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MĀCĪBU MATERIĀLS 

FARMACEITIEM UN FARMACEITU ASISTENTIEM 
 

Medicīnisko ierīču parastās un īpašās e-receptes apkalpošana 

 

1. Zāļu izsniegšanas uzsākšana 

Lai uzsāktu e-receptē izrakstīto zāļu izsniegšanu kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz saites 

Receptes. E-receptē izrakstītās zāles var izsniegt divos veidos:  

1. ja zāles pacientam iegādājas cita persona, kurai recepte nav izrakstīta, tad ārstniecības 

līdzekli var izsniegt, vadoties pēc svītrkoda vai ievadot receptes identifikācijas numuru un 

spiežot pogu “izsniegt” 

2. ja zāles iegādājas pats pacients, tad recepti atlasa pēc pacienta identifikatora. Savukārt, ja 

zāles iegādājas bērna vecāks (vai delegāts), tad recepti atlasa pēc bērna vecāka vai delegāta 

identifikatora un, izvēloties recepti no saraksta, spiežot pogu “izsniegt” pretī atbilstošajai 

receptei 
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3. Izsniegšana 

Lai reģistrētu zāļu izsniegšanu, atvērtajā receptes informācijas logā jānoklikšķina uz pogas 

Pievienot izsniegšanu. 

 

 

4. Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojums  

Pēc pogas Pievienot izsniegšanu nospiešanas tiks atvērta ārstniecības līdzekļa izsniegšanas 

ziņojuma forma, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie norādīti ar zvaigznīti *): 

1. Datums – automātiski tiks ielasīts aktuālās dienas datums 

2. Izsniedzamais ārstniecības līdzeklis : 

2.1. Ja izsniedzat izrakstīto med. ierīci, izvēlaties to no zemāk esošā saraksta  

2.2. Ja izsniedzat citu medicīnisko ierīci, ievadiet tās nosaukumu laukā “Izsniedzamais 

ārstniecības līdzeklis” un pēc pogas “ meklēt” nospiešanas, izvēlaties to no 

piedāvātā saraksta 

2.2.1. Ja tiks ievadīts cits ārstniecības līdzeklis nevis receptē norādītais, obligāti 

jāaizpilda arī lauku Aizvietošanas pamatojums. 

3. Izsniegtais daudzums – sistēma automātiski ievada izrakstīto daudzumu, bet ja izsniedzat 

mazāku skaitu, ievadvērtību var labot. 

Medīciniskajām ierīcēm vienīgā atļautā mērvienība, ar kuru ārsts var izrakstīt un farmaceits 

atprečot receptes, ir iepakojumi! 

4. Ja personai ir trūcīgas personas statuss, jāveic atzīmi atbilstošajā laukā 

5. Cena aptiekā – šajā laukā sistēma automātiski ievada ārstniecības līdzekļa cenu pēc KZS 

apstiprinātā saraksta. Farmaceitam jāpārbauda, vai cena sakrīt ar aptiekas cenu un ja nē, 

tad jāievada aktuālo ārstniecības līdzekļa cenu aptiekā. 

6. Kad obligātie lauki ir aizpildīti un esat pārliecinājies par pārējo lauku atbilstību, noklikšķiniet 

uz pogas Pievienot.  

Ja vēlaties atcelt izsniegšanu, noklikšķiniet uz pogas Atcelt un izsniegšanas ziņojums netiks 

saglabāts. 
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 ĪPAŠĀ RECEPTE 

Pievienojot izsniegšanas ziņojumu īpašai receptei papildus būs redzami lauki Kompensācijas 

sniedzējs, kompensācijas apmērs (%), pacienta daļa un kompensējamā daļa. Vērtības šajos 

laukos tiek ievadītas automātiski no ārsta izrakstītas receptes. 

Laukā “Cena” un kompensējamā daļa automātiski tiek ievadīta medicīniskās ierīces cena no aktuālā 

KZS saraksta, kompensējamā daļa un pacienta daļa tiek automātiski aprēķināta.  

Gadījumos, kad E-veselības sistēmā neuzrādās aktuālie dati, ir iespēja mainīt aptiekas cenu un 

kompensējamo daļu 
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7. Pēc veiksmīgas ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojuma pievienošanas receptē 

uzrādīsies pievienotais ārstniecības līdzeklis, kuru nepieciešamības gadījumā var skatīt un 

labot. Lai pabeigtu izsniegšanu, spiediet uz pogas “ Reģistrēt izsniegšanu”  

 


