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Увод:
Задавали ли сте си въпроса дали е възможно създаването на платформа, която да
Ви позволява едновременно като обикновен потребител и като професионалист да
работите по лесен и интуитивен начин? А дали можете да правите това, от което и да
било място по света? А дали можете да притежавате подобен комуникационен канал?
За някои тези и много други въпроси могат да бъдат само мираж или далечна
мечта. За екипа на „Здраве-БГ” това представлява нашият поглед към бъдещето, който
ние Ви представяме ДНЕС...
С изграждането и развитието на здравния портал www.zdrave-bg.com си
поставяме две основни амбициозни задачи:
1. Всеки пациент да намери необходимия му съвет и квалифицирана медицинска
помощ, и НАДЕЖДНО да достигне до информация и варианти за лечение;
2. Всеки лекар да обозначи по още един масово достъпен способ – чрез интернет
– придобития опит, използваните методи на лечение, постигнатите резултати и
реализираните авангардни идеи в лечението. Да получи още един начин за надеждна
връзка лекар-пациент. Да има още един способ за осъществяване на дейността по
съвременен европейски модел.
На Фиг. 1 е изобразен моделът, който екипът на „Здраве-БГ” Ви предоставя за
потребителски интерфейс и чрез който Вие лесно и бързо можете да управлявате не само
бизнеса си, но и Вашите идеи.

Фиг. 1
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Дейности за лекари:
Контролен панел:
Достъпът до специалните персонални интернет услуги получавате чрез вход в
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ (Фиг.2):

Фиг. 2
Идентифицир ате се с собствени ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА. Те Ви
дават достъп до специфичните услуги на сайта през интернет. Те са изобразени като
бутони в ЛЯВАТА ЧАСТ на менюто (Фиг.3) :

Фиг. 3

Управление на лична страница:
ЛИЧНА СТРАНИЦА Ви дава достъп до редакция на компоненти на страницата –
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ЦЕНОРАЗПИС и добавяне и редакция
на ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЦИ.
Чрез помощното меню – КАЧИ СНИМКИ – имате възможност да поддържате
качени на сървъра в интернет няколко различни изгледа на страницата си. С изтриване
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на текущото изображение и „провлачване” с натиснат ляв бутон на мишката можете да
подмените излкючително лесно стартовото изображение.
Изгледът на текста, цветовете, заглавието и текст под изображението – оттук
всичко е под Ваш контрол (Фиг.4).

Фиг. 4
Можете да сменяте стартовата картина на собствената си страница, да редактирате
текстовете по нея – големина, цвят, съдържание и позиция – чрез удобен и опростен
интерфейс на текстов редактор. Оттук редактирате работното време и новините в
централната страница. Промените се отразяват с натискане на ЗАПИС в полето на
текстовия редактор (бутончето с дискетката).
Чрез ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ въвеждате текстове и
послания, които Ви представят пред пациенти и клиенти – така, както бихте искали ВИЕ
да изглеждат. Във всеки момент и от всяка точка с интернет можете да ги променяте.
От ЦЕНОРАЗПИС въвеждате предоставяните от Вас услуги и стойността им
(Фиг. 5). Интересна възможност, която изключително Ви улеснява в редакцията и
въвеждането на информация е познатият от други програмни продукти начин на
представяне на всички инструменти от менюто за въвеждане на текст. Така, лесно и
бързо можете да създадете исканото от Вас, спестявайки време и усилия. На Фиг. 5 подолу е представен начинът, по който ще можете да въвеждате информацията:
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Фиг. 5

Изключително полезна опция Ви предоставяме с бутона ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СТРАНИЦИ – във вече изградения сайт можете да надграждате допълнителни страници.
Въвеждате име на страницата – със същото име се появява БУТОН на централната
страница под бутона ЦЕНОРАЗПИС. Чрез текстов редактор въвеждате и редактирате
съдържанието, след приключване натискате ЗАПИС за отразяване на промените. ВИЕ
САМИ НАДГРАЖДАТЕ САЙТА СИ (Фиг. 6)!

Фиг. 6
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Доктори:
Меню ДОКТОРИ от контролния панел позволява да виждате и редактирате
лекарите, за които ще могат да се записват часове чрез СИСТЕМАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ.
Оттук добавяте или изтривате лекар, коригирате работни места и работно време за всеки
ден от седмицата – избора е с ляв бутон върху „моливчето” на маркирания лекар(Фиг. 7).

Фиг. 7
Според направените промени данните се отразяват автоматично в СИСТЕМАТА
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ. Автоматично се появява меню за запис на час в стартовата
страница!
Бутонът ВИЖ ЛИЧНА СТРАНИЦА Ви предоставя директен изглед, за да видите
направените промени по страницата – така както тя ще изглежда при ново отваряне.
Изгледът е пренесен, за да е лесно манипулирането и във всеки момент да имате поглед
над последната актуализация на сайта си.
Чрез ПРОМЕНИ ПАРОЛА сменяте персоналната си парола за достъп до
контролния панел и Вашата база данни. Всички полета се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
(Фиг. 8)!

Фиг. 8
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Услуги над базата данни:
Записани часове:
Тези услуги предоставят справки, информация и дейности в реално време от
системата за резервации , e-mail и SMS центъра.
С опцията ЗАПИСАНИ ЧАСОВЕ получавате справка за записаните през
интернет часове по лекар и за определен ден. Справката може да разпечатате и да Ви е
график за деня, тъй като системата позволява резервации за 15 дневен период, НО БЕЗ
ТЕКУЩИЯ ДЕН. Идеята е да имате предварително планиране на дейността (Фиг. 9), за
да можете да организирате работния си процес по най-удобния за Вас и печеливш
начин.

Фиг. 9
В това меню е добавена търсачка за намиране на пациент по име или телефон- по
този начин виждате дали си е резервирал час и за кога.
Реализирана е процедура за маркиране на ден или дни като неработни. Чрез нея
известявате с SMS и Е-mail всички записани за тези дни, за които при Вас са
възникнали неотложни ангажименти и няма да работите. По този начин известените ще
могат да си запишат нови часове в други дни.
ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ МОГАТ ДА СИ ЗАПАЗЯТ ЧАС ВСИЧКИ, КОИТО СЕ
РЕГИСТРИРАТ С E-MAIL И ПАРОЛА, НО ДОБАВЯНЕТО НА КЛИЕНТИ ВЪВ
ВАШАТА БАЗА ДАННИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (Е-mail, SMS и услуги по
време) ПРАВИТЕ САМО ВИЕ!!!
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На Фиг. 10 по-долу е илюстрирана и графично възможността за добавяне на
пациент и неговите данни, систематизирани в таблица, до която Вие да имате лесен
достъп (Фиг. 10).

Фиг. 10

Услуги над пациенти:
Притежавате търсачка по много критерии над базата пациенти и клиенти. Можете
да търсите, редактирате и изтривате записи от базата.
ДОБАВЯНЕТО на нов запис става чрез ДОБАВИ ПАЦИЕНТИ (Фиг. 11) :

Фиг. 11
Въвеждането започва с идентификационен номер на пациента – може да не е ЕГН,
но началните цифри да са идентификация на рождената дата, за да ползвате
автоматичното известяване за рожден ден. Имената (или псевдоним) и адрес са
задължителни полета.
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Важно е да определите и групата на съответния запис – пациент, доставчик,
клиент, офис сътрудник, роднини/приятели и т.н. – това Ви дава допълнителна
възможност в бъдеще за лесен избор и известяване на цялата група !
ВГРАДЕНА Е ОПЦИЯ ЗА ИМПОРТ НА ВАША БАЗА ДАННИ, например от
медицински програмен продукт чрез опростен текстов файл !!!

Е-mail И SMS УСЛУГИ:
Чрез сайта си разполагате с иновативна възможност за известяване чрез интернет
на клиентите във вашата база данни. Процесът протича в няколко стъпки (Фиг. 12):

Фиг. 12
1. Филтриране на потребители за известяване – по един или няколко критерии по
полетата на базата – идентификационен номер, МКБ, група и др . Тъй като за всеки
пациент(потребител) се отбелязва в базата датата на последното му известяване, Вие
може да селектирате и група, известявана преди определена дата. ТОВА Е ПОЛЕЗНО
ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ – С ОПРЕДЕЛЕНА ПЕРИОДИЧНОСТ
(ДИСПАНСЕРНИ) ИЛИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ !
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2. От селектираната група имате възможност да изберете ВСИЧКИ по
предварителния критерий ( чрез отметка в полето ИМЕ), или да доуточните селекцията,
като маркирате поединично записи от списъка. Всеки маркиран се оцветява в
светлозелено.
3. Чрез ДВОЙНАТА СТРЕЛКА НАДЯСНО прехвърляте маркираните за
известяване пациенти в списъка ИЗБРАНИ ПАЦИЕНТИ.
НАД ТАЗИ ИЗВАДКА ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА УСЛУГАТА ИЗВЕСТЯВАНЕ!
Оттук може да изтривате запис чрез удобен интервейс – маркирате пациента и
натискате бутончето ИЗТРИЙ отдолу на списъка.
4. Въведете желания текст на Е-mail съобщението – желателно е да е на латиница.
В този случай лесно ще го копирате (чрез маркиране с ляв бутон на мишката - десен
бутон над маркировката - копиране), ще отметнете квадратчето ИЗПРАТИ
НАПОМНЯЩ SMS и ще поставите текста за едновременно известяване и чрез SMS.
5. Получавате информация за оставащия Ви брой предплатени SMS и броя на
оставащите символи – за да не изпращате два SMS за едно известяване.
6. С натискане на бутон НАПРЕД се извежда детайлна справка за известяваните
пациенти (клиенти), техните Е-mail адреси и GSM номера, съдържанието на
съобщенията. Ако сте допуснали грешка, с бутон РЕДАКТИРАЙ се връщате на
предходната стъпка от процеса (Фиг. 13).

Фиг. 13
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7. При натискане на ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ се стартира процеса на изпращане на
съобщенията към електронните пощенски кутии и мрежите на мобилните оператори.
8. След фактическото изпращане на съобщенията получавате детайлен лог за резултата от
известяването, който може да разпечатате и по него да следите за използвания брой SMS-и
(Фиг. 14).
МОЖЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ Е-mail СЪОБЩЕНИЯ И САМО
ТОЛКОВА SMS-и, ЗА КОЛКОТО СТЕ ПРЕДПЛАТИЛИ. Цената на SMS е 0.08 лв. С ДДС.

Фиг. 14

УСЛУГИ, УПРАВЛЯВАНИ ПО ВРЕМЕ
Всички регистрирани потребители с бази данни имат възможност да прилагат
а
си с вход в НАСТРОЙКИ ЗА
автоматично известяване на контр гентите
ИЗВЕСТЯВАНЕ. Можете да активирате или деактивирате услугата с един клик , както и
да избирате известяването – само с Е-mail, само с SMS или едновременно.
ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ВИЖДАТЕ ДАЛИ УСЛУГАТА Е АКТИВНА !
Текстът на съобщението въвеждате по Ваш избор и натискате ЗАПИШИ за запис
на промените.
Следенето на рождена дата става от базата данни – затова е добре в
идентификатора на пациента да са въведени първите 6 цифри от ЕГН-то , а останалите 4
са произволни. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЪВЕЖДАТЕ ЕГН !
Софтуерът следи за рожден ден по тези първи 6 цифри и автоматично известява
БЕЗ ВАША ПОСТОЯННА НАМЕСА (Фиг.15).
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Фиг. 15

Услуги за интернет (външни) потребители:
Регистрация:
Всеки интернет потребител има възможност да ползва ДИРЕКТНО следните
услуги : ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ по критерии, РЕЗЕРВАЦИЯ НА ЧАС по интернет за
избран лекар, достъп до здравна информация, достъп до информационни услуги на
здравни организации, ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
РЕГИСТРИРАНИТЕ В САЙТА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАЧИНА ЗА ДОСТИГАНЕ
ДО ТЯХ – работно време, адрес и карта, GPS координати и други.
НЕОБХОДИМО Е САМО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ с имена (псевдоним), Еmail и парола. Изберете каква група клиент сте и въведете рождена дата, за да може да
бъдете известяван от лекаря при необходимост (Фиг. 16).

Фиг. 16
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Достъпът до здравна информация получавате чрез ТЪРСИ ЛЕЧЕНИЕ (Фиг. 17) .

Фиг. 17
В отворената страница може да търсите лекар по населено място, специалност
или детайли от името или практиката. Стартирате търсенето със синята стрелка
ТЪРСИ!

Запис на час:
След направената селекция имате достъп до сайта с информация за избраното
лечебно заведение и лекар. Оттук е достъпна и услугата РЕЗЕРВАЦИЯ НА ЧАС при
избрания лекар през интернет (Фиг. 18).
ЗА ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ЧАС ТРЯБВА ДА СТЕ РЕГИСТРИРАН В сайта:
www.zdrave-bg.com!

Фиг. 18
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След като сте избрали желания ден за преглед и час измежду свободните, при
клик върху прозорчето ЗАПИШИ СЕ Ви се визуализира меню, в което въвеждате Вашия
Е-mail и парола. При правилна идентификация системата издава съобщение с деня и
часа, за който сте направили резервацията.
След направена резервация САМО Вие можете да я отмените !
ВСЕКИ РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ЗАПАЗВА САМО ПО 1 ЧАС
ЗА ПРЕГЛЕД НА ДЕН, НЕЗАВИСИМО ПРИ КОЙ ЛЕКАР (Фиг. 19)!

Фиг. 19
ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕН АНГАЖИМЕНТ НА ЛЕКАРЯ ЗА
ДЕН, В КОЙТО ИМА ЗАПИСАНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕГЛЕД ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ,
ЛЕКАРЯТ МОЖЕ ДА ВИ ИЗВЕСТИ С E-MAIL, ЗА ДА СИ РЕЗЕРВИРАТЕ ЧАС ЗА
ДРУГ ДЕН.

Заключение:
На здравния портал можете да намерите още информация, която Ви интересува за
всичко, свързано със запазването на час или използването на уебсайта от
професионалисти. Допълнителната информация за лечебното заведение и персонално за
лекарите е достъпна И БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ чрез бутоните в лявата част на всеки сайт :
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА – запознава Ви с прилаганото лечение, видовете
извършвани манипулации, схеми на лечение и други, които имат съществено значение
според лекарите – специалисти в съответната област.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – тук разбирате кога и с каква
насока за специализация е създадено лечебното заведение, данни за лекарския екип.
Виждате местонахождението на кабинетите, адресите и GPS координатите за достигане
до тях.
ЦЕНОРАЗПИС – информирате се за предлаганите лекарски услуги и техните
цени, стойностите на допълнителното заплащане на консумативи и медикаменти (които
НЗОК не заплаща), стойности на свързани манипулации и други.
РАБОТА С ФОНДОВЕ – виждате с кои здравноосигурителни фондове имат
сключен договор избраните лекари, начините за остойностяване на услугите, начини за
плащане …
От тази страница – бутон ЗА ЛЕКАРЯ - виждате специфична информация за
лекуващия лекар, използваните от него методи на лечение, придобитите специалности и
специализации, завършени курсове и допълнителни умения. Имате достъп до
сертификатите на лекаря в графичен вид.

ПРОДУКТЪТ Е В РАЗВИТИЕ – ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В САЙТА И
РЪКОВОДСТВОТО МОЖЕ ДА
НАМЕРИТЕ
В СЕКЦИЯ
УСЛУГИ >>
РЪКОВОДСТВО !

ПРИЯТНА РАБОТА СЪС ЗДРАВНИЯ
ПОРТАЛ

www.zdrave-bg.com !
За Контакти:
Стефан Манов: +359 887 70 30 84
cybercomp@abv.bg
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