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Papildus pieejamie pakalpojumi
Pakalpojumi, kuriem nav noteikts obligātais pārejas termiņš:
e-attēli
e-vakcinācija
e-konsultācijas
e-pieraksts
Papildus pakalpojumi:
Reģistrēšanās pie ģimenes ārsta
Auditācijas pieraksti
Datu pieejamības ierobežojumi
Pieteikšanās EVAK kartei
Pilnvarotās personas veselības datu apskate

Kur esam šodien ?
Šodienas darbi:
visu pieejamo pakalpojumu darbības nodrošināšana un pilnveidošana,
atbilstoši saņemtajiem lietotāju ierosinājumiem;
normatīvo prasību aktualizēšana;
atbalsts ārstniecības iestāžu un aptieku informāciju sistēmu integrācijai
ar E-veselības sistēmu;
darbs ar sadarbības iestādēm (t.sk.klasifikātoru turētājiem – datu
apmaiņas uzlabošana un datu kvalitātes pilnveide);
lietotāju atbalsta pilnveidošana (e-apmācības, atbalsta dienests,
pieejamā informācija utml.);
turpmākās E-veselības attīstības plānošana - 3.kārtas projektu
saskaņošana ar VARAM, kuru aktivitātes paredzētas laika periodā no
2017.gada līdz 2023.gadam

Ieviešanas gaita skaitļos
Noslēgto līgumu dinamika:
1.12.16.

26.01.17.

10.03.17.

15.05.17. 1.06.17.

26.06.17.

Ģimenes ārstu prakses
(1319, 24.9%)

132

171

186

258

281

328

Speciālistu prakses
(1196, 53.1%)

444

558

580

619

623

635

Stacionāri (100%)

39

45

50

52

52

52

Aptiekas (jur.personas)
(237, 84.8%)

174

197

201

201

201

201

Ieviešanas gaita skaitļos (2)
Autentificēšanās gadījumu skaita dinamika:
1.12.16. 26.01.17.
Gadījumu skaits

26128

98226

10.03.17.

15.05.17.

01.06.17.

15.06.17.

287703

508176

563416

619965

Izrakstīto / noslēgto darbnespējas lapu skaita dinamika*:
1.12.16.

26.01.17.

10.03.17.

15.05.17.

01.06.17.

15.06.17.

Izrakstītās DNL

343

3220

7822

15053

16974

18797

Noslēgtās DNL

129

2102

5931

12281

13977

15426

15.05.17.

01.06.17.

15.06.17.

11321

12728

14674

* Unikālie ārsti – 534 / 201 iestādēs

Izrakstīto e-recepšu skaita dinamika*:
1.12.16.
Gadījumu skaits

581

* Unikālie ārsti – 332 / 230 iestādēs

26.01.17. 10.03.17.
3641

7199

Paveiktais E-veselības sistēmas uzlabošanai
Receptes funkcionalitāte:
Receptes bez sērijas un numura;
Lietošanas norādījumu papildinājumi;
Papildus validācijas un brīdinājumi lietotājiem;
Jauna receptes statusa ieviešana;
Receptes ID drukāšana.

Darbnespējas lapu funkcionalitātei:
DNL izrakstīšana ar nākotnes datumu;
Datu apmaiņas ar VID / VSAA kvalitātes kontroles;
DNL sarakstu izmantošana;
DNL izrakstīšanas validācija.

Uzlabojumi klasifikātoru sihronizācijas procesam, nosūtījumu /
rezultātu izdrukas, medicīnisko dokumentu pieejamības
nodrošināšanā, pilnās diagnozes atspoguļošanā dokumentos,
datu apmaiņas nodrošināšanai ar NMPD.

Plānotie sistēmas uzlabojumi
(līdz 1.septembrim)
Darbnespējas lapu funkcionalitātei:
Nākotnes datumu robežgadījumi;
Papīra DNL uzskaite un validācijas;
Dažāda veida paziņojumi ārstiem.

Receptes funkcionalitātei:
E-receptes saņēmēju datu aizpilde;
E-receptes formas kompaktums (t.sk.parastajā receptē diagnoze tikai
ārstniecības kursam);
Recepšu izsniegšana par bērniem un delegātiem pēc saņēmēja PK;
Sarakstu atlases uzlabojumi.

Citas funkcionalitātes:
NMPD izsaukuma kartes;
PREDA uzlabojumi un datu migrācija.

Pieejamais atbalsts
Ārstniecības personām un farmaceitiem
E-veselības portālā pieejamas instrukcijas un video pamācības Eveselības lietošanā katram no pieejamajiem pakalpojumiem
Atbalsts Dienesta teritoriālajās nodaļās
Lietotāju atbalsta tālrunis 67 803 301 vai atbalsts@eveseliba.gov.lv
Informācija par līgumu slēgšanu 67 501 593 vai
eveseliba@eveseliba.gov.lv

Iedzīvotājiem
Interaktīvā karte ar ārstniecības iestādēm un aptiekām, kuras ir
gatavas darbam E-veselības sistēmā
Lietotāju atbalsta tālrunis 67 803 300 vai atbalsts@eveseliba.gov.lv
E-veselības portālā pieejamas instrukcijas un video pamācības Eveselības lietošanā katram no pieejamajiem pakalpojumiem

Izstrādātājiem
Atbalsts ārstniecības un aptieku informāciju sistēmu datu apmaiņai ar
E-veselības sistēmu - help@eveseliba.gov.lv

Kontakti
Nacionālais veselības dienests
Rīga, Cēsu iela 31, k-3, 6.ieeja
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/e-veseliba/par-eveselibu
eveseliba@eveseliba.gov.lv
www.twitter.com/VMNVD

