HELAGO-CZ ve spolupráci s firmou TakeTheWind a jejich produktem virtuálním
pacientem Body Interact, Vám nabízí možnost virtuální přípravy na léčbu pacienta
s podezřením na COVID-19
Využijte šanci projít si a zažít klinický scénář „COVID-19“ na virtuálním pacientovi „Body Interact“ a naučte se využívat
nejaktuálnější pokyny pro řešení dané situace (aktuální Guidelines k řešení nákazy COVID-19 jsou neustále aktualizovány na základě zjištění nových poznatků z praxe).
Otázky a pochybnosti se objevují stále a je důležité nepropadat panice. Klíčové je být dobře informován a vědět, jak
odlišit COVID-19 od jiných podobných zdravotních stavů.
Pomáháme naší komunitě studentů, lektorů a odborníků ve zdravotnictví, aby byli informováni o léčbě pacienta s
podezřením na COVID-19.
Autoři scénáře
Scénář Body Interact COVID-19 byl navržen Filipe Froesem, MD, PhD, odborníkem v intenzivní péči a Tiago Alfaro,
MD, PhD, odborníkem na respirační medicínu, s cílem posoudit a zlepšit připravenost zdravotnického týmu pro bezpečnou a účinnou léčbu akutní situace.
Odkaz na web výrobce pro 30-ti denní volný přístup k aplikaci: https://covid19.bodyinteract.com/#biapp
Postup spuštění:
•

Po kliknutí na odkaz „https://covid19.bodyinteract.com/#biapp“ budete přesměrováni na stránky výrobce.

•

Klikněte na tlačítko „Treat your virtual patient for free“, které Vás posune níže kde v rámci stránky, kde se nachází okno pro spuštění programu.

•

V okně programu stiskněte tlačítko uprostřed obrazovky „Click to Start“. Po kliknutí se začne program načítat.
Délka načítání závisí na kvalitě Vašeho internetového připojení.

•

Po načtení se Vám zobrazí pole s možností přihlášení pokud jste se registrovali již dříve. Pokud ne, klikněte na
nápis „Sign up“ pro registraci 30-ti denní zkušební doby.

•

Při registraci dbejte na správné zadaní Vašeho e-mailu a zvolte si heslo, které bude sloužit pro přístup do programu Body Interact. Vámi zadaný e-mail bude sloužit jako přihlašovací jméno a zároveň Vám na něj bude odeslán
kontrolní e-mail s odkazem. Kliknutím na odkaz v obdrženém e-mailu, dokončíte Vaší registraci.
(Pozn.: v případě, že jste kontrolní e-mail v došlé poště nenašli, zkontrolujte složku spam.)
Upozornění: Váš přístup do aplikace bude možný až po potvrzení odkazu z kontrolního e-mailu!
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•

Po potvrzení Vám bude zaslán druhý e-mail s odkazem pro přihlášení k Vašemu účtu.

•

Klikněte v e-mailu na tlačítko „Body Interact Student Hub“. Budete přesměrování na přihlašovací stránku.
Zde zadejte Vaše přihlašovací údaje uvedené při registraci.

•

Po přihlášení se dostanete do aplikace „BI STUDENT HUB“

•

V levém menu stiskněte tlačítko „BODY INTERACT APP“, které Vám spustí aplikaci s virtuálními pacienty.

•

Doporučujeme přepnout se do fullscreen zobrazení kliknutím na na tlačítko „Fullscreen“ v pravé dolní části pod
oknem programu.

Návod k ovládání softwaru: https://youtu.be/zIOD0ZP8d2k

Důležité informace:

Tento scénář je poskytován na základě dočasné 30-ti denní licence zdarma. Všechna práva vyhrazena.
Zkontrolujte, zda používáte prohlížeče Google Chrome nebo Firefox (jiné prohlížeče nejsou podporovány) a zda máte
stabilní připojení k internetu.

Šiřte možnost vyzkoušení tohoto scénáře mezi Vaše kolegy!
Dejte své komunitě a kolegům vědět o této příležitosti učit se a simulovat scénář COVID-19 zdarma.

HELAGO-CZ, s.r.o. – Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové – tel.:495 220 229,
e-mail: info@helago-cz.cz, web: www.helago-cz.cz

