SARAKSTS AR NEPIECIEŠAMAJIEM
UZLABOJUMIEM E-VESELĪBĀ

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

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

Medmāsu tiesību paplašināšana E-veselības
sistēmā

E-veselības sistēmā pieejamo
funkcionalitāšu- "Pieraksts", "Nosūtījums",
"Rezultāti"- lietošanas paplašināšana,
pilnveidošana un automatizācija

Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra
(klasifikatoru) datu apmaiņas pilnveide

Statuss

Ieviešana uzsākta

Ieviešana nav
uzsākta

Ieviests

Ieviešana uzsākta

Ieviests

Skaidrojums
Identificētas datu ielādes kļūdas, izstrādāts
process manuālai datu ielādei, kura rezultātā
sistēmas lietotājiem KZRU dati ir pieejami.
Gaidām sistēmu uzturēšanas līguma noslēgšanu,
lai uzsāktu darbu pie klasifikatoru ielādes
automatizācijas
Ir izstrādāta procedūra manuālai kompensējamo
medikamentu e-recepšu datu ielādei no E-veselības
sistēmas Vadības informācijas sistēmā. Darbs pie
automātiskās datu nodošanas mehānisma
labošanas nav uzsākts darba apjoma un cilvēku
resursu trūkuma dēļ
Ieviests atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem.
Nozare vēlas izmaiņas MK noteikumos, kas
ļautu māsām skatīties nosūtījumus

E-nosūtījumi un rezultāti ir pieejami E-veselības
portālā

Identificētas un novērstas datu ielādes kļūdas
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Nepieciešamais uzlabojums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMPL) datu monitoringa rīka pilnveidošana

Statuss
Ieviešana uzsākta

Skaidrojums
Kļūdas identificētas un izlabotas. Notiek
testēšanas darbi

Medicīnas dokumenta "Izraksts-epikrīze"
funkcionalitātes uzlabošana

Ieviests

Ir identificētas kļūdas, kas rodas datu ielādes
procesā no atsevišķām ārējo lietotāju sistēmām.
Ar konkrētām problēmām tiek strādāts.

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

Ieviešana nav
uzsākta

Ir izstrādāta pagaidu procedūra elektroniskai
datu apmaiņai starp ārstu un farmaceitu par
M saraksta zāļu un medicīnas ierīču izrakstīšanu

Portāla autorizācijas pilnveidošana
(403. kļūdas paziņojums)

Vizuālās diagnostikas attēlu apskates
pilnveidošana

Ieviests

Sistēmas kļūda novērsta regulāro sistēmas
ikmēneša apkopju rezultātā

Ieviests

E-veselības sistēmā tiek attēloti visi tie vizuālās
diagnostikas attēli, kas ir iesūtīti no ārstniecības
iestādēm ar DATAMED starpniecību

E-veselības sistēmā pieejamā pakalpojuma
"Liegt piekļuvi pacientu datiem" pilnveide

Ieviešana uzsākta

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

Ieviešana uzsākta

Tiek apzinātas lietotāju prasības uzlabojumiem

Tiek apzinātas lietotāju prasības uzlabojumiem
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Nepieciešamais uzlabojums

Statuss

Kompensējamo zāļu izrakstīšanas
mehānisma pilnveidošana

Ieviešana uzsākta

Receptes elektronizēšanas
funkcionalitātes pilnveidošana

Ieviešana nav
uzsākta

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

Ieviests

Farmaceitu ikmēneša atskaišu
uzlabošana un pilnveidošana

Ieviešana nav
uzsākta

Iedzīvotāju e-darba nespējas lapu
atainošanas uzlabošana Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) sistēmā
Atvērto e-darba nespējas lapu
atainošanas uzlabošana Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā darba devējiem
E-darba nespējas lapu atainošanas
uzlabošana valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā Latvija.lv

Ieviešana uzsākta

Ieviešana uzsākta

Ieviests

Skaidrojums
Tiek apzinātas lietotāju prasības uzlabojumiem

Problēma nav aktuāla

NMPD savā pusē pielāgoja klasifikatorus atbilstoši
VVIS prasībām

Tiek gatavota vēstule VM par iepirkuma
saskaņošanu

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie izmaiņām

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie izmaiņām

Sistēmas kļūda novērsta regulāro
sistēmas ikmēneša apkopju rezultātā
3

Nepieciešamais uzlabojums
E-receptes rezervācijas funkcionalitātes
pilnveidošana
E-veselības sistēmas klasifikatoru
pilnveide, atainojot korektu informāciju
par paralēli importētajiem
medikamentiem
Ilgstoši atvērto e-darba nespējas lapu
atainošanas uzlabošana
Informācijas pilnveide attiecībā uz
ģimenes ārstu atainojumu iedzīvotāju
E-veselības profilos
E-recepšu atainošanas uzlabošana
E-veselības portālā un aptieku
informācijas sistēmā, ja ārsts strādā vienā
vai vairākās ārstniecības iestādēs vai
mainījis darba vietu
Parastās e-receptes derīguma termiņa
pagarinājuma pilnveide

Statuss

Skaidrojums

Ieviešana nav
uzsākta

Tiek gatavota vēstule VM par iepirkuma
saskaņošanu

Ieviests

Ieviešana nav
uzsākta

Ieviešana uzsākta

Ieviešana nav
uzsākta

Ieviešana nav
uzsākta

Sakārtots klasifikatoru atjaunošanas process

Tiek precizēts normatīvo aktu regulējums

Problēmas identificētas, kļūdas tiek
labotas manuāli

Problēma nav aktuāla

Tiek gatavota vēstule VM par iepirkuma
saskaņošanu
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Nepieciešamais uzlabojums

Statuss

Skaidrojums

Ārstniecības personas un ārstniecības
iestādes reģistrācijas pilnveidošana
E-veselības portālā

Ieviešana uzsākta

Nav pabeigts testēšanas process TEST vižu
nepilnību dēļ

INSPIRE funkcionalitātes
(Eiropas Ģeoportāla sistēmas)
pilnveidošana

Ieviešana uzsākta

Tiek definētas prasības, veikta testēšana

Vakcinācijas moduļa
pilnveidošana

Ieviešana uzsākta

Tiek pārstrādātas biznesa prasības

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

Ieviešana uzsākta

Problēmas identificētas, kļūdas tiek
labotas manuāli

E-darba nespējas lapas pagarināšanas
iespēju uzlabošana ilgstoši slimojošu
bērnu vecākiem

Ieviešana uzsākta

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie izmaiņām
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