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E-veselības portālā iedzīvotājam ir pieejama šāda informācija*:  

 personas dati (iedzīvotāja adrese, tālruņa Nr., e-pasts) 
 dati par ģimenes ārstu (vārds, uzvārds, ārstniecības iestāde, kontaktinformācija) 
 dati par  EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karti) 
 veselības pamatdati (noteiktās diagnozes un alerģijas, veiktās operācijas, biežāk lietotie medikamenti 

un medicīnas preces) 
 izrakstītās receptes 
 izsniegtās un slēgtās darbnespējas lapas 
 nosūtījumi uz ārstu konsultācijām  un diagnostiskajiem izmeklējumiem 
 ārstu slēdzieni (rezultāti) 
 izmeklējumu rezultāti 
 vakcinācijas dati u.c.. 
 E-konsultācija 

 

* dati par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošajām personām 
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PIESLĒGŠANĀS PORTĀLAM E-VESELĪBA 

 Interneta pārlūkprogrammā nepieciešams atvērt adresi www.eveseliba.gov.lv. 
 Nospiest pogas Pieslēgties un Iedzīvotājs 

 

 

 Autorizēties portālā www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: 

 

https://www.eveseliba.gov.lv/
https://www.eveseliba.gov.lv/
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Pēc pieslēgšanās portālam tiek attēloti Personas dati un galvenās izvēlnes darbību veikšanai. 
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Izvēlnē- Personas dati, iedzīvotājs var: 

 norādīt savu kontaktinformāciju - tālruņa numuru, kontaktadresi, e-pastu 

 

 norādīt savas kontaktpersonas, lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības persona ar tām var sazināties 
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 pievienot Tiesību deleģējumu, pilnvarojot citu personu piekļūt saviem veselības datiem 
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 apskatīt Audita pierakstus (var apskatīt, kas un kad ir skatījies Jūsu personas sensitīvos datus) 
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Izvēlnē Ģimenes ārsts un EVAK iedzīvotājs var: 

 apskatīt datus par savu ģimenes ārstu 

 

 reģistrēties pie ģimenes ārsta, aizpildot pieteikuma formas obligātos laukus un nospiežot pogu Iesniegt pieteikumu. 
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 apskatīt aktuālos un vēsturiskos datus par EVAK karti 

 

 pieteikt EVAK, aizpildot pieteikuma formas obligātos laukus un nospiežot pogu Iesniegt pieteikumu. 
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Izvēlnē- Pacienta karte iedzīvotājs var apskatīt savus Veselības pamatdatus un Medicīniskos dokumentus. 

 sadaļā Veselības pamatdati tiek norādītas iedzīvotājam noteiktās diagnozes, alerģijas, biežāk lietotie medikamenti un  medicīniskās ierīces. 

Diagnozes  tiek izgūtas no medicīniskajiem dokumentiem, kuri ir veidoti E-veselības sistēmā (piem. nosūtījumiem un ārstu slēdzieniem) vai arī var tik 

pievienotas manuāli. Savukārt, informācija par pacienta alerģijām, lietotajiem medikamentiem un  medicīnas ierīcēm tiek pievienota tikai manuāli.   

Lai iegūtu informāciju piem., par diagnozēm, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 

 

 

Izvēloties darbību Skatīt, iedzīvotājs var apskatīt, kurš ārsts šo diagnozi ir pievienojis E-veselības sistēmai, kā arī liegt piekļuves tiesības redzēt šos datus 

ārstam un/vai delegātam.  
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 sadaļā Medicīniskie dokumenti pacients var apskatīt nosūtījumus, rezultātus (slēdzienus), izrakstus no stacionāriem u.c. dokumentus.  

Lai iegūtu informāciju piem. par ārstu konsultāciju rezultātiem (slēdzieniem), nepieciešams norādīt laika periodu, Dokumentu grupu, tipu un nospiest pogu 

Atlasīt. Izvēloties darbību Skatīt, iedzīvotājs var iegūt detalizētu informāciju par konkrēto dokumentu. 
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Izvēlnē- Darbnespējas lapas iedzīvotājs var apskatīt informāciju par viņam izsniegtajām  darbnespējas lapām, to statusiem. 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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Izvēlnē- Receptes iedzīvotājs var apskatīt informāciju par viņam izrakstītajām receptēm 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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Izvēlnē- Nosūtījumi un rezultāti iedzīvotājs var apskatīt datus par nosūtījumiem uz ārstu konsultācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem.  

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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Izvēlnē- Vakcinācijas dati iedzīvotājs var: 

 pieteikties vakcinācijai vai atteikties no tās  
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 apskatīt datus par Pārslimotajām infekcijas slimībām 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS IEDZĪVOTĀJIEM 

 

 apskatīt Vakcinācijas faktus 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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 apskatīt detalizētu Profilaktiskās potēšanas karti 
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 apskatīt diagnosticētos potēšanās Komplikāciju faktus 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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 apskatīt vakcināciju Kontrindikāciju faktus 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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 apskatīt Imūnglobulīna ievadīšanas faktus un citus datus 

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 
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Izvēlnē- E-konsultācijas iedzīvotājs var: 

 pieteikt E-konsultācijas ārstiem  
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Pirms jaunas konsultācijas pieteikšanas, iedzīvotājam ir jāizveido Manu kontaktu sarakstu, izvēloties ārstus, kuru konsultācijas vēlas saņemt. 

Lai pievienotu jaunu ārstu konsultāciju saņemšanai, nepieciešams nospiest , aizpildīt obligātos laukus un nospiest pogu Saglabāt.  
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 atlasīt visu saņemto un pieteikto konsultāciju sarakstu noteiktā laika periodā, tās apskatīt un slēgt 
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Izvēlnē –Pastkastīte iedzīvotājs var apskatīties dažāda rakstura informatīvos ziņojumus, piem. par atvērtajām un noslēgtajām darbnespējas lapām 

 
 

 


