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 Alternatīvais mārketinga kanāls: 

○   iespēja informēt plašu auditoriju par praksi/iestādi 

un pakalpojumiem 

○   pacientu  piesaiste Jūsu pakalpojumiem  

  

 mūsdienīga alternatīva ierastiem pierakstiem ārpus 

iestādes vai prakses darba laika 

  

 laika un resursu taupīšana 

Ieguvumi ārstiem, lietojot e-pierakstus 



Viegla e-pierakstu pārvalde SmartMedical sistēmā 

 

Pierakstu apstiprināšana 

 

iespēja izvēlēties e-pieraksta 

apstiprināšanas veidu: 

manuālā vai automātiskā  

Valsts vai Maksas 

 

iespēja izveidot atsevišķus 

kalendārus maksas vai valsts 

apmaksātiem pakalpojumiem 

 

Speciālais apzimējums 

 

lai atšķirtu e-pierakstus no 

ierastiem pierakstiem, ko veic 

reģistratūras darbinieki 

Iestāde atcel e-Pierakstu 

 

iespēja dzēst e-pierakstu – 

pacients saņems automātisku 

e-pasta paziņojumu 

Kad pacients atcel pierakstu 

 

pieņemšanas laiks automātiski 

atbrīvojas ārsta kalendārā 

jauniem pierakstiem 

 

Iestāde maina e-Pieraksta 

datumu un laiku 

ar pāris klikšķiem pārnest    

e-pierakstu uz citu datumu 

vai laiku – pacients saņems 

automātisku e-pasta 

paziņojumu 



Kā sākt lietot e-pierakstus Jūsu praksē/iestādē? 

1. 
Iestādes/prakses 

vizītkartes veidošana 

2.  
Ārstu vizītkāršu 

veidošana 

3.  
Pieņemšanas laiku 

publicēšana 

programma ārstiem + 



Kāda informācija nepieciešama publicēšanai portālā? 

Iestādes/prakses 

vizītkartes veidošana 
 

-nosaukums, reģ. Nr., adrese 

-sadarbība ar apdrošinātājiem 

- kontakti 

-apraksts brīvajā tekstā 

-iestādes/prakses 1 bilde  

 (260 x 286 px) 

Ārstu vizītkaršu 

veidošana 
 

-vārds, uzvārds 

-  pierakstu laika ierobežojumi 

- apraksts brīvajā tekstā 

- pakalpojumi (vizītes ilgums) 

- speciālitāte/-es 

-ārsta 1 bilde  

 (260 x 286 px) 

Pieņemšanas laiku 

publicēšana 
 

-definēt pierakstu tipu un 

pieraksta apstiprināšanas veidu 

-norādīt brīvdienas un svētku 

dienas, kad pieraksts nav 

iespējams 

- izveidot darba laika kalendāru 



Kāpēc e-pieraksti ir labs risinājums 

Jūsu praksei/iestādei? 

-viegli atrast iestādi/praksi/ārstu Google 

meklētājā  pirmajos 5 ierakstos 

 

- pieraksti uzreiz ārsta kalendārā bez 

papildus e-pastiem vai zvaniem 

 

- pacienta dati uzreiz Jūsu SM programmā: 

vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis un 

e-pasts 

 

- atbalsts sociālajos tīklos un SmartMedical 

atbalsts gan ārstiem, gan pacientiem 



Dati par portālu Piearsta.lv  

 

28 
iestādes/prakses piedāvā 

e-pierakstus pacientiem 

348 ārsti ar pieņemšanas 

laiku sarakstiem portālā 

>25 500 
portāla lietotāji veic 

pierakstus portālā 

+1 600 jaunie reģistrētie 

lietotāji mēnesī 



Nodrošiniet Jūsu pacientus ar iespēju 

pierakstīties uz vizīti jebkurā laikā 

diennaktī 

 



4 soļi, lai pierakstītos pie ārsta elektroniski pirmo reizi 

1. 
Reģistrēties 

portālā 

www.piearsta.lv 

3.  
Pierakstīties uz 

sev piemēroto 

laiku 

4.  
Saņemt 

apstiprinājumu 

uz e-pasta adresi 

2. 
Atrast  

ārstu portāla 

katalogā 



Piearsta.lv - datu apmaiņa starp ārstu un pacientu 

Pacients 

Veselības aprūpes 

iestāde / ārsta prakse 

+ 



patstāvīgs un attalināts pieraksts pie ārsta Internetā 

 

e-pasta automātiski apstiprinājumi par veikto 

pierakstu vai tā izmaiņām 

 

pierakstu ielāde pacienta Google kalendārā 

 

patstāvīga pierakstu atcelšana 

 

ārstu TOP saraksta veidošana ātriem pierakstiem 

 

iespeja elektroniski pierakstīt tuviniekus 

 

Iespējas Jūsu pacientiem, lietojot 



 

Pierakstīties pie ārsta Internetā 

ir ātri un ērti 
 

Veikt pierakstus pie Jums uz konsultācijām  

Jūsu pacienti var no jebkuras mobilās 

ierīces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.piearsta.lv 

 



Kā iestādes/prakses informē pacientus par e-pieraksta iespējām? 

Izvieto iestādes/prakses mājas lapā baneri vai pogu ar 

linku uz vizītkarti www.piearsta.lv portālā 

Publicē informāciju iestādes/prakses lapā socialājos tīklos 

Kataloga 1188.lv vizītkartē izvieto pogu “Book Now 1188” 
ar linku uz vizītkarti www.piearsta.lv portālā 

Izmanto Piearsta.lv šablonus drukātiem materiāliem: 

skrējlapas, vizītkartes, stends  
Lejupielādēt tos var SmartMedical lietotāju atbalsta dienesta mājas lapā 

Izvieto informāciju TV ekrānos gaidīšanas telpās 

http://www.piearsta.lv/
http://www.piearsta.lv/
http://help.bb-tech.eu/home/e-pieraksti/ka-pazinot-pacientiem-par-iespeju-izmantot-e-pierakstu


Paldies! 
Jautājumu un neskaidrību gadījumos, 

lūdzam sazināties ar mūsu klientu 

atbalsta dienestu 

 

27 880 015 

support@smartmedical.eu 

Lietošanas pamācība:  

http://help.bb-tech.eu 

portāls SAVIETOJAMS AR 

www.fb.com/Piearsta.LV 

www.fb.com/SmartMedical.eu 

mailto:support@smartmedical.eu
http://help.bb-tech.eu/home/e-pieraksti/
http://help.bb-tech.eu/home/e-pieraksti/
http://help.bb-tech.eu/home/e-pieraksti/

