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2019. gada 23.janvāris

Ivo Velde – Mazumtirdzniecības Vadītājs

Ivo Akermanis – IT projektu vadītājs



223.01.2019, Ivo V. un Ivo A

• ~236+ ikdienā strādājoša, pēc darbības struktūras ļoti dažādas aptiekas.

• 500+ farmaceitu un farmaceitu asistentu, kuriem nepieciešams īsā laikā apgūt 
jaunas prasmes un iemaņas.

• Aptiekas no Ludzas līdz Liepājai.

• Dažādu paaudžu aptieku tehniskais nodrošinājums (vairāk kā 650 QR kodu lasošu 
skeneru nomaiņa).

• Nav kur aizbraukt un apskatīties labo praksi.

• Jebkuru izmaiņu ieviešanas Aptiekas medikamentu pārdošanas IT sistēmā 
saskaņojama ar VID.

• Virkne neskaidru jautājumu par Aptiekas tālākajām darbībām, ja verifikācija bijusi 
nesekmīga un medikaments nonācis karantīnas zonā.

Izaicinājumi



323.01.2019, Ivo V. un Ivo A

• Sadalīt procesu divās daļās:

1. Medikamentu verifikācija un dzēšana atprečošanas brīdī.

2. Pārējās darbības, ja preces verifikācijas brīdī saņemts atteikums.

• Attīstīt divus paralēlus risinājumus:

1. Integrēts risinājums MedInfo programmā – verifikācijai un/vai dzēšanai 

medikamenta pārdošanas brīdī. 

2. No aptiekas pamatprogrammas neatkarīgs risinājums darbam ar LZVO -

Zvsoft. Visas darbības iespējams veikt nesaistīti ar pārdošanas brīdi.

Izvēlētā stratēģija



423.01.2019, Ivo V. un Ivo A

MedInfo - risinājums



523.01.2019, Ivo V. un Ivo A

MedInfo - risinājums



623.01.2019, Ivo V. un Ivo A

ZVSoft - risinājums



723.01.2019, Ivo V. un Ivo A

• IT risinājumu izstrāde_uz 09.02.2019 visās aptiekās ir iespējama medikamentu 
verifikācija un dzēšana.

• Aptieku tehniskā aprīkošana – līdz 09.02.2019

• Instrukciju sagatavošana farmaceitiem un farmaceitu asistentiem _līdz 05.02.2019

• Servis Desk(aptieku atbalsta dienests) instruktāža _līdz 06.02.2019

• Sagatavoto instrukciju izplatīšana tīklā_līdz 07.02.2019

• Nepilnību novēršana _ no 09.02.2019

Ieviešanas process



823.01.2019, Ivo V. un Ivo A

1. Kā farmaceitam identificēt medikamentu, kurš ir aprīkots ar QR kodu, bet uz to 

vēl neattiecas regula, nav nepieciešama verifikācija.

2. Kādi ir optimālie rīcības scenāriji un kā būtu jārīkojas aptiekas darbiniekam  , 

saņemot kādu no minētajiem 10 trauksmes paziņojumiem - Nezināms produkta kods, 

Izvēlētā partija netika atrasta, Ievadītais derīguma termiņš neatbilst LZVS saglabātajam datumam, Partijas 

identifikators neatbilst seriālajam numuram LZVS, Zāļu iepakojums jau ir neaktīvs, Nezināms seriālais numurs, 

Faktiskais zāļu iepakojuma statuss neatbilst atcelšanas darbībai (iestatīšanas un atcelšanas statusam jābūt 

vienādam), Zāļu iepakojums jau ir neaktīvs (piegādāts), Ir pārsniegts noteiktais laika periods atcelšanai, Atcelšanu var 

veikt tas lietotājs, kurš veicis sākotnējo transakciju.

Jautājumi uz kuriem joprojām tiek meklēti labākie 
risinājumi, lai sagatavotu instrukcijas un pabeigtu 

izstrādāt programmas risinājumus.
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Koordinātas jautājumiem par MedInfo un ZvSoft risinājumu

Ivo Akermanis
ivo.akermanis@ medsoft.lv

tel.28453542


