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1. Izrakstīto e-recepšu apskate 

Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz pogas Receptes un tad noklikšķiniet uz izvēlnes Izrakstīto recepšu saraksts. 

izrakstītās receptes var atlasīt pēc vairākiem parametriem:  

 pēc pacienta personas koda; 

 pēc receptes izrakstīšanas vai izsniegšanas perioda, 

norādot datumus no-līdz; 

 pēc receptes veida (visas, parastās, īpašās).  

 

Noklikšķinot uz Izvērstās meklēšanas parametriem, var 

meklēt pēc citiem kritērijiem:  

 pēc receptes tipa (aktīvās, rezervētās, atsauktās); 

 pēc diagnozes, zāļu nosaukuma vai aktīvās vielas;  

 pēc kompensējamo zāļu grupas. 

 

Kad atlases kritēriji ir norādīti, noklikšķiniet uz pogas Atlasīt. 

 
Ja vēlaties norādīt citus parametrus vai arī, ja filtrs vispār nav 

nepieciešams, noklikšķiniet uz pogas Noņemt filtru. 
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Pēc recepšu atlases veikšanas ekrānā kļūs redzams izrakstīto recepšu saraksts. 

Darbības kolonnā ir iespējams veikt šādas darbības:  

 Skatīt; 

 Atsaukt; 

 Izveidot pdf; 

 Atkārtoti izrakstīt. 
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2. Receptes atsaukšana 

Arī pēc receptes izveidošanas un saglabāšanas to ir iespējams atsaukt. 

Lai to izdarītu, kolonnā Darbības noklikšķiniet uz saites Atsaukt. 
 

 

Norādiet atsaukšanas iemeslu un noklikšķiniet uz pogas Atsaukt. 
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3. Receptes atkārtota izrakstīšana 

Ja pacients lieto zāles, kuras nepieciešams izrakstīt regulāri, tad ir iespējams izveidot jaunu recepti, ņemot par pamatu iepriekš izrakstītu recepti. 

Kolonnā Darbības noklikšķiniet uz saites Atkārtoti izrakstīt.  

 

Tiks atvērta jau aizpildīta receptes forma. Atkārtoti izrakstot, ir iespējams koriģēt jebkuru no laukiem, tādējādi ārsts var pielāgot devu vai daudzumu. 
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4. Receptes rezervēšana mājas vizītēm 

Dodoties pie pacienta mājas vizītē, ārstam ir iespēja E-veselības sistēmā rezervēt receptes identifikācijas numuru. Kad ārsts pacientu ir izmeklējis un guvis 

apstiprinājumu, ka medikamenti patiešām ir nepieciešami, pacientam tiek iedots šis rezervētais receptes identifikācijas numurs un ārsts, atgriežoties prakses 

vietā, sistēmā ievada trūkstošo informāciju par mājas vizītes laikā izrakstītajiem medikamentiem. Pēc tam pacients var doties uz aptieku un saņemt 

medikamentus, uzrādot receptes identifikācijas numuru. 

Lai rezervētu recepti mājas vizītēm, kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz pogas Receptes. 

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Rezervēt. 
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5. Rezervētās receptes izdrukāšana 

Pēc pogas Rezervēt noklikšķināšanas ekrānā kļūst redzams lauks Recepšu skaits. 

Ierakstiet rezervēšanai nepieciešamo recepšu skaitu un noklikšķiniet pogu Rezervēt. 

 

Ekrānā kļūst redzams rezervēto recepšu saraksts. 
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Lai izdrukātu rezervēto recepti, noklikšķiniet uz saites Izveidot PDF. 

Atvērtajā paziņojumā Vai vēlaties izveidot svītrkoda pdf? noklikšķiniet uz pogas Jā. 

Tiks izveidots PDF formāta fails, kurš tiks atvērts jaunā logā.  

 


