
Pressmeddelande                                                      Linköping, 8 oktober 2019

mHospitals lanserar vård via molnet i Indien – erbjuder second
opinions
Den virtuella vård-plattformen mHospitals (www.mhospitals.com), lanserades nyligen och erbjuder nu konsultationer inom hjärt- och
kärlsjukdomar. På lanseringsdagen tog man emot patienter från Prayagraj-regionen i Indien. I den här fasen erbjuder mHospitals
endast second opinions och utför inte akutsjukvård. Tjänsten är också begränsad geografiskt till Prayagraj-regionen i Indien. I detta
testskede siktar mHospitals på att erbjuda 500 konsultationer inom 90 dagar.

Den första patienten som använde sig av tjänsten var Srimati Mona Devi från Saidabad i Indien. Hon hade lidit av bröstsmärtor under de
senaste månaderna. När hon sökte sig till mHospitals markerade det början av resan som VBRI initierat för att förbättra tillgängligheten till
sjukvård i Indien. En annan patient första dagen var Shri Sidhi Shukla, som lider av klafförträngning och bröstsmärtor. Båda mottog
konsultation direkt av kardiologen Dr Yogesh Shukla, mHospitals.
– mHospitals är revolutionerande hjärtkonsultation i molnet, som använder machine learning, AI och molnmedicin för att erbjuda hjärtvård
av högsta kvalitet och bekvämlighet till patienterna. mhospitals erbjuder patienterna läkarkonsultation, besöksbokning, second opinions och
mycket mer direkt från deras eget hem. mHospitals är en produkt av den digitala revolutionen som världen just nu bevittnar. Genom att
integrera den mest avancerade tekniken och expertisen från kvalitetssjukhus och läkare, kan mHospitals erbjuda hjärtsjukvård av högsta
kvalitet till patienterna, säger Dr Shukla.

Dr Ashutosh Tiwari, managing director på VBRI (www.vbrigroup.com) menar att behovet är stort och att det är angeläget att erbjuda rätt
sjukvård till allmänheten, och att det sker inom skälig tid.
– Nya och moderna teknologiska framsteg kan användas för att förbättra sjukvården för människor på olika geografiska platser. Detta
århundrade lider av ökande invånarantal samtidigt som resurserna utarmas. Vi hör historier om människor som far illa av att bo på platser
utan tillgång till sjukvård. Den digitala tekniken kan kopplas till sjukvården genom ett moln-gränssnitt där läkare och patienter kan mötas.
mHospitals, utvecklad av VBRI, är en sådan plattform. Genom att ta bort barriärer och hinder hjälper vi patienter att få tillgång till kvalitativ
konsultation, säger Dr Tiwari.

Patienterna som fick rådgivning första dagen var mycket nöjda och uppskattande den nya och innovativa satsningen på sjukvård i molnet
som VBRI utvecklat. Sedan patientregistreringen öppnade den 11 september 2019 har det pratats mycket om mHospitals inom
sjukvårdsindustrin och 5000 patienter har registrerat sig. De kommer konsulteras i etapper. Konceptet startar nu i Indien och mHospitals
satsar på utveckling och expansion för att skaka om den indiska sjukvården. På grund av att vården erbjuds i patienternas hem, försvinner
hinder som avstånd, kostnader och språk. Så här långt i den fasen som mHospitals befinner i sig har responsen varit positiv och nu siktar
man på att kunna nå 20 miljoner människor under 2020.

En av de stora anledningarna bakom skapandet av mHospitals var att man ville eliminera avståndshindren inom sjukvårdssektorn. Även så
här långt in på 2000-talet finns det platser i världen där människor inte har tillgång till säker sjukvård. De tvingas resa långa sträckor för att
träffa läkare för de mest triviala åkommor. Å andra sidan har vi kommit långt i internetutvecklingen och med mobila tjänster, de når nu
nästan alla platser på jorden. mHospitals använder sig av internets framsteg och mobila tjänster för att tillhandahålla sina tjänster till
patienterna.

Med mHospitals kommunicerar läkare enkelt med patienter. Dessa besök med enklare konsultationer kommer lösas snabbare med hjälp
av mHospitals.

VBRI:s vision är att arbeta för ett bättre samhälle, med tjänster som mHospitals har organisationen tagit ett stort kliv i rätt riktning. När
mHospitals är färdigtestat kommer det bli en tillgång för allmänheten, speciellt i områden som ligger avlägset.
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