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MANUAL DE UTILIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ONLINE
In aceasta sectiune sunt prezentate solicitarile ce pot fi efectuate de catre pacienti la adresa Spitalulului de
Pneumoftiziologie Botosani. Aceste solicitari pot fi completate sub forma unor solicitari online. Pentru a avea acces la
acestea trebuie ca vizitatorul portalului sa aibe un utilizator inregistrat.
O parte din aceste servicii sunt disponibile pentru toti utilizatorii inregistrati ai portalului, iar o parte doar
pentru cei ce au dreptul la respectivele solicitari.

ACCES VIZUALIZARE INFORMATII PACIENT ONLINE
Pasii ce trebuie urmati pentru utilizarea serviciului vizualizare informatii pacient din cadrul portalului
WWW.PNEUMOBT.RO http:/www.pneumobt.ro:
1. Accesati portalul la adresa http:/www.pneumobt.ro
2. Va autentificati în cadrul portalului, accesând butonul „Autentificare” din partea dreapta la mijloc
(Fig. 1)

Fig. 1 - Prima pagina Portal
3. Sectiunea de Logare / Inregistrare
Sectiunea Logare / Inregistrare este prezenta in partea din dreapta la mijlocul paginii web. Aici persoanele care
au deja cont in cadrul portalului se vor autentifica iar cele ce nu au isi vor creea un cont. Campurile obligatorii pentru
crearea unui cont sunt :
Nume
Prenume

MANUAL
DE UTILIZARE PORTAL
Implementarea unui sistem integrat de E-Sanatate pentru
facilitatrea accesului cetatenilor la servicii de calitate si
prelucrarea si schimbul de informatii medicale

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
BOTOSANI
Pagina 2 din exemplarul nr. 1
Exemplarul 1

Parola
Email
Telefon
Adresa
Oras
Data Nasterii
Un cod generat automat va trebui introdus in casuta alaturata si prin apasarea butonului ”Creare cont”
informatiile introduse vor fi trimise catre sitemul informatic.

Fig. 2 - Pagina de creare cont utilizator în cadrul portalului
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Contul de utilizator va fi creat automat, dar este necesara validarea acestuia prin intermediul adresei de email –
utilizatorul va da click pe adresa de confirmare din emailul primit dupa înregistrare.
Practic, contul de utilizator va reprezenta adresa de email a persoanei iar parola cea aleasa la introducerea
datelor.
Daca utilizatorul doreste sa primeasca rezultatul analizelor prin portal, va completa un document de acord si va
completa in plus in portal un camp suplimentar. Campurile care vor trebui completate sunt:
CNP
NUMAR UNIC GENERAT DE SISTEMUL INFORMATIC
CNP-ul - dupa ce a fost introdus - va fi validat de catre un utilizator cu rol de administrator din cadrul Spitalulului de
Pneumoftiziologie Botosani si va primi dreptul de a folosi serviciile pentru care se califica. Utilizatorul va fi notificat
automat prin email cand CNP-ul a fost validat.
4. Dupa accesarea butonului „Autentificare”, vi se cere sa introduceti numele de utilizator si parola
(utilizati date de autentificare corecte). Dupa introducerea acestora, apasati pe butonul verde „Autentificare”, Fig. 3

Fig. 3 - Pagina de autentificare în cadrul portalului
5. a) În cazul unei autentificari cu succes butonul „Autentificare”va fi înlocuit cu „Iesire cont” si alaturi
de acest buton exista butonul de „Modifica cont” - Fig. 4a
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Fig. 4a - Autentificare cu succes în cadrul portalului
b) În cazul unei autentificari eronate (ati gresit user-ul si/sau parola), vi se va afisa mesajul din Fig. 4b si
automat parola introdusa se sterge.

Fig. 4b - Autentificare eronata în cadrul portalului
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6. Dupa autentificarea cu succes, accesati optiunea „SERVICII ONLINE” din meniul pozitionat în partea de sus Fig. 5

Fig. 5 - Optiunea „SERVICII ONLINE” din cadrul meniului

7.
-

Dupa accesarea meniului „SERVICII ONLINE” vi se va afisa un nou meniu cu urmatoarele optiuni:
DOCUMENTELE PACIENTULUI
SCRISORI MEDICALE
PROGRAMUL MEDICULUI
STOCURI
AUDIENTE
CERERI
DEZBATERI
FORUM

8. Pentru a efectua o cautare a documentelor pacientului în cadrul informatiilor din portal, accesati meniul
„DOCUMENTELE PACIENTULUI”
9. Dupa accesarea meniului „DOCUMENTELE PACIENTULUI”, vi se va cere sa definiti un interval de
cautare, iar dupa apasarea butonului „Search” se vor afisa date despre perioada de internare a pacientului, nr. de caz,
unde a fost internat, medicul curant, documente externare - Fig. 6.
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Fig. 6 - Optiuni cautare din cadrul portalului

10. Obtinerea rezultatelor analizelor medicale
Pentru informatizarea fluxului medical, sistemul informatic integrat furnizeaza pacientilor un mecanism
online, modern si usor accesibil prin care acestia pot accesa portalul institutiei pentru obtinerea rezultatelor analizelor.
Portalul permite vizualizarea si descarcarea online a rezultatelor analizelor pentru pacientii Spitalulului de
Pneumoftiziologie Botosani. Cand se vor recolta probele pacientul va semna daca agreeaza trimiterea rezultatelor
online.
Persoanele ce acceseaza portalul pot folosi acest serviciu doar dupa ce isi creaza un utilizator inregistrat.
Suplimentar pentru acest serviciu va fi necesar si codul CNP. Acesta va fi validat pentru ca utilizatorul sa poata accesa
serviciul. Fiecare utilizator va putea vedea doar rezultatele analizelor proprii. Suplimentar, pe langa CNP, utilizatorul
va trebui sa introduca si numarul unic de inregistrare din SIVMED.
Pentru a folosi serviciul se vor urmari urmatorii pasi:
Utilizatorul va accesa serviciul online de obtinere a rezultatelor analizelor medicale.
Sistemul va afisa o lista a rezultatelor analizelor pentru persoanele in cauze, in ordinea in care au fost
efectuate.
La accesarea unui set de analize din lista, pacientului va putea vizualiza, salva sau imprima rezultatele
analizelor respective.
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Seturile de analize trimise prin portalul medical vor fi preluate automat din aplicatia de analize de laborator.
11. Situatia stocurilor
Pentru informatizarea fluxului medical, sistemul informatic integrat furnizeaza angajatilor Spitalulului de
Pneumoftiziologie Botosani un mecanism online, modern si usor accesibil prin care acestia pot accesa portalul
institutiei pentru vizualizarea stocurilor existente.
Portalul permite vizualizarea si descarcarea online a rezultatelor raportului de verificare a stocurilor.
Persoanele ce acceseaza portalul pot folosi acest serviciu doar dupa ce isi creaza un utilizator inregistrat.
Suplimentar pentru acest serviciu va fi necesara o aprobare speciala din partea administratorului portalului, astfel
incat doar persoanele cu acest drept sa poata interoga situatia stocurilor.
Pentru a folosi serviciul se vor urmari urmatorii pasi:
Se va accesa raportul situatia stocurilor.
Se va selecta dintr-o lista derulanta informatia despre care se doreste interogarea stocurilor.
Sistemul va afisa raportul cu situatia stocurilor pentru informtia solicitata.
Datele pentru acest raport vor fi preluate automat din datele existente in aplicatia ERP.
12. Audiente
Sistemul informatic integrat pune la dispozitia Spitalulului de Pneumoftiziologie Botosani, un sistem de
programare electronica a audientelor prin intermediul componentei Portal.
Portalul permite pacientilor sa depuna online o cerere de audienta fie catre Directorul Medical, fie catre
Manager.
Persoanele ce acceseaza portalul pot folosi acest serviciu doar dupa ce isi creaza un utilizator inregistrat.
Pentru a folosi serviciul se vor urma pasii:
Se va accesa serviciul online de audiente.
Se va selecta dintr-o lista derulanta persoana catre care se doreste sa se efectueze audienta.
Se va specifica o scurta descriere a motivului pentru care se solicita audienta.
Sistemul va afisa lista intervalelor disponibile pentru audiente.
Se va selecta intervalul dorit din lista.

