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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa venuje návrhu a implementácie mobilnej aplikácie pre 

monitorovanie priebehu liečby ochorenia Diabetes Mellitus. Obsahuje zoznámenie s chorobou, 

jej rôzne druhy, príznaky a možnú liečbu formou stravovacieho plánu, fyzického pohybu 

a liečivami. Mobilná aplikácia umožní pacientovi zaznamenávať si všetky podstatné údaje 

k liečbe a sledovať vývoj ochorenia. Aplikácia bude zároveň schopná upozorniť pacienta na 

nebezpečnú úroveň meraných údajov. Súčasťou aplikácie bude odosielanie nameraných údajov 

na server, kde k ním má okamžitý prístup lekár, ktorý môže formou správ priamo kontaktovať 

pacienta. 

Kľúčové slová 

Diabetes Mellitus, Cukrovka, Mobilná aplikácia, iOS,  

 

Abstract 

This master’s thesis is focused on design and implementation of Diabetes Mellitus disease 

treatment monitoring mobile application. Thesis describes disease as well as its different types, 

symptoms and possible treatment in form of diet plan, physical activity and medicaments. The 

patient can note all the important treatment data in mobile app and watch treatment progress. 

Application will alert patient in case of overstepping set tresholds for measurement data. 

Application will send all recorded data do server, where patient’s doctor can access them and then 

contact his patient via messaging system implemented in app. 
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Úvod 

Jedným z najrozšírenejších ochorení dnešnej doby je určite choroba Diabetes Mellitus, 

alebo, jednoducho, cukrovka. Každý človek už určite počul o tejto chorobe, pretože je najzaj 

náročné ju prehliadnuť. Väčšina z nás má nejakého známeho, prípadne rodinného príslušníka, 

ktorý ňou trpí. Len na Slovensku táto choroba postihovala v roku 2014 viac ako 339 osôb.[7] Aj 

keď táto choroba sprevádza ľudstvo už po tisícročia, stále na ňu nepoznáme univerzálny liek, 

ktorý by jej dokázal dokonale predísť, resp. vyliečiť ju. Jedinou možnosťou, ako sa tejto chorobe 

vyhnúť, prípadne zmierniť jej následky a zásah do života a zdravia človeka, je zdravá 

životospráva, dostatok fyzickej aktivity a dobré stravovacie návyky. Pre pacienta s ochorením 

Diabetes Mellitus je nevyhnutné viesť si určitú formu denníka. Potrebuje si zaznamenať, ako sa 

mu pohybuje hladina glykémie v krvi, zloženie stravy počas dňa, fyzickú aktivitu, ale napríklad 

aj svoj aktuálny psychický stav. Hlavne pri začiatkoch liečby je pre pacientov náročné správne 

odhadnúť skladbu svojich jedál, a tak musia nosiť tabuľky s hodnotami nutričných hodnôt jedál 

a vážiť si každé jedlo.  

V dnešnej dobe informatizácie a technológií, kedy sa počítače, a hlavne mobilné 

zariadenia, nachádzajú všade okolo nás, sa otvárajú nové možnosti aj pre pacientov s Diabetes 

Mellitus. Mobilné zariadenia vznikli primárne na uľahčenie komunikácie medzi ľuďmi, následne 

sa stali dennou formou zábavy pre ľudstvo a ešte stále sa vyvíjajú a obsahujú čoraz viac nových 

funkcií. Nastal čas začať využívať tieto zariadenia, ktoré máme stále pri sebe, na zdraviu 

prospešné veci, a teda vznikol pre nás nový pojem, telemedicína, ktorá pomenúva vzdialený 

prenos lekárskych informácií od pacienta k doktorovi. Telemedicína dokáže vo veľkej miere 

zjednodušiť sledovanie zdravotného stavu pacienta lekárom, čím sa zefektívni liečba  

Významné napredovanie mobilných technológií a jej schopností viedlo k myšlienke 

využiť ich na pomoc pacientom s cukrovkou. Takáto aplikácia môže spojiť pacientove 

zaznamenávanie priebehu liečby s telemedicínou. Všetky pacientove poznámky sa presunú na 

jedno miesto, do zariadenia, ktoré má väčšinu času stále pri sebe, kde sa budú nachádzať 

v prehľadnej, usporiadanej forme, a navyše poskytnú rôzne možnosti analýzy týchto dát. 

Umožnia jednoduché sledovanie vývoja jednotlivých hodnôt, ako aj priebehu celej liečby v čase 

a dokonca môžu predpovedať možné komplikácie v budúcnosti. Zároveň aplikácia umožní 

lekárovi prístup k neustále aktuálnym informáciám o priebehu liečby. 

Hlavnou úlohou aplikácie eDiaMonitor je pomôcť pacientom, ktorí sú postihnutí 

chorobou Diabetes Mellitus, prinajmenšom zlepšiť život s touto chorobou, v lepšom prípade 

zlepšiť samotný priebeh liečby. Aplikácia by mala byť schopná čiastočne autonómne monitorovať 

pacienta a signalizovať mu rôzne anomálie v priebehu liečby. Našim cieľom nie je nahradiť lekára 

v tejto problematike, ale snažiť sa čo najviac spríjemniť život cukrovkárovi, ako aj podať lekárovi 

čo najpresnejšie informácie o priebehu liečby. Lekár bude môcť vďaka týmto vstupom lepšie 

určiť diagnózu pacienta, a naplánovať jeho liečbu. 

Prvé výsledky predošlej aplikácie podobného typu (pre platformu Android) nasvedčujú, 

že schopnosť pacienta mať vždy v dosahu súhrnný priebeh svojej liečby, dokázala nie len zlepšiť 

jeho psychický stav, tým, že vedel, či sa s ním nedeje niečo zlé, ale dokonca dokázal zlepšiť 

priebeh samotnej liečby. Preto sme sa rozhodli novú aplikáciu pre platformu iOS navrhnúť úplne 
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od znova tak, aby bola ešte prívetivejšia pre používateľa, prehľadnejšia, a viac autonómnejšia, čo 

veríme, že prispeje k ešte väčšiemu zlepšeniu stavu pacientov s touto chorobou po celom svete. 

Pre čo najlepšiu pomoc pacientovi s priebehom liečby je nutné dokonale poznať 

problematiku ochorenia Diabetes Mellitus. Prvá kapitola je venovaná komplexnému 

oboznámeniu sa s chorobou. Keďže Diabetes Mellitus nie je len jedna choroba, ale je to 

pomenovanie pre celý súbor podobných chorôb, oboznámime sa s najrozšírenejšími typmi 

cukrovky, popíšeme si rozdiely v dopade na ľudský organizmus, ako aj odlišné prístupy k liečbe. 

Taktiež si popíšeme, ktoré údaje je pre pacienta najpodstatnejšie sledovať, aby sa dal čo najlepšie 

určiť priebeh liečby, a predstavíme najdôležitejšie zásady, ktorých by sa mal pacient držať. 

V druhej kapitole si popíšeme samotnú aplikáciu. Predstavíme si, čo všetko umožňuje 

zaznamenávať, a aké ďalšie možnosti ponúka pacientovi pre uľahčenie života s cukrovkou. 

V neverejnej časti tejto diplomovej práce sa nachádza popis návrhu aplikácie spolu s jej 

implementáciou.
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1. Diabetes Mellitus 

Pred tým, ako sa pustíme do samotného riešenia problému s ochorením Diabetes Mellitus, 

musíme vedieť, čo vlastne táto choroba je, ako sa prejavuje, čo spôsobuje, aký ma dopad na život 

pacienta a čomu sa musí pacient prispôsobiť. Popíšeme si taktiež indikátory cukrovky dôležité 

pre pacienta, možné spôsoby, ako sa dokáže pacient sám monitorovať, a ako ovplyvňovať 

jednotlivé veličiny vstupujúce do liečby cukrovky. Aby sme vedeli určiť cieľ a vynasnažiť sa čo 

najviac zlepšiť život pacientovi, musíme taktiež poznať hlavné typy cukrovky, ktoré spadajú do 

kategórie Diabetes Mellitus, funkciu inzulínu v liečbe, skladbu stravy a pohybové aktivity 

pacienta. 

1.1 O chorobe 

Cukrovka je relatívne stará choroba, prvé ochorenia boli známe už okolo roku 2000 pred 

Kristom. Prvý výstižný popis cukrovky sa nachádza v písomnosti z roku 1552 pred našim 

letopočtom. Zhruba v druhom storočí bola táto choroba popísaná ako spojenie neuhasiteľného 

smädu a nadmerným močením, z čoho dostala aj svoje meno – diabetes. Toto slovo pochádza 

z gréckeho „diabainein“, čo znamená doslova „prechádzať skrz“. Slovo Mellitus znamená 

„medovo sladký“, ako opisovali chuť mooču pacientov s cukrovkou v minulosti.  

Postupom času boli objavené príznaky, ako sladká chuť moču a sladká krv, a zistilo sa, 

že choroba má niečo spoločné so slezinou. V 20. storočí bol objavený inzulín, čo viedlo k zmene 

priebehu liečby a hlavne životného štýlu pacientov trpiacich cukrovkou. V priebehu 20. storočia 

sa omnoho zlepšila výroba inzulínu, zdokonalila sa liečba a monitoring choroby. 

S cukrovkou je veľmi často spájaná látka inzulín. Pri niektorých typoch je táto látka 

nevyhnutnou súčasťou liečby, pri iných sa nasadzuje iba v špecifických prípadoch. Táto látka 

bielkovinovej povahy sa stará o prenos glukózy z krvi do buniek cez membránu bunky. Inzulín 

sa prirodzene nachádza v zdravom ľudskom tele, a v prípade nedostatku, alebo nejakej poruchy 

spojenej s inzulínom, dochádza k cukrovke. Pri týchto poruchách dochádza taktiež k zvýšeniu 

hladiny cukru v krvi. U bežného zdravého človeka sa táto hladina pohybuje na úrovni 3,3 – 5,6 

mmol/l krvi na lačno a hodinu až dve po jedle stúpa na hodnotu približne 6,7 – 7 mmol/l 

a následne klesá na pôvodnú hladinu. 

1.2 Typy cukrovky 

Vo všeobecnosti je Diabetes Mellitus súhrnný názov skupiny chorôb, ktoré ovplyvňujú 

látkovú výmenu cukrov v ľudskom tele. Táto skupina má viac typov cukrovky, a každý z nich sa 

prejavuje, prebieha a lieči iným štýlom. Najrozšírenejšími chorobami v tejto skupine sú Diabetes 

Mellitus 1. typu a Diabetes Mellitus 2. typu, ktorým sa budeme primárne venovať. Za zmienku 

však stojí aj Gestačný typ Diabetes Mellitus, ktorý sa objavuje počas tehotenstva. [1,2] 

1.2.1 Diabetes Mellitus 1. typu 

Cukrovka prvého typu vzniká spojením genetických faktorov s vonkajšími vplyvmi. Jej 

príčinou je prirodzená odchýlka obranyschopnosti organizmu, ktorá sa môže prejaviť až po 

impulze spúšťača, ako infekcia, výživa, stres a pod. Po aktivovaní dochádza k autoimunitnej 

deštrukcii beta buniek pankreasu. Nástup choroby býva skrytý, a zväčša veľmi rýchly, dochádza 
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k nemu v priebehu týždňov, až kým sa nezničí 80% beta buniek, kedy sa choroba prejaví. Pri 

tomto type ochorenia prirodzený inzulín v tele úplne chýba, takže nemôže dochádzať k predávaní 

glukózy – a teda energie – do buniek.  

Keďže primárnym zdrojom energie pre telo je práve cukor, a pri nedostatku inzulínu ho 

telo nedokáže spracovávať, musí získavať energiu z bielkovín a tukov. Tento nedostatok 

spôsobuje únavu, nevoľnosť, slabosť, čo sú hlavné príznaky cukrovky. Pri rozpade tukov vznikajú 

ketolátky, z ktorých časť telo spracuje ako energiu, ale časť vylúči, čo spôsobuje kyslosť moču 

a kyslý zápach z úst. Ďalšími príznakmi cukrovky sú zrýchlené dýchanie, bolesti brucha 

a zvracanie. 

Pre liečbu Diabetes Mellitus 1. typu je nevyhnutný umelý prísun inzulínu do tela. Zároveň 

s inzulínom je nemenej dôležitou zložkou liečby taktiež úprava jedálnička a dostatok fyzickej 

aktivity pacienta. Cieľom liečby je dosiahnuť optimálnu metabolickú kompenzáciu, eliminovať 

akútne komplikácie choroby a oddialiť, resp. znížiť riziko vzniku chronických komplikácií. 

V minulosti bola cukrovka veľmi smrteľnou chorobou, kedy ľudia zomierali v priebehu týždňov 

od diagnózy, ale v dnešnej dobe inzulínovej liečby dokáže pacient žiť plnohodnotný dlhý život, 

zrovnateľný so zdravým človekom. 

1.2.2 Diabetes Mellitus 2. typu 

Tento typ bol v minulosti označovaný za nezávislý na inzulíne, resp. diabetes dospelého 

veku. Prvý termín vychádza zo skutočnosti, že pri liečbe väčšinou nie je potrebný inzulín, tento 

sa nasadzuje až pri neskorších fázach ochorenia, resp. pri závažnejších zlyhaniach. Druhý termín 

bol uznávaný preto, že tento druh cukrovky sa vyskytuje najčastejšie po 40. roku života, a mimo 

dedičnosti ho dokážu spôsobiť faktory ako obezita, stres, nedostatok pohybovej aktivity, ktoré sa 

tiež vyskytujú oveľa častejšie v neskoršom veku človeka. Diabetici druhého typu predstavujú 

najmenej 85% všetkých cukrovkárov, a až 90% z nich trpí nadváhou, alebo obezitou. Základom 

liečby je preto diéta a pohybový režim s redukciou hmotnosti. 

Pri cukrovke druhého typu u človeka si bunky vytvárajú odolnosť voči inzulínu, takže aj 

keď ho telo produkuje dostatočné množstvo, inzulín nedokáže efektívne dodávať energiu vo 

forme glykémie do buniek. Vďaka tomuto môže mať pacient znížené, normálne, ale aj zvýšené 

množstvo inzulínu v krvi. Keď bunky nedostávajú potrebnú energiu, organizmus sa snaží zvýšiť 

produkciu inzulínu, teda dochádza k zvýšeniu jeho hladiny. Ak už ani toto zvýšené množstvo 

inzulínu nestačí, dochádza k relatívnemu nedostatku v krvi. Ak sa odolnosť buniek na inzulín 

nezmení ani pri diéte a dostatku fyzickej aktivity, do liečby sa pridávajú perorálne antidiabetiká 

(PAD), ktoré znižujú odolnosť buniek voči inzulínu. Až keď telo nezvláda aj pri týchto 

opatreniach vytvárať dostatok inzulínu, pridáva sa k liečbe aplikácia inzulínu v čistej forme. 

Keďže dôsledky tohto typu bývajú mierne, častokrát dokáže byť choroba skrytá aj počas 

niekoľkých rokov a frekventovane býva zistená úplne náhodne. Choroba sa prejavuje smädom 

a častým močením, chudnutím, únavou, malátnosťou, postupnou stratou chuti, žalúdočnými 

ťažkosťami, zhoršením zraku a pod. Príznaky sú veľmi podobné ako v prvom type cukrovky 

s tým rozdielom, že nebýva pri nej sklon k acidóze, teda neprejavuje sa kyslý moč a kyslý zápach 

z úst. 

Špeciálnu skupinu, ktorá je úzko spätá s cukrovkou druhého typu, je pre-diabetes. Táto 

skupina predstavuje ľudí, u ktorých bola detegovaná zvýšená hladina cukru v krvi, ale ešte 
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neprekročila kritickú hladinu, aby bol tento stav označený za cukrovku. Tento stav takmer vždy 

predchádza cukrovku druhého typu, takže ak je detegovaný dostatočne skoro, je možné nasadiť 

nejakú ľahkú formu liečby, napríklad diétu, prípadne zvýšiť fyzickú aktivitu človeka tak, aby sa 

samotná cukrovka druhého typu čo najviac oddialila.[7] 

1.2.3 Ostatné typy diabetu 

Vyššie spomínané typy diabetu sú omnoho častejšie ako ostatné, ktoré môžu byť 

jemnejšie, ale aj omnoho horšie. Zvláštna pozornosť sa venuje tehotným ženám, pri ktorých sa 

testy na cukrovku vykonávajú bez ohľadu na riziko cukrovky, aké by tieto ženy mali za 

normálnych okolností. Hlavným cieľom týchto testov je zistenie Gestačného typu Diabetes 

Mellitus. Tento typ cukrovky sa prejavuje zhruba u 3 – 6 % tehotných žien, a väčšinou po pôrode 

mizne. Charakterom sa podobá druhému typu cukrovky, a liečba je formou diéty a pohybovej 

aktivity, samozrejme s ohľadom na stupeň tehotenstva ženy. Vzhľadom na zdravie plodu je pri 

tejto cukrovke dôležitý self-monitoring pacientky, aby sa dalo včas predísť možným 

komplikáciám. 

1.3 Hypoglykémia a hyperglykémia 

Dva veľmi dôležité stavy, ktoré môžu pri vývoji cukrovky u pacienta nastať, sú 

hypoglykémia a hyperglykémia. Tieto stavy dokáže pacient pri self-monitoringu detegovať 

a taktiež im efektívne predchádzať, resp. riešiť ich. Tieto stavy označujú prekročenie hladiny 

cukru v krvi buď z hornej, alebo z dolnej časti. 

Hypoglykémia je stav, kedy hladina cukru v krvi klesá pod hodnotu 3,3 mmol/l. Tento 

stav nastáva väčšinou náhle, v priebehu niekoľkých minút alebo hodín. Príčinou hypoglykémie 

môže byť nadmerná dávka aplikovaného inzulínu, nadmerná fyzická záťaž, alkohol a pod. 

Rozlišujeme ľahkú hypoglykémiu, kedy glykémie v krvi klesá na hodnotu okolo 3 mmol/l, 

a ťažšiu, kedy táto hladina klesá ešte nižšie. Pri ľahkej hypoglykémii si dokáže pacient pomôcť 

aj sám, kedy mu stačí prijať15 – 30 g sacharidov, napríklad vo forme pečiva. Pri ťažšej 

hypoglykémii je potrebné pacientovi poskytnúť najskôr jednoduché sacharidy, najlepšie 

rozpustené v nápoji, a potom ďalšie cukry vo forme pečiva alebo ovocia.  

Počas hypoglykémie sa telo snaží zabrániť životne nebezpečnej situácií, a vyplavuje 

látky, ktoré svojím pôsobením stimulujú tvorbu glukózy v pečeni, ako napríklad adrenalín alebo 

rastový hormón. Tento stav sa u pacienta prejavuje únavou, bolesťou hlavy, hladom, potením, 

dokonca môže vyústiť až k psychickým problémom, ako úzkosť a depresia. V pokročilejšej fáze 

hypoglykémie môže nastať ťažká porucha vedomia, kŕče, či dokonca kóma. 

Hyperglykémia predstavuje prekročenie normálneho rozsahu glykémie v krvi z opačnej 

strany, konkrétne, keď hodnota glykémie v krvi stúpa nad 10 mmol/l. Tento stav sa na rozdiel od 

hypoglykémie vyvíja pomalšie a dlhšiu dobu. Príznaky sú v podstate zhodné s cukrovkou prvého 

typu, a súvisia s relatívnym, alebo absolútnym nedostatkom inzulínu. Tento stav je nebezpečnejší, 

pretože jeho častým opakovaním sa zvyšuje riziko chronických diabetických komplikácií. 

Príčinou hyperglykémie sú nedostatočná, resp. zabudnutá dávka inzulínu, nadmiera sacharidov 

v strave, stres a pod. Terapia tohto stavu spočíva v dostatočnom prijme tekutín, zvýšením dávky 

bolusového inzulínu a uprednostnení rýchlo vstrebateľných cukrov v strave. Pri zvýšení nad 15 

mmol/l sa neodporúča zvýšená fyzická záťaž, a pri hodnote nad 25 mmol/l je nutní ihneď 
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vyhľadať lekársku pomoc. Všeobecne úspech liečby tohto stavu spočíva v čo najrýchlejšej reakcii 

naň. 

1.4 Liečivá 

Keďže cukrovka je chorobou látkovej výmeny, k jej úspešnej liečbe je potrebné telu 

dodávať látky, ktoré si nedokáže samo vytvoriť pre potreby plnej funkčnosti látkovej výmeny, 

resp. látky, ktoré prispievajú efektivite látkovej výmeny. Najznámejšou látkou spájanou 

s cukrovkou je inzulín, ktorého objav umožnil veľkému množstvu pacientov vôbec žiť 

s cukrovkou. Inzulín sa podáva do tela väčšinou injekčne, a môže mať podľa potreby rôzne dlhý 

účinok. Ďalšiu variantu liečiva, ktorá zlepšuje látkovú výmenu, sú perorálne antidiabetiká, resp. 

PAD. 

1.4.1 Inzulín 

Inzulín sa používa hlavne pri cukrovke 1. typu, kde je základom liečby kvôli jeho úplnej 

absencii v tele pacienta. Inzulínové preparáty obsahujú v dnešnej dobe umelo vytvorený inzulín 

s rovnakou štruktúrou, akú má prirodzený ľudský, spolu s látkami, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť 

pôsobenia a stabilizujúce prípravky. Základné rozdelenie inzulínu je na základe rýchlosti 

pôsobenia. Tu existujú 4 typy, uvedené v Tabuľka 1 Rozdelenie inzulínov podľa doby pôsobenia. 

Doba pôsobenia Nástup účinku Vrchol Pôsobenie 

Ultrakrátka 5 – 10 min 30 min 2 – 5hod 

Krátka 30 min 1 – 3 hod 4 – 6 hod 

Stredne dlhá 1 – 2 hod 4 – 10 hod 10 – 12 hod 

Dlhodobá 2 – 3 hod 10 – 18 hod 24 – 36 hod 

Tabuľka 1 Rozdelenie inzulínov podľa doby pôsobenia 

V bežnej praxi sa reálne používajú dva typy inzulínu, a to bazálny a bolusový. Tieto dva 

typy väčšinou zahŕňajú väčší rozsah pôsobnosti, resp. obsahujú viac kombinácií dĺžky pôsobenia. 

Bazálny inzulín predstavuje stredne dlhý až dlhodobý inzulín a podáva sa väčšinou raz za deň. 

Nahradzuje prirodzené priebežné vylučovanie inzulínu telom. Bolusový inzulín je, naopak, 

krátkodobý, a podáva sa väčšinou pred jedlom, prípadne pri hyperglykémií. Tento inzulín 

nahradzuje prirodzene krátkodobý zvýšený výdaj inzulínu práve pri jedle.  

Inzulín sa môže podávať rôznymi formami, najčastejšie inzulínovými perami pre 

jednoduchú a presnú aplikáciu inzulínu. Miesto aplikácie sa volí s ohľadom na dennú potrebu, 

teda ráno sa aplikuje na miesta s rýchlejším vstrebávaním, ako brucho a ruky, počas dňa do nôh 

a na večer do sedacej časti. Ďalšou formou podávania inzulínu pacientovi je tzv. inzulínová 

pumpa. Táto pumpa má permanentne zavedenú trubičku do tela pacienta a obsahuje zásobu 

inzulínu, ktorý si pacient môže pomocou nej aplikovať. Tieto pumpy majú väčšinou bazálny 

režim, pri ktorom samovoľne aplikujú bazálny inzulín v nastavených intervaloch. Modernejšie, 

novšie pumpy, sú spájané s monitorovaním hladiny glykémie v krvi, a dokážu autonómne 

regulovať dávku inzulínu do tela a taktiež predchádzať hypo- a hyperglykémii správnym 

načasovaním dávky inzulínu. [3,4] 
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1.4.2 PAD 

PAD označuje lieky, ktoré dokážu rôznym spôsobom znižovať hladinu glykémie v krvi. 

Používajú sa pri liečbe cukrovky 2. typu, kedy už diéta a fyzický pohyb samotne nestačia k jej 

ličbe. Podľa charakteru účinku sa PAD delia na 3 skupiny: 

- Ovplyvnenie sekrécie inzulínu – zvyšujú sekréciu inzulínu z pankreasu. Nakoľko 

nepodporujú tvorbu inzulínu, iba jeho vylučovanie, je pre ich účinok nutná zachovaná 

prirodzená tvorba inzulínu 

- Zníženie odolnosti voči inzulínu 

- Inhibícia črevnej alfa-glukosidázy – zabraňujú vstrebávaniu cukrov z potravy 

v črevách, čím sa cukry následne vylučujú stolicou. Tieto látky znižujú hladinu cukru 

v krvi, a sú ako jediné PAD vhodné aj u diabetikov 1. typu v kombinácií s inzulínom. 

1.5 Self-monitoring pacienta 

Lekár nedokáže monitorovať pacienta nepretržite, a väčšinou sa vykonávajú kontroly iba 

každých pár mesiacov. Preto je pri liečbe nesmierne dôležité sledovanie parametrov ochorenia 

samotným pacientom. Najpodstatnejšie je samozrejme monitorovanie sledovanie hodnoty 

glykémie v krvi, ale dôležité je taktiež sledovanie napríklad krvného tlaku. 

1.5.1 Monitorovanie glykémie 

Pacient si vyšetruje hodnotu glykémie v krvi formou glykemických profilov. Tieto profily 

určujú fázy dňa, kedy si má pacient zmerať hodnotu glykémie, a býva ich väčšinou 3 – 8 počas 

dňa. Z najväčšej časti sa monitoruje glykémia pred jedlom, podľa potreby sa monitoruje aj po 

jedle. Kvôli zvýšenému riziku hypoglykémie v noci je dôležité monitorovať nočnú glykémiu 

medzi 2. – 4. hodinou v noci. Meranie podľa profilov sa vykonáva 1 – 2x týždenne, tento interval 

však závisí od priebehu liečby pacienta. V prípade pocitov slabosti, nevoľnosti, resp. podľa 

potreby si pacient vykonáva meranie aj mimo nastavených profilov. 

Najlepším spôsobom monitorovania hladiny glykémie v krvi je priamym odberom krvi. 

Na toto meranie sa používa glukomer, ktorý dokáže z malého množstva krvi určiť hladinu 

glykémie. Meranie sa vykonáva vpichom väčšinou do bruška prstu pomocou ihly s variabilnou 

hĺbkou vpichu. Po tomto vpichnutí prenikne na povrch kože malé množstvo krvi, ktoré sa 

pomocou glukomera so vsunutým testovacím prúžkom odmeria. Toto meranie trvá spravidla 5 

sekúnd. Konvenčné glukomery pre domáce použitie dokážu merať glykémiu v rozsahu 0,5 – 30 

mmol/l, pri hodnotách mimo tohto rozsahu meria glukomer s významnou chybou merania. 

Glukomery bývajú väčšinou malej veľkosti, väčšinou menšie ako klasický mobilný 

telefón a poskytujú navyše prehľad histórie meraní, priemerné hodnoty, alarmy, dátum a čas 

meraní a pod. Testovací prúžok je na jedno použitie, ako aj ihla (lanceta) do pera pre vpich do 

kože. Správna funkčnosť glukomera sa overuje použitím špeciálneho testovacieho roztoku 

použitého miesto krvi. Tento roztok býva väčšinou dodávaný s glukomerom a pre meranie musí 

byť použitý správny merací prúžok. 

1.5.2 Monitorovanie krvného tlaku 

Cukrovka býva veľmi často spájaná spolu aj s hypertenziou, a tieto dve choroby sa 

navzájom ovplyvňujú. Zatiaľ čo u cukrovky prvého typu hypertenzia väčšinou chýba a vyvíja sa 
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až pri zlyhávaní obličiek, čo je dôsledkom častej alebo vysokej hyperglykémie, u cukrovky 

druhého typu býva hypertenzia väčšinou prítomná už pri diagnostikovaní cukrovky. Podľa 

ročných štatistík pacientov s cukrovkou má až 55% cukrovkárov takisto hypertenziu. V prípade 

cukrovky 2. typu je tento pomer ešte väčší. Na základe rôznych klinických štúdií sa odporúča 

oveľa prísnejšia kontrola krvného tlaku u pacientov s cukrovkou, a odporúča sa nastaviť cieľovú 

hornú hranicu tlaku na približne 130 – 139/80 – 85 mmHg, u pacientov z nefropatiou (zlyhanie 

ľadvín ako dôsledok cukrovky) hranicu najviac 125/75. Hodnota tlaku u zdravého človeka je 

maximálne 140/90 mmHg.[5] 

V dnešnej dobe je dostupných veľa tlakomerov pre domáce použitie. Tieto tlakomery 

majú jednoduché ovládanie, meranie prebieha zväčša automaticky. Meranie pre pacienta 

znamená, že si navlečie manžetu na ruku, posadí sa v kľude na stoličku tak, aby mal ruku 

položenú na stole v takej pozícii, aby mal manžetu v horizontálnej hladine so srdcom. V správnej 

polohe len spustí meranie na tlakomeri, ktorý vykoná meranie tlaku a pulzu. Tlakomery takisto 

poskytujú štatistické možnosti, uchovávajú históriu meraní, môžu zobraziť priemer hodnôt, 

dátum a čas meraní. 

1.5.3 Psychycký stav 

Ochorenie Diabetes Mellitus, ako aj ostatné závažné ochorenia, nesú so sebou psychické 

problémy pacienta, hlavne pri začiatkoch liečby. Zvyknúť si na novú chorobu, prijať ju znamená 

veľkú psychickú záťaž pre pacienta, ako aj pre jeho celú rodinu. Zo začiatku majú pacienti 

problém prijať túto chorobu, zmieriť sa s ňou a prispôsobiť sa novému životu s touto chorobou. 

Zistilo sa, že veľmi často dokáže cukrovka prepuknúť práve pri krízových životných situáciách, 

pri vnútornom napätí a pod. Je pravdepodobné, že na samotnom vzniku cukrovky má podiel aj 

práve psychologický faktor. 

Psychický stav pacienta je dôležitý rovnako aj pri priebehu liečby pacienta. Stres, strach, 

únava a všetky tomuto podobné faktory nepriaznivo vplývajú na hladinu cukru v krvi, a sami 

pacienti priznávajú, že pri týchto situáciách potrebujú viac liekov, prípadne musia prísnejšie 

dodržiavať diétu. Preto je dôležité pre pacientov, aby si viedli záznamy aj o svojich subjektívnych 

pocitoch, ako sú nálada, energia, ako sa cítia, a takisto dĺžka a kvalita spánku, ktorý má taktiež 

vplyv na priebeh liečby. Lekár potom môže pri ďalšej návšteve určiť mierne anomálie, prípadne 

aktuálne zvýšenú hladinu glykémie, ako dôsledok práve psychického rozpoloženia pacienta. [6] 

1.6 Diéta 

Správny spôsob stravovania pacienta s cukrovkou je nevyhnutnou súčasťou liečby. 

Pacient si musí zvyknúť na určité stravovacie návyky, obmedziť, alebo úplne odstrániť 

z jedálnička niektoré jedla, a v prípade, že nemá obsiahnuté v jedálničku tie správne jedlá, pridať 

ich. Dôležitá je aj frekvencia a kvantita jedál, kedy by mal pacient začať jedávať častejšie menšie 

porcie jedál. 

Vo všeobecnosti by pacient mal zostavovať jedálniček tak, aby bral do úvahy všetky tri 

podstatné druhy nutričných hodnôt, a to sacharidy, bielkoviny a tuky. Zastúpenie jednotlivých 

zložiek v jedle je uvedené v Tabuľka 2. Konkrétna hodnota jednotlivých zložiek má byť volená 

s ohľadom na energetický výdaj pacienta. Správny pomer príjmu a výdaja energie umožňuje 
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zachovanie optimálnej telesnej hmotnosti. Približná denná hodnota je 30, resp. 33 kcal/kg/deň 

u žien, resp. mužov. 

Živina Zastúpenie v jedle [%] 

Sacharidy 50 – 60 

Bielkoviny 15 – 20 

Tuky 20 - 30 

Tabuľka 2: Zastúpenie jednotlivých nutričných hodnôt v jedle 

Kvalita konzumovaných jedál je nemenej dôležitá ako kvantita. Dobrým príkladom sú 

rôzne diabetické výrobky, ktoré nie sú riešením problému so stravovaním. Väčšina z nich je 

energeticky veľmi bohatých, a návyk na ne častokrát vedie k mylnej predstave pacienta, že ich 

môže skonzumovať neobmedzené množstvo, a teda sa nimi prejedá, čo častokrát vedie k obezite. 

Náhradným sladidlám je potrebné taktiež venovať zvláštnu pozornosť, hlavne na ich energetický 

obsah, a vplyv na glykémiu. Niektoré, ako fruktóza, sorbit a dia glucitol ovplyvňujú glykémiu, 

a naopak napríklad Sular, Dianer, Sacharimid a pod. Hladinu glykémie neovplyvňujú. Bielkoviny 

a tuky taktiež spadajú pod kvalitatívnu kontrolu, napríklad živočíšne bielkoviny obsahujú 

relatívne veľké množstvo tuku (20 – 30%), takže pri nízkocholesterolových diétach sa odporúčajú 

skôr rastlinné bielkoviny. Živočíšne tuky zase môžu nepriaznivo vplývať na vývoj cievnych 

komplikácií, a teda sa dáva prednosť nenasýteným rastlinným tukom. 

Najpodstatnejšou živinou u diabetikov sú určite sacharidy. Tieto existujú takmer vo 

všetkých jedlách a pacient by si mal vedieť čo najpresnejšie odhadnúť ich obsah a teda aj denný 

príjem. Rozlišujeme dve základné skupiny sacharidov, a to sú jednoduché a zložené. 

Jednoduché sacharidy existujú v dvoch formách, a to ako monosacharidy, ktoré sú 

zložené len z jednej molekuly cukru, a vstrebávajú sa veľmi rýchlo do krvi (glukóza a fruktóza) 

a disacharidy, ktoré sú zložené z dvoch molekúl cukru. Tieto sacharidy potrebujú štiepenie pred 

ich spracovaním, ale taktiež sa vstrebávajú veľmi rýchlo (sacharóza, laktóza, maltóza). 

Zložené sacharidy, iným slovom škroby, alebo polysacharidy, sú napríklad 

v zemiakoch, obilných výrobkoch, ryži a pod. Tvoria hlavný podiel cukru v strave. 

So vstrebávaním cukru úzko súvisí aj vláknina, ktorá ovplyvňuje dĺžku vstrebávania 

cukru. Pre identifikáciu rýchlosti vstrebávania vznikol tzv. Glykemický index. Rôzne potraviny, 

ktoré môžu obsahovať rovnaké množstvo cukru, môžu mať veľmi odlišnú dĺžku vstrebávania, 

pričom čím kratšie vstrebávanie, tým je glykemický index potraviny väčší. Pre diabetikov sú 

vhodné potraviny s čo najnižším glykemickým indexom, ako napríklad strukoviny a cestoviny 

z tvrdenej pšenice. Pre jednoduchšiu prácu so sacharidmi sa zaviedla jednotka SJ – Sacharidové 

jednotky. 1 SJ je ekvivalentom 12g sacharidov. 

Cukrovka druhého typu je veľmi často sprevádzaná aj obezitou, a preto je diéta u tohto 

typu ešte dôležitejšia, a niekedy aj omnoho tvrdšia, ako u prvého typu. Diabetici by mali čo 

najviac obmedziť jednoduché cukry v strave, jesť viac menších jedál za deň a obmedziť živočíšne 

tuky v diéte. Taktiež by si mali správne nastaviť denný príjem živín, ktorý by mal byť ideálne 

o cca 500kcal/deň nižší, ako výdaj. Tento rozdiel zodpovedá úbytku váhy zhruba o 1 – 2 kg za 

mesiac. 
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1.7 Fyzická aktivita 

Pohyb je prirodzený pre každý živý organizmus. Pravidelná fyzická aktivita prispieva 

k rovnováhe medzi príjmom a výdajom energie. U zdravého človeka fyzický pohyb vo 

všeobecnosti znižuje hladinu inzulínu. Pri diabetikoch môže mať fyzická aktivita mierne odlišný 

dopad, v závislosti na type diabetu. Pri cukrovke prvého typu  pohyb zvyšuje využitie glukózy 

bez ďalšej potreby inzulínu a zvyšuje vstrebávanie inzulínu. U diabetikov druhého stupňa, 

ktorých väčšinou sprevádza obezita, je doporučená pravidelná dlhodobá fyzická aktivita, ktoré 

zlepšuje kompenzáciu diabetu, samozrejme znižuje telesnú hmotnosť pacienta, znižuje riziko 

hypertenzie a v konečnom dôsledku má veľmi pozitívny vplyv na psychiku pacienta. 

Pri cvičení počas cukrovky je vhodné dodržiavať určité pravidlá, najmä v prípade liečby 

inzulínom: 

- Plánovať cvičenie 1 – 2 hodiny po aplikácii inzulínu a hlavnom jedle 

- Pred cvičením znižovať dávku inzulínu 

- Sledovať stav glykémie pred, počas aj po cvičení 

- Nešportovať pri zlej kompenzácií, či príliš nízkej glykémii 

- Zvýšiť dávku sacharidov počas cvičenia 

- Nešportovať sám kvôli riziku hypoglykémie 

Doporučenými športami sú napríklad chôdza, turistika, jazda na bicykli, plávanie, 

lyžovanie, loptové hry a pod. Rizikové, resp. vyslovene nevhodné sú športy, pri ktorých diabetik 

stráca pevnú pôdu pod nohami, kvôli možnému riziku hypoglykémie, kedy môže nastať 

malátnosť, strata stability, prípadne až vedomia. Takýmito športami sú napríklad horolezectvo, 

potápanie, lietanie. U diabetikov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku hypoglykémie sa taktiež 

nedoporučujú športy s nárazovým vypätím. [1,2]
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2. Funkčnosť aplikácie 

Kompletná aplikácia eDiaMonitor má byť dostupná pre širokú verejnosť. Môžu ju 

používať pacienti s Diabetes Mellitus, ako aj zdraví ľudia, ktorí si chcú sledovať svoj zdravotný 

stav, prípadne ľudia s pre-diabetes. Aplikácia je preto schopná prispôsobiť sa typu cukrovky 

používateľa, podľa toho mu ponúkne dostupnú funkcionalitu a správanie. 

Aplikácia dokáže komunikovať so serverom, kde vie ukladať a načítavať dáta, ktoré sú 

dostupné taktiež z webového portálu, ale pre svoju samotnú funkčnosť nevyžaduje pripojenie na 

internet. To je potrebné iba pri prvom prihlásení. Nedostupnosťou internetu však prichádza 

aplikácia o niektoré dôležité súčasti, ktoré si popíšeme neskôr. 

2.1 Prvé spustenie 

Pri prvom nainštalovaní a spustení aplikácie si aplikácia vyžiada prihlasovacie údaje. 

Tieto údaje zadáva používateľ pri registrácií cez webový portál. Keďže aplikácia poskytuje 

dvojstupňovú autentifikáciu, po úspešnom overení prihlasovacích údajov serverov sa zobrazí 

používateľovi výzva na výber bezpečnostný PIN. Používateľ bude potom kvôli bezpečnosti 

údajov vyzvaný na tento PIN pri každom spustení aplikácie. Ak sa stane, že používateľ zabudne 

PIN, je možné ho obnoviť zadaním prihlasovacích údajov. Proces registrácie, resp. obnovenia 

bezpečnostného PIN-u sú jediné situácie, kedy je k samotnému behu aplikácie vyžadované 

internetové pripojenie. Zvyšok aplikácie dokáže fungovať v obmedzenej prevádzke aj bez 

pripojenia na internet, čo umožňuje používať aplikáciu takisto pri cestách do zahraničia, resp. 

v situáciách, kedy používateľ nemá, alebo nechce používať dátové pripojenie. Prihlasovanie 

bezpečnostným PIN-om prebieha taktiež offline. 

2.2 Hlavná obrazovka 

Obsah aplikácie je dostupný z hlavnej obrazovky (Obrázok 1). Z tejto obrazovky sú 

dostupné všetky podstatné časti aplikácie a zobrazené najpodstatnejšie informácie pre diabetika. 

Vľavo hore sa zobrazuje čas najbližšie nastaveného budíka, ktorý zároveň slúži ako vstup na 

obrazovku s nastaveniami alarmov. Vpravo hore je obálka reprezentujúca správy od lekára. Pri 

tejto obálke sa nachádza aj počet neprečítaných správ, ktorý je v prípade dôležitej správy farebne 

odlíšený. V strede obrazovky sa nachádza priemerná hodnota glykémie v krvi za posledných 7 

dní spolu s informáciou o vývoji hladiny (či sa zväčšuje alebo zmenšuje), ako aj minimálna 

a maximálna hodnota za túto dobu. Indikátor vývoja mení svoju farbu v prípade blížiaceho sa 

rizika hypoglykémie alebo hyperglykémie. Pod týmito hodnotami sa nachádza grafické 

zobrazenie všetkých hodnôt glykémie v krvi za posledných 7 dní. Keďže táto hodnota glykémie 

sa počas dňa mení, je pre každý deň zobrazená stĺpcová informácia s vyznačenou minimálnou 

a maximálnou hodnotou.  

V spodnej časti obrazovky sa nachádza navigačný panel. Tento panel je dostupný 

z každej hlavnej obrazovky aplikácie, spolu s vyznačenou aktuálnou pozíciou v navigačnej logike 

aplikácie. Zľava sa na tomto paneli nachádzajú ikony s prechodom na hlavnú obrazovku, grafické 

zobrazenie údajov, tabuľkové zobrazenie údajov, nastavenia a skratka pre pridávanie nových 

meraných záznamov. Aktuálna pozícia je zvýraznená zelenou farbou, v tomto prípade je zelená 

domovská obrazovka, na ktorej sa aktuálne nachádzame. 
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Obrázok 1: Hlavná obrazovka 

 

2.2.1 Budíky 

Kliknutím na ikonu budíka, resp. na text pri ňom, sa dostávame na zoznam a editáciu 

budíkov. Na tejto obrazovke sa nachádza zoznam všetkých pridaných budíkov používateľom, 

aktívnych, ako aj neaktívnych. Priamo z tejto obrazovky si môže užívateľ zapínať, resp. vypínať 

jednotlivé budíky. Každý záznam má pri sebe čas budenia, názov budíka, typ, pre ktorý je určený 

a v prípade, že používateľ nastavil opakovanie v určité dni v týždni, sú pri každom zázname aj 

dni, kedy bude budík aktívny. Kliknutím na každý záznam, prípadne tlačidlom pridať v pravej 

časti, sa dostávame na obrazovku pridania/editácie budíka. Na tejto obrazovke si môžeme zmeniť 

názov budíka, prepnúť aktívnosť, nastaviť čas, dni opakovania a typ, pre ktorý má budík zvoniť. 

V prípade, že dni opakovania používateľ nenastaví, budík bude zvoniť v najbližších 24 hodinách 

v určený čas. Typ budíka môže byť jedným z možností glykémia, tlak, inzulín, aktivita, 

hmotnosť, obvod pása, alebo iný. V prípade, že používateľ nastavil typ glykémia, pri prvom 

takomto budíku za deň sa zobrazí používateľovi obrazovka s nastavením fyzického stavu. 

2.2.2 Správy od lekára 

Pacient, ktorý má priradeného svojho lekára, má možnosť dostávať od svojho lekára 

správy. Tieto správy sú dostupné po kliknutí na ikonu obálky z hlavnej obrazovky. Tu sú správy 

chronologicky zoradené v zozname a pri každej je zobrazený čas a dátum vytvorenia správy, 

hlavička a piktogram dôležitosti správy. Neprečítané správy sú zvýraznené hviezdičkou a tučným 

písmom. Dôležitosť má 5 úrovní, od informačných správ až po dôležité upozornenia. Lekár 

priradený pacientovi má prístup k pacientovým monitorovaným údajom, a takouto formou môže 

napríklad upozorniť pacienta na blížiacu sa, prípadne už prebiehajúcu hypoglykémiu, 

hyperglykémiu, prípadne iné komplikácie, ak si ich pacient sám nevšimol. Po otvorení správy sa 

zobrazí meno lekára, ktorý ju odoslal, opätovne hlavička, časový údaj a zobrazí sa celé telo 

správy. 
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2.3 Grafické zobrazenie meraných hodnôt 

Druhou položkou dostupnou z navigačného panela je grafické zobrazenie hodnôt 

pomocou čiarových alebo varianty stĺpcových grafov (Obrázok 2). Používateľ si môže zvoliť, za 

akú dlhú dobu spätne sa mu budú zobrazovať namerané údaje, a to v intervale 24 hodín, 7, 14 

alebo 30 dní dozadu. Každá meraná veličina je zobrazovaná vo vlastnom grafe, prípadne ak za 

zvolený časový úsek neexistuje žiadny záznam danej meranej veličiny, tento graf sa nezobrazí. 

Graficky sa zobrazujú veličiny v tomto poradí: 

- Hodnota glykémie v krvi 

- Príjem sacharidov 

- Hodnota podaného inzulínu (ak má pacient nasadenú liečbu s inzulínom) 

- Vykonaná fyzická aktivita 

- Systolický a diastolický krvný tlak 

- Krvný pulz 

- Obvod pása 

- Telesná hmotnosť 

 

 

Obrázok 2: Grafické zobrazenie hodnôt 

 

Typ grafu pre každú veličinu závisí od jej významu pri liečbe cukrovky, napríklad pre 

hodnotu glykémie v krvi je podstatné vedieť, ako sa glykémia vyvíjala v priebehu dňa, týždňa, 

alebo mesiaca, takže je zvolený stĺpcový typ grafu, kde je pre každý deň, resp. hodinu, v závislosti 

od nastaveného intervalu hodnôt, v grafe jeden stĺpec, ktorý zobrazuje, v akých medziach sa 

pohybovala hodnota glykémie v daný deň, resp. hodinu, hlavne teda jej minimum a maximum. 

V prípade prijatých sacharidov je podstatný celkový denný príjem, takže tu je volený čiarový graf 

súčtu zadaných hodnôt sacharidov za celý deň, resp. hodinu. Pre grafy hmotnosti alebo obvodu 

pása je podstatná konkrétna hodnota za daný deň, resp. hodinu. Preto je volený taktiež čiarový 

graf, avšak ak existuje za daný deň, resp. hodinu, viac hodnôt, tieto sa spriemerujú, a v grafe sa 
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vytvorí jediná hodnota za daný čiastkový časový úsek. Graf prijatého inzulínu, vykonanej fyzickej 

aktivity je riešený rovnako ako graf zobrazujúci denný/hodinový príjem sacharidov a graf 

krvného tlaku a pulzu je zase riešený na štýl grafu hodnoty glykémie v krvi. Pre každý graf je 

potom zobrazená v hlavičke dodatočne minimálna, maximálna hodnota za zvolený časový úsek, 

priemerná hodnota v tomto úseku a čas a dátum posledného merania. 

2.4 Tabuľkové zobrazenie meraných hodnôt 

Uprostred navigačného panela sa nachádza tlačidlo s prístupom na obrazovku 

tabuľkového zobrazenia meraných hodnôt. Na tejto obrazovke (Obrázok 3) sú v zoznamoch 

zobrazené všetky namerané hodnoty, ktoré sa nachádzajú v zariadení, je možné ich jednotlivo 

prezerať, editovať a vymazávať.  

 

 

Obrázok 3: Tabuľkové zobrazenie hodnôt 

 

Na navigačnej lište v hornej časti zoznamu údajov sa nachádzajú piktogramy 

reprezentujúce jednotlivé merané veličiny. Postupne sprava doľava sú to tieto veličiny: 

- Hodnota glykémie v krvi 

- Príjem sacharidov 

- Hodnota podaného inzulínu (ak má pacient nasadenú liečbu s inzulínom) 

- Krvný tlak a pulz 

- Vykonaná fyzická aktivita 

- Fyzický stav 

- Telesná hmotnosť  

- Obvod pása 

Po kliknutí na každý piktogram sa zobrazí požadovaný zoznam údajov. Medzi 

jednotlivými meranými veličinami je možné taktiež prepínať posúvaním palca po obrazovke 
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zľava doprava, a naopak. Pri každej meranej veličine je zobrazená jej hlavná hodnota 

v jednotkách a čas. Záznamy sú zoskupené podľa dní, a ich dátum je zobrazený v hlavičke 

podsekcie každej tabuľky. 

Pri niektorých typoch údajov sa v zozname nachádzajú aj dodatočné informácie ku 

každému záznamu. Pri glykémii je to doba, v akej bola glykémia odmeraná, pri hodnotách 

skonzumovaných sacharidov je uvedené, o aké jedlo sa jedná. V zozname hodnôt aplikovaného 

inzulínu sa zobrazuje, o aký typ inzulínu sa jedná (bolusový, bazálny, PAD). Hodnoty fyzickej 

aktivity sa zaznamenávajú pomocou krokomera vstavaného v zariadení, teda pomocou natívnej 

aplikácie Zdravie. Pri záznamoch krvného tlaku, pulzu a glykémie je taktiež zobrazená zelená 

fajka v prípade, že sa jedná o záznam nameraný nejakým glukomerom, alebo tlakomerom. 

Manuálne zadané hodnoty túto fajku nemajú. 

Vpravo hore sa na obrazovke nachádza ešte jedno tlačidlo, ktoré stojí za pozornosť. 

Pomocou neho sa dajú odstraňovať jednotlivé namerané záznamy. Kliknutím naň sa zobrazí pri 

každom zázname ikona odstraňovania záznamu, a po kliknutí na ňu a následnom potvrdení sa 

záznam zo zoznamu vymaže.  

 

 

Obrázok 4: Editácia záznamu jedálnička 

 

Po kliknutí na každý záznam sa zobrazí obrazovka s jeho editáciou. Príklad takejto 

obrazovky je na Obrázok 4. Pri väčšine údajov ide editovať všetky informácie o konkrétnom 

editovanom zázname. Výnimku tvoria iba záznamy, ktoré pochádzajú z meracieho zariadenia, 

ako je glukomer alebo tlakomer. U týchto záznamov je možné editovať iba ich poznámku, resp. 

pri zázname glykémie je možné editovať taktiež fázu dňa, kedy bol údaj zaznamenaný. 
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2.5 Nastavenia 

Nastavenia aplikácie figurujú ako predposledná možnosť na dolnom navigačnom paneli. 

Obrazovka nastavení pozostáva z informácií o aplikácií, manažmentu aplikácie, úpravy chovania 

aplikácie a pod.  

Prvou možnosťou z nich je obrazovka O aplikácii. Na tejto obrazovke sa nachádza ID 

zariadenia a helpdesk PIN, ktoré sa používajú pri komunikácií s technickou podporou na 

identifikáciu používateľa. Keďže informácie o pacientoch musia byť anonymizované, toto je 

jediná možnosť, ako dokážeme identifikovať, s ktorým zariadením má používateľ problém. Ďalej 

sa tu nachádza adresa serveru, na ktorý sa aplikácia dopytuje pri použití webových služieb, verzia 

aktuálne používanej aplikácie a možnosť manuálne synchronizovať údaje aplikácie.  

Ďalšou položkou v nastaveniach je možnosť Zmena PIN-u. Na tejto obrazovke si po 

zadaní aktuálneho bezpečnostného PIN-u môže používateľ zvoliť nový bezpečnostný PIN, ktorý 

bude odteraz používať pre prístup do aplikácie. PIN musí, rovnako ako pri prvotnom prihlásení, 

zadať a potom zopakovať pre potvrdenie. Po potvrdení nadobúda nový PIN platnosť a stáva sa 

jediným funkčným PIN-om pre prístup do aplikácie. 

2.5.1 Šablóny 

Mobilná aplikácia eDiaMonitor poskytuje pre lepší komfort používateľa možnosť uložiť 

si šablóny pre aplikovaný inzulín a jedálniček. Toto sú ďalšie dve položky v nastaveniach 

aplikácie. V prípade, že pacient nemá nasadenú liečbu využívajúcu inzulín, sa mu možnosť šablón 

inzulínu nezobrazí. Po zobrazení danej voľby šablón sa vždy zobrazí obrazovka s aktuálnym 

zoznamom existujúcich šablón. Tieto je možné kliknutím editovať, posunutím do pravej strany 

zmazať a tlačidlom v pravom hornom rohu pridávať nové. 

Šablóna inzulínu 

Liečba pomocou inzulínu, alebo PAD môže pozostávať z dlhodobých, krátkodobých, 

prípadne kombinácii rôznych druhov liečiv. Vo všeobecnosti si však pacient väčšinou aplikuje 

danú liečivú látku v približne rovnakú dobu počas dňa, a používa vždy dlhodobejšie jeden, alebo 

určité malé množstvo konkrétnych liečiv. Informácia o výrobcovi a modeli inzulínu môže slúžiť 

pre pacienta na lepšie zapamätanie, hlavne v začiatkoch liečby, ale aj pre jeho lekára, aby vedel, 

aké liečivá pacient dostáva. Vypĺňanie týchto údajov pri každom aplikovaní liečiva by bolo pre 

pacienta zbytočne veľmi zdĺhavé, takže má možnosť si pár druhov uložiť ako šablónu, a následne 

pri samotnom zaznamenaní hodnoty použiť túto šablónu miesto vypĺňania všetkých údajov. 

Používateľ si v šablóne môže zadefinovať názov šablóny, ktorým danú šablónu ľahko 

identifikuje, hodnotu aplikovaného liečiva, približný čas aplikovania, typ liečiva (bazálny, 

bolusový inzulín, PAD), výrobcu a model liečiva a poznámku. 

Šablóna jedálnička 

Podobne ako má pacient určitý malý počet liečiv, ktoré používa, môže mať aj niekoľko 

obľúbených jedál, ktoré pravidelne konzumuje. V tomto prípade je pre používateľa omnoho 

komfortnejšie, ak môže svoje obľúbené jedla pridávať jedným výberom zo šablóny, ako 

zakaždým vytvárať a definovať všetky hodnoty jedla, čo by viedlo pacienta k nezáujmu 

o zadávanie stravovania, ktoré je pri liečbe cukrovky dôležité. Podobne ako pri šablónach 

inzulínu, aj pri týchto šablónach má možnosť pacient zvoliť si názov jedálnička, ktorý mu pomôže 
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jedlo identifikovať, približný čas konzumácie, typ jedla (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

2. večera, iné), zloženie jedálnička a poznámku. Zloženie môže zadefinovať len ako množstvo 

sacharidov v celom jedle, alebo môže vyskladať jedlo z jednotlivých položiek, k čomu mu 

dopomáha uložená databáza jedál. V tejto databáze sa nachádzajú sacharidové hodnoty širokej 

palety jedál, ktoré môže používateľ využiť. 

2.5.2 Konfigurácia chovania aplikácie 

Do tejto skupiny nastavení patria nastavenia, ktoré ovplyvňujú, ako sa aplikácia správa 

pri určitých situáciách. Patria tu tri položky, a to nastavenie stratégie, automatické pridávanie 

budíkov a nastavenie časov.  

Nastavenie stratégie 

Všetky dáta zadávané z aplikácie sa automaticky nahrávajú na server. K ním je, okrem 

tejto mobilnej aplikácie, možné pristupovať aj z webového portálu, alebo z mobilnej aplikácie pre 

inú platformu. Takýmto spôsobom môže nastať situácia, že v časovom úseku medzi dvoma 

synchronizáciami so serverom, používateľ edituje jeden konkrétny záznam na serveri aj na 

mobilnom zariadení. Keďže čas na zariadení môže byť mierne posunutý, riešiť konflikty na 

základe časovej známky by mohlo vyhodnotiť starší záznam ako aktuálny, preto sme zvolili 

riešenie konfliktu na základe priorizácie zdroja. Na tejto obrazovke má používateľ možnosť 

vybrať si medzi mobilnou aplikáciou a portálom, ktoré údaje bude aplikácia považovať v takejto 

situácií za aktuálne a platné. 

Automatické pridávanie budíkov 

Pacienti s rizikovou liečbou, alebo zhoršenou kompenzáciou by si mali poctivejšie 

sledovať svoj stav glykémie. Pri náhlej potrebe takéhoto častejšieho sledovania sa môže stať, že 

pacient je naučený na svoj denný režim a zabudne si svoj stav sledovať. Tomuto môže napomôcť 

automatická kontrola alarmu, ktorá zisťuje, či má pacient nastavený aspoň jeden alarm typu 

glykémia za deň. V prípade, že odstráni posledný alarm na niektorý deň v týždni, prípadne na 

všetky, mobilné zariadenie pacienta na toto upozorní, a automaticky mu pridá a aktivuje budík na 

chýbajúce dni v ranných hodinách. 

Nastavenie časov 

Mobilná aplikácia poskytuje pri pridávaní záznamov jedálnička a glykémie možnosť 

vybrať fázu dňa, kedy bola odmeraná hodnota glykémie v krvi, resp. o aké jedlo sa jedná. 

Aplikácia sa snaží odhadnúť podľa aktuálneho času, o akú fázu dňa sa jedná. Keďže ale denný 

režim každého pacienta sa líši, tieto odhady sa môžu veľmi mýliť. Používateľ má preto možnosť 

nastaviť si v tejto obrazovke, čas pre jednotlivé fázy dňa, a to pre raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Pri zadávaní týchto dvoch údajov bude aplikácia brať ohľad na tieto zvolené časy, 

a bude podľa nich predvypĺňať fázu dňa. 

Poslednou možnosťou v obrazovke nastavení, je možnosť odhlásiť sa. Po odhlásení 

z aplikácie nie je viac možné vstúpiť do aplikácie, aplikácia sa správa ako novo nainštalovaná, 

a je potrebné znovu zadať prihlasovacie údaje a zvoliť bezpečnostný PIN. V prípade, že sa znovu 

prihlási používateľ, ktorý sa aktuálne odhlásil z aplikácie, ostanú mu zachované jeho nastavenia. 

V prípade, že sa po odhlásení prihlási iný používateľ, nastavenia aplikácie sa vrátia do pôvodného 

stavu, ako pri čistej inštalácií aplikácie. 
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2.6 Pridávanie meraných údajov 

Práca s nameranými údajmi je najpodstatnejšou časťou aplikácie, a vlastne aj dôvodom, 

prečo vznikla. Poslednou možnosťou na navigačnom paneli je práve pridávanie meraných údajov. 

Po zvolení tejto voľby sa používateľovi zobrazí dialóg (Obrázok 5) s výzvou na výber typu 

záznamu, ktoré má možnosť zadať. V ponuke je na výber zadanie glykémie, jedla, inzulínu (ak 

má pacient nasadenú inzulínovú liečbu), krvného tlaku a pulzu, fyzického stavu, telesnej 

hmotnosti a obvodu pása. 

 

 

Obrázok 5: Dialóg pridávania meraných údajov 

 

Pridávanie záznamov glykémie, tlaku, hmotnosti a obvodu pása prebieha formou 

vyplnenia potrebných polí na korešpondujúcich obrazovkách. Tieto obrazovky obsahujú vždy ako 

povinné hodnotu danej meranej veličiny, prípadne veličín, čas a dátum merania a poznámku. 

Zadávanie hodnoty glykémie navyše obsahuje výber fázy dňa, kedy je glykémia meraná. Táto 

fáza je jednou z možností: 

- Pred raňajkami 

- Po raňajkách 

- Pred obedom 

- Po obede 

- Pred večerou 

- Po večeri 

- V noci 

Aplikácia automaticky predvyplní danú fázu dňa podľa časov zvolených v nastavení 

v časti Nastavenie časov. 
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Obrazovka zadávania jedla obsahuje mierne rozšírené možnosti oproti predošlým 

údajom. Ako prvú možnosť hneď ponúka výber šablóny jedla. Tieto šablóny sme si popísali 

v sekcii Nastavenia, kde sme predstavili možnosť ich vytvárania, ukladania a editovania. Po 

zvolení výberu šablóny sa zobrazia všetky používateľom nadefinované šablóny jedál. Pre každú 

sa zobrazí jej názov a počet sacharidov v jedle. Zvolením tejto šablóny sa v obrazovke pridávania 

jedálnička predvyplnia údaje zo šablóny, ktoré môže používateľ dodatočne editovať. Okrem 

klasických záznamov hodnoty meranej veličiny, ktorá je mimochodom na tejto obrazovke 

needitovateľná, prepočítava sa automaticky zo zoznamu jedál, času a dátumu jedla a poznámky, 

obsahuje táto obrazovka ďalej ešte výber typu jedla (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. 

večera, iné) a položky jedla. Po kliknutí na túto možnosť sa zobrazí položiek v aktuálnom jedle 

a možnosť pridať položku. Touto voľbou sa dostávame na obrazovku pridávania položky do 

jedálnička, kde má používateľ možnosť vyplniť názov položky a množstvo sacharidových 

jednotiek, ktoré jedlo obsahuje. Pole názvu jedla slúži zároveň ako vyhľadávač v integrovanej 

databáze jedál, a po zvolení nejakého záznamu z nej sa umožní používateľovi zvoliť množstvo 

daného jedla v gramoch, mililitroch alebo inej jednotke, ktorá je priradená k danému záznamu 

v databáze, a podľa zadaného množstva aplikácia automaticky doplní množstvo sacharidov 

v jedle. Každým pridaním položky do jedálnička sa automaticky prepočíta celková hodnota 

sacharidov v celom jedle. A po kompletnom zostavení používateľ uloží záznam tlačidlom Uložiť. 

Pridávanie záznamov inzulínu do aplikácie taktiež obsahuje rozšírené možnosti oproti 

klasickým poliam, ktoré figurujú v ostatných typoch meranej veličiny. Oproti zadávania 

množstva inzulínových jednotiek v liečive, času, dátumu a poznámky k záznamu umožňuje 

obrazovka takisto výber zo zoznamu uložených šablón liečiv. Po vybratí šablóny sa do záznamu 

predvyplnia hodnoty, ktoré boli v nej uložené. Navyše je v tejto obrazovke ešte typ liečiva 

(bazálny, bolusový inzulín, PAD), ktorý je dostupný podľa nasadenej liečby pacientovi, výrobca 

a model daného liečiva. 

Poslednou manuálne pridávanou veličinou je fyzický stav pacienta. Tento stav je 

reprezentovaný štyrmi otázkami: 

- Ako sa dnes cítite? 

- Akú máte náladu? 

- Máte dosť energie? 

- Koľko hodín ste spali? 

Na tejto obrazovke (Obrázok 6) používateľ vypĺňa prvé tri otázky formou piatich 

piktogramov, ktoré symbolizujú váhu odpovede od zápornej na ľavej strane cez neutrálnu v strede 

až po vynikajúcu na pravej strane. Poslednú otázku používateľ vypĺňa formou posuvníka 

reprezentujúceho počet hodín, koľko používateľ za poslednú noc spal. 

Poslednou veličinou, ktorú aplikácia sleduje, no neumožňuje jej manuálne zadávanie, je 

fyzická aktivita. Keďže mobilné zariadenia s týmto operačným systémom obsahujú integrovaný 

krokomer, ktorý sníma pohybovú aktivitu používateľa, a zároveň umožňuje pripojenie ďalších 

treťostranových zariadení, ktoré sledujú podobné aktivity, je zbytočné zaťažovať pacienta 

manuálnym pridávaním týchto hodnôt. Pre používateľa stačí udeliť povolenie na zdieľanie týchto 

dát pre aplikáciu. 
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Obrázok 6: zadávanie fyzického stavu 

2.7 Skrytá funkcionalita 

Okrem vyššie popísaných viditeľných častí aplikácie, obsahuje táto aplikácia aj určité 

časti vykonávané na pozadí, ktoré sú používateľovi skryté, avšak nie nepodstatné. Aplikácia 

v pravidelných intervaloch synchronizuje namerané hodnoty so serverom, aby mal možnosť 

pacient k týmto dátam pristupovať aj bez svojho mobilného zariadenia, len s prístupom na 

internet, a zároveň, aby pacientove dáta mohol prezerať jeho priradený lekár. Lekár taktiež 

nastavuje pacientovi určité hodnoty, ako napríklad hraničné hodnoty pre glykémiu, krvný tlak 

a pulz. Ak aplikácia zistí, že pacient opakovane prekračuje tieto nastavené hodnoty, jednak na to 

upozorní používateľa výstrahou, a zároveň odošle varovanie lekárovi, ktorý má na starosti 

pacienta. Tento lekár má takýmto spôsobom možnosť reagovať okamžite na zmeny vo vývoji 

pacientovej liečby a formou správ mu do aplikácie môže okamžite nariadiť zmenu liečby, 

prípadne nejaké opatrenia, ktoré by mal pacient spraviť pre zlepšenie svojho zdravotného stavu
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Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu, ktorá 

by umožňovala pacientovi s Diabetes Mellitus lepšie monitorovať stav liečby a čo najviac mu 

uľahčovať život s touto chorobou, v miere, ktorú môže mobilná aplikácia ponúkať.  

Najpodstatnejšou časťou aplikácie z pohľadu pacienta je zaznamenávanie všetkých 

hodnôt potrebných k liečbe. Toto zaznamenávanie sme sa snažili vytvoriť čo najjednoduchšie pre 

použitie, aby čo najmenej zaťažovalo používateľa. Používateľ má možnosť zaznamenávať si 

podstatné informácie pri liečbe, ako hladina glykémie v krvi, krvný tlak, skonzumované 

sacharidy, ale zároveň aj údaje, ako sú obvod pása, hmotnosť, alebo psychický stav, ktoré nie sú 

až tak dôležité, no v určitých situáciách môžu zohrať významnú rolu. Môžu však napríklad slúžiť 

aj ako motivátor pre pacienta s nadváhou, ktorá veľmi často sprevádza toto ochorenie. Pre 

uľahčenie zadávania fyzickej aktivity spolupracuje aplikácia so vstavaným pedometrom 

mobilného zariadenia, a teda zaznamenáva každý pohyb, ktorý pacient vykoná. Mobilná aplikácia 

taktiež umožňuje nastaviť si rôzne upozornenia, a takisto poskytuje priamy kontakt s lekárom 

formou správ. Lekár môže pacientovi takto oveľa dynamickejšie riadiť liečbu a sledovať 

pacientov stav. 

Hlavnou výhodou našej aplikácie oproti konkurencii, bude komunikácia s glukomerom 

a tlakomerom, ktorá ešte viac uľahčí pacientovi prácu s touto aplikáciou. Tejto téme sa podrobne 

venuje neverejná časť diplomovej práce. Mobilná aplikácia ešte nebola v čase odovzdania 

diplomovej práce nasadená v reálnej prevádzke kvôli chýbajúcemu zariadeniu na meranie 

glykémie, avšak zvyšok zadania diplomovej práce bol splnený.
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