
eNaročanje verzija2

Seznam novosti, ki jih prinaša eNaročanje Verzija 2. Na verzijo 2 boste ustanove prešle postopoma, pred tem boste obveščeni, saj je 
potrebno preklop urediti sistemsko.

� Seznam eNapotnic:

o Centralni sistem po novem vrača tudi podatka o veljavnosti napotnice. V seznam je dodan stolpec 'Veljavnost Do'. Če v centralnem sistemu 
obstaja podatek o veljavnosti, potem se prikaže na seznamu in je viden na vizualizaciji 1. strani eNapotnice (točka 5 - Veljavnost).

o Za napotnice z veljavnostjo ENKRATNA podatek o veljavnosti od-do centralni sistem ne vrača.

� Napotnica (izdaja eNapotnice):

spremenjena je kontrola obveznih podatkov na drugi strani napotnice:
o Obvezna polja za VZS tipa 'Preventivni pregled, kurativni pregled (prvi, začetek zdravljenja), diagnostični postopek, terapevtski 

postopek': Kratka opredelitev, Aktivni zdr. problemi, Opravljene diag. preisk., Potek dosed. zdr, Zdravila in Alergije.
o Obvezna polja za VZS tipa 'Ponovni pregled': Kratka opredelitev, Aktivni zdr. problem in Zdravila.

Oddaja eNapotnice za tujca: možno je oddati tudi eNapotnico za tujo zavarovano osebo (ki ima npr v osebnih podatkih državo različno od 705, pošto 
'0000' in občino '000').

� Razveljavitev eNapotnice

Zdravnik, ki je izdal eNapotnico, lahko eNapotnico tudi razveljavi. Pri razveljavitvi je potrebno označiti razlog, če je razlog Ostalo, je potrebno vpisati še 
dodatno razlago v polje 'Razlog razveljavitve'.

� Preklic naročila

o Preklic naročila se izvaja pri naslednjih akcijah: pri brisanju termina v naročanju; pri brisanju enapotnice v eČK; pri zaključevanju čakalne knjige 
(ko je Izvedba storitve različna od "Izvedeno pri nas"); pri 'Razveljavitev naročila' na predogledu eNapotnice.

o Pri preklicu naročila je potrebno označiti 'Razlog preklica' naročila, če je razlog Ostalo, je potrebno vpisati še dodatno razlago v polje Opis.

o Ob preklicu naročila se v področje "Sledenje" zapiše razlog preklica.

o Razveljavitev naročila na predogledu napotnice: preklic naročila lahko izvedete le za naročila v vaši ustanovi. 

o V kolikor pride preklic naročila iz strani centralnega sistema, z razlogom 'Smrt pacienta', se v Hipokratu zaključi čakalna knjiga, bolnik je izločen 
iz aktivne baze med umrle bolnike (Servis - Umrli/neaktivni bolniki). 
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� Indikatorji naročila

o Za potrebe verzije2 eNaročanja sta indikatorja Zahteva pacienta in Medic. pogojeno razširjena s spustnim seznamom možnih razlogov. Izbira 
podatka bo ob uvedbi v2 obvezna v primeru, da bo izbrani termin naročanja odstopal od prvega prostega bloka terminov za določeno število dni 
(parameter v nastavitvah na ustanovi).

Če je dopustna čakalna doba termina presežena, se izpiše obvestilo poleg podatka o čakalni dobi do naročila. V primeru, da je označeno 'Maligno', 
se v obvestilu dodatno izpiše tudi oznaka 'maligno'.

Če je dopustna čakalna doba termina presežena, se izpiše obvestilo poleg podatka o čakalni dobi do naročila. V primeru, da je označen katerikoli 
izmed indikatorjev 'Zahteva pacienta' , se v obvestilu dodatno izpiše tudi oznaka 'zahteva pacienta'.

V primeru, da bolnika naročate na termin, ki od prvega prostega bloka terminov odstopa za več kot XX dni (XX je določen v nastavitvah na nivoju 
ustanove, polje 'Želja pacienta - število dni za varnostnega obdobja'), se pri naročanju odpre okno za oznako razloga izbire kasnejšega termina. Če 
razlog izberete, se shrani na terminu (vpisu v eČK). Če okno prekličete, se ne shrani noben razlog.
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o Eksplicitna izbira izvajalca ne glede na čakalno dobo: indikator je skladen s "Informiran o drugi ustanovi: pacient je bil 

obveščen/informiran o zgodnejšem terminu v primeru, da le ta obstaja v drugi ustanovi".

� Nastavitve naročanja
Na zavihku Ustanova je dodano novo polje 'Želja pacienta - število dni za varnostnega obdobja': polje je namenjeno vpisu števila dni (enomestno 
ali dvomestno število), ki jih bo program štel kot razliko med prvim prostim blokom terminov in izbranem datumu naročanja. Če bo izbrani datum 
naročanja odstopal od prvega prostega bloka terminov za več dni, kot je definirano, se bo pri naročanju pacienta dodatno pojavilo okno za določitev 
razloga odstopanja termina.

� Čakalne dobe 
Dodan je gumb 'Simulacija procesa naročanja' za povezavo do aplikacije centralnega sistema, kjer lahko s Testnim Pacientom simulirate proces 
naročanja.

� Poročanje v centralni sistem
Z verzijo 2 se poroča tudi podatke o čakalnih knjigah za obravnave, ki niso vezana na noben VZS. Te čakalne knjige so poročane pod 'umetnim VZS-
jem 9999'. Poročanje poteka za vse obravnave, ki nimajo nase vezanega nobenega VZS-ja, niso niti evidenčne / samoplačniške / fizioterapevtske / 
skrite. 
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