
Споделяне на статистически данни за КЗ от приложението xDrip+

Много често при хората с диабет, които ползват сензор, възниква въпроса как да бъдат споделени
данните за контрола на КЗ с лекуващия ендокринолог. Ако вие имате сензор и имате Nightscout сайт,
нещата са лесни, но ако нямате направен такъв сайт, а ползвате приложението xDrip+, пак имате
възможност да направите така, че вашият ендокринолог да може да види дистанционно какъв е
контрола на вашата КЗ.

Разработчиците на xDrip+ са предвидили възможност от приложението да се генерират
статистически данни и след това те да бъдат споделяни с вашия лекар. Тук ще опиша какви са
стъпките, които трябва да изпълните за да генерирате статистическия файл и как след това да покажете
на вашия лекар как с 1-2 клика той може дистанционно да разглежда данните за вашия контрол на КЗ
за избран от него период назад във времето – 1 ден, 3 дни, 1 седмица, 2 седмици, 1 месец, 3 месеца.
Данните съдържат информация за средната стойност на КЗ, медианата, очаквания гликиран
хемоглобин, стандартното отклонение, времето в целевата зона. Има таблица и графика, която
нагледно показва какъв е бил контрола, къде са слабите места (часове) и т.н.

I. Генериране на статистически файл от xDrip+

1) Отидете на главния екран на xDrip+.
2) Най-горе в дясно чукнете на трите точки,

както е показано на фиг.1.
3) Ще се отвори падащо меню, където

изберете опцията [Import/Export features], фиг.2.
4) Ще се отвори ново подменю, където

изберете [Export CSV (SiDiaray format)],
показано е на фиг.3.

5) Отваря се календар, от който да изберете
за колко време назад да бъдат генерирани
статистическите данни за КЗ. Първоначално е
избрана текущата дата, както е показано на
фиг.4 (аз съм генерирал файла на 12-февруари-
2021). Имайте предвид, че файлът няма да
съдържа повече информация от 3 месеца.
Затова просто изберете същата дата, но върнете
3 месеца назад (в моя пример аз избрах 12-
ноември-2020, фиг.5). След като изберете датата,
чукнете на бутона [OK].

6) Приложението ще ви върне на основния екран. Изчакайте няколко секунди, докато в долния
край на екрана се появи за кратко съобщение, че файла е експортиран (фиг.6).
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II. Качване на генерираният файл на сървър.

След като в предните стъпки генерирахте файл, той вече е в телефона ви.

1) Отидете във файловете на телефона и там намерете папката, която xDrip+ е създал. Папката се
казва [xdrip], както е показано на фиг.7.

2) влезте в папката за да се уверите, че там се намира генерирания файл. На фиг.8 се вижда файлът
на моя телефон. Той е във формат [exportCSVxxxxxxxx-xxxxxx.zip], където на мястото на x-овете има

цифри. Това е файлът, който ще качите на
сървъра.

3) Понеже аз трудно се оправям с
файловата структура на Андроид, първо
премествам този файл на моя Google драйв
и след това го избирам оттам. За целта
натиснете с пръст файла и задръжте,
докато той се маркира и след това с бутон
[SHARE] горе на телефона изберет Google
drive. Сигурно можете да преместите файла
и на друго място (дори на компютър и
оттам да го качите след това) или друг
начин, с който сте свикнали.

4) Сега в браузъра на телефона отидете
на адреса, където трябва да се качи файла,
показано е на фиг.9. Интернет адреса е
[https://xdrip.dkmgames.com]. Превъртете
екрана докато видите двата бутона, както е
показано на фиг.9.

5) Чукнете върху бутона [Choose Fail]. На моя телефон се отваря екрана показан на фиг.10. Дори
при вас да изглежда по различен начин, това е екрана, от който трябва да се навигира до генерирания
файл. От трите черти горе в ляво се отваря падащо меню, от където аз избирам моя Google драйв
(фиг.11) и там избирам файла. Както писах по-горе вие може да навигирате по различен начин,
важното е да намерите и посочите файла, който генерирахме в предния раздел.

6) След като сте намерили и избрали файла, автоматично ще се върнете на екрана с двата бутона,
както е показано на фиг.12. Както виждате, срещу бутона [Choose Fail] вече е изписано името на файла.

ВАЖНО! Ако името на файла срещу бутона не е с разширение .zip, а с разширение .csv, нещата
няма да се получат. Разработчиците са описали, че някои стари версии на Андроид бъркат файловете и
тогава ъплоудването (качването) на файла на сървъра няма да е успешно. На моя телефон с Андроид 6
няма проблем, затова предполагам, че става дума за по-стари версии, но за всеки случай се уверете, че
файла завършва на .zip. Ако все пак проблема се е появил – пак има решение – трябва от .zip файла
първо да разархивирате (извадите) файла с разширение .csv и да качите на сървъра направо него.
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7) Сега натиснете бутона [Upload File] и изчакайте да ви се появи
екрана, който е показан на фиг.13.

8) Файлът е качен успешно. Запишете си буквено-цифрения код в
полето [Data Reference]. С този код всеки и отвсякъде (това е кодът, който
ще пратите на вашия лекар) може вече да разглежда статистиката. Тя е
напълно анонимна, никъде файла не съдържа имена и лични данни.

ВАЖНО! Ако кодът съдържа букви - те са главни и са на латиница.
Ако бъдат изписани по друг начин достъпа да статистическите данни
няма да се осъществи.

ВАЖНО! Файлът стои на сървъра само 3 дни, след което се изтрива
автоматично. Затова разглеждането на данните описано в следващия
раздел трябва да стане в рамките на тези 3 дни след като сте качили файла
на сървъра. Ако това не стане, трябва да качите отново същия файл или
нов файл. Ще получите и нов код, защото стария вече няма да е валиден.

III. Достъп и избор на статистическите данни

След като вече файлът е качен на сървъра, вие или
вашия ендокринолог много лесно може да разгледа
статистическите данни за контрола на вашата КЗ. Най-добре
е това да се прави на компютър, но може и на таблет или
телефон.

1) Отидете на следният интернет адрес [https://xdrip.dkmgames.com/xdripreports.php]. Отваря се
екрана показан на фиг.14

2) В полето [Data Reference] въведете кода, който си запазихте от предния раздел. След това
натиснете бутона [Retrieve]. Започва извеждането на статистиката, това ще отнеме половин-една
минута или по-малко.

3) След като статистиката е готова, на екрана ще се появи секция за справки, както е показано на
фиг.15.

4) Първо изберете мерната единица най-отдолу, дали да е mg/dl или mmol/l.
5) След това настройте целевата зона, т.е. долна и горна граница на КЗ [Target Low, High].
6) Сега от бутона [Change] изберете за какъв период искате да видите данните – 1 ден, 3 дни, 1

седмица, 2 седмици, 1 месец, 3 месеца. Изберете и натиснете бутона [OK]. Показано е на фиг.16.
7) Натиснете бутона [Summary] за да разгледате обобщената статистика за избрания период,

фиг.17. Можете от бутона [Change] да сменяте периода и
отново натискайте [Summary] или някой от другите три
бутона за статистики. Полезен е и бутона [Hourly], там се
вижда разпределението през часовете в денонощието,
фиг.18.
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Или обобщено, това, което трябва да обясните на вашия ендокринолог:
- да му дадете кода и му кажете, че буквите са големи и на латиница
- да му изпратите линк/адрес https://xdrip.dkmgames.com/xdripreports.php
- да си настрои мерната единица, ниска и висока граници за КЗ и период за който иска

статистиката
- да избере от четирите бутона, коя статистика да разглежда.

В заключение искам да спомена, че интерпретиране на статистически данни за контрола на КЗ съм
описал подробно в статията „Съвременни показатели за оценка на гликемичния контрол” в блога
https://rosedesign.bg


