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Nosūtījumu E-veselības sistēmā iespējams izveidot gan pacienta pieņemšanas laikā, gan bez pacienta pieņemšanas. 

1. Nosūtījuma izveidošana pacienta pieņemšanas laikā. 

Lai izveidotu Nosūtījumu pacienta pieņemšanas laikā, nepieciešams uzsākt pacienta pieņemšanu, ievadot pacienta personas kodu laukā – Identifikators un 

nospiest pogu - Uzsākt pacienta pieņemšanu. 
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Pēc pacienta pieņemšanas apstiprināšanas tiks atvērti pacienta Personas dati un ātrās izvēlnes darbību veikšanai. 
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Lai izveidotu jaunu Nosūtījumu, nepieciešams izvēlēties ātrās izvēlnes pogu Izveidot jaunu nosūtījumu. 

Izvēlne tiek atvērta kā jauna forma Pacienta nosūtījuma izveidošana, kurā nepieciešams aizpildīt obligātos laukus (tie norādīti ar zvaigznīti - *): 

 nosūtīšanas pakalpojumu (norādot pakalpojumu, uz kuru tiek nosūtīts pacients - konsultāciju, izmeklējumu vai manipulāciju); 

 diagnozes veidu (norādot pamata diagnozi, kā arī blakus diagnozi un komplikācijas, ja nepieciešams); 

 diagnozi (nosaukumu vai diagnozes kodu); 

 anamnēzes datus (pacienta sūdzības, veiktos izmeklējumus, konsultantu slēdzienus, veikto ārstēšanu). 

 

Izveidoto nosūtījumu nepieciešams Saglabāt! 
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Pēc Nosūtījuma saglabāšanas to iespējams apskatīt un, ja nepieciešams, var Izveidot PDF failu. 

 

 

 

Nosūtījuma PDF failu iespējams saglabāt,  nosūtīt un izdrukāt.  
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2. Nosūtījuma izveidošana bez pacienta pieņemšanas. 

Lai izveidotu Nosūtījumu bez pacienta pieņemšanas, portāla kreisajā pusē nepieciešams izvēlēties izvēlni Nosūtījumi un rezultāti _ Jauns nosūtījums. 

Izvēlne tiks atvērta kā jauna forma - Pacienta nosūtījuma izveidošana, kurā nepieciešams norādīt: 

 Identifikatoru (pacienta personas kodu), Pieprasīt pacienta karti; 

 Nosūtīšanas pakalpojumu (pakalpojumu, uz kuru tiek nosūtīts pacients - konsultāciju, izmeklējumu vai manipulāciju); 

 Diagnozes veidu (pamata diagnozi, kā arī blakus diagnozi un komplikācijas, ja nepieciešams); 

 Diagnozi (nosaukumu vai diagnozes kodu); 

 Anamnēzes datus (pacienta sūdzības, veiktos izmeklējumus, veikto ārstēšanu). 

 

Izveidoto nosūtījumu nepieciešams Saglabāt! Pēc Nosūtījuma saglabāšanas to iespējams apskatīt un, ja nepieciešams, Izveidot PDF failu. 
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3. Diagnozes pievienošana nosūtījumu formā 

Nosūtījuma formā nepieciešams norādīt diagnozes veidu un diagnozes kodu vai nosaukumu. 

Diagnožu veidus iespējams norādīt vairākus: 

 pamata diagnozi 

 blakus diagnozi 

 nosūtīšanas diagnozi 

 komplikācijas u.c. 

Kā pirmais Diagnozes veids vienmēr būs Pamata diagnoze. Lai nosūtījumā pievienotu citus diagnožu veidus, piem. Blakus diagnozi, nepieciešams nospiest 

pogu . 
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Lai norādītu diagnozes, meklēšanas laukā Diagnoze nepieciešams ierakstīt diagnozes kodu vai nosaukumu. 

Pēc meklēšanas parametru ievadīšanas no SSK (Starptautisko slimību klasifikatora) automātiski tiks atrast precīzs diagnozes kods un nosaukums. 

Kā papildu rīku diagnožu meklēšanai var izmantot arī Diagnožu koku. 

Nospiežot pogu Apskatīt diagnožu koku, tas tiks atvērts kā atsevišķs logs.  
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4. Nosūtījumu saraksts. 

Nosūtījumu sarakstā var veikt gan vispārīgu, gan ļoti detalizētu nosūtījumu meklēšanu. 

Lai atrastu visus pacientam izveidotos nosūtījumus, nepieciešams: 

 nospiest izvēlni Nosūtījumu un rezultātu saraksts_ Nosūtījumu saraksts 

 norādīt laika periodu 

 nospiest pogu Meklēt 
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Ja nepieciešams, ārsts var veikt detalizētāku nosūtījumu meklēšanu, meklējot tos atbilstoši pakalpojuma nosaukumam, diagnozei vai statusam. 

Piemēram, norādot diagnozi I10, tiks atlasīti visi tie pacienta Nosūtījumi, kuros ir norādīta šī diagnoze.  
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5. Nosūtījuma statusi. 

Nosūtījumiem ir iespējami šādi statusi: 

 Reģistrēts - izveidots nosūtījums 

 Anulēts - anulēts nosūtījums (nederīgs) 

 Izpildīts  -pacients ir saņēmis pakalpojumu (konsultāciju, izmeklējumu, manipulāciju), t.i. sistēmā būs pieejams arī Rezultāts 

 Saistīts ar pierakstu - ir veikts pieraksts uz konkrēto pakalpojumu (šī funkcionalitāte šobrīd nav pieejama). 

 

6. Darbības ar nosūtījumu. 

Ar izveidotu Nosūtījumu iespējams veikt šādas darbības: 

 Skatīt (ārsts var apskatīt izveidoto nosūtījumu) 

 Labot (ārsts var labot savu izveidoto nosūtījumu) 

 Anulēt (ārsts var anulēt savu izveidoto nosūtījumu) 

 Izveidot rezultātu (ārsts var izveidot rezultātu uz nosūtījuma pamata) 

 Izveidot pierakstu (ārsts var izveidot pacientam pierakstu uz nepieciešamo pakalpojumu)   

 


