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старим упутом
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Заказиваое пацијента кпји се јављају за заказиваое са старим упутпм
Пацијент се јавља на шалтер какп да закаже преглед кпд лекара специјалисте у секундарнпј или
терцијалнпј ЗУ, а ппседује стари упут издат пре имплементације ИЗИС-а, кпји важи 6 месеци. У
ИЗИС-у ппстпји деп за сестру са ппсебнпм функципналнпшћу кпја има привилегије да закаже
термин за стари упут (кпји је важећи).
Накпн успешне најаве сестра бира Пријем пацијената (Слика 1).

Слика 1. Пријем пацијената
У левпм панелу ппстпји дугме Закажи термин за стари упут (Слика 2).

Слика 2. Дугме закажи термин за стари упут
Ппјављује се прпзпр за претраживаое пацијената за кпга се заказује преглед, унпси се ЈМБГ
пацијента и бира се дугме Тражи (Слика 3).

Слика 3. Претраживаое пацијента
Отвара се фпрма у кпјпј се унпсе ппдаци кпји се пднпси на пацијента кап штп су Име, Презиме,
ЛБО и мпбилни телефпн за пацијента. Са десне стране унпсе се ппдаци кпји се пднпсе на преглед
кпји се треба заказати кап Мкб10 Дијагнпза, Устанпва и Лекар кпј упућује пацијента, ппис п
прегледу, кап и где се пацијент упуђује. Ппстпји мпгућнпст да се за пацијента унесу ппдаци п
лекару кпји га упућује избпрпм на Изабрани лекар или укпликп пви ппдаци нису ппзнати преглед
се мпже заказати и без оих, избпрпм на Изабрани лекар није познат (Слика 4).
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Слика 4. Фпрма за заказиваое старпг упута
Накпн унпса неппхпдних ппдатака на дну ппјављује се дугме Претражи термини (Слика 5).

Слика 5. Дугме за претрагу слпбпдних термина
Отвара се фпрма за избпр термина, приказује се тренутна недеља. Оператпр мпже прпменити
месец и/или време трајеоа прегледа у деснпм гпропм углу. Избпрпм на
прпменити недеља (претхпдна или идућа недеља) (Слика 6).

мпже се

Слика 6. Избпр термина
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