
Приложение 1: ИТУП Медик 

 

Вход на потребител 
Потребител влиза в системата чрез потребителски име и парола, опционално може да 

избере, опция за запомняне. 

 

Търсене по приеми 
Предоставя възможност за търсене по: 

• Основна диагноза – съвпада с кода на изпратената диагноза 

• Брой на допълнителните диагнози – съвпада с броя на допълнителни диагнози 

• Пол 

• Години – при избор на години търсенията по По-възрастен от и По-млад от се 

изключват 

• По-възрастен от (включва избраната възраст в търсенето) 

• По-млад от (включва избраната възраст в търсенето) 

• Здравен регион – отговаря на PatientHRegion 

Показват се резултатите: 

• Дата на постъпване 

• Код на изпратената диагноза 

• Име на изпратената диагноза 

• Допълнителни диагнози – могат да са повече от една 

• Опции за преглед на пациента или пълната информация за приема 



 

Търсене по изписвания 
Предоставя възможност за търсене по: 

• Основна диагноза при изписване - съвпада с кода на основната диагноза при 

изписване 

• Брой на допълнителните диагнози при изписване - съвпада с броя на допълнителни 

диагнози при изписване 

• Пол 

• Използвано лекарство – по код 

• Изпратена диагноза – съвпада с кода на изпратената диагноза 



• Брой на допълнителните изпратени диагнози – съвпада с броя на допълнителни 

изпратени диагнози 

• Години – при избор на години търсенията по По-възрастен от и По-млад от се 

изключват 

• По-възрастен от (включва избраната възраст в търсенето) 

• По-млад от (включва избраната възраст в търсенето) 

• Здравен регион – отговаря на PatientHRegion 

Показват се резултатите: 

• Дата на изписване 

• Код на основната диагноза при изписване 

• Име на диагнозата при изписване 

• Диагнози при изписване 

• Код на изпратената диагноза 

• Кодове на допълнителните изпратената диагноза 

• Код на използваното лекарство 

• Опции за преглед на пациента или пълната информация за изписването 



 

 

 

  



Търсене по пациенти 

Преглед на пациент 
Предоставя изглед на пациента и опция да се видят всички негови данни свързани с: 

• Приемите 

• Процедурите в клиниката 

• Изписванията 

• Процедурите по пътеки 

• Протоколи от лечения с лекарства 

• Commision aprs – в момента не работи 

• Disp observation – в момента не работи 

• Планирани процедури – в момента не работи 



 

 

 



 

  



Преглед на прием 
Цялата информация свързана с един прием в клиниката 

 

 



 

  



Преглед на процедура в клиниката 
 

Цялата информация свързана с процедура в клиниката 

 

 



Процедури по пътека 
 

Цялата информация свързана с процедури по пътека 



 

  



 

  



Протоколи от лечения с лекарства 
 

Цялата информация за протокол от лечения с лекарства (без лекарите в момента) 

  



 

  



 

Преглед на справка за диагнози 
Включва диагнозите които са свързани с приеми и изписвания, показва общия бдой на 

срещания, трябва да се промени (в момента показва само допълнителните диагнози) 

 



Преглед на diags 
Показва общия брой на диагнози използвани в следните данни 

• ChemotherapyPart 

• InClinicProcedure  

• ProtocolDrugTherapy 

• CommissionApr  

• DispObservation  

• PatientTransfer 



 

 

  



Преглед на използвани лекарства 
 

Показват се данните за използваното лекарство изпратената диагноза, диагнозата при 

изписване, като се изчисляват данните за общия брой прилагания, средното количество на 

използване (Quantity) и сумата на разходите 

 



 

 


