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Nové funkce a vlastnosti



Změny léčebného plánu
Ošetřující lékaři nyní mohou v platformě 
florio HAEMO spravovat léčebné plá-
ny pacientů, například změnit léčivý 
přípravek, upravit časový harmono-
gram podávání injekcí či dávkování. 

U změn, jako je například zahájení nové 
léčby, které vyžadují aktualizaci pa-
cientovy farmakokinetické (PK) studie  
v platformě McMaster PopPK (dále jen 
MPPK), může lékař v platformě florio 
HAEMO nastavit dočasný léčebný plán 
(obr. 1). 

Obr. 1 Dočasný léčebný plán



To lékaři umožní v období přechodu 
na nový léčebný plán i nadále moni-
torovat průběh léčby pacienta pomocí 
florio HAEMO, dokud není PK studie  
pro nový léčivý přípravek připravena 
(obr. 2).

Veškeré aktualizace léčebného plánu 
se automaticky přenášejí i do mobil-
ní aplikace florio HAEMO a pacient je 

na ně upozorněn. Během dočasného 
léčebného plánu může nadále aplikaci 
florio HAEMO užívat k zaznamená-
vání událostí souvisejících s hemofi-
lií, avšak nezobrazuje se odhadovaná 
hladina koagulačního faktoru. 

Po aktivaci nového léčebného plánu 
v systému MPPK pacient opět svoji 
odhadovanou hladinu faktoru uvidí.

Obr. 2



Další funkce florio HAEMO
Identifikace pacientů, 
kteří aplikaci nepoužívají

Dashboard nově lékaře upozorňuje na 
pacienty, kteří florio HAEMO přestali 
používat. U ID pacientů, kteří do ní 
v posledních 30 dnech nezadali žádné 
údaje o profylaxi nebo léčbě, se objeví 
červené políčko s počtem dní, jak dlou-
ho aplikaci nepoužívali. O tom, že daný 
pacient aplikaci nevyužívá, dashboard 
lékaře uvědomí i po rozkliknutí jeho 
záznamů. 

Generování přehledných zpráv 
vhodných k tištění

Dashboard platformy florio HAEMO 
nyní nabízí snadné generování pře
hledných a detailních zpráv o jednot-
livých pacientech, a to ve formátu, který 
můžete snadno vytisknout. Tuto funkci 
nabízí ikonka ve tvaru šipky umístěná 
vedle ID pacienta. 
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Aplikace florio HAEMO Kids

Existuje také aplikace pro děti 
s hemofilií, která jim zprostředkuje 
informace o léčbě hemofilie a zapojí 
je do ní. Florio HAEMO Kids je 
dostupná v českém jazyce pro 
telefony iOS a Android, tablety 
Android a Amazon Fire. 


