УПАТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НОВИ ЦЕЛИ
Во програмта за капитација за општи лекари во делот за внесување на прегледи додадени се
две нови копчиња:

1. Провери осигрурување МЗ:
На ова копче можете да го проверите статус на осигурувањето на пациентот дирекно од
серверот на Министерството за здравство. По кликање на ова копче ке добиете одговор со
информација слична на оваа:

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕЛИ
Реализацијата на цели може да се направи на досегашниот начин ако одбереме од
менито 'Realizacija na celi' па потоа 'Realizacija na celi Najnovo 2014' или може да се
реализираат и преку следнава опција при внесување на преглед:
2.Состојба на реализација на најнови цели 2014:

Во овој дел програмата сама одредува дали пациентот е хронично болен според дијагнозите
во претходните прегледи и со тоа ни одредува која едукација можеме да му ја реализираме на
пациентот (делот означен со 2 на сликата). Во случајот на сликата пациентот е само
хроничнен нефролошки и само таа обука ја дозволува за реализација, другите две обуки се
неактивни.
Во делот на сликата означен со 1 можеме да го видиме статусот на целите дали ги имаме
реализирано, дали се во фаза на реализација или воопшто не се реализирани. На сликата се
гледа дека на пациентот целта за превенција за шекерна болест е целосно реализирана,
докека целта за превенција на кардиоваскуларни заболувања е во фаза на реализација. Кога
би кликнале Реализиација на превенција на КВП:

Ќе ни се отвори полето за реализација на целта:

И за да ја докомплетираме целта (бидејќи беше веке започната) треба да ги внесеме
податоците за цел и потоа пред да потврдиме да го означиме и полето ЦЕЛТА Е
КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗИРАНА со ова постапката за реализација на цел е завршена.
Значи да резимираме ЦЕЛИТЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДВЕ ФАЗИ и тоа
-ПРВА ФАЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ЦЕЛТА -ова подразбира внесување на целта и обележување
на полето целта е започната ( во оваа фаза пациентот се упатува во лабораторија или некоја
друга установа на испитување).
-ВТОРА ФАЗА КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ЦЕЛТА- оваа фаза го опфаќа делот за внесување на
податоците за цел и обележување на полето целта е комплетно реализирана.

Објаснување за целта Превенција на крардиоваскуларни заболувања – КВП
− За оваа цел кај податоци за цел треба да внесете само SCORE кој претходно ке го
пресметате според упатство од Фондот за Здравство и според добиениот скор треба да
пополните и податоци за целта на еден од последните 2 таба во зависност од
добиениот скор

−

Објаснување за целта рано откривање на нефролошки заболувања
- За реализација на оваа цел при внесување на податоците на оваа цел има два таба и
тоа ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ и ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

Објаснување за целта за превенција на шеќерна болест:
- За реализација на оваа цел при внесување на податоците на оваа цел има два таба и
ПОДАТОЦИ 1 и ПОДАТОЦИ 2

тоа

