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HIS4HE programmas apraksts 

 
Šī mācību programma sniedz informāciju par noteikumiem un procedūru principiem, personas datu 
aizsardzību, konfidencialitāti un informācijas drošību darbavietās, kur tiek izmantotas veselības informācijas 
sistēmas. 
 
Kam šis mācību programma ir paredzēta? 
Šī mācību programma ir adresēta pašreizējiem un nākamajiem veselības nozares speciālistiem, kuri vēlas 
pilnveidot un apliecināt savu kvalifikāciju Veselības informācijas sistēmu lietošanā. Nozares skatījumā 
mērķa grupa ir medicīnas studenti un pasniedzēji. 
Darba tirgus skatījumā ECDL Veselības moduļa ieviešana paaugstinās jauno speciālistu profesionālo 
kvalifikāciju, un palīdzēs sasniegt veselības nozares prasības. 
 
HIS4HE projekta pieeja 
Projekts nodrošina jaukta tipa mācību kursu, kas sastāv no divām daļām – 1. modulis: Pārskats par veselības 
informācijas sistēmām, to galvenajām iezīmēm, 2. modulis: Darba vietas IT drošība.  
 
 

Programmas mērķi 

 
Veiksmīgi apgūstot mācību saturu, mācību kursa dalībnieki gūs izpratni par: 

• galvenajām veselības informācijas sistēmas (VeIS) iezīmēm; 
• ētiskiem jautājumiem un noteikumiem, kas attiecas uz VeIS lietošanu; 
• konfidencialitātes, drošības un piekļuves kontroles jautājumiem, izmantojot VeIS; 
• elektroniski saglabāto datu analīzes un  interpretācijas principiem ; 
• vispārīgām zināšanām par IT drošības jautājumiem; 
• darba vietas drošības jautājumiem; 
• drošu datora lietošanu un darbību digitālajā vidē 

 

HIS4HE projekta apraksts 

Viens no projekta HIS4HE mērķiem ir atbalstīt veselības aprūpes studentus un jau esošos speciālistus 
elektronisko veselības sistēmu izmantošanā. Projektā ir izveidots jaukta tipa mācību kurss, kuru sekmīgi 
pabeidzot,  dalībnieki būs sagatavoti  darbam ar VeIS , kā arī atbilstoša ECDL sertifikācijas eksāmena 
kārtošanai. Šo projektu īsteno piecas partneru organizācijas no Lietuvas, Latvijas un Vācijas.  
 
1. modulis 

 KATEGORI
JA 

TĒMA Nr. UZDEVUMU APRAKSTS 

 1. Jēdzieni 
1.1. Veselības 
aprūpes 
informācijas 
sistēmas  

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

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

   1.1.4 
Izprast saikni starp datiem no iedzīvotāju 
reģistriem un medicīnas personāla izdarītiem 
ierakstiem. 

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

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

   1.2.2 
Aprakstīt dažas no galvenajām VeIS īpašībām: 
pieejamība, uzticamība, ātra piekļuve, datu 
aktualitāte, precizitāte, aprūpes nepārtrauktība, 
efektivitāte. 

   1.2.3 
Iepazīties ar kādas no VeIS funkcijām vai rīkiem: 
vizīšu rezervēšana un plānošana, rezultātu 
nosūtīšana, pacientu veselības datu atjaunināšana, 
recepšu izsniegšana, veselības aprūpe mājās, 
izmantojot internetu. 

   1.2.4 
Novērtēt dažus no iespējamiem VeIS 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 VeIS atbalsta, taču neaizstāj klīnisko 
spriedumu. 

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

   1.2.7 
Saprast starpību starp pieslēgšanos pie VeIS 
sistēmas no ierīces/datora, kas atrodas aizsargātā 
tīklā, vai no ierīces, kas nav aizsargātā tīklā. 
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 KATEGORI
JA 

TĒMA Nr. UZDEVUMU APRAKSTS 

 2. 
Piesardzība
s pasākumi 

2.1. 
Konfidencialitāte  

2.1.1 
Aprakstīt veselības aprūpes darbinieka pienākumus 
attiecībā uz pacienta  datu konfidencialitāti VeIS 
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 ievērot datu sensitivitāti 
(netieši vai skaidri izteiktu) attiecībā uz pacienta, 
ģimenes locekļu un citu personu datiem. Cienīt 
pacienta tiesības neatklāt/nezināt informāciju. 

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

   2.1.4 
Saprast atšķirību starp vispārēju pieeju sistēmai un  
tiesībām apskatīt un izmantot konkrētu 
informāciju. 

   2.1.5 
Saprast valsts prasības attiecībā uz informācijas 
ziņošanu par pacientu specifiskiem datiem, kā arī 
noteikumus un ierobežojumus, kas saistīti ar 
informācijas par sabiedrības veselību un 
saslimšanām pārvaldīšanu. 

   2.1.6 
Saprast valsts prasības, kas attiecas uz specifiskiem 
gadījumiem, kad nepieciešams ziņot publiski par 
konstatētām bīstamām slimībām, kas var ietekmēt 
visas sabiedrības veselību, un tamlīdzīgu datu 
pārvaldība. 

   2.1.7 
Radīt izpratni par konfidencialitātes riskiem, kas 
saistīti ar VeIS datu noplūdi,  piemēram, 
pacientiem drukājot materiālus un nosūtot e-pasta 
vēstules. 

  2.2. Drošība 2.2.1 
Izprast galvenos VeIS drošības principus, 
piemēram: izpratne par sistēmas ievainojamību un 
prasības par formālu piekrišanu organizācijas 
drošības politikai. 

   2.2.2 
Izprast, ka organizācijas drošības politikai ir 
personīga, profesionāla un organizatoriska 
ietekme. 

   2.2.3 
Izprast galvenos, ar VeIS  lietošanu saistītos riskus: 
nejauša vai neatļauta datu apskate, ļaunprātīgi 
bojājumi, nesankcionēta piekļuve un datu 
pārsūtīšanas risks uz ārējiem nesējiem. 

   2.2.4 
Uzskaitīt VeIS aizsardzības paņēmienus pret 
drošības apdraudējumiem. 
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JA 
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   2.2.5 
Izprast pienākumu ziņot par drošības pārkāpumiem 
un draudiem, piemēram, viltus lietotāju piekļuvi 
pie sistēmas, konstatētu ļaunprātīgu uzbrukumu 
vai vīrusu. 

   2.2.6 
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 ierakstus. 

   3.1.2 
Atpazīt, ja viens un tas pats indivīds sistēmā ir 
ierakstīts divas reizes, un saprast pilnvaras, lai 
vienādus ierakstus apvienotu. 

   3.1.3 
Zināt, kā noteikt, kurš ir ieraksta autors. 

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

   3.1.5 
Precīzi ierakstīt pacienta informāciju. 

   3.1.6 
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. 
Prast pārsūtīt VeIS datus un pārskatus, ievērojot 
drošības principus. 

 4. 
Noteikumi 
un 
procedūra
s 

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

TĒMA Nr. UZDEVUMU APRAKSTS 

   4.1.2. 
Saprast, ka informāciju var pievienot un precizēt, 
bet ne mainīt. 

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

   4.1.4 
Saprast VIS audita liecības un to nozīmi. 

 

2. modulis 

 KATEGORI
JA 

TĒMA Nr. UZDEVUMU APRAKSTS 

 5. Vispārēji 
IT drošības 
jēdzieni 

 5.1.1.  Zināt par informācijas tehnoloģiju un interneta 
lietošanas priekšrocībām un trūkumiem (riskiem). 

   5.1.2.  Būt informētiem par kibernoziegumu, finanšu 
krāpšanas, nelikumīgu darbību veidiem, vīrusiem 
un ļaunprogrammatūru, hakeriem, avatariem. 

   5.1.3.  Būt informētiem par sociālās politikas instrumentu 
un tā metodēm informācijas atklāšanai. Zināt par 
nesankcionētiem informācijas atklāšanas 
paņēmieniem (tālruņa zvani, krāpnieki, 
pikšķerēšana, spiegprogrammatūra, loterijas veida 
krāpšana). Zināt par nesankcionētu piekļuvi 
datoriem un citām ierīcēm bez lietotāja 
piekrišanas.  

   5.1.4.  Zināt terminu "identitāte"; apzināties, kas ir 
identitātes zādzība un zādzības metodes. Zināt, kas 
ir spiegprogrammatūra, tastatūras 
spiegprogrammatūra, krāpjošas reklāmas, Trojas 
zirgs. Zināt dažādus veidus, kā ļaunprātīga 
programmatūra varētu iekļūt ierīcē. 

   5.1.5.  Zināt par identitātes un personas datu zādzības 
iemesliem un sekām (krāpnieciska informācijas 
izmantošana, informācijas zuduma draudi, 
sabotāža). Zināt par draudiem, kas saistīti ar 
personas datu izpaušanu. 

   5.1.6.  Zināt veidus, kuros var tikt nozagta personas 
identitāte, piemēram, caur tālruņa zvanu, tiešsaistē 
(e-pasts, sociālie tīkli, īsziņas), ar krāpšanu vai 
noskatoties informāciju, atjaunojot dzēstu vai 
izmestu informāciju. 

   5.1.7.  Būt informētiem par privātuma aizsardzības tiesību 
aktiem. 

   5.1.8.  Zināt par organizatoriskajiem datu pārvaldības 
noteikumiem, datu privātuma principiem, 
konfidencialitāti. 
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   5.1.9.  Zināt, ar ko ir jāsazinās, ja atklājat nepiedienīga 
rakstura informāciju par sevi vai jūsu organizāciju 
tīmekļa lapās vai sociālajā tīklā. Zināt, ar ko 
jāsazinās, ja saņemat pikšķerēšanas e-pasta 
ziņojumus. 

   5.1.10.  Zināt par atbildību, kas saistās ar darbībām 
internetā: nepublicēt informāciju bez atļaujas, 
atbildīgi rakstīt komentārus, nelejupielādēt 
nelegālu mūziku, filmas utt. 

   5.1.11.  Zināt par tīkla etiķeti un citiem uzvedības 
pamatnoteikumiem kibertelpā. 

 6. Darba 
vietas 
drošības 
politika  
uzņēmumā 

 6.1.1.  Zināt uzņēmuma drošības politiku: ierīču lietošanas 
vadlīnijas darba vietā (zināt par iespēju izmantot 
darba vietas ierīces personīgām vajadzībām). Zināt 
uzņēmuma politiku attiecībā uz ierīču nešanu 
mājās.  

5.2.  5.3.   6.1.2.  Zināt par drukātu dokumentu aizsardzību, 
dokumentu glabāšanu un pārvaldīšanu. Zināt, ka 
drukāti svarīgi un konfidenciāli dokumenti ar 
konfidenciāliem datiem nevar palikt printerī vai bez 
uzraudzības. Zināt par sekām gadījumā, ja šos 
dokumentus varēs izlasīt vai nozagt nepiederošas 
personas. 

   6.1.3.  Zināt uzņēmuma nostāju attiecībā uz savu 
personālo ierīču (piemēram, viedtālruņu, 
planšetdatoru, USB zibatmiņu) izmantošanu darba 
vietā. Zināt uzņēmuma politiku attiecībā uz 
personīgo ierīču savienošanu ar internetu darba 
vietā un šīs darbības iespējamām sekām. 

   6.1.4.  Zināt uzņēmuma nostāju attiecībā uz programmu 
instalēšanu uzņēmuma datoros, viedtālruņos un 
planšetdatoros (saprast jēdzienus “programmu 
atļaujas” un “licences”, zināt par sekām, ja 
darbinieks instalē lietotnes no nezināmiem 
avotiem) un šo ierīču savienošanu ar publiskiem 
piekļuves punktiem, izmantojot Wi-Fi. Zināt par 
iespējamiem riskiem un sekām, ja kāds uzlauž 
uzņēmuma ierīci vai arī ierīce tikusi inficēta ar 
vīrusu (personas datu zādzība, informācijas 
uzglabāšana bez atļaujas, slēptās maksas vai 
atrašanās vietas izsekošana). 

   6.1.5.  Saprast lietotāja autorizācijas mērķi un nozīmi, 
pieslēdzoties ierīcei vai informācijas sistēmai. 

   6.1.6.  Zināt metodes, kā droši izveidot savienojumu ar 
ierīcēm vai informācijas sistēmām, piemēram, 
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lietojot lietotājvārdu un paroli, PIN kodu, čipkarti, 
pieteikšanās, izmantojot biometriskos datus, 
daudzfaktoru autentifikāciju, vienreizēju paroli. 

   6.1.7.  Zināt, ka nav atļauts atstāt ieslēgtas ierīces un 
informācijas sistēmas bez uzraudzības pat uz īsu 
laiku (atstājot darba vietu, datoram ir jābūt 
bloķētam). 

   6.1.8.  Nodrošināt, lai nepiederošām personām nebūtu 
iespējams redzēt darbinieku ekrānus (katram 
lietotājam vajadzētu aizsargāt savu ekrānu no 
novērošanas ar mērķi izgūt informāciju). 

   6.1.9.  Zināt par spēcīgas paroles izveides un pārvaldības 
vadlīnijām (būt spējīgam izveidot sarežģītas paroles 
un zināt, kā tās glabāt, zināt, ka paroles ir regulāri 
jāmaina). Zināt, kā noteikt, vai parole ir stipra. 

   6.1.10.  Izprast, ka lietotāja autorizācija ierīcēs, 
programmās un informācijas sistēmās tiek 
izmantota konkrēta lietotāja identificēšanai, un 
autorizācijas dati vai mikroshēmas karte nevar tikt 
atklāta kolēģiem vai citām personām. Zināt par 
sekām, ja nesankcionēta persona ir saistīta ar 
konkrētā darbinieka pieteikšanās datiem. 

   6.1.11.  Saprast, ka jebkura programmatūras instalēšana 
uzņēmuma ierīcē ir atļauta tikai uzņēmuma 
atbildīgajai personai (piemēram, IT 
administratoram) vai trešās puses uzņēmumam, 
kam ir vienošanās par IT pārraudzību. 

   6.1.12.  Zināt par nepieciešamību veikt regulāru ierīču 
pārbaudi un personas, kurām jāveic šī pārbaude. 
Saprast sekas, ja nepiederoša persona pieslēdzas 
vai piekļūst uzņēmumu ierīcēm. 

   6.1.13.  Zināt, kad un kā ļaunprātīga programmatūra var 
nokļūt datorsistēmā. Izprast draudus ļaunprātīgu 
datu izplatībai ārējos datu nesējos. 

   6.1.14.  Zināt par ētiku darba vietā: atšķirt personas datus 
no uzņēmējdarbības vai uzņēmuma datiem. Zināt, 
kādus datus var glabāt uzņēmumu ierīcē, un par 
neatbilstīgu datu saglabāšanas sekām. Saprast, ka 
uzņēmumu un klientu dati nevar tikt nodoti 
trešajām personām. 

   6.1.15.  Zināt par sadarbības rīkiem, piemēram, dokumentu 
kopīgošanu internetā ar pilnvarotām personām, 
zināt par iespēju koplietot printerus un darbvirsmu 
ar kolēģiem. Zināt par datu kontroli, iespējamiem 
privātuma zaudējumiem un drošu dokumentu 
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koplietošanu ar citiem lietotājiem. Saprast, kāda 
veida datus var kopīgot ar citiem lietotājiem – 
neatklāt konfidenciālus datus. 

   6.1.16.  Saprast mērķi neatgriezeniskai datu dzēšanai no 
atmiņas ierīcēm un drukāto dokumentu 
iznīcināšanai. Atšķirt dzēšanu no neatgriezeniskas 
datu dzēšanas ierīcē. Zināt, ka izdzēstos datus var 
atjaunot no atmiņas diskiem. Zināt, ka jāiznīcina 
neizmantoti vai salauzti atmiņas diski vai ierīces ar 
atmiņas diskiem, piemēram, viedtālruņiem. 

 7. Datora 
drošība 

 7.1.1.  Zināt par operētājsistēmas, programmu, 
pārlūkprogrammu un pretvīrusu programmatūras 
atjauninājumu svarīgumu. 

   7.1.2.  Zināt, kādiem mērķiem tiek izmantotas pretvīrusu 
programmas ierīcēs. Zināt, ka jebkurā gadījumā nav 
atļauts antivīrusu atspējot (atslēgt). 
 

   7.1.3.  Zināt, kā iestatīt paroles dokumentiem un failu 
arhīviem. 

   7.1.4.  Prast atpazīt galvenās pazīmes, ja ierīce ir inficēta 
ar vīrusu. Zināt, kas jādara un kādā secībā, ja Jums 
ir aizdomas, ka datorsistēma ir inficēta. 

   7.1.5.  Saprast datu dublēšanas priekšrocības un mērķi. 

 8. Drošība 
internetā 

 8.1.1.  Zināt, kā droši pārlūkot internetu. Spēt izveidot 
drošu savienojumu ar e-pakalpojumiem un drošu 
vidi. Zināt, kā atgūt zaudētās paroles. 

   8.1.2.  Zināt par sīkdatnēm, paroles saglabāšanu datorā 
vai pārlūkprogrammā. 

   8.1.3.  Spēt identificēt iespējamu krāpniecisku e-pastu, 
nevēlamu e-pastu. Zināt par risku, atverot 
pielikumus, kas var saturēt makro vai izpildāmo 
failu. 

   8.1.4.  Spēt atklāt viltotas vietnes, kuras varētu atvērt, 
noklikšķinot uz saites e-pasta ziņojumā, sociālajos 
tīklos u.c. Zināt par sekām, ja atklājat personas vai 
uzņēmumu konfidenciālus datus šādā tīmekļa 
vietnē. Zināt, ar ko sazināties, ja atklājat viltotu 
vietni. 

 


