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Uvod
V programu »MEDIS« so izvedene spremembe, ki omogočajo elektronsko izmenjavo
dokumentov med izvajalci zdravstvenih storitev in generalno policijsko upravo v skladu z
razpisom Ministrstva za zdravje »Izdelava in implementacija programskega modula za namene
elektronske komunikacije z Generalno policijsko upravo za obrazce Obvestilo o telesni poškodbi
ter Sum o prometni nesreči » .
Ročno izpolnjevanje obrazca »OBVESTILO O TELESNI POŠKODBI« se v elektronski obliki
zamenja z naslednjimi dokumenti :
 Povpraševanje o telesni poškodbi (GPU)
 Zavrnitev povpraševanja
 Preliminarni obrazec
 Končni obrazec
Sumi o prometnih nesrečah se kakor do sedaj javljajo GPU sproti po telefonu, dodatno se
vpeljuje generiranje spiska sumov za prejšnji dan.
Shemo in način komunikacije prikazuje spodnja slika.

Slika 1: Shema komunikacije
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Dopolnitve programa za potrebe e-komunikacije
Umestitev novih funkcionalnosti
Dodan nov meni
Funkcionalnosti e-komunikacije so dosegljive preko novega menija
E-zdravje  E-komunikacija z GPU in ustreznima podmenijskima opcijama Seznam
povpraševanj GPU in Seznam sumov prometnih nesreč.

Slika 2: Dodan meni

Obdelava povpraševanj GPU
Preglednica povpraševanj
Preglednico povpraševanj prikazuje spodnja slika.
Preglednica omogoča preglede
povpraševanj po :
- Datumu povpraševanja,
datumu poškodbe in
priimku osebe
- po funkcionalni enoti ,
kjer je bil pacient
oskrbovan
- po različnih statusih
povpraševanj

Dodatno prikazuje podatke
povpraševanja in podatke
obravnave osebe, katero se je
povpraševanje uparilo.

Slika 3: Preglednica povpraševanj
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Življenjski cikel povpraševanj
V skladu s shemo komunikacije povpraševanju GPU določimo naslednje statuse :
- Prispelo
o Povpraševanje je bilo prebrano, vendar ni bilo uparjeno z ustrezno obravnavo
- Sprejeto
o Povpraševanje smo uparili z obravnavo pacienta (avtomatsko ali ročno)
- Čakajoče
o Povpraševanje smo poskusili ročno upariti upariti z obravnavo, vendar obravnave
nismo našli, ker od povpraševanja ni minilo 24 ur, ga postavimo v status
»Čakajoče«
- Zavrnjeno
o Po 24 urah po prijemu povpraševanje lahko povpraševanje zavrnemo
- Pripravljen preliminarni obrazec
o Tvorimo preliminarni obrazec
- Preliminarni obrazec
o Preliminarni obrazec pošljemo na GPU
- Pripravljen končni obrazec
o Tvorimo končni obrazec
- Končni obrazec
o Pošljemo končni obrazec
Povpraševanja po ustreznih statusih filtriramo z izbiro statusa na preglednici povpraševanj.

Slika 4: Statusi povpraševanj

Aktivna so vsa povpraševanja, ki niso v statusu »Zavrnjeno« ali v statusu »Končni«. Prehod med
statusi je avtomatičen, zaželjeno je, da se povpraševanje čim prej pripelje do končnega statusa,
oziroma se po 24 urnem čakanju zavrne.

Uparjanje povpraševanj
Avtomatsko
Sistem v nastavljenih intervalih (30 minut) na GPU poizveduje o povpraševanjih za določenega
zdravstvenega izvajalca. Poizvedba se prenese v sistem »Medis« , ki povpraševanje poskuša
avtomatsko upariti z ustrezno obravnavo pacienta.
Kriterij za uparjanje :
- V sistemu najdemo pacienta z iskanim EMŠO ali najdemo pacienta z ustreznim imenom
priimkom in datumom rojstva, ter oseba ima v ambulantni obravnavi vpisan datum
poškodbe, ki je enak datumu poškodbe iz povpraševanja
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Ročno
V preglednici povpraševanj s klikom na gumb »Poišči obravnavo« prikličemo okno za ročno
uparjanje povpraševanj.
Postopek uparjanja poteka v dveh korakih :
- Iskanje ustreznega pacienta
- Izbira pacientove obravnave
Pacienta poiščemo po EMŠO številki,
oziroma po priimku in imenu, ter letnici
rojstva.
Po izbiri pacienta se nam prikažejo vse
njegove obravnave v omejenem intervalu,
kjer lahko po datumu poškodbe in
določenih podatkih ambulantne obravnave
uparimo povpraševanje z točno določeno
obravnavo.
V kolikor povpraševanja ne uspemo
upariti, ga s klikom na gumb »Čakanje«
postavimo v status »Čakanje«.

Slika 5: Okno za ročno uparjanje povpraševanja

Zavrnitev povpraševanja
V kolikor povpraševanja ne uspemo upariti, ga na oknu za ročno uparjanje povpraševanja s
klikom na gumb »Zavrnitev« zavrnemo. Praviloma se zavračajo povpraševanja v statusu
»Čakajoče«.
Sistem nas z ustreznim sporočilom
obvesti, da je od povpraševanja v
statusu »Čakajoče« minilo 24 ur.

Slika 6: Opozorilo, da je od povpraševanja minilo več kot 24 ur

Po kliku na zavrnitev (okno za ročno uparjanje), se odpre spodnje okno za vnos zavrnitve.
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V oknu izberemo ustrezen razlog zavrnitve ,

Po potrebi vnesemo opombo in s klikom na
gumb »Pošlji « pošljemo zavrnitev .
Sistem sporoči uspešnost pošiljanja in ob
uspešnem pošiljanju nastavi status
povpraševanja na »Zavrnjeno«.

Slika 7: Zavrnitev povpraševanja

Preliminarno poročilo
Preliminarno poročilo lahko tvorimo in pošljemo takoj po uparitvi povpraševanja in obravnave, v
kolikor ima obravnava vpisano vsaj eno diagnozo. Poročilo se tvori s klikom na gumb
»Preliminarno poročilo« na oknu »Preglednice povpraševanj«.
Na formi »Preliminarno poročilo«
izberemo eno izmed na obravnavi
postavljenih diagnoz. S klikom na gumb
»Shrani« se poročilo shrani (preide v
status »Pripravljen preliminarni« , s
klikom na »Pošlji« pa shrani in pošlje na
GPU.
Sistem sporoči uspešnost pošiljanja in ob
uspešnem pošiljanju nastavi status
povpraševanja na »Preliminarni«. V
kolikor je pošiljanje neuspešno, preide
povpraševanje v status »Pripravljen
preliminarni«.

Slika 8: Preliminarno poročilo
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Končno poročilo
Končno poročilo se lahko tvori po koncu obravnave in v kolikor smo pred tem že poslali
preliminarno poročilo. Poročilo se tvori s klikom na gumb »Končno poročilo« na oknu
»Preglednice povpraševanj«.

Na formi »Končno poročilo« izberemo
diagnoze zdravljenja. V kolikor je bil
pacient hospitaliziran, se na formo
prenesejo vse diagnoze hospitalizacije.
S klikom na gumb »Shrani« se poročilo
shrani (preide v status »Pripravljen
končni« , s klikom na »Pošlji« pa shrani
in pošlje na GPU.
Sporočilo se digitalno podpiše.
Sistem sporoči uspešnost pošiljanja in ob
uspešnem pošiljanju nastavi status
povpraševanja na »Končni«. V kolikor je
pošiljanje neuspešno, preide
povpraševanje v status »Pripravljen
končni«.

Slika 9: Končno poročilo

Digitalno podpisovanje se izvede z ustreznim certifikatom. Po kliku na gumb«Pošlji« se izbere odpre spodnje
okno, kjer se izbere ustrezni certifikat.

Slika 10: Končno poročilo

Forma za tvorjenje končnega poročila se odpre tudi pri administrativnem odpustu pacienta iz
bolnišnice.
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Sumi o prometnih nesrečah
Registracija suma
»Sum o prometni nesreči« registriramo v formi za vnos ambulantne obravnave, kjer ob datumu
in uri poškodbe odkljukamo še opcijo »Dogodek prijaviti policiji«

Slika 11 : Vnos ambulantne obravnave

Preglednica sumov o prometnih nesrečah
Preglednico prikličemo z menijsko opcijo
E-zdravje  E-komunikacija z GPU  Seznam sumov prometnih nesreč (glej sliko 2) .
Preglednica služi pregledu sumov in
dnevnemu pošiljanju sumov na GPU.
(praviloma vsako jutro)
Vsebuje zavihka :
- Neposlani sumi prometnih nesreč
- Poslani sumi prometnih nesreč
Sume na GPU pošljemo s klikom na
gumb »Tvori in pošlji paket«. Po
uspešnem pošiljanju sumov se vsak sum
označi s številko paketa suma, kolikor je
pošiljanje neuspešno, je potrebno
pošiljanje čez nekaj časa ponoviti.

Slika 12 : Preglednica sumov o prometnih nesrečah

