
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECDL / ICDL  
Veselības informācijas sistēmu izmantošana 

Mācību programmas versija 1.5  



 

ECDL Foundation is a registered business name of The European Computer Driving Licence Foundation Limited and ECDL Foundation  
(International) Limited. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related l ogos are all 
registered Trade Marks of ECDL Foundation.  All rights reserved. 
 
© 2008 ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Health Information Systems Usage - Syllabus - V1.5 - SWGPI270106 Page 2 of 9 

Mērķis 
 

Šis dokuments detalizēti apraksta moduļa „ECDL/ICDL Veselības informācijas sistēmu 
izmantošana” mācību programmu. Šī mācību programma iekļauj tās zināšanas un 
prasmes, kuras “ECDL/ICDL Veselības informācijas sistēmu izmantošanas” sertifikāta 
ieguves kandidātam būtu jāapgūst, lai nokārtotu šī moduļa teorētisko un praktisko 
testu. 
 
Autortiesības © 2008 ECDL Fonds 
 

Visas tiesības aizsargātas. Šīs publikācijas daļu jebkāda veida reproducēšana nav 
atļauta, izņemot ar ECDL fonda atļauju. Ar jautājumiem par materiālu reprodukciju 
vērsties pie ECDL fonda. 
 
Saistību atruna 
 

Kaut arī ECDL fonds šīs publikācijas sagatavošanai pievērsis lielu uzmanību, kā 
izdevējs tas nesniedz garantiju attiecībā uz ietvertās informācijas pabeigtību, kā arī 
jebkādiem norādījumiem vai padomiem ietvertiem šajā publikācijā. Tas nenes atbildību 
par jebkādām kļūdām, izlaidumiem, neprecizitātēm, zaudējumiem vai izraisītajiem 
kaitējumiem, pamatojoties uz šo informāciju. ECDL fonds patur tiesības veikt izmaiņas 
pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez brīdinājuma. 
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Šis modulis ir paredzēts pacientu datu apstrādes sistēmu lietotājiem, piemēram, 
ārstiem, medmāsām un veselības aprūpes atbalsta personālam. Tas nosaka prasmes, 
kas nepieciešamas, lai personāls spētu efektīvi un droši strādāt ar kādu no veselības 
informācijas sistēmām1 (no angļu val. – Health Information Systems, HIS). Šis modulis 
veidots tā, lai izglītotu gala lietotāju par HIS lietošanu visos līmeņos un visās ar 
medicīnu saistītajās profesijās. Moduļa pamatā ir medicīnas profesionālā izglītība un 
praktisko iemaņu apguve darbā ar HIS. Arī vispārējo informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) prasmju apguve ir iekļauta šajā modulī, jo tās kļūst arvien 
nozīmīgākas arī veselības nozarē, kurā, izmantojot datorsistēmas, tiek organizēta gan 
profesionālā medicīnas prakse, gan nodrošināta laba un droša datu pārvaldība. 
 

Moduļa mērķi  

Pēc moduļa apguves un sekmīgas testa nokārtošanas, dalībnieki spēs: 

 izprast galvenās veselības informācijas sistēmas (HIS) iezīmes; 

 izmantot HIS droši un efektīvi; 

 izprast ētiku un noteikumus, kas attiecas uz HIS lietošanu; 

 izprast konfidencialitāti, drošību un piekļuves kontroli, izmantojot HIS; 

 izprast un interpretēt elektroniski ierakstītos datus. 

Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

1. Jēdzieni 1.1. Veselības aprūpes 
informācijas sistēmas  

1.1.1. Definēt veselības aprūpes 
informācijas sistēmu (HIS) kā 
sistēmu pacientu administratīvo un 
klīnisko datu uzglabāšanai un 
atjaunināšanai. 

  1.1.2. Izprast, ka HIS sastāv no pacientu 
un medicīnas personāla 
ierakstiem. 

  1.1.3. Izprast, ka elektroniskie veselības 
ieraksti nodrošina pacientu 
veselības informācijas vēstures, 
diagnožu un dokumentācijas 
uzkrāšanu  , kā arī informāciju par 
plānotiem vai nepieciešamiem 
testiem un pārbaudēm. 

 

                                            
1 ECDL Veselības moduli „Veselības aprūpes informācijas sistēma (HIS) raksturo kā jebkuru veselības 
aprūpes sistēmu, kas balstīta uz pacientu saistīto informāciju un dokumentāciju. Tā var būt klīniski, kā 
arī administratīvi orientēta. 
 

ECDL / ICDL Veselības informācijas sistēmu izmantošana  
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Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

  1.1.4. Izprast saikni starp iedzīvotāju 
ierakstiem un personāla veselības 
ierakstiem. 

  1.1.5. Novērtēt priekšrocības, ko sniedz 
veselības aprūpe, izmantojot HIS, 
piemēram uzticamāku, savlaicīgi 
sniegtu informāciju, kas nodrošina 
labāku pacientu aprūpi. 

 1.2. HIS veidi     1.2.1. Saprast, ka pastāv dažādas HIS: 
pacientu ar noteiktām diagnozēm 
reģistri, laboratoriju rezultātu 
reģistri, diagnostikas rezultātu 
ieraksti, valsts uzturētās veselības 
informācijas sistēmas un privāto 
uzņēmumu izstrādātas veselības 
sistēmas. 

 

  1.2.2. Aprakstīt dažas no galvenajām 
HIS īpašībām: pieejamība, 
uzticamība, ātra piekļuve,  
aktualitāte, precizitāte, aprūpes 
nepārtrauktība, efektivitāte, kā arī 
ietver svarīgas drošības funkcijas. 

  1.2.3. Uzzināt par kādas no HIS 
funkcijām vai rīkiem: tikšanās 
rezervēšana un plānošana, 
rezultātu pārraide, pacientu 
veselības datu  atjaunināšana, 
recepšu izsniegšana, veselības 
aprūpe mājās, izmantojot 
internetu. 

  1.2.4. Novērtēt dažus no iespējamiem 
HIS izmantošanas 
ierobežojumiem: izmaiņas 
veselības aprūpes profesionāļu un 
pacientu attiecībās, “dzīvās” 
valodas zudums datu ievadē, 
savākto datu konteksta zudums,  
pacienta ierakstu ”ievainojamība” 
– pastāv iespējamība nejauši 
kļūdīties, veicot ierakstus. 

  1.2.5. Saprast, ka HIS atbalsta, taču 
neaizstāj klīnisko spriedumu. 
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Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

  1.2.6. Izprast dažāda mēroga HIS: 
biroja/nodaļas, vietēja, reģionāla, 
nacionāla vai starptautiska 
mēroga. 

  1.2.7. Saprast starpību starp 
pieslēgšanos pie HIS sistēmas no 
uzticamas un  autorizētas ierīces, , 
nevis no ārējas ierīces. 

  1.2.8. Izprast atšķirību starp dažāda 
veida HIS, piemēram: mantota 
sistēma, datorizētas sistēmas, 
reģistri . 

2. Nepieciešamā 
veselības primārā aprūpe 

2.1. Konfidencialitāte    2.1.1. Aprakstīt veselības  aprūpes 
darbinieka pienākumus attiecībā 
uz pacienta konfidencialitāti HIS 
ietvaros: piekļūt pacienta 
informācijai tikai tad, ja 
nepieciešams; piekļuve tikai tām 
sadaļām, par kurām nepieciešams 
uzzināt; piekļuve tikai tai 
informācijai, kuru ir atļauts uzzināt; 
izpratne par personīgās atbildības 
jēdzienu. 

  2.1.2. Izprast pacienta tiesības uz datu 
sensitivitātes ievērošanu (netieši 
vai skaidri izteiktu) attiecībā uz 
pacienta,  ģimenes locekļu un 
citiem datiem. Cienīt pacienta 
tiesības neatklāt/nezināt. 

  2.1.3. Saprast, ka vietējā likumdošana 
dod pacientam tiesības pārskatīt 
un slēpt savus ierakstus. 

  2.1.4. Saprast, ka pieeja sistēmai 
nenozīmē atļauju apskatīt vai 
izmantot tajā esošo informāciju. 
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Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

  2.1.5. Saprast valsts prasības attiecībā 
uz pacientu specifisku datu 
informācijas ziņošanu, kā arī 
/noteikumu un ierobežojumu, 
sabiedrības veselības un ziņojamo 
slimību pārvaldi. 

Saprast valsts prasības, kas  
attiecas uz specifiskiem 
gadījumiem, kad nepieciešams 
ziņot publiski par konstatētām 
bīstamām slimībām, kas var 
ietekmēt visas sabiedrības 
veselību un šādu datu pārvaldība. 

  2.1.6. Radīt izpratni par 
konfidencialitātes riskiem, kas 
saistīti ar HIS, piemēram, 
pacientiem drukājot materiālus un 
nosūtot e-pasta vēstules. 

  2.1.7. Pārzināt valsts likumdošanas 
prasības attiecībā uz pacientu 
datiem – datu kontrole, 
pieteikšanās privāto datu 
sniegšanai, attiekšanās no 
privātās informācijas sniegšanas. 

 2.2. Piekļuves kontrole               2.2.1. Saprast, ka HIS piekļuves kontrole 
ir paredzēta, lai aizsargātu 
pacienta datus, un piekļuve HIS 
bieži tiek balstīta uz veselības 
darbinieku lomām, pienākumiem 
un atbildību. 

  2.2.2. Saprast, kā piekļuve var tikt 
balstīta uz to, ko lietotājs varētu 
zināt (piemēram, PIN); kas 
lietotājam ir (karte vai žetons), vai 
uz to, kas viņi ir (piemēram, 
biometriska skenēšana). 

  2.2.3. Uzskaitīt dažāda veida piekļuves 
kontroles paņēmienus, piemēram: 
biometrija, teksts, kodu kartes, 
viedkartes, svītrkodi u.c. 

  2.2.4. Saprast nepieciešamību regulāri 
mainīt paroles. 

  2.2.5. Saprast, kāpēc ir svarīgi izvēlēties 
piemērotu autentifikācijas 
mehānismu, paroles un regulāri 
veikt to nomaiņu. 
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Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

  2.2.6. Saprast, ka ar parolēm/ 
autentifikācijas detaļām 
nevajadzētu dalīties un ka 
žetonus/kartes un paroles ir 
jāaizsargā. 

  2.2.7. Atzīt un ievērot organizācijas 
paroļu pārvaldības 
politiku/noteikumus. 

 2.3. Drošība  2.3.1. Aprakstīt dažus no galvenajiem 
HIS drošības principiem, 
piemēram: izpratne par sistēmas 
ievainojamību un prasības par 
formālu piekrišanu organizācijas 
drošības politikai. 

  2.3.2. Izprast, ka organizācijas drošības 
politikai ir personīga, profesionāla 
un organizatoriska ietekme. 

  2.3.3. Izprast galvenos, ar HIS lietošanu 
saistītos riskus: nejauša vai  
neatļauta datu apskate, , 
ļaunprātīgi bojājumi, 
nesankcionēta piekļuve un datu 
pārsūtīšanas risks uz ārējiem 
nesējiem. 

 

  2.3.4. Uzskaitīt HIS aizsardzības 
paņēmienus pret drošības 
apdraudējumiem. 

  2.3.5. Izprast pienākumu ziņot par 
drošības pārkāpumiem un 
draudiem, piemēram, viltus 
lietotāju piekļuvi pie sistēmas, 
konstatētu ļaunprātīgu uzbrukumu 
vai vīrusu . 

  2.3.6. Izprast datu glabāšanas un 
rezerves kopiju jēdzienu, un kāpēc 
tas ir svarīgi. 

3. Lietošanas prasmes 3.1. Navigācija 3.1.1. Prast meklēt, atrast un aplūkot 
pacienta ierakstu. 

  3.1.2. Atpazīt, ja viens un tas pats 
indivīds sistēmā ir ierakstīts divas 
reizes, un saprast pilnvaru šos 
ierakstus apvienot. 
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Kategorija Prasmes Ref.nr. Uzdevuma apraksts 

  3.1.3. Zināt, kā noteikt ieraksta autorību. 

  3.1.4. Izvēlēties un apskatīt pacienta 
ierakstu kopumu, pamatojoties uz 
noteiktiem kopīgiem kritērijiem. 

  3.1.5. Precīzi ierakstīt pacienta 
informāciju. 

  3.1.6. Veidot pēcpārbaudes 
tikšanās/ārstēšanas grafiku 
pacientiem. 

  3.1.7. Atpazīt dažādus datu ievades 
režīmus (automatizētus). 

 3.2. Lēmumu pieņemšanas 
atbalsts 

3.2.1. Izprast pieejamo informāciju 
lēmumu pieņemšanas atbalstam: 
brīdinājums, atgādinājums, 
apstiprinājuma pārbaudes u.c. 

  3.2.2. Saprast personīgo atbildību un 
pilnvaru ignorēt sistēmas 
pārbaudes ziņojumus. 

 3.3. Rezultātu pārskati 3.3.1. Prast izveidot pārskatus:  pacientu  
sarakstus, aprūpes vienību 
skaitīšana, pacientu 
pieraksti/vizītes. 

  3.3.2. Izveidot ikdienas pārskatu, 
balstoties uz konkrētu vaicājumu, 
piemēram, pacientu rezultātiem. 

  3.3.3. Izvēlēties pārskata veidu no 
iepriekš pastāvoša pārskata 
veida/veidnes. 

  3.3.4. Izvēlēties un apskatīt noteikta 
veida informāciju, piemēram, 
rentgenu, EKG, CT-scan, asins 
analīžu rezultātus. 

  3.3.5. Prast izdrukāt pārskatus, ievērojot 
drošības principus. 

  3.3.6. Pārsūtīt HIS datus un pārskatus, 
ievērojot drošības principus. 

4. Noteikumi un 
procedūras 

4.1. Principi 4.1.1. Izprast, ka pacienta ieraksts ir 
juridisks dokuments, un 
informāciju nedrīkst dzēst. 

Commented [BL1]: e-veselībā to noteikti nevar izdarīt.  
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  4.1.2. Saprast, ka informāciju var 
pievienot vai labot, taču ne mainīt. 

  4.1.3. Saprast, kam ir tiesības izveidot 
jaunus ierakstus, piemēram, 
dzimšanas/ ārkārtas/pagaidu 
ierakstus. 

  4.1.4. Saprast HIS revīzijas liecības un to 
nozīmi. 

    


