Bezpłatna aplikacja, która pamięta za Ciebie o przyjmowaniu leków

„Moje Leczenie” to bezpłatna i prosta aplikacja mobilna, która pamięta za Ciebie o
regularnym przyjmowaniu leków.

Systematyczność pomaga w odzyskaniu zdrowia
Większość Polaków niestety nie leczy się poprawnie, główne dlatego, że pomija ważne dawki
leków. A przecież systematyka w zażywaniu leków oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich
mają kluczowe znaczenie dla efektów terapii. Aplikacja „Moje leczenie” oferuje nową formę
kontroli nad przebiegiem leczenia.
Twoje zdrowie pod kontrolą w telefonie
Aplikacja ma przejrzysty i prosty interfejs. Na początku musisz wybrać z listy (lub wpisać) lek
przepisany przez lekarza i zaznaczyć podstawowe parametry, takie jak:
- czas przyjmowania kolejnych dawek
- wielkość dawek
- jednostki dawek (tabletka, łyżeczka, gram)
Kiedy wprowadzisz te dane, lek pojawi się w Twoim planie dnia, gdzie będziesz potwierdzać
przyjęcie dawki.
Do kalendarza możesz wprowadzić też dodatkowe informacje, np. terminy wizyt lekarskich i
badań. Od tej pory aplikacja będzie automatycznie monitorować przebieg leczenia i przypominać o
konieczności przyjmowania leków.
Dba o Twoich bliskich
Ważnym elementem aplikacji jest funkcja udostępniania. Dzięki niej możemy sprawdzać, czy bliska

osoba nie pominęła zalecanej dawki.
Twórcy aplikacji nie wykluczają, że ten moduł zostanie w przyszłości rozbudowany tak, żeby mógł
się stać elementem wirtualnej karty pacjenta. „Chcemy, aby szpitale i przychodnie były
przygotowane i wyposażone w nowoczesne narzędzie umożliwiające zdalne monitorowanie
przebiegu terapii pacjenta.” – tłumaczy Igor Gnot, pomysłodawca aplikacji. „W ten sposób leczenie
będzie mogło przynosić maksymalnie dobre skutki i dostarczać wystarczających wniosków do
modyfikacji kolejnych etapów.” – kontynuuje i podkreśla, że „Moje Leczenie” jest przeznaczone
nie tylko dla osób będących w trakcie kuracji, bądź hospitalizacji, lecz także dla tych, którzy
regularnie przyjmują suplementy diety.
Skąd pobrać bezpłatną aplikację?
Aplikacja „Moje Leczenie” jest dostępna dla użytkowników systemów iOS i Android. Program jest
bezpłatny. Można go pobrać poprzez Sklep GooglePlay lub AppStore.

Ważne:
Aplikacja nie zbiera żadnych danych osobowych. Współdzielenie recepty, czy śledzenie zażytych
leków przez członków rodziny, jest zaprojektowane w taki sposób, żeby można było je
monitorować bez podawania adresu e-mail czy numeru telefonu. Więcej informacji na stronie:
http://www.moje-leczenie.pl/
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