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Risinājumi / Produkti / Pakalpojumi

1. Radioloģijai - izmeklējumu attēlu arhivācijas 
sistēma - DICOM PACS, RIS, WEB piekļuve

2. Laboratorijai - Laboratorijas Informācija sistēma 
(LIS) Laboratorijas procesa automatizācijai

3. Pacientiem un ārstiem - Diagnostikas 
informācijas sistēma - arhīvs



Datamed sistēmas funkcijas

• Droša piekļuve no jebkuras vietas

• Pacientu, ģimenes ārstu, iestāžu 

piekļuve

• Attēlu un dokumentu skatītāji

• Aprakstīšana

• Izmeklējumu pārsūtīšana, piekļuves 

tiesību nodošana

• Izmeklējumu izdruka, CD, paroles 

piekļuve

• Dažādi piekļuves līmeņi

Radioloģija

EKG, ECG

Laboratorijas 

pārskati



Skaitļi un fakti

Vairāk kā 60 sadarbības medicīnas iestādes 
visā Latvijā

Aptuveni 2500 sistēmas lietotāji - ārsti

Vairāki miljoni ik gadu ienākošie un pieejamie 
izmeklējumi

Gada sākumā ienākošo datu apjoms 
dubultojies



Apskatāmās tēmas

• Sistēmas funkcijas
– Izmeklējumu saraksti

– Individuālie saraksti

– Kalendāri

– Studiju filtri

• Informācija par izmeklējumu
– Izmeklējuma veicējs

– Komentāri

– Pielikumu pievienošana

• Attēlu apskates rīka funkcionalitāte
– MPR, MIP

– DICOM kvalitāte un nogludināšana

– Leņķu mērījumi

– Mobilais skats

• e-Veselības sistēma

• Pacientu piekļuve



Sistēmas funkcijas – izmeklējumu saraksti 

• Katrs sistēmas lietotājs var izvēlēties sev redzamos izmeklējumu 
sarakstus.



Sistēmas funkcijas – individuālie saraksti 



Sistēmas funkcijas – kalendāri 



Sistēmas funkcijas – studiju filtrs 



Informācija par izmeklējumu – izmeklējumu 

veicējs

• Ir izstrādāta funkcionalitāte radiologa asistenta datu saglabāšanai 
kopā ar izmeklējumu.

• Ja iekārtā tiek ievadīti radiologa asistenta dati (vārds, uzvārds vai 
iniciāļi), tos ir iespējams attēlot izmeklējuma izdrukā.



Informācija par izmeklējumu – komentāri

• Bez apraksta, izmeklējumam vēl ir iespējams pievienot komentārus.

• Komentāri redzami tikai ārstiem, asistentiem. Nav redzami pacientiem.

• Plānots komentārus atstāt redzamus tikai radiologiem un radiologu 
asistentiem.



Informācija par izmeklējumu – pielikumi

• Radioloģijas izmeklējumiem, iespējams klāt 
pievienot pielikumus – nosūtījumu, vēsturiskos 
dokumentus vai kādu citu informāciju, kuru 
nepieciešams saglabāt kopā ar izmeklējumu.



Attēlu apskates rīks

• Jaunākā funkcionalitāte (MPR, MIP, 

uzlabota mērījumu veikšana) un kļūdu 

labojumi ir «MPR» beta versijā



Attēlu apskates rīks - MPR



Attēlu apskates rīks – DICOM kvalitāte un 

nogludināšana.



Attēlu apskates rīks – Leņķu mērījumi



Attēlu apskates rīks – vairāki attēli vienā logā



E-Veselības sistēma

• E-veselības sistēmā tiek iesūtīti izmeklējuma 
dokumenti, slēdzieni un epikrīzes.

• Šobrīd no DATAMED sistēmas e-Veselības sistēmā 
iesūtīti 1,8 miljoni dokumentu.

• Radioloģijas slēdzieni tiek iesūtīti e-veselības sistēmā 
ar 7 dienu aizturi, lai nodrošinātu mazāku kļūdaino 
dokumentu daudzumu.

• E-Veselības sistēma sniedz iespēju piekļūt citās 
ārstniecības iestādēs veiktiem izmeklējumiem.

• E-Veselības sistēma sniedz iespēju pacientiem 
piekļūt savu aizbilstamo datiem.



E-Veselības sistēma

• Lai piekļūtu citā ārstniecības iestādē 

veiktiem izmeklējumiem, nepieciešams:

– Reģistrēt ārstniecības personas numuru 

DATAMED sistēmā.

– Iestādei jāuzraksta iesniegums par datu 

apmaiņu ar e-Veselības sistēmu.



E-Veselības sistēma

• Piekļuve citā iestādē veiktam izmeklējumam



E-Veselības sistēma

• Dati tiek pieprasīti no e-Veselības sistēmas

• Informācija par pieprasījumu tiek auditēta 

arī e-Veselības sistēmā

• Pēc pieprasījuma veikšanas, aizslēgtie 

izmeklējumi tiek atvērti uz sesijas laiku.

• Lai apskatītu izmeklējumus darba stacijā, 

iespējams nosūtīt uz iestādi, kuras 

uzdevumā tiek analizēti tekošie dati.



E-Veselības sistēma

• Piekļuve saviem izmeklējumiem

– Iespējams redzēt savus radioloģijas 
izmeklējumus

– Iespēja redzēt savus kardioloģijas izmeklējumus

– Iespēja redzēt savus laboratorijas rezultātus gan 
no iestāžu laboratorijas sistēmām (VC4, RAKUS 
u.c.), gan ārējām laboratorijas sistēmām (EGL, 
Centrālā laboratorija, NMS laboratorija, 
Akadēmiskā histoloģijas laboratorija)



E-Veselības sistēma

• Piekļuve savu aizbilstamo izmeklējumiem
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