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REZULTĀTI 

 

Rezultātu iespējams izveidot, pamatojoties uz ārsta nosūtījumu vai bez tā. 

1. Rezultāta izveidošana, pamatojoties uz ārsta nosūtījumu. 

Lai izveidotu rezultātu, pamatojoties uz ārsta nosūtījumu, nepieciešams: 

 uzsākt pacienta pieņemšanu, ievadot pacienta personas kodu laukā Identifikators 

 nospiest pogu Uzsākt pacienta pieņemšanu 
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Pēc pacienta pieņemšanas apstiprināšanas tiks atvērti pacienta Personas dati un Ātrās izvēlnes darbību veikšanai. 

 

Lai izveidotu jaunu Rezultātu, nepieciešams izvēlēties ātrās izvēlnes pogu Izveidot apmeklējuma rezultātu. 
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Izvēlne tiks  atvērta kā jauna forma Rezultāta izveidošana, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie norādīti ar zvaigznīti - *): 

 norādīt sniegto pakalpojumu (konsultāciju, izmeklējumu u.c.) 

 norādīt diagnozi 

 aprakstīt rekomendācijas (ārstniecībai, darba režīmam, rehabilitācijai, sociālajam dienestam) 

 

Izveidoto Rezultātu nepieciešams Saglabāt! 



MĀCĪBU MATERIĀLI ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “REZULTĀTI” 
  

 

Pēc Rezultāta saglabāšanas, to iespējams apskatīt, kā arī izveidot tā PDF formu. 
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2. Rezultāta  izveidošana bez nosūtījuma. 

Lai izveidotu Rezultātu bez nosūtījuma, nepieciešams: 

 portāla kreisajā pusē izvēlēties Nosūtījumu un rezultātu saraksts 

 nospiest izvēlni Nosūtījumu saraksts 

 nospiest izvēlnes pogu Izveidot rezultātu bez nosūtījuma 
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Izvēlne tiek atvērta kā jauna forma Rezultāta izveidošana, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie norādīti ar zvaigznīti *): 

 norādīt sniegto pakalpojumu (konsultāciju, izmeklējumu, manipulāciju u.c.)  

 norādīt diagnozi 

 aprakstīt rekomendācijas (ārstniecībai, darba režīmam, rehabilitācijai, sociālajam dienestam) 

 

 

Izveidoto rezultātu nepieciešams Saglabāt! Izveidoto rezultātu iespējams apskatīt un izveidot tā PDF formu (skat.1.punktu). 
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3. Rezultātu saraksts 

Lai ārsts atrastu visus pacientam izveidotos Rezultātus, nepieciešams: 

 nospiest uz izvēlnes portāla kreisajā pusē  Nosūtījumu un rezultātu saraksts 

 izvēlēties izvēlni Rezultātu saraksts 

 norādīt laika periodu, kurā varētu būt ticis izveidots Rezultāts 

 nospiest pogu Meklēt. 

 

Pēc datu apstrādes sistēmā atlasīs sarakstu ar visiem norādītajā laika periodā pacientam izveidotajiem Rezultātiem. 
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Lai veiktu detalizētāku Rezultātu meklēšanu, ārsts var tos meklēt atbilstoši pakalpojumam, diagnozei vai  statusam.  

Piemēram, norādot diagnozi M47 Spondiloze, tiks atlasīti visi rezultāti, kuros ir norādīta šī diagnoze.  

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLI ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “REZULTĀTI” 
  

 

4. Rezultātu statusi 

Izveidotajiem rezultātiem iespējami šādi statusi: 

 Reģistrēts - izveidots un saglabāts rezultāts 

 Anulēts - anulēts (nederīgs) rezultāts 

 Izpildīts- šis statuss tiks dzēsts no sistēmas 

 Saistīts ar pierakstu- šobrīd funkcionalitāte nav pilnībā pieejama  

 

5. Darbības ar rezultātu. 

Ar izveidotajiem rezultātiem iespējams veikt šādas darbības: 

 Skatīt (ārsts var apskatīt izveidoto rezultātu) 

 Anulēt (ārsts var anulēt savu izveidoto rezultātu, cita ārsta izveidotu rezultātu anulēt nav iespējams) 

 Labot (ārsts var labot savu izveidoto rezultātu, cita ārsta izveidotu rezultātu labot nav iespējams) 

 Nosūtījums (ārsts var apskatīt nosūtījumu, pamatojoties uz kuru ir izveidots rezultāts) 
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III. NOSŪTĪJUMI UN REZULTĀTI IZVĒLNĒ – MEDICĪNISKIE DOKUMENTI 

 

Lai iegūtu informāciju par saviem  izveidotajiem Nosūtījumiem noteiktam pacientam, nepieciešams: 

 uzsākt pacienta pieņemšanu, ievadot pacienta personas kodu laukā Identifikators 

 nospiest izvēlni Medicīniskie dokumenti 

 norādīt laika periodu, kurā varētu būt ticis izveidots nosūtījums 

 laukā Dokumentu grupa norādīt Ambulatorie dokumenti 

 laukā Dokumentu tips norādīt Nosūtījums uz ambulatoro pakalpojumu  

 nospiest pogu Atlasīt 
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Sistēma atlasīs visus konkrētā ārsta izveidotos nosūtījumus noteiktam pacientam. 
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Lai iegūtu informāciju par citu ārstu izveidotajiem Nosūtījumiem noteiktam pacientam, nepieciešams: 

 nospiest pogu Noņemt filtru; 

 laukā Dokumentu grupa norādīt Ambulatorie dokumenti 

 laukā Dokumentu tips norādīt  Nosūtījums uz ambulatoro pakalpojumu  

 nospiest pogu Atlasīt. 
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Sistēma atlasīs arī citu ārstu  izveidotos nosūtījumus. 

Lai iegūtu informāciju par saviem izveidotajiem Rezultātiem noteiktam  pacientam, nepieciešams: 

 uzsākt pacienta pieņemšanu, ievadot pacienta personas kodu laukā Identifikators 

 nospiest izvēlni Medicīniskie dokumenti 

 norādīt laika periodu, kurā varētu būt ticis izveidots nosūtījums;  

 laukā Dokumentu grupa norādīt  Ambulatorie dokumenti 

 laukā Dokumentu tips norādīt Ambulatorā pakalpojuma rezultāts 

 nospiest pogu  Atlasīt 

 

Sistēma atlasīs visus ārsta izveidotos  Rezultātus noteiktam pacientam. 
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Lai iegūtu informāciju par citu ārstu izveidotajiem Rezultātiem noteiktam pacientam, nepieciešams: 

 nospiest pogu Noņemt filtru 

 laukā Dokumentu grupa norādīt Ambulatorie dokumenti 

 laukā Dokumentu tips norādīt Ambulatorā pakalpojuma rezultāts  

 nospiest pogu Atlasīt 
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