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MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “MEDICĪNISKIE DOKUMENTI” 

 
   

Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

1. Jauna medicīniskā dokumenta “Izraksts- epikrīze”  izveidošana. 

Pacienta Medicīniskos dokumentus t.sk. Izraksts-epikrīze E-veselības portālā var apskatīt un/vai pievienot, tikai uzsākot pacienta pieņemšanu.  

1.1. Pēc personas koda ievadīšanas un pogas Uzsākt pacienta pieņemšanu nospiešanas, tiks atvērta lapa, kurā tiks atspoguļoti pacienta Personas  dati 

un Galvenās izvēlnes darbību veikšanai. 

 

Lai apskatītu pacienta medicīniskos dokumentus, vai pievienotu medicīnisko dokumentu Izraksts – epikrīze nepieciešams nospiest ātro izvēlni Apskatīt 

medicīniskos dokumentus vai kreisās puses izvēlni Medicīniskie dokumenti.  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “MEDICĪNISKIE DOKUMENTI” 

 
   

Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

1.2. Pēc darbības pogas nospiešanas tiks atvērta konkrētā pacienta Medicīnisko dokumentu pārskata forma. 

 

Lai pievienotu  Izrakstu – epikrīzi  jānoklikšķina uz pogas Pievienot jaunu dokumentu.  
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

1.3. Pēc pogas  Pievienot jaunu dokumentu nospiešanas, sistēma atver logu Medicīniskā dokumenta pievienošana. 

 

 
Lai pievienotu jaunu  Izrakstu –epikrīzi: 

 Laukā Dokumenta tips – no izvēlnes jāizvēlas Izraksts – epikrīze. ievadot pirmos trīs  simbolus, sistēma piedāvā atbilstošo nosaukumu; 

 Laukā Dokumenta veidne – no izvēlnes jāizvēlas Izraksts – epikrīze - Versija 1. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

1.4. Pēc lauku Dokumenta tips  un Dokumenta veidne aizpildīšanas, sistēma aktivizē pogu Aizpildīt dokumentu.  

Noklikšķinot uz pogas Aizpildīt dokumentu, tiek atvērta dokumenta aizpildīšanas forma.  

Noklikšķinot uz pogas Atgriezties, sistēma aizver šo logu un atver medicīnisko dokumentu pārskata logu. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

1.5. Pēc pogas Aizpildīt dokumentu nospiešanas, sistēma atver jaunu izraksts- epikrīzes pievienošana  aizpildīšanas un pievienošanas formu. 

Forma satur četras  daļas, kuras  ir noformētas atsevišķos šķirkļos: 

 Informācija par pacientu – lauki tiek aizpildīti automātiski no pacienta datiem. Ja ir nepieciešams, jāievada informācija par pacienta darbavietu 

(nosaukums, tālrunis). 

 Informācija par ārstiem – informācija par stacionāra pakalpojuma sniedzēju, dokumenta parakstītāju, informācija par pacienta ģimenes ārstu, cita 

pacienta nosūtītāja informācija. 

 Diagnoze un ārstēšana – iespēja norādīt pacienta iestāšanās laiku, procedūras un operācijas, objektīvo stāvokli un anamnēzi, klīnisko diagnozi. 

 Kopsavilkums un ieteikumi - pacienta ārstēšanas kopsavilkums un tālākie ieteikumi. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

Šķirklis Informācija par ārstiem. 

Bloks Stacionārā pakalpojuma sniedzējs: 

 Laukā Ārstniecības iestāde no izvēlnes jāizvēlas attiecīgā 

ārstniecības iestāde. Ievadot nosaukuma pirmās trīs zīmes, 

sistēma atrod līdzīgos nosaukumus; 

 Lauks Ārstniecības iestādes adrese tiek aizpildīts automātiski; 

 Lauks Ārstniecības iestādes kontaktinformācija tiek aizpildīts 

automātiski; 

 Lai aizpildītu lauku Ārstējošais ārsts jānoklikšķina uz ailītes 

“Izvēlēties” un jāizvēlas no dotās informācijas. Sistēma ļauj 

izvēlēties tikai tādus ārstus, kas strādā izvēlētajā ārstniecības 

iestādē. 

Bloks Dokumenta parakstītājs: 

 Laukā Ārstniecības iestāde no izvēlnes jāizvēlas attiecīgā 

ārstniecības iestāde. Ievadot nosaukuma pirmās trīs zīmes, 

sistēma atrod līdzīgos nosaukumus; 

 Lai aizpildītu laukus Ārstniecības iestādes filiāle un Nodaļa 

jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties” un jāizvēlas no dotās 

informācijas. Iespējams norādīt tikai tās nodaļas, kas piesaistītas 

izvēlētajai ārstniecības iestādei no „Dokumenta parakstītājs” 

bloka. 

 Lauki Ārstniecības iestādes adrese un Ārstniecības iestādes 

kontaktinformācija – tiek aizpildīti automātiski; 

 Lai aizpildītu lauku Dokumenta parakstītājs jānoklikšķina uz 

ailītes “Izvēlēties” un jāizvēlas no dotās informācijas. Sistēma 

ļauj izvēlēties tikai tādus ārstus, kas strādā izvēlētajā 

ārstniecības iestādē. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

Šķirklis Informācija par ārstiem. 

Bloks Informācija par pacienta ģimenes ārstu:  

 Laukā Ģimenes ārsts – ir iespēja norādīt informāciju par pacienta 

ģimenes ārstu. Lai to izdarītu, jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties” un 

jāizvēlas attiecīgais ģimenes ārsts. Ievadot pirmās trīs zīmes, sistēma 

atrod līdzīgos. Ja pacienta kartiņā ģimenes ārsts ir definēts, tad 

sistēmā šis lauks tiek  aizpildīts automātiski; 

 Lai aizpildītu lauku Ārstniecības iestāde jānoklikšķina uz ailītes 

“Izvēlēties” un jāizvēlas nepieciešamā ārstniecības iestāde. Izvēlne 

piedāvā tikai tās iestādes, kurās norādītais ģimenes ārsts strādā kā 

ģimenes ārsts; 

 Lauki Ģimenes ārsta adrese un Ģimenes ārsta kontaktinformācija tiek 

aizpildīta automātiski. 

Bloks Pacienta nosūtītāja informācija:  

 Laukā Ārsts iespējams norādīt ārstu, kurš izrakstījis nosūtījumu. Lai 

norādītu nepieciešamo informāciju, jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties” 

un jāizvēlas attiecīgā ārstniecības persona. Ievadot vārda pirmās trīs  

zīmes, sistēma atrod līdzīgos vārdus; 

 Lai aizpildītu lauku Ārstniecības iestāde  jānoklikšķina uz ailītes 

“Izvēlēties. Ja ārsts ir norādīts, tad izvēles sarakstā pieejamas tikai tās 

iestādes, kurās strādā norādītais ārsts. 

 Lauks Ārstniecības iestādes adrese sistēmā tiek aizpildīts automātiski; 

 Laukā Ārstniecības iestādes filiāle ailītē  “Izvēlēties”  pieejamas tikai 

tās filiāles, kas ir piesaistītas norādītajai ārstniecības iestādei. 

 Lauks Ārstniecības iestādes filiāles adrese – sistēmā tiek aizpildīts 

automātiski; 

 Lauks Nosūtošā ārsta specialitāte – sistēmā tiek aizpildīts automātiski. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

Šķirklis Diagnoze un ārstēšana.  

Informācija par pacienta uzturēšanos stacionārā iestādē: 

 Laukā Iestāšanās datums un laiks datumu iespējams ierakstīt vai izvēlēties no 

kalendāra.  

 Lai aizpildītu lauku Kustības veids jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties”.  

 Lai aizpildītu lauku Ārstniecības iestāde jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties”.   

 Lai aizpildītu laukus Ārstniecības iestādes filiāle un Nodaļa jānoklikšķina uz 

ailītes “Izvēlēties”. Izvēles sarakstā pieejamas tikai tās filiāles un nodaļas, kas ir 

piesaistītas norādītajai ārstniecības iestādei. 

 Lauks Izrakstīšanas datums sistēmā tiek aizpildīts automātiski.  

Noklikšķinot uz blakus esošo pogu  iespējams veidot jaunu šāda veida bloku. 

Noklikšķinot uz pogas  bloks tiek dzēsts. 

 

Bloks Klīniskā diagnoze: 

 Laukā Diagnoze iespējams norādīt diagnozi to  ievadot kā kodu vai arī to 

izvēlēties pēc nosaukuma. Ievadot nosaukuma pirmās trīs zīmes, sistēma atrod 

līdzīgos. 

 Lai aizpildītu lauku Diagnozes veids jānoklikšķina uz ailītes “Izvēlēties”.  

 Laukā Diagnozes datums datumu iespējams ierakstīt vai izvēlēties no kalendāra.  

 Laukā Diagnozes apraksts ir iespēja pievienot diagnozes aprakstu. Izmantojamās 

zīmes - lielie un mazie burti, cipari, atstarpe, interpunkcijas zīmes. 

Noklikšķinot uz pogas  iespējams veidot jaunu bloku. Noklikšķinot uz pogas 

 bloks tiks dzēsts. 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “MEDICĪNISKIE DOKUMENTI” 

 
   

Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

Šķirklis Diagnoze un ārstēšana.  

 Bloks Objektīvais stāvoklis un anamnēze: 

 Laukā Anamnēzes informācija  iespējams norādīt anamnēzes informāciju. 

 Laukā Objektīva stāvokļa apraksts  iespējams veikt objektīvā stāvokļa aprakstu. 

 Laukā Izmeklējuma apraksts – iespējams aprakstīt veiktos izmeklējumus.   

Noklikšķinot uz pogas iespējams veidot jaunu šāda veida logu. Noklikšķinot uz 

pogas  izveidotais logs tiks dzēsts. 

 

Bloks Procedūras, operācijas, terapijas: 

 Laukā Procedūras, operācijas, terapijas  iespējams  aprakstīt veiktās procedūras, 

operācijas utt.  Noklikšķinot uz blakus esošo pogu iespējams veidot jaunu 

šāda veida logu. Noklikšķinot uz pogas  izveidotais logs tiks dzēsts. 

 

Bloks Operācija: 

 Laukā Ķirurģiskā procedūra iespējams norādīt veiktās ķirurģiskās procedūras. 

Ievadot nosaukuma pirmās trīs zīmes, sistēma atrod līdzīgos. 

 Laukā Operācijas datums iespējams norādīt datumu (ierakstīt  vai izvēlēties no 

kalendāra).   

 Laukā Operācijas apraksts  iespējams izveidot operācijas aprakstu.  

Noklikšķinot uz pogas iespējams veidot jaunu bloku. Noklikšķinot uz pogas 

 bloks tiks dzēsts. 

 Laukā Alerģijas informācijas apraksts iespējams ievadīt aprakstus par alerģijām. 

 Laukā Vakcinācijas fakta informācija iespējams ievadīt informāciju par 

vakcināciju. Noklikšķinot uz pogas iespējams veidot jaunus laukus. 

Noklikšķinot uz pogas  lauks tiks dzēsts. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

 

Šķirklis Kopsavilkums un ieteikumi:  

Laukā Pacienta ārstēšanas kopsavilkums jānorāda pacienta ārstēšanas kopsavilkuma informācija.  

Noklikšķinot pogas iespējams veidot jaunu logu. Noklikšķinot uz pogas  izveidotais logs tiks dzēsts. 

 

Bloks Ieteikumi: 

 Laukā Ieteikuma veids –  iespējams atzīmēt kādu no ieteikuma veidiem. 

 Laukā Ieteikuma apraksts  iespējams norādīt ieteikuma aprakstu.  

Noklikšķinot uz pogas iespējams veidot jaunu bloku. Noklikšķinot uz pogas  izveidotais bloks tiks dzēsts. 
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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati. 

2. Jauna medicīniskā dokumenta “Izraksts- epikrīze”  saglabāšana. 

Pēc tam, kad ir aizpildīti visi jaunā Izraksts – epikrīze bloki, izveidoto medicīnisko dokumentu iespējams saglabāt. Lai to izdarītu, ir jāklikšķina uz pogas 

Saglabāt. 

 

Pēc datu saglabāšanas tiks atspoguļots paziņojums par veiksmīgu datu saglabāšanu! 

 

 

 


