
Pieredze Qlik Sense izmantošanā

Pētniecības un veselības statistikas departaments

sabiedrības veselības analītiķe

Zane Baltāne



Esošā pieredze ar pārskatu un datu 
pieprasījumu sagatavošanu 
(pirms Qlik Sense)

− izstrādāta pārskatu sistēma standarta pārskatu 
sagatavošanai

− specifisku pārskatu sagatavošana tiek veikta, izmantojot 
datu atlases vaicājumus ar Microsoft SQL Management Studio



Ieskats attīstības vēsturē I

01.12.2016.-
31.03.2017.

- datu ielāde;
- aprēķinu 

aprakstīšana;
- rezultātu 

akceptēšana;

03.04.2017.-
31.05.2017.

datu ielāde/ 
atjaunošana 

pārskatu 
sagatavošanai 

par 2016. 
gadu

01.06.2017.-
30.06.2017.

Datu 
vizualizāciju

sagatavošana

2018. gada 
maijs 

datu ielāde/ 
atjaunošana 

pārskatu 
sagatavošanai 

par 2017. 
gadu

2016.gada beigās SPKC uzsāk Ar noteiktām slimībām slimojošu 

pacientu reģistra datu apstrādi Qlik Sense Deskop versijā



Qlik Sense Desktop izstrādātās 
lapas



Datu vizualizācijas piemērs I



Datu vizualizācijas piemērs II



Ieskats attīstības vēsturē II

2017.gadā Centrs uzsāk datu ielādi Qlik
Sense Enterprise no dažādām informācijas
sistēmām/reģistriem (SPKC, NVD, NMPD, VI).



Kāpēc?

Indikatoru 
aprēķins/ 

datu 
analīzes 

vajadzība

SPKC 

(LNCDB, 
pacientu reģistri, 

Jaundzimušo 
reģistrs, utt.)

NVD 

(datu bāzes par 
veselības 
aprūpes 

pakalpojumiem) 

NMPD

(Neatliekamās 
medicīniskās 

palīdzības 
izsaukumi)

VI

(Ārstniecības 
iestādes, 
personas)



Tēmas aktualitāte

✓ VM 2017.gada 20.janvāra rīkojums Nr. 22«Par veselības 
aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un 
pacientu drošības koncepciju»

✓ Centra uzdevums –

✓ izstrādāt un uzturēt veselības aprūpes rezultatīvo 
rādītāju un indikatoru klāstu ārstniecības iestāžu 
darbības un rezultātu analīzei un salīdzināšanai 
nacionālajā līmenī un Eiropas un starptautiskā vidē;

✓ Uzkrāt datus par rezultatīvajiem  rādītājiem un 
indikatoriem un veikt datu analīzi nacionālā līmenī

✓ Centra nolikums (7.08.2018.) –

✓ uzkrāj datus par veselības aprūpes rezultatīvajiem 
rādītājiem un indikatoriem un veic to analīzi;



Datubāzes izveide un procesa 
attīstība

Sadarbības līgums  
(SPKC, NVD, VI, 

NMPD) 

13.02.2017.

Datu šifrēšana

maijs-augusts 2017

Datu bāzes veidošana, rādītāju 
aprakstīšana un aprēķināšana             

2017-2018

Tikšanās ar 
speciālistiem      

2018

Datu izsniegšana 
pētniekiem                 

kopš 2018 oktobra 

LU-SPKC projekts «Veselības 
aprūpes kvalitātes un 
efektivitātes publiskās 

monitorēšanas sistēmas 
izveide» 2017-2019



Vienotas datu analīzes datubāzes 
izveides mērķi

✓ Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas
sistēmas izveide un indikatoru aprēķināšana: 

✓ nacionālā līmenī;

✓ reģionālā līmenī;

✓ pašvaldību līmenī;

✓ pakalpojuma sniedzēju līmenī;

✓ Identificētu jomas, kur nepieciešami uzlabojumi;

✓ Veicinātu caurspīdīgumu veselības aprūpes pakalpojumu 
rezultātu izvērtēšanā, salīdzināšanā starp pakalpojuma 
sniedzējiem;

✓ Radītu pašiniciatīvu rezultātu uzlabošanā;

✓ Efektīvāk izmantot valsts pārvaldes resursus datu analīzē;

✓ Nākotnē izveidotu/atvieglotu analītiķiem un pētniekiem 
pieeju nacionāla līmeņa personalizētiem veselības datiem



Informācijas avoti

Ārstniecības 
personu un 
ārstniecības 

atbalsta 
personu 
reģistrs

Ārstniecības 
iestāžu reģistrs

Vienota 
medicīniskās 
palīdzības un 

katastrofu 
medicīnas VIS

VIS Pacientu 
reģistrācijas 

modulis

VIS 
Kompensējamo 
medikamentu 

modulis

VIS Vēža 
savlaicīgas 
atklāšanas 

programmas 
modulis

VIS Stacionārā 
sniegto 

pakalpojumu 
modulis

Latvijas 
iedzīvotāju 

nāves cēloņu 
datu bāze

Ar noteiktām 
slimībām 
slimojošu 
pacientu 
reģistrs

VIS Ambulatori 
sniegto 

pakalpojumu 
modulis

Jaundzimušo 
reģistrs

Vienotās 
datu bāzes 

informācijas 
avoti:



Datu apjoms

Dokumenta veids Skaits

Ambulatoro pakalpojumu apmaksas dokumenti 67 538 472

Kompensējamie medikamenti 31 998 976

Stacionārā veiktās manipulācijas 13 155 827

Stac. NOMESCO Manipulācijas 5 965 340

Slimokases dalībnieku vēsture 4 178 497

Stacionāra kustība 3 600 797

Stacionāra papilddiagnozes 2 709 364

Slimokases dalībnieku reģistrs 2 516 671

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumi 2 155 575

Skrīnings 1 694 214

Stacionārs 1 653 220

Cukura diabēta uzskaites kartes 982 356

Mirušie 713 444

Jaundzimušie 397 255

Onkoloģija 389 415

Psihiatrija 275 687

Traumas 271 018

Cukura diabēta pacientu kartes 150 753

Narkoloģija 48 353

Tuberkuloze 47 935

C hepatīts 20 970

Iedzimtas anomālijas 17 264

Arodslimības 17 131

Multiplā skleroze 5 672



Veselības aprūpes kvalitātes rādītāja 
aprēķināšanas piemērs

Pacientu mirstība (stacionārā un ārpus 
stacionāra) 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar 
akūtu miokarda infarktu

Latvijas 
iedzīvotāju 

nāves cēloņu 
datu bāze

Ārstniecības 
iestāžu reģistrs

VIS Stacionārā 
sniegto 

pakalpojumu 
modulis

Vienotās 
datu bāzes 

informācijas 
avoti:



Piemērs
Rādītāja tehniskais protokols

Nosaukums

Pacientu mirstība (stacionārā un ārpus stacionāra) 30 dienu laikā pēc 

stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu (patient based)

Definīcija

Pacientu (15 + gadi) īpatsvars, kuri nomirst (stacionārā un ārpus stacionāra) 30 dienu 

laikā pēc hospitalizācijas ar akūtu miokarda infarktu

Rādītāja klasifikācija 

Uz personu vērsta aprūpeEfektivitāteDrošība

Labāka veselība un labklājībaVeselības aprūpes resursiPārvaldība, vadība 

Aprēķins

(Saucēja gadījumu skaits, kad pacients nomirst 30 dienu laikā no hospitalizācijas 

brīža/Atbilstošo epizožu skaits konkrētā periodā ar pamatdiagnozi akūts miokarda 

infarkts) *100

Skaitītājs

Pacientu skaits, kuri nomirst (stacionārā un ārpus stacionāra) 30 dienu laikā no 

hospitalizācijas brīža ar akūtu miokarda infarktu (skatās hospitalizācijas datumu)

Saucējs

Pēdējais hospitalizācijas gadījums  katram pacientam, kurš stacionēts ar pamatdiagnozi

akūts miokarda infarkts no 1.janvāra līdz 31.decembrim konkrētā gadā

Iekļaušanas kritēriji

- Pamatdiagnoze pēc SSK-10: I21-I22

- Pacienta vecums 15+

- Akūta saslimšana (iestāšanās kustība: 14, 15, 17, 18)

- Jāsavelk fiktīvās izrakstīšanas (kustība 39)

- Pārvešanas gadījumā ņem pēdējo slimnīcu, no kuras pacients ir izrakstīts vai kurā miris

- Iekļauj tikai pēdējo akūta miokarda infarkta epizodi

Izslēgšanas kritēriji

- Neiekļauj vienas dienas gadījumus (izrakstīšanas datums-iestāšanās datums=0), 

izņemot, ja pacients nomirst

- Plānveida uzņemšana (iestāšanās kustība: 16, 19)

- Ja ir vairākas epizodes, iepriekšējās neskaita



Piemērs
Rādītāja aprēķins Qlik Sense

num(

Count({<[Stac.Pamatdiagnozes kods]={'I21*','I22*'},[Stac.Kustība.Iestāšanās kustība]={14,15,17,18},[Stac.Kustība.Izrakstīšanās

kustība]={31,33}>} distinct

if([Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads]-[Dzimšanas gads]>=15

and [Miršanas datums]-[Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]<=30

and ([Stac.Kustība.Izrakstīšanās datums] - [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]>0 or ([Stac.Kustība.Izrakstīšanās datums] = 

[Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums] and [Stac.Kustība.Izrakstīšanās kustība]=33))

and [Stac.Kustība.Pēdējā]=1

and [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]=aggr(nodistinct

max({<[Stac.Pamatdiagnozes kods]={'I21*','I22*'},[Stac.Kustība.Iestāšanās kustība]={14,15,17,18},[Stac.Kustība.Izrakstīšanās

kustība]={31,33}>} distinct

if([Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads]-[Dzimšanas gads]>=15, [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]))

,PID,[Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads])

, [Stac.UD_NR]))

/

Count({<[Stac.Pamatdiagnozes kods]={'I21*','I22*'},[Stac.Kustība.Iestāšanās kustība]={14,15,17,18},[Stac.Kustība.Izrakstīšanās

kustība]={31,33}>} distinct

if([Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads]-[Dzimšanas gads]>=15

and ([Stac.Kustība.Izrakstīšanās datums] - [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]>0 or ([Stac.Kustība.Izrakstīšanās datums] = 

[Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums] and [Stac.Kustība.Izrakstīšanās kustība]=33))

and [Stac.Kustība.Pēdējā]=1

and [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]=aggr(nodistinct

max({<[Stac.Pamatdiagnozes kods]={'I21*','I22*'},[Stac.Kustība.Iestāšanās kustība]={14,15,17,18},[Stac.Kustība.Izrakstīšanās

kustība]={31,33}>} distinct

if([Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads]-[Dzimšanas gads]>=15, [Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums]))

,PID,[Stac.Kustība.Hospitalizācijas datums.autoCalendar.Gads])

, [Stac.UD_NR]))

,'0,0%')



Datu kodēšanas nosacījumi



Aprēķina shēma



Rādītāja rezultāts Qlik Sense



Publicētā rādītāja piemērs



Informācija Centra mājas lapā



Ieguvumi 

1. Personas datu sasaistes iespēja ar citiem 
informācijas avotiem (personai ir unikāls 
identifikators)

2. Reizi gadā datu bāze tiek atjaunota un 
papildināta

3. Centrs rādītāju aprēķinus sagatavo no datu 
bāzē esošajiem datiem (optimizēti resursi 
attiecībā uz informācijas pieprasījumiem un 
informācijas apstrādi SPKC-NVD, NVD-
SPKC)

4. Izstrādāti rādītāju aprēķini, kas ļauj 
nodrošināt vienotu metodoloģiju ikgadējo 
datu sagatavošanā (nav jāveic manuāli 
aprēķini, rezultātus iegūst no sistēmas)

5. Veselības aprūpes sistēmas vērtēšana dažādos 
līmeņos (reģionu, pašvaldību, pakalpojumu 
sniedzēju līmenī utt.)

6. Iespēja novērtēt datu kvalitāti un izglītot 
dokumentu aizpildītājus par datu kvalitātes 
un pilnīguma nozīmi.



Paldies par uzmanību!


