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MĀCĪBU MATERIĀLS FARMACEITIEM UN FARMACEITU ASISTENTIEM “IZSNIEGTO ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻA SARAKSTA IZMANTOŠANA“ 

 

mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati 

1. Izsniegto ārstniecības līdzekļu (ĀL) saraksts 

Farmaceitam ir iespēja ātri iegūt savas darbavietas aptiekā ( vai aptieku tīkla filiālē)  izsniegto ĀL sarakstu, lai veidotu atskaites vai  izmantotu to citām uzskaites 

vajadzībām.  

Lai iegūtu ĀL sarakstu, kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz pogas Receptes. Pēc tam noklikšķiniet uz saites Izsniegto ārstniecības līdzekļu saraksts. Pēc 

noklusējuma sistēma atlasa pēdējā mēneša laikā izsniegtos ĀL. 

Lai atlasītu izsniegtās receptes noteiktā laika posmā, noklikšķiniet uz kalendāra ikonām pie perioda sākuma un beigu laukiem, norādot nepieciešamos 

datumus, vai arī nospiediet uz izvēlnes pogām “Šajā nedēļā“ , “Šajā mēnesī“ , “Šajā gadā“. 

Lai atlasītu tikai izsniegto kompensējamo zāļu sarakstu, atzīmējiet rūti Tikai valsts kompensējamos. 

Noklikšķiniet uz pogas Atlasīt. 

Lai noņemtu izveidoto atlases filtru (atlases kritērijus), nospiediet pogu Noņemt filtru. 
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Noklikšķiniet uz pogas Atlasīt un ekrānā tiks attēlots izsniegto ĀL saraksts konkrētajā periodā.  

Lai saglabātu atlasīto sarakstu savā datorā, noklikšķiniet uz pogas Lejupielādēt. 
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Lejupielādes logā  jānorāda vēlamais dokumenta formāts:( CSV vai XML) un jānoklikšķina uz pogas Lejupielādēt (CSV formātu var atvērt Excel programmā). 

Svarīgi!  Viens saraksta datu lapas pieprasījums caur OSB satur 100 ierakstus. Ņemot vērā kopējo PROD OSB noslodzi, rekomendējam izgūt datus līdz 200 

ierakstiem vienā pieprasījumā CSV izveidošanai.  

 

Apstipriniet, ka vēlaties lejupielādēt sarakstu.  
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2. Izsniegtā ārstniecības līdzekļa atcelšana  

Lai atceltu izsniegto ārstniecības līdzekli, vispirms veiciet 1.punktā aprakstīto izsniegto ĀL saraksta izveidošanu pēc vēlamajiem atlases kritērijiem. Pēc tam 

atlasītajā sarakstā atrodiet konkrēto izsniegšanas gadījumu un pie izsniegtā ārstniecības līdzekļa noklikšķiniet uz saites Atcelt.  

 

Apstipriniet, ka tiešām vēlaties atcelt izsniegšanu.  

Svarīgi! Elektronizētu recepti atcelt nedrīkst!  


