eAmbulance – manuál pro uživatele
verze platná k 3.7.2012

1. Úvod
Tento manuál obsahuje postupy pro uživatele systému eAmbulance s PIN, aby se
mohli objednávat prostřednictvím elektronického registračního systému do ambulancí
nemocnic Kraje Vysočina.
Nejprve zadejte adresu webové stránky: http://www.eambulance.cz (Microsoft
prohlížeč IE 6.x nebo vyšší je doporučen.)
1.1 Společná ustanovení
1.1.1 Barva datového pole
Barva
Bílá
Šedá
Zelená

označení
Umožněno vložit data
Neumožněno vložit data.
Pozadí zvoleného pole

1.1.2 Speciální symboly

Symbol
*

Vysvětlení
Vyplnění je povinné.

(na pravém okraji pole)
1.1.3 Přihlášení

Pro práci se systémem je nutné se přihlásit. Pro detail jděte "2.1 Přihlášení uživatele".
1.1.4 Odhlásit

Uživatelům se doporučuje, aby se odhlásili ze systému po dokončení registrace.
Existují dva přístupy k odhlášení systému:
(1) Zavřete prohlížeč IE přímo.
(2) Klepnutím na tlačítko "Odhlásit" v pravém horním rohu obrazovky nebo klepněte na
tlačítko "Pro přihlášení" v pravém dolním rohu obrazovky pro návrat na
přihlašovací obrazovku.

1.1.5 Změnit jazyk obrazovky

Obrazovky mohou být zobrazeny v jednom ze dvou jazykových verzích - české a anglické.
Stačí kliknout na tlačítko "česky | english" v pravém horním rohu (viz obr 1,2-3) pro
preferovaný jazyk. Data jako jméno nebo adresa, jsou uloženy v databázi a zůstanou ve
vložené jazykové verzi.

2. Internetová registrace pacienta
2.1 Přihlášení uživatele
Poté, co uživatel zadá adresu webové stránky: http://www.eambulance.cz, zobrazí se
následující obrazovka:

Uživatel musí vyplnit:
 Své rodné číslo bez lomítka
 PIN, které získá na kontaktních centrech nemocnic při osobní návštěvě
 Ověřovací číslo – nutné opsat zobrazené číslo do posledního přihlašovacího pole.
Přihlášení proběhne kliknutím na tlačítko “Přihlášení” nebo stiskem klávesy Enter.
Na přihlašovací stránce je možné zvolit vybranou nemocnici ze seznamu:

Nemocnici lze vybrat či změnit i po přihlášení do systému:

2.2 Přehled registrací

Po přihlášení pacienta systém zobrazí Registrace požadavek / zrušení obrazovce jako
na obrázku. Je o přehled všech registrací pacienta.

Každá informace o registraci bude zobrazena ve střední části obrazovky:
(1) Datum návštěvy ambulance.
(2) Časový úsek
(3) Název ambulance
(4) Jméno lékaře
(5) Pořadí.
(6) Maximální počet registrací

Zrušení registrace
Uživatel může klikněte na tlačítko "Zrušit" na pravé straně každého řádku. Po kliknutí
na tlačítko "Zrušit", systém zobrazí zprávu s potvrzením zrušení.

2.3 Registrace do Ambulance
Pacient může použít tuto funkci, aby se registroval do vybrané ambulance. Uživatel
klikne na "Registrace v ambulanci" vlevo ve výběrovém seznamu po přihlášení

Ambulance jsou rozděleny podle typů:

Po zvolení ambulance systém ukáže plán možných návštěv:

Výběr termínu pro návštěvu, který vyhovuje, potvrdí uživatel kliknutím na vybrané datum.
Zobrazí se oknu pro potvrzení registrace:

Pokud pacient chce, může zadat do příslušného pole vstupní fyziologické informace pro
lékaře:
(1) Teplota
(2) Tep
(3) Diastolický krevní tlak
(4) Systolický krevní tlak
(5) Předmět: Zpráva pacienta - maximálně 50 znaků.

Klikněte na tlačítko "Potvrdit" pro dokončení registrace nebo "Zrušit", pokud se registrovat
nechcete.
Po potvrzení registrace systém v novém okně zobrazí podrobné informace jako na
následujícím obrázku. Klepnutím na tlačítko "Tisk" se vytisknou informace o registraci,
tlačítkem "Návrat“ se vrátíte do systému.

2.4 Registrace u lékaře
Pacient může použít tuto funkci, aby se registroval přímo k vybranému lékaři. Uživatel
klikne na "Registrace u lékaře" vlevo ve výběrovém seznamu po přihlášení.

Zobrazí se jmenný seznam lékařů, ke kterým lze objednávku provést:

Následný postup je totožný s registrací do ambulance – viz kapitola 2.3.
2.5 Správa dat pacientů
Uživatel si může spravovat své osobní údaje. Klikněte na "Správa dat pacientů" v
seznamu vlevo po přihlášení k vyvolání této funkce.

Uživatel může měnit tato data:
(1) Jméno
(2) Příjmení
(4) Telefon (Domů)
(5) Telefon (Kancelář)
(6) Poštovní směrovací číslo bydliště
(7) Adresa bydliště
(8) Email – pro zasílání potvrzujících zpráv
(9) Mobilní telefon - pro zasílání potvrzujících sms
2.6

Potvrzující zprávy
Systém automaticky odešle potvrzující email či sms zprávu na emailovou adresu nebo
mobilní telefon, pokud si tato data uživatel do systému zadá a potvrdí ve „Správě dat
pacientů“, že si přeje tyto zprávy obdržet.
Potvrzující zprávy jsou odeslány ihned po provedení registrace a pak ještě 24 hodin
před plánovanou návštěvou nemocnice.
Potvrzující zprávy jsou zasílány systémem automaticky, žádáme uživatele, aby na ně
nereagovali a neodpovídali. Žádosti zasílané jako odpovědi na tyto potvrzující zprávy
nebudou vyřízeny. Děkujeme za pochopení.

