
Изтегляне на електронно направление за 

хоспитализация през БИС Global Hospital или 

модул GRegistry 
 

1. Изтегляне на електронно направление за хоспитализация през ДКБ-GlobalHIS 

 1.1 През модул ДКБ е  добавена е възможност електронното направление за хоспитализация  да 

може да се изтегля  от амбулаторния  лист. 

ВАЖНО: Преди да се изтегли електронното направление трябва да се 

уверим, че в използваме подписа на лекаря, който ще извърши прегледа 

в ДКБ на пациента преди хоспитализацията. 

 

1.2.От основното меню се натиска бутона  ,,Нов НЗИС ‘‘ 

 



1.3 Отваря се нов екран със следните възможности : 

-Търсене по НРН  необходим  ни е НРН номера на направлението издаден от ОПЛ или 

Специалиста, въвежда се в полето за НРН (номера съдържа само ЦИФРИ и АНГЛИЙСКИ БУКВИ, 

моля, уверете се че е изписан правилно) 

 

-Търсене по ЕГН и дата на издаване – необходимо е да се Избере тип на пациента (ЕГН, 

ЛНЧ, ЕС).  След което се въвеждат данните за пациента и датата на издаване на направлението 

(датата е задължително да е правилна, иначе ще върне грешка) след което се  натиска бутона 

,,Търси бл.7 в НЗИС‘‘ 

 

 

 



 1.4 Ще се отвори нов прозорец в който трябва да изберем сертификата (електронния подпис) 

на ЛЕКАРЯ, който ще извършва прегледа. Избираме сертификата и натискаме бутон ,,Избор‘‘ 

 

 

1.5 След натискане на бутона избор ще се отвори прозорец за въвеждане на ПИН на подписа 

и се натиска бутон ,,OK’’ 

 

 
 

В случай, че въведете вашият ПИН три пъти грешно, той се блокира и е 

необходимо да бъде разблокиран. 



1.6 При правилно зададени критерии за търсене, ще се визуализира информация за издаденото 

направление НРН, дата на издаване, ЕГН на пациента, Имена, диагноза, Спешност и  тип на 

насочване и се натиска бутона ,,Създай преглед‘‘ 

 

 

1.6 Отваря се амбулаторния лист на пациента с изтегленото  НРН трябва  да се избере лекар, 

звено, да се генерира пореден номер  в кабинета, Анамнеза, Обективно състояние след което се 

натиска бутона ,,Запис" и  Хоспитализация 

(Проверява се дали данните на пациента са правилно попълнени - имена, адрес, тел. и т.н.) 

 

 



1.7 Отваря се попълнено направление за хоспитализация с данните за пациента, Изпращащия 

лекар, Спешност, Пътека, Диагноза и НРН номер на направлението и се продължава с данните 

за прием в ЛЗ. 

 

 

2. Инструкция за изтегляне на Направление през GRegistry. 

2.1. Влизате в приложението GRegistry, като потребителя, който го стартира трябва да има КЕП, 

който да е поставен в компютъра. 

2.2. Пациента ви предоставя НРН или ЕГН и дата на издаване на НХ. След това натискате бутона 

НЗИС: 

 
След това ви се показва следния екран, в който избирате ВТОРАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ – Бл. 7, 

въвеждате предоставената от пациента информация, избирате ДКБ звено и лекар и 

натискате бутона Изтегли и ще ви се изиска КЕП: 

 
 

2.3. На екрана на регистратура ще ви се отвори ЕКРАН ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДКБ, с което процеса 

по изтеглянето на направлението е приключил и лекарят в приемния кабинет продължава 

работа от т. 1.6 надолу. 

2.4. При прием по спешност се прави директно  ДКБ направление от бутона ДКБ амб. лист на 

регистратура, след като предварително е избран пациента. 


