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1. Общи положения
Здравният портал на Националната здравноосигурителна каса предоставя възможност
на здравноосигурените лица да преглеждат онлайн своето медицинско досие.
Електронната услуга за преглед на здравно досие е достъпна за всички граждани на
Република България, които са (или са били) здравноосигурени, както и за гражданите
на Европейския съюз, които притежават Европейска здравна карта.
Потребителите осъществяват достъп до електронната услуга посредством началната
страница, която се намира на адрес: http://services.nhif.bg/NZOK_Dossier/
Началната страница, изобразена на фигура 1, предоставя на потребителя следните
възможности:
Да прочете кратка информация за ползване на електронни услуги в портала на
НЗОК;
Да избере бутона „Контакти” (виж фигура 1), за да прегледа списък с
контактите за връзка с всички РЗОК;
Да избере хипервръзка „Инструкция за използването на услугата за онлайн
преглед на здравни досиета”, за да отвори настоящата инструкция.
Да избере хипервръзка „Тест на конфигурация” (виж фигура 1) - за да провери
възможността на своята система за достъп до електронните услуги,
предоставяни от ЗПНЗОК. При избиране на тази връзка се отваря страница,
която автоматично извършва последователни проверки за съвместимостта на
Вашата система с предоставените електронни услуги. При неуспех на някоя от
проверките, на съответния ред от таблицата се визуализира хипервръзка
„Помощ”, която трябва да активирате, за да получите информация за открития
проблем.
Да избере бутона „Вход/Регистрация” (виж фигура 1), за да осъществи вход в
системата или да се регистрира.
Преди да започне работа с портала, потребителят трябва да постави своята смарткарта, съдържаща неговия универсален електронен подпис (УЕП) в четеца и да се
увери, че устройството е разпознато.
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Фигура 1. Начална страница за достъп до услугата за преглед на здравно досие

2. Вход и регистрация на потребители
2.1. Идентификация на потребители
Потребителят избира линк „Вход/Регистрация” (виж фигура 1) и преминава през
процес за идентификация, който се реализира на стъпки, в зависимост от използвания
браузър. Порталът е разработен за работа с браузърите Mozilla Firefox (версия 3.0 или
по-нова) и Internet Explorer (верия 6.0 или по-нова).
2.1.1. Идентификация посредством Internet Explorer

Стъпка 1: Системата визуализира екран за избор на УЕП:

Фигура 2. Екран за избор на сертификат за УЕП
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На този екран се извежда списък със сертификатите на потребителя. От него се избира
конкретен сертификат за УЕП, като се натиска с мишката върху неговото име и се
потвърждава избора с натискане на бутон „ОК”.
Стъпка 2: Системата извежда екран за въвеждане на ПИН-код:

Фигура 3. Екран за въвеждане на ПИН-код

Потребителят въвежда своя ПИН-код и натиска бутон „ДА”, за да потвърди своя избор.
2.1.2. Идентификация посредством Mozilla Firefox

Стъпка 1: Системата извежда екран за въвеждане на ПИН-код:

Фигура 3а. Екран за въвеждане на ПИН-код

Потребителят въвежда своя ПИН-код и натиска бутон „ОК”, за да потвърди своя избор.
Стъпка 2: Системата визуализира екран за избор на УЕП:

Фигура 4. Екран за избор на сертификат за УЕП
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Потребителят избира конкретен сертификат за УЕП от падащия списък (виж червената
стрелка на фигура 4) и потвърждава избора си с натискане на бутон „ОК”.
2.2.

Автентикация на потребителя

В зависимост от това дали потребителят е регистриран или не в системата, процесът по
неговата автентикация се развива като Вариант 1 или Вариант 2.
2.2.1. Вариант 1. Потребителят има валидна регистрация

След успешна идентификация системата визуализира екран за преглед на профила –
фигура 5. Потребителят може да промени своя електронен адрес, който се визуализира
на текстовото поле, маркирано с червена стрелка на фигурата.

Фигура 5. Профил на потребителя

2.2.2. Вариант 2. Потребителят няма регистрация.

Системата извежда екран (фигура 6), на който се предоставя възможност за избор на
потребителя. Ако той няма регистрация до момента, трябва да избере бутон „Нова
регистрация”. Ако е сменил своя сертификат (поради изтекла валидност или друга
причина), потребителят избира „Пререгистриране”.
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Фигура 6. Екран за избор на регистрация или пререгистрация

Ако потребителят е избрал нова регистрация, системата визуализира екран с
информация за потребителя, извлечена от неговия УЕП (фигура 7).

Фигура 7. Информация за потребителя

На тази стъпка потребителят може да редактира своя електронен адрес от полето “Email” (фигура 7), като потвърди промяната посредством бутон „Регистрирай”. Този
бутон се избира независимо дали е променен електронния адрес, за да се продължи
процеса по регистрация.
И в двата случая (регистрация или пререгистрация), след като потребителят избере
бутона за потвърждаване на действието („Регистрирай”), системата извежда
съобщение за успешна заявка за регистрация:
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Фигура 8. Съобщение за потвърждение на заявка за регистрация

Ако вместо това, получите съобщението „За да се регистрирате в портала на НЗОК e
необходимо идентификационният номер в електронния Ви сертификат да е от
тип ЕГН или ЛНЧ.”, идентификаторът във вашия УЕП не е разпознат нито като ЕГН, нито
като ЛНЧ.
Ако идентификатора е разпознат, но лице с такъв идентификатор липсва в списъка със
здравноосигурени лица или настойници/попечители на здравноосигурени лица, ще
получите в екрана съобщението „Няма формирано здравно досие за Вас. За повече
информация се обърнете към обслужващата Ви РЗОК.”
Възможно е по изключение да се изисква допълнителна идентификация на
потребителя. В тези случаи, съобщението на екрана ще бъде: „Заявката Ви за
регистрация е приета. Ако искате да продължите с регистрацията, моля посетете
съответната РЗОК, обслужваща Вашата област.”
В случай, че потребителят се опита да осъществи достъп до профила си преди заявката
му да е обработена, системата извежда следното съобщение:

Фигура 9. Съобщение за непотвърдена заявка за регистрация

Заявката за регистрация е подадена за обработка на администратор. Ако
автентикацията на потребителя завърши успешно, на електронния му адрес се изпраща
автоматично съобщение, което съдържа хипервръзка за активиране на неговата
регистрация:
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Фигура 10. Електронно съобщение за потвърждаване на регистрацията

След като бъде избрана хипервръзката, системата визуализира началната страница на
портала (фигура 1) и изпраща автоматично съобщение на електронния адрес на
потребителя, че регистрацията е успешна:

Фигура 11. Съобщение за потвърждение на регистрация

При вход в системата се визуализира екран за преглед на профила, показан на фигура
5.
Ако потребителят се опита да влезе в системата, без да потвърди своя профил
системата извежда следното съобщение:
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Фигура 12. Уведомление за непотвърден профил

Aкo визуализираните по време на регистрацията данни в профила Ви са неточни или
непълни, може да се свържете с администратор от НЗОК за нанасяне на корекции.

3. Основни функционалности
При всеки осъществен вход в системата на потребител с активна регистрация и валиден
УЕП, системата визуализира начален екран с данните, които се съдържат в неговия
профил:

Фигура 13. Профил на потребителя

Началният екран съдържа информация за правата за достъп на потребителя, за
неговата регистрация и използвания от него сертификат, както и за издателя на този
сертификат. Екранът е разделен на три основни части:
Хоризонтално меню;
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Фигура 14. Хоризонтално меню

Основен екран – на него се визуализира основната информация при работа със
системата;
Вертикално меню.

Фигура 15. Вертикално меню

Началният екран предоставя възможност на потребителя да извърши следните
действия:
Да редактира своя профил;
Да избере досие, което да прегледа: лично досие, досие на подопечно лице,
досие на пациент (когато потребителят осъществява достъп до системата в
качеството си на лекар);
Да предостави достъп до своето досие на избран от него лекар;
Да избере дали да получава съобщение всеки път, когато бъде осъществен
достъп до медицинското досие – за тази цел трябва да маркира/демаркира с
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отметка полето „Желая да получавам уведомления по електронен път при
достъп на оторизиран от мен лекар до досието ми”, което е разположено в
секция „Настройка за известяване при достъп до лично досие” (виж фигура 13),
след което да потвърди своя избор посредством бутона „Запази” в същата
секция. Системата визуализира съобщение „Данните Ви бяха обновени
успешно” (фигура 16);

Фигура 16. Съобщение за обновяване на данните

3.1.

Преглед и редактиране на профил

Като възможност за редактиране на профила, системата позволява единствено
промяна на електронния адрес (e-mail) на потребителя. Тази промяна се извършва от
секция „Информация за потребителя”, която съдържа текстово поле „E-mail” (виж
фигура 13), в което директно се въвежда новият електронен адрес, който потребителят
желае да използва. Смяната на адреса се потвърждава посредством бутон „Промени”,
след което системата извежда съобщението от фигура 8. Регистрацията на потребителя
се заключва и системата изпраща съобщение с хипервръзка за повторното й
активиране на посочения нов e-mail:

Фигура 17. Съобщение за промяна на данните в профила

След като избере хипервръзката, в браузъра на потребителя се визуализира началната
страница на портала (фигура 1) и системата изпраща съобщение на електронния адрес
на потребителя, че регистрацията е успешна (фигура 17).
3.2. Избор на досие за преглед
Потребителят избира бутона „Здравно досие” от вертикалното меню на началния
екран (виж фигура 15). Системата визуализира екран за избор на досие (фигура 18).
Потребителят има следните възможности:
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Да прегледа личното си досие – за тази цел натиска бутон „Прегледай” от
секция „Избор на собствено досие”;
Да прегледа досие на подопечно лице – в текстовото поле на секция „Избор на
досие в качеството Ви на родител, настойник, попечител” се въвежда
идентификатор на лицето, чието досие ще бъде преглеждано, като преди това е
избран типа на идентификатора – маркира се ЕГН, ЛНЧ или SSN от радио-бутона
в същата секция. След въвеждане на идентификатора се избира бутон
„Прегледай”;
Да прегледа досие на свой пациент, който му е дал изрично право на достъп –
тази възможност се предоставя само на потребители, които са регистрирани в
портала като изпълнители на медицинска помощ (не е показана на фигура 18). В
секция „Избор на досие в качеството Ви на лекар” се извежда в табличен вид
списък на лицата, които са оторизирали потребителя да преглежда техните
досиета. Потребителят избира едно от лицата и натиска бутон „Прегледай”.

Фигура 18. Избор на досие за преглед

3.3. Преглед на досие
Навигацията между отделните екрани при преглед на конкретно досие се извършва с
помощта на вертикалното меню, показано на фигура 15. Менюто става достъпно за
потребителя, след като той е избрал досие за преглед.
3.3.1. Обща информация

След като потребителят избере здравното досие, което иска да прегледа (виж параграф
3.2), системата визуализира изглед „Обща информация” – входен екран на досието
(фигура 19).

13

Фигура 19. Здравно досие – обща информация

Раздел „Обща информация” включва следните изгледи, достъпни от хоризонталното
меню (фигура 20):
Основни данни;
Контакти;
Допълнителни характеристики;
Гражданство.

Фигура 20. Хоризонтално меню на раздел Обща информация

Изглед „Основни данни” (фигура 20) се визуализира по подразбиране при отваряне на
раздел „Обща информация” и включва следните секции:
Лични данни на лицето-титуляр на досието;
Данни за личния лекар на лицето;
Данни за Европейска здравна карта (ако има такава);
Индикация за донорство на органи.
Изглед „Контакти” (фигура 21) включва следните данни:
Актуални контакти за връзка с лицето-титуляр на досието (номер на домашен,
служебен и мобилен телефон; e-mail адрес);
Адреси – постоянен и временен;
Лица за контакт – списък в табличен вид.
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Фигура 21. Изглед „Контакти” от раздел „Обща информация”

Изглед „Допълнителни характеристики” съдържа списък с особени белези на лицето в
табличен вид.
Изглед „Гражданство” представя в табличен вид данни за промени в гражданството на
лицето, ако има такива, както и дата, на която е придобито/загубено гражданство.
3.3.2. Регистрации при ОПЛ

Раздел „Регистрации при ОПЛ” включва само един изглед (фигура 22), който съдържа
данни за текущия ОПЛ, при който е регистрирано лицето, както и възможност за
търсене на предходни регистрации, ако има такива.

Фигура 22. Регистрации при ОПЛ
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3.3.3. Прегледи

Раздел „Прегледи” включва екраните „Прегледи” (фигура 23) и „Болнични листи”
(фигура 24).
По подразбиране се визуализира изглед „Прегледи”, който представя в табличен вид
списък с извършените прегледи на лицето, подредени в хронологичен ред. На всеки
ред от списъка в колона „Амбулаторен лист” се съдържа бутон „Прегледай”,
посредством който се визуализира амбулаторен лист с подробни данни за конкретния
преглед (фигура 25). Освен това, екран „Прегледи” предоставя възможност за търсене
на прегледи за предходни периоди с допълнителни критерии за филтриране (основна
и свързана диагноза, тип преглед).

Фигура 23. Прегледи

В изглед „Болнични листи” се визуализира информация за болничните листи, изписани
за всяко конкретно заболяване, с възможност за търсене по брой дни и тип на
болничния. За всеки болничен лист може да се визуализира амбулаторен лист с
подробни данни за съответното заболяване.
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Фигура 24. Болнични листи

Фигура 25. Амбулаторен лист
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3.3.4. Алергии

В медицинското досие се поддържат данни за установените (настоящи и отминали)
алергии на лицето. Данните се визуализират в екран „Алергии” и са подредени в
хронологичен ред в списък със следните показатели:
Описание на алергията;
Дата на установяване (начална дата);
Изразеност – силно изразена/слабо изразена;
Бележки (текстово поле);
Детайлен изглед:
o РЗОК;
o РЦЗ на лечебно заведение;
o Наименование на лечебно заведение;
o УИН на ИМП;
o Име на ИМП – трите имена;
o Специалност на ИМП;
o Амбулаторен лист – номер.
Информацията в списъка може да се филтрира по дата, изразеност, описание. При
активиране на детайлен изглед се визуализират подробни данни за лекаря (и
съответно лечебно заведение), който е предоставил медицински услуги във връзка с
установената алергия.
3.3.5. Имунизации

Изглед „Имунизации” съдържа списък от направените на лицето имунизации,
подредени хронологично в табличен вид, като последният добавен запис се извежда
най-отгоре. За всяка отделна имунизация в колона „Детайли” се съдържа бутон
„Прегледай”, посредством който се визуализира подробен изглед за конкретната
имунизация.
Информацията в списъка с имунизации може да се филтрира по наименование на
имунизацията, дата на поставяне и лечебно заведение, в което е поставена
имунизацията.
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Фигура 26. Имунизации

Фигура 27. Имунизации – подробен изглед

3.3.6. Диспансери

Раздел „Диспансери” включва само един екран, в който се представят основните данни
за диспансеризации на лицето. Диспансеризациите са представени като списък в
табличен вид, на всеки ред от списъка в колона „Детайли” се съдържа бутон
„Прегледай”, при избор на който се визуализират подробни данни за отделен
диспансерен случай.
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Фигура 28. Диспансери

Фигура 29. Диспансери – детайлен изглед

3.3.7. Рискови групи

Екранът представя в табличен вид списък на рисковите групи, в които попада лицето.
За всяка отделна рискова група може да се изведе детайлен изглед посредством бутон
„Прегледай” от колона „Детайли”. Предоставя се възможност за филтриране на
данните в списъка по диагноза, дата на вписване и дата на отписване от рискова група,
както и причини за отписване. За списъка с рискови групи се прилага странициране,
като на първата страница се извеждат последните пет резултата в хронологичен ред.

20

Фигура 30. Рискови групи

Фигура 31. Рискови групи – детайлен изглед

3.3.8. Рецептурни книжки

Раздел „Рецептурни книжки” включва два екрана – „Данни за рецептурни книжки”,
който се зарежда по подразбиране и „Диагнози в рецептурни книжки”. Навигацията
между двата екрана се извършва с помощта на хоризонтално меню. Данните във всеки
от екраните са представени в табличен вид и могат да се филтрират по различни
критерии. „Данни за рецептурни книжки” съдържа информация за всяка отделна
книжка, издадена на лицето, а „Диагнози в рецептурни книжки” представя диагнозите
във всяка отделна книжка.
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Фигура 32. Рецептурни книжки

Фигура 33. Диагнози в рецептурни книжки

3.3.9. Медикаменти

Екранът „Медикаменти” представя в табличен вид списък на медикаментите,
предписвани на лицето в хронологичен ред, като последните изписани лекарства са
показани най-отгоре. Списъкът представя данните на отделни страници и позволява
филтриране на информацията по критерии, съвпадащи с отделните колони на
таблицата. За всяко лекарство е предвидена възможност за детайлен преглед на
информация посредством бутона „Прегледай” от колона „Детайли”.
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Фигура 34. Медикаменти

Фигура 35. Медикаменти – детайлен изглед

3.3.10. Лабораторни изследвания

Екранът „Лабораторни изследвания” представя в табличен вид списък на
изследванията, които са извършвани на лицето, подредени в хронологичен ред, като
последните извършени са показани най-отгоре. Списъкът се разделя на страници и
позволява филтриране на данните по следните критерии: тип изследване, РЦЗ-код на
лаборатория, период, в който е извършено изследването, номер на направление,
изпращащ лекар, РЗОК, код на изследването. Екранът е достъпен от вертикалното
меню, показано на фигура 15, след като е избрано досие за преглед по описания в т.3.2
начин.
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Фигура 36. Лабораторни изследвания

3.3.11. Медицински процедури

Изглед „Медицински процедури” е достъпен от вертикалното меню (фигура 15) след
като потребителят е избрал досие за преглед по описаният в т.3.2 начин. Изгледът дава
възможност на потребителя да проследи процедурите, които лицето е претърпяло,
подредени в списък в хронологичен ред, като последната добавена е изведена найотгоре. Списъкът е представен в табличен вид, като за всеки ред в колона „Детайли” се
съдържа бутон „Прегледай”, посредством който се визуализира екран с подробни
данни за конкретната медицинска процедура. Таблицата с процедури може да бъде
филтрирана по следните критерии: основна диагноза, име на извършена
високоспециализирана дейност (ВСМД), дата на извършване на процедурата.
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Фигура 37. Медицински процедури

Фигура 38. Медицински процедури - детайли

3.3.12. Хоспитализации

Раздел „Хоспитализации” включва три екрана – „Клинични пътеки”, „Имплантанти” и
„Болнични процедури”. Навигацията между отделните екрани се осъществява
посредством хоризонтално меню.
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Фигура 39. Клинични пътеки

При активиране на раздел „Хоспитализации” по подразбиране се визуализира екран
„Клинични пътеки”, показан на фигура 39. Изглед „Клинични пътеки” представя в
табличен вид списък на клиничните пътеки, по които лицето е било хоспитализирано.
Списъкът включва описание на дизгноза, дата на приемане за болничен престой и дата
на изписване, причини за постъпване, статус при изписване, име на лечебно заведение
и РЗОК, с която е договорен партньор. За всяка клинична пътека се предоставя
възможност за извеждане на екран за подробен преглед на данни посредством бутона
„Прегледай” от колона „Детайли”. Екранът съдържа и функционалност за филтриране
на данните в списъка – по период на хоспитализация, име на лечебно заведение и
РЗОК.
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Фигура 40. Имплантати

Екран „Имплантанти” извежда списък с поставените на лицето имплантанти в табличен
вид. Данните са подредени в хронологичен ред, като последно добавените е найотгоре. Списъкът може да се филтрира по дата на хоспитализиране за поставяне на
имплантант и по код/име на имплантант. Колона „Детайли” в таблицата съдържа бутон
„Прегледай”, от който се активира изглед с подробни данни за конкретен имплантант
(фигура 41).

Фигура 41. Имплантанти – детайлен изглед
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Изглед „Болнични процедури” е аналогичен с предходните два. Включва списък с
претърпени болнични процедури от лицето по време на хоспитализация. Списъкът е
представен в табличен вид, като на всеки ред се извеждат следните данни:
Код и име на болнична процедура;
Код и име на клинична пътека;
Дата на извършване на процедура;
Име, УИН и специалност на лекаря, извършил процедурата;
Код и име на лечебно заведение;
РЗОК, с която лечебното заведение е договорен партньор.
Данните в списъка могат да се филтрират по дата, име на лекар, име на лечебно
заведение, РЗОК.

Фигура 42. Болнични процедури

3.3.13. Стоматология

Раздел „Стоматология” включва три отделни изгледа, които представят актуалното
стоматологично състояние на лицето, както и история на извършените прегледи и
стоматологични дейности. Данните са подредени в хронологичен ред с възможност за
филтриране по отделните показатели.
Изглед „Прегледи” съдържа списък от данни, подредени в табличен вид, като за всеки
преглед се представя следната информация:
Номер на амбулаторен лист;
Дата на издаване на амбулаторен лист;
Данни за стоматолог: име и УИН;
Данни за лечебно заведение: име и РЦЗ-код;
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РЗОК (от номенклатура);
Детайлен изглед – визуализира зъбния статус на пациента в момента на
прегледа (във вида, описан в „Актуален зъбен статус”);
Информацията в този изглед може да се филтрира по параметрите „Име на
стоматолог”, дата на амбулаторен лист, РЗОК.
Екранът „Дейности” включва списък от данни, подредени хронологично в табличен
вид, като последните записи се визуализират най-отгоре. За всяка извършена дейност
се представя следнатат информация:
Дата;
Наименование на зъб;
Диагноза;
Код на лечебно заведение;
Име на лечебно заведение;
Данни за стоматолог: име и УИН;
Номер на амбулаторен лист;
Брой извършени дейности;
Код и име на дейност;
РЗОК.
В екран „Актуален зъбен статус” в табличен вид се представя състоянието на зъбите на
пациента, като за всеки отделен зъб се описват възможните заболявания (може да
бъде повече от едно, изброени са в отделна номенклатура). Таблицата е подредена по
следният начин:
Млечни зъби: зъбите се номерират: 51-55, 61-65 за горна челюст и 71-75, 81-85
за долна челюст;
За възрастни: съответно 11-18, 21-28 за горна челюст; 31-38, 41-48 за долна.
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3.3.14. Протоколи

Раздел „Протоколи” включва два изгледа – данни за протоколите, издадени на лицето
и предписани лекарства по отделните протоколи. Информацията е подредена в
хронологичен ред.
Екран „Протоколи” включва следната информация за всеки протокол:
Дата на вписване (начална дата на валидност на протокола);
Дата на отписване (крайна дата на валидност на протокола);
Тип протокол;
Номер на протокол;
Курс на лечение (пореден номер);
Код/описание на диагноза;
Подробни данни:
o Лечебно заведение: номер (РЦЗ код) и име;
o ИМП: УИН, име, специалност;
o РЗОК.
Данните могат да се филтрират по дата на вписване, тип протокол, номер на протокол,
описание на диагноза.
Екранът „Лекарства” включва следната информация за всеки медикамент, предписан
по протокол:
Начална дата на валидност;
Крайна дата на валидност;
Тип протокол;
Номер на протокол;
Име на лекарство;
Дневно предписание – количество;
Седмично предписание – количество;
Месечно предписание – количество;
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Общо предписано количество;
Код и име на диагноза.
Данните в протокола могат да се филтрират по начална дата на валидност, име на
лекарство, код и име на диагноза, номер на протокол.
3.4. Предоставяне на достъп до досие
Потребителят има възможност да предостави достъп до своето здравно досие на
избран от него лекар посредством раздел „Достъп до досие”, който е разположен във
вертикалното меню на интерфейса на системата (фигура 15). Потребителят натиска
бутон „Предоставяне”, при което системата визуализира екран за избор на лекар, на
който да бъде предоставен достъп (фигура 43).

Фигура 43. Избор на лекар за предоставяне на достъп до досието

В поле „РЗОК” от предефиниран списък се избира районната каса, с която работи
конкретният лекар. Търсенето може да се извърши по име и УИН на лекаря. След като
се зададат подходящи критерии, потребителят избира бутон „Търси”.
Резултатите от търсенето се извеждат в табличен вид (фигура 44). Потребителят избира
лекарят, на който ще предостави достъп до здравното си досие като маркира радиобутона на съответния ред от резултатите. След това определя срока, за който се
предоставя достъпът – от поле „За период” – от предефиниран спиък за 1, 3, 6 или 12
месеца, или от полето „До дата”, където въвежда конкретната дата, до която лекарят
ще има право да преглежда досието. Когато срокът е определен, потребителят
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потвърждава своето решение като избира бутон „Потвърждение и подпис” и прилага
своя УЕП (и въвежда ПИН).

Фигура 44. Резултати от търсене на лекари за предоставяне на достъп

Когато потребителят натисне бутон „Потвърждение и подпис”, системата визуализира
екран, на който се извеждат данните на лицето-титуляр на досието и избрания лекар и
форма за прилагане на УЕП. Също така екранът включва секция „Отказ на заявката”, в
която посредством бутон „Откажи” потребителят може да се откаже от предоставянето
на достъп (фигура 48).
За да се зареди страницата за потвърждаване на предоставянето на достъп е
необходимо потребителят да избере бутон “No” от формата на фигура 46. Освен това,
се изисква разрешаване на активирането на Java-аплет за прилагане на УЕП
посредством избор на бутон “Run” при визуализирането на формата на фигура 47.

Фигура 46.
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Фигура 47.

Фигура 48. Потвърждение на предоставянето на достъп до досието на избран лекар

Когато се визуализира екранът от фигура 48, потребителят избира УЕП, който ще
приложи, въвежда ПИН в полето Въведете PIN код и избира бутон „Подписване”.
Системата известява за успешно предоставяне на достъп до персоналното досие на
лицето като извежда екран с подходящо съобщение (фигура 49).
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Фигура 49. Успешно предоставяне на достъп до досието

Същевременно потребителят получава на електронния си адрес съобщение за
успешния завършек на процеса по предоставяне на достъп на избран лекар до досието.

Фигура 50. Съобщение за предоставен достъп до досие на избран лекар

Потребителят може по всяко време да провери на кои лекари е предоставил достъп до
досието като избере бутон „Преглед” от раздел „Достъп до досие” на вертикалното
меню, показано на фигура 15. Извежда се екранът, показан на фигура 51.
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Фигура 51. Преглед на лекарите, на които е предоставен достъп до досието

Списъкът с лекарите, на които е предоставен достъп, се показва в табличен вид, като на
всеки ред са поместени бутони „Прекрати” – за прекратяване на достъпа на съответния
лекар до досието – и „Преглед”, посредством който потребителят може да види всички
случаи, при които лекарят е осъществил достъп до неговото досие (фигура 52).

Фигура 52.
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