
Megjelent a SMile – SM napló mobilalkalmazás 

 

Egyre többen használnak hazánkban is okostelefonokat, a  tavalyi 49 

százalékról 54 százalékra nőtt az okostelefonnal és még ennél is jelentősebben, 

11-ről 19 százalékra emelkedett a táblagéppel rendelkezők aránya a Gfk kutatása 

szerint a 15-59 éves lakosság körében. A mobilinternetezés mellett az 

alkalmazások, az ún. app-ok használata terjedt el ezáltal. A  Sclerosis Multiplexben szenvedő 

betegek egy részének az (ön)injekciózás a mindennapok része, a következő injekció 

beadásának helyét és idejét folyamatosan észben tartani pedig kihívást jelenthet. A 

PharmaPromo által fejlesztett új, magyar nyelvű, ingyenesen elérhető SMile – SM napló 

mobilalkalmazás célja, hogy segítse a Sclerosis Multiplex-ben szenvedő, injekciós kezelés 

alatt álló betegek mindennapjait. Az alkalmazás letölthető iOS és Android   operációs 

rendszert használó készülékekre is. 

 

Hogyan működik az alkalmazás? 

 

Az alkalmazás különlegessége, hogy a főképernyőn látható virtuális személy, az ún. avatár 

segítségével az SM betegek bármikor tájékozódhatnak a következő injekció beadásának 

időpontjáról és a soron következő szúrható testrészről, területről. A Beállítások 

menüpontban megadhatják, mely területeket kívánják szúrni és milyen sorrendben. Ezzel 

biztosíthatják, hogy a  szúrt területek megfelelően váltakoznak, s a terápiát pontosan 

követik.   

 

Az alkalmazás másik fontos funkciója az injekció emlékeztető. A felhasználó kiválaszthatja 

az általa alkalmazott készítményt a Magyarországon elérhető összes bőr alatti és izomba 

adandó injekciót tartalmazó adatbázisból. Ez után az telepített program a gyógyszer- 

készítmény alkalmazási előírása szerint automatikusan meghatározza az emlékeztetés 

periódusát, és a megfelelő időpontokban és gyakorisággal emlékeztet azok használatára. 
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a program ingyenesen elérhető az AppStore-ban és a Google Play-en: 

 

 
Miért lehet hasznos az Ön számára az alkalmazás? 

 

 Az injekció és SM kontroll emlékeztetős egítségével könnyebbé válhat a terápia 

követése és a rendszeres ellenőrzés sem marad el, a receptemlékeztető funkció pedig 

mindig időben tájékoztatja a következő recept felírásának időpontjáról, így sosem 

marad injekció nélkül. Bármilyen egyéb, saját emlékeztetőt is rögzíthet,pl. azt, ami pl. 

tű elfogyására vonatkozik.  

 A főképernyőn látható rajzolt figurán, az ún. avatáron bármikor megtekintheti, hogy a 

meghatározott fontossági sorrend alapján melyik területre ajánlott a következő 

injekció beadása. 

 A Kalkulátorok funkció segít feltérképezni aktuális állapotát 4 témában. 

 A naptárban figyelemmel kísérhető az aktivitás, sporttevékenység és annak 

időtartama is. 

 Az alkalmazás SM centrum -kereső funkciót is tartalmaz. 

 Bármikor továbbíthatók az alkalmazásban naplózott adatai saját maga, a kezelőorvos 

vagy az SM nővér számára. 

 

Az alkalmazás fő funkciói: 

 

Menü: 

https://itunes.apple.com/hu/app/smile-sm-naplo/id934385729?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.pharmapromo.smile


Tájékozódhat a következő injekció beadásának időpontjáról, az avatáron megjelölt, soron 

következő szúrható területről, valamint láthatja a legutóbb felírt adag injekció megkezdése 

óta kihagyott injekciók számát is. Mindemellett lehetősége van az emlékeztetés időpontjától 

eltérő időpontban rögzíteni a szúrást a „Beadom most” gomb segítségével.  

 

Beállítások: 

Kiválaszthatja az Ön által alkalmazott készítményt, majd meghatározhatja, hogy mely 

testrészekbe szeretné azt beadni. A kiválasztott területek között fontossági sorrendet állíthat 

fel, amely szerint az alkalmazás az emlékeztetés során fel fogja ajánlani a soron következő 

területet.Emellett jelszavas védelmet állíthat be, visszaállíthatja mentett adatait. A mentett 

adatok visszaállításához az iOS-rendszer által használt internetes tárhelyszolgáltatást veheti 

igénybe, vagyis az ún. iCloudból vagy a szintén internetes távoli adattároló, az ún. Dropbox  

segítségével érheti el adatait bárhol és bármikor, internet-kapcsolaton keresztül. Ezekből 

különböző témák közül választhat, mely témákban bizonyos időközönként hasznos 

üzeneteket, tippeket kaphat. 

 

Naptár:  

Napi nézet: Adott napra lépve kiválaszthatja az aktivitás típusát, megadhatja annak 

időtartamát, valamit lehetősége van az injekció beadásának rögzítésére – akár utólagosan is. 

 

Havi nézet: Megjeleníti a beadott- és a kihagyott injekciókat, az adott napon végzett 

aktivitást és kalkulátor használatot, továbbá elérhetők az alábbi funkciók: 

 

 Kalkulátorok:négyféle kalkulátor – akár rendszeres – kitöltésére ad lehetőséget: 

depresszió-, vizelettartás-, széklettartás- és szexuális elégedettség kalkulátor. 

 

 Naplózott adatok küldése: a naplózott adatok (beadott- és kihagyott injekciók, 

aktivitás és kalkulátor használat)továbbíthatók az orvos, az SM nővér vagy saját maga 

számára e-mailben, Excel formátumban.  

 

Emlékeztetők: 

Az Emlékeztetők funkción belül saját-, injekció-, recept- és SM kontroll emlékeztetők is 

beállíthatók.  

 

Továbbiak: 

Az SM centrum kereső funkción belül SM intézmény szerint kereshet, majd megtekintheti 

kiválasztott orvosa vagy az SM nővér adatait, rendelési idejét és elérhetőségét. 

 


