


STATISTICI  
 
România: 300.000 de pacienți cu Alzheimer  
 
 80% din bolnavii cu Alzheimer din România rămân nediagnosticaţi  
 
Boala Alzheimer este între 50 şi 70% din toate cazurile de demenţă. 
 
 Din 10 pacienţi cu demenţă, 2 sunt diagnosticaţi şi doar unul este tratat. 
 
Prevalenţa este de 1% din populaţie şi de aproximativ  5% din populaţia de peste 65 de ani. 
 
 Dintre persoanele ce depăşesc 85 de ani, 30%  au o formă de demenţă. 
  
Numărul bolnavilor se va dubla la fiecare 20 de ani. 
 
 România: Medicamente gratuite, fără servicii de îngrijire (CNAS - G16) 
 
Costul mediu, global, al îngrijirii unui pacient cu boala Alzheimer este de 12.200 de dolari, anual. 
   
 



Dementa Alzheimer reprezinta 50-70% dintre dementele varstnicilor  

a 7a cauza de mortalitate la nivel mondial 

80% sanse de deces vs dispariția de acasă timp de 48h  

Unul din 8 oameni peste varsta de 55 ani are 
Alzheimer 

Să pot alege unde și cum să trăiesc 
Consult periodic la medic 

Zile libere familiei pentru a ajunge la 
medic 

 Cati sunt cei care renunță la serviciu? 
 % lipsesc din viața sociala  

Libertate vs siguranța 
 

6/10 persoane cu demență pot pleca de acasă 
Incearca sa ajunga acasa desi sunt acasa 

Primele semnene ar putea fi 
intarzieri acasa din plimbarile 

normale 



Copiii care sufera de ADHD  
Pot disparea de la locul de joaca 
Dispozitivul nu poate fi dat jos sau furat 

Pacientii diagnosticati cu boala Alzheimer  
Pacientii se pierd, familiile isi schimba viata complet  
Produsul ii poate gasi inainte ca ceva grav sa se intample 

Pacientii care sufera de diferite boli de inima 
Pacientii pot cadea sau avea o criza 
Produsul ii pune in contact direct cu familia sau serviciile medicale de urgenta 

Batranii peste 65 de ani 
Sunt foarte vulnerabili, se pot accidenta 
Dispozitivul ii conecteaza cu familia si serviciile de urgenta 



DISPOZITIV DE ASISTENȚĂ  >  
Aplicatie de localizare Android IOS  
localizare GPS în timp real / zone de siguranță setate   
 

Beneficii: libertate de mișcare pentru utilizator și mai multă liniște familiei. 
continuitatea activităților zilnice și profesionale ale aparținătorilor.   

SERVICII MEDICALE >  
asistență medicală la domiciliu,  include “buton de urgență” 
  

Beneficii: îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților / simplificarea 
procesului de îngrijire a pacienților, limitarea timpului petrecut în spitale și 
policlinici. 

SERVICII DE ASISTENTA FINANCIARA>  
Asigurarea continuitatii îngrijirii pacientului  
 

Beneficii: siguranța pacientului / protejarea aparținătorilor 



DISPOZITIV DE ASISTENȚĂ 

Dispozitivul a trecut prin transformări 
multiple și înglobează experiența testării 
altor 2 prototipuri, feedback-ul primit de 
la comunitatea medicală națională și 
internațională legat de accesul 
tehnologiei în viața pacienților și 
informațiile oferite de către Societatea 
Română Alzheimer și Institutul Geriatic 
Ana Aslan.  

the human link 1  este primul 
produs din platforma Connected 
Medical Devices și utilizează  
internetul și telefonia pentru a pune 
în legătura permanentă pacienții si 
familiile lor. 
 
Prin conectarea la serviciile de date 
si voce persoanele afectate sunt in 
permanenta legatura cu cei dragi. 



DISPOZITIV DE ASISTENȚĂ – SERVICII VOCE & DATE - ORANGE 

Alerte 
 Verificare in timp real 

daca SIM-ul este scos din 
ceas 

 Verificare in timp real 
daca Smartwatch-ul nu 
trimite informatii (date) 

 Informatii in timp real 
 

Localizare 
 Verificare in timp real a 

locatiei smartwatch-ului 
(depinzand de SIM-ul 
utilizat) 
 Gestionare SmartWatch 

 Activarea conectivitatii 
SIM-ului pentru Ceas la 
momentul solicitarii 

 Blocarea automata a 
SIM-ului in functie de 
alerte specifice 
 

*Aceste servicii sunt aditionale platformei (aplicatiei) the human link 



SERVICII MEDICALE 

EVALUARE INIȚIALĂ 
 
Deplasare la domiciliul asiguratului a unei echipe 
formate din medic și asistent medical și evaluarea 
pacientului 
 
 
- Măsurarea parametrilor fiziologici 
- Observație clinică 
- EKG cu interpretare ulterioara de catre cardiolog 
- Recoltare glicemie,colesterol si trigliceride din 

sange capilar cu interpretarea rezultatelor pe loc 
 
Întocmirea unui raport medical cu recomadările 
necesare, în urma evaluării 

REEVALUARE 
 
Reevaluare asigurat, 
cuprinde  toate procedurile 
enumerate,  după un interval 
de timp (6-12 luni) 

Ingrijire medicală la domiciliu 



SERVICII MEDICALE 

SERVICII 
• Medicale  
• Recoltare analize 
• EKG  
• Kinetoterapie si Fizioterapie 
• Ingrijiri de baza 
• Inchiriere echipamente medicale  
     de recuperare  
• Transport pacienti la domiciliu  
• Teleasistenta si Teleurgenta  
• Servicii pentru corporatii 

Ingrijire medicală la domiciliu 

SERVICII MEDICALE 
• Masurare glicemie, trigliceride, colesterol 

din sange capilar 
• Administrarea medicamentelor 
• Ingrijirea 

plagilor/escarelor/stomelor/fistulelor 
• Sondaje  
• Manevre terapeutice pt evitarea 

escarelor de decubit/ complicatiilor 
pulmonare/ complicatiilor vasculare ale 
membrelor inferioare 

• EKG cu interpretarea rezultatului de 
catre medic cardiolog 



SERVICII MEDICALE 

KINETOTERAPIE SI 
FIZIOTERAPIE 
In concordanta cu o recomandare 
medicala se efectueaza o sedinta de 
evaluare in urma  careia se stabileste  
planul de recuperare   
 
Terapeutii dispun de echipamente de 
fizioterapie si kinetoterapie  portabile care 
permit efectuarea tratamentului de 
recuperare la domiciliu  

Ingrijire medicală la domiciliu 

INGRIJIRI DE BAZA 
Toaleta  partiala/totala a  pacientilor 
imobilizati la pat, aplicare de scutec 
absorbant,plosca ,bazinet,condom urinar 

 
ALTE SERVICII 
Inchiriere echipamente de recuperare 
(cadre, carje,fotolii rulante manuale ,paturi 
de spital manuale) 
Transport pacienti la domiciliu la 
externarea din spital 



SERVICII MEDICALE 

Ingrijire medicală la domiciliu 

TELEASISTENTA SI TELEURGENTA 
DISPECERATUL FUNCȚIONEAZĂ 7 ZILE DIN 7, 24H/24 
  
1. Beneficiarii primesc un dispozitiv format dintr-un ceas 
2. Când se apasă butonul de pe ceas va răspunde dispecerul. 
3. Se va alerta un echipaj al Crucii Alb Galbene, o rudă (vecin) sau 112, în funcție de 
particularitățile situației.  

ECHIPA 
• Medici  
• Asistenti medicali  
• Kinetoterapeuti 
• Asistenti sociali  
• Psihologi voluntari  
• Operatori  
• Personal din managemet  
• Personal administrativ  
• Ingrijitor la domiciliu  
 



SERVICII DE ASISTENTA FINANCIARA 

Solutia de asigurare inovativa  
 
protejarea indirecta a persoanei monitorizate cu dispozitivul medical, prin 
protectie la riscul de indisponibilitate a apartinatorului ! 
 
In situatia in care, datorita unui accident, apartinatorul nu mai poate 
veghea asupra persoanei monitorizate, compania de asigurari suporta 
costurile generate de 2 optiuni alternative: 
 - inlocuirea acestuia cu personal specializat; 
 - internarea pacientului intr-o institutie specializata. 
 
Asiguratorul ales in proiectul CMD: Gothaer Asigurari 
 

 
Millenium Insurance Broker (MIB) SA este in primii  10 brokeri de asigurare din Romania si 
activeaza in 62 de localitati, in 34 de judete.  



SERVICII DE ASISTENTA FINANCIARA 

RISCURI ACOPERITE 
 
(1) Deces din accident produs in perioada de valabilitate a Politei  
(2) Invaliditate permanenta din accident 
(3) Incapacitate temporară de muncă (ITM) 
 
BENEFICII 
 
(1) Continuarea tratamentului medicamentos  
(2) Acordarea de servicii medicale de asistenta la domiciliu 
(3)  Relocarea persoanei dragi in cadrul unei institutii de specialitate 
 

Asigurarea medicală a celor care au în îngrijire persoane suferind de demență este esențială. 
Produsul personalizat, creat împreună cu compania Gothaer, acoperă toate nevoile și poate 
diminua grijile acestora.  



Ceas Inteligent 
759 lei, T.V.A. inclusa 

 

Ceas Inteligent 
1,783 lei, T.V.A. inclusa 

12 luni in rate* / plata integrala*  
SERVICII COMPLETE (incluse) 
 
• Abonament GSM 
• Acces Platforma 
• Servicii Medicale  
• Teleasistenta 
• Servicii De Asistenta Fianciara 

 
*Plata se efectuteaza prin card bancar de rate 
sau integral cash / card la livrare 

 SERVICII COMPLETE (optional) 
 
• Abonament GSM + Acces Platforma – 6 Euro 
• Abonament GSM + Acces Platforma + Servicii Medicale – 17,85 

Euro  
• Abonament GSM + Acces Platforma + Servicii Medicale + 

Teleasistenta – 23,8 Euro 
• Servicii De Asistenta Fianciara – incluse in pretul ceasului 

 
Serviciile au T.V.A. inclusa si se tarifeaza lunar / contract 12 luni (minim) 
 

Magazine Online: http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer   
 

http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer
http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer
http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer
http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer
http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer
http://www.laborator-expert.ro/solutii-alzeimer

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	*Aceste servicii sunt aditionale platformei (aplicatiei) the human link
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

