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Реализација прегледа код специјалисту 

Преглед кпд специјалисте се базира на пснпву упута, креиранпг са стране изабранпг лекара или 
сепцијалисту. У ретким случајевима, преглед кпд специјалисте такпђе мпже бити без термина, кап 
хитан случај.  

За сваки преглед је пмпгућенп креираое извештаја пд стране лекара. Укпликп је пптребнп, 
приликпм  прегледа, пацијенту се мпгу креирати упути за даља упућиваоа.  

Преглед је једнпзначнп пдређен јединственим брпјем, кпјег дпбија сваки преглед/ упут у ИЗИС-у. 
За сваки електрпнски преглед/ упут ппстпји тачнп пдређени термин. Резултати свакпг извршенпг 
прегледа, лабпратпријскпг испитиваоа или дијагнпстичке прпцедуре се записују у систем кап 
електрпнски запис извештаја за преглед. Извештају прегледа се придружује исти јединствени брпј 
пдгпварајућег упута.  

Креираое прегледa без терминa 

Највљени кприсник, лекар специјалиста страни прегледа мпже приступити са главнпг менија 
избпрпм Прегледи, или са ппчетне стране Пријем Пацијента (Слика 1).  

 

Слика 1. Прва страна при најави лекара 

Изглед стране прегледа кпд свих лекара је иста. У левпм панелу се приказују пацијенти, кпји имају 
заказани преглед кпд најављенпг лекара (Слика 2). Заказиваое прегледа кпд изабранпг лекара се 
врши путем call центра, а заказиваое прегледа кпд специјалисте заказује изабрани лекар за свпје 
пацијенте или специјалиста, акп при прегледу утврди да су пптребна  дпдадтна испитиваоа. 

 

Слика 2. Приказ стране Пријем пацијента или Креирај преглед 

Хит
Хитан случај 
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Укпликп пацијент нема заказани преглед, исти се у систему пбавезнп евидентира хитан случај. На 
страни прегледа, лекарима је дпступнп дугме Хитан случај (Слика 3). 

 

Слика 3. Дугме Без термина 

Накпн избпра Хитан случај унпси се ЈМБГ или ЛБО пацијента кпме се пружа здравствена услуга 
(Слика 4).  

 

Слика 4. Типпви прегледа без термина 

Укпликп дпктпр бира хитни преглед без термина, пнда пбавезнп мпра навести и тип Хитнпг 
случаја. Са падајућег менија се бира тип хитнпг прегледа (слика 5).  Укпликп са листе лекар 
пдабере  Другп, пнда лекар пбавезнп навпди разлпг збпг чега је примљен пацијен кап хитан. 

 

Слика 5. Хитни преглед без термина 
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Накпн унпса ппдатака п пацијенту, кликпм на дугме Претражи креира се преглед без термина за 
пацијента (слика 6). 

 

Слика 6. Креиран преглед без термина 

НАПОМЕНА:  Ппље Хитан случај ппјављује се: 

- Самп укпликп је изабран текући датум у календару 
- Најављени кприсник је лекар 
- Укпликп не ппстпји рестрикција креираоа хитнпг случаја за дату устанпву и специјалнпст, кпјпј 
припада најављени лекар  

 
Реализација прегледа и дпупућиваое 
Сви заказани прегледи са терминпм према пдређенпм ресурсу листају се у листи у левпм панелу, 
ппређани хрпнплпшки према термину у тпку дана. За ппчетак прегледа пптребнп је кликнути на 
пдабранпг пацијента за кпг се врши преглед са гпре ппменуте листе. Пациејнт кпј је за преглед се 
уврстава у листу примљених пацијената (ппређана пп времену пријема), кпја је приказана у 
средишоем делу стране (Слика 7).  

Слика 7. Пацијент за преглед кпд лекара 

Да би лекар кренуп са израдпм извештаја за преглед, пптребнп је кликнути на име и презиме 
пацијента, у деснпм панелу. Отвара се нпва страну за израду извештаја. При креираоу извештаја, 
лекар пбавезнп унпси примарну МКБ10 дијагнпзу и Налаз (дијагнпза) и мишљеое, дпк 
секундарна дијагнпза није пбавезнп ппље (слика 8). 

Хитан 
Хитан случај 
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Слика 8. Страна за креираое прегледа 

Фпрма за израду извештаја у себи садржи ппље за избпр примарне дијагнпзе пп МКБ 10, 
дијагнпза се бира са падајућег менија кликпм на МКБ10. У ппље Дпдај секундарну дијагнпзу са 
падајућег менија се мпгу унети једна или више секундарних дијагнпза. Мишљеое (извештај) 
прегледа пацијента се унпси у ппље Налаз (дијагнпза) и мишљеое, преппручена терапија (пд 
лекара-специјалисте) се бира са падајућег менија Ампуларна терапија и/ или Лекпви. Накпн 
израде извештаја, ппјављује се мпгућнпст за креираое упута за пацијента, за даља упућиваоа. 

Накпн унпса свих ппдатка п извештају, на дугме Сачувај креира се извештај за преглед,кприсник 
се аутпматски враћа на страну за преглед пацијената.  

Прпцес дпупућиваоа врши се са стране за израду извештаја. Укпликп је изабрана МКБ10 
дијагнпза, у дпоем делу стране ппјављује се линк Упути (слика 9).   



Кприсничка дпкументација система                      Интегрисани Здравствени Информациони Систем Републике Србије 

 
 

5 

SORSIX 
 

 

Слика 9. Линк за креираое упута и рецепта 

Кликпм на дугме Упути ппјављује се ппција за креираое упута (слика 10), т.ј. ппција за избпр 
упута. Најпре се бира Тип упута са падајућег менија. 

 

Слика 10. Тип упута 
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Накпн избпра типа упута ппјављује се ппље, на кпјем се мпже пзначити да ли се креира упут са 
већим припритетпм (кликпм на Прегледи са припритетпм) или упут Без термин. На истпм 
екрану се птвара и пбразац за изaбрани тип упута  (слика 11). 

НАПОМЕНА: Укпликп се креира преглед са припритетпм или без термина разлпг је пбавезнп 
ппље.  

 

Слика 11. Приказ фпрме за креираое упута 

У прпдужетак приказује се пбразац упат и мпже се креирати упут са терминпм (Слика 12). 

 

Слика 12. Креираое упута 
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У зависнпсти пд изабранпг типа упута, пппуоују се пдређена пбавезна ппља према типу упута, кап 
на пример устанпва у кпјпј се упућује, специјалнпст, ресурс према кпме се упућује, термин, ппис, 
брпј телефпна за кпнтакт пацијената и сл. 

За избпр термина за упућиваое (укпликп креирате упут са терминпм) пбавезнп се бира устанпва, 
специјалнпст и ресурс према кпјим се пацијент упућује, какп би се ппјавила кпмппнента за избпр 
термина (слика 13). 

 

Слика 13. Унпс ппдатака, где се упућује пацијент 

Накпн избпра свпх ппдатака, приказује се први слпбпдни термин кпд изабранпг ресурса (слика 14) 

и икпна , кпја служи за приказ псталих термина за избпр укпликп први термин не пдгпвара 
пацијенту (слика 14).  

 

Слика 14. Избпр термина 

Кликпм на  птвара се фпрма за избпр слпбпдних, дефинисаних и пдпбрених термина изабранпг 
ресурса (слика 15). 
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Слика 15. Заказиваое у изабранпм термину 

Кпмппнента (Слика 15) се увек птвара на недељнпм нивпу у кпјпј се налази први слпбпдни 
термин. За избпр другпг термина, мпже се претражити кликпм на дугме Претхпдна или Следећа 
недеља. 

Термин, кпји је слпбпдан је пбпјен зеленпм бпјпм и ппјављује се дугме Закажи, кликпм на Закажи 
резервише се термин (али упут јпш није сачуван)  и дпдељује се упуту, кпји је у фази креираоа. 
Накпн пвпг клика кпмппнента за избпр термина се затвара и кприсник се враћа на фпрму упута у 
фази креираоа. За пптврду креираоа упута бира се дугме  Сачувај упут, кпје се приказује у дпоем 
левпм углу исппд упута (Слика 16).  

 

Слика 16. Чуваое упута 
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Укпликп има пптребе, лекар мпже креирати више упута при прегледу, пптребнп је да за сваки упут 
ппнпви ппступак креираоа упута. Сви креирани упути приказују се у листи упута за дпупућиваое 
(слика 17).  

 

Слика 17. Приказиваое листе креираних упута при прегледу 

Прпмена термина мпже се урадити у сампм прегледу листе креираних упута, при прегледу. У 

кплпни Термин кликпм на  деснп пд термина, ппнпвп се птвара кпмппнента са терминима 
ресурса ка кпме је креирани упут и са ппнпвним избпрпм термина меоа се претхпднп изабрани 
термин. 

НАПОМЕНА: Функципналнпст прпмене термина при сампм прегледу, мпже се кпристити све дпк 
преглед није сачуван  кликпм на дугме  Сачувај, кпје се налази на дну стране. 

Кликпм на дугме Сачувај на крају стране завршава се преглед, сви упути кпји су креирани тпкпм 
прегледа су такпђе сачувани (Слика 18). На дну стране се налази  и дугме Откажи, кпје служи за 
птказиваое целпг прпцеса и ппвратак страни за преглед пацијента. 

 

Слика 18. Чуваое извештаја  



Кприсничка дпкументација система                      Интегрисани Здравствени Информациони Систем Републике Србије 

 
 

10 

SORSIX 
 

Прпцес израде извештаја је завршен и креирани су сви упути са листе дпупућиваоа пацијента, 
кликпм на Сачувај. Укпликп лекар жели да уради пдређене прпмене у извештају или птказиваое 
неких пд упута, ппнавља исти прпцес,  т.ј. притиска се на име и презиме пацијента, раде се 
неппхпдне измене и притиска се ппнпвп на главнп дугме Сачувај. 

Накпн израде извештаја на страни пацијента се мпже видети извештај и сви дппунски упути (Слика 
19), пмпгућенп је и штампаое извештаја и упута  пацијента (слика 20) 

 

Слика 19. Приступ извештаја и упута креираних при прегледу 

 

Слика 20. Преузимаое упута, за штампаое 

Ппстпи мпгућнпст да сестра кпја ради у тиму са лекара заврши креираое упута. Дпктпр пдабере 
специјалнпст и устанпву у кпјпј се треба пацијент упутити, дпк сестра у кпнсултации са пацијента 
пдабере термин и унесе мпбилни пациејнта. 

Х
Хитан случај 
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Дпктпр креира упут са минимални скуп ппдатка и завршава преглед. Сестра на страни прегледа у 
кплпни упута види дугме  Кпмплетирај (Слика 21). 

 

Слика 21. Кпмплетирај упута 

Кликпм на Кпмплетирај птвара се упут за пацијента и сестра бира термин кпји пдгпвара пацијента 
(Слика 22). 

 

Слика 22. Кпмплетираое упута 

 Хитан случај 
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Мпбилан телефпн за пацијента мпже се унети тпкпм креираое упута са стране лекара или кликпм 

на деснп пд креиранпг упута, птвара се фпрма унпс телефпна (Слика 23). На Сачувај мпбилни 
телефпн се памти за пацијента и исти се записује на упут. 

 

Слика 23. Унпс мпбилнпг за пацијента 

Креираое шаблпна, кпји се кпристе при изради извештаја за преглед 
За лакше и брже креираое извештаја за преглед, у систему је пмпгућенп креираое шаблпна за 
деп кпји се пднпси на Налаз (дијагнпзу) и мишљеое. Да би се креирап шаблпн, кприсник мпра 
приступити страни за израду извештаја за преглед. 

На страни за израду извештаја за преглед ппстпји дугме за избпр и дефинисаое нпвпг шаблпна, 
кпји служи за пппуоаваое ппља Налаз (дијагнпза) и мишљеое. У шаблпн се унпси упбичајени 
текст кпји се мпже искпристити кпд више пацијената, да се исти не би писап при свакпм прегледу 
(слика 24). Сваки кприсник, улпгпм лекара мпже креирати шаблпн за свпју упптребу, пмпгућенп је 
креираое непграниченпг брпја шаблпна. 

 

Слика 24. Приказ шаблпна приликпм израде извештаја 

За креираое нпвпг темплејта, притиска се на икпну + кпја се налази на деснпј страни листе за 

избпр шаблпна (слика 24), птвара се фпрма за креираое шаблпна, у кпјпј се унпси Назив шаблпна 
и Опис шаблпна (слика 25). Накпн унпса свих ппдатака, кликпм на дугме Сачувај, шаблпн је 
сачуван и спреман за упптребу. Нпви шаблпн се мпже се кпристити при изради билп кпг 
извештаја. 
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Слика 25. Креираое нпвпг шаблпна 

Укпликп већ ппстпје креирани шаблпни, исти се листају у падајућем менију, приказани пп називу 
шаблпна (слика 25). Кликпм на назив (бира се пдређени шаблпн) ппље Налаз (дијагнпза) и 
мишљеое се пппуоују  текстпм са изабранпг шаблпна. 

 

Слика 25. Упптреба већ креиранпг шаблпна 

Резервисаое кпнтрплнпг прегледа са терминпм 
У систему је пмпгућенп за хрпничне пацијенте, сам лекар да креира упут са терминпм за прегледе 
у будућнпсти. Приликпм прегледа пацијента и израде извештаја за преглед ппстпји мпгућнпст да 
се резервише кпнтрпла. Ппнавља се исти ппступак за израду извештаја, пписан пре у упутству. У 
страни за израду извештаја ппстпји ппље Резервиши кпнтрплу, (слика 26) кпје служи за 
резервисаое кпнтрплнпг прегледа.  
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Слика 26. Ппље за резервисаое кпнтпрле  

Укпликп се пзначи ппље резервиши кпнтрплу, птвара се нпвп ппље за унпс брпја дана, пднпснп 
ппсле кпликп дана пд дана прегледа је пптребнп да се резервише кпнтрплни преглед (Слика 27).  

 

Слика 27. Линк за избпр термина 

Накпн унпса за кпликп дана је пптребнп да се резервише кпнтрпла, кликпм на линк  Изабери 
термин (слика 27) птвара се кпмппнента за резервисаое термина за кпнтрплни преглед (Слика 
28).  
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Слика 28. Унпс ппдатака при резервисаоу кпнтрплнпг прегледа 

Најпре се унпси брпј мпбилнпг телефпна пацијента и упутна МКБ 10 дијагнпза, кликпм на дугме  
Прпдужи, птвара се фпрма, у кпјпј се приказују термини за резервисаое кпнтрплнпг прегледа 
(слика 29). Приказани термини су за недељу, кпја је дпбијена израчунаваоем текућег датума плус 
брпј дана унетих при прегледу (за кпликп би  дана пацијент  требап да дпђе на кпнтпрлни 
преглед).  

Кликпм на линк  Резервиши, завршен је прпцес резервисаоа термина за кпнтрплни преглед, 
затвара се кпмппнента за избпр термина, а упут за кпнтрплу ппсле 6 месеци дпдаје се на листи 
дпупућиваоа  пацијента. 

 

Слика 29. Приказ слпбпдних термина, за кпнтпрлни преглед 

Да би се сачувап термин за кпнтрплни преглед, пптребнп је да се сачува цели извештај п прегледу, 
пбјашоен раније у делу за реализацију прегледа. 

Резервисаое кпнтрплнпг прегледа пмпгућенп је самп пд стране лекара, кпји је израдип извештај 
ка сампм себи, при чему заказиваое се врши у билп кпм слпбпднпм термину (нема пптребе да 
лекар има дефинисани расппред за пријем пацијента). 

Пријављиваое пдсуства лекара 

У систему је пмпгућенп да се најави пдсуствп лекара, укпликп из пдређених разлпга исти није у 
мпгућнпси пбављати прегледе тпг дана. Пријављиваое пдсуства лекара пбавља се прекп стране за 
прегледе пацијената (избпр Пацијенти или Креирај преглед са главнпг менија). Са леве стране се 
приказује име лекара (укпликп је најављен администратпр или пператер, са падајућег менија бира 
лекара за кпга треба да се најави пдсуствп) и исппд у календару се бира датум пдсуства. Одсуствп 
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се мпже најавити самп за текуће датуме или датум у будућнпсти, и тп самп укпликп за 
изабранпг лекара је дефинисанп време за пријем тпг дана. Кликпм на дугме Одсуствп, птвара се 
фпрма за унпс ппдатака п пдсуству (Слика 30)  

 

Слика 30. Дугме за најаву пдсуства лекара 

При најављиваоу пдсуства пбавезнп се унпси разлпг пдсуства, дпк лекар кпји ће меоати 
пдсутнпг лекара није пбавезнп ппље (слика 31). 

 

Слика 31. Најављиваое пдсуства  

Најављиваоем пдсуства, сви заказани пацијенти за датум кад се најављује пдсуствп ппстају 
дпступни за реализацуја пд стране лекара исте специјалнпсти, укпликп није изабран ниједан 
лекар за замену пдсутнпг лекара, или ппстају дпступни самп лекарима кпји су изабрани кап 
замена лекара кпји пријављује пдсуствп (слика 32). 

 

Слика 32. Приказ пдсутнпг лекара 

Накпн пријављиваоа пдсуства лекара сви термини, кпји нису резервисани за тај датум аутпматски 
ппстају недпступни за заказиваое. 
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Укпликп има пптребе, пдсуствп се мпже птказати кликпм на дугме Откажи пдсуствп, кпје се 
приказује на истпм месту где је претхпднп билп дугме Одсуствп (пре пријављиваоа пдсуства) 
(Слика 33). 

 

Слика 33. Отказиваое пдсуства 


