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WORLD MEDICAL CARD
FOR HURTIG OG SIKKER
BEHANDLING

Med et World Medical Card har du dine medicinske data og kontaktdata
samlet på ét kort. Dermed øger du chancerne for hurtig og rigtig behandling hvor som helst i verden døgnet rundt. Det skaber tryghed
og sikkerhed for både dig og dine pårørende.

Alle kritiske data ét sted
Du får en e-mail med instruktioner og et link til en
online aktivering, som kun tager få minutter. Når du har
aktiveret din helbredsprofil, kan du selv registrere de
oplysninger, som du ønsker at have med på dit World
Medical Card, såsom allergier, medicin og sygdomme,
på. Du kan også registrere kontaktinformationer til dine
to nærmeste pårørende. Én gang om året modtager du
en påmindelse pr. e-mail for at sikre, at dine informationer altid er korrekte og opdaterede efter eventuelle
tidligere hændelser.

3 måder at tilgå data
Informationen i dit World Medical Card kan læses på
tre forskellige måder – via et fysisk kort, en app og en
online tilgang. Det fysiske kort bliver tilsendt, når du
har udfyldt oplysninger på internettet, og bør opbevares sammen med dine øvrige ID-dokumenter. På den
online tilgang logger sygepersonalet sig ind med
”Emergency Login” koden, som de finder i dit kort. Her
får de nødvendige detaljer om din helbredsprofil, før
de starter din behandling.
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Optimal rejsesikkerhed over hele verden
Al medicinsk information oversættes automatisk til en fælles international standard, som er udviklet af WHO. Via kortet og en sikret internetadgang kan sygepersonalet finde alt kritisk medicinsk
information på 18 forskellige sprog.

Spar værdifuld tid
På dit World Medical Card er alle kritiske medicinske informationer tilgængelige med det samme.
Sygepersonalet kan derfor foretage den korrekte behandling med det samme, og du undgår eventuel ekstra tid på grund af fejlbehandling eller ventetid på de nødvendige oplysninger.

Undgå unødvendige omkostninger
Med et hurtigt og korrekt behandlingsforløb i første omgang minimeres den tid, du bruger på sygehuset og til at komme i bedring, og dermed holdes de økonomiske omkostninger til både medicin
og sygepersonale til det nødvendige.

Tryghed og sikkerhed for alle
Har du altid dit World Medical Card på dig, kan du og dine pårørende være sikre på, at du får den
rette behandling, hvis der skulle ske dig noget. Og med kontaktinformationer på dine pårørende,
kan de hurtigt blive informeret om en eventuel hændelse. Det skaber tryghed og sikkerhed for jer
alle.

”Vores bryllupsrejse gik til Kina, og da jeg er
meget allergisk, havde jeg naturligvis sørget for
at være godt forberedt hjemmefra og taget mit
World Medical Card med. Da jeg blev syg i Xian og
måtte på hospitalet, var det meget nyttigt at kunne give lægen ét kort, der indeholdte de vigtigste
informationer. En smart løsning, der får mig til at
føle mig tryg – især nu hvor jeg ved, at det virker.”
Jens Sjöström, Stockholm

