Numer sprawy: ZP/SP/2/2021
Załącznik nr 1 do SWZ
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
spółka prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
w zamówieniu na rozbudowę szpitalnego systemu informacyjnego
Szpitala Powiatowego w Pszczynie,
I.

OPIS
TECHNICZNY
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO

1.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozbudowę i wdrożenie oprogramowania
aplikacyjnego, w ramach którego Wykonawca:
1.1. Dostarczy i uruchomi Oprogramowanie Aplikacyjne w infrastrukturze informatycznej
Zamawiającego.
1.2. Udzieli bezterminowej licencji na Oprogramowanie Aplikacyjne na każdy z elementów
oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, tzn. wszystkie funkcjonalności
Oprogramowania Aplikacyjnego muszą być dostępne przez cały okres użytkowania systemu
przez Zamawiającego, także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych
i serwisowych.
1.3. Przeprowadzi Integrację Oprogramowania Aplikacyjnego z pozostałymi systemami
posiadanym przez Zamawiającego.
1.4. Przeniesie konieczne dane z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania
w zakresie umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy Zamawiającego.
1.5. Przeprowadzi szkolenia z Oprogramowania Aplikacyjnego oraz bazodanowego dla
użytkowników oraz dla administratorów.
1.6. Obejmie Oprogramowanie Aplikacyjne gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres
minimum 12 miesięcy.
1.7. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostosowywać system do zmian
przepisów prawa w ramach kwoty ustalonej w umowie będącej efektem tego postępowania
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym niezakłócającym jego pracy jednak nie dłuższym
niż 30 dni. W szczególności zobowiązuje się do dostosowania systemu do wymiany
informacji z systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie
Informacji w Ochronie Zdrowia.

-

ROZBUDOWA

WYKAZ MODUŁÓW/LICENCJI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
ilość
licencji Ilość licencji
obecnie
docelowa
posiadanych

Moduły „części medycznej”

Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia,
22
Rozliczenia NFZ)*
Blok operacyjny
Blok porodowy
Zakażenia szpitalne
1

Open
4
1
1

Rehabilitacja*
Apteka*
3
Apteczka Oddziałowa*
5
Pracownia diagnostyczna
e-usługi (e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-rejestracja)* Open
Dokumentacja formularzowa (medyczna)
Lecznictwo Otwarte (Rejestracja, Gabinet, Statystyka,
6
Rozliczenia NFZ)*
Zdarzenia medyczne
Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
Moduły „części szarej”
Inwentaryzacja
Środki trwałe
Magazyn
Koszty
Kasa
Finansowo-Księgowy
Kadrowo-Płacowy*
2
Ewidencja Czasu Pracy
Integracja Oprogramowania Aplikacyjnego
Integracja LIS
Integracja RIS/PACS
Integracja ERP
2.
3.
4.

5.

6.

7.

2
5
13
2
Open
Open
6
Open
Open
1
1
1
1
1
4
3
20
1
1
1

Symbolem * oznaczone są moduły posiadane przez Zamawiającego wymagające rozbudowy.
Przez pojęcie „Otwarta” „Open” Zamawiający rozumie licencję bezterminową
na nieograniczoną liczbę użytkowników i stanowisk komputerowych.
Zmawiający dopuszcza inny podział modułów funkcjonalnych systemu pod warunkiem
zachowania wymaganych w SWZ funkcjonalności. Ilość licencji na oferowane moduły nie może
być mniejsza niż wymagana w tabeli powyżej, lub otrzymania licencji otwartej na wszystkie
moduły.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony system informatyczny objęty był licencją dostępu
jednoczesnego w następującej ilości licencji na poszczególne moduły funkcjonalne
Oprogramowania Aplikacyjnego.
Prace aktualizacyjne rozpoczną się na infrastrukturze posiadanej aktualnie przez
Zamawiającego. Aktualnie Zamawiający dysponuje następującym środowiskiem serwerowym,
które zostanie udostępnione Wykonawcy w celu realizacji opisanych prac będących
przedmiotem niniejszego postępowania: serwery Dell R715, macierz Dell ME 4012, stanowiska
komputerowe z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, sieć komputerowa o
przepustowości 1Gbps.
Zamawiający oświadcza, że posiada:
7.1. wdrożony i użytkowany system InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO POLAND S.A.
w obszarze administracji oraz HIS. Laboratoryjny system informacyjny: ProfLab.
7.2. Radiologiczny system informacyjny oraz system archiwizacji i transmisji obrazów: Alteris
II.
7.3. SAGE SYMFONIA Finanse i Księgowość.
7.4. SAGE SYMFONIA Faktura.
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II. WARUNKI ORGANIZACYJNE PRZEPROWADZENIA INTEGRACJI:
1. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanego
Systemu Informatycznego, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów.
2. Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji
z wymienionymi w SWZ System Informatyczny oraz pozostałym oprogramowaniem i/lub
wykonanie integracji zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3) Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych leży po stronie Wykonawcy.
3. Integracja z obecnymi rozwiązaniami informatycznymi dziedzinowymi ma zostać wykonana
poprzez wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system
dziedzinowy. Wykonanie integracji w inny sposób, w tym integracja bezpośrednia na poziomie
bazy danych jest niedopuszczalna.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji
uwzględniający również, o ile będzie konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany
danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji.
III. WDROŻENIE:
1. Kierownik Projektu, musi wykazać się jednym z certyfikatów PRINCE2 lub PMP lub innym
równoważnym oraz co najmniej 5-letniem doświadczeniem w roli Kierownika Projektu –
w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, rozumiane jako udział w tym czasie
w co najmniej 1 projekcie informatycznym obejmującym między innymi wdrożenie systemu
informatycznego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
2. Wszystkie dostarczone produkty i komponenty podlegają usłudze instalacji,
konfiguracji, wdrożenia i przeszkolenia.
3. Dostawa i instalacja modułów oprogramowania będzie uzupełnieniem i poszerzeniem
posiadanego przez Zamawiającego systemu o dodatkowe funkcjonalności z zachowaniem pełnej
interoperacyjności z modułami oprogramowania już funkcjonującymi u Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły i elementy oferowanego oprogramowania zostały
dostarczone w najnowszych opublikowanych wersjach.
5. Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania aplikacyjnego, wdrożone przez
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich
funkcjonalności opisanej w SWZ.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego oprogramowania aplikacyjnego usług
elektronicznych, tj. zawierającego wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania,
wdrożenia i eksploatacji – w tym systemy operacyjne i bazodanowe, jeśli to konieczne.
7. Wdrażanie dostarczanego oprogramowania aplikacyjnego musi uwzględniać ciągłość
funkcjonowania Zamawiającego i eksploatacji posiadanego przez niego systemu. Wszelkie
przerwy w tym zakresie wynikające z prowadzonych przez Wykonawcę prac wdrożeniowych
muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej dla dostarczanych
modułów oprogramowania wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji modułów.
9. Wykonawca musi zagwarantować dostarczenie dokumentacji użytkowej, systemowej
i instalacyjnej, zgodnej ze stanem faktycznym.
10. Dokumentację techniczną i użytkową Wykonawca przekaże przed podpisaniem Protokołu
Odbioru Końcowego w formie elektronicznej, na niezależnych nośnikach z aktywną blokadą
zapisu na każdym z tych nośników, umożliwiającej Zamawiającemu wprowadzanie do niej
korekt, zmian i uzupełnień.
11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły oferowanego oprogramowania miały interfejs
graficzny.
12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane moduły oferowanego oprogramowania
pracowały w posiadanym przez Zamawiającego środowisku graficznym na stanowiskach
użytkowników.
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13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością,
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
14. Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia
należy traktować, jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych,
funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz
z wyrazami „lub równoważne”.
15. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany
wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych
i jakościowych, które muszą być spełnione na poziomie nie niższym niż parametry wskazane
przez Zamawiającego.
16. Projekt będzie realizowany w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego Harmonogram wdrożenia.
17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie instalacji, konfiguracji
i wdrożenia).
18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń
mogących wpłynąć na przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji oraz ciągłą współpracę
z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.
19. Wykonawca po zawarciu umowy dostarczy harmonogram szkoleń administratorów
i użytkowników do akceptacji Zamawiającego.
20. Uruchomienie produkcyjne musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez Wykonawcę
szkoleń.
21. Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi środowisko testowe oferowanego
rozwiązania programowego, tak by umożliwić jego administratorom i użytkownikom testowanie
funkcjonalności dostarczanego rozwiązania.
22. Każdy cykl szkoleń musi zostać zakończony podpisaniem protokołu z realizacji szkolenia,
zawierającym: czas trwania przygotowania, jego zakres merytoryczny, wykaz osób objętych tym
przygotowaniem. Protokół musi być podpisany przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie
i osoby objęte tym przygotowaniem.
23. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących
integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu.
24. Wykonawca musi zapewnić zgodność oprogramowania aplikacyjnego z obowiązującymi
wymaganiami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
25. Instalacja i wdrożenie muszą odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego,
tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 7:30-15:00. Zamawiający dopuszcza
wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji
przez Zamawiającego.
26. Wdrożone oprogramowanie aplikacyjne musi zachowywać ciągłość obecnie posiadanych danych
przez Zamawiającego.
27. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych
w trakcie ich pracy.
28. Wdrożone oprogramowanie aplikacyjne musi posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych
i mechanizmy gwarantujące spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie
modułów systemu poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych
przechowywanych na serwerach.
29. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem
była w języku polskim.
30. Przeprowadzenie przez Wykonawcę prac w ramach Wdrożenia, w szczególności migracja danych
z oprogramowania aplikacyjnego do Systemu Wykonawcy, będzie odbywało się w sposób:
30.1. ograniczający zakłócenia ciągłej i stabilnej pracy w ramach oprogramowania
aplikacyjnego.
4

30.2. zapewniający bezpieczeństwo, integralność, poufność oraz bezpieczeństwo
przetwarzanych danych.
31. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnej migracji danych do nowego systemu,
z uwzględnieniem danych historycznych.
32. W toku wykonywania przedmiotu Umowy, każda ze Stron zobowiązana jest na bieżąco
informować drugą Stronę o wszelkich znanych jej zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach
związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych jej okolicznościach leżących
po stronie drugiej Strony, które w ocenie tej Strony będą mieć wpływ na jakość, termin
wykonania bądź zakres prac. Strony zobowiązane są również na bieżąco informować się
wzajemnie o wszelkich znanych im przypadkach naruszania postanowień Umowy i standardów
projektowych, które mają zastosowanie do przedmiotu Umowy.
IV. TRYB I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z SWZ
OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego oprogramowania aplikacyjnego z punktu
widzenia jego funkcjonalności z wymaganiami określonymi w SWZ, przed ostatecznym
wyborem najkorzystniejszej oferty, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi
prezentację oferowanego, wybranego rozwiązania.
2. Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w wezwaniu, lecz nie krótszym niż 10 dni roboczych od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.
Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający udokumentuje przeprowadzoną prezentację protokołem w formie pisemnej,
podpisanym przez obecnych na prezentacji członków Komisji i przedstawiciela Wykonawcy.
4. Przeprowadzenie prezentacji ma charakter jawny, chyba że Wykonawca zastrzeże ją jako
tajemnica przedsiębiorstwa, wówczas zobowiązany jest wypełnić wszystkie przesłanki z art. 18
ust. 3 Ustawy.
V. SŁOWNIK POJĘĆ:
1. Błąd aplikacji - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym
miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej
działania.
2. Błąd krytyczny – usterka powodująca całkowite zatrzymanie Systemu lub powodująca
nieprawidłowe przetwarzanie danych przez System albo uniemożliwiająca korzystanie przez
Zamawiającego z Funkcji Systemu, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej
do pracy z Systemem i dotycząca każdego użytkownika indywidualnego Systemu.
3. Dokumentacja Użytkownika - oznacza dostarczany Zamawiającemu materiał objaśniający
sposób i zasady prawidłowego korzystania z Systemu.
4. Funkcjonalność - wydzielony fragment Systemu pozwalający na realizację przez Użytkownika
czynności wprowadzania, przechowywania, zmiany lub przeglądania danych. Zakres oraz
sposób realizacji czynności w ramach danej funkcjonalności opisuje Dokumentacja
Użytkownika.
5. Moduł/Aplikacja Oprogramowania Aplikacyjnego - Program komputerowy będący częścią
składową Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzujący się spójnym zakresem
merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi
Aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego.
6. Oprogramowanie aplikacyjne – w ramach tego zadania obejmuje Szpitalny System
Informatyczny (HIS), System ERP, Repozytorium EDM.
7. Oprogramowanie Bazodanowe (System zarządzania bazą danych, DBMS) - Oznacza program
komputerowy umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie danych cyfrowych, produkcji strony
trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji
określonych w SIWZ.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Oprogramowanie Systemowe - odrębne od oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego
oprogramowanie zainstalowane na Serwerze lub/i stacjach roboczych umożliwiające
Użytkownikowi korzystanie z Systemu.
System ERP - grupa modułowo zorganizowanych systemów informatycznych integrujących
funkcje zarządcze związane z księgowością, finansami, kadrami i płacami, zaopatrzeniem oraz
gospodarką magazynową.
Szpitalny System Informatyczny (HIS) - Zbiór programów komputerowych (Aplikacji)
wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony
znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. “o prawie autorskim
i prawach pokrewnych” utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi
lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ.
Usterka – powoduje niezdolność pracy Systemu zgodnie z Dokumentacją Użytkownika,
zgłoszona przez Zamawiającego, a wcześniej zweryfikowana wstępnie pod kątem zasadności,
która występuje na każdej Stacji Roboczej.
Użytkownik - Oznacza osobę należąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia
do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę
lub Zamawiającego.
Wdrożenie - szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu
wprowadzenie do użytkowania przez Zamawiającego opisanych w niniejszym dokumencie
modułów oprogramowania.
Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega
się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający - Szpital Powiatowy w Pszczynie prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości
CP Sp. z o. o. z siedzibą w Woli

VI. Dostarczone rozwiązania teleinformatyczne muszą być zgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Muszą pozwalać
na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych
wdrożeniem. Przepisami tymi są w szczególności:
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1426 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 266 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 174 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.
zm.).
9. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 849).
10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 702 z późn. zm.).
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11. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
514 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 562
z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.
zm.).
14. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
15. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2247);
17. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
344).
18. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1173).
19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych
informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207 z późn. zm.).
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.).
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej
dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941 z późn. zm.).
23. Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju rehabilitacja lecznicza
24. Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne
25. Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju ambulatoryjne opieka specjalistyczna
26. Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych
XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (ze zmianami publikowanymi
w komunikatach Centrali NFZ)
27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L.
z 2014 r. Nr 257, str. 73).
29. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zmianami).
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1. WYMAGANIA OGÓLNE DO SYSTEMU
1.WO

Konieczność pełnej integracji z posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego w
zakresie części medycznej i administracyjnej

2.WO

WYKONAWCA zobowiązany jest do skonfigurowania i uruchomienia w
infrastrukturze serwerowej Systemu w wersji produkcyjnej - środowisko docelowe,
na którym na co dzień pracują użytkownicy końcowi oraz środowiska testowego środowisko przeznaczone do weryfikacji aplikacji poprzez prowadzenie testów
funkcjonalnych

3.WO

WYKONAWCA zobowiązany jest do wdrożenia Systemu w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz akceptowalną przez
ZLECENIODAWCĘ procedurę zabezpieczenia danych oraz postępowania na wypadek
awarii systemu z przywróceniem środowiska Systemu do pełnej sprawności

4.WO

System posiada funkcję/narzędzie, dzięki któremu uaktualnienia Systemu w sposób
automatyczny (uprzednio zdefiniowany) są dystrybuowane na wszystkie stacje
robocze/terminale bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności poza
obszarem serwerowym

5.WO

Jeżeli do poprawnej pracy Systemu wymagana jest instalacja i/lub konfiguracja
oprogramowania na stacji roboczej to WYKONAWCA przygotuje pakiet instalacji na
stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy
Systemu (w tym katalogi aplikacji, środowisko uruchomieniowe, czcionki, skróty itd.)

6.WO

System powinien zapewnić mechanizm backupu oraz archiwizacji danych,
realizowany bezpośrednio przez System lub przez dedykowane oprogramowanie
realizujący tę funkcjonalność

7.WO

Wszystkie elementy Systemu pracują w oparciu o tą samą strukturę danych w
wyniku czego informacja raz wprowadzona do Systemu w jakimkolwiek z
elementów Systemu jest wykorzystywana we wszystkich innych

8.WO

W odniesieniu do aplikacji z interfejsem dedykowanym na tablety wymaga się, żeby
pracowały na systemie Android i iOS

9.WO

WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania kont i haseł dostępowych
administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących
w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. zintegrowanego
systemu informatycznego, programów narzędziowych, baz danych oraz innego
oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł
musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym Systemu

10.WO

System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do Systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscach
ich pracy

11.WO

System posiada mechanizmy umożliwiające zapis niezbędnych informacji
dotyczących dostępu do danych osobowych oraz danych medycznych
pozwalających na identyfikację użytkownika oraz czynności przez niego wykonanych
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12.WO

System posiada możliwość przeglądu aktualnie pracujących w Systemie
użytkowników wraz z podaniem miejsca w systemie Systemu, z którym pracują

13.WO

System posiada moduł, który agreguje funkcje administracyjne z wszystkich
obszarów funkcjonalnych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu poprzez tworzenie nowych
użytkowników, przyznawanie praw do poszczególnych elementów systemu
(modułów, jednostek organizacyjnych, opcji menu, formularzy, w tym również
przycisków w obrębie formularzy, raportów), blokowanie dostępu do systemu

14.WO

System umożliwia realizowanie funkcjonalności pojedynczego logowania do
zintegrowanych systemów (Single Sign-On)

15.WO

System posiada mechanizm blokowania konta użytkownika, po wyczerpaniu prób
logowania

16.WO

System umożliwia automatyczne wylogowanie użytkownika z Systemu (przy
przekroczeniu zadanego czasu bezczynności ustanowionego uprzednio przez
Administratora)

17.WO

W Systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z
wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych
przez System

18.WO

Administrator posiada z poziomu Systemu możliwość wylogowania dowolnych
użytkowników pracujących oraz zablokowania im dostępu przez określony czas

19.WO

Językiem obowiązującym w Systemie musi być język polski. Dotyczy to wszystkich
menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania,
sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji,
dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w Systemu łącznie z wyszukiwaniem,
sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i
wyświetlaniem na ekranie

20.WO

System musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków
polskich diakrytycznych oraz znaków specjalnych, zastępujących co najmniej
fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. „*” - fragment tekstu, „?”
– pojedynczy znak)

21.WO

Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być
jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika poprzez inny kolor

22.WO

W ramach Systemie zapewniona jest funkcjonalność pozwalająca na definiowanie i
generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością
informacyjną bazy danych.
a. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z
poziomu aplikacji: raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls, csv,
html, xml, pdf.
b. Generowanie raportów i zestawień może być automatycznie kierowane na
drukarkę i nie wymaga ich wyświetlania ani żadnego dodatkowego
potwierdzania wydruku (wymóg nie dotyczy raportów wymagających
podpisu elektronicznego)
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23.WO

W miejscach przyjęć Pacjenta System współpracuje z klawiaturami z wbudowanym
OCR lub samodzielnymi czytnikami OCR umożliwiającym skanowanie imienia i
nazwiska. Pacjenta z dowodu osobistego

24.WO

System działa w architekturze co najmniej trójwarstwowej

25.WO

System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów

26.WO

System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach
użytkowników (preferowane środowisko MS Windows 10)

27.WO

System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w
system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i
Administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja
w języku angielskim

28.WO

System umożliwia pracę w innej wersji językowej. Jest to wersja anglojęzyczna
systemu obejmująca nazwy okien i etykiety pól

29.WO

Podczas uruchamiania systemu, użytkownik musi mieć możliwość wybrania wersji
językowej

30.WO

System powinien mieć możliwość ustawienia domyślnej wersji językowej

31.WO

Powinna istnieć możliwość przypisania domyślnej wersji językowej, tak aby system
uruchamiał się we właściwym języku

32.WO

System posiada łatwy dostęp do informacji dotyczących zmian w aktualnej wersji

33.WO

System powinien umożliwić podgląd historii zmian elementów Danych ratunkowych
pacjenta. Historia zmian powinna być dostępna co najmniej dla uczuleń/alergii,
szczepień i stale przyjmowanych leków

34.WO

System powinien umożliwiać zapamiętanie zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania
z dokładnością dla jednostki i użytkownika

35.WO

Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na dzień
złożenia oferty musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie
obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni
diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z
gruperem JGP

36.WO

System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu jednej przeglądarki

37.WO

System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych w
zakresie aplikacji mobilnej

38.WO

System umożliwia utworzenie skrótu do aplikacji i danej jednostki organizacyjnej,
który może być wykorzystany np. jako skrót na pulpicie lub w przeglądarce.
Uruchomienie utworzonego skrótu powinno spowodować otwarcie danego modułu
w kontekście danej jednostki

39.WO

System musi umożliwiać rozpoznawanie i zmianę mowy na tekst w polach
opisowych
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40.WO

Powinna być możliwość wprowadzenia tekstu w miejscu wskazanym kursorem,
również we wcześniej wprowadzonym tekście

41.WO

Mechanizm rozpoznawania mowy nie może wymuszać instalowania dodatkowego
oprogramowania na stacji klienckiej

42.WO

Powinna być wyraźnie sygnalizowana informacja dla użytkownika o trwającym
nagrywaniu

43.WO

Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych

44.WO

System, co najmniej, w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki
oddziałowej, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o
tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te
same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie
w/w systemów

45.WO

System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz
pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również
posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii.
System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych)

46.WO

Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta

47.WO

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych, w przypadku istotnych danych
prowadzonych w formie słowników, system pozwala na dostęp do tych słowników
w celu przyspieszenia ich wprowadzania i jednolitego ich okodowania (katalogi
leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych, kontrahentów,
pracowników, ośrodków powstawania kosztów)

48.WO

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w
modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych

49.WO

System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i
serwera (serwer baz danych)

50.WO

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich
użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z
możliwością analizy historii zmienianych wartości danych

51.WO

Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji nadawania danemu
użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Musi posiadać możliwość ustawienia
parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem

52.WO

Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich
użytkowników aplikacji. Musi posiadać również możliwość zablokowania dostępu
użytkownikom do aplikacji przez czas trwania aktualizacji systemu.

53.WO

W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane
w postaci niejawnej (zaszyfrowanej)

12

54.WO

Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy
mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć
odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości
modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. Systemu
uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać
uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych.
System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to
mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom

55.WO

Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych
uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup
użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup

56.WO

System umożliwia Administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw
dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do
poszczególnych modułów oraz funkcji systemu

57.WO

Jednokrotne logowanie do systemu umożliwiające dostęp do wszystkich modułów,
do których użytkownik posiada uprawnienia (w przypadku, gdy są one uruchamiane
jako aplikacje desktopowe (za wyjątkiem aplikacji wykonanych w technologii web)

58.WO

Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylogowania się z
dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania (w przypadku, gdy są one
uruchamiane jako aplikacje desktopowe (za wyjątkiem aplikacji wykonanych w
technologii web)

59.WO

System powinien posiadać dedykowany moduł obsługi uprawnień, pozwalający na
tworzenie i przydzielanie uprawnień użytkownikom osobowym jak i innym
systemom informatycznym (np. zintegrowanym z nim aplikacjom)

60.WO

Należy zapewnić możliwość skalowania horyzontalnego wybranych modułów
systemu (w zależności od obciążenia) na ekranie monitora

61.WO

System powinien udostępniać interfejs programowy (API) umożliwiający jego
ewentualną integrację z innym oprogramowaniem działającym obecnie lub w
przyszłości w Szpitalu

62.WO

Architektura systemu powinna pozwalać na wdrożenie go w wariancie wysokiej
dostępności (ang. high availability) poprzez równoczesne działanie jego "zapasowej"
instancji

63.WO

W przypadku wymiany systemu lub konieczności migracji danych zostanie
zachowana pełna baza danych

64.WO

System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i
serwera (serwer baz danych). (Użytkownicy aplikacji nie są użytkownikami bazy
danych - nie są nadawane użytkownikom aplikacji uprawnienie do bazy danych)

65.WO

System musi umożliwić logowanie z wykorzystaniem usług domenowych np. Active
Directory (AD), w ramach, których możliwe jest logowanie z wykorzystaniem
czytnika biometrycznego oraz kart kryptograficznych
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66.WO

System umożliwia automatyczne tworzenie użytkowników systemu, na podstawie
użytkowników w Active Directory (AD). Użytkownicy aplikacji nie są użytkownikami
bazy danych

67.WO

System współpracuje z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób,
że:
a. AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup tak, aby Użytkownik SSI
mógł się posługiwać do prawidłowej autoryzacji w SSI loginem i hasłem AD, bez
dodatkowych czynności konfiguracyjnych,
b. po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia
konta użytkownika w SSI w zakresie wprowadzania:
c. imienia i nazwiska,
d. loginu użytkownika,
e. hasła użytkownika,
f. nadania podstawowych uprawnień wynikających z przynależności do
określonych grup użytkowników w AD (np. grupa „lekarza”, „Pielęgniarki” itp.)

68.WO

Użytkownik nie może zmienić hasła AD z poziomu SSI

69.WO

Konfiguracja musi uwzględniać model bez SSO, co oznacza możliwość logowania się
do SSI na koncie dowolnego użytkownika, niezależnie od zalogowanego do Systemu
Operacyjnego użytkownika

70.WO

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich
użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z
możliwością analizy historii zmienianych wartości danych

71.WO

W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane
w postaci niejawnej (zaszyfrowanej)

72.WO

Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy
mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć
odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości
modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu

73.WO

System powinien wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie
braku aktywności

74.WO

System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania)
użytkownika

75.WO

Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i
moduły dostępne dla tego użytkownika (jeżeli zostały nadane odpowiednie
uprawnienia)

76.WO

W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych.
Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych

77.WO

System musi udostępniać funkcjonalność anonimizacji danych osobowych w
rejestrze osób

78.WO

Aktualizacja systemu wraz z poszczególnymi składnikami systemu (np. baza danych,
aplikacja) musi być wykonywana za pomocą dedykowanych programów
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aktualizacyjnych (tzw. paczek aktualizacyjnych) udostępnionych przez producenta
systemu. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego aktualizowania systemu
bez ingerencji producenta systemu przez 24 godziny na dobę
79.WO

System umożliwia automatyczne ograniczanie listy wyświetlanych pozycji
słowników: dla jednostki organizacyjnej, zalogowanego użytkownika

80.WO

System umożliwia budowanie terminarzy zasobów: osób, pomieszczeń i urządzeń w
oparciu o harmonogramy dostępności zasobu

81.WO

System musi umożliwić definiowanie i ewidencję ograniczeń terminarza dotyczących
wieku i płci umawianego w danym terminarzu pacjenta

82.WO

System musi umożliwić definiowanie i obsługę ograniczeń ilościowych limitów
dziennych liczby rezerwacji w terminarzach określonych zasobów

83.WO

System umożliwia zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi w hierarchii
poziomów: systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej / użytkownika

84.WO

System musi umożliwiać definiowanie ksiąg wykorzystywanych w przychodni,
szpitalu, pracowniach w szczególności z zarządzaniem jednostek uprawnionych do
dostępu do danej księgi, a w przypadku ksiąg zabiegowych również rodzajami
eiwdencjonowanych w księdze zabiegów

85.WO

System musi umożliwiać definiowanie szablonów wydruków definiowalnych w
systemie dokumentów (pism)

86.WO

Zarządzanie listą usług i procedur możliwych do zlecenie przez daną jednostkę
organizacyjną z możliwością ograniczenia listy jednostek mogących dla danego
zleceniodawcy zrealizować zlecenie

87.WO

Zarządzanie rejestrem jednostek struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego:
tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety,
pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.), powiązanie struktury
jednostek organizacyjnych ze strukturą ośrodków powstawania kosztów

88.WO

System musi umożliwiać definiowanie grupowania zleceń

89.WO

Zarządzanie standardowymi słownikami ogólnokrajowymi:
- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska
edycja,
- Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10,
- Słownik Kodów Terytorialnych GUS,
- Słownik Zawodów

90.WO

System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10

91.WO

System musi umożliwiać import słownika wyrobów medycznych publikowanego
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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92.WO

System powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania słownika instytucji
tylko pozycjami pochodzącymi i synchronizowanymi z Rejestrem Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą

93.WO

System umożliwia import kodów pocztowych udostępnianych przez Pocztę Polską, z
możliwością automatycznego powiązania z rejestrem TERYT

94.WO

Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego: personelu, leków

95.WO

System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla posiadanych modułów

96.WO

System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać definiowanie listy
użytkowników systemu

97.WO

System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać określenie uprawnień
użytkowników

98.WO

System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać jednoznaczne powiązanie
użytkownika systemu z osobą personelu lub osobą spoza słownika personelu

99.WO

System umożliwia definiowanie dla każdego pacjenta preferowanego kanału
komunikacji (portal, sms, e-mail)

100.WO

System musi umożliwiać zatwierdzenie wniosku użytkownika o zmianę danych
użytkownika i/lub personelu

101.WO

System musi umożliwiać ewidencję wielu numerów prawa wykonywania zawodu dla
personelu

102.WO

System musi umożliwiać podgląd złożonych wniosków dotyczących zmiany danych
osobowych oraz ich statusów w kontekście osoby składającej wniosek oraz
wszystkich użytkowników

103.WO

System musi umożliwiać obsługę wniosków użytkownika o zmianę: danych
personalnych, danych kontaktowych, danych wymaganych w dokumentacji
medycznej (tytuł naukowy, tytuł zawodowy, specjalizacje)

104.WO

W ramach użytkownika zalogowanego, system umożliwia wyznaczenie osoby
zastępującej w zadanym okresie czasu, która czasowo przejmie prawa użytkownika
zastępowanego. Użytkownik zastępujący ma możliwość odrzucenia zastępstwa

105.WO

Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w
kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych

106.WO

Administrator musi mieć możliwość określenia daty utraty ważności konta (blokady
konta) użytkownika, a system prezentuje użytkownikowi informację o terminie
ważności (zablokowania) konta

107.WO

System zapewnia natychmiastowe wylogowanie użytkownika ze wszystkich jego
aktywnych sesji, w momencie blokady konta użytkownika przez Administratora

108.WO

System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi
nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych.
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System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to
mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom
109.WO

System musi umożliwiać nadawanie pojedynczych uprawnień z listy dostępnych
zarówno pojedynczemu użytkownikowi jak i definiowalnej, nazwanej grupie
użytkowników, do których z kolei można przypisywać użytkowników

110.WO

System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień
do wydruku tylko określonych typów dokumentów dokumentacji medycznej

111.WO

System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom niezależnie dla
każdej jednostki organizacyjnej, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale
wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i
tego jednego oddziału

112.WO

System musi umożliwiać podgląd listy użytkowników aktualnie zalogowanych do
systemu

113.WO

Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania
wskazanych lub wszystkich aktualnie zalogowanych użytkowników

114.WO

System umożliwia prowadzenie rejestru zgód i sprzeciwów oraz oświadczeń
dotyczących przetwarzania danych osobowych (na mocy zapisów RODO):
pacjentów, opiekunów pacjentów i personelu. Rejestracja oraz wycofanie zgód,
sprzeciwów, oświadczeń możliwa jest z poziomu jednego okna

115.WO

System musi umożliwiać obsługę harmonogramu przyjęć

116.WO

System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu
technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym
momencie pracy systemu z dokładnością do dat obowiązywania

117.WO

System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru
REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej

118.WO

System musi umożliwiać zarządzanie międzymodułowym systemem
komunikacyjnym umożliwiający pobranie lub wysłanie komunikatów do:
użytkowników wybranych modułów, wskazanych użytkowników, wskazanych stacji
roboczych

119.WO

System musi umożliwiać przegląd dziennika operacji (logi) - rejestr czynności i
operacji wykonywanych przez poszczególnych użytkowników

120.WO

System musi umożliwiać zapisywanie informacji o przeglądanych danych przez
wybranego użytkownika

121.WO

System musi umożliwiać podgląd historii zmian parametrów konfiguracyjnych
systemu (podgląd daty modyfikacji parametru, użytkownika ją przeprowadzającego,
jego stacji roboczej oraz rodzaju i szczegółów zmiany)

122.WO

System musi umożliwiać wykonanie z poziomu aplikacji funkcji optymalizacji bazy
danych

123.WO

System musi umożliwiać migrację dokumentacji pacjenta z systemu HIS do
repozytorium EDM
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124.WO

System musi umożliwiać wyszukiwanie i łączenie danych pacjentów, lekarzy i
instytucji wprowadzonych wielokrotnie do systemu

125.WO

System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania
pacjentów. Pacjent, którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie
może być usunięty z systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do
wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta

126.WO

System umożliwia zdefiniowanie procesu, który w określonych odstępach
czasowych będzie weryfikował istnienie zleceń podań dla otwartych zleceń leków,
w zadanych komórkach organizacyjnych, oraz generował zlecenia podań w
przypadku ich braku

127.WO

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi,
automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur
medycznych, danych osobowych, terytorialnych)

128.WO

System umożliwia włączenie szybkiego wyszukiwania w polach słownikowych bez
konieczności otwarcia okna dla poszczególnych słowników

129.WO

Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych
polach wielkości liter

130.WO

System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje
użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu

131.WO

Wyróżnienie pól: których wypełnienie jest wymagane, przeznaczonych do edycji,
wypełnionych niepoprawnie

132.WO

System powinien umożliwiać wyłączanie niewykorzystanych elementów menu czy
zakładek

133.WO

System powinien umożliwiać zmianę kolejności prezentacji elementów menu czy
zakładek

134.WO

System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w
kontekście użytkownika

135.WO

System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów
osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta

136.WO

System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących
z innych zakładów opieki

137.WO

System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego
(co najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia)
z dowolnego miejsca w systemie, co umożliwi prezentacje informacji o aktualnym
miejscu pobytu pacjenta

138.WO

System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności
przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie
nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez
konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli
dostępnych.
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139.WO

Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia
powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego
przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły

140.WO

System powinien umożliwić wsparcie obsługiwanych procesów w zakresie:
pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, udostępniać tylko te
zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, umożliwić
wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, podpowiadać kolejne kroki
procesu

141.WO

W wybranych polach opisowych tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub
wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych
miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu
oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np.
kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych

142.WO

System musi umożliwiać autoryzację danych za pomocą:
a.
b.
c.
d.
e.

143.WO

certyfikatu kwalifikowanego/niekwalifikowanego
certyfikatu na zewnętrznym nośniku danych
wewnętrznego certyfikatu
Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem certyfikatu ZUS
Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem platformy ePUAP

Podczas autoryzacji danych podpisem tworzony jest dokument zawierający
szczegółowe dane tj:
a.
b.
c.
d.
e.

datę złożenia podpisu
dane użytkownika systemu uruchamiającego opcję podpisu
informację o zakresie autoryzowanych danych
przyczynę modyfikacji danych
skrót autoryzowanych danych

144.WO

System umożliwia prowadzenie centralnego rejestru certyfikatów podpisu
elektronicznego, pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego na dowolnej
stacji roboczej podłączonej do systemu bez konieczności przechowywania kopii
certyfikatów lokalnie na stacjach roboczych

145.WO

System umożliwia przegląd i wprowadzanie certyfikatów w kontekście
zalogowanego użytkownika

146.WO

System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach
opisowych tj. opis badania, wynik, epikryza

147.WO

System musi umożliwiać drukowanie kodów jedno i dwuwymiarowych na opaskach
dla pacjentów

148.WO

System musi umożliwiać przegląd wizyt i hospitalizacji z możliwością szybkiego i
łatwego dostępu do danych szczegółowych pobytu tj: rozpoznania, zlecone badania,
wykonane procedury, historia choroby
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149.WO

System musi umożliwiać podgląd historii wizyt i hospitalizacji pacjenta, który nie jest
przyjęty na oddział

150.WO

System musi umożliwić ograniczenie użytkownikowi dostępu do danych
szczegółowych w przeglądzie wizyt i hospitalizacji

151.WO

System musi umożliwiać kontekstowe wywołanie Rejestru Pacjentów w kontekście
numeru identyfikacyjnego pacjenta

152.WO

System musi umożliwiać pobieranie listy pacjentów na podstawie numeru telefonu

153.WO

System musi umożliwić wyświetlenie miniatury zdjęcia pacjenta w nagłówku z
podstawowymi danymi pacjenta na ekranach prezentujących dane wizyty/ pobytu.

154.WO

System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla
wszystkich użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez
poszczególnych użytkowników

155.WO

System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania,
dane pacjenta, historii choroby

156.WO

System musi umożliwić definiowanie skrótów akcji użytkownika

157.WO

Definicja skrótów akcji użytkownika musi umożliwiać określenie:
a.
b.
c.
d.
e.

kategorii skrótu
czy jest publiczny
czy jest aktywny
dla jakich jednostek/ról jest dostępny
skrótu klawiszowego dla danego skrótu akcji

158.WO

System musi umożliwiać wykorzystanie zdefiniowanych skrótów akcji użytkownika
w specyficznych miejscach systemu

159.WO

System umożliwia zdefiniowanie nazwy przycisku, pod którym będzie wykonywana
akcja użytkownika

160.WO

W przypadku miejsc w systemie, w których dostępnych jest wiele jednakowych akcji
np. 'Dodaj', system po wywołaniu akcji wywołuje dodatkowe okno w celu
uszczegółowienia akcji

161.WO

System musi umożliwiać zapisywanie do plików, w formatach XLS i CSV, danych
prezentowanych na ekranach w formie tabel i list, przy czym możliwość taka musi
być zastrzeżona dla użytkowników, którym nadano dedykowane dla tej funkcji
uprawnienie

162.WO

System umożliwia przekazywanie informacji i zdarzeniach medycznych i EDM do P1

163.WO

System umożliwia wymianę EDM pomiędzy świadczeniodawcami

164.WO

System umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa wyników badań laboratoryjnych, wyników badań
diagnostycznych, e-skierowań, e-zleceń, e-recept, dokumentów określonych jako
EDM
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165.WO

Oprogramowanie musi zostać zainstalowane w taki sposób, aby zachować w całości
dotychczasowe integracje z oprogramowaniem posiadanym przez Podmiot
Leczniczy w szczególności obejmujące zakres integracji, interfejsy integracji oraz
model wymiany danych

166.WO

Zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 za pomocą wbudowanych w
system informatyczny mechanizmów integracji (szyna integracyjna z P1) za pomocą
interfejsów komunikacyjnych udostępnionych przez CEZ

167.WO

Szpitalny system informatyczny HIS Zamawiającego musi zapewnić integrację
funkcjonalną z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, co najmniej w zakresie opisanym
w dokumencie „Opis usług biznesowych Systemu P1 wykorzystywanych w
systemach usługodawców" opracowanym i udostępnionym przez CEZ

168.WO

Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów/modułów

169.WO

Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów/modułów

170.WO

Wspólna baza świadczeń medycznych

171.WO

Z modułu Kadry-Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych
zadekretowane listy płac do systemu Finanse-Księgowość / Koszty

172.WO

Z modułu Środki Trwałe eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych
zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-Księgowość / Koszty

173.WO

Z modułu Sprzedaż eksportowane są zadekretowane faktury do systemu FinanseKsięgowość i VAT

174.WO

Z modułu Magazyn eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe,
rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-Księgowość.

175.WO

Z modułu Apteka / apteczka oddziałowa, eksportowane są zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu FinanseKsięgowość.

176.WO

Eksport danych z systemu Apteka do systemu Koszty - w zakresie udostępnienia
indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów
materiałowych świadczeń (w zakresie leków).

177.WO

Modułu Apteczka oddziałowa udostępnia automatycznie dane o ewidencji podania
leków poszczególnym pacjentom do modułu Koszty

178.WO

Eksport rozchodów leków z Apteczki oddziałowej do systemu Finanse-Księgowość

179.WO

Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych
zadekretowane listy płac do systemu Koszty

180.WO

Wymiana informacji pomiędzy Apteką a systemem Finansowo-Księgowym w
zakresie przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki
kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych
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181.WO

Automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków
kosztowych, pomiędzy systemem Finanse-Księgowość a Apteka

182.WO

Wykonanie migracji danych leży po stronie Wykonawcy

183.WO

Zamawiający zapewni dostęp do istniejących systemów informatycznych
funkcjonujących w zakresie niezbędnym do wykonania migracji danych.

184.WO

Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami
posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych
modułów tych systemów oraz struktury bazy danych.

185.WO

Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów pozyskania danych do
wykonania migracji leży po stronie Wykonawcy.

186.WO

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania migracji danych

187.WO

Po migracji praca w Systemie Wykonawcy nie będzie wymagała odwoływania się do
danych zgromadzonych w systemach obecnie wykorzystywanych

188.WO

Wykonawca przedstawi dane przewidziane do migracji Zamawiającemu do
akceptacji.

189.WO

Zamawiający dokona przeglądu danych, naniesie konieczne korekty i dokona
akceptacji danych.

190.WO

Wykonawca przeprowadzi migrację danych zatwierdzonych przez Zamawiającego
do wdrażanego systemu.

2. INTEGRACJA SYSTEMU Z RIS/PACS/LIS
1.Int

Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami
posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych
modułów tych systemów

2.Int

Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z
wymienionymi w SWZ systemami i/lub wykonanie integracji zgodnie z art. 75 ust. 2
pkt 3) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych leży po stronie
Wykonawcy

3.Int

Integracja z obecnymi systemami dziedzinowymi ma zostać wykonana poprzez
wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system
dziedzinowy

4.Int

Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi
dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji
są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

5.Int

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania
integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji
interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do
integracji licencji
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6.Int

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego
pracowników w trakcie prac integracyjnych

7.Int

Zamawiający wymaga integracji rozumianej jako uruchomienie komunikacji
pomiędzy posiadanym oprogramowaniem RIS/PACS a oferowanym Systemem

8.Int

Po stronie WYKONAWCY jest obowiązek sprawdzenia ewentualnych technicznych
możliwości integracji oraz zapewnienie sobie niezbędnej współpracy z producentem
interfejsu, jeżeli jest ona niezbędna, aby spełnić wymogi określone w opisie
przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności pozyskania przez WYKONAWCĘ
dokumentacji dotyczącej możliwości integracji Systemu ZAMAWIAJĄCEGO z
systemem RIS/PACS to WYKONAWCA odpowiedzialny jest za jej pozyskanie na
własny koszt. WYKONAWCA dostarczy bezterminową licencję na korzystanie z
funkcjonalności realizującej integrację/komunikację z zewnętrznymi systemami
RIS/PACS za pośrednictwem standardu HL7.

9.Int

Minimalne wymagania dla integracji systemów RIS/PACS z Systemu:
a. Przepływ zleceń badań z Systemu do RIS (numer zlecenia, techniczny
identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający).
b. Przesyłanie opisu badania z RIS do Systemu w celu umieszczenia go w historii
choroby. Dostęp do miniatur obrazów pacjenta w Systemie bez konieczności
logowania się do innego systemu.
c. Podgląd w Systemie pacjentów zarejestrowanych przez danego zleceniodawcę
w RIS.
d. Przesyłanie zleceń i wyników pomiędzy Systemem i RIS dzięki temu zlecenia
badań będą przekazywane drogą elektroniczną z Systemu do RIS i tą samą
drogą powrotną odsyłane będą również wyniki.
e. Przegląd wyników pacjenta w Systemie, lekarz pracujący w Systemie będzie
miał możliwość przeglądania wszystkich wyników badań danego pacjenta.
f. Umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, System jest
systemem nadrzędnym. Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w Systemie
zostanie zlecone badanie diagnostyczne to wszystkie niezbędne dane zostaną
przekazane do RIS.
g. Synchronizacja rejestru pacjentów pomiędzy Systemem i RIS (nazwisko, imię,
PESEL, miejsce zamieszkania);
h. Zlecenie badań i rezerwacja terminu wykonania, każdego badania
przyjmowanego drogą elektroniczną z Systemu można zarejestrować w oparciu
o harmonogram pracy pracowni diagnostycznych na określony termin.
Potwierdzenie umówionego terminu wysłane jest automatycznie po
zatwierdzeniu w RIS do Systemu

10.Int

System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie badań i odbiór wyników w
ramach zleceń zewnętrznych i wewnętrznych do laboratorium z wykorzystaniem
protokołu HL7

11.Int

System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie badań i odbiór wyników w
ramach zleceń zewnętrznych i wewnętrznych do pracowni Serologii / Bank Krwi z
wykorzystaniem protokołu HL7
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12.Int

System Informatyczny umożliwia elektroniczne zlecanie zapotrzebowania na krew i
jej składniki w ramach zleceń zewnętrznych i wewnętrznych pracowni Serologii /
Bank Krwi

13.Int

System Informatyczny umożliwia integrację z urządzeniami diagnostycznymi z
wykorzystaniem protokołu HL7. Zamawiający oczekuje deklaracji o gotowości
systemu do takiej wymiany. Podłączenie konkretnych urządzeń będzie przedmiotem
odrębnych umów

3. DOKUMENTACJA MEDYCZNA
1.DM
2.DM
3.DM

4.DM

5.DM
6.DM

7.DM
8.DM
9.DM
10.DM
11.DM
12.DM
13.DM
14.DM

Wykonawca zapewnia wszystkie elementy dokumentacji medycznej indywidualnej i
zbiorczej wymaganej przepisami prawa dla komórek organizacyjnych Zamawiającego
System umożliwia rejestrację indywidualnej dokumentacji medycznej, zbiorczej
dokumentacji medycznej oraz dokumentacji niemedycznej
System umożliwia automatyczne zakładanie teczek pacjentów w module Archiwum na
podstawie pobytów pacjentów zarejestrowanych w HIS Ruch Chorych / Przychodnia
wraz z wykazem dokumentów (metryczka dokumentu)
Parametryzacja systemu umożliwia organizację dokumentacji medycznej dla
automatycznie założonych teczek pacjentów dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych szpitala wg rodzajów:
a. teczki zawierające dokumentację medyczną w zakresie jednej hospitalizacji
b. teczki zawierające dokumentacje medyczną z wielu hospitalizacji
c. teczki zawierające dokumentację medyczną dla każdego pobytu na oddziale
szpitalnym
d. teczki zawierające dokumentację medyczną wielu pacjentów
System umożliwia organizację rejestrowanej dokumentacji w postaci teczek oraz
spraw w teczce
System umożliwia grupowanie teczek w zbiory (segregatory), w ramach wybranych
jednostek organizacyjnych szpitala, w celu połączenia w jeden zestaw grupy teczek
dowolnego pacjenta
System umożliwia automatyczne wyszukiwanie teczek pacjentów z poradni do
przekazania do Archiwum
System umożliwia „śledzenie” teczek w zakresie aktualnego miejsca ich
przechowywania
System automatycznie aktualizuje miejsce przechowywania teczki pacjenta na
podstawie danych z HIS w zakresie ruchu międzyoddziałowego
Miejsce przechowywania teczek jest aktualizowane na podstawie danych
wynikających z obiegu dokumentacji papierowej
System umożliwia potwierdzenie przyjęcia dokumentacji pacjenta
System umożliwia przypisanie zarchiwizowanych teczek pacjenta do wybranego
magazynu, pomieszczenia, regału, półki
System umożliwia grupowe przenoszenie teczek pomiędzy magazynami,
pomieszczeniami, regałami, półkami
System umożliwia zdefiniowanie wielu archiwów oraz magazynów w ramach
archiwum
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15.DM

Opis teczki musi obejmować przynajmniej:
a. numer teczki nadany wg zdefiniowanego szablonu
b. symbol klasyfikacyjny wraz z tytułem oraz kategorię archiwalną
c. miejsce utworzenia
d. miejsce przechowywania

16.DM

Opis sprawy w przypadku indywidualnej dokumentacji medycznej musi obejmować
przynajmniej:
dane
pacjenta,
dane
zdarzenia
medycznego
(hospitalizacja/pobyt/kartoteka w poradni)
System umożliwia rejestrowanie metadanych archiwizowanych dokumentów. W
szczególności informację o formie dokumentu (papierowy/elektroniczny) oraz miejscu
jego przechowywania
System umożliwia zarejestrowanie kopii dokumentu
System umożliwia stworzenie systemu klasyfikacyjnego przechowywanej w teczce
dokumentacji. System klasyfikacyjny musi umożliwiać rozróżnienie dokumentacji
medycznej od dokumentacji niemedycznej
System umożliwia zdefiniowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wraz z
kategorią archiwalną
System umożliwia automatyczne przypisanie oraz wyszukiwanie teczek pacjentów na
podstawie pozycji zdefiniowanych w JRWA (Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt) co
najmniej dla:
a. Historii chorób pacjentów wypisanych
b. Historii chorób pacjentów zmarłych
c. Historii chorób osób leczonych krwią i preparatami krwiopochodnymi
d. Historie chorób dzieci do 2 roku życia

17.DM

18.DM
19.DM

20.DM
21.DM

22.DM

System umożliwia zdefiniowanie (workflow) procesu archiwizacji dokumentacji
medycznej i nie medycznej w podziale na podprocesy z możliwością włączania i
wyłączania podprocesu. Wykaz zdefiniowanych podprocesów:
a. Akceptacja przełożonego / Brak akceptacji
b. Akceptacja w jednostce weryfikującej / Brak akceptacji
c. Akceptacja w jednostce archiwizującej / Brak akceptacji

23.DM

System umożliwia wycofanie wykonanego podprocesu tj. wycofanie akceptacji
przełożonego, wycofanie akceptacji jednostki weryfikującej, wycofanie akceptacji w
jednostce archiwizującej
W przypadku protokołu przeniesienia/spisu zdawczo-odbiorczego system umożliwia
wykonywanie poszczególnych funkcji (przekaż, przyjmij do weryfikacji, zaakceptuj w
statystyce, odrzuć) zarówno na całym protokole/spisie (wszystkich teczkach) jak i na
wybranych pozycjach (wskazanych teczkach)
System umożliwia wydruk etykiet teczek, spraw oraz dokumentów wg zdefiniowanych
szablonów. Etykieta może zawierać kod kreskowy identyfikujący teczkę, sprawę lub
dokument
System umożliwia utworzenie i wydruk protokołów przeniesienia dokumentacji
System umożliwia utworzenie i wydruk spisów zdawczo-odbiorczych
System umożliwia utworzenie i wydruk protokołu zniszczenia/zagubienia
dokumentacji
System umożliwia utworzenie i wydruk protokołu odnalezienia dokumentacji
System umożliwia zmianę miejsca przechowywania dokumentacji oraz
wygenerowanie i wydruk protokołu zdawczo-odbiorczego

24.DM

25.DM

26.DM
27.DM
28.DM
29.DM
30.DM
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31.DM
32.DM

33.DM
34.DM

35.DM

36.DM
37.DM
38.DM

39.DM

40.DM
41.DM
42.DM

System umożliwia utworzenie i wydruk wykazów teczek przekazanych i
nieprzekazanych do Jednostki Organizacyjnej Szpitala
System umożliwia wyszukanie teczek wg zadanych kryteriów:
a. klasa dokumentacji
b. numer teczki lub sprawy
c. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
d. status
dokumentacji:
wypożyczona/przekroczony
termin
zwrotu/zniszczona/zagubiona
e. jednostka organizacyjna w której dokumentacja została utworzona
f. zakres dat w których dokumentacja została utworzona
g. dane pacjenta oraz zdarzenia, którego dokumentacja dotyczy
h. historia choroby: daty przyjęcia, wypisu, miejsca pobytu, tryb wypisu z oddziału
i. rozpoznanie według rodzaju (końcowe, ze skierowania, wstępne, powypisowe) i
pozycja w wykazie klasyfikacji chorób według ICD10
j. przekroczony termin zwrotu
k. zwrot potwierdzony
l. odbiór potwierdzony
System umożliwia podgląd danych teczki, spraw oraz dokumentów
System umożliwia podgląd historii teczki oraz sprawy, zawierającej:
a. informację o modyfikacji danych teczki oraz spraw i dokumentów w
teczce
b. informację o wypożyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej
c. informację
o
zagubieniu/zniszczeniu/planowym
zniszczeniu
dokumentacji
System umożliwia obsługę kodów kreskowych utworzonych w HIS Ruch Chorych i
nadrukowywanych na historiach chorób pacjentów oraz obsługę kodów
wygenerowanych w systemie Archiwum
System umożliwia dowolną konfigurację numeratora dla teczek, protokołów
przeniesienia, spisów zdawczo-odbiorczych
System umożliwia wykonanie zestawienia zdawalności teczek pacjentów z oddziałów
do Statystyki medycznej lub Archiwum
System umożliwia utworzenie i wydruk Księgi Archiwum w formie analitycznej i
syntetycznej. Raport może być generowany dla wskazanych jednostek odbierających i
przekazujących poradni oraz dla określonych zakresów dat leczenia pacjenta i
przekazania do archiwum. System umożliwia wydrukowanie raportu w formacie
dokumentu pdf oraz arkusza xls
System umożliwia utworzenie i wydruk Listy dokumentacji przechowywanej w
określonej jednostce w formie analitycznej i syntetycznej. Raport może być
generowany dla wskazanych jednostek oraz dla określonego zakresu dat przyjęcia i
wypisu pacjenta ze szpitala. System umożliwia wydrukowanie raportu w formacie
dokumentu pdf oraz arkusza xls
System umożliwia obsługę udostępnienia dokumentacji na wewnętrzne potrzeby
podmiotu
System umożliwia obsługę udostępnienia dokumentacji do celów naukowobadawczych z uwzględnieniem anonimizacji
System umożliwia obsługę udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta
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43.DM
44.DM
45.DM

System umożliwia obsługę udostępniania dokumentacji organowi upoważnionemu.
System udostępnia dokumentację w postaci teczki lub sprawy
Udostępnienie dokumentacji odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie,
który zawiera przynajmniej:
a. dane wnioskującego
b. dane jednostki przechowującej dokumentację
c. listę teczek/spraw lub opis dokumentacji, która ma zostać udostępniona
d. termin realizacji udostępnienia

46.DM

System umożliwia wyszukanie wniosków o udostępnienie wg zadanych kryteriów:
a. dane wnioskującego
b. dane udostępniającego
c. dane identyfikujące teczkę/sprawę
d. dane pacjenta w przypadku udostępniania indywidualnej dokumentacji
medycznej
e. termin realizacji
f. stan realizacji udostępnienia
g. przekroczony termin zwrotu
System umożliwia wspomaganie realizacji udostępnienia na dokumentację poprzez
oznaczenie stanu realizacji udostępnienia
System umożliwia kontrolę liczby udostępnień dokumentacji medycznej pacjentowi
lub osobie przez niego upoważnionej, a co za tym idzie wspomaga proces pobierania
obowiązkowych opłat dotyczących kolejnych udostępnień dokumentów
System umożliwia obsługę potwierdzenia przekazania udostępnianej dokumentacji
System umożliwia obsługę potwierdzenia zwrotu udostępnianej dokumentacji
System posiada (workflow) procesu udostępniania dokumentacji medycznej. Wykaz
podprocesów:
a. Akceptacja przełożonego
b. Przyjęcie do realizacji przez jednostkę archiwizującą
c. Oznaczenie dokumentacja gotowa do odbioru
d. Potwierdzenie odbioru dokumentacji
e. Zwrot dokumentacji

47.DM
48.DM

49.DM
50.DM
51.DM

52.DM
53.DM
54.DM

55.DM
56.DM
57.DM

System umożliwia zaczytanie listy teczek pacjenta z pliku .xls do karty udostępnienia
na cele naukowo-badawcze
System posiada moduł umożliwiający użytkownikowi samodzielne definiowanie
wzorców formularzy przeznaczonych do gromadzenia danych
System musi umożliwiać definiowanie formularza, na którym można
zaewidencjonować co najmniej dane typu:
- Liczba
- Tekst
- Data
- Wartość logiczna
- Wartość słownikowa
- Obraz
Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Możliwość archiwacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych np.
księgi
Możliwość obsługi załączników do dokumentacji
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58.DM
59.DM
60.DM
61.DM

62.DM
63.DM
64.DM
65.DM
66.DM
67.DM
68.DM
69.DM
70.DM
71.DM

72.DM

73.DM
74.DM

75.DM

76.DM
77.DM
78.DM
79.DM

Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system
medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej
Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS,
manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych
Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej
Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM:
- z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów
- z poziomu dedykowanego interfejsu
Możliwość eksportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML.
Możliwość eksportu/importu jednocześnie wielu dokumentów.
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze
dokumentów
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów
Możliwość weryfikacji podpisu
Możliwość weryfikacji integralności dokumentu
Możliwość weryfikacji i czytelnej prezentacji informacji o zgodności podpisu
elektronicznego z treścią podpisanego dokumentu.
Możliwość wydruku dokumentu
Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz
meta danych.
Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej
historii poprzednich wersji.
Repozytorium EDM musi umożliwiać:
- rejestrację dokumentu
- pobieranie dokumentów w formacie XML
- pobieranie dokumentów w formacie PDF
- wyszukiwanie materializacji dokumentów
Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS:
- słownik jednostek organizacyjnych
- rejestr użytkowników
- rejestr pacjentów
System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla
danego użytkownika.
Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w
repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu,
zarządzanie
uprawnieniami
użytkowników,
zarządzanie
parametrami
konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów.
Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych
typach dokumentów. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów
do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, eksport dokumentu,
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez
repozytorium dokumentów elektronicznych.
Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu
Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych
Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych
kryteriów
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80.DM
81.DM

82.DM

83.DM

84.DM
85.DM
86.DM
87.DM
88.DM
89.DM
90.DM
91.DM
92.DM

93.DM
94.DM

95.DM

96.DM

97.DM

98.DM

Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor,
data powstania, rozmiar, typ itp.
System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji:
- w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ
- pacjentom i ich opiekunom
- podmiotom upoważnionym np. prokurator
System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu
Informacji Medycznej:
- za pośrednictwem systemów regionalnych
- z wykorzystaniem platformy P1.
Dostarczone rozwiązanie powinno umożliwiać ręczną rejestrację dokumentów
bezpośrednio w repozytorium EDM. Dokumenty tak zarejestrowane powinny być
dostępne w systemie dziedzinowym HIS.
Dostarczone rozwiązanie musi być zintegrowane z działającym w szpitalu systemem
dziedzinowym HIS w oparciu o API producenta systemu HIS:
Rejestracja dokumentów w repozytorium z poziomu systemu HIS
Wersjonowanie dokumentów (przekazywanie nowej wersji istniejącego dokumentu)
Generowanie dokumentów w formacie PIK HL7 CDA w oparciu o dane źródłowe
przekazane z systemu dziedzinowego HIS
Wyszukiwanie dokumentów w oparciu o dane indeksowe takie jak: Pacjent, JOS,
Autor, Typ dokumentu, Data utworzenia, ID dokumentu
Pobieranie dokumentów (w formacie XML lub PDF)
Zmiana statusu dokumentów (np. anulowanie dokumentu)
Współpracę z innymi systemami dziedzinowymi np. działającym w placówce
systemem LIS
Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą
się z systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API
producenta systemu HIS
Podpis cyfrowy
Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą
się z systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API
producenta systemu HIS
Elektroniczny podpis kwalifikowany składany za pomocą karty kryptograficznej
umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych:
- dając pewność autorstwa dokumentu (autentyczność pochodzenia),
- utrudniając wyparcie się autorstwa lub znajomości treści dokumentu
(niezaprzeczalność),
- pozwalając wykryć nieautoryzowane modyfikacje dokumentu po jego podpisaniu
(integralność).
System musi umożliwiać złożenie podpisu cyfrowego na przekazanych dokumentach
oraz zapewnia:
- możliwość podpisywania pojedynczych dokumentów,
- możliwość podpisywania grupy dokumentów z jednokrotnym zapytaniem o PIN,
System musi umożliwiać przegląd podpisywanych dokumentów:
- przegląd listy podpisywanych dokumentów (dla podpisywania grupowego),
- podgląd podpisywanych dokumentów XML.
System musi umożliwiać podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej
przetwarzanej w Repozytorium EDM, w szczególności:
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99.DM

100.DM

- rejestrację w Repozytorium EDM informacji o złożeniu podpisu,
- składanie podpisu cyfrowego oraz rejestrację sygnatury dokumentu w Repozytorium
EDM
System pozwala na wykorzystanie następujących zestawów do podpisu cyfrowego:
- Podpis elektroniczny Certum
- Podpis elektroniczny E-Szafir
- Podpis elektroniczny Sigillum
- Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem certyfikatu ZUS
- Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem platformy ePUAP
System umożliwia prowadzenie centralnego rejestru certyfikatów podpisu
elektronicznego, pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego na dowolnej
stacji roboczej podłączonej do systemu bez konieczności przechowywania kopii
certyfikatów lokalnie na stacjach roboczych.

4. SZKOLENIA
1.S

2.S

3.S
4.S
5.S
5.
1.FK
2.FK
3.FK
4.FK
5.FK

6.FK
7.FK
8.FK
9.FK

W ramach przeprowadzonych szkoleń wymaga się przekazania wiedzy niezbędnej do
poprawnego użytkowania systemu, jego zakresu funkcjonalnego, przekazania wiedza
w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem
dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów
Szkolenie w formie instruktażu stanowiskowego, polegającego na instruowaniu
użytkowników bezpośrednio przy stanowiskach pracy użytkowników z zakresu
niezbędnego do poprawnego użytkowania elementów systemu, jego zakresu
funkcjonalnego, tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem
dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów
Dostępność do materiałów szkoleniowych w formie on-line
Szkolenie będzie przeprowadzone dla 70 osób
Prowadzenie list obecności i wydanie certyfikatu zakończeniu szkolenia

FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ
Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta
analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy
segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych
Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych
Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na
podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu
kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów,
katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup
analitycznych do dowolnego wykorzystania (dostępnych jest 5 takich grup)
Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów
niezaksięgowanych
Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej
nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku
Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości
Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów
budżetowania
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10.FK
11.FK
12.FK

13.FK
14.FK

15.FK

16.FK
17.FK
18.FK
19.FK
20.FK

Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników
cząstkowych (rejestrów dokumentów)
Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji
Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu
dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania
dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych
Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego
zapisu
Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów:
a. tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej,
b. tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków
(rozliczenie rozrachunków),
c. automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont,
d. automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania
kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału,
e. automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta
sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,
f. wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi
rozliczeniami kosztów
Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników niestanowiących analityki kont
przy dekretacji dokumentów (np. do ewidencji kosztów wg samochodów
służbowych, urządzeń medycznych)
Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych)
Możliwość uproszonej obsługi kasowej
Wyodrębnienie dziennika cząstkowego do prowadzenia obsługi kasowej
Ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych)
Wydruk raportu kasowego
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21.FK

Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa:
a. mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem)
b. gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka
kontrahentów)
c. możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka
kontrahenta)
d. możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy
szczegółowe kartoteki kontrahenta)
e. możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem
f. możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta
g. możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla
wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich)
h. możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek
i. możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty
j. możliwość rejestracji cesji
k. możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta
l. możliwość zmiany terminu płatności transakcji
m. gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa
n. mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami
o. gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka
pracowników)
p. możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem
(kartoteka pracownika)
q. możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy
szczegółowe kartoteki pracownika)
r. możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z
pracownikiem
s. możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej
t. możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku

22.FK

Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie
rodzajowym i kalkulacyjnym
Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu –ośrodkach
powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów)
Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w
układzie rodzajowym
Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w
układzie kalkulacyjnym
Możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu
kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego)
Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK
(kartoteka OPK)
Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy
ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK)

23.FK
24.FK
25.FK
26.FK
27.FK
28.FK
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29.FK

30.FK

31.FK

32.FK

33.FK

34.FK
35.FK

Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz
zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego:
a. wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych
b. wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont)
c. wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej
d. wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych
Możliwość wydruku sprawozdań rocznych:
a. bilansu
b. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
c. rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą)
d. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
e. możliwość tworzenia z poziomu aplikacji FK pism według szablonów
zdefiniowanych w MS Office lub Open Office bazujących na informacjach
zawartych w księdze głównej oraz rozrachunkach kontrahenta
f. tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb
użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls i .csv
g. tworzenie sprawozdania GUS F01
Obsługa rejestrów i deklaracji VAT:
a. możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla
dokumentów VAT zakupu i sprzedaży
b. możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w
rejestrze VAT
c. definicja pól deklaracji VAT (dla zakupu i sprzedaży)
d. dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla
poszczególnych zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT
e. możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na
wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie
podlegający odliczeniu
f. wydruk rejestru zakupów VAT
g. wydruk rejestru sprzedaży VAT
h. wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży
i. wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów
Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie elektronicznej:
a. możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy
(możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego
b. możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika
Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system
bankowości elektronicznej:
a. możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu,
b. możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika,
c. możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy
(możliwość obsługi wielu kont zakładu).
Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do
dziennika FK
Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system
bankowości elektronicznej
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36.FK
37.FK
38.FK

39.FK

6.
1.SP
2.SP
3.SP
4.SP

5.SP
6.SP

7.SP

8.SP

Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie
elektronicznej) potwierdzania przelewów
Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i
pracowników
Integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących
zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej):
a. fakturowanie
b. obsługa kasy gotówkowej
c. obsługa magazynu materiałów
d. obsługa magazynu leków
e. obsługa środków trwałych
f. obsługa wynagrodzeń
Zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności:
a. przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_KR
b. przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_WB
c. przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_VAT
d. odbiór potwierdzenia odbioru (UPO)

SPRZEDAŻ
Możliwość obsługi wielu rejestrów sprzedaży (Centralny Rejestr Sprzedaży).
Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem
finansowo-księgowym.
Dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi
(recepcja, gabinet).
Prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników:
a. materiałów przeznaczonych do odsprzedaży
b. świadczonych usług
Definicja rejestrów sprzedaży i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.
Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w
przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż
jednym miesiącu rozrachunkowym.
Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi vat:
a. określenie formy płatności
b. określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca)
c. określenie nabywcy (płatnika)
d. określenie odbiorcy
e. określenie zawartości faktury –wybór z cennika sprzedawanych składników
f. automatyczne generowanie faktur w oparciu o dane o wykonanych usługach
medycznych z aplikacji medycznych (np. Recepcja, Gabinet, Pracownia) –dla
każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej
g. określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania
kosztów
Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego
dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon
niezafiskalizowany).
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9.SP
10.SP
11.SP

Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu finanse –
księgowość na poziomie dekretów do księgi głównej
Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży:
a. rejestru sprzedaży
b. zestawienia dokumentów sprzedaży
c. zestawienia w podziale na sprzedane usługi
d. zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług
e. zestawienia według nabywców

12.SP
13.SP

Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych.
Zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności:
a. przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_FA
b. odbiór potwierdzenia odbioru (UPO).

14.SP
15.SP

Ewidencja faktur zakupowych
Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie
komunikatu FZX
Import potwierdzeń do faktur zakupowych (komunikat FZZ)
System musi umożliwiać przypisanie pacjentów do programów leczenia. W
przypadku realizacji świadczenia dla różnych umiejscowień (np. lewe, prawe oko),
system musi umożliwiać kilkukrotne przypisanie pacjenta do tego samego programu
leczenia.
System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń
dotyczącej danego zestawu świadczeń.
System powinien umożliwiać wykorzystanie słownika jednostek rozliczeniowych
Integracja z innymi modułami systemu
a. ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
b. ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

16.SP
17.SP

18.SP
19.SP
20.SP

21.SP
22.SP

7.
1.Ś.T

Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego
System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do
systemu Finansowo-Księgowego

ŚRODKI TRWAŁE
Ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi

35

2.Ś.T

Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego obejmujących:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ewidencję informacji dot. przyjęcia
definiowanie stawki i metody amortyzacji
informację o wartości początkowej (bilansowej i podatkowej)
informację o bieżącym stopieniu zużycia (umorzenia)
Informację o bieżącej wartości netto
przypisywanie miejsca użytkowania
ośrodki powstawania kosztów z możliwością powiązania jednego środka
trwałego z kilkoma ośrodkami kosztów
h. oznaczanie osób materialnie odpowiedzialnych
i. oznaczenie źródeł finansowania z możliwością przypisania jednego środka
trwałego do kilku źródeł finansowania
j. dane o producencie i kraju
k. części składowe środka trwałego
3.Ś.T

Otrzymywanie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego – raport z
kartotek składników majątku trwałego

4.Ś.T

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość raportowania informacji z kartotek
zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych)

5.Ś.T

Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla każdego
składnika majątku trwałego, zawierających: informacje nt. planowanych odpisów
umorzeniowych (plany amortyzacji), informacje o realizacji planu amortyzacji,
faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych

6.Ś.T

Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych

7.Ś.T

Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla celów podatkowych

8.Ś.T

Możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie PDF, CSV i MS Excel

9.Ś.T

Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu
składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu

10.Ś.T

Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie
dokumentów przyjęcia składnika majątku trwałego, zmiany wartości składnika
majątku trwałego, wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z
uwzględnieniem sposobu wycofania

11.Ś.T

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych składników majątku trwałego

12.Ś.T

Zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych
składników majątku trwałego

13.Ś.T

Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym

14.Ś.T

Miesięczny wydruk naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki
powstawania kosztów

15.Ś.T

Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury (również pustych)
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16.Ś.T

Możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na
podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi

17.Ś.T

Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic
inwentaryzacyjnych

18.Ś.T

Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: finansów,
księgowości, wyceny kosztów normatywnych świadczeń

19.Ś.T

Możliwość rejestrowania związków między wartościami niematerialnymi i prawnymi
a środkami trwałymi

20.Ś.T

Sporządzanie sprawozdań GUS F02, F03

21.Ś.T

Możliwość tworzenia przez użytkownika różnych zestawień, sprawozdań, raportów,
wydruków wg grup, ośrodków kosztów, użytkowników, klasyfikacji środków
trwałych wraz z możliwością definicji raportów

22.Ś.T

Aktualizacja klasyfikacji środków trwałych w przypadku zmiany rozporządzenia

23.Ś.T

Wydruk ewidencji środków trwałych w wersji papierowej i do pliku .XLS z
możliwością ograniczenia dla poszczególnych zdefiniowanych źródeł finansowanie
ich zakupu

24.Ś.T

Możliwość rozliczania dotacji na zakup środków trwałych z kilku źródeł dla jednego
środka trwałego,

25.Ś.T

Możliwość rozliczania dotacji z kilku źródeł z przeznaczeniem na zwiększenie
wartości środka trwałego,

26.Ś.T

Możliwość rozliczania amortyzacji z jednego środka trwałego na kilka ośrodków
kosztów

27.Ś.T

Automatyczna zmiana przypisanych środków trwałych do ośrodka kosztów w
przypadku zmiany nazwy ośrodka kosztów

28.Ś.T

Tworzenie miesięcznej noty amortyzacyjnej obejmującej koszty amortyzacji z
podziałem na ośrodki kosztów oraz obejmującej odpisy z tytułu dofinansowania
środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów

29.Ś.T

Automatyczne księgowanie kosztów amortyzacji oraz odpisów na rozliczenia
międzyokresowe przychodów wg noty amortyzacyjnej

30.Ś.T

Tworzenie planu wartości początkowej, umorzenia i wartości netto za wybrany okres
(miesiące, lata) ze wskazaniem tych danych dla każdego okresu (miesiąca, roku)

31.Ś.T

Podgląd mienia, za które odpowiada zalogowany użytkownik

32.Ś.T

Rejestracja czynności dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, działania
serwisowe, aktualizacje oprogramowania, przeglądy, regulacje, kalibracje,
wzorcowania, sprawdzenia i kontrola bezpieczeństwa

33.Ś.T

Planowanie konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa
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34.Ś.T

Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokołów i zaleceń dot. aparatury
medycznej

35.Ś.T

Sprawozdania z czynności i planów

36.Ś.T

System musi umożliwiać ustawienie powiadomień informujących o planowanej
wizycie serwisowej, terminie ważności wizyty serwisowej, przeterminowanej wizycie
serwisowej

37.Ś.T

Zasilenie modułu danymi z baz danych Zamawiającego

8. ELEKTRONICZNA INWENTARYZACJA
1.E.I

System umożliwia obsługę inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia z
wykorzystaniem kodów kresowych

2.E.I

Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali
wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz dostępny u
Zamawiającego

3.E.I

Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy
na drukarkach dostępnych u Zamawiającego

4.E.I

Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających
kod kreskowy dla wybranych środków trwałych

5.E.I

Drukowane etykiety winny zawierać minimum następujące informacje: unikalny
jednowymiarowy kod kreskowy, dwuliterowy symbol słowny wyróżniający środki
trwałe i wyposażenie (ST lub WP), liczbowy kod środka trwałego/wyposażenia,
nazwę środka trwałego (lub wyposażenia)

6.E.I

Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące
słowniki dotyczące środków trwałych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Słownik producentów sprzętu medycznego
Słownik klasyfikacji aparatury medycznej
Słownik aparatury medycznej
Słownik budynków
Klasyfikacja KST wg GUS
Słownik komórek organizacyjnych
Słownik miejsc użytkowania
Słownik ksiąg inwentarzowych
Słownik rodzajów komponentów
Słownik ośrodków powstawania kosztów
Słownik osób odpowiedzialnych
Słownik rodzajów komponentów
Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego
Słownik komponentów
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7.E.I

Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące
słowniki dotyczące wyposażenia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8.E.I

Lista wyposażenia
Słownik rodzajów wyposażenia
Słownik budynków
Słownik komórek organizacyjnych
Słownik miejsc użytkowania
Słownik ksiąg inwentarzowych
Słownik ośrodków powstawania kosztów

Zasilenie modułu danymi z baz danych Zamawiającego

9. MAGAZYN
1.M

Możliwość obsługi wielu magazynów

2.M

Możliwość określenia asortymentu materiałów ewidencjonowanych w
poszczególnych magazynach

3.M

Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego - dowolna budowa kodu indeksu
materiałowego

4.M

Obsługa różnych metod wyceny rozchodów materiałów

5.M

Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i
rocznym

6.M

Rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego stanu
zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy

7.M

Możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu otwarcia

8.M

Ewidencja przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy
dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności

9.M

Możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie
skorygowanych dostaw

10.M

Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne
typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami
działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z
limitem przypisanym do odbiorcy

11.M

Możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania
kosztów dla celów rachunku kosztów

12.M

Wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu
wewnętrznego

13.M

Wydruk dokumentu korekty rozchodów
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14.M

Ewidencja rozchodów zewnętrznych – możliwość ewidencjonowania różnych typów
rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania
materiałów

15.M

Ewidencja zwrotów od odbiorcy

16.M

Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów

17.M

Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury

18.M

Możliwość prowadzenia rzeczywistych wartości stanów magazynowych na
podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi

19.M

Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument niedoborów

20.M

Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument nadwyżek

21.M

Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów
materiałów, możliwość stworzenia raportu

22.M

Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów,
możliwość stworzenia raportu

23.M

Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych, możliwość stworzenia
raportu

24.M

Wykazy i zestawienia na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla
wybranych grup materiałów

25.M

Wykazy i zestawienia na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla
wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów

26.M

Zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów,

27.M

Wykazy i zestawienia karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej

28.M

Wspieranie obsługi zamówień (w tym publicznych)

29.M

Możliwość wyliczania daty, po upływie, której skończy się bieżący zapas materiału
(na podstawie średniego zużycia za wybrany okres czasu)

30.M

Możliwość tworzenia wykazów towarów, których zapas wystarczy na dłużej niż
zadana ilość dni

31.M

Możliwość tworzenia wykazów towarów, których bieżące zużycie ilościowe za
wybrany okres jest większe od średniego zużycia ilościowego za inny porównywalny
okres czasu

32.M

Możliwość tworzenia wykazu materiałów, które zalegają w magazynie powyżej
zadanej ilości dni

33.M

Przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres

34.M

Dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów

35.M

Kontrola realizacji dostaw i poziomu cen
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36.M

Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność: finansowej, księgowej,
rachunku kosztów

37.M

Możliwość kontroli wykorzystania wartości umów i terminu ważności umów

38.M

Możliwość przesyłania danych o rozchodach materiałów (urządzeń przyjętych na
magazyn) będących, po imporcie w module Środki Trwałe, podstawą do założenia
kartoteki środka trwałego

39.M

Zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: przygotowanie i wysłanie
komunikatu JPK_MAG, odbiór potwierdzenia odbioru (UPO),

40.M

Podgląd wszystkich magazynów z uwzględnieniem kartotek materiałów – tworzenie
raportu

41.M

Pobieranie dokumentów magazynowych z modułu gospodarki materiałowej

42.M

Zatwierdzanie dokumentów PZ, MM, ZW, WZ oraz przesyłanie do modułu
Finansowo-Księgowego

43.M

Eksport z modułu dokumentów PZ, MM, ZW, WZ oraz ich korekt do modułu
Finansowo-Księgowego z wykorzystaniem wzorców eksportu. Możliwość
wyeksportowania danych z wielu dokumentów do jednego dokumentu w module
Finansowo-Księgowym lub możliwość eksportu każdego dokumentu do osobnych
dokumentów modułu Finansowo-Księgowego

44.M

Tworzenie raportu DO korygującego błędną wycenę PZ, błędy w ilości
rozchodowanego materiału, wartość towaru wydanego w ilości stanowiącej ułamek,
stanu magazynowego, cenę materiału. Automatyczne księgowanie raportu w
module finansowo-księgowym

45.M

Możliwość wygenerowania zestawień umożliwiających porównanie danych z
dokumentów GM z dokumentami dotyczącymi stanów magazynowych w systemie
Finansowo-Księgowym

46.M

Eksport wszystkich zestawień do pliku .XLS

47.M

Zasilenie modułu danymi z baz danych Zamawiającego

10.

KOSZTY

1.K

Możliwość podziału ośrodków powstawania kosztów na: ośrodki podlegające
analizom rentowności poprzez określenie zysku/straty w standardzie rachunkowości
zarządczej (porównanie kosztów i przychodów ze sprzedaży wewnętrznej i
zewnętrznej), ośrodki nie podlegające analizom rentowności – nie rozliczane na
poziomie zysku/straty – przekazujące swoje koszty ośrodkom opisanym, powyżej
jako tzw. koszty pośrednie

2.K

Możliwość wykorzystania cenników wewnętrznych świadczeń jako podstawy
rozliczeń wzajemnych (sprzedaży wewnętrznej/zakupów wewnętrznych) dla
ośrodków podlegających analizom rentowności

3.K

Możliwość pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewnętrznych na
podstawie rzeczywistych historycznych kosztów świadczeń w wybranych miesiącach,
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4.K

Możliwość wprowadzania budżetów kosztowych z podziałem na: koszty
bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów, koszty zakupionych świadczeń
wewnętrznych, koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających
budżetowaniu, w tym koszty zarządu

5.K

Możliwość wprowadzania budżetów przychodowych z podziałem na: przychody z
tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych, przychody z tytułu sprzedanych usług
zewnętrznych

6.K

Możliwość budżetowana zysku/straty (różnica budżetów przychodowych i
kosztowych),

7.K

Możliwość generowania kart rentowności dla ośrodków podlegających analizom
rentowności z podziałem na:
a. wykonane koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów
b. wykonane koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych
c. koszty pośrednie przeniesione z ośrodków niepodlegających budżetowaniu,
w tym koszty zarządu
d. wykonane przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych
e. wykonane przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych
f. zysk/strata (różnica przychodów i kosztów

8.K

Automatyczne generowanie budżetów: na podstawie poprzedniego miesiąca,
poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiące

9.K

Możliwość generowania raportów monitorujących procentowe wykonanie budżetu
przychodów i kosztów

10.K

Możliwość generowania procentowej realizacji budżetu w układzie kart rentowności

11.K

Możliwość generowania raportów wartościowych odchyleń wykonania od planu
w układzie kart rentowności

12.K

Możliwość weryfikacji poprawności zestawienia wyników dla wszystkich ośrodków
poprzez: sprawdzenie ustalenia właściwego poziomu cen wewnętrznych z punktu
widzenia całości jednostki Zamawiającego, porównanie z obowiązującym modelem
rozliczenia kosztów realizowanym w zakresie Rachunek kosztów leczenia

13.K

Możliwość automatycznego wielowymiarowego agregowania budżetów i ich
realizacji w jednostkach organizacyjnych wg: rodzajów działalności, grup ośrodków
powstawania kosztów, placówek, rodzajów kosztów

14.K

Możliwość transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel

15.K

Możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie
zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Poradnia, Ruch Chorych i
Apteczka oddziałowa): osobodni, procedury, badania, leki, czas

16.K

Możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu
pacjenta (wydruk jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt
pacjenta nieubezpieczonego) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków
istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów pozostałych świadczeń do kosztów
ogólnych pobytu: w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej
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dostawy, w ramach której zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modułami
Apteka, Apteczka oddziałowa), w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń
17.K

Możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i
prowadzenia analiz ekonomicznych

18.K

Możliwość definiowania wskaźników kosztowo-przychodowych w oparciu o
predefiniowane funkcje dla: pacjentów, ośrodków powstawania kosztów, jednostek
chorobowych, produktów kontraktowych

19.K

Możliwość zestawienia przychodów i kosztów hospitalizacji na poziomie:
pojedynczego pacjenta, kodu JGP, produktu jednostkowego, produktu
kontraktowego, rozpoznania głównego

20.K

Możliwość zestawienia statystyk kosztów pobytów z podziałem na lekarzy
prowadzących

21.K

Możliwość szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie
trwania hospitalizacji w oparciu o dane historyczne lub zdefiniowane cenniki (w
przypadku braku danych historycznych)

22.K

Możliwość prezentacji kosztów zleceń do jednostek zewnętrznych wg przyjętych cen
umownych z daną jednostką

23.K

Określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników
wewnętrznych świadczeń

24.K

Możliwość wprowadzania struktury ośrodków powstawania kosztów w przekroju
rodzajów działalności

25.K

Możliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń i integracja z
aplikacjami medycznymi w zakresie ewidencji wykonania: na podstawie klasyfikacji
procedur medycznych ICD-9, na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych,
innych zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji

26.K

Możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń

27.K

Możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń,

28.K

Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich
poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez Finanse
– Księgowość

29.K

Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy
ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie
zapisów księgowych
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30.K

Przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń wewnętrznych i
zarządu poprzez:
a. określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów poprzez określenie
statusów ośrodków w danych identyfikacyjnych OPK
b. określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK
c. automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z
aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość
d. ręczną modyfikację wartości kluczy
e. określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka

31.K

Możliwość podawania informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące
procedury medyczne: możliwość ręcznego wypełnienia informacji o ilości
wykonanych świadczeń, możliwość automatycznego pobierania informacji o ilości
wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych

32.K

Rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej,

33.K

Rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych w części dotyczącej zleceń
wewnętrznych,

34.K

Rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu.

35.K

Możliwość wprowadzania statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż
procedury medyczne: osobodni, leczonych, łóżek, itp

36.K

Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe

37.K

Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe

38.K

Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty
rodzajowe

39.K

Analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiciu na
koszty rodzajowe

40.K

Analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiciu na koszty rodzajowe

41.K

Analiza kosztów jednostkowych nośników kosztów dla OPK

42.K

Analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich

43.K

Analiza rozpływu kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału
kosztów

44.K

Analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach

45.K

Analiza uśredniona kosztów świadczeń wykonywanych w jednostce Zamawiającego

46.K

Możliwość wydruku karty kosztów dla ośrodków

47.K

Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących
zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka

48.K

Określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub
grupy JGP na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z
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możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowanymi
przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i
obsługi magazynu leków
49.K

Określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu
świadczenia

50.K

Określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz
jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na
podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartości kosztów w podziale na koszty
rodzajowe ręcznie

51.K

Możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej
opisanych

52.K

Możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z
określeniem miejsca wykonania

53.K

Określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane
JGP lub innego oddziału

54.K

Możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń,

55.K

Możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie
wzorca przygotowanego dla całego zakładu.

56.K

Możliwość opisywania tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka
wykonującego,

57.K

Możliwość aktualizacji kosztów nakładów materiałowych w trybie miesięcznym
poprzez: aktualizację „ręczną”, automatyczne przepisanie kosztów materiałów i
leków z poprzedniego miesiąca, integrację w zakresie średnich cen dostaw
materiałów i leków z modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie obsługi
magazynu materiałów i obsługi magazynu leków

58.K

Uaktualnienie kosztów nakładów osobowych personelu

59.K

Wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych

60.K

Wydruk wyliczonych kosztów normatywnych

61.K

Raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc
udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym
funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach
udzielania

62.K

Analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania
kosztów FK z kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości
wykonań

63.K

Możliwość określenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez
aktualizację „ręczną”, automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego
miesiąca, obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do
wyboru koszty bezpośrednie, całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych
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miesięcy, z wyłączeniem wybranych kosztów szczegółowych, wg określonego klucza
podziału

11.

KADRY-PŁACE

1.KP

Obsługa podstawowych danych pracowników w układzie chronologicznym

2.KP

Gromadzenie danych personalnych pracowników:
a. informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych
przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego
b. informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego
kraju
c. informacje o wykształceniu pracownika

3.KP

Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:
a. informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych
b. informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych
c. informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do
wykonywania zawodu
d. informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i
studiach dokształcających
e. informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia
biegłości w posługiwaniu się językiem obcym
f. wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP

4.KP

Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika:
a. informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych
b. informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
(zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych
wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)

5.KP

Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE: informacje o nabytych prawach do
PPK/PPE

6.KP

Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych

7.KP

Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac

8.KP

Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych
badaniach lekarskich

9.KP

Gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika
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10.KP

Gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika:
a. informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika
b. informacje meldunkowe członków rodziny pracownika
c. informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres
gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych
do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika)

11.KP

Obsługa historii zatrudnienia pracownika

12.KP

Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym
zakładem pracy:
a. informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie
b. informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co
najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na
możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu)
c. informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia
wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn
określonych przez zakład

13.KP

Gromadzenie informacji o karach pracownika

14.KP

Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach

15.KP

Gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej (z określeniem norm
przydziałów dla stanowisk)

16.KP

Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie:
a. możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych
stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
godzinowa, kontrakty na czynności medyczne) oraz w różnych komórkach
organizacyjnych
b. przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy
c. możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla
potrzeb ubezpieczenia
d. przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego
stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z
zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla
potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)

17.KP

Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku
pracy:
a. możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy
b. możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy
c. możliwość określenia wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na
podstawie odrębnych regulaminów
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18.KP

Możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie
stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy:
a. możliwość określenia wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na
podstawie odrębnych regulaminów
b. możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie

19.KP

Prowadzenie ewidencji dla personelu tzw. białego” wraz z rozliczeniami zgodnie z
OWU

20.KP

Przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze
informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach
nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym
wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy

21.KP

Automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia
lub dobowej normy czasu pracy

22.KP

Możliwość godzinowego rozliczania urlopów

23.KP

Przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w
ramach stosunku pracy

24.KP

Przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i
przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym
regulaminem

25.KP

Możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących
regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego

26.KP

Przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody
jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż
pracy

27.KP

Informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy

28.KP

Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o
świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

29.KP

Obsługa kandydatów do pracy

30.KP

Gromadzenie informacji o kwalifikacjach kandydata

31.KP

Gromadzenie podstawowych danych osobowych kandydata

32.KP

Gromadzenie danych teleadresowych kandydata

33.KP

Odnotowywanie informacji o stanowisku, na jakie kandydat aplikuje

34.KP

Możliwość wybierania kandydatów z grona byłych lub aktualnych pracowników
jednostki

35.KP

Pozostałe funkcje związane z obsługa kadrową pracowników:
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36.KP

Możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w
ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka
powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika):
a. przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu
b. przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach
etatu
c. przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu

37.KP

Możliwość dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników – grupowa
zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy

38.KP

Możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych
stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa

39.KP

Planowanie i realizacja (na podstawie ofert i planów) szkoleń pracowników

40.KP

Wprowadzanie planów rocznych:
a. na poziomie kierowników jednostek organizacyjnych lub z poziomu działu kadr
b. według dostępnych dla pracowników grup personelu, działów

41.KP

Zatwierdzanie planów szkoleń przez osoby uprawnione

42.KP

Ewidencja odbytych szkoleń:
a. na poziomie kierowników jednostek organizacyjnych lub z poziomu kadr
b. automatyczna rejestracja szkolenia dla pracownika

43.KP

Ocena szkoleń

44.KP

Ocena firm/podmiotów szkolących

45.KP

Ewidencja umów korzyści dla pracownika: umowy lojalnościowe (wraz z
rozliczeniem w przypadku zwolnienia pracownika)

46.KP

Dofinansowanie szkoleń (w tym UE)

47.KP

Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o
pracownikach i ich stosunkach pracy

48.KP

Możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)

49.KP

Możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office

50.KP

Możliwość generowania wymaganych raportów statystycznych do GUS i MZ

51.KP

Możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i
ich stosunkach pracy:
a. możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism)
b. możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office

52.KP

Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla
pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik
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53.KP

Mechanizmy ochrony danych osobowych

54.KP

Możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych
tylko dla wybranych pracowników

55.KP

Możliwość eksportu danych do modułu płacowego

56.KP

System musi wspomagać elektroniczny obieg kart urlopowych poprzez:
a. możliwość zgłoszenia przez użytkownika wniosku urlopowego
b. możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego
c. kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe
d. podgląd informacji o wymiarze i stanie danego typu urlopu
e. przeglądanie danych o urlopach, w ramach określonego zakresu czasowego
f. przekazywanie informacji o nieobecnościach planowanych do systemu kadrowopłacowego

57.KP

System musi wspomagać elektroniczny obieg delegacji poprzez:
a. możliwość zgłoszenia delegacji przez użytkownika
b. możliwość zgłoszenia zaliczki do delegacji
c. możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego
d. kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe
e. przekazywanie informacji o delegacjach do systemu kadrowo-płacowego

58.KP

System musi umożliwiać wyszukiwanie danych kontaktowych pracowników poprzez:
a. wyszukanie pracowników zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej
b. wyszukanie pracowników podlegających danemu przełożonemu
c. wyszukanie pracownika według imienia lub nazwiska

59.KP

System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez
przełożonego, pozwalający na:
a. wyświetlanie aktywności pracownika (rejestracja wniosku urlopowego, delegacji)
b. zatwierdzanie urlopów
c. zatwierdzanie delegacji
d. przeglądanie informacji o nieobecnościach
e. przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich
f. przeglądanie informacji o ilości dni zaległego urlopu wypoczynkowego
g. przeglądanie wyposażenia
h. przekazywanie uprawnień do obsługi wniosków urlopowych i delegacji podległych
pracowników

60.KP

System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez
użytkownika, pozwalający na:
a. wyświetlanie zastępstw urlopowych
b. przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich
c. obsługę akceptacji zastępstw urlopowych
d. obsługę wniosków do korekty
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61.KP

System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez
kadry, pozwalający na:
a. obsługę listy błędnie wyeksportowanych wniosków urlopowych
b. obsługę wniosków urlopowych oczekujących na akceptację
c. przeglądanie wniosków urlopowych wraz z możliwości rejestracji rezygnacji lub
modyfikacji daty zakończenia w przypadku zachorowania pracownika
d. obsługę wniosków delegacyjnych oczekujących na akceptację

62.KP

Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika:
a.
b.
c.
d.
e.

63.KP

informacje o przynależności do urzędu skarbowego
informacje o stopie podatku
informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu
informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych
gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie
jego stosunków pracy w układzie rocznym

Możliwość wyodrębnienia list płac:
a. podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami raz
w miesiącu
b. dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca
c. dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania
przygotowanego rozliczenia z Grafików)
d. premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych
e. przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej
(po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych
składników wynagrodzenia
f. zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych
g. kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne
h. prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału
i. osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych

64.KP

Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE oraz rozliczanie składek PPK/PPE

65.KP

Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac
z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne
grupowanie wprowadzanych danych

66.KP

Dzielenie na ośrodki koszów wynagrodzeń w ramach 1 etatu

67.KP

Przyporządkowywanie dodatków na inny ośrodek kosztów niż wynagrodzenie

68.KP

Możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika
składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych)

69.KP

Możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy
pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy
(etatu)
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70.KP

Rozliczanie personelu tzw. „białego” zgodnie z OWU

71.KP

Możliwość ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w
ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy

72.KP

Możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin
przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu
pracy

73.KP

Możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny
wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i
zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia)

74.KP

Określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach
pieniężnych

75.KP

Możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego

76.KP

Przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac:
a. możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów
nieobecności
b. możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na
podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe
c. możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności, jeśli
podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo
z powody zmian w wynagrodzeniu
d. możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń

77.KP

Przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników

78.KP

Przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają
zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty)

79.KP

Przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach

80.KP

Tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy

81.KP

Możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca
poprzedniego

82.KP

Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych
podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

naliczenie przychodów
naliczenie potrąceń
naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
naliczenie podatków
bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń
możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie
potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac
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83.KP

Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń

84.KP

Możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu
bankowości elektronicznej

85.KP

Możliwość wydruku podstawowych zestawień:
a. lista płac
b. paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych
wzorów pasków (utajnione), przesyłanie pasków drogą mailową
c. karta wynagrodzeń pracownika
d. karta zasiłkowa pracownika
e. formularze rozliczeniowe PIT
f. możliwość emisji danych z formularzy rozliczeniowych PIT w postaci plików XML
g. zestawienia nominałów dla list płac

86.KP

Zamknięcie miesiąca płacowego:
a. kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników
wypłat
b. kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych

87.KP

Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów
dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji
obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana

88.KP

Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb
Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach

89.KP

Możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)

90.KP

Możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office

91.KP

Możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych
o naliczonych wynagrodzeniach:
a. możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism)
b. możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office

92.KP

Możliwość tworzenia sprawozdań DEK-I-0, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, PNT-01 oraz
definiowanie własnych sprawozdań (np. za pomocą filtrów)

93.KP

Prowadzenie rejestru dochodów

94.KP

Możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac
w układzie miesięcznym

95.KP

Automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac

96.KP

Współpraca z systemem Finanse-Księgowość

97.KP

Możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na
kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność
z zakresu Finanse-Księgowość
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98.KP

Możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module
realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów
eksportu)

99.KP

Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla
pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik

100.KP

Generacja zestawień dotyczących kas: bilans kasy, raport o stanie zadłużenia i spłaty

12.
1.ECP

EWIDENCJA CZASU PRACY
Moduł musi działać w oparciu o dane pochodzące z modułu Kadry:
a. dane pracowników
b. dane umów
c. słownik podziału z definicją ośrodków powstawania kosztów

2.ECP

Konfiguracja grafików czasu pracy pracowników:
a. możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu
standardowego pięciodniowego tygodnia pracy
b. możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy
zatrudnienia w danej jednostce zakładu

3.ECP

Definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu
pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu
pracy

4.ECP

Ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów:
a. planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w
poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin
nocnych i świątecznych
b. wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin
nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca
zatrudnienia)

5.ECP

Możliwość rejestracji kilku zdarzeń, w ciągu dnia, dla jednego pracownika

6.ECP

Wydruk grafika czasu pracy

7.ECP

Zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego
uprawnione

8.ECP

Możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla
pracowników

9.ECP

Rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń

10.ECP

Automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby
przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno
być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika)
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11.ECP

Możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na
miejsca zatrudnienia)

12.ECP

System musi przekazywać do modułu Płace czas pracy pracowników z podziałem na
umowy i z rozróżnieniem rodzaju (dyżur, nadgodziny, praca nocna itp.)

13.ECP

Możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego
funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń

14.ECP

Możliwość tworzenia harmonogramu pracy komórki organizacyjnej na podstawie
ewidencji czasu pracy pracowników w różnych kombinacjach (np. obsada
pielęgniarska, lekarska itd.)

15.ECP

Moduł zintegrowany z modułem kadrowym i płacowym

13.

KONTRAKTOWANIE I STATYSTYKA

1.KiS

Zarządzanie umowami NFZ

2.KiS

Możliwość obsługi i rozliczeń z wieloma oddziałami NFZ

3.KiS

Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX

4.KiS

Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

okres obowiązywania umowy
pozycje planu umowy
miejsca realizacji świadczeń
limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe
słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń
jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.)
parametry pozycji pakietów świadczeń

5.KiS

System musi umożliwiać przegląd informacji o miejscach realizacji umów wraz z
informacją o punktach umowy realizowanych w danym miejscu (komórce
organizacyjnej)

6.KiS

System musi umożliwiać przegląd stanu realizacji umów NFZ

7.KiS

Moduł korzysta bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i w
poradniach bez konieczności importu i kopiowania danych

8.KiS

Musi istnieć możliwość rozliczenia pobytu, jeśli dane osobowe uległy zmianie w
trakcie pobytu (hospitalizacji)

9.KiS

Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze
stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania).
Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono
różnice:
a. różnica w cenie świadczenia
b. różnica w wadze efektywnej świadczenia
c. różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego
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10.KiS

Definiowanie dodatkowych walidacji
a. liczba realizacji świadczeń w okresie
b. liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie

11.KiS

Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ubezpieczonym
nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń
uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza
uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
uprawnionym na podstawie Karty Polaka
kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia

12.KiS

System musi umożliwiać przegląd i ewidencję dokumentów potwierdzających
uprawnienia pacjenta do realizacji świadczeń

13.KiS

System musi wspierać rozliczanie świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności poprzez wyznaczanie
prawidłowego zakresu świadczeń związanego z tą grupą pacjentów

14.KiS

System musi umożliwiać wyszukiwanie danych co najmniej na podstawie numeru
dokumentu i identyfikatora pacjenta, który to identyfikator sprawozdawany jest do
NFZ w komunikacie SWIAD

15.KiS

System musi umożliwiać automatyczne przekodowanie procedur medycznych na
świadczenia jednostkowe, zaewidencjonowane podczas odmowy na Izbie Przyjęć
oraz zakończenia pobytu bez przekazania na inny oddział

16.KiS

System powinien umożliwiać wyłączenie automatycznej generacji powyższych
rozliczeń (świadczeń jednostkowych) we wskazanych komórkach organizacyjnych.

17.KiS

System weryfikuje pobyty dłuższe niż 1 doba, dla IP

18.KiS

System umożliwia weryfikację poprawności rozliczeń zleceń

19.KiS

Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian
dotyczących
a.
b.
c.
d.

numeru umowy
zakresu świadczeń
wyróżnika
świadczenia jednostkowego

20.KiS

Możliwość zbiorczego wykonania operacji uzupełnienia i poprawienia danych dla
Izby Przyjęć

21.KiS

Możliwość wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych
świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną

22.KiS

Przegląd informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do świadczeń w
każdym dniu pobytu

23.KiS

Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć
możliwość modyfikacji danych
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24.KiS

System musi umożliwiać automatyczną sprawozdawczość (eksport i import danych)
do systemu NFZ z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). W zakresie
eksportu danych do NFZ.

25.KiS

W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania
danych, operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS

26.KiS

System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej
godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin

27.KiS

System musi umożliwić weryfikacje zestawów świadczeń pod kątem: poprawności i
kompletności wprowadzonych danych oraz danych zakwestionowanych przez
system NFZ

28.KiS

System musi umożliwiać weryfikację poprawności i kompletności danych w sposób
zautomatyzowany, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem (np. w godzinach
nocnych)

29.KiS

System umożliwia weryfikację ciągłości kategorii procedur ICD9
zaewidencjonowanych na Izbie Przyjęć

30.KiS

System musi umożliwiać przeglądanie danych archiwalnych dotyczących błędów
weryfikacji, powstałych podczas grupowej weryfikacji świadczeń lub eksportu
świadczeń

31.KiS

Wyszukiwanie pozycji błędnie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ

32.KiS

Wyszukiwanie po numerach w księgach

33.KiS

Wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9

34.KiS

Wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ

35.KiS

Wyszukiwanie po instytucji kierującej

36.KiS

Wyszukiwanie po personelu kierującym/ realizującym

37.KiS

Wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych

38.KiS

Wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi

39.KiS

Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze rozliczone

40.KiS

Wyszukiwanie po statusie rozliczenia

41.KiS

Wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej umowy

42.KiS

Wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie jednostkowe

43.KiS

Wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji

44.KiS

Wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie

45.KiS

Wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień
pacjenta
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46.KiS

System musi umożliwiać ewidencję i sprawozdawczość świadczeń z uwzględnieniem
współczynników korygujących

47.KiS

Wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o skorygowaniu
nie została sprawozdana do systemu NFZ

48.KiS

Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie
obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika

49.KiS

Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat
P_SWI)

50.KiS

Import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX)

51.KiS

Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących

52.KiS

Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących

53.KiS

Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia
wysokospecjalistyczne

54.KiS

Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących

55.KiS

Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie
LIOCZ

56.KiS

Przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika

57.KiS

Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów

58.KiS

Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunków

59.KiS

Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością
wewnętrzną (możliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych
świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego)

60.KiS

Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

numeru umowy
zakresu miesięcy sprawozdawczych
miesiąca rozliczeniowego
jednostki realizującej
zakresu świadczeń i wyróżnika
świadczenia
numeru szablonu
uprawnienia pacjenta do świadczeń

61.KiS

Zestawienie z realizacja planu umowy,

62.KiS

Zestawienie wykonań przyrostowo,

63.KiS

Zestawienie wykonań według miejsc realizacji

64.KiS

Sprawozdanie rzeczowe

65.KiS

Eksport danych do formatu XLS
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66.KiS

Generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością wymaganą
przez OW NFZ

67.KiS

Sprawozdanie finansowe

68.KiS

Zestawienie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

69.KiS

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie przepisów o
koordynacji (UE)

70.KiS

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
(decyzja wójta/burmistrza)

71.KiS

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na
podstawie art. 12 lub art. 13 ustawy

72.KiS

Wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego

73.KiS

System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń
dotyczącej danego zestawu świadczeń.

74.KiS

System powinien umożliwiać wykorzystanie słownika jednostek rozliczeniowych

75.KiS

Integracja z innymi modułami systemu

76.KiS

Ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni

77.KiS

Ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

78.KiS

Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego

79.KiS

System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do
systemu Finansowo-Księgowego

80.KiS

Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP

81.KiS

Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hospitalizacji za
pomocą wbudowanego grupera JGP

82.KiS

Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

83.KiS

Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji

84.KiS

Możliwość wyznaczania JGP dla każdego z pobytów oddzielnie

85.KiS

Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP
wynikające z publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ

86.KiS

Wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie
umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna

87.KiS

Możliwość ręcznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera
lokalnego i grupera NFZ

88.KiS

Możliwość automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z którego
pochodzi element kierunkowy wyznaczonej JGP
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89.KiS

Wsteczna weryfikacja poprawności wyznaczonych wcześniej JGP z możliwością
aktualizacji JGP na poprawną

90.KiS

Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z
wsteczną datą obowiązywania, które mogą obejmować różnice w
zaewidencjonowanych taryfach, różnice w zaewidencjonowanych JGP

91.KiS

Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające
wpływ na wyznaczoną JGP:
a. konieczność zmiany JGP,
b. konieczność zmiany taryfy,
c. konieczność przepięcia JGP do pobytu na innym oddziale

92.KiS

Wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów
a.
b.
c.
d.
e.
f.

data zakończenia hospitalizacji,
wersja grupera za pomocą którego wyznaczono JGP
kod JGP,
rozpoznanie główne
kod procedury medycznej,
status rozliczenia

93.KiS

Wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany
kombinacji rozpoznań wypisowych

94.KiS

Możliwość porównania wersji grupera. Wynik porównania powinien być możliwy do
zapisu w formacie XLS.

95.KiS

Wsteczna weryfikacja z możliwością aktualizacji JGP pod kątem znalezienia bardziej
optymalnej JGP

96.KiS

Jeśli dla hospitalizacji istnieje aktywne świadczenie JGP ze wskazanym sposobem
rozliczenia związanym z urazami wielonarządowymi (UJ1, UJ2, UJ3), system
powinien sprawdzić, czy wśród rozpoznań wypisowych hospitalizacji występuje
rozpoznanie z listy T07 dla wersji grupera zgodnej ze wskazanej w świadczeniu JGP

97.KiS

Możliwość wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej karty

98.KiS

Możliwość wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora
JGP)

99.KiS

Symulator JGP dostępny w systemie również dla oddziałów szpitalnych i poradni,
działający w oparciu o dane medyczne zgromadzone w systemie medycznym

100.KiS

Symulator JGP dostępny poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności dostępu do
zewnętrznej sieci Internet

101.KiS

System musi umożliwiać wstępne zasilania symulatora JGP danymi wybranego
zestawu świadczeń (hospitalizacji, wizyty), a w przypadku niezakończonych
hospitalizacji system musi umożliwiać uzupełnienie wymaganych pozycji symulatora
domyślnymi danymi
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102.KiS

Możliwość sprawnej modyfikacji danych w symulatorze JGP i obserwacja wpływu
zmian na wyznaczane JGP

103.KiS

Wskazywanie JGP z podziałem na:
a. JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru
b. JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków
c. JGP, które istnieją w planie umowy świadczeniodawcy

104.KiS

Wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności wyznaczonych JGP z
punktu widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w planie umowy a tym samym
możliwych do rozliczenia)

105.KiS

W przypadku wskazania JGP do których pacjent mógłby zostać zakwalifikowany
jednak nie zostały spełnione wszystkie warunki wskazanie tych warunków

106.KiS

Możliwość przeglądu podstawowych informacji o wybranej JGP

107.KiS

Wartości taryf dla poszczególnych trybów hospitalizacji

108.KiS

Parametry związane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupą, taryfa
dla hospitalizacji trwających < 2 dni, wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt
finansowany grupą)

109.KiS

Parametry JGP (warunki, które musi spełniać hospitalizacja)

110.KiS

Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie

111.KiS

Prezentacja wykresów ilustrujących zależność naliczonych taryf od czasu
hospitalizacji pacjenta

112.KiS

Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika

113.KiS

Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych

114.KiS

Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń
wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika

115.KiS

Prowadzenie kolejek oczekujących

116.KiS

Wykaz osób oczekujących w kolejce

117.KiS

Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku
odległego terminu realizacji świadczenia)

118.KiS

Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki
pilne/przypadki stabilne)

119.KiS

Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną
zmiany

120.KiS

Możliwość przywrócenia do kolejki oczekujących pacjenta wykreślonego

121.KiS

Zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów
zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego
miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni)
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122.KiS

Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami

123.KiS

Możliwość zbiorczego przeliczania pierwszych wolnych terminów dla wszystkich
kolejek oczekujących: wszystkich aktywnych pozycji, wybranych oczekujących

124.KiS

Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy
posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością
aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ

125.KiS

Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne
zawierających liczbę oczekujących, szacunkowy czas oczekiwania, średni rzeczywisty
czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w
rozporządzeniu)

126.KiS

Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z
zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących

127.KiS

Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących

128.KiS

Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń
wysokospecjalistycznych

129.KiS

Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących

130.KiS

Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
a. rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury
medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego)
b. kod kolejki
c. stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją)
d. kategoria medyczna (pilny, stabilny)
e. data wpisu (od .. do ..)
f. data planowanej realizacji (od .. do ..)
g. data skreślenia z kolejki (od .. do ..)

131.KiS

Integracja z AP-KOLCE

132.KiS

Obsługa komunikacji z systemem AP-KOLCE

133.KiS

Potwierdzanie odbioru komunikatu, dla komunikatów tego wymagających,
bezpośrednio w aplikacji

134.KiS

Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ podczas
rejestracji na Izbie Przyjęć, rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni,
weryfikowany jest stan na dzień rejestracji

135.KiS

System musi umożliwić sprawdzenie statusu eWUŚ dla pacjentów wpisanych do
Księgi Oczekujących.

136.KiS

Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej

137.KiS

System musi umożliwić powiadamianie użytkownika o przebiegu zbiorczej
weryfikacji uprawnień eWUŚ z użyciem kanałów SMS i e-mail.
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138.KiS

System musi umożliwiać taką konfigurację procesu weryfikacji uprawnień eWUŚ, aby
w przypadku pracy w konfiguracji sieci jednostek, system sprawdzał uprawnienia
eWUŚ pacjenta w jednym z poniższych trybów: uprawnienia pacjenta sprawdzane w
kontekście wszystkich Oddziałów Wojewódzkich NFZ odpowiadającym
Świadczeniodawcom objętych funkcjonalnością sieci jednostek oraz uprawnienia
pacjenta sprawdzane były wyłącznie w kontekście właściwego płatnika wskazanego
w danych zestawu świadczeń (wizyty, hospitalizacji), a nie wszystkich płatników NFZ
zdefiniowanych w systemie

139.KiS

Weryfikacja uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca pacjentów
a.
b.
c.
d.
e.

przebywających na oddziale,
przebywających na obserwacji na izbie przyjęć
w trakcie wizyt
wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych
dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt
rozliczony

140.KiS

Oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta na liście pacjentów oraz w
widocznym miejscu przy danych pacjenta

141.KiS

System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów wspólnego co najmniej dla
modułów: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna, Oddział, Izba przyjęć.

142.KiS

System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych
parametrów, w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

identyfikator pacjenta
data urodzenia i miejsce
imię ojca i matki
miejsce urodzenia
płeć
PESEL opiekuna
nazwisko rodowe matki
miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny)
pobyt w jednostce
pobyt w okresie
nr telefonu
adres e-mail
nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta
rodzaj i nr dokumentu tożsamości
status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjęcia poza kolejnością

143.KiS

System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów:
dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu
ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia

144.KiS

System musi umożliwić wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości (NN) co
najmniej w oparciu o:
a. płeć (męska, żeńska, nieznana)
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b. fragment (fraza) opisu pacjenta

145.KiS

System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów:
dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu
ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia

146.KiS

Musi istnieć możliwość modyfikacji i rejestracji danych pacjentów,

147.KiS

Musi istnieć możliwość przeglądu danych archiwalnych pacjenta:
a. w zakresie danych osobowych,
b. w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

148.KiS

System musi umożliwiać zatwierdzenie wniosku użytkownika o zmianę danych
użytkownika i/lub personelu.

149.KiS

System musi umożliwiać podgląd złożonych wniosków oraz ich statusów w
kontekście osoby składającej wniosek oraz wszystkich użytkowników.

150.KiS

System musi umożliwiać obsługę wniosków użytkownika o zmianę:
a. danych personalnych
b. danych kontaktowych
c. danych wymaganych w dokumentacji medycznej (tytuł naukowy, tytuł
zawodowy, specjalizacje)

151.KiS

System musi umożliwiać potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i
poprawności dokumentacji,
System musi umożliwić obsługę ksiąg:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Księga Główna,
Księga Odmów,
Księga Zgonów,
Księga Noworodków,
Księga Oczekujących,
Księga Ratownictwa
Księga Transfuzji
Księga Badań
Księga Oddziałowa
Księga Zabiegów
Księga Zdarzeń Niepożądanych

152.KiS

System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków dla
wybranych rodzajów dokumentacji

153.KiS

System musi umożliwiać definiowanie własnych wykazów

154.KiS

System powinien umożliwiać generowanie raportów statystycznych dla
nieaktywnych Jednostek Organizacyjnych Szpitala
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155.KiS

System musi umożliwiać projektowanie formularzy dokumentacji medycznej

156.KiS

System musi umożliwiać wydruk, co najmniej: karty statystycznej, karty zgonu

157.KiS

System musi umożliwiać tworzenie raportów:
a. zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
b. liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
c. diety podane pacjentom oddziału

158.KiS

Wbudowane raporty standardowe:
a. statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w
okresie (liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni)
b. z obłożenia łóżek
c. dekursusów

159.KiS

Wysyłanie raportu z obłożenia łóżek na zdefiniowany adres e-mail
a. zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej
(sumaryczne i osobowe)
b. pacjenci powracający do szpitala, z uwzględnieniem pacjentów powracających na
ten sam oddział

160.KiS

System powinien umożliwić wydruk raportów w formacie XLS, PDF

161.KiS

System musi umożliwić wykonanie raportu pacjentów powracających do szpitala
(dla wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala)

162.KiS

System musi umożliwiać przygotowanie elektronicznych dokumentów wymaganych
do zapewnienia komunikacji z instytucjami nadrzędnymi

163.KiS

System musi umożliwiać określenie kategorii łóżka (stałe, dostawka). Kategoria łóżka
powinna być widoczna co najmniej w raportach statystycznych oddziału, dzienniku
ruchu chorych oddziału oraz wskaźnikach szpitalnych

164.KiS

System musi umożliwiać eksport danych statystycznych oraz ilościowych o
wykonanych świadczeniach do pliku.xls z możliwością wykorzystania przez moduły
Rachunku Kosztów Leczenia

165.KiS

System powinien umożliwiać obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej z
możliwością eksportu danych w formacie xls

166.KiS

System musi umożliwiać definiowanie wykazów z możliwością eksportu danych w
formacie xls
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167.KiS

Raporty: realizacja planu umowy NFZ
a.
b.
c.
d.
e.
f.

bieżąca weryfikacja realizacji planu umowy NFZ
podział na jednostki/kody resortowe
rozbicie na miesiące sprawozdawcze oraz zbiorczo od początku umowy
wykresy przedstawiające poziom realizacji umowy
bieżąca weryfikacja realizacji Umów NFZ
uwzględnia wprowadzone przez użytkownika wartość planu dla jednostki oraz
cenę punktu
g. prezentacja postępu czasu umowy
h. współczynnik jakościowy: weryfikacja spadku/wzrostu średniej wartości
hospitalizacji
i. współczynnik jakościowy: weryfikacja spadku/wzrostu realizacji w AOS
168.KiS

Raporty: ruch chorych – hospitalizacje
a. kompleksowy raport ruchu chorych za dzień
b. prezentacja danych poprzedniego pobytu/poprzedniej hospitalizacji (pacjenci
powracający)
c. bieżąca kontrola przyjęć/wypisów z jednego miejsca - bez potrzeby poświęcania
czasu na lekturę ksiąg oddziałowych i weryfikację poprzednich pobytów

169.KiS

Raporty: Izba Przyjęć / Szpitalny Oddział Ratunkowy
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

170.KiS

bieżąca weryfikacja wizyt
kategorie Triage
personel realizujący
tryby przyjęcia oraz zakończenia pobytu
kategoria rozliczeniowa
błędy w kategoriach rozliczeniowych
weryfikacja rozliczeń UE
roczna analiza pracy IP

Raporty: rozliczenia przetoczeń składników krwi
a. wydania składników krwi dla pacjentów
b. weryfikacja przetoczeń w systemie HIS
c. weryfikacja rozliczeń składników krwi NFZ (uwzględniając cennik RCKiK)

171.KiS

Raporty: rehabilitacja - rozliczenia pacjentów
a. weryfikacja rozliczeń pacjentów pod względem wprowadzonych
rozliczeń/dokumentów
b. wskazanie rozliczeń wymagających przekodowania zakresu świadczeń

172.KiS

Raporty: struktura leczonych
a. struktura leczonych dla potrzeb raportów GUS/statystyki
b. kody terytorialne pacjentów wraz z informacją o ilości brakujących danych
c. grupowanie po jednostkach szpitala lub kodzie VIII resortowym
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173.KiS

Raporty: wykaz wyborców
a.
b.
c.
d.

174.KiS

wybory Prezydenckie
wybory do Sejmu/Senatu
wybory do Europarlamentu
wybory Samorządowe

Raporty: poprawność rozliczeń TISS28
a. analiza poprawności rozliczeń TISS28
b. prezentacja wartości punktowej wraz z informacją o utworzeniu pozycji
rozliczeniowych

175.KiS

Raporty: harmonogramy przyjęć
a. weryfikacja obowiązku wpisu do harmonogramu przyjęć na podstawie wizyt
zaplanowanych w terminarzu rejestracji
b. weryfikacja poprawności wpisów do harmonogramu
c. weryfikacja poprawności synchronizacji danych z AP-KOLCE

176.KiS

Raporty: analiza pacjentów jednostki/szpitala
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

177.KiS

Raporty: analiza pracy Oddziału
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

178.KiS

struktura wiekowa
płeć
miejscowość
kody terytorialne
ilość pacjentów
ilość unikalnych pacjentów
czasy pobytów

ilość pobytów
grupy JGP
procedury zabiegowe
rozpoznania
czas pobytu
lekarz prowadzący
tryb przyjęcia
tryb zakończenia pobytu
instytucja/lekarz kierujący

Raporty: rozliczenia dla lekarzy (dla zalogowanego lekarza)
a.
b.
c.
d.
e.

ilość wykonanych badań/konsultacji
pobyty pacjentów/osobodni
ilość porad AOS
wartość rozliczeń AOS
zlecone badania (AOS i Oddział)
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179.KiS

Raporty: analiza zdawalności teczek Historii Choroby do Archiwum
a. weryfikacja ilości utworzonych teczek dla hospitalizacji/pobytów oddziałowych
b. lista teczek nie przekazanych do Archiwum z podziałem na jednostki
c. zestawienie brakujących teczek oraz opóźnienia w przekazaniu

180.KiS

Raporty: rozliczenie rehabilitacji
a.
b.
c.
d.

Raporty: zestawienie wykonanych zabiegów dla fizjoterapeuty
zestawienie wykonanych zabiegów dla jednostek zlecających
podział na fizjoterapię/kinezyterapię
rozliczenia czasu pracy dla fizjoterapii domowej

181.KiS

Raporty: weryfikacja eWUŚ

182.KiS

Raporty: rozliczenie czasu pracy personelu Bloku Operacyjnego
a. czas pracy lekarzy oraz anestezjologów
b. sumowanie pod kątem dnia/godziny rozpoczęcia zabiegu (nadgodziny)
c. obłożenie sal bloku operacyjnego"

183.KiS

Raporty: Transport sanitarny
a.
b.
c.
d.

zestawienie km dla OPK
zestawienie czasu pracy personelu
zestawienie km pod kątem usług
zestawienie km pod kątem pojazdów

184.KiS

Raporty: Diety szpitalne

185.KiS

Raporty: Wyszukiwanie tekstów
a.
b.
c.
d.

186.KiS

w składowych historii choroby
w historii zdrowia i choroby
wyniki badań diagnostycznych
wyniki konsultacji

Definicja harmonogramów przyjęć zgodnie z wymaganiami płatnika:
- do komórek organizacyjnych
- do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych
przez płatnika
- onkologicznych
- na procedurę (AP-KOLCE)

187.KiS

Prowadzenie harmonogramów przyjęć wraz z wykazem osób wpisanych w
harmonogramie

188.KiS

System musi umożliwiać określenie dla wybranych harmonogramów, wymogu
wskazania na wpisie wartości innej niż 'Nie dotyczy' w kontekście operowanej strony

189.KiS

Wskazanie tych definicji harmonogramów przyjęć, które po wczytaniu aneksu do
umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z
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możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów
w umowie z NFZ
190.KiS

Możliwość zbiorczego przenoszenia pacjentów pomiędzy harmonogramami
- Wszystkich aktywnych pozycji
- Wybranych pozycji

191.KiS

Możliwość zbiorczego przeliczania pierwszych wolnych terminów dla wszystkich
harmonogramów przyjęć

192.KiS

Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku
odległego terminu realizacji świadczenia)

193.KiS

Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki
pilne/przypadki stabilne)

194.KiS

Rejestracja wpisu do harmonogramu o kategorii innej niż oczekujący, powinna
odbywać się bez podziału na przypadki pilne i stabilne

195.KiS

System musi automatycznie podpowiadać kod uprawnienia do obsługi pacjenta poza
kolejnością, na podstawie jego dokumentów uprawniających (pokrywających się z
dostępnymi kodami uprawnień do obsługi poza kolejnością) zaewidencjonowanych
w systemie.

196.KiS

System musi umożliwiać określenie listy harmonogramów, dla których wymagana
jest ewidencja okolic ciała.

197.KiS

System musi umożliwiać konfigurację walidacji wymaganych kodów resortowych na
skierowaniu ewidencjonowanym w ramach wpisu do harmonogramu.

198.KiS

System musi umożliwiać rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia
świadczenia wraz z przyczyną zmiany

199.KiS

System musi rejestrować przypadki zmiany: kategorii pacjenta, kategorii medycznej
wraz z uzasadnieniem zmiany

200.KiS

System musi umożliwiać przywrócenie do harmonogramu pacjenta wykreślonego

201.KiS

System musi umożliwiać grupową zmianę planowanego terminu udzielenia
świadczenia na wskazany dzień lub o wskazaną liczbę dni, wraz z podaniem
przyczyny zmiany.

202.KiS

System musi umożliwiać automatycznie podpowiadanie kategorii pacjenta na
podstawie trybu przyjęcia na wizytę/pobyt podczas ewidencji danych
harmonogramu.

203.KiS

System musi umożliwiać konfigurację walidacji wymogu uzupełnienia danych
harmonogramu podczas przyjęcia pacjenta.

204.KiS

System musi umożliwiać automatyczne skreślenie wpisu na podstawie realizowanej
wizyty/pobytu.
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205.KiS

Zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów
zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego
miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni)

206.KiS

System umożliwia generowanie statystyk harmonogramów przyjęć w podziale na
kategorie pacjentów

207.KiS

Generowanie statystyk oczekujących z podziałem na przypadki pilne i stabilne:
- Liczba oczekujących
- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce
- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem
opublikowanym w rozporządzeniu)

208.KiS

Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z
zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących

209.KiS

Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących

210.KiS

Obsługa komunikacji z systemem AP-KOLCE, w zakresie:
a. powiązania harmonogramu przyjęć prowadzonego w systemie AP-KOLCE z
harmonogramem zdefiniowanym w systemie
b. aktualizacji danych harmonogramu
c. dodania pacjenta w systemie AP-KOLCE
d. aktualizacji danych pacjenta w systemie AP-KOLCE
e. dodania i aktualizacji danych wpisu pacjenta w harmonogramie przyjęć

211.KiS

Potwierdzanie odbioru komunikatu, dla komunikatów tego wymagających,
bezpośrednio w aplikacji

212.KiS

Prowadzenie kolejek onkologicznych i kolejek na procedurę

213.KiS

System musi umożliwiać oznaczenie wpisu do harmonogramu jako oczekującego na
automatyczną synchronizacje z AP-KOLCE w zdefiniowanym czasie

214.KiS

System musi prezentować informację o braku synchronizacji wpisu z systemem APKOLCE.

215.KiS

System umożliwia przekazywanie informacji o pierwszych wolnych terminach dla
sprawozdawanych harmonogramów

216.KiS

System powinien wspomagać proces przygotowania danych dla AOTMiT w ramach
umów o współpracy bieżącej

217.KiS

System powinien umożliwiać przygotowanie plików OM, PL, WM, PR, PR_HR, CP,
SM, OG dla AOTM wg obowiązującej specyfikacji
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14.
1.IP
2.IP

3.IP
4.IP

5.IP

6.IP
7.IP
8.IP
9.IP
10.IP
11.IP
12.IP
13.IP
14.IP
15.IP
16.IP

17.IP

IZBA PRZYJĘĆ

Przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych łącznie z nr
telefonu i adresem e-mail
Rejestracja pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć:
a. wprowadzenie danych o rozpoznaniu z wykorzystaniem słownikaICD10,
b. wprowadzenie danych ze skierowania a w przypadku e-skierowania możliwość
importu danych z e-skierowania,
c. wprowadzenie danych płatnika,
d. wpisanie wywiadu wstępnego/przedporodowego z możliwością użycia
słownika
Oznaczenie danych pacjenta: oddział NFZ, uprawnienia pacjenta, nr pacjenta w
kartotece
Wskazanie opiekunów - możliwość dodania danych: Imię, Nazwisko, Pesel, Telefon,
adres zamieszkania. Możliwość odnotowania, że pacjent jest ubezwłasnowolniony
lub niezdolny do świadomego wyrażania zgody, wówczas dane dotyczące
opiekunów są wymagane do uzupełnienia
Możliwość ewidencjonowania i wydruk oświadczeń pacjenta/opiekuna prawnego
potwierdzających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Zarejestrowanie jakie stałe leki przyjmuje pacjent z użyciem słownika leków, a jeśli
danego leku nie byłoby w słowniku, wówczas w polu notatek
Możliwość ewidencji specyficznych danych dotyczących pacjentów z krajów Unii
Europejskiej przyjmowanych w ramach przepisów o koordynacji
Możliwość rejestracji danych pacjenta przyjmowanego na podstawie decyzji
wydanej przez wójta/burmistrza
Możliwość wprowadzenia informacji o trybie przyjęcia i o wyrażeniu zgody pacjenta
na leczenie
W przypadku braku zgody pacjenta na leczenie możliwość ewidencji podstawy
przymusowego przyjęcia
Możliwość określenia czy świadczenie jest świadczeniem ratującym zdrowie lub
życie pacjenta
Możliwość ewidencji godziny przyjęcia pacjenta oraz godziny zakończenia obsługi
Moduł umożliwia blokadę dokonania ponownego przyjęcia pacjenta
przebywającego już w szpitalu
Moduł umożliwia zdefiniowanie czy i dla jakich oddziałów dostępne jest dokonanie
ponownego przyjęcia pacjenta przebywającego już w szpitalu
Prowadzenie rejestru pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych z
poszczególnych pobytów w szpitalu
System musi umożliwiać obsługę rejestru pacjentów, wspólnego co najmniej dla
modułów: Przychodni, Pracowni Diagnostycznych, Oddziałów, Izby przyjęć,
Zakładów, Laboratorium
Możliwość informowania zaraz przy przyjęciu pacjenta w Izbie Przyjęć o
stwierdzonym wcześniej nosicielstwie patogenu alarmowego/czynnym zakażeniu
patogenem alarmowym w celu wprowadzenia wczesnej izolacji
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18.IP
19.IP
20.IP

21.IP
22.IP
23.IP
24.IP
25.IP

26.IP

27.IP
28.IP

29.IP
30.IP

31.IP

32.IP
33.IP
34.IP

35.IP
36.IP
37.IP

Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów
Możliwość przyjęcia pacjenta NN
Scalenie danych pobytu pacjenta w przypadku braku możliwości pierwotnego
zweryfikowania jego danych z poprzednimi pobytami po potwierdzeniu danych
osobowych np. pacjenta NN
Weryfikacja pacjenta w systemie e-WUŚ i archiwizacja kolejnych wpisów
Odnotowanie wykonanych pacjentowi procedur
Możliwość elektronicznych zleceń wewnętrznych (laboratorium, pracownie, blok
operacyjny) i odbioru wyników badań
Możliwość wystawiania recept elektronicznych oraz wydruku recept z systemu dla
chorych niewymagających hospitalizacji
Opcja wypisywania druków, zaświadczeń, skierowań, zwolnień z pracy; możliwość
podglądu druków wypisywanych poprzednio (zarówno z oddziału jak i poradni) z
możliwością powielania, kopiowania itd. – również w wersji elektronicznej (eskierowania, e-ZLA)
Ewidencja produktów zgodnie z NFZ oraz monitorowanie kategoryzacji pacjentów
(czy wszystkie procedury zostały wpisane w odniesieniu do produktu i kategorii I, II,
III, IV)
Ewidencja zużytych środków farmaceutycznych i innych środków dostępnych w
apteczce jednostki
Blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku Karty Zgłoszenia
Choroby Psychicznej/Nowotworowej/ Zakaźnej i innych wymaganych przepisami
prawa, jeśli pacjentowi zaewidencjonowano takowe rozpoznanie
Możliwość definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który
musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta
Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z obowiązujących
trybów wypisu z uwzględnieniem następujących wpisów:
a. odmowa przyjęcia do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad
Ambulatoryjnych,
b. zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia i odnotowanie skierowania
pacjenta do kolejki oczekujących – wpis do Księgi Oczekujących,
c. skierowanie na oddział (ustalenie trybu przyjęcia) – wpis do Księgi Głównej,
d. odnotowanie zgonu pacjenta w Izbie Przyjęć – wpis do Księgi Zgonów,
e. udzielenie pomocy doraźnej– wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych
Prowadzenie analizy odmów hospitalizacji w oparciu o ustalony katalog. Katalog
będzie dostępny dla lekarza z poziomu porady/odmowy. Zarejestrowana przyczyna
odmowy będzie widoczna w Księdze Porad i Odmów Ambulatoryjnych
Obsługa kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO)
Możliwość przyjęcia pacjenta na podstawie karty DiLO
Weryfikacja zgodności danych oraz kompletu danych niezbędnych do przyjęcia
pacjenta na podstawie karty DiLO, w tym tryb przyjęcia, numer karty, etap realizacji
karty
Możliwość założenia karty DiLO w trakcie trwania świadczenia
Możliwość założenia kolejnej karty DiLO pacjenta dla drugiej grupy rozpoznań bez
konieczności zamykania aktywnej karty
Możliwość zablokowania zakładania kilku aktywnych kart DiLO dla pacjenta
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38.IP
39.IP
40.IP
41.IP
42.IP
43.IP
44.IP
45.IP
46.IP
47.IP
48.IP
49.IP
50.IP
51.IP
52.IP
53.IP

54.IP
55.IP
56.IP
57.IP
58.IP
59.IP
60.IP

61.IP

Możliwość wydruku karty DiLO w wybranym trybie: tylko strony dot. Obsługiwanego
etapu karty, wszystkie strony, objaśnienia
Możliwość realizacji kilku etapów karty DiLO podczas jednego świadczenia
Możliwość zamknięcia karty DiLO podczas realizacji świadczenia
Możliwość anulowania wprowadzonej karty DiLO
Możliwość usunięcia informacji o realizacji etapu karty DiLO w ramach świadczenia
bez konieczności usuwania całej karty
Podgląd listy świadczeń, w ramach których następuje realizacja kolejnych etapów
obsługi karty DiLO
Możliwość wystawienia skierowania do innego Szpitala z Izby Przyjęć, również eskierowania
Możliwość wystawienia karty informacyjnej z przyczyną odmowy przyjęcia do
szpitala wystawianej w Izbie Przyjęć
Generowanie wymaganych przez NFZ raportów z kolejki oczekujących
Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje
Skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form
płatności)
Przegląd ksiąg: Księga Główna, Oczekujących, Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
Zgonów
Wydruk danych z poszczególnych ksiąg
Możliwość sprawdzenia stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach
Wydruk pierwszej strony historii choroby nowo przyjętego pacjenta wg różnych,
zdefiniowanych na etapie wdrożenia wzorów historii choroby
Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby
przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, przyjęcie ambulatoryjne itp.) z zakresu
danych gromadzonych w systemie
Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w
przeszłości na Izbie Przyjęć
Odczyt kodu kreskowego z opaski pacjenta
Możliwość parametryzacji pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala
Wydruk opasek dla pacjenta z kodem kreskowym
Nadruk danych pacjenta na wzór Historii choroby (wzory dokumentów
obowiązujących w Szpitalu)
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, w zakresie co najmniej identyfikacji
pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej
Moduł umożliwia generowanie zestawień:
a. wizyty w Izbie Przyjęć (zestawienie wszystkich wizyt w danym okresie wg
decyzji dot. procesu leczenia),
b. zestawienie wykonania produktów NFZ dotyczących danej wizyty,
c. zestawienie rozpoznań określonych u pacjentów, zestawienie bieżących przyjęć
w Izbie Przyjęć.
System umożliwia ograniczenie kryteriów wyszukiwania pacjentów na liście, na
podstawie kilku cyfr PESEL
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62.IP

63.IP
64.IP

65.IP
66.IP

67.IP

68.IP

System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów:
dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu
ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia
System musi umożliwić wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości (NN) co
najmniej w oparciu o: płeć (męska, żeńska, nieznana), fragment opisu pacjenta
System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów:
dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu
ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia
W zależności od konfiguracji system musi umożliwiać prezentację statusu TRIAGE
podczas przeglądu informacji o wizytach i hospitalizacjach pacjenta
System musi kontrolować poprawność wprowadzanych danych pacjenta, co
najmniej w zakresie: numeru PESEL oraz jego zależności z płcią i datą urodzenia
pacjenta, numeru dokumentu tożsamości (co najmniej dla dowodu osobistego i
prawa jazdy)
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych kryteriów, w
szczególności:
a. status eWUŚ
b. nazwisko, imię i nr PESEL, wiek
c. identyfikator pacjenta w systemie informatycznym
d. nr w księdze
e. rozpoznanie
f. lekarz badający
g. status sprzedaży
h. odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergie/uczulenie
System umożliwia modyfikację danych pacjentów z możliwością zidentyfikowania
kto i kiedy dokonał zmian

69.IP

System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta: w zakresie danych
osobowych, w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

70.IP

System musi umożliwiać rejestrację rozpoznania: wstępnego, końcowego oraz
rozpoznań towarzyszących

71.IP

System powinien umożliwiać kopiowanie rozpoznań z: poprzedniej jednostki,
poprzedniej hospitalizacji, poprzedniego pobytu w Izbie Przyjęć.

72.IP

System musi umożliwiać: import danych o podmiotach leczniczych i praktykach
lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Zaimportowane dane powinny być możliwe do wykorzystania podczas ewidencji
danych skierowania

73.IP

System umożliwia wystawianie skierowania na zewnątrz z poziomu przeglądu
danych historii choroby w tym e-skierowań

74.IP

System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zlecanych pacjentowi usług,
w szczególności:
a. procedur,
b. podanych leków,
c. konsultacji
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75.IP

Podczas uzupełniania danych wywiadu i badania wstępnego, system musi umożliwić
wykorzystanie informacji wcześniej wprowadzonych - wywiad wstępny, rozpoznanie
wstępne, badanie fizykalne wstępne

76.IP

System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by
w przypadku nagłego wyłączenia przeglądarki bez wcześniejszego ręcznego
zapisania danych użytkownik miał możliwość odzyskania wprowadzonych przez
siebie zmian. Automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu jest możliwy na Izbie
Przyjęć, w zakresie: wywiadu wstępnego, badania przedmiotowego

77.IP

System powinien umożliwiać rejestrację, przegląd oraz śledzenie historii zmian
dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń

78.IP

System musi umożliwiać ewidencji usług rozliczanych komercyjnie

79.IP

System powinien umożliwić automatyczne oznaczenie pacjenta objętego
kwarantanną/izolacją. Oznaczenie pacjenta powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy
podczas weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ, w odpowiedzi zwrócona
zostanie informacja o objęciu pacjenta kwarantanną. Dodatkowo system powinien
na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym
(ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty
jest kwarantanną

80.IP

System musi umożliwić ewidencję danych do rozliczenia produktów
kontraktowanych z NFZ

81.IP

System musi umożliwiać tworzenie i wydruk dokumentacji indywidualnej pacjentów
izby przyjęć: tj. Karta Wypisowa, Historia choroby – pierwsza strona, Karta Odmowy

82.IP

System musi umożliwiać obsługę obowiązującej dokumentacji zbiorczej m.in.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

83.IP

Księga Główna,
Księgi Izby Przyjęć,
Harmonogram przyjęć,
Księga odmów i Porad Ambulatoryjnych,
Księga Zabiegów,
Księga Depozytów,
Księga Zgonów

System musi umożliwiać tworzenie i wydruk standardowych raportów tj.:
a. raportu ruchu chorych izby przyjęć, w ujęciu osobowym
b. raportu ruchu chorych izby przyjęć, w ujęciu sumarycznym
c. liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym okresie - również w
wariancie uwzględniającym pacjentów powracających po odmowie lub
poradzie ambulatoryjnej

84.IP

System musi umożliwić tworzenie raportów zawierających dane do symulacji
ryczałtu

85.IP

System musi umożliwiać definiowanie własnych raportów w oparciu o zgromadzone
w systemie dane
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86.IP

System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji
medycznej

87.IP

System umożliwia automatyczne generowanie wydruku informacyjnego recepty
elektronicznej

88.IP

System musi zapewniać integrację z innymi modułami systemu medycznego
realizującymi funkcjonalność w zakresie:
a. ewidencji zużytych leków i materiałów oraz aktualizacji stanów magazynowych
b. wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu we
właściwym kontekście

89.IP

System musi umożliwić raportowanie Zdarzeń Medycznych

90.IP

System musi umożliwiać automatyczne przypisanie do pacjenta przekazywanego na
oddział wykonanych na izbie przyjęć procedur, podanych leków, zleconych badań i
konsultacji (stają się one częścią pobytu oddziałowego)

91.IP

System musi mieć możliwość rozbudowy o wyświetlanie i potwierdzanie zleceń na
monitorach dotykowych

92.IP

System musi umożliwić przeniesienie dokumentacji do repozytorium EDM bądź
podpięcie pod bieżącą historię choroby leczenia szpitalnego

93.IP

System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie:
a. możliwości wybrania leków ze słownika leków,
b. możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz
podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ
c. możliwości wyszukania w słowniku BLOZ tańszych odpowiedników leku
dotychczas przyjmowanego przez pacjenta.
d. możliwości określenia płatnika na wydruku czystej recepty
e. możliwości wydruku recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na
formularzach recept),
f. możliwości automatycznego generowania wydruku informacyjnego recepty
elektronicznej
g. możliwości wysyłania do pacjenta kodu dostępowego do e-recepty za
pomocą wiadomości SMS
h. na wydruku leki powinny być prezentowane w kolejności zgodnej z
kolejnością wpisywania
i. system powinien podpowiadać dane osoby zalogowanej jako
wystawiającego receptę, o ile osoba ta jest lekarzem. Jeśli zalogowany
użytkownik nie jest lekarzem, system powinien podpowiadać lekarza
realizującego wizytę.
j. podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek
k. na recepcie na leki narkotyczne system powinien podpowiadać ilość
substancji narkotycznej
l. grupowe dodawanie leków na receptę
m. kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg
aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika leków własnych
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n. kopiowanie recept musi umożliwiać wybór recepty do skopiowania spośród:
o. recept z poprzedniego pobytu w tym gabinecie
p. recept z wizyty takiej jak aktualna (ta sama usługa), niezależnie od gabinetu
w jakim się odbywała
q. z innych pobytów w tej samej jednostce
r. leków przepisanych na wcześniej wystawionych receptach
s. możliwości pomijania leków oznaczonych jako "wycofane"
t. możliwości wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego
u. ponowny wydruk recepty już wydrukowanej powinien spowodować
utworzenie kopii recepty, dotyczy to również recept drukowanych w trybie
nadruku na gotowych drukach
v. oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej
w. system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ
recepty RP/RPW
x. system musi umożliwiać zawężanie pozycji słownika leków do leków
zarejestrowanych jako stale przyjmowane przez pacjenta, któremu
tworzona jest recepta
94.IP

System musi umożliwiać planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem
Apteczki Izby Przyjęć

95.IP

Dla pobytów oznaczonych „Zagrożenie życia lub zdrowia”, "Ratujące życie/
zdrowie"- wszystkie zlecenia na badania powinny być oznaczone statusem PILNE

96.IP

System musi umożliwić zlecanie z możliwością zaplanowania badań
diagnostycznych, laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji

97.IP

System powinien uniemożliwić wysyłanie zleceń na wybrane badania laboratoryjne,
diagnostyczne i konsultacje przez personel nie będący lekarzem i posiadający
odpowiednie uprawnienia

98.IP

System powinien umożliwić autoryzację zlecenia przed wysłaniem do realizacji
Autoryzację zlecenia może wykonać wyłącznie personel mający odpowiednie
uprawnienia do autoryzacji zleceń

99.IP

System powinien umożliwiać zlecanie wielu różnych badań podczas jednego procesu
ewidencji zlecenia z możliwością oznaczenia wspólnego nagłówka oraz wspólnego
opisu dla wszystkich zleceń

100.IP Na zleceniach badań system powinien podpowiadać rozpoznanie zasadnicze,
a w przypadku jego braku powinien podpowiadać rozpoznanie wstępne
101.IP Możliwość utworzenia zlecenia laboratoryjnego za pomocą kodów kreskowych
zdefiniowanych w danej usłudze
102.IP Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość odnotowania informacji
o pobranym materiale dla pojedynczego badania lub zestawu badań
103.IP Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość określenia planowanej godziny
wykonania pobrania materiału. System powinien podpowiadać domyślne godziny
pobrań materiałów
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104.IP W przypadku anulowania zlecenia, powód anulowania powinien być widoczny przy
zleceniu
105.IP System musi zapewnić możliwość definiowania zleceń złożonych
106.IP Powinna istnieć możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
107.IP System w przypadku braku ustawienia planowanej daty wykonania zlecenia, musi
automatycznie ustawić datę planowaną na datę wystawienia zlecenia
108.IP System powinien umożliwiać dwuetapowe wprowadzanie zleceń (możliwość zapisu
przed wysłaniem zlecenia, wysłanie zlecenie)
109.IP System musi umożliwiać wyszukiwanie zleceń dla danego pacjenta według
ustalonych przez użytkownika kryteriów:
a. zakresu zleceń (z danego pobytu, z całej hospitalizacji, z poprzedniego
pobytu)
b. rodzaju zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
c. daty zlecenia
110.IP System musi umożliwiać anulowanie zleceń przez zlecającego
111.IP Po wystawieniu zlecenia powinna istnieć możliwość zmiany jednostki, która zostanie
obciążona kosztami realizacji zleconego badania
112.IP System musi umożliwiać wydruki zleceń, w tym:
- dzienne zestawienie leków dla pacjenta,
- dzienne zestawienie badań
113.IP System musi umożliwiać przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z
możliwością wydruku wyniku wykonanego badania
114.IP System musi umożliwić oznaczenie wyniku jako przeczytany
115.IP System musi umożliwić wyszukiwanie wyników nieprzeczytanych
116.IP Musi istnieć możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z
wprowadzanym zleceniem
117.IP System musi zapewnić możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z
możliwością śledzenia zmian wyników i zmiany kolejności porównywanych
parametrów (np. w wyniku morfologii)
118.IP System musi zapewnić możliwość przeglądania wyników badań
laboratoryjnych w postaci graficznej (wykres wyników badań laboratoryjnych)
119.IP System musi umożliwić konfigurowanie list prezentowanych leków i procedur
medycznych na wykresie wyników graficznych
120.IP System musi umożliwić zaznaczenie wielu pozycji na liście zleceń, w celu grupowego
przypisania/odpięcia wykonania
121.IP System musi umożliwić graficzną prezentację badań, pomiarów, wykonanych
procedur, podania leków z uwzględnieniem osi czasu
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122.IP Podczas przeglądania wyników badan powinien być dostęp do informacji o osobach
realizujących badanie
123.IP System umożliwia w ramach danej jednostki udostępnienie tylko tych elementów
leczenia, które mogą być zlecane przez tę jednostkę i zostały zdefiniowane w
utworzonej grupie zleceń

15.

ODDZIAŁ/ZAKŁAD

1.O

Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe
informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie
pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia

2.O

System musi umożliwić prezentację na głównym pulpicie modułu informacji o liczbie
pacjentów przebywających na przepustkach

3.O

System musi mieć możliwość odznaczenia pacjentów przyjętych z odleżyną

4.O

System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów,
w szczególności:
a. stan pacjenta
b. status pacjenta (przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na
przepustce)
c. status eWUŚ
d. identyfikator pacjenta
e. lekarz prowadzący
f. nazwisko i imię, PESEL, wiek
g. nr księgi głównej
h. rozpoznanie
i. płatnik
j. nr kartoteki i karty pacjenta
k. zlecenia leków modyfikowane w ciągu ostatnich 12 godzin
l. zlecenia leków do potwierdzenia
m. bez obserwacji lekarskich
n. wyszukanie pacjenta z wykorzystaniem kodu paskowego (w którym
zakodowany jest identyfikator pacjenta) z opaski
o. osoby poniżej określonego wieku (roku życia)
p. status sprzedaży
q. do zabiegu
r. do fizjoterapii
s. pacjentów oddziału z przepustką zaplanowaną na dany dzień
t. pacjentów po danych pielęgniarki prowadzącej
u. z wpisem/bez wpisu w harmonogramie przyjęć
v. słowie kluczowym

5.O

System powinien umożliwić wyszukiwanie w ewidencji pacjentów z groźnym
wirusem lub bakterią:
a. Czy zakażenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników
wyszukiwania do pacjentów z zakażeniem
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b. Czy podejrzenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników
wyszukiwania do pacjentów z podejrzeniem zakażenia
c. Czy kwarantanna – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników
wyszukiwania do pacjentów z kwarantanną
d. Rozpoznanie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników
wyszukiwania do pacjentów oznaczonych groźnym wirusem z konkretnym
rozpoznaniem
e. Zakażenie – kryterium powinno umożliwić zawężenie wyników wyszukiwania
do pacjentów oznaczonych groźnym wirusem z konkretnym rodzajem
zakażenia
6.O

System musi umożliwić modyfikację danych osobowych pacjentów przebywających
na oddziale

7.O

System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie: danych
osobowych, danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

8.O

System musi umożliwiać rejestrację i śledzenie historii dokumentów uprawniających
do uzyskania świadczeń

9.O

System musi umożliwiać określenie stopnia niepełnosprawności w danych
osobowych pacjenta

10.O

System musi umożliwiać obsługę innych dokumentów tożsamości niż dowód
osobisty/paszport dla opiekuna/osoby upoważnionej

11.O

System umożliwia automatyczne tworzenie wpisów w skorowidzu pacjentów dla
opiekunów danego pacjenta

12.O

System musi umożliwiać ewidencję pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami,
których dane są objęte ograniczonym dostępem

13.O

System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą
uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość przeglądu danych
niejawnych, pomimo braku uprawnień

14.O

System musi umożliwiać gromadzenie danych o lekach stale przyjmowanych przez
pacjenta m.in. w zakresie nazwy leku, okresu przyjmowania leku, dawkowania,
rozpoznania, źródła informacji

15.O

Przyjęcie pacjenta do oddziału powinno odbywać się w jednym z obowiązujących
trybów:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy
w trybie nagłym
planowane na podstawie skierowania
planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień
przymusowe
przeniesienie z innego szpitala
przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu
noworodka, w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału
neonatologicznego)
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16.O

System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako przyjętego w ramach powikłań po
zabiegu

17.O

System musi umożliwić rejestrację odmowy lub anulowania przyjęcia do Oddziału,
skutkujące wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć lub innej jednostki
kierującej (inny oddział). System powinien umożliwić przegląd wycofanych pobytów
dla wybranego pacjenta wraz z danymi wycofania

18.O

System musi umożliwiać zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do
Harmonogramu przyjęć Oddziału

19.O

System musi umożliwić dodanie zdefiniowanej (dla jednostki lub odcinka) listy
procedur medycznych podczas przyjmowania pacjenta na oddział

20.O

System powinien prezentować czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym
hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu, co aktualna

21.O

System musi umożliwić określenie wymagalności przypisania łóżka i Sali pacjentowi
podczas przyjęcia na Oddział

22.O

System musi umożliwiać określenie kategorii łóżka (stałe, dostawka). Kategoria łóżka
powinna być widoczna co najmniej w raportach statystycznych oddziału, dzienniku
ruchu chorych oddziału oraz wskaźnikach szpitalnych

23.O

Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać:
a. nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub wpisanie przez
użytkownika,
b. wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
c. ewidencję pielęgniarki prowadzącej,
d. możliwość modyfikacji danych płatnika,
e. wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka
oddziałowego, łóżka,
f. wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np.
całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań
laboratoryjnych, itp.
g. podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien
umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów

24.O

System powinien umożliwić automatyczne oznaczenie pacjenta objętego
kwarantanna. Oznaczenie pacjenta powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy podczas
weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ, w odpowiedzi zwrócona zostanie
informacja o objęciu pacjenta kwarantanną. Dodatkowo system powinien na liście
pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona)
oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest
kwarantanną

25.O

System musi umożliwić rejestrację wywiadu wstępnego z możliwością użycia
słownika tekstów standardowych lub zdefiniowanych formularzy. W ramach danej
jednostki organizacyjnej powinna istnieć możliwość zdefiniowania innego
domyślnego formularza dokumentacji medycznej.
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26.O

System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, końcowego,
powypisowego, przyczyny zgonu, opisu rozpoznania

27.O

System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie i słowach kluczowych
zdefiniowanych przez Administratora systemu

28.O

System musi podpowiadać rozpoznanie wstępne – oddziałowe, takie samo, jak
rozpoznanie z poprzedniego pobytu

29.O

System powinien sygnalizować brak rozpoznania dodatkowego z zakresu V-Y przy
podanym rozpoznaniu zasadniczym z grup S-T

30.O

System musi umożliwiać zdefiniowanie listy rozpoznań określających zatrucie, dla
których wymagane jest wypełnienie formularza PSS

31.O

System umożliwia kopiowanie rozpoznania zaewidencjonowanego w ramach
choroby przewlekłej pacjenta

32.O

System powinien umożliwiać tworzenie tymczasowych wpisów w historii choroby

33.O

System umożliwia zbiorczy przegląd historii zmian w ramach danego pobytu na
oddziale

34.O

System umożliwia utworzenie dedykowanego wydruku dla elementów Historii
Choroby, co najmniej w zakresie informacji o wywiadzie, badaniu fizykalnym,
epikryzie, zastosowanym leczeniu i zaleceniach lekarskich dot. postępowania po
wypisie pacjenta ze szpitala

35.O

System musi umożliwiać autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów
historii choroby

36.O

Dla wpisów autoryzowanych, system musi prezentować informacje o dacie i
godzinie autoryzacji oraz osobie autoryzującej

37.O

System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z
wielu pobytów na jednym ekranie; z możliwością konfiguracji kategorii danych

38.O

System powinien umożliwiać wydruk historii choroby zawierający kod kreskowy

39.O

System umożliwia wystawianie skierowania na zewnątrz z poziomu przeglądu
danych historii choroby

40.O

System musi umożliwiać rejestrację informacji o zdeponowanych przez pacjenta
rzeczach, z wpisem do wybranej księgi depozytów

41.O

W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system
umożliwia wspomaganą definiowalnymi słownikami ewidencję rzeczy
wartościowych i osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru
depozytu

42.O

System umożliwia wygenerowanie raportu depozytów w oparciu o
zaewidencjonowane dane depozytów pacjentów

43.O

System umożliwia rejestrację w dokumentacji medycznej faktu stosowania wobec
pacjenta przymusu bezpośredniego
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44.O

System umożliwia wydruk karty zastosowania przymusu bezpośredniego przed
wykonaniem oceny

45.O

System musi umożliwiać przegląd historii zmian danych pobytu w oddziale

46.O

System musi umożliwiać ewidencję zgód na wysyłanie powiadomień dla opiekuna
w ramach hospitalizacji pacjenta. Powinna istnieć możliwość wydruku tak
zaewidencjonowanej zgody

47.O

System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zlecanych pacjentowi usług,
w szczególności:
a. procedur, w tym zabiegów, z możliwością ich wprowadzania wg zdefiniowanych
grup
b. umiejscowieniu na procedurze,
c. badań diagnostycznych i laboratoryjnych
d. podań leków,
e. konsultacji w tym konsultacji anestezjologicznych
f. diet

48.O

System umożliwia powielanie definicji diety pacjenta na podstawie definicji z
poprzedniego pobytu w ramach hospitalizacji

49.O

System musi umożliwiać wskazanie Jednostki Obciążanej podczas ewidencji
wykonania procedur, konsultacji czy badań, których realizacja nie wynika ze zlecenia

50.O

Powinna istnieć możliwość jednoczesnego dodawania i usuwania wielu procedur

51.O

System musi umożliwiać automatyczne generowanie procedur ICD9 dla
wprowadzanych obserwacji lekarskich

52.O

System musi umożliwiać przegląd oraz obsługę zamówień do Banku Krwi oraz
przetoczeń w kontekście wybranej jednostki organizacyjnej

53.O

System powinien umożliwiać oznaczenie w danych pobytu pacjenta czy zakończono
przetoczenie i/lub obserwacje po przetoczeniu. W przypadku braku oznaczenia o
zakończeniu przetoczenia i/lub obserwacji po przetoczeniu system powinien
wyróżniać pacjenta np. ikoną.

54.O

System musi umożliwić ewidencję przepustek dla pojedynczego pacjenta bądź dla
wielu pacjentów

55.O

Prezentacja informacji o potwierdzonej grupie krwi pacjenta podczas przeglądu jego
pobytów

56.O

W danych medycznych pacjenta musi istnieć możliwość rejestracji informacji o
szczepieniach, alergiach, chorobach przewlekłych, grupie krwi. Dane te powinny być
na stałe przypisane do pacjenta i widoczne w kontekście każdego pobytu

57.O

W systemie musi istnieć możliwość potwierdzenia przez lekarza informacji o grupie
krwi pacjenta wraz z możliwością załączenia skanu dokumentu potwierdzającego
grupę krwi.

58.O

System musi umożliwiać rozliczanie kart TISS-28 na oddziałach Anestezjologii i
Intensywnej terapii (OAiIT) zgodnie z wytycznymi NFZ z uwzględnieniem
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sprawozdawczości świadczeń wynikających z czynności oznaczonych na karcie
TISS28
59.O

System umożliwia zbiorcze usunięcie kompletu rozliczeń wskazanej karty TISS28

60.O

System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie karty TISS-28 podczas
przenoszenia pacjenta na inny oddział

61.O

System umożliwia ewidencję kart TISS-28, z możliwością powielania karty oraz
wskazania dni pobytu w których nie została utworzona karta

62.O

System umożliwia ewidencję w ramach pobytu konsultacji anestezjologicznych
wykonanych przed rozpoczęciem hospitalizacji, umożliwiając ich rozliczenie w
ramach NFZ

63.O

System musi umożliwić tworzenie raportu zawierającego zlecone, wykonane
konsultacje anestezjologiczne wraz z informacją czy pacjent został zakwalifikowany
do zabiegu czy nie

64.O

System musi umożliwić weryfikację czy pacjent ze zleconym zabiegiem miał
wykonaną konsultację anestezjologiczną

65.O

System musi umożliwić ocenę bólu oraz ewidencji zastosowanego leczenia
przeciwbólowego

66.O

System umożliwia dodanie kart kwalifikacji do żywienia dojelitowego i
pozajelitowego. Karty kwalifikacji

67.O

System musi umożliwiać dodanie pakietu materiałów podczas grupowego
dodawania leków w jednostkach

68.O

System umożliwia przeniesienie wybranych lub wszystkich kart
pomocniczych podczas skierowanie pacjenta na inny oddział

69.O

System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by w
przypadku nagłego wyłączenia przegladarki (bez wcześniejszego ręcznego zapisania
danych) użytkownik miał możliwość odzyskania wprowadzonych przez siebie zmian.
Automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu jest możliwy na Oddziale, w
zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.

70.O

wywiadu,
badania przedmiotowego,
badania podmiotowego,
epikryzy
zastosowanego leczenia

System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie
konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej
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71.O

System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich, co najmniej, w zakresie:
a. wprowadzania diagnoz (przy użyciu słownika diagnoz funkcjonującego w szpitalu
lista diagnoz z tzw. listy rozwijanej)
b. wprowadzania procedur wynikających z diagnozy przy użyciu słownika procedur
funkcjonującego w szpitalu
c. wprowadzania interwencji pielęgniarskich, w przypadku, gdy procedura określa
tylko czynność jaka może być sprawozdawana i rozliczana w ramach NFZ
d. ustalenie listy diagnoz preferowanych dla jednostki
e. przegląd diagnoz z poprzednich pobytów pacjenta w ramach bieżącej
hospitalizacji
f. realizacji procedur wynikających z diagnoz,
g. dodania lub usuwania wielu procedur jednocześnie
h. odnotowania realizacji wielu procedur jednocześnie
i. edycji opisu wykonanej procedury
j. planu realizacji
k. wydruku indywidualnej karty procesu pielęgnacji
l. zbiorczej realizacji procedur wynikających z jednej lub wielu diagnoz
m. zbiorczej realizacji procedur dla wielu pacjentów

72.O

System musi umożliwiać automatyczne dopisanie kodu procedury ICD9 podczas
rejestracji obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego

73.O

System musi zapewnić możliwość wystawienia, podglądu i edycji:
a. zleceń wykonania diagnoz pielęgniarskich
b. zleceń wykonania pomiarów
c. innych zleceń pielęgniarskich

74.O

System w ramach zleceń pielęgniarskich musi umożliwić zlecenie pomiaru złożonego
oraz odnotowanie jego realizacji.

75.O

System musi umożliwić jednoczesne zakończenie wielu diagnoz pielęgniarskich.

76.O

System musi umożliwić jednoczesne przywrócenie do realizacji wielu diagnoz
pielęgniarskich.

77.O

System musi umożliwić powielenie obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego.

78.O

System powinien umożliwić wprowadzenie domyślnego wyniku (opisu końcowego)
dla diagnozy pielęgniarskiej

79.O

System musi umożliwiać określenie maksymalnego opóźnienia we wprowadzeniu
opisu obserwacji/przebiegu pielęgniarskiego.

80.O

System musi umożliwić określenie maksymalnego opóźnienia w wystawieniu
zlecenia pielęgniarskiego.

81.O

System musi umożliwiać odnotowanie realizacji wielu zleceń pielęgniarskich
jednocześnie.

82.O

System musi umożliwić wycofanie operacji realizacji lub odrzucenia zlecenia
pielęgniarskiego.
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83.O

System powinien umożliwiać wskazanie przebiegów pielęgniarskich, które powinny
zostać wydrukowane na raporcie z dyżuru pielęgniarskiego

84.O

Powinna istnieć możliwość zdefiniowania, dla jednostki organizacyjnej, domyślnych
diagnoz, które będą przypisywane pacjentowi w momencie jego przyjęcia na oddział

85.O

System musi umożliwiać wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru
pomiarów, jakie powinny pojawić się na karcie

86.O

System musi umożliwiać drukowanie wielu zaleceń pielęgniarskich z danego dnia na
wydruku karty gorączkowej

87.O

System powinien umożliwiać rejestrację wyników pomiarów dokonywanych
pacjentowi

88.O

System umożliwia określenie częstotliwości wykonań pomiarów i innych zleceń
pielęgniarskich.

89.O

System musi umożliwiać definiowanie słowników wartości mierzonych i korzystanie
ze słownika podczas odnotowywania pomiaru

90.O

System musi umożliwić powiązanie wyniku pomiaru ze zleceniem pomiaru.

91.O

System musi umożliwiać wprowadzanie wyników pomiarów złożonych, na które
składa się kilka pomiarów prostych.

92.O

System musi umożliwić ewidencję przebiegów pielęgniarskich

93.O

System musi umożliwiać wprowadzanie opisów zaleceń pielęgniarskich

94.O

System musi umożliwiać wprowadzanie opisów wywiadu pielęgniarskiego

95.O

System musi umożliwiać wprowadzani informacji o stopniu sprawności pacjenta
jednocześnie powinien na podstawie wprowadzonej informacji umożliwić tworzenie
dokumentacji związanej z oceną ryzyka wystąpienia upadku u pacjenta

96.O

System musi umożliwiać wprowadzanie opisów historii pielęgnowania

97.O

System musi umożliwić podgląd opisów zaleceń i wywiadów pielęgniarskich dla całej
hospitalizacji pacjenta, a nie tylko dla bieżącego pobytu.

98.O

System daje możliwość zablokowania zapisu danych zaleceń pielęgniarskich przed
wydaniem depozytu pacjenta

99.O

System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarskiego bezpośrednio z listy
pacjentów

100.O System musi umożliwiać określanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta
101.O System musi umożliwiać automatyczne ustalanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla
pacjenta, na podstawie kategorii określanych dla kryterium: aktywność fizyczna,
odżywianie, wydalanie
102.O System umożliwia określanie poziomu intensywności opieki pielęgniarskiej nad
pacjentem na oddziałach intensywnej terapii.
103.O System musi umożliwiać wydruk przebiegów pielęgniarskich
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104.O Musi istnieć możliwość wykorzystania definiowanych formularzy do opisu przebiegu
pielęgniarskiego
105.O System musi umożliwiać tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów
oddziału z możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych
pacjentom diet
106.O System musi umożliwiać uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o
zamówienia dodatkowych posiłków i materiałów
107.O System musi umożliwiać ewidencję podania leku należącego do pacjenta
(niezależnie od listy leków w receptariuszu szpitalnym/oddziału)
108.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną stanu odżywiania
pacjenta
109.O Podczas tworzenia dokumentu oceny stanu odżywiania, system powinien uzupełniać
dokument danymi ostatnich pomiarów
110.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną geriatryczną
pacjenta – automatyczne przypisywanie karty geriatrycznej dla pacjenta 65+
111.O System musi umożliwić ewidencję kart pomocniczych z poziomu opieki
pielęgniarskiej
112.O System musi umożliwiać podgląd karty bilansu płynów w ramach opieki
pielęgniarskiej
113.O System musi umożliwiać dodanie zlecenia pielęgniarskiego grupie pacjentów.
114.O System musi umożliwić tworzenie przy wypisie pacjenta wskazań dotyczących
dalszego pielęgnowania lub trybu życia; pielęgniarskie z zalecenia dla pacjenta
115.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka
wystąpieniem odleżyn oraz prowadzeniem dokumentacji pacjenta z odleżyną
116.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z informacjami na temat
stopnia natężenia bólu, działań podjętych w zakresie leczenia bólu oraz skuteczności
tego leczenia, w przypadkach wymagających monitorowania bólu występowania i
natężenia bólu z jednoczesnym przypisaniem algorytmu postępowania przy użyciu
słownika funkcjonującego w szpitalu „drabina analgetyczna” z tzw. listy rozwijanej)
117.O System musi umożliwić tworzenie przy wypisie pacjenta wskazań dotyczących
dalszego pielęgnowania lub trybu życia; pielęgniarskie z zalecenia dla pacjenta
118.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka
wystąpieniem odleżyn oraz prowadzeniem dokumentacji pacjenta z odleżyną
119.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z informacjami na temat
stopnia natężenia bólu, działań podjętych w zakresie leczenia bólu oraz skuteczności
tego leczenia, w przypadkach wymagających monitorowania bólu występowania i
natężenia bólu z jednoczesnym przypisaniem algorytmu postępowania przy użyciu
słownika funkcjonującego w szpitalu „drabina analgetyczna” z tzw. listy rozwijanej)
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120.O System musi umożliwić tworzenie przy wypisie pacjenta wskazań dotyczących
dalszego pielęgnowania lub trybu życia; pielęgniarskie z zalecenia dla pacjenta
121.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka
wystąpieniem odleżyn oraz prowadzeniem dokumentacji pacjenta z odleżyną
122.O System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z informacjami na temat
stopnia natężenia bólu, działań podjętych w zakresie leczenia bólu oraz skuteczności
tego leczenia, w przypadkach wymagających monitorowania bólu występowania i
natężenia bólu z jednoczesnym przypisaniem algorytmu postępowania przy użyciu
słownika funkcjonującego w szpitalu „drabina analgetyczna” z tzw. listy rozwijanej)
123.O System musi umożliwić tworzenie przy wypisie pacjenta wskazań dotyczących
dalszego pielęgnowania lub trybu życia; pielęgniarskie z zalecenia dla pacjenta
124.O System musi umożliwić ewidencję danych porodu, co najmniej w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

wywiadu przedporodowego (badania położniczego)
wpis do Księgi Porodów,
odnotowanie personelu uczestniczącego,
odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)
odnotowanie badania przedmiotowego noworodka
odnotowanie czasu pracy personelu uczestniczącego w porodzie
odnotowanie informacji o zabiegach i powikłaniach

125.O System musi umożliwić kopiowanie do nowego wywiadu przedporodowego, danych
z poprzedniego wywiadu pacjentki
126.O Dla porodów zabiegowych musi istnieć możliwość odnotowania rodzaju porodu:
cesarskie cięcie, kleszcze, próżnociąg, zlecenie porodu zabiegowego kierowane na
blok porodowy
127.O Musi istnieć możliwość drukowania karty obserwacji porodu
128.O System musi umożliwiać dodawanie wyników pomiarów dla płodów
129.O System musi umożliwić zdefiniowanie zdarzenia związanego z porodem (takiego jak:
początek porodu, koniec porodu, urodzenie pierwszego noworodka), na podstawie
którego prezentowana jest data porodu w Księdze porodów
130.O System powinien umożliwiać określanie reguł nadawania imion noworodkom oraz
zachowywania nazwiska matki zarejestrowanego podczas przyjęcia
131.O Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wgląd w dane
porodu i dane matki
132.O W danych neonatologicznych noworodka musi istnieć możliwość odnotowania
następujących informacji:
a.
b.
c.
d.
e.

wskazanie osoby wykonującej zabieg Credego,
wskazanie osoby zaopatrującej w opaskę identyfikacyjną,
powód przerwania kontaktu skóra - skóra,
czy noworodek ssał pierś (Tak/Nie),
czy pobrano krew pępowinową (Tak/Nie)
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133.O System musi umożliwiać niezależną ewidencję danych charakterystyki porodu dla
noworodków w przypadku porodów mnogich
134.O System musi umożliwiać zlecenie sekcji zwłok lub innego badania
histopatologicznego dla martwo urodzonego noworodka
135.O System musi umożliwiać wprowadzanie zleceń dla noworodka z poziomu pobytu
matki
136.O System musi udostępniać wydruk historii rozwoju noworodka z możliwością
określenia daty, od której będą prezentowane dane pomiarowe. Na wydruku wyniki
pomiarów wagi i ciepłoty ciała noworodka powinny być przedstawione w postaci
wykresu
137.O System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z
obowiązujących trybów:
a. przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział. System
powinien umożliwić przegląd wycofanych popytów dla wybranego pacjenta
wraz z danymi wycofania
b. przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych
wypisowych z poprzedniego oddziału),
c. wypis pacjenta ze Szpitala,
d. zgon pacjenta na Oddziale, z możliwością odnotowania: innej osoby
wypisującej a innej stwierdzającej zgon, danych medycznych wykonanych po
zarejestrowaniu zgonu pacjenta (w przypadku oznaczenia jako dawcy
organu)
e. rodzaju zgonu: nagły, śródoperacyjny, pooperacyjny, śródzabiegowy, inny
138.O System musi umożliwiać przejęcie realizacji rozpoczętego zabiegu operacyjnego
przez inną jednostkę organizacyjną tak, aby nie było konieczne ponowne
wprowadzanie wszystkich danych dotyczących zabiegu
139.O Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a
karta zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej
karty
140.O Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.,
141.O Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulować wszystkie zlecenia,
zaplanowane wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujących
142.O Podczas rejestracji wypisu pacjenta system powinien zakończyć zlecenia leków oraz
diet
143.O System musi umożliwić zakończenie realizacji otwartych diagnoz pielęgniarskich
podczas potwierdzania wypisu lub zgonu pacjenta
144.O Podczas rejestracji wypisu system powinien umożliwić odnotowywanie daty
archiwizacji o nr kartoteki pacjenta
145.O Podczas wycofywania lub odmowy przyjęcia na oddział system musi umożliwić
wprowadzenie uzasadnienia wycofania pobytu/odmowy przyjęcia
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146.O W przypadku przetoczenia materiału krwiopochodnego system powinien
podpowiadać konieczność odnotowania tego faktu w epikryzie
147.O System powinien podpowiadać wpisanie w karcie informacyjnej zalecanych diet
148.O System musi umożliwić autoryzację danych oddziałowych, co najmniej w zakresie:
a. rozpoznań,
b. epikryz,
c. obserwacji lekarskich
149.O Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako
nieaktualne
150.O Podczas wprowadzania rozpoznania opisowego, system musi umożliwiać
korzystanie z informacji wcześniej zapisanych w historii choroby pacjenta
151.O System musi umożliwiać wydruk obserwacji lekarskich zarejestrowanych w ramach
wszystkich pobytów pacjenta
152.O System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji
medycznej
153.O System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków
154.O System musi umożliwiać definiowanie własnych raportów
155.O Podczas wypisu pacjenta system informuje o założeniu Karty zakażenia oraz o
założeniu Karty drobnoustroju w momencie wykrycia patogenu alarmowego.
Walidacja zależne jest od ustawień parametru weryfikującego konieczność
zakładania Kart zakażeń oraz Kart drobnoustroju
156.O System musi przechowywać wszystkie wersje utworzonych dokumentów
157.O System musi umożliwiać przegląd i modyfikację pełnej historii choroby - wszystkie jej
elementy powinny być dostępne w jednym miejscu
158.O Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:
a.
b.
c.
d.
e.

dane przyjęciowe,
wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),
przebieg choroby,
epikryza (z możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).
kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów
w ramach jednej hospitalizacji

159.O System musi umożliwić wydruk dokumentów wewnętrznych oddziału, w tym: Karty
Informacyjnej
160.O System musi umożliwić wydruk dokumentów zewnętrznych oddziału, w tym:
a.
b.
c.
d.
e.

Karty Statystyczna,
Karta Zakażenia Szpitalnego,
Karta Nowotworowa,
System musi umożliwić kopiowanie kart nowotworowych
Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

Karta Zgonu,
Karta TISS-28,
System musi umożliwić kopiowanie kart TISS-28
recept,
zwolnień
skierowań

161.O Możliwość ewidencji karty całości oceny geriatrycznej i jej wydruk zgodnie
z przepisami prawa
162.O Możliwość przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pacjenta geriatrycznego
163.O System umożliwia przepisanie ostatnich zaewidencjonowanych pomiarów na karcie
całości oceny geriatrycznej
164.O System powinien umożliwiać wystawienie recepty na lek wymieniony we
wskazaniach
165.O System powinien umożliwić, podczas wystawiania recepty, kopiowanie leku z listy
leków podanych i zlecanych podczas hospitalizacji
166.O System umożliwia automatyczne generowanie wydruku informacyjnego recepty
elektronicznej
167.O System musi umożliwić obsługę ksiąg:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Księga Główna,
Księga oddziałowa,
Harmonogram przyjęć,
Księga Zgonów,
Księga Porodów,
Księga Noworodków,
Księga Zabiegów.
Księga Transfuzji
Księga Raportów Lekarskich
Księga Raportów Pielęgniarskich
Księga Badań
Księga Zdarzeń Niepożądanych
Księga Depozytów

168.O Podczas wydruku zbiorczej dokumentacji medycznej musi istnieć możliwość
definiowania zakresów ksiąg do wydruku obejmująca: wybrane strony, wybrane
jednostki organizacyjne, daty, płatnik
169.O System powinien mieć możliwość generowania ksiąg odrębnych dla różnych
płatników
170.O System musi posiadać możliwość utworzenia i wydrukowania standardowych
raportów:
a. zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
b. liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
c. obłożenie łóżek na dany moment
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d. liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym okresie - również
w wariancie uwzględniającym pacjentów powracających po odmowie lub
poradzie ambulatoryjnej
e. diety podane pacjentom oddziału
f. zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta,
nazwę oddziału, okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze
g. raport przewidywanego zużycia leków we wskazanym zakresie dat
h. raport z dyżuru lekarskiego
i. wydruk księgi raportów pielęgniarskich (sortowanie wg numeru wpisu, daty
wpisu, dat dyżuru od-do i osoby wykonującej)
j. wydruk raportu z dyżuru pielęgniarskiego - powinien uwzględniać
sortowanie w porządku malejącym lub rosnącym wg daty wykonania
k. raport z dyżuru pielęgniarskiego powinien uwzględniać liczbę pacjentów
z podziałem na kategorie dla każdego oddziału lub odcinka na dzień
171.O System powinien umożliwić umieszczenie w raporcie z dyżuru pielęgniarskiego
i lekarskiego informacji o podanych podczas dyżuru lekach psychotropowych
i narkotykach
172.O Raport prezentujący liczbę diet z zapotrzebowania żywnościowego
173.O System powinien umożliwić przygotowanie raportu listy pacjentów z informacją
o przydzielonym łóżku w ramach danego dnia
174.O Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność
w zakresie:
a. ewidencji zużytych leków i materiałów oraz aktualizacji stanów
magazynowych (Apteczka oddziałowa),
b. wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).
c. tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne
d. tworzenie zamówień na krew na "ratunek życia"
e. odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi
transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu
175.O Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie
176.O System musi umożliwić raportowanie Zdarzeń Medycznych
177.O System musi umożliwiać automatyczne przypisanie do pacjenta przyjmowanego
na oddział wykonanych na izbie przyjęć procedur, podanych leków, zleconych badań
i konsultacji
178.O System musi mieć możliwość rozbudowy o wyświetlanie i potwierdzanie zleceń
na monitorach dotykowych
179.O System musi umożliwić przeniesienie dokumentacji do repozytorium EDM bądź
podpięcie pod bieżącą historię choroby leczenia szpitalnego
180.O System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie:
a. możliwości wybrania leków ze słownika leków,
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b. możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz
podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ
c. możliwości wyszukania w słowniku BLOZ tańszych odpowiedników leku
dotychczas przyjmowanego przez pacjenta.
d. możliwości określenia płatnika na wydruku czystej recepty
e. możliwości wydruku recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na
formularzach recept),
f. możliwości automatycznego generowania wydruku informacyjnego recepty
elektronicznej
g. możliwości wysyłania do pacjenta kodu dostępowego do e-recepty
za pomocą wiadomości SMS
h. na wydruku leki powinny być prezentowane w kolejności zgodnej
z kolejnością wpisywania
i. system powinien podpowiadać dane osoby zalogowanej jako
wystawiającego receptę, o ile osoba ta jest lekarzem. Jeśli zalogowany
użytkownik nie jest lekarzem, system powinien podpowiadać lekarza
realizującego wizytę.
j. podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek
k. na recepcie na leki narkotyczne system powinien podpowiadać ilość
substancji narkotycznej
l. grupowe dodawanie leków na receptę
m. kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji
wg aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika leków własnych
n. kopiowanie recept musi umożliwiać wybór recepty do skopiowania spośród:
o. recept z poprzedniego pobytu w tym gabinecie
p. recept z wizyty takiej jak aktualna (ta sama usługa), niezależnie od gabinetu
w jakim się odbywała
q. z innych pobytów w tej samej jednostce
r. leków przepisanych na wcześniej wystawionych receptach
s. możliwości pomijania leków oznaczonych jako "wycofane"
t. możliwości wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego
u. ponowny wydruk recepty już wydrukowanej powinien spowodować
utworzenie kopii recepty, dotyczy to również recept drukowanych w trybie
nadruku na gotowych drukach
v. oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej
w. system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ
recepty RP/RPW
x. system musi umożliwiać zawężanie pozycji słownika leków do leków
zarejestrowanych jako stale przyjmowane przez pacjenta, któremu
tworzona jest recepta
181.O System musi umożliwić wystawienie recept, skierowań, zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne w postaci e-recept, e-skierowań e-zleceń
182.O Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie
183.O Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie
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184.O Drukowanie zarejestrowanych badań oraz wyników badań
185.O Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta
186.O Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju
187.O Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych
obserwacji pacjenta
188.O Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich
189.O System umożliwia wybór formatu wydruku dla dokumentu Informacja dla lekarza
kierującego/POZ. W przypadku, gdy dokument nie jest generowany w formie
elektronicznej, system umożliwia wygenerowanie wydruku w formacie A5.
190.O Wydruk diagnoz pielęgniarskich
191.O System musi umożliwiać dopasowanie zakresu dokumentowania procesu leczenia
do potrzeb Zamawiającego:
a. definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych
w systemie
b. wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez
użytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań,
konsultacji, itp.).
c. możliwość drukowania wykresów na podstawie danych numerycznych
d. możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
e. rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).
dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.
192.O System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej
193.O Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być dostępne
z jednego miejsca
194.O System musi umożliwiać grupowanie klas dokumentacji medycznej w foldery
195.O System musi umożliwiać generację wybranych dokumentów w formacie PIK HL7
CDA i dodawać do systemu kolejne powstające w tym formacie dokumenty
196.O System musi umożliwiać generację protokołu zabiegu operacyjnego w formacie PIK
HL7 CDA
197.O System musi umożliwić rejestrację zdarzeń związanych z operacjami wykonywanymi
na dokumentach elektronicznych (jak np. utworzenie, podpisanie, anulowanie,
pobranie dokumentu, pobranie meta-danych itd.)
198.O System musi umożliwić wyszukiwanie zdarzeń dotyczących dokumentu
elektronicznego według okresu wystąpienia, rodzaju operacji i osoby wykonującej
operację na dokumencie
199.O Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak
aby dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce
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200.O Powinna istnieć możliwość autoryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i zarchiwizowania wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych
przez system zgodnie z obowiązującymi przepisami
201.O W przypadku, gdy dokument medyczny jest tworzony w imieniu wskazanej osoby
(np. przez asystenta medycznego w imieniu lekarza), to system powinien umożliwiać
automatyczne skierowanie dokumentu do podpisu przez osobę wskazaną jako jego
autor
202.O W danych szczegółowych elektronicznego dokumentu medycznego system powinien
umożliwiać zależnie od konfiguracji prezentację danych osoby podpisującej jak i
użytkownika inicjującego akcję podpisu (w przypadku pracy asystentów medycznych
mogą to być dwie różne osoby)
203.O W przypadku udostępniania w postaci wydruku papierowego dokumentów
prowadzonych w postaci elektronicznej powinny one zawierać informacje o ich
autoryzacji.
204.O System musi umożliwić udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej zapisywanej na nośniku danych.
205.O Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych przez
innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany/ autoryzujący wpis
206.O Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii choroby,
epikryzy lub rozpoznania
207.O Podczas wydruku dokumentu system sprawdza i informuje czy dane źródłowe
wykorzystane do utworzenia dokumentu uległy zmianie
208.O System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy na
określonym etapie procesu obsługi pacjenta zostały utworzone wszystkie wymagane
dokumenty
209.O Musi istnieć możliwość utworzenia dokumentu roboczego, umożliwiającego podgląd
danych źródłowych w postaci dokumentu
210.O System musi umożliwiać współpracę z systemami automatycznej digitalizacji
dokumentacji papierowej
211.O W ramach ewidencji załączników system umożliwia dołączenie plików pdf kolejno
skanowanych dokumentów, w szczególności skanów dokumentów
wielostronicowych
212.O System musi umożliwić wydruk czystych recept z różnych modułów systemu
213.O System umożliwia obsługę dokumentów o zmiennej treści, o ile nie stoi to w
sprzeczności z wymaganiami zewnętrznymi dotyczącymi tych dokumentów (np.
ściśle określony format lub zawartość informacyjna dla dokumentów skierowań,
zleceń, recept)
214.O System musi umożliwiać kopiowanie wyników badań do skierowania na leczenie
uzdrowiskowe.
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215.O System musi umożliwiać podpisywanie dokumentu zlecenia wykonania badan
podpisem kwalifikowanym, podpisem w chmurze lub certyfikatem ZUS PUE.
216.O System musi umożliwiać podpisywanie dokumentu zlecenia podania leków
podpisem kwalifikowanym, podpisem w chmurze lub certyfikatem ZUS PUE.
217.O Integracja powinna umożliwić wydruk z systemu HIS dokumentu gotowego do
odręcznego wypełnienia za pomocą elektronicznego długopisu – powinna być
możliwość nadrukowania na dokumencie dowolnej danej dostępnej w szablonach
pism systemu HIS (dane osobowe pacjenta, pobytu lub jednostki, w której przebywa
pacjent)
218.O Integracja powinna umożliwić podgląd wypełnionego dokumentu w postaci pliku pdf
bezpośrednio w systemie HIS
219.O System powinien wydrukowany z HIS i wypełniony odręcznie dokument przesyłać
do aplikacji z czytującej z elektronicznego długopisu, skąd po wstępnej walidacji
może zostać przesłany do systemu HIS
220.O System powinien zapisywać w bazie danych systemu HIS dane wypełnione pismem
odręcznym za pomocą elektronicznego długopisu dla dedykowanych dokumentów
221.O System musi umożliwiać ewidencję danych dotyczących zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne oraz wydruk na aktualnym wzorze Zlecenia na zaopatrzenie
w wyroby medyczne.
222.O System musi umożliwiać komunikację z NFZ w zakresie zleceń na zaopatrzenie
medyczne. W ramach komunikacji system umożliwia:
a.
b.
c.
d.

weryfikację wniosku w systemie płatnika (NFZ),
wysłanie i zapis w systemie płatnika,
pobranie wyników weryfikacji (ewentualnej listy błędów),
pobranie pliku pdf ze zleceniem na zaopatrzenie. w wyroby medyczne
zawierającego dane uzupełnione przez wysyłającego oraz dane dotyczące
potwierdzenia uprawnień wypełniane przez NFZ,
e. anulowanie przesłanego wniosku.
223.O System musi umożliwiać planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem
Apteczki Oddziałowej
224.O System musi umożliwiać kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub
hospitalizacji
225.O System musi umożliwiać zakończenie wybranych zleceń leków
226.O System musi pozwalać na zlecanie leków wg nazwy handlowej i międzynarodowej
227.O System musi umożliwiać zlecanie podań leków o określonych porach oraz co
określony czas, od pierwszego podania co X godzin i Y minut
228.O System wyróżnia kolorem zlecenia leków z listy produktów leczniczych pacjenta
229.O Podczas zlecenia leków system powinien umożliwiać:
a. podgląd karty leków
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b. kontrolę interakcji pomiędzy zleconymi lekami
c. podgląd całej historii leczenia pacjenta
230.O System musi umożliwiać określenie poziomu (strzeżony, niestrzeżony) ochrony
antybiotyków i zdefiniowanie rejestru antybiotyków chronionych
231.O Dla zleceń leków na antybiotyki zaewidencjonowanych w ww. rejestrze jako
strzeżone, system musi wymagać dodatkowego potwierdzania przez osoby
posiadające dodatkowe uprawnienie
232.O Podczas zlecania antybiotyku system powinien wymagać określenie rodzaju
antybiotykoterapii: celowana, empiryczna, profilaktyka lub inne zdefiniowane
233.O System uniemożliwia zmianę listy składników zlecenia leków o rodzaju mieszanka,
w tym podczas definiowania kontynuacji zlecenia
234.O System umożliwia walidację zgodności liczby dób zlecenia antybiotykowego z ilością
DDD dla danego produktu handlowego(leku)
235.O System umożliwia walidację zgodności drogi podania zlecenia o rodzaju mieszanka
ze zdefiniowanymi drogami podania dla składników mieszanki
236.O System powinien umożliwiać prezentację i wydruk indywidualnej karty zleceń podań
leków
237.O Na wydruku tygodniowej lub dziennej karty zleceń leków istnieje możliwość
definiowania sposobu drukowania nagłówka albo w pełnej formie (pełne dane
pacjenta) tylko na pierwszej stronie karty albo w formie skróconej na każdej ze stron
238.O Musi istnieć możliwość zlecania leków:
a. zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematów leczenia (również do
domu)
b. pomp infuzyjnych
c. możliwość określenia drogi podania leków
239.O System musi umożliwić kontynuowanie podania leków będących antybiotykami
240.O System musi umożliwić zdefiniowanie listy leków dopuszczonych do podania bez
zlecenia
241.O System musi umożliwiać weryfikację czy lek znajduje się na liście leków
dopuszczonych do podania bez zlecenia
242.O System musi umożliwiać grupowe zarejestrowanie przyczyny niepodania dla
wybranych leków
243.O Musi istnieć możliwość wydruku tacy leków z podaniem nazwiska osoby drukującej i
czasu wydruku
244.O System musi w funkcjonalności obsługi tacy leków prezentować dla każdego
pacjenta oddziału/odcinka/sali, informacje o zleconych lekach, godzinie ich podania,
dawkach oraz drodze podania
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245.O Podczas realizacji zlecenia leku system powinien umożliwiać zastosowanie
zamienników do zleconego leku
246.O Podczas odnotowania podania leku system powinien umożliwiać wybór serii leku
247.O System powinien umożliwiać realizację podań leków z wykorzystaniem kodów
kreskowych
248.O System powinien umożliwić grupowe zaewidencjonowanie leków na liście STOP
ORDER oraz autoryzację dodanej grupy leków
249.O System powinien umożliwić w części prezentującej zlecenia podań leków pacjenta,
grupowanie zleceń wg drogi podania
250.O System musi umożliwić graficzne oznaczenie zleceń wymagających potwierdzenia
rozpoczęcia lub kontynuacji
251.O System musi umożliwić użytkownikowi analizę porównawczą zmian zleceń leków dla
pacjenta
252.O System musi umożliwić kopiowanie anulowanych zleceń leków z poprzedniego
pobytu/hospitalizacji pacjenta
253.O System powinien umożliwić wyszukiwanie wyników patologicznych
254.O System musi umożliwić obsługę wydań leków do domu
255.O System musi umożliwiać oznaczenie zlecenia podania leku jako wymagającego
potwierdzenia przez lekarza przed każdym podaniem
256.O System musi umożliwiać automatyczną zmianę godzin podań leków w przypadku
zmiany godziny pierwszego podania
257.O System musi prezentować informację o maksymalnej liczbie podań lub dawki w
ciągu doby dla leków podawanych doraźnie
258.O System musi umożliwiać zaewidencjonowanie leków z listy leków zleconych
pacjentowi, których podanie należy wstrzymać wraz z podaniem okresu
wstrzymania
259.O Dla pobytów oznaczonych „Zagrożenie życia lub zdrowia”, "Ratujące życie/
zdrowie"- wszystkie zlecenia na badania powinny być oznaczone statusem PILNE
260.O System musi umożliwić zlecanie z możliwością zaplanowania badań
diagnostycznych, laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji
261.O System powinien uniemożliwić wysyłanie zleceń na wybrane badania laboratoryjne,
diagnostyczne i konsultacje przez personel nie będący lekarzem i posiadający
odpowiednie uprawnienia
262.O System powinien umożliwić autoryzację zlecenia przed wysłaniem do realizacji
Autoryzację zlecenia może wykonać wyłącznie personel mający odpowiednie
uprawnienia do autoryzacji zleceń
263.O System musi umożliwiać zlecanie badań laboratoryjnych z poziomu wpisu pacjenta
w harmonogramie przyjęć (liście oczekujących) przed realizacją pobytu. W
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momencie realizacji pobytu na podstawie wpisu w Harmonogramie przyjęć
wprowadzone zlecenia powinny zostać podpięte pod dany pobyt
264.O System powinien umożliwiać zlecanie wielu różnych badań podczas jednego procesu
ewidencji zlecenia z możliwością oznaczenia wspólnego nagłówka oraz wspólnego
opisu dla wszystkich zleceń
265.O System umożliwia na etapie rejestracji ewidencje załącznika do skierowania (skan
skierowania, wyniki badań). Ewidencja załącznika poprzez wybór pliku oraz
bezpośrednie skanowanie z podpiętego urządzenia. Wprowadzony załącznik
powinien zostać zapisany i przechowywany w systemie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej
266.O Na zleceniach badań system powinien podpowiadać rozpoznanie zasadnicze, a w
przypadku jego braku powinien podpowiadać rozpoznanie wstępne
267.O Możliwość utworzenia zlecenia laboratoryjnego za pomocą kodów kreskowych
zdefiniowanych w danej usłudze
268.O Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość odnotowania informacji o
pobranym materiale dla pojedynczego badania lub zestawu badań
269.O Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość określenia planowanej godziny
wykonania pobrania materiału. System powinien podpowiadać domyślne godziny
pobrań materiałów
270.O Dla zleceń do pracowni histopatologii powinny być widoczny numer SIMP, o ile
badanie dotyczy cytologii ginekologicznej
271.O W przypadku anulowania zlecenia, powód anulowania powinien być widoczny przy
zleceniu
272.O System musi zapewnić możliwość definiowania zleceń złożonych
273.O System powinien umożliwiać cykliczne zlecanie badań (możliwość definicji cyklu:
Interwał cyklu, Liczba zleceń w cyklu, Daty od...data do...)
274.O System powinien umożliwiać zapis zleconych badań jako szablonu użytkownika do
wykorzystania w późniejszym terminie
275.O Powinna istnieć możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
276.O System w przypadku braku ustawienia planowanej daty wykonania zlecenia, musi
automatycznie ustawić datę planowaną na datę wystawienia zlecenia
277.O System powinien umożliwiać dwuetapowe wprowadzanie zleceń (możliwość zapisu
przed wysłaniem zlecenia, wysłanie zlecenie)
278.O System musi umożliwiać wyszukiwanie zleceń dla danego pacjenta według
ustalonych przez użytkownika kryteriów:
d. zakresu zleceń (z danego pobytu, z całej hospitalizacji, z poprzedniego
pobytu)
e. rodzaju zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
f. daty zlecenia
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279.O System musi umożliwiać anulowanie zleceń przez zlecającego
280.O Po wystawieniu zlecenia powinna istnieć możliwość zmiany jednostki, która zostanie
obciążona kosztami realizacji zleconego badania
281.O System musi umożliwiać wydruki zleceń, w tym:
- dzienne zestawienie leków dla pacjenta,
- dzienne zestawienie badań
282.O Musi istnieć możliwość wydruku wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub
ze wszystkich pobytów w szpitalu,
283.O System musi umożliwiać przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej
z możliwością wydruku wyniku wykonanego badania,
284.O System musi umożliwić oznaczenie wyniku jako przeczytany
285.O System musi umożliwić wyszukiwanie wyników nieprzeczytanych
286.O Musi istnieć możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych
z wprowadzanym zleceniem
287.O System musi zapewnić możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym
z możliwością śledzenia zmian wyników i zmiany kolejności porównywanych
parametrów (np. w wyniku morfologii)
288.O System musi zapewnić możliwość przeglądania wyników badań
laboratoryjnych w postaci graficznej (wykres wyników badań laboratoryjnych)
289.O System musi umożliwić konfigurowanie list prezentowanych leków i procedur
medycznych na wykresie wyników graficznych
290.O System musi umożliwić zaznaczenie wielu pozycji na liście zleceń, w celu grupowego
przypisania/odpięcia wykonania
291.O System musi umożliwić graficzną prezentację badań, pomiarów, wykonanych
procedur, podania leków z uwzględnieniem osi czasu
292.O Podczas przeglądania wyników badan powinien być dostęp do informacji o osobach
realizujących badanie
293.O System umożliwia w ramach danej jednostki udostępnienie tylko tych elementów
leczenia, które mogą być zlecane przez tę jednostkę i zostały zdefiniowane w
utworzonej grupie zleceń
294.O System powinien umożliwić zlecanie produkcji żywienia pozajelitowego
295.O System powinien umożliwić rejestracje podania żywienia pozajelitowego
296.O System powinien umożliwić zlecenie żywienia pozajelitowego z wykorzystaniem
szablonów
297.O System powinien informować o próbie zdefiniowania zlecenia żywienia
pozajelitowego na okres, w którym już istnieje zlecenie tego rodzaju
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298.O System powinien blokować możliwość edycji zlecenia produkcji żywienia
pozajelitowego, jeśli po stronie Apteki zostało ono już przyjęte do realizacji
299.O System powinien umożliwić przepisanie zlecenia żywienia pozajelitowego na nowy
pobyt w ramach jednej opieki

16.

BLOK OPERACYJNY

1.BO

System musi być zintegrowany z innymi modułami systemu medycznego

2.BO

System musi umożliwić pracę współbieżną użytkowników w zakresie pracy na tym
samym zestawie danych.

3.BO

System musi umożliwiać rozwiązywania konfliktów występujących podczas
jednoczesnej pracy na tym samym zestawie danych.

4.BO

System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta na blok operacyjny i jego wypisanie
z bloku oraz odnotowanie związanych z tym danych tj.: czas przyjęcia i osoby
przyjmującej, wpis do Księgi Bloku operacyjnego

5.BO

System musi umożliwiać wypełnienie karty przekazania pacjenta na blok operacyjny
i z bloku również z wykorzystaniem czytnika kodów

6.BO

System powinien umożliwiać planowanie zabiegów operacyjnych dla pacjentów
przebywających na oddziale

7.BO

System powinien umożliwiać planowanie zabiegów operacyjnych podczas wizyty
w gabinecie lekarskim, pacjentom nie przebywającym w szpitalu

8.BO

System musi umożliwić oznaczenie statusu zabiegu jako zaplanowany, niewykonany,
niezakończony, anulowany, zakończony

9.BO

System powinien umożliwiać planowanie zabiegów dla pacjentów kierowanych
na zabieg z innych jednostek organizacyjnych

10.BO System musi umożliwiać wpisanie klasyfikacji lekarskiej do zabiegu obejmującej,
co najmniej rodzaj planowanego zabiegu, tryb zabiegu (planowy, przyspieszony,
pilny, natychmiastowy), rozpoznanie przedoperacyjne ICD10 oraz opisowe, dostęp
do pola operacyjnego z wykorzystaniem definiowalnego słownika, wymagane
ułożenie pacjenta z wykorzystaniem definiowalnego słownika, z możliwością wyboru
wielu pozycji, datę kwalifikacji, wskazanie ze słownika personelu, lekarza
dokonującego kwalifikacji, lekarza kierującego
11.BO System musi mieć możliwość załączenia formularza definiowanego przez
użytkownika
12.BO Musi istnieć możliwość rejestracji danych kwalifikacji z poziomu oddziału i z poziomu
bloku operacyjnego
13.BO Musi istnieć możliwość uproszczonego zlecania zabiegów przeprowadzanych
w trybie nagłym
14.BO System musi umożliwić zaplanowanie przerw technicznych pomiędzy zabiegami

101

15.BO System musi umożliwić prezentowania na planie dziennym i okresowym operacji
oraz czy wykonana została kwalifikacja anestezjologiczna.
16.BO System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji anestezjologicznej, co najmniej
w zakresie odnotowania rodzaju planowanego znieczulenia z wykorzystaniem
słownika rodzajów znieczulenia z możliwością definiowania własnych rodzajów
znieczulenia, klasyfikacji pacjenta wg skali ASA, opisu kwalifikacji, daty kwalifikacji,
wskazania lekarza dokonującego kwalifikacji, możliwości rejestracji danych
kwalifikacji z poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego
17.BO System musi umożliwić zaciągnięcie danych z kwalifikacji anestezjologicznej
wykonanej w poradni anestezjologicznej
18.BO Planowanie powinno się odbywać w oparciu o terminarze bloku i sal operacyjnych
z uwzględnieniem obsady
19.BO Po rejestracji zakończenia zabiegu, jeśli jego czas trwania był inny niż zaplanowano,
system powinien zaktualizować terminarz dla pozostałych, zaplanowanych zabiegów
za potwierdzeniem kierownika bloku bądź pielęgniarki oddziałowej bloku
20.BO System musi umożliwić odnotowanie rozpoczęcia realizacji zabiegu operacyjnego
w chwili zarejestrowania przyjęcia pacjenta na blok operacyjny
21.BO System musi mieć możliwość obsługi okołooperacyjnej karty kontrolnej
22.BO Musi istnieć możliwość obsługi listy zabiegów bloku operacyjnego
23.BO System musi umożliwić odnotowanie danych medycznych przeprowadzonego
zabiegu w tym:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.




rodzaju wykonanego zabiegu,
czasu trwania zabiegu,
rozpoznania pooperacyjnego ICD10 i opisowego,
procedur medycznych z możliwością automatycznego dodania procedur
powiązanych z przeprowadzonym zabiegiem,
opisu wykonanego zabiegu wraz z lekarzem opisującym,
składu zespołu zabiegowego domyślnie uzupełnianego na podstawie planu,
czasu pracy zespołu operacyjnego. Jeśli czas pracy nie zostanie wpisany
powinien być uzupełniony przez system na podstawie czasu rozpoczęcia
i zakończenia zabiegu
możliwość załączenia formularza definiowanego przez użytkownika,
możliwość dołączania załączników w postaci dowolnych plików (np. skany
dokumentów, pliki dźwiękowe i wideo),
odnotowanie przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do
księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu,
zużytych materiałów:
z wykorzystaniem kodów kreskowych lub poprzez manualny wybór pozycji
ze słownika,
z możliwością automatycznego dodania materiałów z planu,
z możliwością automatycznego dodania materiałów powiązanych z wykonanym
zabiegiem,
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 z możliwością automatycznego dodania zestawu narzędzi powiązanych
zwykonywanym zabiegiem
l. możliwość rejestracji danych z poziomu oddziału i z poziomu bloku
operacyjnego
24.BO Oprócz głównego opisu operacji system musi umożliwiać wprowadzanie
dodatkowych uwag dotyczących przebiegu zabiegu, opatrzonych datą i danymi
osoby wprowadzającej
25.BO Po wykonaniu zabiegu, system powinien umożliwiać zmianę procedury głównej
zabiegu
26.BO Jeśli nie zostały wpisane dane lekarza operującego to system powinien podpowiadać
operatora na podstawie danych lekarza opisującego zabieg
27.BO System musi umożliwić wprowadzenie informacji dotyczących przygotowania
pacjenta do zabiegu
28.BO System musi umożliwiać wprowadzenie informacji dotyczących powikłań
pooperacyjnych
29.BO System musi umożliwić definicję rodzajów znieczulenia
30.BO System musi umożliwić rejestrację danych znieczulenia, w tym:
a. czasu znieczulenia,
b. czasu anestezjologicznego,
c. rodzaju przeprowadzonego znieczulenia domyślnie wypełnianego na
podstawie kwalifikacji z możliwością edycji w tym procedur ICD9
d. opisu znieczulenia ze wskazaniem osoby opisującej,
e. zespołu anestezjologicznego domyślnie uzupełnionego na podstawie planu,
f. czasu pracy zespołu anestezjologicznego. Jeśli czas pracy nie został wpisany
system podpowiada na podstawie czasu anestezjologicznego lub jeśli czas
anestezjologiczny nie jest obsługiwany na podstawie czasu znieczulenia.
g. podanych leków:
 z wykorzystaniem kodów kreskowych lub poprzez manualny wybór pozycji
ze słownika,
 z możliwością automatycznego dodania leków powiązanych z wykonanym
zabiegiem
31.BO System musi umożliwiać wprowadzenie w ramach opieki pooperacyjnej pacjenta,
danych opieki pielęgniarskiej
32.BO System musi wspomagać opiekę pooperacyjną w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ewidencji czasu trwania opieki pooperacyjnej oraz lekarza przyjmującego,
ewidencji wykonanych procedur,
ewidencji podanych leków i zużytych materiałów,
obsługi tacy leków
oceny stanu pacjenta z wykorzystaniem zmodyfikowanej skali Aldrete'a
opisu powikłań znieczulenia,
opisu zaleceń pooperacyjnych,
103

h. ewidencji daty przekazania pacjenta na oddział wraz ze wskazaniem lekarza
przekazującego.
33.BO System musi umożliwiać realizację reoperacji pacjenta bezpośrednio po właściwej
operacji bez konieczności przekazywania pacjenta na oddział
34.BO System musi umożliwiać graficzną prezentację podań leków na wydruku karty
anestezjologicznej
35.BO System musi umożliwiać prowadzenie Ksiąg operacji w zakresie:
a. możliwość definiowania księgi dla bloku operacyjnego, dla sali operacyjnej oraz
dla grupy zabiegów,
b. przegląd ksiąg operacji wg. różnych kryteriów, w tym:
 danych pacjenta (nazwisko, imię, PESEL),
 trybu zabiegu,
 rodzaju zabiegu,
 dat wykonania zabiegu,
 bloku i sali operacyjnej,
 oddziału zlecającego
 księgi zabiegów,
 roku księgi,
 zakresu numerów księgi,
 składu zespołu operacyjnego (operatora, instrumentariuszki, anestezjologa,
pielęgniarki anestezjologicznej),
c. wydruk księgi bloku operacyjnego
36.BO System musi umożliwić przekazanie pacjenta na oddział bez wprowadzonych danych
realizacji zabiegu; z możliwością późniejszego uzupełnienia danych
37.BO System musi wspomagać prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym:
a. protokół zabiegu operacyjnego,
b. protokół przekazania pacjenta na oddział
c. możliwość uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne skany
dokumentów, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz wideo
38.BO Musi istnieć możliwość definiowania własnych szablonów wydruków
39.BO Musi istnieć możliwość obsługi raportów wbudowanych, w tym raport z wykonanych
zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem kryteriów: czas wykonania zabiegu, księgę
zabiegów, salę operacyjną, jednostkę zlecającą oraz rodzaj operacji
40.BO System musi umożliwiać wybór formatu wydruku raportów, przynajmniej w
zakresie: pdf, xls, xlsx.
41.BO System musi mieć możliwość definiowania własnych wykazów/raportów
42.BO System musi mieć możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
43.BO System musi umożliwiać wyszukiwanie zabiegów na liście zabiegów bloku
operacyjnego wg różnych kryteriów, w tym:
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a. statusu zabiegu (planowany, w trakcie realizacji, opieka pooperacyjna,
przekazany na oddział, anulowany),
b. danych pacjenta (nazwisko, imię, PESEL),
c. identyfikatorze pacjenta
d. trybu zabiegu,
e. rodzaju zabiegu,
f. planowanych i rzeczywistych dat wykonania zabiegu,
g. bloku i sali operacyjnej,
h. jednostki zlecającej,
i. księgi zabiegów,
j. składu zespołu operacyjnego (operatora, instrumentariusza, anestezjologa,
pielęgniarki anestezjologicznej).
k. przeglądu zabiegów zaplanowanych na dzisiaj i/lub jutro
44.BO System nie pozwala zakończyć dokumentacji medycznej bloku dla danego pacjent w
przypadku braku wypełnionych obowiązkowych elementów
45.BO System pozwala zdefiniować pola, które mają być obowiązkowo wypełnione i nie
jest możliwe bez niech zakończenie procesu/historii choroby
46.BO Pola obligatoryjne do wypełnienia administrator musi mieć możliwość włączać bądź
wyłączać
47.BO Wpisane na bloku operacyjnym procedury zaciągają się do systemu rozliczeniowego
48.BO Udostępnianie danych dotyczących czasu pracy personelu na bloku operacyjnym
oraz informacji o ośrodkach kosztów sal zabiegowych do wykorzystania w module
Koszty
49.BO System musi umożliwić przeniesienie dokumentacji do repozytorium EDM bądź
podpięcie pod bieżącą historię choroby leczenia szpitalnego

17.
1.BP

2.BP

BLOK PORODOWY

System musi umożliwiać rejestrację porodu, poród:
a. na bloku porodowym,
b. na bloku operacyjnym,
c. w izbie przyjęć,
d. w domu (z pomocą lub bez pomocy),
e. w innym miejscu
System musi umożliwiać obsługę położniczej izby przyjęć, pozwalającej na
wypełnienie karty wywiadu położniczego zawierającej odpowiednie dane:
a. grupa krwi matki,
b. przeszłość położnicza (informacje o wcześniejszych porodach i
poronieniach),
c. wywiad ogólny (przebyte choroby i operacje, uczulenia, czynniki ryzyka
w ciąży, itd.),
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3.BP

d. wywiad położniczy (przebieg ciąży z podziałem na konfigurowalne pozycje
np.: przybranie masy ciała, data ostatniej miesiączki, tydzień ciąży, pierwsze
ruchy płodu, uwagi),
e. badanie ogólne (z podziałem na konfigurowalne pozycje np.: układ
oddechowy, układ krążenia, narządy jamy brzusznej, układ moczowopłciowy, budowa ciała i kości, skóra, obrzęki, żylaki, tętno, ciśnienie krwi,
gruczoły piersiowe),
f. wstępne badanie ginekologiczne (z podziałem na konfigurowalne pozycje
np.: krocze, ujście zewnętrzne, ujście wewnętrzne, część pochwowa,
pęcherz płodowy, wody płodowe),
g. pomiar miednicy,
h. możliwość zdefiniowania dodatkowych pozycji wywiadu.
i. możliwość digitalizacji dokumentacji analogowej (np. wskanowywanie do
systemu)
System musi umożliwiać wydruk wypełnionej karty wywiadu położniczego w izbie
przyjęć

4.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie godzin pobytu na bloku porodowym,
godzin działania znieczulenia

5.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie zespołu porodowego (lekarz, położna,
anestezjolog, inne wg konfiguracji)

6.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie rozpoznania wstępnego oraz
rozpoznania po porodzie

7.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie typu porodu (bez powikłań,
z powikłaniami) i rodzaju porodu (prawidłowy, szybki, przedłużony) oraz czasu
rozpoczęcia i długość faz porodu

8.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie procedur ICD-9 (główna, dodatkowa)

9.BP

System musi umożliwiać ewidencjonowanie rodzaju znieczulenia zastosowanego
podczas porodu

10.BP System musi umożliwiać ewidencjonowanie leków i środków medycznych użytych
podczas porodu
11.BP System musi umożliwiać zlecenie cięcia cesarskiego na bloku operacyjnym i dostęp
do danych tego zabiegu
12.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porodu – ryzyka porodu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Przedwcześnie P.P.P
poród przedwczesny,
ciąża po terminie - powyżej 42T.C.,
wewnątrzmaciczne obumarcie płodu,
ciąża mnoga,
niewydolność łożyska –podejrzenie,
rzucawka, stan przedrzucawkowy,
cukrzyca,
łożysko przodujące,
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j. przedwczesne oddzielenie łożyska,
k. inne krwawienie maciczne,
l. zespół zakażenia błon jaja płodowego -podejrzenie,
m. podwyższona ciepłota ciała w czasie porodu,
n. RH – niezgodność, konflikt,
o. hypotrofia płodu,
p. nowotwory narządu rodnego
q. możliwość skonfigurowania innych
13.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porodu - wskazania do rozwiązania
operacyjnego:
a. wady rozwojowe narządu rodnego,
b. stan po konizacji,
c. dystocja szyjkowa
d. poprzeczne/skośne położenie płodu,
e. położenie miednicowe,
f. ułożenie potylicowe tylne,
g. ułożenie twarzyczkowe,
h. ułożenie wierzchołkowe,
i. przedłużony poród – zatrzymany w I okresie,
j. zatrzymany – przedłużony poród w II okresie,
k. wypadnięcie lub przodowanie pępowiny,
l. zagrażające lub dokonane pęknięcie macicy,
m. możliwość skonfigurowania innych
14.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porodu – poród:
a. stymulacja farmakologiczna płodu,
b. KTG,
c. wody płodowe,
d. amnioinfuzja,
e. pH,
f. popłód
15.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porodu – rodząca:
a. ilość utraconej krwi wml,
b. stopień pęknięcia krocza,
c. błony płodowe pęknięte > 24h
16.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porodu – łożysko: masa[g],
nieprawidłowości
17.BP System musi umożliwiać wprowadzenie tekstowych opisów: wstępny, porodu, po
porodzie
18.BP System musi umożliwiać automatyczną ewidencję w systemie danych noworodka
wprowadzonego w module Blok Porodowy:
a. utworzenie karty pacjenta wypełnionej dostępnymi danymi,
b. przyjęcie do szpitala,
c. w przypadku zgonu noworodka lub urodzenia martwego automatyczne
wypełnienie karty zgonu
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19.BP System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji danych noworodka:
a. płeć: męska, żeńska, nieznana,
b. masa,
c. wzrost,
d. punktacja apgar: 1 minuta, 3, 5 i 10 minut po porodzie
20.BP System musi umożliwiać rejestrację wieku ciążowego w ocenie: położniczej - pole
opisowe, pediatrycznej - pole opisowe
21.BP System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych dotyczących ciąży: 1-sza,…n-ta;
przebieg ciąży: powikłany, prawidłowy
22.BP System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych dotyczących porodu:
a. 1-szy,….,n-ty,
b. pojedynczy, mnogi,
c. główkowy: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie,
kleszcze, Vacuum),
d. miednicowy: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie,
kleszcze, Vacuum),
e. poprzeczny: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie,
kleszcze, Vacuum),
f. uwagi – pole opisowe
23.BP System musi umożliwiać konfigurację zakresu ewidencjonowanych danych
24.BP System musi umożliwiać identyfikowanie noworodka urodzonego w szpitalu poprzez
wydruk dwóch opasek dla noworodka
25.BP System musi umożliwiać bezpośrednie zlecanie cięcia cesarskiego i dostępu do
danych odpowiedniego zabiegu na bloku operacyjnym.
26.BP System musi umożliwiać tworzenie następujących raportów:
a.
b.
c.
d.

wykaz porodów,
wykaz noworodków,
wykaz poronień,
wykaz przerwań ciąży i zgonów kobiet,
e. wykaz cięć cesarskich
27.BP System musi umożliwić generowanie i wydruk dokumentacji medycznej
(indywidulanej i zbiorczej) wymaganej przepisami prawa z zakresu bloku
porodowego
28.BP System musi umożliwiać prowadzenie książki transfuzyjnej zgodnie z
rozporządzeniem o leczeniu krwią
29.BP System musi umożliwiać zamawianie składników krwi (zgodnie z rozporządzeniem o
leczeniu krwią)
30.BP System musi umożliwiać generowanie sprawozdania o ilości porodów, urodzeń i
zgonów noworodków
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31.BP System musi umożliwiać obsługę zgłaszania zdarzeń niepożądanych (zgodnie z
rozporządzeniem o leczeniu krwią)
32.BP System musi umożliwić przeniesienie dokumentacji do repozytorium EDM bądź
podpięcie pod bieżącą historię choroby leczenia szpitalnego

18.

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

1.PD

System powinien zapewniać dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do
pracowni (terminarz)

2.PD

Podgląd kolejek oczekujących

3.PD

System musi umożliwiać prezentację badań wymagających zafakturowania

4.PD

System umożliwia prezentację na liście badań jednostki, realizowanych badań z
jednostek powiązanych

5.PD

Przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach (waz z możliwością
wykonania raportu/statystyki):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dane osobowe,
podstawowe dane medyczne (do zdefiniowania na potrzeby pracowni),
uprawnienia z tytułu umów komercyjnych
Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta),
wyniki badań,
lekarz kierujący

6.PD

Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni

7.PD

Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji
dedykowanej do wizyty

8.PD

Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach
(waz z możliwością wykonania raportu/statystyki):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

informacje ze skierowania,
zlecenia
rodzaj badania
usługi, świadczenia w ramach wizyty,
wystawione skierowania,
wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla
wizyty)
h. wynik badania
i. możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego
źródła dołączanie go do wyniku badania
j. możliwość oznaczenia typu aparatu, na którym badanie zostało wykonane
9.PD

Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt

10.PD System musi umożliwiać ewidencję proponowanego personelu wykonującego i
opisującego badanie diagnostyczne.
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11.PD Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie
12.PD Obsługa zakończenia badania/wizyty:
a. autoryzacja medyczna badania,
b. automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania
c. przeniesienie dokumentacji do repozytorium EDM bądź podpięcie pod
bieżącą historię choroby leczenia szpitalnego
13.PD Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług oraz przegląd
stanu wykorzystania kontraktu
14.PD Automatyczne generowanie ksiąg: Księgi Badań, Księgi Zabiegów, Księgi Zdarzeń
Niepożądanych, Księgi oczekujących. Możliwość przeglądu ksiąg
15.PD System musi umożliwiać zakończenie realizacji wielu zleceń różnych pacjentów przez
wprowadzenie jednego opisu badania
16.PD Obsługa wyników badań:
a. wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych
b. wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach
wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania
c. autoryzacja wyników badań diagnostycznych
d. wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia
e. wydruk wielu egzemplarzy tego samego dokumentu
17.PD System prezentuje graficzną informację, jeżeli autoryzowany wynik został wycofany
i ponownie zmodyfikowany
18.PD System musi mieć możliwość przechwytywania obrazów z urządzeń diagnostycznych
19.PD Generowanie danych do rachunków rozliczeniowych lekarzy (możliwość
definiowania sposobu rozliczenia)

19.
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A

APTEKA

Moduł musi umożliwić obsługę magazynów apteki
Moduł apteczki musi umożliwić konfigurowanie magazynów
Moduł musi umożliwiać zastosowanie słowników leków, grup ATC i nazw
międzynarodowych do ewidencji obrotu lekami i materiałami
Moduł musi umożliwiać definiowanie dwupoziomowej hierarchii grup
leków/materiałów
Moduł musi umożliwiać definiowanie grup materiałów dla całego systemu i dla
poszczególnych magazynów
Moduł musi umożliwiać prowadzenie rejestru leków i materiałów dla każdego
magazynu odrębnie
Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie leków/materiałów za pomocą skanowania
kodów EAN13 i EAN128
Moduł musi umożliwiać definiowanie własnych rodzajów dokumentów dla
poszczególnych rodzajów przyjęć, wydań innych czynności (np. Rozchód darów,
przyjęcie bezpłatnych próbek itp.)
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9.A

10.A
11.A

12.A

13.A
14.A
15.A
16.A
17.A
18.A
19.A

20.A
21.A
22.A
23.A

24.A
25.A
26.A
27.A
28.A
29.A
30.A
31.A

32.A

Moduł musi umożliwiać prowadzenie numerowania dokumentów wg
zdefiniowanego szablonu zawierającego rok, miesiąc, symbol dokumentu, kod
użytkownika
Moduł musi umożliwiać sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców
środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Moduł musi umożliwiać umieszczenie informacji w pozycji zamówienia o tym,
że zamówienie może być zrealizowane za pomocą odpowiednika zamawianego
leku
Moduł musi umożliwiać rejestrowania przyjęcia dostaw leków i materiałów
medycznych od dostawców, w szczególności automatyczne uzupełnienie
dokumentu dostawy na podstawie faktury w formie elektronicznej, możliwość
manualnej rejestracji dokumentów przyjęcia, w tym dostaw dla których nie
dostarczono faktury
Moduł musi umożliwiać przegląd składu leku recepturowego w dokumencie
produkcji
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów importu docelowego
zakładowego i indywidualnego
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów zwrotu leków i materiałów
medycznych z apteczek oddziałowych z aktualizacją ich stanów
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów przyjęcia darów
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie danych osoby dostarczającej próbkę oraz
nazwę podmiotu odpowiedzialnego w dokumencie przyjęcia próbki
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie numeru protokołu w dokumencie
przyjęcia leku wykorzystywanego w programie badań klinicznych
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie pozycji dokumentu przychodu przez
skanowanie kodu EAN13/EAN128. W przypadku odczytania kodu leku, który nie
znajduje się jeszcze w dokumencie system automatycznie tworzy nową pozycję
dokumentu.
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów korygujących do
dokumentów przyjęcia leków i materiałów
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie korekty pozycji dokumentu przyjęcia
również w przypadku częściowej korekty tej pozycji
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie wydań leków i materiałów medycznych:
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie wydań za pomocą dokumentów RW i MM
na podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych z Apteczek
Oddziałowych
Moduł musi umożliwiać ewidencję wydań poprzez skanowanie kodów EAN13 i
EAN128
Moduł musi umożliwiać potwierdzenie przez oddział realizacji zamówienia
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów wydania na zewnątrz
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów zwrotu do dostawcy
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu zwrotu korekty zwrotu do
dostawcy
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu ubytki i straty nadzwyczajne
Moduł musi umożliwiać rejestrowanie dokumentu korekty wydania środków
farmaceutycznych
Moduł musi umożliwiać definiowanie i wykonywanie kontroli limitów
wartościowych wydań leków i środków medycznych do komórek
organizacyjnych
Moduł musi umożliwiać prezentację wartości w postaci ułamkowej
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33.A
34.A
35.A

36.A
37.A
38.A

39.A
40.A

41.A
42.A
43.A
44.A
45.A
46.A
47.A
48.A

49.A
50.A
51.A
52.A
53.A
54.A
55.A
56.A
57.A
58.A

Moduł musi umożliwiać rezerwowanie określonej ilości leków lub materiałów
dla wskazanego pacjenta
Moduł musi umożliwiać korektę stanów magazynowych:
Moduł musi umożliwiać korektę stanów magazynowych (ilościowo i jakościowo)
na podstawie arkusza spisu z natury rejestrowanego z dokładnością do dostawy
lub asortymentu
Moduł musi umożliwiać generowanie arkusza spisu z natury
Moduł musi umożliwiać bieżącą korektę stanów magazynowych
Moduł musi podczas generowanie dokumentu remanentu na podstawie spisu
z natury sprawdzić czy stwierdzono różnice inwentaryzacyjne. W przypadku
braku różnic musi poinformować o tym użytkownika
Moduł musi umożliwiać odnotowanie wstrzymania lub wycofanie leku z obrotu
Moduł musi kontrolować daty ważności wydawanych leków. Moduł musi
umożliwiać zdejmowanie ze stanów leków przeterminowanych za pomocą
wskazanych dokumentów.
Moduł musi oznaczać na liście kolorem/symbolem umowy, dla których zbliża się
koniec terminu ważność.
Moduł w generatorze zamówień do kontrahentów musi umożliwiać tworzenie
jednego zamówienia dla wielu umów.
Moduł musi umożliwiać oznaczenie danych kontrahenta w związku z
ograniczeniem przetwarzania jego danych lub roszczeniem.
Moduł musi umożliwiać anonimizację danych kontrahenta.
Moduł musi umożliwić dopisanie do spisu z natury pozycji, dla których nie
odnotowano obrotów w danym magazynie.
Moduł musi umożliwiać przegląd bieżących stanów magazynowych jak i na
wskazany dzień
Moduł musi umożliwić weryfikację przekroczenia wartości procentowej limitu
ustawionego dla magazynu.
Moduł musi umożliwiać wsparcie obsługi i kontroli zamówień (w tym
publicznych) w zakresie tworzenia listy asortymentowo wartościowej
leków/materiałów
Moduł musi umożliwiać kontrolę realizacji dostaw i poziomu cen w ramach
umowy.
Moduł w generatorze zamówień do kontrahentów musi umożliwiać tworzenie
jednego zamówienia dla wielu umów.
Moduł musi generować zestawienia rozchodów, przychodów, stanów
magazynowych, realizacji zamówień do XLS, CSV dla różnych grup analitycznych
Moduł musi umożliwiać planowanie realizacji zamówień wewnętrznych.
Moduł musi posiadać możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików
w formacie PDF
Moduł musi umożliwiać definiowanie własnych raportów i wydruków
Moduł musi wspomagać użytkownika w zakresie decyzji o wstrzymaniu,
wycofaniu decyzją GIF
Moduł musi wspomagać użytkownika w zakresie odnotowywania działań
niepożądanych.
Moduł musi umożliwić definiowanie receptariusza szpitalnego
Moduł musi umożliwiać integrację z modułem FK oraz dać:
a. dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiałowego na kontach księgi głównej FK,
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b.

59.A
60.A
61.A
62.A
63.A
64.A
65.A
66.A
67.A
68.A
69.A
70.A
71.A
72.A

73.A
74.A
75.A
76.A
77.A
78.A
79.A
80.A
81.A

możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteki,
c. możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteczki oddziałowej,
d. możliwość eksportu dokumentów rozchodu wewnętrznego
e. możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,
f. możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów,
ośrodków powstawania kosztów.
Moduł musi umożliwić rozliczenie dostaw z całego miesiąca jedną fakturą.
Moduł musi umożliwiać rachunek kosztów leczenia
Moduł musi umożliwić domyślne otwarcie nowego okresu rozliczeniowego z
pierwszym dniem nowego miesiąca.
Moduł musi umożliwiać analizę interakcji pomiędzy składnikami leków
wydanych pacjentowi
Moduł musi umożliwiać definiowanie zamienników dla wybranych leków
Moduł musi umożliwiać przypisywanie leków do grup
odpowiedników/odpowiedników
Moduł musi umożliwiać konfigurację magazynu depozytów obejmującą
możliwość definiowania karty materiału depozytowego
Moduł musi umożliwiać przegląd historii eksportów do FK
Moduł musi umożliwiać przeglądu historii eksportów VAT do FK
Moduł musi umożliwiać komunikację w zakresie JPK
Moduł powinien uniemożliwiać zarejestrowanie zużycia leku, który został
wydany z Apteki dla innego pacjenta.
Moduł musi umożliwiać weryfikację autentyczności leków w systemie PLNMV.
Moduł musi przechowywać informacje o wyniku weryfikacji każdego
niepowtarzalnego identyfikatora
Moduł musi umożliwiać wykonanie następujących operacji:
a.
weryfikacja niepowtarzalnego identyfikatora,
b.
wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako użycie/wydanie
c.
wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako próbka
d.
wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako zniszczenie
Moduł musi wykonywać operację weryfikacji automatycznie po operacji
odczytania kodu Data Matrix z opakowania leku za po pomocą skanera kodów
Moduł musi umożliwiać wygenerowanie i przesłanie komunikatu obrotów i
stanów do Zintegrowanego Modułu Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
Moduł musi odebrać i zapisać identyfikator komunikatu nadany przez ZSMOPL
Moduł musi umożliwiać wygenerowanie i wysłanie komunikatu obrotów i
stanów do ZSMOPL na żądanie użytkownika
Moduł musi umożliwiać wygenerowanie i wysłanie komunikatu obrotów i
stanów do ZSMOPL automatycznie i cyklicznie
Moduł musi umożliwiać generowanie i wysyłanie korekt komunikatów do
systemu ZSMOPL.
Moduł musi umożliwiać przegląd listy transakcji dla wygenerowanego
komunikatu
Moduł musi umożliwiać przeglądanie decyzji i komunikatów Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego
Moduł musi umożliwiać aktualizację online słownika hurtowni na podstawie
Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych CSIOZ.
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82.A
83.A
84.A
85.A
86.A
87.A
88.A

Moduł musi umożliwiać automatyczne wysłanie powiadomienia do Apteki o
wysłaniu zamówienia z Apteczki Oddziałowej
Moduł musi umożliwiać wyświetlenie powiadomień o umowach z apteki, dla
których kończy się termin ważności.
Moduł musi mieć możliwość wykorzystania czytników
Moduł musi mieć możliwość realizacji dyrektywy fałszywkowej
Moduł musi mieć możliwość rozbudowy o moduł współpracujący z unit dose
Moduł musi mieć możliwość rozbudowy o moduł obsługi produkcji preparatów
żywienia pozajelitowego
Moduł wykorzystuje BLOZ i BAZYL

20.
1.AP
2.AP
3.AP
4.AP
5.AP

6.AP
7.AP
8.AP
9.AP
10.AP
11.AP
12.AP
13.AP
14.AP
15.AP
16.AP
17.AP
18.AP
19.AP
20.AP

APTECZKI

Moduł apteczki musi umożliwić tworzenie magazynów
Moduł apteczki musi umożliwić generowanie zamówień do apteki głównej.
Moduł apteczki musi umożliwić wgląd w stany magazynowe Apteki
Moduł apteczki musi umożliwić kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków
z zamówienia oraz zlecenia lekarskiego.
Moduł apteczki musi umożliwić wydawanie środków
farmaceutycznych/materiałów medycznych z apteczki oddziałowej na
oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych,
Przychodnia)
Moduł apteczki musi umożliwić zwrot do apteki
Moduł apteczki musi umożliwić rejestrację ubytków i strat nadzwyczajnych
Moduł apteczki musi umożliwić korekty wydań środków
farmaceutycznych/materiałów medycznych
Moduł apteczki musi umożliwić korekty stanów magazynowych
Moduł apteczki musi umożliwić korekty stanów magazynowych (ilościowej i
jakościowej) na podstawie arkusza spisu z natury,
Moduł apteczki musi umożliwić generowanie arkusza do spisu z natury
Moduł apteczki musi umożliwić bieżącą korektę jakościową stanu
magazynowego.
Musi istnieć możliwość definiowania receptariusza oddziałowego
Moduł musi umożliwić podpowiadanie ilości leków podczas dodawania ich do
zamówienia wewnętrznego
Moduł musi umożliwiać oznaczenie zamówienia wewnętrznego jako pilne.
Moduł musi umożliwiać obsługę apteczek pacjentów (leki własne pacjenta)
Moduł musi mieć możliwość nakładania na apteczki limitów przez
administratora
Moduł apteczki musi informować o limicie
Moduł apteczki musi pilnować terminu ważności leków i materiałów
Moduł apteczki musi umożliwić generowanie raportów zużycia z magazynów
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21.AP Moduł apteczki musi umożliwić obsługę depozytów

22.AP

a.
przyjęcie materiałów w depozyt
b.
faktura depozytowa
c.
korekta faktury depozytowej
d.
rozchód depozytowy na pacjenta
e.
rozchód depozytowy bez pacjenta
f.
korekta rozchodu depozytowego
g.
generowanie zamówienia na podstawie rozchodu depozytowego
h.
tworzenie zamówienia depozytowego bez wskazania pacjenta
i.
Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych.
j.
wprowadzanie i edycja numeru pozycji na fakturze depozytowej
Moduł apteczki musi umożliwić tworzenie planów zamówień do Apteki na
podstawie danych historycznych

..........................................................................................
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

UWAGA!!!
Wykonawca składa dokument w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (dokument w formie elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
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