
MEMO 
Program do analizy wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi
dla glukometrów ABRA, DIAGOMAT, Diagnostic GOLD

WSTĘP
MEMO  jest   aplikacją  przeznaczoną  do  zastosowania  na  komputerach  osobistych,
umożliwiająca użytkownikom przegrywanie danych z glukometru, przechowywanie danych w
pamięci  aplikacji  oraz  przeprowadzanie  analiz  przy  użyciu  wykresów  i  innych  narzędzi
systemowych. MEMO zapewnia wygodny dostęp do danych z glukometru i może stanowić
wygodne narzędzie umożliwiające optymalizację procesu samokontroli cukrzycy.

MEMO oferuje następujące funkcje:
 Przesyłanie wyników badania poziomu glukozy we krwi z glukometru do pamięci
 komputera.
 Generowanie raportów w postaci tabel arkusza kalkulacyjnego lub pliku pdf.
 Zastosowanie elektronicznej bazy danych zamiast papierowego dziennika.
 Przedstawianie przy pomocy różnorodnych wykresów tendencji dotyczących wyników

badań.
 Przekazywania wyników pacjenta jego lekarzowi.
 prowadzenie kartoteki wielu użytkowników

Program MEMO współpracuje z następującymi glukometrami produkcji Diagnosis S.A.:

 Diagomat
 Diagnostic Gold
 ABRA

OSTRZEŻENIA

MEMO nie przedstawia zaleceń dotyczących leczenia. Generowane prze program raporty i 
wykresy mają charakter pomocniczy. Proces leczenia i samokontroli zawsze ustala lekarz.

Aby uniknąć możliwości porażenia prądem, nie należy nigdy wykonywać badań poziomu 
glukozy we krwi, gdy glukometr jest podłączony do komputera.

Glukometr powinien być używany tylko przez jedną osobę – w innym wypadku nastąpi 
wymieszenie wyników pomiarów różnych pacjentów. Jedna osoba może natomiast 
korzystać z wielu glukometrów (wyniki z różnych glukometrów jednego pacjenta można 
przypisać jednemu pacjentowi w bazie danych programu MEMO, generowane wykresy i 
raporty będą wtedy zawierały dane ze wszystkich glukometrów pacjenta)
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PRZEZNACZENIE

Aplikacja MEMO jest przeznaczona do przenoszenia danych z glukometrów firmy Diagnosis
do  pamięci  komputera.  Wyniki  pomiarów  zapisane  w  komputerze  mogą  być  następnie
poddawane analizie. Wyniki analiz wraz z wykresami mogą być następnie wydrukowane lub
przesłane przy pomocy poczty elektronicznej. 
Aplikacja  MEMO  jest  przeznaczona  zarówno  do  użytku  domowego  jak  i  w  warunkach
ambulatoryjnych lub szpitalnych jako pomoc dla użytkowników i ich lekarzy w przeglądaniu,
analizowaniu i ocenianiu wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

KOMPUTER PC  Z WOLNYM PORTEM USB
DEDYKOWANY KABEL DO TRANSMISJI DANYCH Z GLUKOMETRU *
SYSTEM OPERACYJNY: Windows (XP, Vista, 7, 8 ,10)
PAMIĘĆ: 2GB dla systemu Windows XP, 4GB dla systemów Windows Vista, 7, 8, 10
PROCESOR: Intel Core 2 lub szybszy
DYSK TWARDY: co najmniej 200 MB wolnego miejsca (ilość wymaganego miejsca na dysku
może być wyższa w przypadku dużej liczby pacjentów w kartotece programu) 

* dedykowany kabel do transmisji danych z glukometru nie stanowi elementu zestawu do
pomiaru poziomu glukozy we krwi i może być zakupiony osobno w firmie Diagnosis lub w
wybranych sklepach medycznych
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INSTALOWANIE APLIKACJI MEMO
Aby  zainstalować  oprogramowanie  MEMO  należy  uruchomić  plik  instalatora
„memo_vXX_setup.exe” (rys. 1), gdzie XX jest wersją aplikacji MEMO.

Rysunek 1

Pojawi się okno wyboru języka (rys 2), należy wybrać swój język i kliknąć  

Rysunek 2
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Pojawi się okno  „Instalator programu MEMO: Umowa licencyjna ” (rys.3). Aby przejść do

kolejnego kroku instalacji należy zaakceptować umowę licencyjną klikając  .

Rysunek 3

Pojawi  się  ekran  wyboru  lokalizacji  instalacji  (rys.4)  z  domyślną  lokalizacją  instalacji  ,

domyślną  lokalizację  instalacji  można  zmienić  klikając  przycisk    Aby

kontynuować instalację należy kliknąć  

Rysunek 4
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Instalator rozpocznie proces instalacji (rys 5).

Rysunek 5

Podczas  instalacji  zostaną  uruchomione  dwa  dodatkowe  instalatory  sterowników  USB
glukometrów. Jako pierwsze pojawi się okno instalatora sterownika do glukometrów ABRA i
Diagomat (Rys 6), aby kontynuować instalację należy kliknąć przycisk 

Rysunek 6

Jeśli  sterowniki  USB  do  glukometrów  ABRA  I  Diagomat  były  już  kiedyś  zainstalowane,
pierwszy ekran instalatora sterownika zapyta o to co zrobić z istniejącym sterownikiem (Rys
7).  Aby  mieć  pewność,  że  sterownik  USB jest  zainstalowany porwanie  oraz  jest  aktualny
należy wybrać opcję „Repair” i kliknąć przycisk 
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UWAGA ! Nie należy wybierać opcji „Remove”, opcja ta odinstalowuje sterownik z systemu
i uniemożliwia wykrycie przez program MEMO glukometrów ABRA i Diagnomat.

Rysunek 7

Jeśli w ostatnim oknie pokażą się pola wyboru należy wybrać opcję bez restartu komputera
„No, I will restart my computer later”  (Rys 8). Aby zakończyć instalację sterownika należy
wcisnąć przycisk  

Rysunek 8

Po  instalacji  sterownika  USB  do  glukometrów  ABRA  i  Diagomat  uruchomi  się  instalator
sterownika USB do glukometru Diagnostic Gold (Rys 9), aby rozpocząć instalację sterownika

należy kliknąć przycisk .
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Rysunek 9

W kolejnym oknie (Rys 10) należy wybrać opcję „Akceptuję umowę”,  a następnie kliknąć

przycisk  

Rysunek 10

Aby zakończyć instalację sterownika USB do glukometru Diagnostic Gold w kolejnym oknie 

(Rys 11) należy wcisnąć klawisz  .
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Rysunek 11

Instalacja programu MEMO zostanie zakończona po kliknięciu przycisku  

Rysunek 12
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ODINSTALOWYWANIE APLIKACJI MEMO

Aby usunąć oprogramowanie MEMO z systemu należy kliknąć przycisk „Start”  (przycisk  z
logiem systemu Windows),  odnaleźć  na liście  katalog programu MEMO (Rys  13)  i  kliknąć
„Uninstall”.

Rysunek 13

Pojawi się okno wyboru języka (Rys 14), należy wybrać swój język i kliknąć

Rysunek 14

Aby rozpocząć odinstalowywanie należy kliknąć przycisk 

Rysunek 15
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UWAGI:
1. Podczas procesu odinstalowywania programu MEMO dane z programu takie jak kartoteka
pacjentów  i  dane  pomiarów  nie  zostaną  usunięte.  Jeśli  zaistnieje  konieczność  usunięcia
wrażliwych  danych  medycznych  należy  ręcznie  usunąć  plik  „diag.sql” znajdujący  się  w
katalogu „C:\Users\All Users\Cronsoft\”.

2. Proces odinstalowywania nie usuwa z systemu sterowników USB do glukometrów. Jeśli
zaistnieje  konieczność  usunięcia  sterowników  USB  do   glukometrów  należy  w  „Panelu
sterowania” systemu  Windows  wybrać  opcję  „Odinstaluj  program”,  wyszukać  na  liście
pozycję „PL-2303 USB-to-Serial”, kliknąć na nią i wybrać opcję „Remove”, wyszukać na liście
pozycję  „Pakiet  sterowników systemu Windows – Silicon Laboratories (silabenm) Ports”
kliknąć na nią i potwierdzić chęć odinstalowania.

3. Nie ma potrzeby wykonywania powyższych dwóch czynności (punkt 1. i 2.)  przed instalacją
nowej wersji programu.
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INSTALACJA NOWEJ WERSJI APLIKACJI MEMO

W  celu  instalacji  nowej  wersji  programu  MEMO  należy  przejść  kolejno  dwie  procedury
(opisane powyżej):

1. ODINSTALOWYWANIE PROGRAMU MEMO
2. ISTALACJA PROGRAMU MEMO

UWAGA:  Podczas  instalacji  sterownika  USB  do  glukometrów  ABRA  i  Diagnostic  należy
postępować ściśle wg instrukcji instalacji, wybranie opcji „Remove” uniemożliwi wykrywanie
przez program MEMO glukometrów ABRA i Diagnostic Gold.

11



MEMO 
Program do analizy wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi
dla glukometrów ABRA, DIAGOMAT, Diagnostic GOLD

WŁĄCZANIE OPROGRAMOWANIA
W celu włączenia programu MEMO należy kliknąć ikonę MEMO na pulpicie komputera, lub
wybrać program MEMO z menu „Start” systemu Windows (Rys 16).

Rysunek 16

Pojawi  się  strona logowania  do aplikacji  MEMO (Rys.  17).  Domyślne dane logowania  to:
identyfikator: administrator
hasło: administrator
Więcej o zarządzaniu użytkownikami programu MEMO i zmianach związanych w związku z
wejściem w życie dyrektywy RODO w rozdziale FUNKCJE ADMINISTRACYJNE na stronie 41.

Rysunek 17
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Po  poprawnym  zalogowaniu  się  do  programu  MEMO  pojawi  się  okno  główne  aplikacji
(Rysunek 18)

Rysunek 18

1 Pacjenci  –  kartoteka  użytkowników  programu.  Więcej  informacji  w  rozdziale
„Kartoteka pacjentów” 

2 Ustawienia – umożliwia wprowadzenie ustawień poziomu glukozy dla trybu gość,
zmianę języka, zmianę jednostki poziomu glukozy oraz uporządkowanie bazy danych
Więcej informacji w rozdziale „Konfiguracja programu” 

3 Pomoc – informacje o możliwości uzyskania pomocy
4 O programie – podstawowe informacje o używanej wersji programu
5 Nazwa aktualnie  zalogowanego użytkownika.  Po jej  kliknięciu  dostępne są opcje

wylogowania się z programu MEMO oraz zmiany swojego hasła. 
6 Status podłączenia glukometru
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PODŁĄCZENIE GLUKOMETRU DO KOMPUTERA
Należy włączyć program MEMO

Glukometr Diagnostic Gold
Należy podłączyć kabel glukometru do gniazda USB, a glukometr do kabla właściwą stroną 
(Rys. 19).  

Rysunek 19

Następnie należy odczekać kilka sekund aż komputer wykryje kabel USB i włączyć glukometr
(nie ma potrzeby czekania kilku sekund jeśli kabel do glukometru nie jest wyjmowany z portu
USB, np. w poradniach diabetologicznych). Oprogramowanie automatycznie odczyta dane z
glukometru, a następnie wyświetli obraz widoczny na rysunku 20.

Rysunek 20

UWAGA: Jeżeli glukometr jest podłączany do programu MEMO po raz pierwszy, aplikacja w
polu NUMER ID może wyświetlić opcję BRAK, zalecamy wtedy przejście procedury nadania
glukometrowi  numeru  ID  (więcej  informacji  w  rozdziale „Nadawanie  glukometrowi
numeru ID”). 

14



MEMO 
Program do analizy wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi
dla glukometrów ABRA, DIAGOMAT, Diagnostic GOLD

Glukometr ABRA

Należy  podłączyć  kabel  glukometru  do  gniazda  USB  komputera,  a  glukometr  do  kabla
właściwą stroną (Rys 21).  

Rysunek 21

Glukometr  włączy  się  automatycznie,   program  MEMO  odczyta  dane  z  glukometru,  a
następnie wyświetli obraz widoczny na rysunku 22

Rysunek 22

UWAGA: Jeżeli glukometr jest podłączany do programu MEMO po raz pierwszy, aplikacja w
polu NUMER ID może wyświetlić opcję BRAK, zalecamy wtedy przejście procedury nadania
glukometrowi  numeru  ID  (więcej  informacji  w  rozdziale „Nadawanie  glukometrowi
numeru ID”). 
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Glukometr Diagomat
Należy  podłączyć  kabel  glukometru  do  gniazda  USB  komputera,  a  glukometr  do  kabla
właściwą stroną (Rys. 23).  

Rysunek 23

Glukometr  włączy  się  automatycznie,   program  MEMO  odczyta  dane  z  glukometru,  a
następnie wyświetli obraz widoczny na rysunku 24

Rysunek 24

UWAGA: Jeżeli glukometr jest podłączany do programu MEMO po raz pierwszy, aplikacja w
polu NUMER ID może wyświetlić opcję BRAK, zalecamy wtedy przejście procedury nadania
glukometrowi  numeru  ID  (więcej  informacji  w  rozdziale „Nadawanie  glukometrowi
numeru ID”). 
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NADAWANIE GLUKOMETROWI NUMERU ID 
W  celu  identyfikacji  konkretnego  egzemplarza  glukometru  w  programie  MEMO,  należy
zapisać do nieulotnej pamięci glukometru (pamięci, która nie jest zerowana podczas zmiany
baterii w glukometrze) unikalny numer ID. Procedura ta jest niezbędna jeżeli glukometr ma
być  skojarzony  (przypisany)  do  konkretnego  pacjenta  z  kartoteki  pacjentów,  a  wyniki
pomiarów  z  glukometru  zapamiętane  w  programie  MEMO.  Niektóre  egzemplarze
glukometrów  mają  fabrycznie  nadany  numer  ID.  Aby  nadać  unikalny  numer  ID  należy
podłączyć  glukometr  zgodnie  z  procedurą  „Podłączanie  glukometru  do komputera”.  Jeśli
glukometr nie posiada przypisanego numeru ID w polu „IDENTYFIKATOR” wyświetli się opcja
„BRAK”.

Rysunek 25

Następnie  należy  kliknąć  klawisz   i  włączyć  glukometr  (jeśli  jest  wyłączony).
Nadanie ID zostanie potwierdzone komunikatem widocznym na rysunku 26. 

Rysunek 26
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PRZYPISYWANIE GLUKOMETRU DO PACJENTA 
Jeżeli glukometr ma nadany numer ID może być on przypisany (skojarzony) do konkretnego
pacjenta  z  kartoteki  pacjentów.  Procedura  przypisania  glukometru  jest  niezbędna  aby
program MEMO mógł na stałe zapamiętać pomiary glukozy pacjenta.  W celu przypisania
glukometru  do  pacjenta  należy  podłączyć  glukometr  zgodnie  z  procedurą  „Podłączanie
glukometru do komputera”. wcisnąć klawisz  w oknie widocznym na rysunku 27

Rysunek 27

W oknie wyboru pacjenta (Rys. 28) można wybrać pacjenta z kartoteki pacjentów lub dodać
nową osobę klikając klawisz  . Po wybraniu pacjenta, do którego ma być przypisany
glukometr, należy kliknąć klawisz 

Rysunek 28
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Przy następnym podłączeniu glukometru program MEMO automatycznie skojarzy glukometr
z przypisanym pacjentem. Po wstępnym odczytaniu danych można będzie dopisać wyniki
pomiarów do kartoteki pacjenta klikając klawisz „SYNCHRONIZUJ” (Rys. 29)

Rysunek 29

UWAGA: Jeżeli zostanie kliknięty klawisz „ODCZYTAJ JAKO GOŚĆ” wyniki pomiarów z 
glukometru nie zostaną zapisane w pamięci aplikacji MEMO. Pomiary te pozostaną w 
pamięci glukometru i będą mogły być dopisane (zsynchronizowane) do kartoteki 
przypisanego pacjenta przy następnym podłączeniu glukometru do komputera.

Zmiana przypisanego pacjenta
W każdej chwili podłączony do komputera glukometr można przypisać innemu pacjentowi. W
tym celu należy kliknąć klawisz „ZMIEŃ” widoczny na rysunku 28. Po otwarciu listy pacjentów
należy postępować analogicznie jak w punkcie „Przypisywanie glukometru do pacjenta”.
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ODCZYTYWANIE DANYCH Z GLUKOMETRU
Aby  odczytać  dane  z  glukometru  należy  podłączyć  glukometr  zgodnie  z  procedurą
„Podłączanie glukometru do komputera”. Dane z glukometru mogą być odczytane w dwóch
trybach:

 „odczytaj  jako  gość” –  umożliwia  natychmiastową  analizę  danych  odczytanych  z
glukometru.  Po  zakończeniu  analizy  żadne  informacje  nie  zostają  w  pamięci
komputera. Aby skorzystać z tego trybu kliknij klawisz „Odczytaj jako gość”

 „synchronizuj” – jeśli  glukometr jest przypisany do pacjenta można zapisać wyniki
pomiarów glukozy w pamięci komputera, daje to możliwość dostępu do wszystkich
zgromadzonych  danych  pacjenta  bez  konieczności  każdorazowego  podłączania
glukometru (pomiary pobrane z glukometru zostaną zapisane w pamięci programu,
tak zapisane wyniki pomiarów można wyświetlić w każdej chwili wybierając pacjenta
w kartotece pacjentów i klikając przycisk  „Analityka”). W celu zapisania pomiarów
pacjenta w pamięci programu należy wcisnąć przycisk „Synchronizuj”

Po  kliknięciu  klawisza „ODCZYTAJ  JAKO  GOŚĆ”   lub  „SYNCHRONIZUJ”,  należy  odłączyć

glukometr  i  kliknąć   (Rys.  30).  Program  MEMO  automatycznie  uruchomi  tryb
analizy danych (patrz rozdział „Analiza danych”)

Rysunek 30

UWAGA: Program MEMO nie modyfikuje wyników w pamięci glukometru. Program MEMO w
trybie „Synchronizuj”  przy kolejnych podłączeniach kopiuje do swojej pamięci wewnętrznej
wyniki  tylko  tych  pomiarów,  które  zostały  wykonane  przy  pomocy  glukometru  od  czasu
ostatniego podłączenia do komputera (synchronizacji) - dane w pamięci programu MEMO nie
duplikują się.
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KARTOTEKA PACJENTÓW
Program  MEMO  umożliwia  stworzenie  kartoteki  pacjentów.  Kartoteka  umożliwia
gromadzenie danych pomiarów wielu pacjentów.

UWAGA: Warunkiem prawidłowego działania kartoteki jest używanie jednego glukometru
tylko przez jedną osobę. Każdy pacjent może mieć przypisaną dowolną liczbę glukometrów,
ale żaden przypisany do pacjenta glukometr nie może być wykorzystywany przez innego
pacjenta.

Aby  wejść  do  kartoteki  pacjentów  należy  kliknąć  zakładkę  „PACJENCI”  Pojawi  się  okno
widoczne na rysunku 31

Rysunek 31
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1 Wyszukiwanie pacjenta – umożliwia wyszukanie pacjenta, aby wyszukać pacjenta
należy  wpisać  (część  lub  całość)  imienia,  nazwiska  lub  numeru  PESEL  i  kliknąć
klawisz ENTER na klawiaturze lub myszką ikonkę lupki

2 Lista  pacjentów  –  umożliwia  wybranie  osoby,  której  karta  pacjenta/wyniki
pomiarów maja zostać wyświetlone

3 Dodaj – umożliwia dodanie nowego pacjenta
4 Dane pacjenta –  informacje o wybranym z kartoteki pacjencie
5 Poziom glukozy – informacje o indywidualnie określonych poziomach glukozy dla

wybranego pacjenta
6 Zamknij – zamyka kartotekę pacjentów

Dodawanie pacjenta 

W celu dodania pacjenta proszę kliknąć  (numer 3 na rysunku 31). Pojawi się okno 
widoczne na rysunku 32

Rysunek 32
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Pola  oznaczone  gwiazdką  są  obowiązkowe  (IMIĘ,  NAZWISKO,  PŁEĆ  i  PESEL).  PESEL  jest
numerem unikalnym i program nie pozwoli zapisać tego samego numeru PESEL do więcej niż
jednego  pacjenta.  Numer  PESEL  powinien  być  brany  pod  uwagę  podczas  identyfikacji
pacjenta  gdy  w  bazie  programu  MEMO występują  różne  osoby  o  tym  samym  imieniu  i
nazwisku. 
Dla  każdego pacjenta  istnieje  możliwości  indywidualnego ustalenia  progów w poziomach
glikemii (INDYWIDUALNY POZIOM GLUKOZY):

– hipoglikemia do (mierzone włącznie z podaną liczbą)
– poziom pożądany do (mierzone włącznie z podaną liczbą)
– hiperglikemia od (mierzone włącznie z podaną liczbą).

UWAGA: Powyższe wartości powinien ustalać jedynie lekarz prowadzący. 
Aby precyzyjnie podać wartość wybranego poziomu glukozy należy kliknąć na suwak oraz
użyć do ustawiania poziomu klawiszy strzałka w prawo i w lewo na klawiaturze (← →)

Aby zatwierdzić dodanie nowego pacjenta należy kliknąć  . Program poinformuje o
poprawnym  zapisaniu  danych  pacjenta  lub  o  błędzie  podczas  dodawania  pacjenta
(niepoprawnie wypełnione pola lub istniejący już w bazie programu MEMO numer PESEL)

Wybieranie pacjenta
Aby wybrać pacjenta należy kliknąć jego nazwisko na liście pacjentów. Z prawej strony listy
pacjentów pojawią się szczegółowe dane wybranego pacjenta oraz trzy przyciski EDYCJA –
edycja  danych  pacjenta,  ANALITYKA  –  przycisk  otwierający  moduł  analityczny  z  danymi
wybranego pacjenta, GLUKOMETRY –  przycisk otwierający okno umożliwiające zarządzanie
przypisanymi do pacjenta glukometrami (Rys 33).

Rysunek 33
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Edycja danych pacjenta
W  celu  zmiany  danych  pacjenta  zapisanych  w  programie  MEMO  należy  kliknąć  przycisk

. Pojawi się okno widoczne na rysunku 34

Rysunek 34

Zmianę  danych  należy  zatwierdzić  klikając  przycisk   .   Program  poinformuje  o
poprawnym zapisaniu danych pacjenta lub o błędzie podczas zapisywania danych pacjenta
(niepoprawnie wypełnione pola lub istniejący już w bazie programu MEMO numer PESEL)

Usuwanie pacjenta z kartoteki pacjentów

W celu usunięcia pacjenta należy wybrać pacjenta z kartoteki pacjentów i kliknąć  .
Po  potwierdzeniu  chęci  usunięcia,  dane  pacjenta  (łącznie  z  przypisanymi  glukometrami  i
pomiarami) zostaną usunięte. 
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Zarządzanie glukometrami pacjenta

W celu otwarcia okna umożliwiającego zarządzanie glukometrami pacjenta (Rys. 35) należy
wybrać pacjenta z kartoteki pacjentów i kliknąć przycisk . 

Rysunek 35

W oknie zarządzania glukometrami pacjenta można sprawdzić rodzaj i numer ID przypisanych
glukometrów, a także odpisać glukometr od pacjenta klikając przycisk  . 
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ANALIZA DANYCH

Moduł analizy danych można uruchomić na dwa sposoby:
– moduł uruchomi się  automatycznie po sczytaniu danych z glukometru zarówno w

trybie gość jak i trybie synchronizacji danych do przypisanego pacjenta  
– wybierając  pacjenta  z  kartoteki  pacjentów i  klikając  przycisk    -  w tym

trybie  moduł  analityka  będzie  prezentował  dane  wcześniej  zapisane
(zsynchronizowane) z glukometrów wybranego pacjenta

Główne okno modułu analizy danych przedstawia rysunek 36. 

Rysunek 36

Wybór zakresu prezentowanych danych

W lewym górnym rogu głównego okna modułu analizy  danych (Rys  36)  znajdują się  trzy
kontrolki umożliwiające wybór zakresu dat prezentowanych danych (maksymalny okres jaki
można zaznaczyć to 6 miesięcy):

– kontrolki wyboru dat
– kontrolka szybkiego wyboru okresów 
– kontrolka graficznej prezentacji wybranego zakresu dat („suwak”) 
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Pola DATA OD oraz DATA DO (Rys 37), umożliwiają ręczne wpisanie daty lub wybór daty z
kalendarza (kalendarz można uruchomić klikając przycisk z ikoną kalendarza). 

Rysunek 37

Po lewej stronie, między zakresem dat a „suwakiem” znajduje się przycisk z ikoną trójkąta,
który umożliwia szybki wybór okresu spośród jednego z czterech predefiniowanych okresów
(Rys 38):

 OSTATNI TYDZIEŃ
 OSTATNI MIESIĄC
 OSTATNIE 3 MIESIĄCE
 OSTATNIE 6 MIESIĘCY

Rysunek 38
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Kontrolka graficznej prezentacji  zakresu dat („suwak” - Rys. 39) umożliwia zmianę zakresu
dat prezentowanych danych za pomocą myszki. Kliknięcie i przytrzymanie przycisku myszki w
obrębie prostokąta  o  kolorze  nieco  bardziej  szarym  od  tła  umożliwia  płynną  zmianę
zaznaczonego  okresu  (ilość  zaznaczonych  dni  się  nie  zmienia).  Kliknięcie  i  przytrzymanie
przycisku myszki w na krawędzi prostokąta o kolorze nieco bardziej szarym od tła umożliwia
zmianę ilości dni zaznaczonego okresu (zmniejszenie lub zwiększenie ilości dni – maksymalnie
6 miesięcy)

Rysunek 39

Wykresy

Moduł analityka umożliwia graficzną prezentację danych pomiarowych pacjenta za pomocą
pięciu rodzajów wykresów:

 Liniowy pełny
 Liniowy dzienny
 Odchyleń dzienny
 Liniowy tygodniowy
 Kołowy

Domyślny  widok  modułu  analityka  zawiera  wykres  liniowy pełny  (Rys  36).  Prezentuje  on
wszystkie  wartości  pomiarów  z  wybranego  zakresu  dat,  a  oś  pionowa  i  pozioma  to
odpowiednio, wartość glukozy we krwi oraz data pomiaru. Na dole okna  znajduje się pasek z
interaktywną  legendą  umożliwiającą  konfigurację  opcji  wykresu.  Przy  włączonej  opcji
„Zaznaczenie  pomiaru”,  możliwe  jest  najechanie  kursorem  myszki  na  niebieskie  kółko
wskazujące wartość pomiaru,  aby wyświetlić  okno szczegółowych  informacji  o  pomiarze:
data i czas pomiaru, wartość pomiaru glikemii oraz znacznik posiłku (Rys 40).
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Rysunek 40

Pionowe  pola  na  wykresach,  koloru  ciemniejszego  szarego,  to  zaznaczone  weekendy.
Pozioma  czerwona  linia  wskazuje  granicę  hiperglikemii,  pozioma  linia  niebieska  granicę
hiperglikemii. Obszar zielony to zakres pożądany poziomu glikemii we krwi.

UWAGA: Indywidualne  poziomy  hiper  i  hipoglikemii  oraz  pożądany  zakres  glikemii  są
wskazywane na podstawie:

– ustawień  z  konfiguracji  programu  –  dla  trybu  gość  (patrz  rozdział  „Konfiguracja
programu”)

– ustawień  indywidualnych  pacjenta  z  kartoteki  pacjenta  –  dla  trybu  synchronizacji
danych glukometru z wybranym pacjentem (patrz rozdział „Kartoteka pacjenta”)
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Wykres liniowy dzienny (Rys 41) to wizualizacja pomiarów pacjenta w ujęciu dobowym. Na
przedział  doby  naniesione  są  wszystkie  wartości  pomiarów z  wybranego  zakresu  dat.  Oś
pionowa to wartości glikemii, oś pozioma to czas pomiaru z zaznaczonymi godzinami. Ciemno
fioletowe oznaczanie odpowiada typowym godzinom nocnym (od 22:00 do 06:00).

Rysunek 41

Wykres  odchyleń dzienny (Rys.  42)  wizualizuje  dane jak  w przypadku Wykresu liniowego
dziennego, z tym że pokazuje rozbieżności w pomiarach w poszczególnych porach doby. Im
dłuższy pionowy zielony słupek tym w danej godzinie rozbieżność jest większa. Analogicznie,
im mniejszy jest zielony słupek, tym mniejsza rozbieżność w wartości glikemii.

Rysunek 42
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Wykres liniowy tygodniowy prezentuje dane w tożsamy sposób jak wykres liniowy dzienny 
lecz nie w ujęciu dobowym, a tygodniowym (Rys. 43).
 
Rysunek 43

Wykres kołowy (pie chart) prezentuje dane z wybranego zakresu dat w ujęciu procentowym
(Rys. 44). Jeśli dane z wybranego zakresu dat posiadają znacznik posiłkowy, obok wykresu
kołowego  dla  wszystkich  pomiarów,  pojawią  się  również  dwa  wykresy  odpowiednio  dla
pomiarów oznaczonych jako przed posiłkiem i po posiłku. 

Rysunek 44
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Zakładka dane

Zakładka DANE w module analizy wyświetla statystykę oraz tabelę ze wszystkimi pomiarami z 
wybranego zakresu dat (Rys. 45).

Rysunek 45

Przycisk    umożliwia eksport danych pomiarowych do pliku arkusza kalkulacyjnego
(np. Microsoft Excell, czy OpenOffice). W okienku EKSPORT DANYCH zaznaczyć można zakres
dat eksportowanych danych, wybrać które dane mają być eksportowane, zmienić kolejność
kolumn, oraz domyślne wartości dla znaczników posiłkowego i temperaturowego (Rys. 46).
 
Rysunek 46
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Po  zakończeniu  konfiguracji  eksportu  należy  kliknąć  przycisk  ,  który  wyświetli
systemowo okno  dialogowe (Rys.  47)  umożliwiające  wybranie  lokalizacji  w  której  ma się
znaleźć  plik  eksportu  oraz  wpisanie  nazwy  pliku  (plikowi  zostanie  nadane  automatycznie
rozszerzenie „xls” – nie ma konieczności wpisywania rozszerzenia).

Rysunek 47
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Raporty

Zakładka RAPORTY (Rys. 48) umożliwia generowanie generowanie trzech rodzajów raportów 
(na podstawie danych z wybranego zakresem dat)

– raport Podstawowy
– raport Godzinowy
– raport Szczegółowy

Rysunek 48

Raport podstawowy (Rys. 49) zawiera statystykę oraz tabelę z danymi pomiarów z wybranego
zakresu dat.

Rysunek 49
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Raport godzinowy (Rys. 50) zawiera statystykę oraz tabelę z danymi pomiarów z wybranego
zakresu dat w ujęciu przedziałów czasowych, z wyszczególnieniem dni tygodnia i z graficznym
oznaczeniem wartości pomiaru (hiperglikemia, poziom wysoki, hipoglikemia). 

Rysunek 50

Zakresy czasowe raportu godzinowego można regulować suwakami (Rys. 51). Aby precyzyjnie
podać  wartość  wybranego  zakresu  czasowego  należy  kliknąć  na  suwak  oraz  użyć  do
ustawiania wartości klawiszy strzałka w prawo i w lewo na klawiaturze (← →) Po kliknięciu

przycisku   lub   wprowadzone wartości zostaną zapamiętane.

Rysunek 51
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Raport  szczegółowy  (Rys.  52)  zawiera  statystykę  oraz  opcjonalnie  wykresy  i  tabelę  z
wartościami pomiarów.

Rysunek 52

Zawartość danych raportu szczegółowego można regulować odznaczając odpowiednie pola
(Rys.  53).  Po  kliknięciu  przycisku    lub    wprowadzone  konfiguracja
raportu szczegółowego zostanie zapamiętana.

Rysunek 53
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Każdy z raportów można wydrukować lub wyeksportować do pliku PDF.

Aby  wydrukować  wybrany  raport  należy  kliknąć  przycisk  ,  otworzy  się  wtedy
podgląd raportu (Rys. 54).

Rysunek 54

W podglądzie raportu należy kliknąć ikonkę drukarki  znajdującą się w prawym górnym
rogu, w zależności od ustawień drukarki raport zostanie od razu wydrukowany lub wyświetli
się okno systemowe umożliwiające wybór drukarki, zmianę jej  ustawień i  wydruk raportu
(Rys. 55).

Rysunek 55
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Aby wyeksportować wybrany raport do pliku PDF należy kliknąć przycisk , otworzy
się wtedy podgląd raportu (Rys. 56).

Rysunek 56

W podglądzie raportu należy kliknąć ikonkę drukarki  znajdującą się w prawym górnym
rogu, zostanie otwarte okno systemowe (Rys. 57) umożliwiające wybranie lokalizacji w której
ma się znaleźć plik PDF oraz wpisanie nazwy pliku (plikowi zostanie nadane automatycznie
rozszerzenie „pdf” – nie ma konieczności wpisywania rozszerzenia).

Rysunek 57
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Dodatkowe opcje okna podglądu raportu (Rys. 48) to odpowiednio:
 dopasowanie widoku raportu do szerokości ekranu
 dopasowanie widoku raportu tak, aby cały obszar raportu (jedna strona) mieścił się

na ekranie komputera
 stopień powiększenia widoku raportu 
 zmniejszenie widoku strony (lupka z minusem)
 powiększenie widoku strony (lupka z minusem)
 orientacja pionowa strony
 orientacja pozioma strony
 przejście na pierwszą stronę raportu (strzałka w lewo z kropką)
 poprzednia strona raportu (strzałka w lewo)
 numer strony raportu
 kolejna strona raportu (strzałka w prawo)
 przejście na ostatnią stronę raportu (strzałka w prawo z kropką)
 przełącz na widok pojedynczej strony 
 przełącz na widok dwustronny
 przełącz na widok czterostronny
 ustawienia strony

Rysunek 58

UWAGA: Nie należy zmieniać domyślnych ustawień strony, raport powinien być zawsze 
drukowany na stronie formatu A4 i w orientacji poziomej.
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KONFIGURACJA PROGRAMU

Kliknięcie przycisku USTAWIENIA otwiera okno konfiguracji programu MEMO (Rys. 59).

Rysunek 59

Dostępne są następujące opcje konfiguracji:
– zmiana języka programu
– zmiana jednostki glukozy we krwi
– zmiana domyślnych wartości poziomu glukozy dla trybu gość

Pozostałe funkcje opisane są w rozdziale FUNKCJE ADMINISTRACYJNE.

UWAGA: Wartości poziomu glukozy trybu gość powinien ustalać jedynie lekarz. 
Aby precyzyjnie podać wartość wybranego poziomu glukozy należy kliknąć na suwak oraz
użyć do ustawiania poziomu klawiszy strzałka w prawo i w lewo na klawiaturze (← →)
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FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

Okno USTAWENIA poza opisanymi w rozdziale KONFIGURACJA PROGRAMU funkcjami,
zawiera również opcje opcje, które uruchomić może wyłącznie użytkownik posiadający status
administratora programu: ADMINISTRACJA i PORZĄDKOWANIE BAZY. Przycisk UŻYTKOWNICY
uruchamia okno, w którym zarządzać można użytkownikami programu MEMO (Rysunek 60).

Rysunek 60

Okno UŻYTKOWNICY umożliwia  dodawanie  nowych użytkowników,  zmianę  danych
użytkowników,  zmianę  uprawnień  użytkowników,  zmianę  hasła  oraz
blokowanie/odblokowywanie  kont  użytkowników.  Identyfikator  użytkownika  (który  wraz  z
hasłem użytkownika tworzy dane umożliwiające zalogowanie się do systemu MEMO) można
ustawić  tylko  podczas  dodania  użytkownika  –  nie  jest  możliwa  późniejsza  zmiana
identyfikatora  użytkownika  (jest  to  spowodowane  wymaganiami  dyrektywy  RODO  o
konieczności  jednoznacznej  identyfikacji  użytkownika  przetwarzającego  dane  osobowe).
System MEMO nie  pozwoli  usunąć  konta  użytkownika  dla  którego istnieją  wpisy  zdarzeń
związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  pacjentów.  Jeśli  zachodzi  konieczność
uniemożliwienia dostępu do systemu MEMO użytkownikowi, którego nie można usunąć z
powodu tych ograniczeń,  należy oznaczyć konto takiego użytkownika jako „ZAWIESZONE”.
Podczas dodawania/edycji użytkownika należy określić profil konta:

– administrator – użytkownik posiadający pełne uprawnienia, ten typ konta pozwala na
przeglądanie listy zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, edycję
kont użytkowników oraz uruchomienie porządkowania bazy danych

– zwykły użytkownik (nie administrator) – użytkownik nie posiadający dostępu do listy
zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nie posiadający uprawnień
do edycji kont użytkowników oraz porządkowania bazy danych
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Okno ZDAŻENIA (Rysunek 61) umożliwia wyświetlenie wszelkich zdarzeń które zaszły
podczas  używania  systemu  MEMO,  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
pacjentów.

Rysunek 61

System MEMO automatycznie loguje następujące zdarzenia związane z dostępem do danych
osobowych pacjentów:

– logowanie użytkownika systemu MEMO – zdarzenie świadczące o możliwości wglądu
do kartoteki pacjentów

– dodanie nowego pacjenta do kartoteki pacjentów
– zmianę danych pacjenta
– usunięcie pacjenta z kartoteki pacjentów
– eksport raportu z danymi pacjenta do pliku pdf
– wydruk raportu z danymi pacjenta do pliku pdf

Zdarzenia  można  filtrować  poprzez  wybór  zakresu  dat,  użytkownika,  którego  akcja
spowodowała powstanie zdarzenia, pacjenta, typu zdarzenia. Wyświetlone zdarzenia można
wyeksportować do pliku programu Excel. 
UWAGA: dane  pacjenta  nie  pokażą  się  na  liście  zdarzeń  jeśli  pacjent  został  usunięty  z
kartoteki pacjentów.

Porządkowanie  bazy  umożliwia zmniejszenie  jej  rozmiaru  i  zwiększenie  wydajności
działania. Porządkowanie bazy należy wykonywać systematycznie (np. raz na miesiąc) przy
rozbudowanej kartotece pacjentów.
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