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Medicație 

Aplicația fAMILIA este disponibilă în Google Play.  Ea poate fi utilizată de 

către oricine, însă utilizatorii alocați la clienții ASISOC beneficiază de 

numeroase funcționalități suplimentare.  Prin intermediul modulului de 

medicație se pot defini medicamentele care trebuie luate de către 

pacient. Se pot defini atât componente de medicație gestionate de către 

utilizatorul dispozitivului (introduse de către acesta) cât și componente 

de medicație gestionate dintr-un centru medical (medicație asistată). 

După introducerea afecțiunii de care suferă persoana, se vor introduce 

medicamentele care trebuie să le ia și orarul la care trebuie 

administrate. Pentru medicamentele adăugate, indiferent că sunt 

introduse de către utilizator direct, sau setate din centru medical, se 

setează notificări (alarme) aferente fiecărei date/ore de administrare. 

La ora setată pentru administrarea medicamentelor dispozitivul  va porni 

o notificare, iar în momentul în care se setează medicamentul ca fiind 

administrat, la notificarea activă se va salva ora administrării.   

Dispozitive de măsurare 

Modulul facilitează monitorizarea la distanță a pacienților cu diverse 

afecțiuni prin intermediul dispozitivelor inteligente. Poate fi folosit 

pentru monitorizarea parametrilor vitali precum tensiune arterială, puls, 

glicemie etc. Datele sunt transmise în timp real în sistemul de 

monitorizare, putând fi vizualizate de către persoanele autorizate 

(asistent, doctor etc.) responsabile cu monitorizarea stării de sănătate a 

pacienților. Acest modul se conectează la dispozitive de măsurare a 

parametrilor vitali care permit comunicarea via Bluetooth (Medisana, 

Fitbit și alți producători).  Modulul este integrat în aplicația ASISOC. 
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