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E-recepte E-darbnespējas 
lapa

Medicīniskā 
informācija

Datu 
caurspīdīgums

Farmaceitiem 
un farmaceitu asistentiem



Līdz 2018. gada 1. janvārim e-receptes lietošana un kompensējamo 
zāļu papīra recepšu elektronizācija E-veselības sistēmā farmaceitiem un 
farmaceitu asistentiem ir brīvprātīga. 

No 2018. gada 1. janvāra valsts kompensējamos medikamentus (īpašās e-
receptes) varēs izrakstīt un zāļu izsniegšanu reģistrēt tikai E-veselības 
sistēmā vai sistēmā, kas ir pielāgota darbam ar E-veselību.
E-veselības sistēmā izrakstīto kompensējamo zāļu e-recepti (īpašo e-recepti) 
pēc zāļu izsniegšanas nebūs jāievada Vadības informācijas sistēmā (VIS). 
E-veselības datu apmaiņa ar VIS notiek automātiski – reizi dienā.

No 2018. gada 1. janvāra citu medikamentu e-recepšu izrakstīšana un zāļu 
izsniegšanas reģistrēšana E-veselības sistēmā būs brīvprātīga.

Uz papīra recepšu veidlapas arī pēc 2018. gada 1. janvāra būs jāizraksta:
• individuāli kompensējamās zāles;
• medicīniskās ierīces un M saraksta zāles;
• ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība;
• ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no ES dalībvalstīm,

Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē;
• personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;
• ja ārsts, kurš nestrādā ārstniecības iestādē, izraksta zāles personīgai

lietošanai (ne vairāk kā 50 receptes gadā);
• ja receptes izrakstīšana sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.
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Kas jāņem vērā?



Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam:

• jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

• jānosauc pacienta vārds un uzvārds;

• jānosauc e-receptes identifikācijas numurs (redzams E-veselības  
sistēmā ārstam, pacientam un deleģētajām personām).

Lai uzsāktu lietot E-veselības sistēmu, aptiekai ir jānoslēdz līgums un 
jānodrošina farmaceitiem un farmaceitu asistentiem piekļuve E-veselības 
sistēmai: 
• izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv;
• izmantojot līdz šim lietoto informācijas sistēmu, kas ir pielāgota 

darbam ar E-veselības sistēmu.
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Farmaceits izsniedz  
zāles un reģistrē 

izsniegšanu

E-receptes lietošana

ārsts E-veselības 
sistēmā izraksta  

pacientam e-recepti

Pacients dodas  
uz aptieku, lai  

iegādātos zāles

Aptiekā pacients  
uzrāda pasi vai  

personas apliecību 
(eID)

E-receptes izrakstīšanas laikā pacients var noteikt konkrētus cilvēkus, kuri 
drīkst aptiekā iegādāties viņam paredzētās zāles. Tādējādi e-receptes 
zāles varēs iegādāties tikai pacients un konkrētie cilvēki. Pacients var arī 
norādīt, ka vēlas zāles iegādāties tikai pats, liedzot to saņemšanu kādam 
citam.

Farmaceitam vai farmaceita asistentam, reģistrējot zāļu izsniegšanu, 
E-veselības sistēmā jānorāda informācija par zāļu saņēmēju aptiekā 
(pircēja vārds, uzvārds un personas kods).



atbalsts@eveseliba.gov.lv

ārstniecības personām 
un farmaceitiem 67803301

Lietotāju atbalsts

Līguma slēgšana

Noderīga informācija

E-veselības sistēmu uztur Latvijas Republikas
Nacionālais veselības dienests.

Katru dienu plkst. 8.00 – 20.00 

Nacionālais veselības dienests
67501593

eveseliba@eveseliba.gov.lv

Profesionāļiem, kuri strādā savā 
informācijas sistēmā, kas ir pielāgota 
darbam ar E-veselību, par sistēmas 
lietošanas jautājumiem ir jākonsultējas ar 
šīs sistēmas uzturētājiem.

Mācību materiāli par E-veselības sistēmas 
lietošanu un E-veselības ieviešanas 
jaunumi – www.eveseliba.gov.lv


