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Prvé prihlásenie na portál

Pri prvom prihlásení na portál PZS aplikácia vyzve na zadanie mailového konta:

Na zadaný mail budú posielané notifikácie zo spracovania elektronicky poslanej žiadosti.
Aktualizáciu mailového konta, prípadne telefónneho čísla, je možné vykonať cez menu

vpravo hore:
ďalej voľbou

:

Po aktualizácii údajov voľbou
budú nové údaje uložené. Uvedený mailový kontakt
a telefón budú tiež slúžiť na automatické napĺňanie základných údajov každej vytváranej
žiadosti, preto je vhodné si ich tam doplniť, aby sa aj telefónne číslo automaticky pri
vytváraní novej žiadosti predplnilo.
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Vytvorenie žiadosti

Na vytvorenie novej žiadosti je potrebné stlačiť tlačidlo
, ktoré je umiestnené
na obrazovke vľavo, následne sa zobrazí zoznam formulárov žiadostí:

Zo zoznamu je potrebné vybrať príslušný formulár a pokračovať v elektronickom zadaní
údajov do zvoleného formulára žiadosti. K žiadosti je možné podľa potreby priložiť aj prílohu /
prílohy. Po vyplnení údajov žiadosti je možné žiadosť odoslať do VšZP cez tlačidlo
, prípadne uložiť do Konceptov, ak nie je možné danú žiadosť dokončiť a odoslať
do VšZP. Pri odosielaní žiadosti prebieha jej elektronické podpísanie, ku ktorému je potrebné,
aby ste v čítačke mali zasunutú kartu na konte prihláseného zdravotného pracovníka, inak
žiadosť nebude podpísaná a skončí v menu

.

Každá žiadosť, ktorá neprešla pri stlačení tlačidla

do stavu

akéhokoľvek technického dôvodu je automaticky presunutá do menu
žiadosť nie je potrebné vytvárať nanovo, je uložená v menu
otvoriť a opäť

z
. Takúto

kde je ju možné

, kedy opätovne prebehne elektronické podpisovanie. Podpísaná

a odoslaná žiadosť sa zobrazí v prehľadovom zozname so stavom
.
Žiadosti uložené v konceptoch je možné kedykoľvek dokončiť a odoslať do VšZP.
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Menu portálu pre PZS

Menu portálu ponúka možnosti:

Okrem toho sú na základnej obrazovke filtrovacie položky, ktoré slúžia na bližšiu špecifikáciu
pre vyhľadanie konkrétnej žiadosti. V hornej časti obrazovky je možnosť zadať vyhľadávanie
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podľa rodného čísla, priezviska alebo čísla žiadosti:

V pravej časti obrazovky je možné zadať vyhľadávanie podľa roku a mesiaca:

.

V obrazovke
je možné jednoducho filtrovať aj podľa stavov žiadostí
stlačením príslušného tlačidla:

Prehľad poskytuje informácie o žiadostiach aj so štatistickým zhrnutím:

Zoznam žiadostí zobrazuje základný prehľad:
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Koncepty zobrazujú žiadosti ktoré boli uložené ako koncept pri vytváraní novej žiadosti.

V konceptoch je možné uloženú žiadosť podľa potreby editovať / aktualizovať / odoslať,
prípadne zmazať, ak už nie je potrebná. Uloženie žiadosti do konceptov v menu
predstavuje možnosť pre užívateľa portálu uložiť si rozpracovanú novú žiadosť ku ktorej sa
môže užívateľ cez
kedykoľvek vrátiť a dokončiť spracovanie.
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Prijatie stanoviska k žiadosti

Po odoslaní žiadosti do VšZP sa žiadosť dostane do stavu
. V tomto stave je žiadosť
do času kým nie je z VšZP poslané k nej vyjadrenie. Vyjadrenie aktivuje notifikačný mail, aby
bol zadávateľ operatívne informovaný o tejto aktivite. VšZP vydá rozhodnutie k žiadosti
pokiaľ sú uvedené všetky požadované údaje, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie, prípadne si
vyžiada doplnenie informácií.

Stav žiadosti po odpovedi z VšZP môže byť:
Pri stave
alebo
sa cez tlačidlo na konci záznamu k žiadosti
,
alebo dvojklikom na samotnej žiadosti otvorí detail žiadosti, kde je k dispozícii rozhodnutie,
ktoré je možné stiahnuť a zobraziť si v ňom uvedené stanovisko.
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Práca so žiadosťou v stave – Vrátená na doplnenie

Žiadosť vrátenú na doplnenie treba o požadované údaje doplniť, aby bolo možné pokračovať
vo vydaní stanoviska k nej. Informácia, že je potrebné k žiadosti doplniť údaje je posielaná
cez notifikačný mail a taktiež je to zobrazené aj v stave spracovania
.
Dvojklikom na príslušnú žiadosť, prípadne cez ... na konci záznamu sa otvorí detail žiadosti,
kde je uvedený dôvod čo je potrebné doplniť k žiadosti:

Cez tlačidlo
je potrebné doplniť požadované údaje k žiadosti.
V odpovedi je možné doplniť text a aj prílohu:

a doplnené údaje znovu

.
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