Reģistru dokumentācija
Nacionālā veselības dienesta informācija: "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru iekļauj
E-veselības sistēmā"
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta
noteikumu Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
7. punktu PREDA jeb ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) tiek
iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselības sistēmā).
Papildus NVD informē, ka Reģistra darbības nodrošināšanai no 2018. gada 10. maija Slimību proﬁlakses un kontroles centrs vairs nepieņem Reģistram sniegto informāciju papīra formā. Turpmāk šo informāciju būs jāievada E-veselības sistēmā, kurā jau šobrīd ir pieejama informācija par Reģistra kartēm,
kas ir tikušas pievienotas Reģistram laika periodā līdz 2016. gada decembrim.
Šobrīd NVD veic pakāpenisku Reģistra informācijas iekļaušanu E-veselības sistēmā. Ārstniecības personas datu ievadi E-veselības sistēmā uzsāks ar informāciju par narkoloģisko pacientu kartēm un
kartēm, kas attiecas uz pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, secīgi ievadot arī,
piemēram, cukura diabēta, iedzimto anomāliju u.c. karšu informāciju.
Lai pēc Reģistra datu iekļaušanas E-veselības sistēmā ārstniecības personas varētu veikt turpmāku
Reģistra datu ievadi E-veselības sistēmā, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt NVD pieteikumu par lietotāja izveidi. Veidlapas par PREDA Reģistra izmantošanu ir pieejamas NVD
mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "E-veselība" – "Ārstniecības iestādēm un profesionāļiem" –
"Veidlapas". Pieteikuma veidlapas, kas ir parakstītas ar e-parakstu, var sūtīt e-pastā uz eveseliba@eveseliba.gov.lv, savukārt pieteikumus papīra formā var iesniegt klātienē NVD vai nosūtīt pa
pastu.
Jautājumu gadījumā par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu aicinām sazināties ar NVD speciālisti Zani
Štauveri, rakstot e-pastu uz zane.stauvere@vmnvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67501593.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (PREDA) turpmāk darbosies e-veselības sistēmā
Informējam, ka saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par
vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 7. punktu Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (Reģistrs) tiek iekļauts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas
sistēmā (e-veselība).
SPKC, 2018.gada 22. maijā, nodeva Reģistra vienotās informācijas sistēmu (PREDA) Nacionālajam veselības dienestam (NVD), datu iekļaušanai e-veselībā un informēja visus savus līgumpartnerus par
turpmākām darbībām.
SPKC informē, ka ar 2018. gada 4.jūniju jautājumi, kas saistīti ar un par Reģistra darbību ir NVD kompetencē, tajā skaitā par tehnisko nodrošinājumu attiecībā uz pieslēgšanos e-veselībai.
Lai ārstniecības iestāde turpmāk varētu nodrošināt Reģistra datu sniegšanu tiešsaistē E-veselībā,
lūdzam tos, kas vēl nav aizpildījuši - aizpildīt nepieciešamās veidlapas par PREDA reģistra izmantošanu un nosūtīt NVD. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar NVD speciālisti Zani
Štauveri pa tālruni 67501593.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka no 2018.gada 10. maija SPKC nepieņem Reģistram sniegto informāciju papīra formātā, turpmāk tā būs jāievada elektroniski e-veselībā.
SPKC nosūtītā vēstule Klīniskām Univeritātes slimncām.
SPKC nosūtītā vēstule ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm.
____________________________________________________________________________________________

04.04.2006. MK 265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība"
15.09.2008. MK 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība"
Ar noteiktām slimībām slimojošu
pacientu reģistra kartes

• Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu uzskaites
karte
• Narkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte
• Narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums
• Pacienta karte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības
traucējumiem
• Cukura diabēta pacienta reģistrācijas karte
• Tuberkulozes pacienta karte
• Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte
• Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas reģistrācijas karte
• Arodslimību pacienta reģistrācijas karte
• Arodslimību pacienta talons
• Karte pacientam ar iedzimtām anomālijām
• Multiplās sklerozes pacienta karte
• C hepatīta pacienta karte
• HIV/AIDS pacienta karte

Metodiskie norādījumi informācijas
sniegšanai ar noteiktām slimībām
slimojošu pacientu reģistram

• Par narkoloģiskajiem pacientiem (dokuments PDF
formātā)
• Ārstniecības pieprasījuma indikatora standartprotokols
3.0 – rokasgrāmata
• Par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts
(dokuments PDF formātā)
• Par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība
(dokuments PDF formātā)
• Datu ievade sistēmā PREDA
• Ļaundabīgo audzēju klasiﬁkācija
• SSK-10, 2012.gada atjauninājuma versijas izmaiņu
salīdzinājums ar SSK-10, 1996. gada versiju (diagnožu
grupās no C81 - C96)
• Par pacientiem, kuriem bijušas traumas, ievainojumi un
saindēšanās
• Gūtā ievainojuma kodēšanas atbilstība SSK-10 diagnožu
kodiem

Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmata
Datu vārdnīca. 1.1. versija 2005. gada jūnijs Izdevējs: Patērētāju drošības institūts (Consumer
Safety Institute)
Finansējums: Eiropas Komisija, Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts

Ievainojumu datubāzes kodēšanas
rokasgrāmatas struktūra

MODUĻI

• Ievainojumu reģistrējusī valsts
• Pacienta vecums
• Pacienta dzimums
• Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
• Ievainojuma datums
• Ievainojuma laiks
• Apmeklējuma datums
• Apmeklējuma laiks
• Ārstēšana un turpmākā norise
• Nolūks
• Ievainojums transporta negadījumā
• Notikuma norises vieta
• Ievainojuma mehānisms
• Nodarbe ievainojuma gūšanas brīdī
• Ievainojumu izraisošais priekšmets vai viela
• Ievainojuma veids
• Ievainotā ķermeņa daļa
• Stāstījums
• Modulis „Stacionēšana"
• Slimnīcā pavadīto dienu skaits

Modulis "Vardarbība"

• Vainīgā saistība ar upuri
• Vainīgā dzimums
• Vainīgā vecums
• Uzbrukuma iemesls

Modulis "Tīšs paškaitējums"

• Tuvākais riska faktors
• Agrāk veikts tīšs paškaitējums

Modulis "Transports"

• Transporta veids
• Ievainotās personas loma transporta negadījumā
• Otra iesaistītā puse

Modulis "Sports"

• Sporta un ﬁzisku vingrinājumu veids
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