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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
Pieteikšanās EVAK kartei
Pilnvarotās personas veselības datu apskate
Auditācijas pieraksti
Datu pieejamības ierobežojumi

E-veselības drošības aspekti
Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas izmantošanai;
Vienotās pieteikšanās modulis jeb divfaktoru autentifikācija;
E-veselības sistēmas darbības pārbaudes;
Darbību uzraudzības rīki;
Auditācijas pieraksti;
Tiesību liegumi un deleģējumi;
Lietotāju izmantoto tehnoloģiju aizsardzība.

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (1)
Ārstniecības iestādei / aptiekas juridiskajam īpašniekam jābūt
noslēgtam līgumam ar Dienestu par E-veselības sistēmas
izmantošanu;
Jābūt izvēlētam izmantošanas modelim – E-veselības portāls
vai sava informācijas sistēma, kas salāgota darbam ar Eveselības sistēmu.

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (2)
Darbs E-veselības portālā:
Jāiesniedz Dienestā pieteikums lietotāju izveidei;
Jābūt izveidotiem lietotājiem – līdz 5 E-veselības portāla
lietotājiem un administratoru veido Dienests, virs 5 lietotājiem –
iestādes / aptiekas administrators;
E-veselības portāla lietotājiem jābūt reģistrētiem ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā / farmaceitu
reģistrā un jāstrādā konkrētā iestādē / aptiekā;
Lietotāju izveides pamatojošās dokumentācijas uzglabāšana un
uzrādīšana pēc Dienesta pieprasījuma (ja darbības veic
administrators).

Priekšnosacījumi E-veselības sistēmas
izmantošanai (3)
Darbs E-veselības sistēmā (savā informācijas sistēmā):
Jāsaņem Dienesta apliecinājums, ka datu apmaiņa ar Eveselības sistēmu darbojas korekti;
Jāiesniedz Dienestā pieteikums tehniskā savienojuma izveidei
un datu apmaiņas sertifikāts;
Dienests nodrošina tehniskā lietotāja izveidi un piekļuves
atvēršanu E-veselības sistēmas servisiem no statiskās IP
adreses.

Vienotās pieteikšanās modulis

E-veselības sistēmas darbības pārbaudes
Datu valsts inspekcijas lēmums par personu datu apstrādi;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras funkcionalitātes
pārbaude (t.sk. sistēmas drošības);
Valsts kontroles veiktā revīzija (t.sk. par drošības
jautājumiem);
Pasaules veselības organizācijas veiktais E-veselības
sistēmas invērtējums (t.sk. drošības aspektu kontekstā);
Regulāri trešo pušu veiktie drošības auditi.

Darbību uzraudzības rīki
Aizdomīgo gadījumu uzraudzība;
Pieslēgumu un aktivitātes pārvaldība;
Lietotāju reģistra pārvaldība.

Auditācijas pieraksti

Ikviena lietotāja (ārsts, farmaceits, iedzīvotājs) darbība Eveselības portālā tiek piefiksēta;
Apkopojums par veiktajām darbībām tiek atspoguļots lietotāja
profilā E-veselības portālā;
Iekļaujamā informācija – kad, kas, kāpēc, ko skatījies.

Tiesību liegumi un deleģējumi
Iedzīvotājs var aizliegt piekļuvi visiem ārstiem, atsevišķiem
dokumentiem, atsevišķām diagnozēm;
Ārsts var aizliegt iedzīvotājam piekļuvi konkrētam
dokumentam;
Atcelt aizliegumu piekļuvei var jebkurā laikā;
Iedzīvotājs var deleģēt jebkuru personu savu datu apskatei
(t.sk. E-recepšu medikamentu saņemšanai aptiekā) uz
noteiktu vai nenoteiktu laiku un jebkurā brīdī atcelt
deleģējumu;
Vecāki / aizbildņi automātiski var piekļūt bērnu / aizbilstamo
datiem.

Lietotāju izmantoto tehnoloģiju aizsardzība
Datortehnika (antivīrusa programmas, saslēgumu drošība);
Izmantoto programmu / sistēmu drošības aspekti;
Piekļuves aizsardzība (pieslēgšanās mehānismi, paroles);
Datu apstrādes pamatotība;
Lietotāju pārvaldības organizēšana.

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

Paldies par uzmanību !

Lietotāji
E-veselības lietošana ir paredzēta:
Ārstniecības personām - ārsts, zobārsts, māsa, vecmāte, ārsta
palīgs, zobārstniecības māsa, zobu tehniķis, zobu higiēnists u.c.
Ārstniecības atbalsta personām - laboratorijas speciālists,
bionikas un protozēšanas inženieris, medicīnas fiziķis,
medicīnas iekārtu inženieris, protēžu meistars, ģenētiķis,
kapelāns un solārija darbinieks;
Farmaceitiem, farmaceitu asistentiem;
Pārraudzības iestādes darbiniekiem (Veselības inspekcija,
SPKC);
Iedzīvotājiem.

Ieguvumi?
Ārstniecības personām pieejama pilna informācija par pacienta
veselības stāvokli un iespēja pacientu skatīt kopumā nevis
epizodiski. Visiem ārstiem pieejami:
Pacienta veselības pamatdati (diagnozes, alerģijas u.c. dati);
Izrakstītie / lietotie medikamenti;
Konsultantu slēdzieni (rezultāti);
Izmantotie ārstniecības pakalpojumi (piemēram, vizuālās diagnostikas)
un to rezultāti.

Elektroniska medicīnisko dokumentu uzskaite un pakāpeniska
atteikšanās no dažādu uzskaites žurnālu pildīšanas un regulārām
atskaitēm:
Izsniegto darbnespējas lapu uzskaite;
Izsniegto recepšu uzskaite;
Veikto vakcināciju uzskaite u.c.

Iespēja uzraudzīt pacienta ārstniecības gaitu:
nosūtījumu izmantošanu;
aplūkot veiktos izmeklējumus un to rezultātus;
medikamentu iegādi.

E-veselības sistēmas arhitektūra

Ieviešanas gaita skaitļos
Noslēgto līgumu dinamika:
1.11.16.

1.12.16.

1.02.17.

1.06.17.

15.08.17.

01.11.17.

53

132

173

281

401

566

127

444

560

623

666

725

Stacionāri

25

39

45

52

53

53

Aptiekas (jur.personas)

82

174

198

201

209

212

Ģimenes ārstu prakses
Speciālistu prakses

Autentificēšanās gadījumu skaita dinamika:
Gadījumu skaits

1.11.16.

1.12.16.

1.02.17.

1.06.17.

15.08.17.

01.11.17.

14 241

26 128

110 699

563 416

939 617

2 919 541

Ieviešanas gaita skaitļos (2)
Izrakstīto / noslēgto darbnespējas lapu skaita dinamika:
1.11.16.

1.12.16.

1.02.17.

1.06.17.

15.08.17.

01.11.17.

Izrakstītās DNL

37

343

3458

16 974

26 720

49 917

Noslēgtās DNL

8

129

2254

13 977

22 176

41 183

Izrakstīto / Izsniegto e-recepšu skaita dinamika:
1.11.16.

1.12.16.

1.02.17.

1.06.17.

15.08.17.

01.11.17.

Izrakstītas ereceptes

21

581

3994

12728

28 377

132 101

Izsniegtas ereceptes

5

5

398

2859

10 439

79 146

Projekta mērķi un ieguvumi
VVIS pilnveidošana
Ieguvumi
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Ieguvumi

►

►
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►
►
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Elektroniski ambulatorie un stacionārie dati, taloni
Samazināti atkārtotie izmeklējumi
Reāllaika pieeja pacienta datiem par:
► Pacienta ārstniecības pakalpojumiem
► Izrakstītajām zālēm un to blakusparādībām
Ambulatorā ārstniecība
Stacionārā ārstniecība
Laboratorijas izmeklējumi
Datu saņemšana NMP sniegšanā
Blakusparādību paziņošana
Recepšu aprite
Uzlabota medicīnisko dokumentu
pārvaldība
Papildu iespēju pacientam
apliecināt savu identitāti,
izmantojot drošu elektronisku
identifikācijas līdzekli

HIV/AIDS reģistrācijas process
Infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība
Apziņošana
Nereģistrēto zāļu kontrole
Klasifikatoru uzturēšana

►

►

Vienota valsts atmaksāto veselības pakalpojumu
rindu un pacientu reģistrācija
Nāves fakta un medicīniskā cēloņa elektroniska
reģistrācija

►
►
►

Pieraksta sagatavošana un izpilde
Medicīniskā nāves cēloņa reģistrācija
Valsts apmaksāto ārstniecības
pakalpojumu nosūtījuma sagatavošana
un izpilde

E-veselība
VVIS pilnveidošana

►

►

►

►
►
►
►

Paātrināta ziņošana par infekcijas
epidemioloģiskajām slimībām
Elektronizēta apziņošana starp
ārstniecības personām,
organizācijām un pacientiem
Paātrināta nereģistrēto zāļu atļauju
izsniegšana

Medicīnisko dokumentu pārvaldība
Pārliecināšanās par identitāti
Stacionārās pavadlapas aprite
Epidemioloģisko statistikas datu sniegšana

Projekta mērķi un ieguvumi
VIS integrācija

Procesi

Ieguvumi

►

►

►

►
►
►

Elektroniska saziņa un automatizēti uzaicinājumi uz
vēža skrīninga izmeklējumiem
Elektroniski pieejami obligāto veselības pārbaužu
rezultāti
Iespēja ziņot par pieejamajiem slimnīcu resursiem
ārkārtas situācijās

►

►

Vēža skrīninga pārvaldība
Obligātā veselības pārbaude
Slimnīcās pieejamo resursu (gultas
vietas) pārvaldība

Iedzīvotājiem elektroniski pieejamas izziņas par
personas veselības stāvokli
Saņemto ārstniecības pakalpojumu samaksas
iekļaušana iedzīvotāja gada ienākumu deklarācijā

►

►
►

Medicīnisko izziņu un izrakstu
izsniegšanas process
Ārstniecības pakalpojumu priekšapmaksa
Ārstniecības pakalpojumu pēcapmaksa

E-veselība
E-veselība
Ieguvumi

►

►

►

Elektronisku veselības nozares
datu analītisko pārskatu un
statistisko atskaišu sagatavošana
Elektronisku ārstniecības personu
un ārstniecības atbalsta personu
kvalifikācijas maiņa
Vienota NVD reģistru pārvaldība

VIS integrācija

►

►

►

►

►

Procesi

►
►

►

Veselības nozares uzraudzība
Ārstniecības iestāžu, ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistra pārvaldība
Analītisko pārskatu un statistisko
atskaišu sagatavošana

►
►

►

►

►

Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko
parakstu
Elektroniska informācija par apmaksātiem
ārstniecības pakalpojumiem
Elektroniska pārbaude, vai persona ir tiesīga
saņemt valsts apmaksātos ārstniecības
pakalpojumus un medikamentus
Ārstniecības pakalpojumu dubultās atmaksas
pieprasījumu samazināšana

Līgumu pārvaldība
Valsts kompensējamo medikamentu atmaksas administrēšana
Valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu atmaksas
administrēšana
Valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu atmaksas
administrēšana
Valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu atmaksas
administrēšana
NVD reģistru pārvaldība

Kur esam šodien?
Šodienas darbi:
visu pieejamo pakalpojumu darbības nodrošināšana un pilnveidošana,
atbilstoši saņemtajiem lietotāju ierosinājumiem;
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.);
atbalsts ārstniecības iestāžu un aptieku informāciju sistēmu integrācijai
ar E-veselības sistēmu;
normatīvo prasību aktualizēšana;
turpmākās E-veselības attīstības plānošana - 3.kārtas projektu
iesniegumu saskaņošana ar CFLA, kuru aktivitātes paredzētas laika
periodā no 2017.gada līdz 2023.gadam

