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За совети во врска со резултатите од тестовите или за вашата здравствена состојба, обратете се
кај вашиот лекар.
Ако имате вонредна состојба или ако треба итно да зборувате со некого, ве молиме
контактирајте го вашиот лекар или одете до најблиската здравствена установа.
Никогаш не менувајте или не престанувајте било каков третман без претходно да го
консултирате Вашиот лекар.
Ве молиме внимателно прочитајте ги овие Услови за користење. Тие се правен договор помеѓу
вас и Кодекс Компјутери. Со користење на моЕ-здравје™, вие се согласувате да се
придржувате кон овие Услови за користење, вклучувајќи ги и сите измени направени од време
на време. Ако не се согласувате со овие Услови за користење, не го користете моЕ-здравје™.

Неменливост со медицински совет

моЕ-здравје™ има за цел да ви обезбеди пристап до Вашите лабораториски резултати,
изработени од страна на лаборатории или други здравствени установи на барање на Вашиот
матичен лекар, лекар специјалист или на Ваше лично барање. моЕ-здравје™ не е наменет да
ви даде никакви медицински или други совети.
Лабораториските резултати ќе ви бидат презентирани во ист формат како што се подготвени од
соодветната институција. Вашиот лекар има специјализирана медицинска обука која му
овозможува на него или неа да ги разбере последиците од резултатите од тестот. Кодекс
Компјутери не прави никакви чекори за приспособување на презентацијата на резултатите од
тестовите за да ги направи повеќе разбирливи за лицата кои немаат медицинска обука. Ако не
разговарате со резултатите од тестовите со вашиот лекар, можно е да ги погрешите
импликациите од резултатите од тестовите.
Сите други информации поврзани со здравјето и здравјето содржани во оваа веб-страница се
наменети да бидат од информативен карактер и не треба да се користат како замена за посета
на вашиот лекар. Секоја таква информација што ја добивате од оваа веб-страница може да биде
несоодветна за вашата ситуација или може да биде погрешно протолкувана. Кодекс Компјутери
не презема одговорност за тоа како ги користите информациите што ги добивате од оваа
страница.
Ниту моЕ-здравје™, ниту било која друга апликација достапна преку оваа веб-страница е
замена за соодветен и навремен контакт со вашиот лекар.

Употреба на моЕ-здравје™

моЕ-здравје™ може да го користите за ваши лични, некомерцијални цели. Не е дозволено
користење на моЕ-здравје™ за која било друга цел. Не ви е дозволено да правите
препродажба, комерцијална или деривативна употреба на моЕ-здравје™ или да користите
какви било роботи или слични методи за собирање и екстракција на податоци.

Промени во моЕ-здравје™
Кодекс Компјутери може да го смени, суспендира или прекине било кој аспект од моЕздравје™ во секое време. Кодекс Компјутери исто така може да наметне ограничување на
одредени функции и аспекти на моЕ-здравје™ или да го ограничи пристапот до делови или до
цел портал моЕ-здравје™ без претходна најава или одговорност. Кодекс Компјутери може да
прекине или да го промени моЕ-здравје™ или неговата достапност до вас во секое време без
претходна најава.

Информации за кориснички ID и лозинки
Вашето корисничко име и лозинка користени за пристап до моЕ-здравје™ се приватни и не
треба да се користат или да се споделуваат со други лица. Вие сте целосно одговорни за
употребата на моЕ-здравје™ од страна кое било трето лице кое го користи вашиот ID или
лозинка. Кодекс Компјутери нема да биде одговорен за каква било неовластена употреба на
вашиот кориснички ID или лозинка или какви било трошоци настанати со неовластена употреба.

Прекинување на пристапот до моЕ-здравје™
Кодекс Компјутери може, по своја сопствена дискреција, да го прекине или да го суспендира
вашиот пристап до сите или било кој дел од моЕ-здравје™ во било кое време, со или без
претходна најава од било која причина, вклучувајќи повреда на овие Услови за користење.
Секоја измамлива, навредлива или на друг начин нелегална активност или активност што
може да влијае врз користењето на моЕ-здравје™ од страна на други лица, може да биде
основа за престанок на вашиот пристап до сите или дел од моЕ-здравје™.

Сопственост на моЕ-здравје™
Кодекс Компјутери е и ќе остане единствен и ексклузивен сопственик на сите права, наслови и
интереси, вклучувајќи ги и авторските права и сите други права на интелектуална сопственост,
во и на моЕ-здравје™, целата технологија што ја користи Кодекс Компјутери за да ја обезбеди
функционалноста на моЕ-здравје™. Вие нема да добиете никакви права на било кој дел од
горенаведеното, освен правото на пристап и користење на Вашите податоци како што е
планирано и дозволено со моЕ-здравје™ и во согласност со овие Услови за користење. Вие се
согласувате да не менувате, изнајмувате, под закуп, позајмувате, продавате, доделувате,
дистрибуирате, лиценцирате, подлиценцирате, вршите “обратен инженеринг” или создадете
дериватни дела врз основа на горенаведеното.

"Како што е" основа за користење

моЕ-здравје™ се дава на основа "како што е" без гаранции или услови од каков било вид,
експлицитни, имплицитни или законски. Вие изрично се согласувате дека целата употреба на
моЕ-здравје™ е на ваш сопствен ризик. Вие се согласувате дека Кодекс Компјутери не презема
одговорност ако моЕ-здравје™ не е достапен во секое време, или за навременоста на моЕздравје™, или за било какво неуспешно преземање на резултати. Кодекс Компјутери не ја
гарантира навременоста на резултатите од лабораториските тестови или други содржини
заради неможноста да влијае врз установите изработувачи на тестовите за брзината на
обработка на тестовите.

Приватност и доверливост
Вашата приватност и доверливоста на вашите лични податоци се од најголема важност за
Кодекс Компјутери. Покрај содржината на овие Услови за користење, ве молиме погледнете ја
Изјавата за приватност на Кодекс Компјутери за информации за тоа како ние ги обработуваме
Вашите лични информации.

Промени на Условите за користење
Кодекс Компјутери може повремено да ги менува овие Услови на користење. Ако не се
согласувате со какви било модификации, треба да ја прекинете употребата на моЕ-здравје™.
Вашето континуирано користење на моЕ-здравје™ сега или по објавувањето на известувањето
за какви било промени во овие Услови на користење, ќе претставува обврзувачко прифаќање
од Вас на Условите за користење и сите понатамошни измени.

Оправданост на условите
Ако некоја одредба од овие Услови на користење се смета за незаконска, неважечка или
неприменлива од било која причина, тогаш таа одредба ќе се смета како прекината од овие
Услови на користење и нема да влијае на валидноста и спроведливоста на останатите одредби.
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