Хоспитализация по спешност, чрез ДКБ
преглед без външно направление
1. Отваря се амбулаторния лист на пациента с изтегленото НРН трябва да се

попълни Анамнеза, Обективно състояние,дата час на прием в кабинета и дата и
час н напускане в кабинета след което се натиска бутона ,,Запис"

ВАЖНО: Преди да създадем електронното направление трябва да се
уверим, че използваме подписа на лекаря, който ще извърши прегледа в
ДКБ/Спешно отделение на пациента преди хоспитализацията.
(Проверява се, дали данните на пациента са правилно попълнени - имена, адрес, тел. и
т.н.)

2. При натискане на бутон ,,Запис‘‘ Ще се отвори нов прозорец в който трябва да
изберем сертификата (електронния подпис) Избираме сертификата и натискаме бутон
,,Избор‘‘

2.1 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.
3. При успешно изпращане на данни към НЗИС ще излезе съобщение с НРН номера на
амб.лист

4. Статуса на листа ще се промени при всички попълнени данни трябва да е,,Затворен‘‘

5.Натиска се бутон ,,Хоспитализация‘‘

6. Отваря се попълнено направление за хоспитализация с данните за пациента,
Изпращащия лекар (вашите данни), Спешност, Пътека, Диагноза и НРН номер на
направлението и се продължава с данните за прием в ЛЗ.

7. Въвеждане на информация за приема.
7.1. След това се въвежда информацията за приема. Задължително се избрира Стая
и легло - след като бъде избрана стаята и леглото ще се вижда в екрана

***Ако стаята и леглото са погрешно въведени от приемния кабинет може да се
променят, но ще е задължително електронен подпис на лекар/секретар и се натиска
бутон ,,Запис‘‘ системата отново ще поиска да се избере сертификат и пин код на подпис.
7.2 Въвежда се Име, Фамилия и валиден телефон за лице за контакт, само ако лицето за
контакт е неизвестно се поставя човката на "Лицето за контакт е неизвестно".

7.3. След това натискате бутона ЗАПИС и в този момент се генерира ЕНАПРАВЛЕНИЕТО ЗА ХОСПИТАЛИЗЦИЯ!

8. При успешна хоспитализация системата ще върне съобщение с НРН на
хоспитализацията

.
И номера ще се визуализира тук:

9. Печатате НХ (според организацията на работа, е възможно разпечатването да става
на по-късен етап) и продължавате да работите както и до момента!

