Előjegyzés
A XVI. kerületi szakrendelő különböző rendelésire a
szakrendelo16.hu
weboldalon
van
lehetőség
időpontfoglalásra, illetve a korábban lefoglalt időpont
törlésére. Ez a funkció a honlap jobb oldalán található
Előjegyzés ikon megnyomása után érhető el, ekkor a
következő képernyő fog megjelenni:

A TAJ-szám és születési dátum mezők kitöltése után, meg kell adni a képen látható ellenőrző
kódot is. Amennyiben ez a kód nem, vagy nehezen olvasható, az [Új kép generálása] gomb
segítségével új ellenőrző kód áll elő.
Ha hibás adatok kerülnek megadásra,
akkor
a
következő
hibaüzenet
jelentkezik:

Miután az alapadatok kitöltésre kerültek, és az ellenőrzés nem talált hibát, a következő
lehetőségek közül választhat:

Időpont foglalás
Az [Időpont foglalás] gomb megnyomása után lehetőség van kiválasztani az osztályt, ebben
pedig egy lenyíló lista segít.

A [Következő] gomb
megnyomásával tovább
lehet lépni a következő
képernyőre.
Ha
a
Foglalkozás egészségügy
osztály
kerül
kiválasztásra,
akkor
választani
kell
még
vizsgálat típust is, itt
szintén egy lenyíló lista
segíti a döntést. A vizsgálat típusától függően különböző képernyők fognak megjelenni.
minden esetben az összes mezőt ki kell tölteni, erre figyelmeztető üzenet hívja fel a
felhasználó figyelmét.
Az
összes
többi osztály
esetében
a
kiválasztott
vizsgálathoz
tartozó
orvosok
közül lehet választani, illetve megadható egy időintervallum, melyben a szabad időpontok
listázásra kerülnek. A kiválasztott dátumok között nem lehet 1 hónapnál nagyobb különbség!
Amennyiben nem kerül kiválasztásra orvos, akkor minden orvos szabad időpontja listázásra
kerül. Ha időpontot nem kerül megadásra, akkor pedig a következő 15 nap szabad időpontjai
lesznek megjelentve.
A [Következő] gomb megnyomása után a választható napok jelennek meg. A naptárban azok
a napok vannak megjelölve narancs színnel, melyeken van szabad időpont. Konkrét időpontot
– és orvost, amennyiben korábban nem lett kiválasztva – valamelyik napra rákattintva lehet
választani.

Miután kiválasztásra került az időpont – és az orvos – az [Időpont foglalása] gomb
megnyomása után további értesítési adatokat lehet megadni. A rendszer lehetőséget biztosít,
hogy a vizsgálat előtti
napra SMS-ben illetve emailben
emlékeztetőt
kérjen
a
foglalt
időpontról. Ezen adatok
megadása természetesen
nem
kötelező,
az
időpontfoglalás ezek nélkül is sikeres lesz. A foglalást a [Tovább] gomb megnyomásával
lehet véglegesíteni.
Az eredményes időpontfoglalásról a következő képernyő informálja a felhasználót.

A [Befejezés] gomb megnyomása után a kezdő képernyő – alapadatok megadása – jelenik
meg.

Időpont törlés
A rendszer lehetőséget biztosít a korábban rögzítésre került időpontok törlésére is. Ehhez a
[Lehetőségek] ablakban az [Időpont törlés] gombra kell kattintani. Ekkor megjelennek egy
táblázatban a korábban lefoglalt időpontok.

A [Kiválasztás] gomb megnyomása után a [Törlés] gomb segítségével lehet visszavonni a
korábbi időpontfoglalást. A program figyelmeztető üzenetben hívja fel a felhasználó
figyelmét, hogy az időpont
törlése után nincs lehetőség
annak visszaállítására!

