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ES struktūrfondu nauda palīdzēs SIA e-Tag iekarot mikroblogotāju sirdis. Riska investīciju kompānija Imprimatur šo Latvijas IT ﬁrmu izraudzījusies kā ieguldījumu objektu, ticot, ka jaunā uzņēmuma piedāvātā sistēma novērsīs daudzas problēmas un nepilnības, ar ko saskaras Twitter
lietotāji visā pasaulē. e-Tag vadītājs Rihards Gailums nešaubās par panākumiem, jo enkurs pasaules informācijas tehnoloģiju centrā Silīcija ielejā jau ir izmests.

Mobilā klīnika

uz riteņiem
Lai iedzīvotājam nebūtu vairākas dienas jāstaigā pa ārstu
kabinetiem, pārbaudot veselības stāvokli un veicot analīzes, ārstniecības uzņēmums
SIA Telemedica sācis piedāvāt
jaunu pakalpojumu Mobilā
klīnika. Tā ietvaros tiek veikta
pacienta pilna veselības pārbaude viņa mājās vai birojā visā Latvijā. Pakalpojuma
priekšrocības ir ietaupītais
laiks, kas tiktu pavadīts ārstniecības iestāžu uzgaidāmajās telpās un kabinetos, kā
arī nauda nākotnē, kas būtu
jātērē laikus nediagnosticētu
slimību ārstēšanai, ir pārliecināta SIA Telemedica medicīniskā direktore dr. Aigida
Sinkēviča. Viņa novērojusi,
ka cilvēki parasti pie ģimenes
ārsta vēršas tikai gadījumos,
kad viņiem jau saasinājusies
kāda veselības problēma. Arī
lielās pārslodzes dēļ bieži vien
ārsti pacientu proﬁlakses nolūkos uz citām analīzēm nenosūta, lai gan vismaz reizi
gadā tas būtu jādara.

Sākam biznesu
Tiem, kam ne īpaši
patīk staigāt pa
ārstniecības iestādēm

▶ Mobilā klīnika ir pakalpojums, kas īpaši saistošs varētu
šķist uzņēmējiem, uzskata SIA Telemedica medicīniskā
direktore Aigida Sinkēviča. FOTO – VITĀLIJS STĪPNIEKS, DIENAS MEDIJI

▶ Atrašanās vieta: Rīga
▶ Dibināts: 2001. gadā
▶ Īpašnieki: Latvijas fiziskās
un juridiskās personas
▶ Apgrozījums 2009. gadā:
28 tūkst. Ls
▶ Strādājošo skaits: 5
AVOTS: SIA TELEMEDICA

Viedoklis
Glāzīša kārtējais
eksperiments
▶ Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris
Rēvalds:

Tehnoloģiski aparāti,
kas mājas apstākļos
ļauj veikt diagnozes, progresē, tomēr, lai pilnvērtīgi
veiktu pacienta pilna spektra
veselības pārbaudi, ar to vien
nepietiek. Kopumā ideja nav
slikta, jo šādi aparāti nākotnē
tikai progresēs. Mērķa auditorija šim pakalpojumam,
manuprāt, ir noteikta dīvaini,
jo pakalpojums vairāk būtu
piemērots citai auditorijai –
iedzīvotājiem, kuri nevar pārvietoties.
Uzņēmēji laiku var ietaupīt
citādi, jo ārstniecības iestādēs var pierakstīties vizītē
pie ārsta sev vēlamā laikā un
dienā. Uzņēmēji ir gudri, un
viņi ir informēti par iestādēm,
kurās strādā vislabākie ārsti.
Izskatās, ka šis ir Glāzīša kārtējais eksperiments.

Mobilās klīnikas etapi
Šobrīd SIA Telemedica veic
pārrunas ar apdrošināšanas
kompānijām, lai nodrošinātu klientiem iespēju par
Mobilo klīniku norēķināties
ar veselības apdrošināšanas
polisēm. Tiesa, līdz šim apdrošināšanas sabiedrības nav
izrādījušas lielu atsaucību,
bet speciāliste pieļauj, ka tas
mainīsies. SIA Mobilā klīnika
atkarībā no izbraukuma vietas maksā 70 līdz 80 Ls. Tiesa,
pirms tam telefoniski tiek
saskaņots vizītes laiks, klientam tiek arī izskaidrots, kas
veselības pārbaudē tiks darīts,
lai viņš sagatavotos. Kopumā
pārbaude ilgst aptuveni pusotru stundu.
Aizbraucot pie klienta, sākotnēji ārsts pacientam uzdod specializētus jautājumus
par viņa veselības stāvokli.
«Daudzas lietas varam atklāt,
ar cilvēku aprunājoties. Proti, ir mazo faktoru kopums,
kas medicīnā ir svarīgs, bet
cilvēkam neizsaka neko,» novērojusi A. Sinkēviča. Tam
seko veselības pārbaudes izmeklējumu mērījumi, kas ietver asinsspiediena mērīšanu,
pulsa oksimetriju, elektrokardiogrammas noņemšanu,

Biznesa fakti
SIA Telemedica

redzes un dzirdes pārbaudi,
spirometrijas testu, ķermeņa
biomasas indeksa noteikšanu.
Tāpat pārbaudē tiek veikta
dermaskopija, kas ļauj atklāt
un laikus uzsākt ļaundabīgu
ādas veidojumu ārstēšanu. «Tā
ir liela problēma tieši mūsu
solāriju laikmetā,» piebilst
speciāliste. Tāpat tiek ņemtas
urīna un asins analīzes.
Dati ar kurjera palīdzību
divu dienu laikā tiek nogādāti
klientam uz mājām vai viņa
ģimenes ārstam. Mobilās klīnikas apskatē neietilpst vienīgi
stomatoloģiskā un ginekologa
vai urologa apskate. «Nevis
tāpēc, ka mēs to nevarētu,
bet uzskatām, ka tieši ar šo
profesiju ārstiem visvairāk
vēlamas pacienta attiecības
ilgtermiņā un katram tās būtu jāveido pašam,» pamato A.
Sinkēviča.

Divu gadu pētījumi
Jaunā pakalpojuma mērķauditorija ir iedzīvotāji, kuriem

ne īpaši patīk iet uz ārstniecības iestādēm, lai tur pavadītu ilgu laiku, un kuriem
laiks ir nauda. Īpaši saistošs
šis pakalpojums varētu būt
uzņēmējiem, ir pārliecināta
A. Sinkēviča.
Lai uzsāktu pakalpojuma
piedāvāšanu, SIA Telemedica
divus gadus veikusi tirgus izpēti. «Nebija tā, ka vienā dienā
aizgājām gulēt un nākamā
dienā viss bija skaidrs,» atzīmē speciāliste. Uzņēmums
pētījumā secināja, ka liela
daļa cilvēku nenovērtē savu
veselību un tās lielo nozīmi.
Piemēram, liela daļa jauniešu
vecumā līdz 25 gadiem proﬁlaktiskās apskates vispār nav
veikuši, tomēr viņi novērtē
apskašu lomu un būtu gatavi
šādu pakalpojumu izmantot.
Īpašs SIA Telemedica pārsteigums bija par to, ka 60 līdz 70%
respondentu savu veselības
stāvokli novērtē kā labu, lai
gan viņiem ir augsts asinsspiediens un viņi smēķē.

Virs 20 tūkst. Ls
Kopumā SIA Telemedica investīcijās Mobilās klīnikas nodrošināšanā – IT, programmatūrā
un aparatūrā – ir ieguldījis vairāk nekā 20 tūkst. Ls, piesaistīts arī banku ﬁnansējums.
Uzņēmums pakalpojuma attīstībai saņēmis ES fondu atbalstu un gatavo jaunu pieteikumu, lai saņemtu vēl papildu
ﬁnansējumu.
«Pirmos šāda veida aparātus, kuri palīdz pārbaudīt cilvēka veselības stāvokli, redzējām Sicīlijā. Bijām aizbraukuši
saistībā ar citu pasākumu, bet
ieraudzījām šos aparātus un
tie mūs ieinteresēja,» atceras
viens no pakalpojuma idejas
autoriem uzņēmējs Andris
Glāzītis. Pakalpojuma tehniskā nodrošinājuma izstrādē
piedalījušies gan uzņēmēji,
gan zinātniskie spēki – Latvijas Universitātes Atomﬁzikas
un spektroskopijas institūta,
Rīgas Tehniskās universitātes
Biomedicīnas un nanotehno-

loģiju institūta, Datorvadības
sistēmu profesoru grupa, Latvijas Kardioloģijas institūta,
Latvijas Tehnoloģiskā centra
un SIA Integris speciālisti.
«Savā starpā to saucam par
«koferīti»,» atzīmē A. Glāzītis, vienlaikus norādot, ka
viņš šobrīd strādā kopā ar IT
speciālistiem, lai tiktu attīstītas jaunas iespējas. Nākotnes
mērķi uzņēmumam ir lieli,
kuru vidū ietilpst franšīzes
dokumentu sagatave ārvalstu
tirgiem. «Igaunijā un Lietuvā
esmu prezentējis «koferīti», ir
nodibināti kontakti, un sadarbības pārrunas turpinās.»

Kas ir telemedicīna
Visās valstīs izglītība un medicīna vienmēr būs vajadzīga,
uzsver A. Glāzītis, vēršot uzmanību uz to, ka šajās jomās
jauniem uzņēmējiem ir plašas
iespējas. To paspilgtina arī
tas, ka Latvijas iedzīvotāji ar
līdzšinējo sniegto pakalpojumu kvalitāti nav apmierinā-

ti. «Lai cik dīvaini tas neliktos, šobrīd es bez kauna varu
vilkt ārā savus pirms desmit
gadiem tapušos rakstus par
veselību, un tie būs aktuāli,»
uz pārdomām aicina A. Glāzītis. SIA Telemedica darbību
telemedicīnas jomā uzsāka
2001. gadā, nodrošinot klientus ar portatīvo elektrokardiogrāfu aparātiem un elektrokardiogrammu apraksta
iespējām. Telemedicīna ir veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana, izmantojot informāciju sistēmu tehnoloģijas
gadījumos, kad medicīnas
darbinieks un pacients atrodas dažādās vietās. Telemedicīna ir perspektīva un attīstības stadijā esoša nozare, kura
veiksmīgi ir ieviesta ASV un
pašlaik aizvien aktīvāk tiek
izmantota Eiropā, piemēram,
Itālijā, Grieķijā, Austrijā un citur, kur ir pieprasījums pēc attālinātas veselības aprūpes.
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