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Регистар медицинских апарата 

У систему треба бити креиран регистар медицинских апарата на националном нивоу. 

Свака установа је задужена да унесе и ажуира регистар у сопственој установи. 

Администратор медицинских апарата може да унесе нов апрат или да ажурира 

апарате који су већ унети. 

За сва питања и коментаре у вези наведене опције и све што је повезано за начин 

коришћење система Мој Доктор можете се обратити на број за техничку подршку 

(011) 3606 416 или 407, као и на маил адресу mojdoktor@mojdoktor.gov.rs  

Мој доктор тим Вам жели успешан рад. 
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Унос медициснких апарата 
 

Унос и ажурирање медицинских апарата омогућена је једино корисничкој улози у 

систему Администратор медицинских апарата. Администратор здравствене 

установе исту улогу може доделити кориснику на страни Референтне стране – 

Корисници.  

Унос новог апарата у регистар медицинских апарата 

Администратор медицинских апарата за унос новог апарата у регистар, са главног 
менија  бира Медицински апарати – Унеси медицински апарат. Отвара се форма за 
унос новог апарата (Слика 1). 

 

Слика 1. Унос новог апарата у регистар медицинских апарата 

Подаци, коjи се уносе у форму за унос медицинске опреме су: назив апарата, 
произвођач, модел, тип, сериjски броj, година набавке, могућност за upload слике 
апарата, просечан дневни броj прегледа коjи се врше, да ли jе апарат у функциjи, 
разлог нефункционисања апарата, информације о сервису апарата и сл. Након уноса 
свих података, кликом на Сачувај, апарат улази у регистар медицинских апарата.  

Ажурирање података о апаратима у регистар медицинских  апарата 

Администратор медицинских апарата има приступ подацима о апаратима у 
одговараjућоj здравственоj установи, при чему може да брише и мења податке већ 
постоjећих апарата у установи.   
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Регистру медицинске опреме приступа се са главног менија Медицински апарати – 
Регистар медицинских апарата. Администратор здравствене установе може 
ажурирати податке о апаратима у својој установи. Кликом на  отвара се форма за 
ажурирање података изабраног апарата из регистра. Из система се могу преузимати 
извештаји кликом на дугме Скини извештај (Слика 2). 

 

Слика 2. Регистар медицинских апарата 

 


