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Aizliegumu apskatīt noteiktu medicīnisko informāciju E-veselības sistēmā var noteikt: 

 pacients → ārstiem un pacienta deleģētiem cilvēkiem; 

 ārsts → pacientam. 

 

ĀRSTA PROFILS 

Aizliegumu noteikšana pacientam 

Aizlieguma noteikšana pacientam iespējama tikai tad, ja ārsts ir uzsācis pacienta pieņemšanu. 

Aizlieguma noteikšana iespējama šādās E-veselības portāla izvēlnēs: 

 veselības pamatdatos (noteiktām diagnozēm, alerģijām, brīdinājumiem u.c.); 

 medicīniskajos dokumentos (nosūtījumiem, ārstu slēdzieniem, izmeklējumu rezultātiem u.c.). 
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Aizlieguma noteikšana Veselības pamatdatos 

Lai noteiktu Aizliegumu pacientam redzēt medicīnisko informāciju (piem. diagnozes, alerģijas u.c.) izvēlnē Veselības pamatdati nepieciešams: 

 atlasīt diagnožu sarakstu noteiktā laika periodā (diagnozes → datums no…līdz → Atlasīt) un atvērt izvēlēto dokumentu (darbība – Skatīt) 
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 nospiest izvēlni – Aizliegumi, noteikt aizliegumu un saglabāt datus 

 

 

Pēc aizlieguma  noteikšanas konkrētā diagnoze pacienta profilā nebūs redzama, savukārt atgriežoties diagnožu sarakstā, ārsts Veselības pamatdatos 

(piemēram, diagnožu sarakstā ) var redzēt pacientam noteiktos aizliegumu.  
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Aizlieguma noteikšana medicīniskajos dokumentos 

Lai noteiktu pacientam aizliegumu redzēt  medicīnisko informāciju izvēlnē Medicīniskie dokumenti, nepieciešams : 

 nepieciešams atlasīt medicīnisko dokumentu sarakstu noteiktā laika periodā (medicīniskie dokumenti → datums no…līdz → Atlasīt) un atvērt izvēlēto 

dokumentu (darbība - Skatīt); 
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 nospiest izvēlni – Aizliegumi, noteikt aizliegumu un saglabāt datus 

 

 

Pēc aizlieguma noteikšanas konkrētais medicīniskais dokuments  pacienta profilā nebūs redzams. 
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IEDZĪVOTĀJA PROFILS 

Iedzīvotājs var liegt piekļuvi E-veselības sistēmā saviem medicīniskajiem datiem: 

 ārstam; 

 deleģētajam cilvēkam; 

 ārstam un deleģētajam cilvēkam. 

Norādītajām lietotāju grupām piekļuvi var liegt: 

 visai Pacienta kartei (Kartes pilnais aizliegums); 

 noteiktai medicīniskajai informācijai (noteiktām diagnozēm vai med.dokumentam) 

Kartes pilnais aizliegums 

Lai noteiktu pilnu aizliegumu pacienta kartei, nepieciešams ieiet sadaļā Personas dati un, nospiežot izvēlni Kartes pilnais aizliegums,  noteikt aizliegumu 

izvēlētai lietotāju grupai. 

Pēc aizlieguma noteikšanas norādītajai lietotāju grupai nebūs pieejama visa pacienta Veselības pamatdatos (diagnozes, alerģijas, brīdinājumi u.c.) iekļautā 

informācija. 
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Skats no ārsta profila, ja pacients noteicis Pilno kartes aizliegumu E-veselības sistēmā. 
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Aizlieguma noteikšana Veselības pamatdatos 

Lai noteiktu aizliegumu konkrētai medicīniskajai informācijai: 

 nepieciešams atlasīt diagnožu sarakstu noteiktā laika periodā (diagnozes → datums no…līdz → Atlasīt) un atvērt izvēlēto dokumentu 

(darbība – Skatīt); 
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 nospiest izvēlni – Aizliegumi un uzlikt aizliegumu. 

 

Pēc aizlieguma  noteikšanas norādītajām lietotāju grupām konkrētā medicīniskā informācija nebūs pieejama. 
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Aizlieguma  noteikšana Medicīniskajos dokumentos 

Lai noteiktu aizliegumu konkrētai medicīniskajai informācijai Medicīniskajos dokumentos: 

 nepieciešams atlasīt medicīnisko dokumentu sarakstu noteiktā laika periodā (medicīniskie dokumenti → datums no…līdz → Atlasīt) un 

atvērt izvēlēto dokumentu (darbība - Skatīt); 
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 nospiest izvēlni Aizliegumi un noteikt aizliegumu. 

 

Pēc aizlieguma noteikšanas norādītajām lietotāju grupām konkrētā medicīniskā informācija nebūs pieejama. 


