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Materiālā izmantoti izdomātu personu dati 

1. Rezultāta izveidošana pacienta pieņemšanas laikā 

Lai izveidotu rezultātu pacienta pieņemšanas laikā, nepieciešams: 

 ievadīt pacienta personas kodu laukā – Identifikators; 

 un nospiest pogu - Uzsākt pacienta pieņemšanu. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLI ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM-NOSŪTĪJUMI UN REZULTĀTI 
 

Materiālā izmantoti izdomātu personu dati 

 

Pēc pacienta pieņemšanas apstiprināšanas tiks atvērta  sadaļa  Personas dati un ātrās izvēlnes  nepieciešamo darbību veikšanai. 

Lai izveidotu jaunu Rezultātu:  

 izvēlieties ātrās izvēlnes pogu Izveidot apmeklējuma rezultātu;  

 vai arī jāatver kreisajā pusē esošā sadaļa Nosūtījumi un rezultāti. Pēc tam jāklikšķina uz sadaļas Jauns rezultāts. 
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Rezultātā tiks atvērta tukša forma  Rezultāta izveidošana, kurā 

nepieciešams aizpildīt obligātos laukus, norādot: 

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

 noteikto diagnozi;  

 rekomendācijas (ārstniecībai, darba režīmam, rehabilitācijai, 

sociālajam dienestam).  

Izveidoto Rezultātu nepieciešams Saglabāt!  

 

Sadaļā “Diagnoze” iespējams norādīt vairākus diagnožu veidus 

– pamata diagnozi, blakus diagnozi, komplikāciju diagnozi u.c. 

Kā pirmais Diagnozes veids vienmēr jānorāda Pamata diagnoze. Lai 

pievienotu citus diagnožu veidus, nepieciešams nospiest pogu , 

lai noņemtu – nepieciešams nospiest pogu . 

 

Sadaļā “Rekomencācijas” iespējams norādīt dažādus 

rekomandāciju veidus – ārstniecībai, darba režīmam, 

rehabilitācijai u.c. 

Taču kā pirmais Rekomendācijas veids vienmēr jānorāda 

Ārstniecībai. Lai pievienotu citus veidus, nepieciešams nospiest 

pogu , lai noņemtu - nospiest pogu . 
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Pēc rezultāta saglabāšanas, to iespējams apskatīt, kā arī izveidot tā PDF formu. 
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2. Rezultāta  izveidošana, pamatojoties uz ārsta izsniegtu nosūtījumu 

Lai izveidotu Rezultātu, pamatojoties uz ārsta izsniegtu nosūtījumu, ir nepieciešams atrast  vajadzīgo nosūtījumu.  

Lai to izdarītu portāla kreisajā pusē nepieciešams izvēlēties sadaļu Nosūtījumi un rezultāti – Nosūtījumu un rezultātu saraksts un klikšķināt uz šķirkli 

Nosūtījumu saraksts.  

Pēc tam jānorāda laika periods un jānospiež poga Meklēt. Lai sašaurinātu meklēšanu , ārsts var norādīt konkrētu Pakalpojumu vai Diagnozi un atzīmēt 

nosūtījuma statusu “Reģistrēts” un “Sasaistīts ar pierakstu”. 
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Sistēma atlasa atlases kritērijiem atbilstošos pacienta nosūtījumus.  

Nosūtījumiem ar statusu Reģistrēts, ārsts var izveidot rezultātu.  

Lai izveidotu rezultātu, kolonnā  “Darbības” ir jāklikšķina uz saites “Izveidot rezultātu”. Tiks atvērta forma “Rezultāta izveidošana”, kuru iespējams aizpildīt, 

vadoties pēc punktā 1.  aprakstītā. 
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3. Rezultātu saraksts 

Rezultātu sarakstā ir pieejami visi pacientam izveidotie rezultāti. Lai tos atlasītu, nepieciešams portāla kreisajā pusē nospiest izvēlni Nosūtījumu un 

rezultātu saraksts, izvēlēties šķirkli Rezultātu sarakstu, norādīt laika periodu un nospiest pogu Meklēt.  

Pēc datu apstrādes sistēma 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 pacienta rezultāti, kuros ir norādīta šī diagnoze.  
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4. 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 tikai savu izveidoto rezultātu, cita ārsta izveidotu rezultātu labot nav iespējams); 

 Nosūtījums (ārsts var apskatīt nosūtījumu, pamatojoties uz kuru ir izveidots rezultāts); 

 Apstiprināt rezultātu (ārsts var apstiprināt izveidoto rezultātu, kas maina rezultāta statusu uz “Apstiprināts/Pabeigts”. Rezultātu, kam piešķirts 

statuss “Apstiprināts/ Pabeigts”,  nav iespējams ne labot, ne anulēt).  

 

 

 


