι οποίες
μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν, να κοινοποιηθούν ή να αποθηκευτούν. Μπορείτε να
συμπεριλάβετε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ή να επιλέξετε μόνο τα δεδομένα που επιθυμείτε να
προβάλλετε.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες αναφορές και για τον τρόπο ερμηνείας των
δεδομένων, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για τις αναφορές Glooko.

3.1. Διαθέσιμες αναφορές
Στις διαθέσιμες αναφορές συγκαταλέγονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Περίληψη
Ημερολόγιο καταγραφής
Επισκόπηση
Ημερήσια επισκόπηση
Επικάλυψη
Ημερολόγιο
Συσκευές
Γνώσεις

3.2. Δημιουργία αναφορών
Για να δημιουργήσετε μια αναφορά PDF, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Από τη Λίστα ασθενών, κάντε κλικ στο όνομα ασθενούς προς δρομολόγηση στην οθόνη
Σύνοψη ασθενούς. Κάντε κλικ στο Δημιουργία αναφοράς PDF επάνω αριστερά στις
περισσότερες οθόνες εντός του λογαριασμού ασθενούς.
2. Επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνίας, τις αναφορές που θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθώς
και τον επιθυμητό τρόπο εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποθηκεύσετε μια επιλογή αναφοράς ως νέο αγαπημένο προφίλ,
τοποθετήστε ένα σημείο ελέγχου (✓) στο πλαίσιο Αποθήκευση επιλογής ως αγαπημένο
προφίλ, εισάγετε ένα όνομα για το αγαπημένο και κάντε κλικ στο OK. Έχετε επίσης την
επιλογή να επιλέξετε ένα αγαπημένο προφίλ από το αναπτυσσόμενο μενού προτιμώμενης
ρύθμισης PDF στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου. Για να προβάλλετε, να
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τροποποιήσετε ή να προσθέσετε νέα αγαπημένα προφίλ, κάντε κλικ στο Διαχείριση
αγαπημένων ή μεταβείτε στις Ρυθμίσεις παρόχου > Αγαπημένες ρυθμίσεις PDF.
3. Όταν έχετε καθορίσει τα κριτήρια αναφοράς και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε, κάντε κλικ
στο Δημιουργία PDF.

Glooko® για κλινική χρήση

24

4. Υποστήριξη
Εάν έχετε ερωτήσεις, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
•

Διαδικτυακή υποστήριξη: https://support.glooko.com/el

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:
Hemoglobe Hellas
Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα
Εμειλ: support@hemoglobe15.com
Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999
Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792
Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Ηνωμένες Πολιτείες

Glooko® για κλινική χρήση

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Σουηδία

25

Παράρτημα 1: Πρόσθετες λειτουργίες
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες ως πρόσθετες επιλογές στη συνδρομή του Population
Tracker που έχετε. Για πρόσθετες πληροφορίες ή για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε
να προσθέσετε αυτές τις λειτουργίες στο Population Tracker που έχετε, επικοινωνήστε απευθείας
με τον αντιπρόσωπο του λογαριασμού Glooko ή στείλτε μας email.

A.1. Διαχείριση περίπτωσηςw*
Η λειτουργία διαχείρισης περίπτωσης παρέχει πρόσθετες επιλογές αλληλεπίδρασης και
παρακολούθησης του ασθενούς, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα προσθήκης στοιχείων
σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.
Όταν η λειτουργία διαχείρισης περίπτωσης είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να γίνει προσθήκη
επισημάνσεων επικοινωνίας και κατάστασης στους λογαριασμούς ασθενών, οι οποίες θα
προβάλλονται στη λίστα ασθενών στο Population Tracker που έχετε.

Επισημάνσεις επικοινωνίας
Οι επισημάνσεις επικοινωνίας προβάλλονται στον λογαριασμό ασθενούς με βάση προκαθορισμένα
κριτήρια επισήμανσης που περιλαμβάνουν μετρήσεις, μέσες τιμές ΓΑ ή μέσες τιμές CGM οι οποίες
βρίσκονται εκτός εύρους ή ασθενείς που δεν έχουν διενεργήσει απομακρυσμένο συγχρονισμό
κατά τις τελευταίες 30+ ημέρες. Κρατήστε τον δείκτη επάνω από μια επισήμανση που
ενεργοποιήθηκε για να προβάλλετε τις αιτίες για τις οποίες ενεργοποιήθηκε η επισήμανση. Οι
παράμετροι αυτοί μπορούν να καθοριστούν σε επίπεδο πληθυσμού στις Ρυθμίσεις παρόχου ή σε
επίπεδο ασθενούς στις Ρυθμίσεις ασθενούς. Οι ρυθμίσεις που διενεργούνται στο επίπεδο
ασθενούς υπερισχύουν πάντοτε των ρυθμίσεων που διενεργούνται στο επίπεδο πληθυσμού.

Κατάσταση
Οι καταστάσεις των ασθενών χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με
σημαντικές ενέργειες παρακολούθησης (όπως επόμενες επισκέψεις ή υπενθυμίσεις για την
εξέταση των δεδομένων) που σχετίζονται με έναν ασθενή. Οι καταστάσεις αυτές είναι
προσαρμόσιμες και μπορούν να διαχειριστούν στο επίπεδο πληθυσμού στις Ρυθμίσεις παρόχου.

*Προς το παρόν διατίθεται μόνο στο παλιό Population Tracker
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A.2. Φορητό σύστημα χορήγησης δόσης
ινσουλίνης (MIDS)*
Με τη χρήση του φορητού συστήματος χορήγησης δόσης ινσουλίνης (MIDS) του Glooko, οι κλινικοί
ιατροί μπορούν να καθορίσουν τη συνταγογράφηση ινσουλίνης σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2, οι οποίοι ξεκινούν ή χρειάζονται προσαρμογές στη δόση ινσουλίνης μακράς δράσης.
Μετά τη ρύθμιση, η εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές θα παρέχει αυτόματα εντολές,
συστάσεις και υπενθυμίσεις για τις προσαρμογές της ινσουλίνης με βάση τις μετρήσεις γλυκόζης
νηστείας και το σχέδιο θεραπείας που έχει καθοριστεί από τον κλινικό ιατρό.
Το MIDS είναι διαθέσιμο μόνο για τους ασθενείς στους οποίους ο πάροχος υγειονομικής
περίθαλψης έχει συνταγογραφήσει το πρόγραμμα. Το MIDS προορίζεται για χρήση αποκλειστικά
με συνταγή. Το MIDS είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με μετρήσεις γλυκόζης που αναφέρονται σε
mg/dL και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με τιμές mmol/L. Για την αποφυγή
πρόκλησης βλάβης, διασφαλίστε ότι οι μετρητές γλυκόζης που χρησιμοποιούνται με το σύστημα
Glooko έχουν ρυθμιστεί για τιμές γλυκόζης σε mg/dL.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία MIDS, θα εμφανίζεται μια νέα καρτέλα MIDS στον
λογαριασμό κάθε ασθενούς και οι καταστάσεις MIDS θα προβάλλονται στη λίστα ασθενών στο
Population Tracker που έχετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MIDS, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη του Glooko
MIDS για κλινικές.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

A.3. DreaMed Advisor*
Μέσω ενσωμάτωσης του DreaMed, τα δεδομένα Glooko υποβάλλονται σε επεξεργασία από το
DreaMed Advisor Pro, ο οποίος είναι ένας ιδιόκτητος αλγόριθμος σχεδιασμένος για να αναλύει τις
πληροφορίες γλυκόζης και παροχής ινσουλίνης ενός ατόμου. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το
DreaMed Advisor Pro μπορεί να προτείνει ένα ενημερωμένο προφίλ θεραπείας με ινσουλίνη, το
οποίο θα περιλαμβάνει νέους βασικούς ρυθμούς, αναλογίες ινσουλίνης/υδατανθράκων και
παράγοντες ευαισθητοποίησης στην ινσουλίνη. Το DreaMed Advisor Pro μπορεί επίσης να κάνει
προτάσεις για αλλαγές συμπεριφοράς, όπως για την ώρα λήψης των εφάπαξ δόσεων για τα
γεύματα και τη συμμόρφωση με τη χορήγηση των εφάπαξ δόσεων.
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Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία DreaMed Advisor, θα εμφανίζεται μια νέα καρτέλα Advisor
στον λογαριασμό κάθε ασθενούς και οι ενημερώσεις για τις συστάσεις του Advisor θα
προβάλλονται στη λίστα ασθενών στο Population Tracker που έχετε.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Α.4. Παλιό Population Tracker
Η παλιά λίστα ασθενών στο παλιό Population Tracker προβάλλει έναν κατάλογο όλων των ασθενών
που έχουν συνδεθεί με ProConnect με την κλινική σας (έχουν συνδεθεί μέσω του μοναδικού
κωδικού ProConnect της κλινικής σας). Αυτό παρέχει μια άμεση προβολή των δεδομένων
σακχαρώδη διαβήτη του πληθυσμού ασθενών σας.
Για να εντοπίσετε συγκεκριμένους ασθενείς, επιλέξτε το Όνομα, το MRN ή την Ημερομηνία
γέννησης από το αναπτυσσόμενο μενού στο πάνω μέρος της σελίδας και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Φιλτράρισμα ασθενών για
να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας ανάλογα με την ετικέτα ή με άλλα χαρακτηριστικά ή να

ταξινομήσετε τους ασθενείς πατώντας σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης.
Θα εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:
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•

Όνομα: Εδώ εμφανίζεται το όνομα και το επίθετο του ασθενούς. Κρατήστε τον δείκτη πάνω
από το όνομα του ασθενούς για να προβάλλετε την ημερομηνία γέννησης και τον τύπο του
διαβήτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει ένα εικονίδιο συσκευής αριστερά από το όνομα του ασθενούς,
αυτό υποδηλώνει ότι ο ασθενής χρησιμοποιεί την εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές.
Το μπλε χρώμα της συσκευής υποδηλώνει ότι τα δεδομένα την τελευταία φορά
συγχρονίστηκαν απομακρυσμένα, ενώ το γκρι χρώμα της συσκευής υποδηλώνει ότι τα
δεδομένα την τελευταία φορά απεστάλησαν στην κλινική.

•

Τελευταίος συγχρονισμός: Εδώ εμφανίζεται ο αριθμός των ημερών από τον τελευταίο
συγχρονισμό του ασθενούς, καθώς και ο τελευταίος τύπος συσκευής που συγχρονίστηκε.
Κρατήστε τον δείκτη πάνω από τον τελευταίο συγχρονισμό για να προβάλλετε το όνομα της
συσκευής και την τοποθεσία του τελευταίου συγχρονισμού.

•

Μέση τιμή ΓΑ: Εδώ εμφανίζεται η μέση τιμή γλυκόζης αίματος του ασθενούς (ΓΑ) κατά τη
διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ημερομηνία τελευταίου συγχρονισμού της συσκευής.
Κάτω από τη μέση τιμή της ΓΑ εμφανίζεται ο μέσος αριθμός μετρήσεων ανά ημέρα.

•

Μέση τιμή CGM: Εδώ εμφανίζεται η μέση τιμή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM)
κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ημερομηνία τελευταίου συγχρονισμού της
συσκευής. Εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των ενεργών ημερών στις οποίες εφαρμόστηκε η
CGM κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.
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•

Επισημάνσεις ΓΑ: Αυτές πυροδοτούνται από τις τιμές ΓΑ που καταγράφονται κατά τις 30
ημέρες πριν από την ημερομηνία τελευταίου συγχρονισμού της συσκευής και βρίσκονται
εκτός των προκαθορισμένων ορίων.
Χρησιμοποιούνται χρώματα για να υποδηλώσουν εάν οι τιμές
βρίσκονται εντός των τελευταίων 30 ημερών ή πέραν των 30
ημερών από την ημερομηνία τελευταίου συγχρονισμού.
o Κόκκινες επισημάνσεις ΓΑ: Αυτές υποδεικνύουν ότι οι
τιμές βρίσκονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
τελευταίου συγχρονισμού.
o Γκρι επισημάνσεις ΓΑ: Αυτές υποδεικνύουν ότι οι τιμές
βρίσκονται εντός περισσότερων από 30 ημερών από την
ημερομηνία του τελευταίου συγχρονισμού.
Εάν κρατήσετε τον δείκτη επάνω από μια επισήμανση εμφανίζονται πρόσθετες
πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
o Τον αριθμό ή το ποσοστό των μετρήσεων που βρίσκονται πάνω ή κάτω από το
εύρος-στόχο.
o Εάν η επισήμανση ΓΑ βασίζεται σε ένα ειδικό για τον ασθενή περιβάλλον ή όχι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εύρη μπορούν να καθοριστούν σε επίπεδο πληθυσμού στο Ρυθμίσεις
παρόχου > Ρυθμίσεις δεδομένων ή σε επίπεδο ασθενούς στο Ρυθμίσεις ασθενούς >
Ρυθμίσεις δεδομένων.
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Αλλαγή στην παλιά λίστα ασθενών *
Εάν η κλινική σας έχει ενεργοποιήσει το νέο Population Tracker, έχετε την επιλογή να κάνετε
εναλλαγή μεταξύ της υφιστάμενης (παλαιάς) έκδοσης και της νέας λίστας ασθενών από τον πίνακα
εργαλείων του Population Tracker.

* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Ετικέτες ασθενών
Από τη λίστα ασθενών, κάντε δεξί κλικ σε
έναν ασθενή και κρατήστε τον δείκτη
πάνω από το Ετικέτες για να προβάλλετε
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
που συνεργάζονται με την κλινική σας και
οι οποίοι μπορούν να επισημανθούν σε
έναν ασθενή. Επιλέξτε έναν πάροχο από
τη λίστα και κάτω από το όνομα του
ασθενούς θα εμφανιστεί αυτόματα ένα
έγχρωμο πλαίσιο που περιλαμβάνει τα
αρχικά του παρόχου, υποδηλώνοντας ότι
η ετικέτα έχει προστεθεί.
Σε κάθε λογαριασμό ασθενούς μπορούν να προστεθούν πολλαπλές ετικέτες παρόχων. Μπορείτε να
φιλτράρετε τους ασθενείς ανάλογα με τις ετικέτες ή άλλα χαρακτηριστικά, πατώντας το
αναπτυσσόμενο μενού Φιλτράρισμα ασθενών στο επάνω αριστερό μέρος της λίστας ασθενών.
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A.5. Mellitus Health*
Το Mellitus Health’s Insulin Insights™ είναι ένα πρόγραμμα αυτόματης τιτλοποίησης της δόσης της
ινσουλίνης, το οποίο έχει λάβει έγκριση από τον FDA και παρέχει ακριβείς συστάσεις δοσολογίας της
ινσουλίνης με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις γλυκόζης και το τρέχον σχήμα ινσουλίνης του
ασθενούς. Μέσω ενσωμάτωσης με το Mellitus Health, έχετε την ικανότητα να συνταγογραφήσετε
ψηφιακά θεραπευτικές οδηγίες στους ασθενείς σας, απευθείας από το Population Tracker που έχετε.
Όταν η λειτουργία Mellitus Health είναι ενεργοποιημένη, θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα
Mellitus Health από μια νέα καρτέλα Εφαρμογές που εμφανίζεται στον λογαριασμό κάθε ασθενούς.
Όταν έχετε εντάξει τους ασθενείς σας στο πρόγραμμα, τα δεδομένα γλυκόζης και τα σχήματα
ινσουλίνης θα κοινοποιούνται στο Mellitus Health και θα ξεκινήσει η αυτόματη δημιουργία
συστάσεων δοσολογίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Mellitus Health, θα αποσταλούν στην κλινική σας τα
διαπιστευτήρια λογαριασμού για τη σύνδεση στην πλατφόρμα Mellitus Health.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Α.6 Αντιγραφή βασικών στατιστικών*
Η λειτουργία αντιγραφής βασικών στατιστικών σάς επιτρέπει να αντιγράψετε σε μορφή απλού
κειμένου βασικές πληροφορίες ασθενούς (όπως δημογραφικά στοιχεία ασθενούς, στοιχεία της
συσκευής, ρυθμίσεις της αντλίας και δεδομένα γλυκόζης), εάν διατίθενται, από τους λογαριασμούς
ασθενών.
Όταν η λειτουργία αντιγραφής βασικών στατιστικών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε
κλικ στο κουμπί Αντιγραφή βασικών στατιστικών, το οποίο προβάλλεται στο επάνω δεξιό μέρος
των οθονών Σύνοψη και Συσκευές των λογαριασμών των ασθενών, για να αντιγράψετε τις
πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές τις οθόνες στο πρόχειρό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή αυτή η λειτουργία αντιγράφει προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία (PHI)
στο πρόχειρό σας, το Glooko συνιστά να ακολουθήσετε τους κανονισμούς του οργανισμού σας για
τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.
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A.7. Glooko Clinical Research
Η λειτουργία Glooko Clinical Research επιτρέπει στην κλινική σας να παρακολουθεί συμμετέχοντες
σε έρευνα με το Population Tracker σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρούνται οι λογαριασμοί των συμμετεχόντων σε έρευνα ξεχωριστά από
τους υπάρχοντες λογαριασμούς ασθενών, η κλινική σας θα λάβει έναν νέο κωδικό ProConnect
ειδικά για έρευνα και οι χρήστες της κλινικής θα πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστούς
λογαριασμούς για να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Προκειμένου οι συμμετέχοντες σε έρευνα
να κοινοποιήσουν τα δεδομένα τους, πρέπει να χρησιμοποιήσουν μία από τις δύο παρακάτω
μεθόδους:
1. Αποστολή δεδομένων στην πλατφόρμα Glooko Clinical Research χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Glooko Research Uploader .
2. Λήψη της εφαρμογής Glooko Clinical Research για φορητές συσκευές και σύνδεση με τον
κωδικό ProConnect κλινικής έρευνας.

Αναγνωριστικό συμμετέχοντος
Όταν η λειτουργία Glooko Clinical Research είναι ενεργοποιημένη, έχετε την επιλογή να
καταχωρίσετε ένα Αναγνωριστικό συμμετέχοντος ως μέρος της ροής εργασιών Δημιουργίας
λογαριασμού ασθενούς. Το αναγνωριστικό συμμετέχοντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παρακολούθηση των συμμετεχόντων σε έρευνα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση
με το αναγνωριστικό συμμετέχοντα στο Population Tracker.

Έξοδος ασθενούς
Στις Ρυθμίσεις ασθενούς, η νέα ενότητα Λογαριασμός σάς δίνει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσετε Έξοδο ασθενούς, με την οποία αφαιρείται ο συμμετέχων σε έρευνα από τη
μελέτη κλινικής έρευνας και απενεργοποιείται ο λογαριασμός.
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Research Uploader
Όταν χρησιμοποιείτε το Glooko Clinical Research, η κλινική σας έχει πρόσβαση σε ένα ξεχωριστό
Research Uploader, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποστολή δεδομένων συμμετέχοντος
σε έρευνα από τη συσκευή στην πλατφόρμα κλινικής έρευνας του Glooko.

A.8. Επαλήθευση σε δύο βήματα
Η δυνατότητα επαλήθευσης δύο βημάτων επιτρέπει στην κλινική σας να απαιτεί δύο μορφές
ελέγχου ταυτότητας για επαγγελματίες χρήστες που έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.
Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για την κλινική σας και τα δεδομένα του
ασθενούς σας.
Με αυτήν τη δυνατότητα ενεργοποιημένη, ο χρήστης θα λάβει έναν κωδικό πρόσβασης μίας
χρήσης (OTP) μέσω email ή μέσω επαλήθευσης ταυτότητας στην εφαρμογή, που πρέπει να
εισαχθεί κατά τη σύνδεση στο Population Tracker. Ο χρήστης έχει την επιλογή να αποθηκεύσει
αυτό το OTP για 30 ημέρες. Διαφορετικά, θα απαιτείται νέο OTP κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά
πρόσβαση στον λογαριασμό του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτήν τη ρύθμιση για όλους
τους Επαγγελματίες χρήστες στην κλινική σας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν
περιφερειακές/εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις που απαιτούν να είναι πάντα ενεργοποιημένη η
Επαλήθευση σε δύο βήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί από
κανέναν στην κλινική.
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A.9. Ενιαία σύνδεση
Η λειτουργία Ενιαίας σύνδεσης (SSO) επιτρέπει στους Επαγγελματίες χρήστες σας να συνδέονται
στους λογαριασμούς τους στο Population Tracker μέσω ασφαλούς υπηρεσίες αυθεντικοποίησης
που διαχειρίζεται την πρόσβαση σε πολλαπλές εφαρμογές.
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν Σύνδεση με SSO
στην οθόνη σύνδεσης του Glooko, να εισαγάγουν τα διαπιστευτήριά τους για τον λογαριασμό
Glooko και να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους.

A.10. Προγράμματα φροντίδας
Τα Προγράμματα φροντίδας της Glooko επιτρέπουν στην κλινική σας να διαχειρίζεται πιο
αποτελεσματικά τον πληθυσμό ασθενών σας με την επιλογή προγραμμάτων προσαρμοσμένων για
συγκεκριμένες διαβητολογικές ανάγκες. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν σε εσάς και στους
ασθενείς σας χρήσιμους πόρους για την κατανόηση των μοναδικών τύπων διαβήτη των ασθενών
σας και την καθοδήγηση στη χρήση του Glooko για τη βελτίωση της διαχείρισης του διαβήτη.
Με την ενεργοποίηση των Προγραμμάτων φροντίδας για την κλινική σας, έχετε τη δυνατότητα να
αντιστοιχίζετε προγράμματα σε ασθενείς από το Population Tracker σας. Μόλις αντιστοιχιστεί
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κάποιο πρόγραμμα φροντίδας σε έναν ασθενή, αυτός θα λάβει email με οδηγίες διαδικτυακής
πρόσβασης στο πρόγραμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κλινική σας πρέπει να χρησιμοποιεί το Νέο Population Tracker για τη χρήση αυτής
της λειτουργίας.

A.11. Population Health*
Ταυτοποίηση ασθενών κινδύνου
Το Population Health της Glooko είναι ένα εργαλείο ανάλυσης πληθυσμού όπου οι κλινικές
μπορούν να αξιοποιήσουν δεδομένα μέτρησης πέρα από A1c από τον πληθυσμό ασθενών τους για
την ταυτοποίηση και την στόχευση ασθενών κινδύνου με έγκαιρη φροντίδα και παρεμβάσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται επιτρέποντας στις κλινικές να εκτελούν προσαρμοσμένες αναζητήσεις δεδομένων σε
όλον τον πληθυσμό ασθενών τους μέσω της καρτέλας Σε κίνδυνο και στη συνέχεια έχουν την
επιλογή αποθήκευσης αυτών των αναζητήσεων ως κοόρτεις (προφίλ κινδύνου). Υπάρχει επίσης η
επιλογή εξαγωγής CSV των ασθενών στην κοόρτη.
Για παράδειγμα: ασθενείς τύπου 1 με <40% χρόνο στο εύρος.
Δημιουργώντας διαφορετικές κοόρτεις, οι κλινικές έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
τις δικές τους προσαρμοσμένες επισημάνσεις. Αυτές οι επισημάνσεις θα ενημερώνονται μία φορά
την ημέρα και θα εμφανίζονται στο Population Tracker, καθιστώντας δυνατή τη διαστρωμάτωση
κινδύνου των ασθενών βάσει αυτών των επισημάνσεων. Εκτός από τις προσαρμοσμένες
επισημάνσεις, υπάρχει επίσης ένα σύνολο υφιστάμενων επισημάνσεων που έχει ορίσει η Glooko,
π.χ. κίνδυνος υπογλυκαιμίας, κίνδυνος υπεργλυκαιμίας, κίνδυνος διακοπής, σημαντικά υψηλή
τιμή, σημαντικά χαμηλή τιμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η κλινική σας πρέπει να χρησιμοποιεί το Νέο Population Tracker για τη χρήση αυτής
της λειτουργίας.

Πριν/μετά τις εκβάσεις
Η πλατφόρμα Population Health επίσης επιτρέπει στις κλινικές πρόσβαση σε αθροιστικά δεδομένα
πριν και μετά τις εκβάσεις (όπως μέση γλυκόζη) για τον πληθυσμό ασθενών τους μέσω της
καρτέλας Προ/Μετά. Παράδειγμα προ/μετά: 'Εναρξη με Glooko ή προ/μετά: Τελευταία επίσκεψη
στην κλινική.
Εάν η κλινική σας έχει προσθέσει το Population Health της Glooko στο υφιστάμενο μοντέλο
συνδρομής σας, η πρόσβαση στην πλατφόρμα Population Health γίνεται μέσω της εφαρμογής web
Glooko (my.glooko.com) στο αναπτυσσόμενο μενού παρόχων.
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Για να μάθετε περισσότερα για το Population Health, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο στο Κέντρο
βοήθειας της Glooko: What is Population Health and how do I use this feature? (Τι είναι το
Population Health και πώς χρησιμοποιώ αυτήν τη λειτουργία;)
* Προς το παρόν διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες αγορές.

A.12. Πακέτο εγκυμοσύνης
Με το πακέτο εγκυμοσύνης Glooko, η κλινική σας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εγκύους
με διαβήτη. Με αυτήν τη δυνατότητα ενεργοποιημένη, η πιθανή ημερομηνία τοκετού μπορεί να
εισαχθεί στη σελίδα Προφίλ του ασθενούς. Ως αποτέλεσμα, στη Λίστα ασθενών της κλινικής
εμφανίζεται μια ετικέτα εγκυμοσύνης με την τρέχουσα εβδομάδα + ημέρα κύησης της ασθενούς,
για εύκολη παρακολούθηση της διαχείρισης του διαβήτη καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ο κατάλογος ασθενών μπορεί να φιλτράρεται με βάση το πακέτο εγκυμοσύνης, εμφανίζοντας
πλήρη κατάλογο των ασθενών με ενεργή περίοδο κύησης.
Κατά την προβολή ενός λογαριασμού ασθενούς με καθορισμένη ημερομηνία τοκετού, η εβδομάδα
+ ημέρα κύησης εμφανίζεται επίσης στη σελίδα Περίληψη, στη σελίδα Γραφήματα και στη σελίδα
Ιστορικό.
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Παράρτημα 2: Ειδικές λειτουργίες συσκευής
B.1. Basal-IQ
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν μια αντλία Tandem t:slim X2 μαζί με μια CGM έχουν την επιλογή
να ενεργοποιήσουν μια τεχνολογία που ονομάζεται Basal-IQ. Είναι μια προηγμένη τεχνολογία που
προβλέπει και βοηθά στην πρόληψη του χαμηλού σακχάρου στο αίμα. Το Basal-IQ επιτρέπει στον
ασθενή να αφήσει την αντλία να αναστείλει αυτόματα και να συνεχίσει την παροχή ινσουλίνης με
βάση τις μετρήσεις CGM.
Ένας ασθενής με Basal-IQ εγκατεστημένο στην αντλία μπορεί
να επιλέξει μεταξύ 2 τρόπων λειτουργίας:
•
•

Basal-IQ
Χειροκίνητη λειτουργία

Στην Glooko, εάν υπάρχουν δεδομένα Basal-IQ για έναν ασθενή, αυτά εμφανίζονται στη σελίδα
Περίληψη με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται: Λεπτομέρειες συστήματος. Το
Basal-IQ παρουσιάζεται επίσης στην προβολή ημέρας της ενότητας Γραφήματα.

B.2. Control-IQ
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αντλία Tandem t:slim X2 σε
συνδυασμό με συσκευή συνεχούς παρακολούθησης
γλυκόζης έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν μια
τεχνολογία που ονομάζεται Control-IQ. Πρόκειται για μια
προχωρημένη υβριδική τεχνολογία κλειστού βρόχου, που
προβλέπει και βοηθά στην αποτροπή υψηλών και χαμηλών
τιμών. Το Control-IQ δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να
επιτρέπει στην αντλία να προσαρμόζει αυτόματα τα επίπεδα
ινσουλίνης με βάση τις μετρήσεις από συσκευή συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης.
Οι ασθενείς με το Control-IQ εγκατεστημένο στην αντλία μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4
τρόπους λειτουργίας:
•
•
•
•

Control-IQ
Ύπνος
Άσκηση
Χειροκίνητη

Glooko® για κλινική χρήση

38

Στο Glooko, αν υπάρχουν δεδομένα Control-IQ για έναν ασθενή, αυτά εμφανίζονται στη σελίδα
σύνοψης με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται: Λεπτομέρειες συστήματος. Το
Control-IQ παρουσιάζεται επίσης στην προβολή ημέρας της ενότητας Γραφήματα.

Β.3. Omnipod 5*
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αντλία Omnipod 5 μαζί με
Dexcom CGM έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν την
τεχνολογία κλειστού βρόχου που αναπτύχθηκε από την
Insulet. Αυτή είναι μια προχωρημένη υβριδική τεχνολογία
κλειστού βρόχου, που προβλέπει και βοηθά στην αποτροπή
υψηλών και χαμηλών τιμών. Δίνει τη δυνατότητα στον
ασθενή να επιτρέπει στην αντλία να προσαρμόζει αυτόματα
τα επίπεδα ινσουλίνης με βάση τις μετρήσεις CGM.
Κάθε ασθενής με Omnipod 5 και Dexcom CGM μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 λειτουργίες:
•
•
•
•

Αυτόματη λειτουργία
Αυτόματη: περιορισμένη
Αυτόματη: HypoProtect
Χειροκίνητη λειτουργία

Στο Glooko, αν υπάρχουν δεδομένα κλειστού βρόχου από Omnipod 5 για έναν ασθενή, αυτά
εμφανίζονται στη σελίδα σύνοψης με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται:
Λεπτομέρειες συστήματος. Τα δεδομένα κλειστού βρόχου παρουσιάζονται επίσης στην προβολή
ημέρας της ενότητας Γραφήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Omnipod 5 χρησιμοποιεί ενσωμάτωση cloud με cloud. Η σύνδεση με το Glooko
πραγματοποιείται στο PodderCentral, όπου οι χρήστες πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τη σύνδεση
μεταξύ του Omnipod 5 και του Glooko. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, πραγματοποιείται τακτικά
ροή δεδομένων στο Glooko με καθυστέρηση μίας ώρας.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.
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