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MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz sadaļas Receptes un izvēlieties atbilstošo darbību - Izrakstīt īpašo recepti. 

 

Pēc augstāk minēto darbību veikšanas tiek atvērta īpašās receptes forma.  

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

1. Pacients 

Ja ir uzsākta pacienta pieņemšana, tad sadaļā Receptes informācija par pacientu jau ir iekļauta.  

 

Ja pacienta pieņemšana nav uzsākta, tad laukā Identifikators ir jāieraksta pacienta personas kods un jānospiež poga Pieprasīt pacienta karti. 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

2. Receptes dokuments 

Izrakstīšanas datumu sistēma veidos automātiski. 

Arī receptes derīguma termiņu sistēma veidos automātiski, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, un tas nav rediģējams.  

Ja tiek norādīta pazīme ārstēšanas kursam, obligāti ir jānorāda ārstēšanas kursa ilgumu un jāizvēlas mērvienību, piemēram, 10 dienas,  3 mēneši. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

3. Diagnozes pievienošana 

Īpašajai receptei diagnozes norādīšana ir obligāta.  

Lai norādītu diagnozi, var rīkoties vairākos veidos: 

 ievadīt diagnozes kodu; 

 izvēlēties diagnozi no īsā saraksta. 

Nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta iespēja apskatīt diagnožu kodus un nosaukumus diagnožu kokā. 

 

Papildu diagnoze nav obligāti aizpildāms lauks. 

 

 

 

 

 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

4. Diagnožu Koks 

 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

5. Ārstniecības līdzekļa norādīšana 

Ārstniecības līdzekli var izvēlēties no Latvijā un Eiropā reģistrēto zāļu saraksta, no zāļu vielu saraksta, no kompensējamo zaļu grupas saraksta vai no 

kompensējamo zāļu saraksta.  

Atzīmējot rūti Norādīt ārstniecības līdzekli brīvā tekstā, var izrakstīt ekstemporāli pagatavojamās zāles. Brīvā teksta laukā var ievadīt arī Latvijā nereģistrētās 

zāles (kuras neietilpst jau esošajā izvēlnē), kā arī iespējams ievadīt zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu.  

Ievadot pirmos nepieciešamo zāļu nosaukuma burtus, sistēma automātiski piedāvās atbilstošus ierakstus no Latvijas un Eiropas zāļu reģistra. 

Ja tiek norādīts ārstniecības līdzeklis no Latvijā un Eiropā reģistrēto zaļu saraksta vai no kompensējamo zāļu saraksta, nepieciešams aizpildīt šādus laukus: 

 zāļu forma - tiek aizpildīta automātiski atbilstoši norādītajām zālēm; 

 izrakstītais daudzums – jānorāda mērvienības skaitlis (skaitļa formāts 1,2,3 utt.) 

 izrakstītā daudzuma mērvienība – jāizvēlas no piedāvātajām vērtībām: g (grami) ,ml (mililitri), N (skaits -1,2,3 utt.) un oriģināli (piemēram, oriģināla 

paciņa, iepakojums utt.) 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Ja tiek norādīta zāļu aktīvā viela no zāļu vielu saraksta vai no kompensējamo zāļu grupas saraksta nepieciešams aizpildīt šādus laukus: 

 zāļu forma – jāizvēlas no sarakstā piedāvātajām vērtībām (tabletes, kapsulas, gēls, pilieni utt.); 

 zāļu stiprums – jānorāda skaitlis; 

 zāļu stipruma mērvienība – jāizvēlas no piedāvātajām vērtībām (mg, ml, UI utt.); 

 izrakstītais daudzums – jānorāda mērvienības skaitlis (skaitļa formāts 1,2,3 utt.); 

 izrakstītā daudzuma mērvienība – jāizvēlas no piedāvātajām vērtībām g (grami), ml (mililitri), N (skaits -1,2,3 utt.) un oriģināli (piemēram, oriģināla 
paciņa, iepakojums utt.). 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

6. Kompensācijas iespējas 

Kad ir norādīta informācija par zālēm, kļūst aktīva poga Kompensācijas iespējas. 

Noklikšķinot uz tās, atveras informatīvs logs, kurā tiek uzrādīts iespējamais kompensācijas apmērs. 

 

 

Šī iespēja kalpo informatīvam nolūkam, lai pārbaudītu vai iespējams šīm konkrētajām zālēm un šim pacientam izrakstīt ārstniecības līdzekli ar valsts 

kompensāciju.  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

7. Kompensācijas nosacījumi 

Pēc noklikšķināšanas uz pogas Izgūt kompensācijas nosacījumus, sistēma pati aprēķinās piemērojamās kompensācijas apmēru, ņemot vērā personas datus, 

norādīto diagnozi un izvēlēto ārstniecības līdzekļi. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Logā Kompensācijas nosacījumu saraksts ir redzami kompensācijas nosacījumi. 

Norādiet piemērojamo kompensācijas apmēru, noklikšķinot uz saites Izvēlēties.  

 

 

Informācija par piemērojamo kompensāciju tiek iekļauta īpašajā receptē. 

 

Konkrētu zāļu pirmajā izrakstīšanas reizē, lauks konkrētu zāļu norādīšanas pamatojums ir obligāti aizpildāms.   



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

8. Lietošanas norādījumi 

Lauks Lietošanas norādījumi ir obligāti aizpildāms. To var aizpildīt brīvā tekstā vai izvēloties kādu (vienu vai vairākas) no jau sistēmā uzrādītajām lietošanas 

instrukcijām, noklikšķinot uz tās.  

Ierakstiet ārstēšanās kursa ilgumu un izvēlieties mērvienību, piemēram, 10 dienas,  3 mēneši. 

 

9. Izsniegšanas nosacījumi 

Šis lauks nav obligāti aizpildāms. Tajā ārsts var norādīt papildu informāciju farmaceitam. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

10. Saņēmēji 

Šis lauks nav obligāti aizpildāms. 

Ārsts var norādīt 1 - 2 saņēmējus (pacientu, citas personas) vai arī nenorādīt nevienu.   

 

11. Receptes apstiprināšana 

Pēc visu obligāto lauku aizpildīšanas, noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt receptes izrakstīšanu. 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “ĪPAŠĀS E-RECEPTES IZRAKSTĪŠANA“ 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Ja receptes ievadīšanu vēlaties atcelt un palikt receptes ievades logā, noklikšķiniet uz pogas Attīrīt ievadlaukus. 

Savukārt, ja receptes ievadīšanu vēlaties atcelt un atgriezties iepriekšējā logā, noklikšķiniet uz saites Atgriezties.  

 

 

Pēc receptes apstiprināšanas sistēma piedāvā: 

 izveidot lietošanas norādījumu pdf; 

 izveidot svītru koda pdf; 

 izveidot pdf; 

 atsaukt recepti.  

 

Lai atgrieztos sadaļā Receptes, noklikšķiniet uz pogas Atgriezties. 

 

 


