
3.3.4. Braden ljestvica 

Odabirom novog zapisa 
započinje postupak procjene 

rizika po Braden ljestvici

Procjena rizika za 
nastajanje dekubitusa 

po Braden ljestvici

Braden ljestvica –
Izvješće 



3.3.5. Prevencija pada 
U rubrici bodovi upisan je jedan od 
stupnjeva rizika (4, 3,2 ili 1) za svako 
obilježje gerijatrijskog osiguranika. 
Raspon bodova kreće se od 0 - 24, pri 
čemu veći broj bodova označava veći 
rizik za nastanak pada



4. Lista čekanja - Glavne forme – zahtjevi 

Lista čekanja  - modul prema evidenciji 
smještenih korisnika i zahtjeva za smještajem 
ima uvid o iskorištenosti kapaciteta ustanova 
te prati broj primanja novih korisnika i broj 

napuštenih korisnika. 



4.1. Izvješća liste čekanja
Izvješća koja se mogu dobiti u aplikaciji pozivaju se iz 

izbornika Izvješća liste čekanja:

Kontrolna lista

Korisnici više lista

Liste čekanja / prijema

Popis korisnika

Popunjenost kapaciteta

Praćenje popunjenosti

Skinuti s liste



4.1.2. Lista prijema 

Izvješće Lista prijema tražimo prema 
odabranim ustanovama i 

vremenskom periodu.
Kroz Glavne forme potrebno je 

ispuniti podatke o datumu zahtjeva, 
komisije i datumu prijema korisnika 

u dom.



5. Izvaninstitucionalna skrb – pomoć u kući 

Obuhvaća više vrsta praktične pomoći osobama koje zbog starosti ili 
drugih težih trajnih promjena u zdravstvenom prijeko potrebna pomoć i 
njega druge osobe u njihovoj kući. Praktične pomoći obuhvaćaju:

• Organizirana prehrana

Priprema i dostava ručka starijim osobama

• Održavanje osobne higijene i obavljanje kućanskih poslova

Pomoć pri održavanju osobne higijene ( kupanje, oblačenje,    češljanje,      
uređivanje noktiju…), odlazak u trgovinu, liječniku, , pratnja u bolnicu, 
održavanje higijene prostora, pomoć pri kretanju itd.



5.1. Korisnik IS

Modul KORISNIK predstavlja 
polazišnu točku u kojoj se 

evidentiraju svi korisnici skrbi, a 
koja nam služi za unos i 

pohranjivanje svih bitnih 
informacija o korisnicima skrbi. 



5.2.  Zahtjev za pomoć u kući 



5.3.  Ugovorena cijena 

Modul Ugovorena cijena služi za definiranje 
cijena: dostave, obroka, usluge, njege, drugih 

usluga. 



5.4. Osobna kartica korisnika 

Kroz modul Osobna kartica 
korisnika definiramo veliki broj 
važnih podataka o Korisniku pa 
između ostalog i vrste pomoći i 

njege.   



5.5. Evidencija usluga 

Iz padajućeg izbornika 
izaberemo Korisnika i mjesec za 
koji unosimo evidenciju te 
popunimo ostala polja ovisno o 
tome što je Korisnik koristio taj 
mjesec.  



5.6.  Opis aktivnosti 

Iz padajućeg menija odaberemo 
Korisnika, upišemo željeni datum
te u polje Opis unesemo potrebna 

zapažanja o posjetu Korisniku.



5.7. IZVJEŠĆA 
• Ulaskom u izbornik Izvješća izvaninstitucionalne njege dostupna su nam izvješća: 

1) KORISNICI PO KATEGORIJAMA I DOBNIM SKUPINAMA

• U ovom izvješću možemo izabrati:

 Kategoriju: Samoplatci, MSPM i Sufinanciranje

 Spol: M, Ž 

 Uslugu: Prehrana, Osobna higijena te Prehrana + Osobna higijena

ULAZNA MASKA 



2. UPISNIK KORISNIKA 
• Ovo izvješće nam daje informaciju o svim Korisnicima koje imamo evidentirane. 

Filter je Datum početka pružanja usluge. 



3. POPIS KORISNIKA I USLUGA 

• Ovo izvješće nam daje informaciju o korisnicima po kategorijama, 
mjesecu i godini. 



4. RAČUN ZA AKTIVNOST 

• Račun za aktivnost – glavno 
mjesečno izvješće sa 
pripadajućim tablicama koje se 
nalaze u masci kroz padajuće 
izbornike (Tablica 1,2,3,4,5,6.) 



Lista funkcionalnosti aplikacije e-DOM



Prednosti korištenja ENEL-ove aplikacije e-
DOM



e-DOM>>Cijena  -- www.e-profi.hr/aplikacija-e-dom/

• Sve navedene cijene su u neto 
iznosima (bez iskazanog PDV-a) 

• Aplikacija e-DOM podliježe 
mjesečnom održavanju i iznosi 
70,00 kn mjesečno po aplikaciji 

• Preduvjet kupnje modula 
Medicinske evidencije je kupnja 
modula Evidencija ( Socijalni 
rad) 

• Za navedene aplikacije se sklapa 
Ugovor o podršci i održavanju 
aplikacije e-DOM 

http://www.e-profi.hr/aplikacija-e-dom/


Hvala na pažnji !























Hvala na pažnji !


