JAUNUMS!
Cilvēka medicīniskā informācija pieejama

24h/7 online latviešu, krievu un angļu valodās.
Lai nodrošinātu cilvēka veselības datu pieejamību akūtās situācijās un ikdienā, Latvijā darbojas veselības datu banka MED
RECORD BANK, kas sniedz iespēju cilvēkam sistematizēt savus veselības datus un nodrošina, piekļuvi datiem jebkurā laikā un
jebkurā vietā! Tā ir drošība ikdienā, ceļojot vai dodoties komandējumā.
Med Record Bank izveidota pārņemot starptautisku pieredzi, kas daudzus gadus veiksmīgi darbojas ASV un Eiropā.

Kā tas darbojas
Cilvēka medicīniskā informācija glabāsies elektroniski viņa VESELĪBAS
DATU KONTĀ un būs pieejama pēc autorizēšanās internetbankā
www.mrb.lv.

Atgādinājumi
Ja vēlas, Med Record Bank sūtīs atgādinājumus, lai cilvēks
neaizmirstu laikā vakcinēties, iedzert medikamentu, iziet
profilaktisko apskati, apmeklēt ārstu.

Cilvēkam būs iespēja apkopot savu medicīnisko informāciju vienuviet un
piekļūt jebkurā laikā: izmeklējumiem, analīzēm, izrakstiem, informācijai
par veiktajām operācijām, terapijām, medikamentiem, vakcinācijām un
citai būtiskai veselības informācijai. Veselības informācija būs
sistematizēta, viegli pārskatāma, veselības dati būs pieejami dinamikā.
Vairāk www.mrb.lv.

Veselības profilakse
Med Record Bank būs ērts palīgs, lai sekotu savam asinspiedienam,
pulsam, svaram, glikozei, holesterīnam.

Neatliekamās palīdzības gadījumā Latvijā vai ārzemēs
Uzrādot BALTO karti, ārstiem būs pieejama cilvēka svarīgākā
medicīniskā informācija. Tas ļaus izvairīties no bīstamām
medicīniskām kļūdām (alerģijas, medikamentu nepanesība, nesaderība,
u.c.).

Kredītkartes izmērs,
ļauj BALTO karti
nēsāt līdzi makā

Ieguvumi
Cilvēks varēs brīvi rīkoties ar savu medicīnisko informāciju. Ja
radīsies nepieciešamība savu informāciju varēs parādīt izvēlētajam
ārstam Latvijā vai ārzemēs un saņemt kvalitatīvu konsultāciju arī
brīvdienās, komandējumā vai ceļojot pa pasauli. Tas pasargās
viņu no medicīniskām kļūdām, kas rodas informācijas
trūkuma dēļ.
Tāpat ir lieliska iespēja parūpēties par savu bērnu veselību,
izveidojot bērniem veselības kontus. Ja kādam no vecākiem ir
veselības konts, bērniem līdz 18 gadu vecumam veselības konts ir

bez maksas.
Datu drošība
Dati pieder cilvēkam. Dati ir konfidencionāli un aizsargāti,
tiem var piekļūt tikai autorizējoties ar cilvēka piekrišanu.
Ja vēlas var piešķirt piekļuvi datiem: ģimenes locekļiem, ārstam un
Neatliekamai palīdzībai. Datu aizsardzībai tiek izmantotas
modernākās tehnoloģijas, kādas izmanto finansu internetbankas.
Darbības ar sensitīviem datiem ir kodētas ar SSL protokolu. SIA
„Future Medicine Group” ir reģistrēts Datu pārzinis LR Datu valsts
inspekcijā.

Parole, ar kuru
var piekļūt
svarīgākajiem datiem

Kā dati nokļūst veselības datu kontā
Daļa datu ielādēsies automātiski - E.Gulbja laboratorijas dati
(sākot ar 2004.g.) un diagnostiskie izmeklējumi (sākot ar 2008.g.).
Svarīgāko medicīnisko informāciju ievadīs Med Record Bank ārsti sertificēti neatliekamās
medicīnas ārsti. Pārējo veselības
informāciju cilvēks varēs ievadīt pats, programma piedāvā gatavas
izvēlnes, no kurām tikai jāizvēlas variants, vai varēs vērsties pie
Med Record Bank ārsta.
SADARBĪBAS partneri
Latvijas Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības
Dienests - noslēgts sadarbības līgums, veselības centri
un ārstniecības iestādes.
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