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1. ЦЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО
Целта на ръководството е да запознае ръководителите на лечебни заведения с
функционалността на модул „Изпълнители на скринингови прегледи”, част от ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА: НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР И СИСТЕМА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ.
Модулът на изпълнителите на скринингови прегледи осигурява on-line възможност за свободно кандидатстване на всички лечебни заведения, желаещи да участват като изпълнители в скрининговите прегледи. Заявяването на желание за кандидатстване по
програми за скрининг, въвеждането на данните на лечебните заведения, в това число и
качването (upload) на изискуеми документи се извършва от ръководителите и медицинските специалисти, които желаят да извършват прегледи към съответните лечебни заведения. В последствие, при одобряване и подписване на договор с Министерството на
здравеопазването, се изискват доказателства, че кандидатстващите отговарят на минималните изисквания за участие - наличие на брой специалисти, притежаващи съответните специалности (по скрининг програми), наличие на апаратура и лаборатория за извършване на изследвания или договор с такава и др.
Системата предоставя възможност за попълване на необходимата информация в
подходящ за работа и достъпен потребителски интерфейс. След регистрацията, данните,
подадени от лечебното заведение се преглеждат от длъжностно лице по проекта - регионален координатор. Ако лечебно заведение отговаря на определените критерии, регионалният координатор потвърждава данните в системата, след което се генерира автоматично уведомление за предстоящо подписване на договор с ръководителя на лечебното
заведение. Съобщението се изпраща на електронната поща до ръководителя.
Системата осигурява възможност за регистриране на сключените договори, като с
това приключва фазата на регистрация на лечебните заведения. След тази регистрация
договорът става активен и възможно осъществяването на прегледи от медицинските
специалисти в лечебното заведение.
Настоящото ръководство представя дейности, изпълнявани само от потребители с
роля „ръководител на лечебно заведение” и е изготвено изцяло за тях. В него се съдържа
информация като запознаване с функционалността на системата, начини за използване
на най-добрите и предимства, бързо справяне с дребни проблеми, които не изискват
вниманието на специалисти и др.
Добре е да отделите известно време, за да прочетете това ръководство и да се запознаете с информацията и указанията, които то съдържа. Ако останат неясноти служителите от регионалните здравни инспекции, отговарящи по програмата, с удоволствие
ще Ви предоставят допълнителна информация.
Ръководството е изготвено в логическа последователност от действия, които ръководителят на лечебното заведение предстои да извършва с цел по-лесното му възприемане.
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Символи, използвани в ръководството на потребителя:
Указва „Внимание, важна информация!”
Указва „Полезна информация!”

Указва „Подфункционалност към дадена функционалност на софтуера!”
Указва „Действие на потребител!”
Указва „Действие от страна на системата!”

Символи, използвани в системата:
Информиращо съобщение. Обикновено се появява
след глобално действие от страна на потребителя.
Съобщение за грешка. Системата не може да обработи информацията преди да отстраните грешката.
Указва програма „Рак на млечната жлеза”
Указва програма „Рак на маточната шийка”
Указва програма „Колоректален рак”
Указва „Звено/отделение”
Указва „Медицински специалист”

Описанието на действията и функционалността на системата в това ръководство се
основава на техническите спецификации към момента на написването му.
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2. ОСНОВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СИСТЕМАТА
В таблицата по-долу са представени основните потребители и абревиатури,
използвани в ръководството и системата.

Вид потребител

Описание

Ръководител лечебно за- Представляващият лечебното заведение.
ведение (ЛЗ)
Медицински
(МСп)

специалист Медицински специалист от лечебно заведение, който ще извършва скрининг и има регистрация в модул "Изпълнители
на скринингови изследвания".

Регионален координатор

Длъжностното лице по проекта (служител в РЗИ), което
потвърждава данните от регистрацията на ЛЗ и медицинските специалисти. Отговорно е за подготовката за печат и предоставяне за подпис на договора за изпълнение на скринингови прегледи.
Координира процесите в системата на ниво регион и има
достъп само до профили на лечебни заведения, които са регистрирани в компетентния му регион.

ОПЛ

Общопрактикуващ лекар. Има възможност да преглежда досиетата на поканени и скринирани граждани, които са от
пациентската му листа и да разпечатва списък с имената им.

Външен специалист

Медицинско лице, което няма регистрация в модул "Изпълнители на скринингови изследвания", но е извършило вторично изследване, което желае да регистрира в системата.

Гражданин

В обхвата на системата се възприема, като лице поканено за
участие в скрининг програма.
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3. ОБХВАТ НА МОДУЛ „ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ”
Функциите, които потребител с роля ръководител на лечебно заведение може да
изпълнява от гледна точка на системата и описани в настоящото ръководство са посочени в таблица по-долу.
№

Функция

Описание

Създаване на първоначален
профил на ЛЗ

Потребителят избира опция регистрация на лечебно
заведение, след което системата изисква идентификация с КЕП (квалифициран електронен подпис). Потребителят се идентифицира успешно и системата
сравнява извлечения от ел.подписа ЕИК с регистрираните в базата данни за лечебни заведения. В случай,
че липсва съвпадение се визуализира съответно съобщение и процесът на регистрация прекъсва. При
откриване на съвпадение системата визуализира екран за въвеждане на основни данни на Ръководител
ЛЗ (Потребителско име, Парола, Име, УИН код,
Ел.поща-при възможност се извлича директно от
КЕП) и данни за лечебното заведение (Наименование
и ЕИК - при възможност се извличат директно от
КЕП, Код, Телефон за връзка, Седалище, Местонахождение и др.). След въвеждане на необходимата
информация потребителят натиска "Продължи", системата извършва проверка за валидационни грешки и
при липса на такива я записва и изпраща ел.поща за
потвърждаване на създадения профил.

Потвърждаване на първоначален профил на ЛЗ

След запис на първоначалната информация, предоставена от Ръководител ЛЗ, системата създава частичен профил на ЛЗ и изпраща ел.писмо с активационен
линк на посочената в профила ел.поща. Ръководителят ЛЗ влиза в пощата си, прочита инструкциите и
натиска активационния линк. Системата визуализира
екран със съобщение за успешно потвърден профил и
препратка към вход в системата, чрез идентификация
с потребителско име, парола и КЕП.

Създаване на пълен профил

Потребителят избира опция Вход в системата, след

1

2

3
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на ЛЗ

което се изисква идентификация с КЕП. Потребителят се идентифицира успешно и системата визуализира екран за въвеждане на потребителско име и парола.
След удостоверяваща проверка за регистрирано лице
с необходимите права се визуализира екран с активни
менюта за попълване на останалата част от профила
на лечебното заведение – избор на скрининг програми, дефиниране на звена/отделения в лечебното заведение, апаратура, изисквана по програмата. Потребителят предоставя информацията и в случай, че има
договорни взаимоотношения с други лечебни заведения (партньори), касаещи кандидатстването по програмата, добавя профил/ите им и прикачва необходими
сканирани документи. Чрез използването на тази
функционалност ръководителят преглежда всички
медицински специалисти заявили желание за участие
в скрининг програма и тяхната коректна регистрация.

Изпращане за одобрение

След попълване/редактиране на профила на ЛЗ, ръководителят преглежда създадените/редактираните
профили на медицинските специалисти, свързани с
ЛЗ, и ако няма забележки изпраща пълния профил на
ЛЗ за одобряване от регионален координатор. Системата променя статуса на профила в "За одобряване".

Преглед на профил на ЛЗ

Потребител с роля ръководител на лечебно заведение
може да преглежда и при необходимост да актуализира (в зависимост от статуса) профила на ЛЗ, на което е ръководител.

Преглед на забележка за
корекция на профил на ЛЗ

В случай, че регионалният координатор е вписал забележка към профила на лечебното заведение, то ръководителят ЛЗ може да влезе в профила и да прегледа забележката, след което да редактира данните в
необходимите полета и изпрати за повторно одобряване.

Редактиране на профил на
ЛЗ

След успешна идентификация и преглед на профила
на ЛЗ, потребителят редактира наличната информация, след което запазва. Системата извършва проверка за валидационни грешки и при липса на такива записва корекциите към профила на избраното ЛЗ.

4

5

6

7
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4. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
Преди да започнете работа със системата е необходимо да:
 разполагате с персонален компютър (минимум 1,5GHz Pentium IV; RAM
512MB), монитор (минимум 15ˈˈ; резолюция 1024 x 768 при 75 Hz), графична карта (с минимум 4 MB памет), локална мрежа (10/100Mbps), операционна система (минимум MS Windows XP SP2), интернет браузър
Mozilla Firefox 3.х или Internet Explorer v.8.х), клавиатура, мишка, принтер
– А4, скенер – А4;
 разполагате с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на лечебното заведение, което представлявате, който е издаден от регистриран
Доставчик на удостоверения за квалифицирани електронни подписи. Подписът трябва да е предварително регистриран в браузъра, който ще използвате за работа със системата (за повече информация се обърнете към ръководството, предоставено Ви от вашия доставчик на КЕП);
 се запознаете с настоящото ръководство и разберете функциите на системата, до които имате достъп;
 познавате основната терминология в информационните технологии.
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5. ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
5.1 СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОФИЛ НА ЛЕЧЕБНО
ЗАВЕДЕНИЕ
ПЪТ: БРАУЗЪР MOZILLA FIREFOX  НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА “НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР”  МЕНЮ „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ”

 Последователност от действия
Визуализира се екран "ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ" (фиг. 1) с възможности за
вход или регистрация на потребители с различни роли.

фиг. 1 Екран ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ

Визуализиран екран за регистриране на лечебно заведение с КЕП
Необходимо е да разполагате с валиден КЕП на Ръководител лечебно заведение – виж т. 4. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА.
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Натиснете връзката "1.Регистрация на лечебно заведение" от екран "ВХОД
/ РЕГИСТРАЦИЯ" (фиг. 1).
Изисква се идентификация с КЕП.
Изберете КЕП и въведете съответстващата му парола (фиг. 2).

фиг. 2 Искане на парола на КЕП

Извлича се единен идентификационен код (ЕИК) от ел.подписа и се извършва проверка за наличието му в базата данни с лечебни заведения в
системата. Визуализира се екран "Регистриране на лечебно заведение с
КЕП" (фиг. 3) като данните за Наименование, Код, ЕИК и Ел.поща са автоматично попълнени.

фиг. 3 Регистриране на лечебно заведение с КЕП

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Информацията, с която се създава първоначален профил на лечебно заведение включва:


Потребителско име – потребителското име, с което ще се идентифицирате в системата;



Парола и Потвърди парола – парола, с която ще се идентифицирате.
Въведените данни в двете полета трябва да съвпадат;



Име, Презиме, Фамилия на ръководителя на лечебното заведение;



ЕГН/ЛНЧ на ръководителя на лечебното заведение;



УИН Код на ръководителя на лечебното заведение, в случай че има
такъв;



Ел. поща на ръководителя на лечебното заведение, на които ще получава електронни уведомления;



Качество на представителя – примерни стойности са управител, изпълнителен директор, директор;



Наименование – пълно наименование на лечебното заведение и
правноорганизационната му форма;



Код - единен регистрационен номер съгласно ЗАКОН за лечебните
заведения (десетцифрен код, който се образува от кода на съответната област (първите две цифри), кода на съответната община (вторите
две цифри), кода на вида лечебно заведение (следващите три цифри)
и поредния номер на лечебното заведение за областта (последните
три цифри) при вписването на лечебното заведение в регистъра по
чл. 49).



ЕИК – единен идентификационен код от вписване в търговския регистър;



Телефон за връзка – телефон на лечебното заведение;



Седалище – адрес на седалище на лечебното заведение;



Местоположение - адрес на местоположение на лечебното заведение,
в случай че се различава от седалище;



Номер и дата на разрешение на лечебна дейност съгласно чл.46 от
ЗАКОН за лечебните заведения.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Успешно създаден първоначален профил
Попълнете изискваната информация и натиснете бутон "Продължи".

фиг. 4 Попълнена обща информация на ЛЗ

Въведената от потребителя информация се валидира за грешки. Подадената информация се записва в базата данни, визуализира се съобщение за
успешно създаден първоначален профил и се изпраща ел.известие с активационна връзка до посочената от потребителя ел.поща (фиг. 5).

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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фиг. 5 Ел.поща за потвърждаване на профил

Не е възможно да създадете повече от един профил на лечебно заведение.
Не е възможно да създадете профил на лечебно заведение, ако системата не
успее да извлече ЕИК от КЕП или ЕИК на вашето лечебно заведение не съществува в базата данни на системата.
Не е възможно да създадете профил на лечебно заведение, ако съществуват
грешки в попълнените полета на екран „Регистриране на лечебно заведение
с КЕП”.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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5.2 ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОФИЛ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Последователност от действия
Потвърждаване на профила
С левия бутон на мишката натиснете активационния линк от електронното
известие, изпратено при създаването на първоначален профил (фиг. 5).
Статусът на потребителския профил се променя към "Нов" (новосъздаден) и се визуализира екран "Потвърждаване на профил" (фиг. 6).

фиг. 6 Потвърждаване на профил

Уникалният линк за активация на конкретен профил има валидност. След
изтичане на валидността, ако профилът на потребителя не е потвърден, той
се изтрива от системата, като процесът на регистрация трябва да стартира
отново.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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5.3

СЪЗДАВАНЕ НА ПЪЛЕН ПРОФИЛ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ПЪТ: БРАУЗЪР MOZILLA FIREFOX  НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА “НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР”  МЕНЮ „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ” 
БУТОН „ВХОД В СИСТЕМАТА” В СЕКЦИЯ „УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА "СПРИ
И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ”  УСПЕШНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ С КЕП, ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИМЕ И ПАРОЛА

 Последователност от действия
Визуализира се екран "Профил на лечебно заведение-Обща информация"
(фиг. 7) с допълнително активирани секции и полета (задължителни и опционални).

фиг. 7 Профил на лечебно заведение-Обща информация

Промените, които се извършват по време на редакция се записват само при
натискане на бутоните „Запази” или „Изпрати за одобрение” (точка 2 от
фиг. 7).

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Създаване/Редактиране на връзка с Партньори
Функцията се използва, в случай че лечебното заведение, титуляр по програмата, не разполага с необходимата апаратура или медицински специалисти и изследванията ще се извършват съвместно с друго лечебно заведение.
При подписване на договора с Министерството на здравеопазването ще е
необходимо представянето на оригинален договор с посочените партньори.
Изберете подпрозорец "Свързани ЛЗ (Партньори)" от секция "Данни за лечебното заведение" (точка 1 на фиг. 7).
Визуализира се подпрозорец-панел с празен ред с възможност за добавяне
на данни за партньори.
Въведете съответните данни за партньор и договор, след което натиснете
бутона "Свържи" (точка 1 на фиг. 8).
Проверява се за наличие на лечебно заведение в базата данни по въведения
ЕИК, след което се добавя нов ред в таблицата „Списък със свързани ЛЗ
(Партньори)” (точка 2 на фиг. 8). Записът в базата данни все още не е отразен (виж стр. 15 най-долу).

фиг. 8 Подпрозорец „Свързани ЛЗ (Партньори)”

Може да изтриете добавен партньор чрез действие „Изтрий” от таблица
„Списък със свързани ЛЗ (Партньори)”.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Вписване/Редактиране на звено/отделение
Всяко лечебно заведение се характеризира със собствена структура от звена/отделения. В секцията се описват всички звена/отделения, от които ще
участват медицински специалисти по програми за скрининг. Едно звено/отделение може да участва в повече от една програма.
Изберете подпрозорец "Звена/Отделения" от секция "Данни за лечебното
заведение" (точка 1 на фиг. 7).
Визуализира се подпрозорец-панел с празен ред с възможност за добавяне
на данни за звената/отделенията.
Изберете/въведете съответните данни за програма и наименование на звено/отделение (точка 1 на фиг. 9) и натиснете бутон "Добави".
Звеното/отделението се добавя в таблицата (точка 2 на фиг. 9). Записът
в базата данни все още не е отразен (виж стр. 15 най-долу).

фиг. 9 Подпрозорец "Звена/Отделения"

Може да изтриете добавено звено/отделение чрез действие „Изтрий” от
таблица „Списък от звена/отделения в лечебното заведение”.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Прикачване на документи
От ръководителя на лечебното заведение се изисква прикачване на следните документи:


Разрешително за дейност;



Договор за управление и представителство;



Други (в случай, че има допълнителна информация, която ръководителят желае да прикачи).

За удобство, при регистрация, е добре предварително да сте сканирали документите и да извършите само тяхното прикачване.
Изберете подпрозорец "Прикачени документи" от секция "Данни за лечебното заведение" (точка 1 на фиг. 7).
Визуализира се подпрозорец-панел „Прикачени документи на ЛЗ” с възможност за прикачване на изброени видове документи.
Натиснете бутон „Прикачи” (точка 1 на фиг. 10) и изберете документ от
файловата Ви система.
Избраният документ се добавя като се визуализира размерът му и допълнителни опции за изтеглянето и изтриването му (подобно на точка 2 на
фиг. 10). Записът в базата данни все още не е отразен (виж стр. 15 найдолу).

фиг. 10 Прикачени документи на ЛЗ

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Маркиране на програма за скрининг и оборудване, което лечебното заведение притежава
При регистриране на лечебно заведение ръководителят трябва да отбележи
програмата/програмите, по която/които заявява участие и наличност на
оборудване съгласно съответната Наредба за утвърждаване на медицински
стандарт.
Изберете странично подменю "Програми" (точка 1 от фиг. 11) от "Профил
на ЛЗ".
Визуализира се екран „Програми за скрининг” с възможност за избор на
програма/и и деклариране на оборудване.
Маркирайте с отметка програма/и, по която/които желаете да участвате
(точка 2 от фиг. 11). (Записът в базата данни все още не е отразен (виж стр.
15 най-долу).

фиг. 11 Програми за скрининг

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Преглед на профил на медицински специалист и изтриване на връзката лечебно заведение – медицински специалист
Функцията е налична след като медицински специалисти се регистрират и
посочат връзка с вашето лечебно заведение.
След като попълнете профила си в частта „Обща информация” и „Програми” трябва да уведомите медицинските специалисти, които ще участват в
програмата да създадат собствени профили в системата и посочат звена/отделения от вашата структура. В случай, че има звено/отделение, в което няма добавени специалисти, профилът няма да може да бъде изпратен
за одобряване.
Изберете странично подменю "Мед.специалисти" от "Профил на ЛЗ" (точка 1 на фиг. 12).
Визуализира се екран „Профили на медицински специалисти в ЛЗ” с възможност за преглед на профилите на лекарите.
Изберете от дървовидната структура програма и звено/отделение, след което име на медицински специалист (точка 2 на фиг. 12).
Визуализират се детайли за медицинския специалист под дървовидната
структура (точка 3 на фиг. 12).
Прегледайте информацията за избрания медицински специалист и изтеглете прикачения документ (точка 4 на фиг. 12). Уверете се, че данните са
достоверни преди да изпратите профила за одобрение към регионален координатор.
В случай, че не желаете медицински специалист да бъде включен в програмата, преди да изпратите профила за одобрение от регионален координатор натиснете връзката "Изтрий профила на МСп" под екрана с детайли
(точка 5 на фиг. 12).
Системата изтрива връзката между профила на лечебното заведение и
профила на медицинския специалист. (Записът в базата данни все още не е
отразен (виж стр. 15 най-долу).

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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фиг. 12 Профили на медицински специалисти в ЛЗ

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Създаване на пълен профил
Функцията се използва за запис на въведените данни в системата. Преди
фактическото записване на информацията се извършват проверки за допуснати грешки или непълноти като при наличие на такива се визуализират съответните съобщения. Не е възможно да съхраните данните докато
грешките не бъдат отстранени.
Визуализиран един от екраните: фиг. 7 Профил на лечебно заведениеОбща информация, фиг. 11 Програми за скрининг или фиг. 12 Профили на
медицински специалисти в ЛЗ.
Попълнете/коригирайте данните в съответните секции (виж по-горе), прикачете необходимите документи и натиснете бутон "Запази".
Извършва се проверка на въведената от потребителя информация, след
което се записва в базата данни на системата.

Действията по изтриване на данни от системата са съпроводени от съобщения за потвърждаване.
До всички активни полета от тип "дата" има възможност за избор от календар чрез натискане на иконката до полето.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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5.4 ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОФИЛ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА
ОДОБРЕНИЕ
След като попълнете профила си в частта „Обща информация” и „Програми” и потвърдите списъка с медицински специалисти, участници в програмата, профилът на лечебното заведение трябва да бъде изпратен за одобряване от регионален координатор (представител на Регионална здравна
инспекция). След проверка на място и потвърждаване на създадения профил, с Вас ще бъде подписан договор за участие в програмата.
ПЪТ: БРАУЗЪР MOZILLA FIREFOX  НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА “НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР”  МЕНЮ „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ” 
БУТОН „ВХОД В СИСТЕМАТА” В СЕКЦИЯ „УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА "СПРИ
И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ”  УСПЕШНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ С КЕП, ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИМЕ И ПАРОЛА

 Последователност от действия
Визуализира се екран "Профил на лечебно заведение" (фиг. 13) с вече попълнените от Вас данни (виж 5.3 СЪЗДАВАНЕ НА ПЪЛЕН ПРОФИЛ НА
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ).
Прегледайте/редактирайте окончателно профила на лечебното заведение и
натиснете бутон "Изпрати за одобрение" (фиг. 13).
След това действие няма да може да извършвате последващи промени,
както и да добавяте нови специалисти, освен ако регионален координатор
не одобри профила и върне забележки към него.
Въведената от потребителя информация се валидира и записва в базата
данни, а статуса на профила се променя. Визуализира се съобщение „Успешно изпратихте профила на лечебното заведение за одобрение. Регионален координатор от РЗИ ще се свърже с Вас за извършване на необходимите доуточняващи проверки”.
При изпращане на информацията за одобрение се извършват проверки за
допуснати грешки или непълноти като при наличие на такива се визуализират съответните съобщения. Не е възможно да изпратите профила, докато грешките не бъдат отстранени.

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"

Стр. 23 / 28

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.3.02-0001-С0001
„СПРИ и се прегледай”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

фиг. 13 Профил на лечебно заведение
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5.5 ПРЕГЛЕД И РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ПЪТ: БРАУЗЪР MOZILLA FIREFOX  НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА “НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР”  МЕНЮ „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ” 
БУТОН „ВХОД В СИСТЕМАТА” В СЕКЦИЯ „УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА "СПРИ
И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ”  УСПЕШНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ С КЕП, ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИМЕ И ПАРОЛА

 Последователност от действия
Визуализира се "Начален екран след успешен вход в системата" (фиг. 14) с
идентификация на потребителя (точка 2) и възможност за преглед на
профила на лечебното заведение (точка 1), изход от системата (точка 3)
или стартиране на началната страница на портала (4).

фиг. 14 Начален екран след успешен вход в системата

Натиснете „Профил”  „Редактиране на профил” (точка 1).
Визуализира се екран „Профил на лечебно заведение” (фиг. 13) с възможност за преглед и редакция на въведени данни.
Частично актуализиране на попълнените данни:
След като изпратите профила на лечебното заведение за одобрение от Регионален координатор е възможно да променяте информацията само в следните полета:
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•

Всички полета в секция "Автентикация";

•

Ел.поща на Ръководител ЛЗ

•

Телефон за връзка

Основно актуализиране на попълнените данни:
Ако създавате нов профил на лечебно заведение, върнати са Ви забележки
за отстраняване от Регионален координатор или профилът Ви е бил деактивиран поради предоговаряне на условия или други причини можете да
актуализирате основно данните в профила си, да добавите или отстраните
медицински специалисти, както и да кандидатствате по нови програми.
При вход в системата с роля на потребител „ръководител на лечебно заведение” след като е потвърден първоначалният профил (стр.14), то автоматично се визуализира екран "Профил на лечебно заведение" в режим на
редакция.

5.6 ПРЕГЛЕД НА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПРОФИЛ НА
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ПЪТ: БРАУЗЪР MOZILLA FIREFOX  НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА “НАЦИОНАЛЕН СКРИНИНГОВ РЕГИСТЪР”  МЕНЮ „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОРТАЛ” 
БУТОН „ВХОД В СИСТЕМАТА” В СЕКЦИЯ „УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА "СПРИ
И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ”  УСПЕШНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ С КЕП, ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИМЕ И ПАРОЛА  НАЧАЛЕН ЕКРАН СЛЕД УСПЕШЕН ВХОД В СИСТЕМАТА 
МЕНЮ „ПРОФИЛ”  ПОДМЕНЮ „РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛ”

 Последователност от действия
Визуализира се екран „Профил на лечебно заведение” (фиг. 13)
Натиснете бутон „Преглед на забележки” (най-долу в ляво на екрана на
фиг. 13)
Визуализира се екран "Преглед на забележки към профила на ЛЗ" (фиг. 15)
с таблица "Списък със забележки"
Изберете забележка от списъка и натиснете действие "Преглед" (точка 1 на
фиг. 15).

" И нв е с т ир а въ в ва ш е то б ъд е щ е !"
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Описанието на забележката се визуализира в „Тема” и „Детайлно описание” (точка 2 на фиг. 15) в режим само за четене.

фиг. 15 Преглед на забележки към профила на ЛЗ

Функцията е налична, ако регионален координатор е изпратил забележки
към профила на лечебното заведение.
В списъка на забележки се визуализира темата на забележката, датата на
създаването и, както и потребителят, който я е създал.
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БЕЛЕЖКИ
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