
Izmaiņas Īpašajā receptē 5.23.2 versijā 

Receptes tiek veidotas no cilnes (taba) pacienta kartē „eVeselības dokumenti”. Receptes 

veidu iespējams norādīt izmantojot pogas: 

 

Izvēlētais veids tiek attēlots ar melniem burtiem uz pelēka fona. Receptes veidu ir iespējams 

norādīt tikai pie pirmreizējās aizpildīšanas. Pēc receptes apstiprināšanas lauka vērtība nebūs 

rediģējama. 

 

Sākot ar IS ”Ārsta Birojs” versiju 5.23.2 pieejamās izmaiņas: 

1. pie ārstniecības līdzekļa norādīšanas, nepieciešams aizpildīt lauku “Maksātājs”. Gadījumā, 

ja lauks “Maksātājs” nav aizpildīts, lietotājam parādās paziņojums “Lūdzu norādiet 

maksātāju!”. Kamēr lauks “Maksātājs” nav aizpildīts, ārstniecības līdzekli neļauj norādīt: 

 

2. gadījumā, ja maksātājs ir Valsts un laukā “Ārstniecības līdzeklis” ir norādīts medikamenta 

oriģināla nosaukums lietotājiem ir pieejama jauna poga “Pārveidot par kompensējamo 

zāļu grupu”:  

 

 

  



Nospiežot pogu “Pārveidot par kompensējamo zāļu grupu” receptē notiek izmaiņas : 

(1) laukā “Ārstniecības līdzeklis” norādīto medikamenta oriģinālo nosaukumu pārveido uz 

attiecīgo kompensējamo zāļu grupu; 

(2) lauku “Stiprums/Koncentrācija” aizpilda ar vērtību no ZVA Latvijā reģistrēto zāļu 

saraksta klasifikatora stipruma un koncentrācijas vērtības atbilstoši norādītajam 

medikamentam; 

(3) lauku “Forma” aizpilda atbilstoši medikamentam kāds bija norādīts laukā “Ārstniecības 

līdzeklis” pirms pogas “Pārveidot par kompensējamo zāļu grupu” nospiešanas; 

(4) lauku “Daudzums” atbilstošajai kompensējamo zāļu grupai aizpilda ar daudzumu 

atbilstoši medikamenta oriģinālam, kāds bija norādīts laukā “Ārstniecības līdzeklis”. 

Nepieciešamības gadījumā lauku var rediģēt: 

 

NB. Pievērsiet uzmanību laukiem “Stiprums/koncentrācija” un “Daudzums” gadījumos, ja 

zāļu forma nav tabletes un kapsulas, bet, piemēram, pilieni – šādos gadījumos, iespējams, 

jālabo daudzums un piedāvātā mērvienība vai koncentrācija, kas automātiski tiek mainīta 

atbilstoši klasifikatoram, bet var nebūt saderīgi. 

Piemēri: 

Diagnoze H40.1, Medikaments “99-0966-01 – Cosopt 20mg/5mg/ml, (Kartona kastīte 5 

ml)(N 3)” – “stiprums/koncentrācija” tiek ielikts “20 mg/5 mg/ml”, bet daudzums 3, kas 

atbilst pudelīšu skaitam ar izmēru 5ml būtu jāaizstāj ar 15 ml; 

Diagnoze Z02.2, Medikaments “16-0115-01 – Tramadol Kalceks 100mg/ 2ml, (Kartona 

kastīte 100 mg/2 ml)(N 5)” – “stiprums/koncentrācija” tiek ielikts “50 mg/ml”, bet 

daudzums 5, jo klasifikatorā pieejami arī citi ampulu izmēri un medikamenta koncentrācija 

tiek norādīta pret 1 ml; 

Savukārt Medikaments “99-0235-01 – Tramadol Lannacher 100mg/2ml, (Kartona kastīte 

100 mg/2 ml)(N 5)” – “stiprums/koncentrācija” tiek ielikts “100 mg/2 ml”, un daudzums 5, 

jo šim ražotājam klasifikatorā nav Tramadols ar iepakojumu 1 ml. 

 

3. laukā “Maksātājs” norādot – Valsts, “Ārstniecības līdzekļu” sarakstā tiek atlasīti 

kompensējamie medikamenti un kompensējamo medikamentu grupas atbilstoši 



ievadītajam tekstam kā arī kompensējamās grupas, kas atbilst kompensējamajiem 

medikamentiem atbilstoši ievadītajam tekstam 

 

NB. Zāļu grupas un medikamenti tiek atlasīti atbilstoši norādītajai diagnozei, pacienta 

vecumam un dzimumam. 

 

4. ja laukā “Maksātājs” nav norādīts – Valsts, bet gan cits maksātājs, tad laukā “Ārstniecības 

līdzeklis” ievadot ārstniecības līdzekļa pirmos burtus atveras saraksts, kura augšpusē tagad 

tiek attēlota aktīvā viela, pēc tam medikamentu nosaukumi (no Latvijā reģistrēto zāļu 

saraksta) pēc tam kompensējamo zāļu grupas un kompensējamo zāļu saraksts: 

 

 

5. laukā “Ārstniecības līdzeklis” izvēloties Kompensējamo zāļu grupu -> laukā “Zāļu forma” 

piedāvā izvēlēties tikai atbilstošo zāļu formu, kas piesaistītas kādai no zāļu grupas zālēm; 

 



6. gadījumos, kad recepte tiek izrakstīta uz kompensējamo medikamentu grupu nevis uz 

konkrētu medikamentu - no pieejamā daudzumu mērvienību saraksta ir dzēsta 

mērvienība "Oriģināli", izmaiņas veiktas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajam; 

 

7. gadījumos, kad izvēlēta aktīvā viela – vairs nav pieejama atzīme “Nedrīkst aizvietot”. Tā 

paliek neatzīmēta un neaktīva: 

 

 

8. gadījumos, kad izvēlēts konkrēts medikaments, zāļu apraksts pieejams zem pogas:  

 

 

9. gadījumos, ja lietotājs izmanto recepšu šablonu vai recepšu kopēšanas funkciju, tiek veikta 

lauku “Ārstniecības līdzeklis”, “Zāļu forma” un “Pamata diagnoze/Blakus diagnoze” 

pārbaude pret klasifikatoru aktuālajām vērtībām. Ja kādu no vērtībām klasifikatoros 

neatrod, lietotājam tiek attēlots attiecīgs paziņojums: 

 

 

Ja lietotājs izvēlas [Turpināt], lauki ar nekorektajiem datiem tiek vizuāli izcelti: 

 



 

 

10. Ir veiktas vizuālas izmaiņas laukā “Ārstniecības līdzeklis”: 

• Kompensējamo zāļu grupas attēlo ar ikonu -   

• Kompensējamo zāļu saraksts attēlo ar ikonu -  

 

 

Ikonu skaidrojums redzams arī izvērtās meklēšanas logā: 

 

  



Izmaiņas Parastajā receptē 5.23.2 versijā 

 

Sākot ar IS ”Ārsta Birojs” versiju 5.23.2 pieejamās izmaiņas: 

1. laukā “Ārstniecības līdzeklis” ievadot ārstniecības līdzekļa nosaukuma pirmos burtus 

atveras saraksts, kura augšpusē tagad tiek attēlota aktīvā viela:  

 

 

 

2. gadījumos, kad recepte tiek izraksta uz aktīvo vielu nevis uz konkrētu medikamentu - 

pieejamo daudzumu mērvienību sarakstā vairs nav pieejama mērvienība "Oriģināli", 

izmaiņas veiktas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam; 

  



 

3. gadījumos, kad izvēlēts konkrēts medikaments, zāļu apraksts pieejams zem pogas:

 

 

4. Ir veiktas vizuālas izmaiņas laukā “Ārstniecības līdzeklis”: 

• Aktīvā viela –  

• Latvijā reģistrētās zāles –  

 

 

Ikonu skaidrojums redzams arī izvērtās meklēšanas logā: 

 

 


