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Papildus pieejamie pakalpojumi
Pakalpojumi, kuriem nav noteikts oblig tais p rejas termiņš:
e-attēli
e-vakcin cija
e-konsult cijas
e-pieraksts
Papildus pakalpojumi:
Re istrēšan s pie imenes rsta
Pieteikšan s EVAK kartei
Pilnvarot s personas veselības datu apskate
Audit cijas pieraksti
Datu pieejamības ierobežojumi

Ieguvumi?
rstniecības person m pieejama pilna inform cija par pacienta
veselības st vokli un iespēja pacientu skatīt kopum nevis
epizodiski. Visiem rstiem pieejami:
Pacienta veselības pamatdati (diagnozes, aler ijas u.c. dati);
Izrakstītie / lietotie medikamenti;
Konsultantu slēdzieni (rezult ti);
Izmantotie rstniecības pakalpojumi (piemēram, vizu l s diagnostikas)
un to rezult ti.

Elektroniska medicīnisko dokumentu uzskaite un pak peniska
atteikšan s no daž du uzskaites žurn lu pildīšanas un regul r m
atskaitēm:
Izsniegto darbnespējas lapu uzskaite;
Izsniegto recepšu uzskaite;
Veikto vakcin ciju uzskaite u.c.

Iespēja uzraudzīt pacienta rstniecības gaitu:
nosūtījumu izmantošanu;
aplūkot veiktos izmeklējumus un to rezult tus;
medikamentu ieg di.

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (1)
rstniecības iest dei j būt noslēgtam līgumam ar Dienestu
par E-veselības sistēmas izmantošanu;
J būt izvēlētam izmantošanas modelim – E-veselības port ls
vai sava inform cijas sistēma, kas sal gota darbam ar Eveselības sistēmu.

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (2)
Darbs E-veselības port l :
J iesniedz Dienest pieteikums lietot ju izveidei;
J būt izveidotiem lietot jiem – līdz 5 E-veselības port la
lietot jiem un administratoru veido Dienests, virs 5 lietot jiem –
iest des administrators;
E-veselības port la lietot jiem j būt re istrētiem rstniecības
personu un rstniecības atbalsta personu re istr ;
Lietot ju izveides pamatojoš s dokument cijas uzglab šana un
uzr dīšana pēc Dienesta pieprasījuma (ja darbības veic
administrators).

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (3)
Darbs E-veselības sistēm (sav inform cijas sistēm ):
Sistēmas izstr d t jam ir j saņem Dienesta apliecin jums, ka
datu apmaiņa ar E-veselības sistēmu darbojas korekti;
rstniecības iest dei j iesniedz Dienest pieteikums tehnisk
savienojuma izveidei un datu apmaiņas sertifik ts;
Dienests nodrošina tehnisk lietot ja izveidi un piekļuves
atvēršanu E-veselības sistēmas servisiem no statisk s IP
adreses.

Pieejamais atbalsts
rstniecības person m un farmaceitiem

E-veselības port l pieejamas instrukcijas un video pam cības Eveselības lietošan katram no pieejamajiem pakalpojumiem
Atbalsts Dienesta teritori laj s nodaļ s
Lietot ju atbalsta t lrunis 67 803 301 vai atbalsts@eveseliba.gov.lv
Inform cija par līgumu slēgšanu 67 501 593 vai
eveseliba@eveseliba.gov.lv

Iedzīvot jiem

Interaktīv karte ar rstniecības iest dēm un aptiek m, kuras ir
gatavas darbam E-veselības sistēm
Lietot ju atbalsta t lrunis 67 803 300 vai atbalsts@eveseliba.gov.lv
E-veselības port l pieejamas instrukcijas un video pam cības Eveselības lietošan katram no pieejamajiem pakalpojumiem

Izstr d t jiem
Atbalsts rstniecības un aptieku inform ciju sistēmu datu apmaiņai ar
E-veselības sistēmu - help@eveseliba.gov.lv

E-veselības sistēmas arhitektūra

Paldies par uzmanību!

