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Креирање различитих типова врмена за 
пријем пацијената 

 
У систему је уведена функионалност креирања различитих типова времена за пријем 
пацијената. 
 
За сва питања и коментаре у вези наведене опције као и за уопштено коришћење 
система МојДоктор, можете се обратити на број телефона техничке подршке (011) 
3606 416 или (011) 3606 407 као и на маил адресу mojdoktor@mojdoktor.gov.rs 
 
Мој Доктор тим Вам жели успешан рад. 
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Креирање различитих типова времена за пријем пацијената 
 
У систему је уведена функионалност креирања различитих типова времена за пријем 
пацијената. У оквиру Календара активности, приликом креирања термина, лекар има 
могућност креирања различитих типова времена за пријем пацијената, у циљу што 
боље организације рада. У наставку су детаљано описана сва времена за пријем, начин 
креирања као и њихова намена. 
 
Лекар бира функционалност Календар активности (Слика 1).  
 

 
Слика 1. Одабир функционалности Календар активности 

 
У одређеној радној недељи лекар креира жељени број термина. На екрану се појави 
нови прозор, у ком из падајућег менија Време пријема, лекар бира који тип времена 
креира у календару. Први тип времена је Време пријема (Слика 2). Термини креирани 
на овај начин представљају јавно доступне термине за заказивање и предвиђени су за 
прве прегледе. Након одабира опције Време пријема, лекар бира дугме Сачувај.  
 

 
Слика 2. Тип времена за пријем - Време пријема 
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Након тога, лекар поново креира одређени број термина у Календару активности, али 
из падајућег менија Време пријема, сада бира тип времена За интерну употребу. 
Термини креирани на овај начин видљиви су и доступни за заказивање искључиво 
унутар установе (клинике) у којој лекар ради и само коришћењем Интерног упута. 
Након одабира опције За интерни упут, лекар бира дугме Сачувај (Слика 3).  
 

 
Слика 3. Тип времена за пријем - За интерну употребу 

 

Напомена: Уколико постоје индикације да за пацијента треба да се ураде даља 
испитивања, лекар је дужан да пацијенту изда Интерне упуте за прегледе који се 
обављају унутар установе (клинике) у којој лекар ради. 

 
Након креирања термина За интерну употребу, лекар креира поново одређени број 
термина у Календару активности и из падајућег менија Време пријема бира тип 
времена Контрола. Термини креирани на овај начин видљиви су и доступни за 
заказивање искључиво приликом резервације контроле коју ради сам лекар приликом 
реализације прегледа. Након одабира типа времена Контрола, лекар бира дугме 
Сачувај (Слика 4).   
 

 
Слика 4. Тип времена за пријем - Контрола 
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На слици 5 приказано је у Календару активности како изгледају претходно креирана 
три типа времена за пријем у три различита дана. Плавом бојом су приказани термини 
предвиђени за тип времена Време пријема. Браон бојом су приказани термини 
предвиђени за тип времена За интерну употребу. Љубичастом бојом су приказани 
терминин предвиђени за тип времена Контрола.  
 
Веома је важно још једном нагласити да су термини креирани као Време пријема 
предвиђени за прве прегледе и само ти термини ће се приказивати када се пацијент 
упућује на први преглед према одређеном лекару.   
Термини креирани За интерну употребу, видљиви су само лекарима унутар исте 
установе (клинике) и нису доступни за екстерно заказивање. Приликом коришћења 
Интерног упута, једино ће се видети термини креирани као време За интерну 
употребу.  
Термини креирани као Контрола, представљају термине предвиђене искључиво за 
контролне прегледе које лекар сам заказује током прегледа. Наиме, приликом самог 
прегледа када лекар електронским путем резервише контролу пацијенту, 
приказиваће се само термини креирани као Контрола.     
 

 
Слика 5. Приказ различитих типова времена за пријем пацијената 

 

 
Креирање типа времена пријема За интерклинички упут (само за 
Клиничке центре) 
 
У систем је уведена могућност креирања типа времена за пријем За интерклинички 
упут. Овај тип времена за пријем намењен је само Клиничким центрима. Служи 
искључиво за упућивање пацијената између клиника у оквиру Клиничког центра и 
може бити само са термином. Интерклинички термини за пријем могу се креирати за 
све типове ресурса у систему (лекари, амбуланте и опрема). У време предвиђено за 
интерклинички упут не могу се заказати пацијенти коришћењем функционалности 
''закажи термин за стари упут'', већ искључиво интерклинички упути.  
У наставку следи процес креирања интерклниничког упута.  
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Лекар бира функционалност Календар активности (Слика 6).  
 

 
Слика6. Одабир опције Календар активности 

 
Након отварања Календара активности и означавања периода у ком треба да се 
креира време за пријем интерклиничких пацијента, отвара се прозор за потврђивање 
креираног времена. Из падајућег менија бира се опција За интерклинички упут и 
промена се потврђује опцијом Сачувај (слика 7). Након тога ће се у календару појавити 
термин који је предвиђен За интерклинички упут, а исти ће бити приказан у сивој боји.  
 

 
Слика7. Креирање интерклиничког времена за пријем 

 
 


