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Latvijas medicīnas tirgū startē jauns pakalpojums – mobilā klīnika  

Medicīnas pakalpojumu uzņēmums SIA Telemedica ir izstrādājis un Latvijas 
iedzīvotājiem sācis piedāvāt principiāli jaunu veselības aprūpes pakalpojumu - 
mobilo klīniku, kas pati dodas pie pacienta viņam vēlamajā laikā un vietā, lai 
pusotras stundas laikā veiktu pilnu veselības pārbaudi.  

Pakalpojums ļaus ietaupīt gan pacienta laiku šodien, kas tiktu pavadīts 
ārstniecības iestāžu uzgaidāmajās telpās un ārstu kabinetos, gan paša pacienta, 
gan valsts naudu nākotnē, kas tiktu tērēta laikus nediagnosticētu slimību 
ārstēšanai.  

 ‘’Radot mobilo klīniku, mūsu uzdevums ir ne vien atgādināt, ka regulāra 
veselības pārbaude ir ikviena ekonomiski aktīva un ikdienā aizņemta cilvēka 
pienākums, bet arī praksē apliecināt, ka tā ir ērta un patīkama tikšanās ar 
kompetentu, īpaši sagatavotu un apmācītu mediķi,’’ uzsver SIA Telemedica 
medicīniskā direktore, dr. Aigida Sinkēviča. 

Šis ir īpašs pakalpojums ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo izmeklējumu 
rezultāti tiek apkopoti un saglabāti speciālā medicīnisko datu apstrādes 
programmā, kas tapusi sadarbībā ar RTU Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāti, Latvijas Tehnoloģisko centru un SIA Integris.  

Pakalpojumā ietilpst plašs izmeklējumu spektrs - asinsspiediena, pulsa, 
elektrokardiogrammas mērījumi, redzes un dzirdes pārbaude, spirometrijas 
(elpošanas funkciju) tests, ķermeņa biomasas noteikšana u.c. testi -, kas ļauj 
vispusīgi noteikt klienta kopējo veselības stāvokli. Klientam tiek veikta arī 
dermaskopija, kas ļauj atklāt un laikus uzsākt ļaundabīgu ādas veidojumu 
ārstēšanu. No klienta tiek paņemtas arī analīzes un nosūtītas uz laboratoriju.  

Pakalpojuma mērķauditorija ir ekonomiski aktīvi, ikdienā aizņemti cilvēki (gan 
sievietes, gan vīrieši), kā arī ģimenes, jo ar mobilās klīnikas palīdzību iespējams 
iegūt un uzglabāt datus par visiem ģimenes locekļiem vienuviet. Pakalpojums 
pieejams jebkurā Latvijas vietā, to rekomendēts veikt reizi gadā. 

Projekta īstenošanai tika piesaistīts Eiropas Savienības finansējums.  

Par SIA Telemedica. TELEMEDICA savu darbību telemedicīnas jomā uzsāka 
2001.gadā, nodrošinot savus klientus ar portatīvo elektrokardiogrāfu aparātiem 
un elektrokardiogrammu apraksta iespējām. Šo gadu laikā Telemedica kļuvis 
vadošo uzņēmumu telemedicīnas nozarē Latvijā. Telemedicīna ir veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana, izmantojot informāciju sistēmu tehnoloģijas 
gadījumos, kad medicīnas darbinieks un pacients (vai divi medicīnas darbinieki) 
atrodas dažādās vietās. Tā ietver tādu medicīnisku datu un informācijas drošu 
pārsūtīšanu teksta, skaņu, attēlu vai citā formātā, kas vajadzīgi profilaksei, 
diagnostikai, ārstēšanai un pacientu novērošanai. Telemedicīna var uzlabot 
piekļuvi specializētai aprūpei apgabalos, kur trūkst speciālistu vai ir apgrūtināta 
piekļuve veselības aprūpei.  

Sīkāka informācija: www.veselibasparbaude.lv 


