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1. Zāļu izsniegšana 

E-receptē izrakstītās zāles var izsniegt 2 veidos: 

Ja zāles pacientam iegādājas cita persona, kurai recepte nav izrakstīta, tad, vadoties pēc svītrkoda vai ievadot receptes identifikācijas numuru. 

Ja zāles iegādājas pats pacients, tad recepti atlasa pēc pacienta personas koda. 
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2. Zāļu izsniegšana pēc receptes identifikācijas numura 

Lai izsniegtu zāles pēc to identifikācijas numura, laukā Receptes identifikācijas numurs ievadiet receptes identifikācijas numuru (unikāla sistēmas ģenerēta 

ciparu virkne) un noklikšķiniet uz pogas Izsniegt. 

Pēc minēto darbību veikšanas ekrānā būs redzama pilna ārsta izrakstītā e-recepte, kurai nepieciešams reģistrēt zāļu izsniegšanu. 
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3. Zāļu izsniegšana pēc pacienta identifikatora (personas koda) 

Lai izsniegtu zāles pēc pacienta identifikatora (personas koda), laukā Identifikators ievadiet pacienta personas kodu kā 11 ciparu virkni un noklikšķiniet uz 

pogas Atlasīt. 

Pēc minēto darbību veikšanas ekrānā būs redzams pacientam izrakstīto recepšu saraksts.  

Pie izsniedzamā ārstniecības līdzekļa klikšķiniet uz saites Izsniegt. 
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Abos iepriekš aprakstītajos gadījumos (atlasot e-recepti pēc tās identifikācijas numura vai pacienta personas koda) pēc pogas Izsniegt nospiešanas  tiek iegūta 

pilna ārsta izrakstītā e-recepte ar precīzu zāļu nosaukumu, devām un citu informāciju.  

JA ĀRSTA IZRAKSTĪTAJĀ RECEPTE IR NORADĪTS TIKAI RECEPTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, tas nozīmē, ka recepte ir pieejama tikai E-veselības sistēmā. 

Pacients zāles var iegādāties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID) vai nosaucot receptes identifikācijas numuru, personas vārdu un uzvārdu, 

ja zāles tiek iegādātas cita cilvēka vietā. 

 

Savukārt, JA ĀRSTA IZRAKSTĪTAJĀ RECEPTĒ IR NORĀDĪTA RECEPTES VEIDLAPAS SĒRIJA UN NUMURS, KĀ ARĪ RECEPTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS,  tas 
nozīmē, ka recepte ir pieejama gan E-veselības sistēmā, gan veikta tās izdruka uz receptes papīra veidlapas.  
 

 

Tāpēc farmaceitam vai farmaceita asistentam, veicot receptes, kurai ir norādīta veidlapas sērija un numurs, apkalpošanu  – tiks paradīts šāds informatīvais 

paziņojums: Svarīgi! Pacientam šī recepte ir izsniegta arī uz receptes veidlapas. Lai novērstu medikamenta dubultu izsniegšanu, lūdziet pacientu Jums iesniegt 

papīra recepti.  

 
Šajā gadījumā pacients vai tā pārstāvis zāles var iegādāties, uzrādot izdrukāto recepti un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID). Savukārt farmaceits 
vai farmaceita asistents var izsniegt zāles un reģistrēt to izsniegšanu tikai pēc izdrukātās papīra receptes saņemšanas . Šim tekstam vajadzētu sekot pēc 
paziņojuma attēla.  
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4. Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojuma pievienošana  

Lai reģistrētu zāļu izsniegšanu, atvērtajā receptes informācijas logā noklikšķiniet uz pogas Pievienot izsniegšanu. 
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Pēc pogas Pievienot izsniegšanu nospiešanas tiek atvērta ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojuma forma, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie 

noradīti ar zvaigznīti *): 

 Lielākā daļa lauku (izsniegšanas datums, zāļu nosaukums, daudzums un tā 

mērvienība, zāļu saņēmējs) izsniegšanas ziņojumā tiek aizpildīti 

automātiski, iekļaujot informāciju no e-receptes.  Tos ir iespējams arī 

mainīt vai labot manuāli. 

 Aizpildot lauku Zāļu nosaukums, sistēma automātiski piedāvās atbilstošus 

ierakstus no Latvijas un Eiropas  zāļu reģistra.  

 Laukā Daudzums ierakstiet izsniedzamā ĀL daudzumu. Piemēram, ja 

izsniedzat 1 iepakojumu, laukā Daudzums ierakstiet ciparu 1, bet laukā 

Daudzuma mērvienība izvēlieties no saraksta – Oriģināli. Ja izsniedzat 30 

tabletes, tad laukā Daudzums ierakstiet ciparu 30, savukārt laukā 

Daudzuma mērvienība izvēlieties – N. 

 Laukā Iepakojumu skaits ierakstiet izsniegto iepakojumu daudzumu. Ja 

izsniedzat nepilnu iepakojumu, rakstiet daļskaitļus, piemēram, 0.5. 

 Laukā Cena ierakstiet zāļu pārdošanas cenu Jūsu aptiekā. 

 Lauks Apmaksai tiek aizpildīts automātiski, atbilstoši iepakojumu skaitam 

un cenai.  

 Lauki par zāļu saņēmēju tiek aizpildīti automātiski, iekļaujot informāciju no 

e-receptes. Savukārt, ja saņēmējs ir deleģēta persona, norādiet, ka 

saņēmējs ir trešā persona un atbilstošajā laukā ierakstiet tās personas 

datus. 

 Kad obligātie lauki ir aizpildīti, noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS FARMACEITIEM UN FARMACEITU ASISTENTIEM “PARASTĀS E-RECEPTES APKALPOŠANA“ 

 

5. Zāļu izsniegšanas reģistrēšana 

Kad ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojums ir pievienots, farmaceits var: 

 Reģistrēt izsniegšanu – pabeigt darbu ar konkrēto recepti;  

 Atcelt izsniegšanu – dzēst informāciju par izsniegšanu, ja klients ir pārdomājis un nevēlas pirkt ĀL; 

 Izveidot lietošanas norādījumus PDF – farmaceits var izdrukāt pacientam receptē iekļautos lietošanas norādījumus; 

 Drukāt neizsniegto daudzumu PDF – farmaceits var izdrukāt pacientam informāciju par atlikušo daudzumu, kuru viņš vēl ar šo recepti var 

izņemt; 

 Atgriezties –klikšķinot uz šīs pogas, notiek atgriešanās iepriekšējā logā.  
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6. Lietošanas norādījumu izdruka 

Klikšķinot uz pogas Izveidot lietošanas norādījumus PDF, tiek atvērti receptē iekļautie ārsta 

norādījumi PDF formātā, kurus var saglabāt un izdrukāt. 

Zāļu lietošanas norādījumos tiek iekļauts: 

 pacienta vārds un uzvārds; 
 zāļu nosaukums; 

 norādījumi; 
 ārstēšanas kursa ilgums. 

 
 

 
 
 

7. Neizsniegto zāļu daudzuma izdruka 

Noklikšķinot uz pogas Drukāt neizsniegto daudzumu PDF, tiek atvērta informācija par vēl 

neizsniegto zāļu daudzumu. 

Izdruka tiek sagatavota PDF formātā. Tajā tiek iekļauta šāda informācija: 

 receptes ID; 
 zāļu nosaukums; 
 informācija par drukāšanas un receptes izrakstīšanas datumiem; 
 kopējais izrakstītais daudzums; 
 atlikušais daudzums. 

 

                                                            


