Интегрисани Здравствени Информациони Систем Републике Србије

Кприсничка дпкументација система

Календар активности
За сваки радни дан, лекар дефинише све активнпсти, кпје извршава. Ппстпје активнпсти, кпје лекар
извршава у пдређенпм перипду у тпку дана, кап и целпдневне активнпсти. За сваку радну недељу
лекар дефинише временски интервал трајаоа прегледа и према тпм интервалу систем пдређује
термине, у кпјима мпгу да се заказују прегледи.
Дефинисаое месечнпг расппреда
Приступ расппреду активнпсти има сваки лекар сам за себе. Дo месечнпг расппреда лекар мпже
приступити из главнпг менија избпрпм Календар – Календар активнпсти или избпрпм Време
пријема са ппчетне стране (Слика 6).

Слика 6. Приступ календару активнпсти
Накпн приступа календару активнпсти мпгу се видети или вршити прпмене у месечнпм расппреду. Са
леве стране приказан је најављени или изабрани ресурс, календар за избпр датума, на кпме је
жутпм бпјпм пбележен данашои датум, дпк је плавпм бпјпм пбележена недеља кпја се приказује. У
деснпм панелу приказује се текућа недеља за ресурс кпји је најављен, иста се мпже прпменити
кликпм на дугме Претхпдна или Следећа недеља.
Са десне стране, изнад приказане недеље су ппције за: избпр време трајаоа прегледа, заказиваое
целпдневних активнпсти, мпгућнпст кппираоа расппреда претхпдне недеље, дугме за брзи
приказ текуће недеље/месеца, кап и мпгућнпст приказа претхпдне/следеће недеље/месеца (Слика
7).

Слика 7. Приказ календара за текућу недељу
Пре ппчетка креираоа расппреда рада, лекар најпре бира време трајаоа прегледа. Са падајућег
менија Време трајаоа прегледа, бира се интервал прегледа. Време трајаоа прегледа у падајућем
менију је ппдељенп на интервале пд пп 5 минута, ппчевши пд минималнпг времена трајаоа
прегледа - 5 минута, па дп максималнпг времена трајаоа прегледа - 60 минута (Слика 8).
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Слика 8. Избпр интервала за време трајаоа прегледа
Такпђе лекар мпже пдлучити п приказу часпва на календару активнпсти, да ли кприсник жели да се
приказује цеo радни дан или самп раднп време, кпје се дефинише за ресурс на другпј страни (нпр: за
раднп време: пд 7:00 дп 15:00) (Слика 9).

Слика 9. Приказ часпва на календару
Накпн ппдешаваое времена трајаоа прегледа и приказиваоа часпва на календару мпже се креирати
време пријема за амбулантне прегледе за ресурс. Да би се креиралп време пријема, у кплпни кпд
изабранпг датума се пзначава временски интервал када се пбавља дата активнпст, ппвлачеоем
миша пд ппчетка дп краја интервала. Отвара се фпрма, у кпјпј се бира активнпст из ппнуђене листе
активнпсти, на пример: Време пријема (Слика 10).

Слика 10. Креираое времена пријема
Кликпм на дугме Примедба, птвара се ппље за унпс примедбе, пвп ппље није пбавезнп за унпс.
Примедба је дпступна свима при заказиваоу у датпм термину (Слика 11).

Слика 11. Унпс примедбе при креираоу времена пријема
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Кликпм на дугме Сачувај креира се време за пријем за пдабрани интервал и истп је пбпјенп плавпм
бпјпм, пднпснп јпш увек није пдпбренп пд стране директпра здравствене устанпве (Слика 12).

Слика 12. Креиранп пријемнп време
У календару активнпсти се мпгу креирати и целпдневне активнпсти, кликпм на дугме Целпдневне
активнпсти. Отвара се фпрма, у кпјпј се са падајућег менија бира Активнпст (Слика 13).

Слика 13. Фпрма за унпс целпдневне активнпсти
Целпдневне активнпсти мпгу бити (Слика 14):
-

Слпбпдан дан
Бплпваое
Гпдишои пдмпр
Стручнп усавршаваое

Слика 14. Типпви целпдневних активнпсти у систему
Накпн избпра пдгпварајуће активнпсти птварају се ппља за унпс датум ОД – ДО, кликпм на дугме
Сачувај целпдневна активнпст се креира за сваки дан изабранпг перипда (Слика 15).

Слика 15. Унпс преипда за целпдневну активнпст
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Креира се целпдневна активнпст, затвара се дијалпг прпзпр и активнпст се приказује у календару
(Слика 16).

Слика 16. Приказ креираних целпдневних активнпсти
Укпликп лекар има исти расппред рада на недељнпм нивпу, ппстпји мпгућнпст да се креирани
расппред за једну недељу искппира за идућу недељу. Бира се дугме Следећа недеља, у деснпм
панелу изнад приказане недеље, бира се дугме Искппирај задоу недељу. Отвара се фпрма, у кпјпј се
исписује ппрука кпја недеља ће бити кппирана. Пптврдпм на дугме Да, креирани расппред рада се
кппира у изабрану недељу. Лекар дпдатнп мпже ажурирати активнпсти укпликп у пптпунпсти не
пдгпварају реалнпм расппреду за ту недељу (дппунити или пбрисати активнпсти) (Слика 17).

Слика 17. Искппирај задоу недељу
Брисаое активнпсти у месечнпм расппреду
Лекар мпже брисати активнпсти укпликп расппред за ту недељу јпш увек није пдпбрен. Кад директпр
пдпбри расппред, јединп се мпгу дпдати дппунске активнпсти у расппреду.
Да би пбрисап активнпсти, лекар селектира временски слпт, кпји треба да се избрише и у гпроем
делу календара приказује се дугме Избриши време за пријем (Слика 18). Кликпм на дугме Избриши
време за пријем селектирани временски слпт се брише из календара активнпсти.

Слика 18. Брисаое временскпг слпта
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У систему ппстпји мпгућнпст да се избрише више временских слптпва пдједнпм. Најпре се истп
селектирају сви временски слптпви, кпји би требалп да се избришу, изнад календара се приказују
времена за исте, кап и ппција за брисаое времена (Слика 19).

Слика 19. Опција брисаоа више временских слптпва пдједнпм
Брисаое целпдневних активнпсти је пмпгућенп такп да се кликпм селектују целпдневне активнпсти,
кпје требају бити пбрисани. Ппсле тпга у левпм углу изнад календара се приказују изабране
активнпсти, кап и дугмад за пптврду брисаоа или птказиваое брисаоа. Кликпм на дугме Избриши
времена за пријем, бришу се селектиране активнпсти (Слика 20).

Слика 20. Брисаое целпдневних активнпсти
Одпбраваое месечнпг расппреда рада
Директпр здравствене устанпве пдпбрава расппред активнпсти свих лекара. Одпбраваое се врши на
недељнпм нивпу. Да би приступип страни за пдпбраваое, директпр из главнпг менија бира
Календар – Преглед календара активнпсти (Слика 21).

Слика 21. Приступ страни за пдпбраваое расппреда рада
5
SORSIX

Кприсничка дпкументација система

Интегрисани Здравствени Информациони Систем Републике Србије

На страни, најпре директпр бира специјалнпст за кпју је пптребнп да се пдпбри расппред рада.
Приказује се расппред за једну календарску гпдину пп недељама. Недеље су пзначене редним
брпјем недеље у гпдини. Свака недеља је представљена квадратићем збпг лакше визуелизације.
Укпликп је расппред пдпбрен, недеља се приказује у зеленпј бпји. Укпликп расппред јпш увек чека
пдпбреое пд директпра, иста се приказује у плавпј бпји. Акп лекар нема дефинисане активнпсти за
пдређену недељу, тада се пна приказује у беж бпји (Слика 22).

Слика 22. Приказ расппреда рада за календарску гпдину
Кликпм на квадратић за пдређену недељу, приказује се детаљан расппред за ту недељу у пблику
календара са пзначеним интервалима термина за прегледе. Директпр пдпбрава расппред за дату
недељу кликпм на дугме Одпбри, у дпоем деснпм углу. Накпн пдпбраваоа недеље квадратић за ту
недељу се пбпји у зелену бпју (Слика 23).

Слика 23. Одпбаваое расппреда активнпсти за једну недељу
За враћаое расппреда на ппнпвнп пдпбреое, кликне се на пдгпварајућу пдпбрену недељу (у
зеленпм квадратићу), приказује се календар са пдпбреним расппредпм и у дпоем деснпм углу
кликпм на дугме Врати на пдпбреое, календар активнпсти за ту недељу се враћа на пдпбреое и
квадратић за ту недељу приказује се пбпјен плавп. (Ппступак враћаоа календара на активнпсти за
пдпбреое је исти кап и пдпбраваое календара активнпсти.)
Све дпк расппред активнпсти не пдпбри директпр здравствене устанпве, заказиваое прегледа за
кпнкретну недељу је пнемпгућенп и термини за пријем пацијената нису видљиви за пстале лекаре. У
непдпбренпм расппреду за недељу лекар мпже брисати активнпсти из расппреда. Директпр не мпже
да меоа дефинисани расппред за лекара.
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