


1 Kā iegādāties e-receptes zāles sev?
Aptiekā jāuzrāda savs personu apliecinošs 
dokuments - pase vai personas apliecība (eID). 

Lietotāju atbalsts 67803300 67803301
katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00

atbalsts@eveseliba.gov.lv
Iedzīvotājiem Ārstniecības personām

un farmaceitiem

Kā iegādāties e-receptes zāles citam 
cilvēkam?
Aptiekā: 

jāuzrāda e-receptes ID numurs (redzams 
E-veselības sistēmā ārstam un pacientam);
jānosauc tā cilvēka vārds un uzvārds, kuram 
zāles iegādāsieties;
jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments.
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Kā ārsts var izrakstīt e-recepti mājas 
vizītē?

Viedierīcē (portatīvajā datorā, planšetē u.c.).

Izsniedzot vai nosaucot pacientam e-receptes 
ID numuru, kuru pirms došanās mājas vizītē 
ārsts rezervē E-veselības sistēmā. Atgriežo-
ties praksē, ārsts izraksta e-recepti ar 
konkrētu ID numuru, un tad zāles var 
iegādāties aptiekā.

Ārsts var izrakstīt recepti arī papīra formā, ja 
zāles pacientam ir nepieciešamas nekavējo-
ties.
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Vai par e-receptes izrakstīšanu ir jāmaksā?
Ja e-recepti izraksta ārsta apmeklējuma laikā, tad 
pacientam ir jāveic pacienta iemaksa, jo tā tiek 
veikta par ārsta apmeklējumu. Savukārt, ja 
e-recepti izraksta bez ārsta apmeklējuma 
(piemēram, hroniskam pacientam) – pacienta 
iemaksa netiek iekasēta. Lēmumu par e-receptes 
attālinātu izrakstīšanu pieņem ārsts.
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Vai e-receptes zāles var iegādāties pa 
daļām?
Pa daļām var iegādāties parasto e-recepšu (zilā 
krāsā) zāles. Īpašo e-recepšu (rozā krāsā) zāles 
(valsts kompensējamās, psihotropās un narkotiskās 
zāles), tāpat kā līdz šim, nedrīkst iegādāties pa 
daļām. 

Ja ārsts ir noteicis, ka kompensējamos medikamen-
tus pacientam ir jālieto, piemēram, trīs mēnešus, 
taču pacients nevēlas visu medikamentu daudzumu 
iegādāties vienlaicīgi, pacientam ir tiesības lūgt ārstu 
izrakstīt trīs e-receptes – katram mēnesim noteiktu 
zāļu apjomu.
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Kā iegādāties e-receptes zāles savam 
nepilngadīgajam bērnam?
Vecākam (vai aizbildnim) aptiekā jāuzrāda savs 
personu apliecinošs dokuments un jānosauc bērna 
vārds, uzvārds. 
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Kā deleģēt citu cilvēku savu e-recepšu zāļu 
iegādei?
Autorizējoties E-veselības portālā, sadaļā “Tiesību 
deleģējumi”. 

Deleģētais cilvēks varēs iegādāties 
pacienta e-receptes zāles, neuzrādot 
e-receptes ID numuru. 

Deleģētais cilvēks varēs arī apskatīt visas 
pacientam izrakstītās e-receptes un citu 
medicīnisko informāciju (atkarībā no pacienta 
noteiktās piekļuves apmēra).

Noteikto deleģējumu var mainīt vai atcelt.
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Kādos gadījumos zāles turpina izrakstīt uz 
papīra recepšu veidlapām?

Izrakstot individuāli kompensējamās zāles.
Izrakstot medicīniskās ierīces.
Izrakstot valsts kompensējamās M saraksta 
zāles.
Ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdroši-
nāšanas sabiedrība.
Izrakstot zāles personai, kura nav reģistrēta 
Iedzīvotāju reģistrā.
Ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti 
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē.
Ja e-receptes izrakstīšana nav iespējama 
tehnisku iemeslu dēļ.

7

Kur var apskatīt savas e-receptes?
Autorizējoties E-veselības portālā, sadaļā 
“Receptes”. Tajā ir redzamas visas e-receptes,
to izrakstīšanas datums, derīguma termiņš u.c. 
informācija.
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www.eveseliba.gov.lv

Kas ir e-receptes identifikācijas numurs?
Katrai izrakstītajai e-receptei E-veselības sistēmā 
tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs jeb 
receptes ID. E-receptes ID var noskaidrot, autorizē-
joties E-veselības portālā (sadaļā “Receptes”), vai 
lūgt par to informāciju ārstam. ID numuru var izdrukāt 
no E-veselības portāla, uzrādīt kā attēlu telefonā u.c. 
E-receptes ID numurs jāuzrāda gadījumos, ja 
pacienta vietā zāles iegādājas kāds cits.
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Parasto e-recepšu izrakstīšana ārstiem ir 
brīvprātīga.


