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MĀCĪBU MATERIĀLS 

ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM 

 

Pacienta veselības pamatdati 

 

Pacienta Veselības pamatdatus E-veselības portālā var apskatīt vai pievienot 

tikai, uzsākot pacienta  pieņemšanu. 

Pēc personas koda ievadīšanas un pogas Uzsākt pacienta pieņemšanu 

nospiešanas, izvēlnē atveriet sadaļu Veselības pamatdati 

Šajā sadaļā tiek atspoguļota informācija par pacientam noteiktajām 

diagnozēm, brīdinājumiem, diagnosticētajām alerģijām, biežāk lietotajiem 

medikamentiem un nepieciešamajām medicīniskajām ierīcēm. 

 

 

 

Lai skatītu katru no sadaļām sīkāk vai veiktu ierakstu pievienošanu/labošanu/anulēšanu, nepieciešams atvērt 

interesējošo sadaļu, ievadīt periodu, par kuru vēlaties atlasīt datus un spiest pogu Atlasīt: 
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DIAGNOZES 

Sadaļā Diagnozes ārsts var apskatīt pacientam noteiktās diagnozes, iegūt informāciju par to, kurš un 

kad ir noteicis diagnozes, pievienot jaunas diagnozes, anulēt savas pievienotās diagnozes, kā arī uzlikt 

Aizliegumu pacientam redzēt konkrētu diagnozi. 

Veselības pamatdatu sarakstā Diagnozes tiek iekļautas šādos veidos: 

• izgūstot datus no portālā “E-veselība” veidotajiem medicīniskajiem dokumentiem (tās ir norādītas 
piem. nosūtījumā vai ārsta slēdzienā)  

• pievienojot tās Veselības pamatdatos kā būtisku anamnēzes faktoru.  

 

Lai iegūtu informāciju par to, kurš un kad ir pievienojis konkrēto diagnozi, diagnožu sarakstā nepieciešams 

izvēlēties darbību- Skatīt.  
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Pēc lapas atvēršanas sadaļā Datu avots, sistēma uzrādīs dokumentu sarakstu, kuros konkrētā diagnoze ir 

bijusi norādīta. 

Gadījumos, kad ārstam nepieciešams ar pacientu izrunāt, piem. izmeklēšanas rezultātā iegūtos datus 

(iespējamo diagnozi), pirms tos ir apskatījis pats pacients, ārsts var uzlikt Aizliegumu pacientam redzēt 

norādīto diagnozi. Pēc aizlieguma uzlikšanas pacientam konkrētā diagnoze viņa profilā portālā “E-veselība” 

nebūs redzama. 

 

 

Lai pievienotu jaunu diagnozi pacienta Veselības pamatdatos, sadaļā Diagnozes nepieciešams nospiest 

pogu- Pievienot jaunu diagnozi 

 

Pēc formas Pievienot jaunu diagnozi atvēršanas, laukā Diagnozes nosaukums/kods, jāievada diagnozes 

nosaukumu vai kodu, konstatēšanas datumu un jānospiež pogu saglabāt. 
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BRĪDINĀJUMI 

 

Sadaļā Brīdinājumi ārsts var apskatīt ar pacienta veselību saistītos brīdinājuma datus,  kā arī pievienot 

jaunus vai anulēt esošos.  

Lai pievienotu jaunu brīdinājumu, nepieciešams nospiest pogu Pievienot jaunu brīdinājumu, un pēc formas 

atvēršanas ievadīt brīdinājuma tipu no saraksta un brīdinājuma tekstu un nospiest pogu Saglabāt. 

  

Brīdinājumiem ārsts var uzlikt Aizliegumu pacientam redzēt pievienoto informāciju. Lai to izdarītu, jāveic 

brīdinājumu atlasi pēc datumiem, jāizvēlas konkrēto ierakstu, kam nepieciešams pievienot aizliegumu un 

sadaļā skatīt var pievienot aizliegumu. 
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ALERĢIJAS 

 

Sadaļā Alerģijas ārsts var apskatīt pacientam diagnosticētās alerģijas,  kā arī pievienot jaunus datus. 

Lai iegūtu informāciju par diagnosticētajām alerģijām, nepieciešams norādīt laika periodu un nospiest pogu 

Atlasīt. Ir iespējams arī filtrēt alerģiju datus pēc vairākiem parametriem:  

 

 

Lai pievienotu jaunu alerģijas ierakstu, nepieciešams nospiest pogu Pievienot jaunu alerģiju un pēc formas 

atvēršanas, norādīt obligātos laukus – alerģijas tips, alergēna tips, alerģijas veids, alergēns, alerģijas izraisītā 

reakcija, reakcijas smaguma pakāpe, reakcijas novērošanas datums, konstatācijas apraksts. Ja alergēna tips 

ir medikaments, jānorāda arī medikamenta aktīvā viela. 

Ja pacientam ir pieejams atzinums par alerģiju, tad, aizpildot laukus ir/nav apstiprināta, jānorāda arī pārējos 

šīs sadaļas laukus. 

Pēc ievadlauku aizpildīšanas nospiediet pogu Saglabāt. 

 

Ja nepieciešams, pēc saglabāšanas ir iespēja labot alerģijas datus, anulēt pievienoto ierakstu kā arī uzlikt 

aizliegumu pacientam aplūkot alerģijas datus (sadaļā skatīt) 



Pacienta veselības pamatdati 

Lapa 6 no 8 
 
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas       2022.gada novembris 

lietotāju mācību materiāli 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacienta veselības pamatdati 

Lapa 7 no 8 
 
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas       2022.gada novembris 

lietotāju mācību materiāli 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati 

 
 

MEDIKAMENTI 

  

Sadaļā Medikamenti ārsts var apskatīt informāciju par pacienta biežāk lietotajiem medikamentiem, kā arī 

pievienot jaunus datus. Lai iegūtu informāciju par pacienta lietotajiem medikamentiem, nepieciešams 

norādīt laika periodu un nospiest pogu Atlasīt. 

 

Lai pievienotu jaunus datus,  nepieciešams nospiest pogu Pievienot jaunu medikamentu un pēc formas  

atvēršanas, norādīt Medikamenta nosaukumu un lietošanas periodu kā arī saglabāt pievienotos datus. 
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MEDICĪNISKĀS IERĪCES 

 

Sadaļā Medicīniskās ierīces ārsts var apskatīt informāciju par pacienta lietotajām medicīniskajām ierīcēm, 

kā arī pievienot jaunus datus.  

Lai iegūtu informāciju par pacienta lietotajām medicīniskajām ierīcēm, nepieciešams norādīt laika periodu 

un nospiest pogu Atlasīt. 

 

Lai pievienotu jaunus datus,  nepieciešams nospiest pogu Pievienot jaunu medicīnisko ierīci un pēc formas 

atvēršanas, aizpildīt obligātos (norādīti ar *) laukus, kā arī saglabāt pievienotos datus. 


