Ghid de utilizare a platformei pentru
Medicul de familie

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA PANDEMIC CONTROLLER de către Medicii de familie

Stimați colegi medici de familie,
Vă rog să citiți precizările de mai jos, înainte de utilizarea acestei platforme:
•datele inițiale de acces au fost trimise către fiecare medic de familie numai pe adresele de e-mail regăsite în
lista oficială a cabinetelor de medici de familie din Timiș publicată pe site-ul CNAS, așadar dacă un medic de
familie nu folosește adresa din acea listă, înseamnă că nu a primit e-mailul cu datele de acces. Încercăm
actualizarea e-mail-urilor, așa că vă rugăm să comunicați și altor colegi acest lucru, iar dacă nu au (ați) primit
mailul inițial cu datele de acces, vă rugăm să ne scrie(ți) pe adresa pandemic.controller@citydoctors.ro
•platforma Pandemic Controller NU înlocuiește platforma CORONA FORMS, chestionarul oficial sau alte
aplicații/documente pe care le-ați primit de la Ministerul Sănătății pentru evaluare (și pe care le veți utiliza în
continuare conform indicațiilor oficiale pe care le-ați primit), ci este un instrument adițional, independent de
acestea, menit să vă ajute cu recomandări în ceea ce privește stadiul bolii și tratamentul posibil
•în platforma Pandemic Controller nu veți vedea toți pacienții pozitivi covid-19 pe care îi vedeți în CORONA
FORMS, ci numai pacienții care merg la spitalul Victor Babes din Timișoara pentru o evaluare și apoi nu
rămân imediat internați, ci merg acasă pentru tratament sub supravegherea medicului de familie. După
acea evaluare din spital, acolo ei vor fi introduși în aplicație cu datele evaluării, iar apoi îi puteți vedea și
d-voastră în aplicație.

•în momentul în care sunt introduși pacienți noi în aplicație, veți fi notificați automat pe e-mail, cât și prin sms
(la numărul de telefon pe care îl aveți pe lista CNAS, dacă aveți alt număr pe care îl folosiți, vă rugăm să ne
informați pe adresa pandemic.controller@citydoctors.ro)
•după ce sunteți notificat că a fost introdus un pacient nou, puteți accesa link-ul primit într-un mail
anterior (daca nu le-ați primit, scrieți-ne pe pandemic.controller@citydoctors.ro), iar pe baza datelor
personale de acces (utilizator, parolă) puteți intra și vedea fișa pacientului, cât și recomandările generate de
aplicație privind stadiul bolii și tratamentul aferent (realizate pe baza protocolului național și a experienței
mele în tratarea pacienților covid de până acum), astfel încât să vă puteți orienta spre a oferi cel mai potrivit
tratament, după ce, bineînțeles, sunați și discutați cu pacientul să înțelegeți bine întregul cazși să faceți
adaptările necesare.
Important!
Aceasta platformă informatică oferă RECOMANDĂRI ȘI ATENȚIONĂRI care pot ajuta medicii de familie, dar
întotdeauna MEDICUL ARE DECIZIA FINALĂ asupra încadrării într-o anumită formă a bolii, asupra schemelor
de tratament ce vor fi aplicate sau asupra investigațiilor necesare fiecărui pacient!
Vă mulțumesc și dacă aveți neclarități sau sugestii vă rog să ne scrieți la adresa
pandemic.controller@citydoctors.ro , pentru că facem eforturi să concepem această platformă astfel încât
să fie cât mai utilă pentru d-voastră.
Dr. Virgil Musta

1. Logare
1.1 se introduce utilizatorul și parola primite pe e-mail (de pe pandemic.controller@citydoctors.ro)

1.2 dacă este prima logare, se citesc “Termenii și condițiile” și dacă utilizatorul este de acord, se
bifează corespunzător

1.3 dacă este la prima logare, se schimbă parola primită inițial, din motive de securitate

2. VIZUALIZARE informații despre pacient
1.1 se caută în listă un anume pacient introducand numele în campul cu acceasi denumire si se dă
click

1.2 la pacientul ales, se dă click pe “Fișă pacient” pentru a vedea parametrii evaluării din spital

1.3 dacă este la prima logare, se schimbă parola primită inițial, din motive de securitate

1.3 se vizualizeză Fișa pacientului cu datele introduse la spital în urma evaluării, apoi se închide
fereastra de la butonul “Închide”.

1.4 se dă click pe “Stadializare și tratament” pentru a vedea forma bolii în care recomandă aplicația
să fie încadrat, cât și tratamentul recomandat, plus atenționarile aferente!

1.5 se vizualizeză Stadializare și tratament cu recomandările și atenționările făcute de aplicație, apoi
se închide fereastra si se reia procesul pentru un alt pacient.

Prin pașii efectuați mai sus se vizualizează practic informațiile introduse
după evaluarea de la spital, recomadările și avertizările aplicației, iar după
vizualizarea lor, medicul de familie ia legătua cu pacientul, înțelege bine
toate particularitățile cazului și stabilește tratamentul aferent sau alte
acțiuni pe care le consideră necesare!

Pentru alte detalii legate de folosirea aplicației, vă rugăm să
ne scrieți pe adresa de e-mail:

pandemic.controller@citydoctors.ro

