NR.

NEPIECIEŠAMAIS UZLABOJUMS

1.

Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas (KZRU) klasifikatoru datu ielādes pilnveidošana un
automatizācija E-veselības sistēmā

2.

No E-veselības sistēmas iesūtīto valsts kompensējamo medikamentu e-recepšu apmaksas sistēmas pilnveidošana un
automatizācija

3.

Medmāsu tiesību paplašināšana E-veselības sistēmā

4.

E-veselībā pieejamo funkcionalitāšu - "Pieraksti", "Nosūtījumi", "Rezultāti" - lietošanas paplašināšana, pilnveidošana un
automatizācija

5.

Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra (klasifikatoru) datu apmaiņas pilnveide

6.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datu monitoringa rīka pilnveidošana

7.

Medicīnas dokumenta “Izraksts – epikrīze” funkcionalitātes uzlabošana

8.

M saraksta zāļu un medicīnas ierīču izrakstīšanas iespējas nodrošināšana E-veselības sistēmā

9.

Portāla autorizācijas pilnveidošana (403. kļūdas paziņojums)

10.

Vizuālās diagnostikas attēlu apskates pilnveidošana

11.

E-veselībā pieejamā pakalpojuma “Liegt piekļuvi pacientu datiem” pilnveide

12.

Eiropas Savienībā reģistrēto medikamentu attēlojuma pilnveide E-veselības redzamajā zāļu sarakstā

13.

Kompensējamo zāļu izraksta mehānisma pilnveidošana

13.

Receptes elektronizēšanas funkcionalitātes pilnveidošana

14.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukumu kartes atspoguļojuma pilnveide E-veselības portālā

15.

Farmaceitu ikmēneša atskaišu uzlabošana un pilnveidošana

16.

Iedzīvotāju e-darbnespējas lapu atainošanas uzlabošana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sistēmā

17.

Atvērto e-darbnespējas lapu atainošanas uzlabošana Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
darba devējiem

18.

E-darbnespējas lapu atainošanas uzlabošana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

19.

E-receptes rezervācijas funkcionalitātes pilnveidošana

20.

E-veselības sistēmas klasifikatoru pilnveide, atainojot korektu informāciju par paralēli importētajiem medikamentiem

21.

Ilgstoši atvērto e-darbnespēju lapu atainošanas uzlabošana

22.

Informācijas pilnveide attiecībā uz ģimenes ārstu atainojumu iedzīvotāju E-veselības profilos

23.

E-recepšu atainošanas uzlabošana E-veselības portālā un aptieku informācijas sistēmā, ja ārsts strādā vienā vai vairākās
ārstniecības iestādēs vai mainījis darba vietu

24.

Parastās e-receptes derīguma termiņa pagarinājuma pilnveide

25.

Ārstniecības personas un ārstniecības iestādes reģistrācijas pilnveidošana E-veselības portālā

26.

INSPIRE funkcionalitātes (Eiropas Ģeoportāla sistēmas) pilnveidošana

27.

Vakcinācijas moduļa pilnveidošana

28.

Atgādinājumu sūtīšanas pakalpojuma uzlabošana un pilnveide E-veselības portālā iedzīvotājiem un ārstniecības personām

29.

E-darbnespējas lapas pagarināšanas iespēju uzlabošana ilgstoši slimojošu bērnu vecākiem

