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Lietotājs: ____ 
    Parole: ____ 
 
 

1.   Pieteikšanās – darba uzsākšana ar sistēmu. 
 

 
 
 
 

1. Katrā licencē pie struktūrvienības tiek ievadīts lietotāja vārds, uzvārds un prakses 
darbības forma (privātprakse,  SIA vai cita). 

 
2. Ievadiet lietotājvārdu un paroli prasītajos laukos. 

 
3. Lai apstiprinātu  prasīto informāciju – nospiediet „ Labi”. 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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2. Programmas sadaļu apraksts 
 

 
 
1. Programmas sadaļu vērtne 
2. Moduļu vērtne 
3. Programmas moduļu navigators 
4. Izvēlnes (programmas un moduļa) 
5. Programmas rīkjosla 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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3.  Pierakstu veidoðana 
 
 

 
 
 
 

1. Lai atvērtu „ Plānotāju”  ar kursoru atzīmējiet navigatora ierakstu rindu „Plānotājs” (1) 
un ar peles kreisā taustiņa dubultklikšķi nospiediet uz „Plānotāja” moduļa nosaukuma vai 
nospiediet „Enter” . 

2. Lai izvēlētajā laikā piereģistrētu pacientu, novietojiet kursoru vajadzīgajā brīvajā 
pierakstu  rindā  un nospiediet „Enter” taustiņu vai peles dubultklikšķi (2). Atveroties 
meklēšanas logam, nospiediet „ Pievienot”  - atvērsies logs „ Atvērt  ambulatoro 
karti/Meklēt pacientu”. 

3. Lai apskatītu cita lietotāja kalendāru, nospiediet uz izvēlētā lietotāja vārda (3). 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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4.  Pacienta meklēšana  un ambulatorās kartes 
atvēršana 
 
 

 
 
 

1. Lai atvērtu ambulatoro karti, rīku joslā nospiediet augšējā izvēlnes rindā ikoniņu 
„Mape”(1) vai taustiņu kombināciju Ctrl+H. Atvērsies meklēšanas logs. 

2. Pacientu iespējams sameklēt pēc viena no trim kritērijiem: ievadot personas kodu; 
dzimšanas datumu (dienu, mēnesi un gadu) vai ievadot vārda vai uzvārda daļu (2). 
Nospiediet „Meklēt”. 

3. Lauciņā „ Ambulatorā  karte” izvēlieties lietotāju, kurš atver ambulatoro karti (3). 
Nospiediet „Labi”, lai atvērtu ambulatoro karti. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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5. Pacienta dati - rediģēšana 
 
 

 
 
 

1. Lai veiktu izmaiņas pacienta datos,  ar peles kreiso taustiņu nospiediet uz „bultiņas” 
pie „Pacienta vadība” moduļa nosaukuma. Izvēlieties ieraksta rindu „Pacienta dati”  
(1). Izvēlieties komadu „Rediģēt” (2). 

2. Sadaļā „Pacients” svarīgi ir pievērst  uzmanību prasītajiem laukiem zem zilā 
virsraksta „Ģimenes ārsts” – tur ir sadaļa „Statuss” – nospiežot bultiņu uz leju ir 
iespēja izvēlēties pacienta statusu: Reģistrēts, Nereģistrēts, Izslēgts vai Pārreģistrēts. 
Šī informācija būs redzama pārskata laukā „Demogrāfija” atverot Pacienta datus. 

3. Sadaļā „Kodi” ir iespējams norādīt pacienta apdrošināšanas polises numuru, veidu, 
AAS un derīguma termiņu, ja pacienta tāda ir. 

4. Sadaļā „Talons” iespējams atzīmēt „Pacienta grupu” (ja pacients ir pieaugušais, bez 
īpašām privilēģijām vai ierobežojumiem, pēc noklusējuma tā ir „0” grupa) 

5. Veiciet nepieciešamās izmaiņas pacienta datos un beigās nospiediet „Saglabāt” (3). 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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6. Jauns ambulatorās kartes ieraksts 
 
 

 
 
 

1. 1. Lai izveidotu jaunu ierakstu ambulatorajā kartē,  ar peles kreisā taustiņa 
dubultklikšķi nospiediet uz „Ieraksti” moduļa nosaukuma (1). Izvēlieties komandu 
„Jauns” no izvēlnes rindas. 

2. Izvēlieties nepieciešamo konsultāciju veidlapu un apstipriniet nospiežot taustiņu 
„Labi”(2). 

3. Veiciet ierakstu konsultāciju veidlapā brīva teksta veidā vai izmantojot iepriekš 
sagatavotās teksta saīsnes. Beigās nospiediet „Saglabāt”(3). 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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7. Jaunas teksta saīsnes veidošana  
 
 

 
 
 
 

1. Lai izveidotu jaunu teksta saīsni,  augšējā izvēlnes rindā nospiediet „Fails”, talāk 
„Iestatījumi” (1), vispārējo iestatījumu sadaļā izvēlieties rindu „Teksta 
saīsnes”(2).  

2. Pēc komandas„Jauns”(3) sistēma atver jaunu lodziņu teksta ievadīšanai – augšējā 
rindā ierakstiet kodu (ciparu un/vai burtu kombināciju, ar kuru turpmāk 
aktualizēsiet ievadīto saīsni), piedāvātajā lodziņā ierakstiet vajadzīgo tekstu. 

3. Beigās nospiediet taustiņu „Labi” , lai apstiprinātu izveidoto saīsni. 
4. Lai turpmāk lietotu saīsnes, nospiediet jūsu izvēlēto kodu un starpsitiena taustiņu 

(uz klaviatūras garais taustiņš). 
 
___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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8. Diagnozes reģistrēšana 
 
 

 
 
 

1. Lai ambulatorajā kartē atzīmētu pacientam uzstādīto diagnozi,  atveriet moduli 
„Diagnozes”(1). Izvēlieties komandu „Jauns” (2). Jums tiks piedāvātas 3 vērtnes 
– „Meklēt”, „Saraksts” un „Blakusdiagnoze”. 

2. Parasti aktīvs ir lauks „Meklēt”. Lai atrastu vajadzīgo diagnozi, ierakstiet tās kodu 
vai teksta nosaukuma daļu un nospiediet „Meklēt” (3). Ja ievadot diagnozes 
nosaukuma daļu un nospiežot pogu „Enter” vai „Meklēt”, sistēma neko neatrod, 
mēģiniet ievadītajam vārdam abās pusēs ielikt „%” zīmes, tās aizstāj visus 
trūkstošos simbolus. Atkārtoti nospiediet „Meklēt”. 

3. Ja vēlaties atlasīt diagnozi no visa saraksta, nospiediet „Saraksts” un vajadzīgajā 
diagnožu grupā spiediet uz „+” līdz nonāksiet līdz vajadzīgajai konkrētajai 
diagnozei. Spiediet uz „+” līdz nonāksiet līdz dalījumam, kur diagnozes 
nosaukumam priekšā ir melns punkts. 

4. Izvēlieties meklēto diagnozi un nospiediet „Pievienot”, lai ievadītu diagnozi (4). 
5. Diagnoze tiek uzskatīta par atlasītu, ja tā ir pārvietojusies diagnožu vērtnes labajā 

augšējā logā, izvēlnes apakšējā kreisajā stūrī atzīmējiet izvēlēto diagnozi atkarībā 
no situācijas - kā hronisku (norādot laiku, no kura ir konstatēta) vai kā 
kontaktdiagnozi, vai blakusdiagnozi. 

6. Atlasīto diagnozi iespējams papildināt ar komentāriem. 
7. Beigās nospiediet „Saglabāt”(5). 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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9.  Medikamentu meklēšana 
 
 

 
 
 
 

1. Lai sistēmā reģistrētu pacientam nepieciešamos medikamentus, atveriet moduli 
„Recepte” (1). Rīku rindā izvēlieties „Jauns” (2). Izvēlieties sarakstu, kurā vēlaties 
meklēt medikamentu: „Kompensējamo zāļu saraksts” vai „PrescReg Latvija” - kopējais 
zāļu saraksts. 

2. Meklēšanas laukā ievadiet nepieciešamā medikamenta nosaukuma daļu, nospiediet 
„Meklēt” (3). No atlasītajiem medikamentiem izvēlieties nepieciešamo (pievērsiet 
uzmanību devai, zāļu formai un iepakojumam) un nospiediet „Izrakstīt” vai ar peles 
dubultklikšķi dodieties uz receptes sagatavoðanas formu. 

3. Ja vēlaties, lai sistēma piedāvā jūsu izvēlētā medikamenta analogu, atzīmējiet 
medikamenta nosaukumu (rindiņa iekrāsosies zila) un nospiediet pogu „Vispārējie” 
(blakus pogai „Meklēt”). Sistēma piedāvās visus sarakstā esošos medikamentus ar prasīto 
ķīmisko kodu. 

4. Kad atrodat atbilstošo medikamentu, iezīmējiet konkrēto ieraksta rindu un vēlreiz 
nospieþot peles kreisā taustiņa dubultklikšķi, nonāksiet receptes sagatavošanas logā. 
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10. Receptes sagatavoðana 
 
 

 
 
 

1. Laukā „lietošana”  norādiet medikamenta lietošanas nosacījumus. Ērtākai lietošanai esam 
izveidojuši sagatvi, kas ļauj lietošanas devas izteikt cipariem (1+2; 2+3 utt.), kas nozīmē 
kāds daudzums, cik reizes dienā lietojams(1). Ievadiet „cipars+cipars” un nospiediet 
taustiņu „Enter”. 

2. Laukā „Diagnoze” no izvēlnes loga ir iespēja atlasīt nepieciešamo no pacientam 
uzstadītajām diagnozēm (2). 

3. Kad ir norādīta visa receptē nepieciešamā informācija – ārstēšanas perioda ilgums, 
iepakojumu skaits, kompensācijas % valsts kompensējamiem medikamentiem, atzīmējiet 
ķeksīti „Drukāt” un nospiediet „Saglabāt” (3) vai (4). 

4. Pirms receptes drukāšanas atveras izvēlnes logs, kas piedāvā izvēlēties receptes formu, uz 
kuras drukāt – parastā recepte vai īpašā (5). Vēlreiz nospiediet „Drukāt”. Nospieþot pogu 
„Priekðskats” – tas ļaus apskatīt sagatavoto recepti uz ekrāna, lai izdrukātu – apstipriniet 
ar „Labi”. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Receptes izdruka 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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11. Dokumenti 
 
 
 

 
 
 

1. Lai sagatavotu izejošo dokumentu,  atveriet moduli „Dokumenti”(1). Izvēlieties komandu 
„Jauns”, pēc tam „Dokuments” (2). 
2.Lai atrastu vajadzīgo dokumenta formu, atveriet sadaļu „Izejošie” un pēc dokumentu 
numerācijas atrodiet nepieciešamo (2). 
3.Ja dokuments tiek sūtīts kādai medicīnas iestādei vai diagnostikas centram, izvēlieties „Adrese” (3), 
no adrešu grupas izvelieties „Slimnīcas” vai „Speciālisti” (vai var meklēt arī no kopējā adrešu 
saraksta. Izvēlēto medicīnas iestādi atzīmē, un ar peles dubultklikšķi vai pogu „Labi” apstiprina 
dokumentā (4). 
5.Arī gatavojot dokumentu ir iespējams lietot teksta saīsnes. Kad vajadzīgā informācija ir 
savadīta, izdrukājiet un nospiediet „Saglabāt” (5). 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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12. Vakcinācijas reģistrēšana 
 
 

 
 
 
 

1. Lai ambulatorajā kartē atzīmētu pacientam veiktās vakcīnas,  atveriet moduli 
„Vakcinācijas”(1). Izvēlieties komadu „Jauns” no rīku rindas (2). 

2. Izvēlieties nepieciešamo vakcīnu no saraksta – ar kursoru iezīmējot vajadzīgo 
ieraksta rindu (3).  

3. Izvēlnes lauka labajā pusē veiciet nepieciešamās atzīmes (4). Ja nepieciešams, 
variet ierakstu papildināt ar komentāru. 

4. Beigās nospiediet „Saglabāt” . 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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13. Darbnespējas lapas veidoðana 
 
 

 
 
 

1. Lai pacientam sagatavotu darba nespējas lapu,  atveriet moduli „DNL”(1). 
Izvēlieties komadu „Jauns” no rīku rindas (2). 

2. Veiciet nepieciešamās atzīmes DNL sagatavošanas logā. 
3. Izvēlnes lauka labajā pusē veiciet nepieciešamās atzīmes (4). Ja nepiecieðams, 

variet ierakstu papildināt ar komentāru. 
4. Beigās nospiediet „Saglabāt” . 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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14. Hronoloģisko ierakstu pārskats 
 
 

 
 

1. Visus vienā dienā veiktos ierakstus dažādos moduļos var apskatīt „Hronoloģiskajos 
ierakstos” (parasti pēc noklusējuma šī vērtne atveras automātiski atverot pacienta 
ambulatoro karti). 

2. „Hronoloģiskos ierakstus” ir iespējams izdrukāt pilna apmērā. Tādā gadījumā – 
nospiediet Ctrl + P un drukājiet. Pirms drukāšanas atvērsies izvēles lodziņš ar 
piedāvājumu („Hronoloģiski” – lielā A4 forma ar ārstniecības iestādes un pacienta 
rekvizītiem, vai „Hronoloģiski – maza” – A5 formāta izdruka, kas satur tikai ambulatorās 
kartes ieraksta informāciju). 

3. Ja ir nepieciešams izdrukāt tikai daļu ierakstu, iespējams lietot filtru (2) – izvēlēties 
datumu intervālu vai moduļu filtru, vai kombinēt nosacījumus. Izvēlētos nosacījumus 
apstiprināt ar pogu „Atjaunināt”. 

4. Lai atgrieztos atpakaļ pie pilna „Hronoloģisko ierakstu” pārskata, izņemt visas filtra 
atzīmes un nospiest pogu „Atjaunināt”. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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15. Uzdevuma veidoðana 
 
 

 
 
 
 

1. Lai izveidotu jaunu uzdevumu,  ar peles kreisā taustiņa dubultklikšķi nospiediet uz 
„Uzdevumi” moduļa nosaukuma (1). Izvēlieties komadu „Jauns” no rīku rindas. 

2. Lai atrastu pacietu, par kuru vēlaties izveidot uzdevumu, nospiediet „ Pievienot” un 
izvēlieties vajadzīgo. Pacienta dati parādīsies logā, kurš atzīmēts ar bultiņu 2. 

3. Norādiet tematu, par kādu  tiek sagatavots uzdevums; ja nepieciešams – precizējiet 
uzdevumu; norādiet uzdevuma izpildes prioritāti (augsta, vidēja, zema); norādiet 
izpides laiku (Uzmanību! Sistēma automātiski piedāvā izpildes laiku - viens mēnesis). 

4. Pēc uzdevuma sagatavošanas, nospiediet „Saglabāt”. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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16. Ziņojuma sagatavošana 
 
 

 
 
 
 
 

1. Lai sagatavotu  jaunu ziņojumu,  ar peles kreisā taustiņa dubultklikšķi nospiediet uz 
„Ziņojumi” moduļa nosaukuma (1). Izvēlieties komadu „Jauns” no rīku rindas. 

2. Izvēlieties „Saņēmēju” – ar „Enter” taustiņu vai peles dubultklikšķi atlasiet personas, 
kurām vēlaties nosūtīt ziņu. Norādiet ziņojuma tematu un tekstu. (2). 

3. Nospiediet „ Sūtīt”, lai nosūtītu jūsu sagatavoto ziņu. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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17. Adreses izveidoðana (konsultatīvajiem, 
diagnostikas centriem, apdrošinātājiem utt.) 
 
 

 
 
 

1. Lai izveidotu jaunu adresi (programmas sadaļā „Mani darbi”),  ar peles kreisā 
taustiņa dubultklikšķi nospiediet uz „Adreses” moduļa nosaukuma (1).  

2. Lai pievienotu jaunu adresi, izvēlieties komandu „Jauns” no moduļa rīku rindas. 
Atvērsies jauna ieraksta logs (2). Ievadiet prasīto informāciju un nospiediet 
„Saglabāt”.  

3. Lai vēlāk vieglāk būtu meklēt adreses, iestādes nosaukumu rakstiet vispirms, 
darbības formu (SIA, AS, IU) beigās. (Piemēram, Lattelecom, SIA vai P.Stradiņa 
KUS). Vēlams nosaukumos nelietot pēdiņas(„), tas apgrūtina meklēšanu. 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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18. Jaunas adreðu grupas izveidoðana 
 
 

 
 
 
 
 

1. Lai izveidotu jaunu adrešu grupu,  augšējā izvēlnes rindā nospiediet „Fails”, tālāk 
„Iestatījumi” (1), iestatījumu sadaļā „Modulis” izvēlieties rindu „Adreses”(2).  

2. Atveroties „Adrešu” logam, nospiediet „Jauns” (3) un piedāvātajā ieraksta rindā 
nodefinējiet vajadzīgo adrešu grupu. Apstipriniet ar „OK”. 

3. Pēc tam rīkojieties, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā par adreses reģistrēšanu. 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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19. Laboratorijas pasūtījumi 
 
 

 
 
 
 

1. Lai sagatavotu Laboratorijas pasūtījumu,  atveriet moduli „Lab. pasūtījumi”(1). Izvēlieties 
komandu „Jauns”(2). 
2.Sadaļā „Analīzes un izmeklējumi” nepieciešamos izmeklējumus variet atlasīt pa vienam 
spiežot uz analīzes nosaukuma rindas ar peles dubultklikšķi, vai spieþot uz bultiņas (3). 
3. Sadaļā „Grupas”, nospiežot uz grupas nosaukuma, tiks atlasīti visi izmeklējumi, kas 
uzskaitīti grupā. 
4. Ja ir atlasīts kaut kas lieks, atzīmējot konkrēto ieraksta rindu un nospiežot bultiņu pretējā 
virzienā (3), izmeklējums tiek dzēsts no atlasītā saraksta. 
5. Izvēlieties laboratoriju, uz kuru sūtīt, nospiediet drukāt un saglabāt. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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20. Talonu modulis 
 
 

 
 
 

1. Piedāvājums aizpildīt ambulatoro talonu „uznirst” katru reizi, kad tiek saglabāts pirmais 
ieraksts pacienta ambulatorajā kartē. Ir iespēja izvēlēties sākt „Jaunu” talonu vai 
„Turpināt” esošo. Ja izvēlēsieties turpināt esošo, atvērsies talona logs, kurā būs 
automātiski pieskaitīts jauns kontakts. Tajā gadījumā jānospiež „Saglabāt”. 

2.  Ja pacientam nav vēl uzsākts neviens talons, Jāizvēlas jauns un jāaizpilda prasītie lauki. 
3. Reģistrējot diagnozi, notiek sinhronizācija ar Diagnožu moduli un tiek piedāvāta iespēja 

izvēlēties diagnozi. Ja ir nepieciešams atzīmēt veikto manipulāciju/jas, jānospieþ poga 
„Pievienot” un filtra logā jāieraksta manipulācijas kods vai vismaz daļa no koda, kad ir 
sameklēta vajadzīgā manipulācija, tā jāatzīmē ar ķeksīti. 

4. „Epizodes kodu” un „Palīdzības veidu” ir iespējams nodefinēt biežāk sastopamo variantu. 
Lai to izdarītu, jāiet caur „Fails”, „Iestatījumi”, „Talons”, jāatzīmē vajadzīgais un 
jāapstiprina. 

5. „Epizodes sākuma” datums fiksējas atverot talonu, „Epizodes beigas” var atzīmēt talonā, 
vai otrs variants – slēgt visas epizodes caur talonu pārskatu sadaļā „Mani darbi” „Talona” 
modulī. 
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Talonu slēgšana un sūtīšana 

 
1. Visi pacientiem sagatavotie taloni ir redzami „Talonu” modulī sadaļā „Mani darbi”. 

Augšpusē ir redzami atvērtie taloni. Ja talons ir atvērts vairāk par 30 dienām, tas 
pārvietojas atsevišķā sadaļā, kā redzams zīmējumā. Atvērtos talonus ir iespējams slēgt 
visus uzreiz, vai pēc izvēles. 

2. Slēgtie taloni pārvietojas sarakstā zemāk „Pabeigtās epizodes”. Arī ðo sarakstu var 
nosūtīt visus reizē, vai izvēlēties, kurus talonus sūtīt. Tādā gadījumā atzīmē visus talonus 
vai izvēles kārtībā un nospiež pogu „Sūtīt talonus” 

 

 
 
3. Sistēma izveido failu ar nosaukumu „apans_datums_laiks_xml”, kuru piedāvā saglabāt 

lietotājam zināmā „mapītē”. 
4. Nākamais solis ir atvērt Vadības informācijas sistēmu un gatavo failu nosūtīt uz VIS. VIS 

sistēma piedāvā iespēju ielādēt dažādu formātu failus – „txt” „xml” ... Izvēlieties ielādēt 
„xml” failu, sameklējiet atbilstošā datuma un laika failu, kuru esat sagatavojuši un 
ielādējiet. 


