Относно/цел
Здравният портал на Столична Община има за цел да предостави обширна
информация за общинските лечебни заведения на територията на Община София, за
лекарите-специалисти, практикуващи в тях, както и да даде възможност на
потребителите да запазват часове за преглед при избрани от тях.

Търсене
Информацията е свободно достъпна за разглеждане от всеки посетител на
портала, като търсенето й може да се осъществи по няколко критерия:
-

По име на ЛЗ или това на даден специалист

-

Бързо търсене по име или адрес на ЛЗ

-

По тип ЛЗ

-

Търсене на специалист по определени критерии

Регистрация
Запазването на час за преглед при специалист изисква задължителна
регистрация в портала, където коректно да се попълнят необходимите данни.

След като регистрацията е направена веднъж успешно, потребителят може да
влиза в профила си с посочените ел. поща и парола.

За редактиране на данните в профила се клика въхру иконата за профил,

данните

се

зареждат

и

оттам

се

влиза

в

„Редакция

на

профил“:

В профила се съдържа информация за миналите (които могат да се видят от
бутона „история“) и предстоящите посещения при специалисти и има възможност за
отмяна на направена резервация.

Запазване на час
Запазването на час за преглед трябва да следва следните стъпки:
1. Влизане на потребителя в профила си.
2. Избор на конкретен специалист.
3. Натискане на бутона „Резервирай час“ под снимката на лекаря.

4. Визуализира се графикът на лекаря, където в червен цвят са заетите вече часове,
а в бял – свободните такива.

5. Запазването на час става с клик въхру избрания от потребителя свободен такъв.

6. След резервация излиза следният екран за потвърждение:

Можете свободно да потвърдите резервацията или да я откажете.

Право на резервации и откази
Всеки регистриран потребител на портала се ползва от правото да направи 5
резервации и общо 5 отказа на направени вече такива. При всяко посещение, т.е.
потвърдена резервация, се освобождава правото на 1 резервация и 1 отказ, ако е бил
направен такъв.
В случай, че нито една от направените резервации не е посетена, потребителят
повече не може да се възползва от възможността да прави резервации през портала.
С броя непотвърдени резервации, т.е. непосетени и неотказани, се редуцира
правото на 5-те резервации/откази. Напр., ако има направени 5 резервации и се посетят
3 от тях, то потребителят вече ще има право само на 3 – останалите 2 ще загуби като
право.

