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Załącznik nr 10 do SIWZ 

Znak sprawy: PN/26/2020       

  

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI 

Lista funkcjonalności oprogramowania SSI wyznaczona do weryfikacji w trakcie oceny oferty Wykonawcy, 

 pod kątem spełnienia wymagań postawionych w SIWZ. 

 

W celu zaprezentowania Zamawiającemu, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie SSI posiada wymagane w SIWZ funkcjonalności, Wykonawca 

zobowiązany jest zaprezentować w wersji demonstracyjnej oprogramowania SSI („Próbce”), wyszczególnione poniżej funkcjonalności, podlegające weryfikacji i 

ocenie w rozumieniu §13 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz.U. 2016 poz. 1126). 

 

Lp. Obszar 
 (zapisów Zamawiającego) 

Wymaganie 
 

Sposób prezentacji wymagania  

1 Udogodnienia interfejsu 
użytkownika 

 

System powinien umożliwiać wyłączanie 
niewykorzystanych elementów menu czy zakładek. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do modułu oddział, 

• włączyć ukrywanie zakładki w nawigatorze. 
 

2 Udogodnienia interfejsu 
użytkownika 

 

W każdym polu edycyjnym (opisowym) 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 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu, przejść do modułu oddział, 

• wyświetlić listę pacjentów, 

• przejść do okna historia choroby, 

• w polu opisowym wybrać tekst standardowy ze słownika, 

• wczytać do pola opisowego tekst z pliku, 
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przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione 
podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. 
kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków 
specjalnych. 

• wkleić skopiowany tekst. 
 

3 Udogodnienia interfejsu 
użytkownika 

 

System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, 
wyników badań, dokumentacji, zleceń na jednym 
ekranie z jednego i wielu pobytów. System musi 
umożliwiać porównywanie tych danych. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do modułu oddział, 

• wyświetlić listę pacjentów, 

•  przejść do okna historia choroby, 

•  kliknąć w przycisk Cała historia. 
 

4 Bezpieczeństwo System powinien wyświetlać czas pozostały do 
wylogowania (zablokowania) użytkownika. 

W celu spełnienia tego wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, czas do zablokowania jest widoczny 
po zalogowaniu. 
 

5 Bezpieczeństwo Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit 
zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla 
tego użytkownika  

W celu spełnienia tego wymagania należy: 

• zalogować się do systemu na konto użytkownika posiadającego 
uprawnienia do modułu oddział, lista modułów, 

• wylogować użytkownika, 

• zalogować się na użytkownika uprawnionego do pracy w 
modułach gabinetowych. 
 

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

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu. 

• uruchomić moduł Izba Przyjęć. 

• wprowadzić nowego pacjenta do rejestry pacjentów. 

• zamknąć moduł Izba przyjęć. 

• uruchomić moduł rejestracja. 

• zaplanować wizytę wcześniej dodanemu pacjentowi. 
 

7 Komunikator Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do: 

• pracowników jednostki organizacyjnej, 

• użytkowników pełniących określoną funkcję 
(lekarze, pielęgniarki), 

• użytkowników wskazanego modułu, 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, 

• uruchomić komunikator, 

• wysłać wiadomość do użytkownika, 

• wysłać wiadomość do grupy personelu, 
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•  możliwość łączenia w/w grup adresatów np. 
wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób 
wewnętrznych pracujące w module Apteczka. 

• wylogować się z systemu, 

• zalogować się na konto, do którego wysłano wiadomość, 

• odebrać wiadomość, 

• wylogować się z systemu, 

• zalogować się na konto przypisane do grupy personelu, 

• odczytać wiadomość. 
 

8 Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna  

 

System zapewnia wersjonowanie przechowywanych 
dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich 
wersji. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu HIS, 

• przejść do modułu oddział, 

• przejść do listy pacjentów, 

• przejść do okna dokumentacja medyczna, 

• utworzyć dokument, 

• wprowadzić zmianę w danych źródłowych, 

• wygenerować ponownie dokument, 

• wyświetlić pierwszą wersję wygenerowanego dokumentu, 

• wyświetlić drugą wersję wygenerowanego dokumentu. 
 

9 Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna  
 

Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania 
operacji na poszczególnych typach dokumentów w 
ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek 
organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: 
dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt 
dokumentu, podpisywanie dokumentu. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu na użytkownika z ograniczonymi 
uprawnieniami do generowania dokumentów, 

• wygenerowania dokumentu, 

• otrzymanie komunikatu o brakuj uprawnień, 

• dopisanie brakującego uprawnienia użytkownikowi, 

• ponowne wygenerowanie dokumentu. 

10 Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia „śledzenie” teczek w zakresie 
aktualnego miejsca ich przechowywania. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• przejść do Modułu archiwum dokumentacji, 

• wygenerować dokument przekazania/wypożyczenia dla wybranej 
teczki do innej jednostki, 

• wyszukać teczkę i sprawdzić aktualne miejsce przechowywania. 

11 
 

Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia przypisanie zarchiwizowanych teczek 
pacjenta do wybranego magazynu, pomieszczenia, 
regału, półki. 

W celu spełnienia wymagania należy: 
W celu spełnienia wymagania należy: 
-  przejść do Modułu archiwum dokumentacji 
- zaprezentować możliwość przypisania teczki do wybranego magazynu, 
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pomieszczenia, regału, półki 

12 Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia stworzenie systemu klasyfikacyjnego 
przechowywanej w teczce dokumentacji. System 
klasyfikacyjny musi umożliwiać rozróżnienie 
dokumentacji medycznej od dokumentacji 
niemedycznej. 

W celu spełnienia wymagania należy: 
-  przejść do Modułu archiwum dokumentacji i  wybrać jednostkę będącą 
archiwum. 
- zaprezentować konfigurację klasyfikacji teczek 

13 Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia automatyczne przypisanie oraz 
wyszukiwanie teczek pacjentów na podstawie pozycji 
zdefiniowanych w JRWA (Jednolitym Rzeczowym 
Wykazie Akt) co najmniej dla: 

• historii chorób pacjentów wypisanych, 

• historii chorób pacjentów zmarłych, 

• historii chorób osób leczonych krwią i 
preparatami krwiopochodnymi, 

• historie chorób dzieci do 2 roku życia. 

W celu spełnienia wymagania należy: 
-  przejść do Modułu archiwum dokumentacji i wybrać jednostkę będącą 
archiwum. 
- zaprezentować konfigurację klasyfikacji teczek 
 

14 Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia zdefiniowanie (workflow) procesu 
archiwizacji dokumentacji medycznej i nie medycznej w 
podziale na podprocesy z możliwością włączania i 
wyłączania podprocesu.  Wykaz zdefiniowanych 
podprocesów: 

• akceptacja przełożonego / brak akceptacji 

• akceptacja w jednostce weryfikującej / brak 
akceptacji 

• akceptacja w jednostce archiwizującej / brak 
akceptacji. 

 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• przejść do Modułu archiwum dokumentacji i wybrać jednostkę 
będącą archiwum, 

• zaprezentować konfigurację odpowiednich parametrów. 
 

15 Archiwum Dokumentacji 
Papierowej  
 

System umożliwia zaczytanie listy teczek pacjenta z 
pliku .xls do karty udostępnienia na cele naukowo-
badawcze 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• przejść do Modułu archiwum dokumentacji, 

• zaprezentować tworzenie protokołu udostępnienia na cele 
naukowo-badawcze przy użyciu pliku xls. 
 

16 Blok Operacyjny System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji 
lekarskiej (chirurgicznej) do zabiegu obejmującej, co 
najmniej: 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu oddział, 

• wybrać pacjenta na potrzeby zlecenia kwalifikacji, 
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• rodzaj planowanego zabiegu, 

• tryb zabiegu (planowy, przyspieszony, pilny, 
natychmiastowy), 

• rozpoznanie przedoperacyjne ICD9 oraz 
opisowe, 

• dostęp do pola operacyjnego z wykorzystaniem 
definiowalnego słownika, 

• wymagane ułożenie pacjenta z wykorzystaniem 
definiowalnego słownika, z możliwością wyboru 
wielu pozycji. 
 

• przejść do zakładki „Lista zabiegów”, 

• po wybraniu przycisku „Dodaj” należy na zakładce „Dane 
zabiegu” – uzupełnić dane kwalifikacji do zabiegu.  

 

17 
 

Blok Operacyjny Musi istnieć możliwość rejestracji danych kwalifikacji z 
poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego  

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu oddział,  

• wybrać pacjenta na potrzeby zlecenia kwalifikacji, 

• przejść do zakładki „Lista zabiegów”, 

• wybrać przycisk „Dodaj” – oraz uzupełnić dane zabiegu, 

• z poziomu modułu Blok Operacyjny – na zakładce „Lista 
zabiegów”, 

• wybieramy przycisk „Dodaj dla pobytu” lub wybrać pacjenta z 
listy,  

• - na zakładce „Zabieg” – należy uzupełnić Kwalifikację do zabiegu 
 

18 Blok Operacyjny 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. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu oddział, 

• wybrać pacjenta na potrzeby uzupełnienia kwalifikacji 
anestezjologicznej, 

• przejść do zakładki „Lista zabiegów”, 

• wybrać przycisk „Dodaj” – oraz po uzupełnieniu Danych zabiegu – 
można wpisać Kwalifikację anestezjologiczną, 

• z poziomu modułu Blok Operacyjny – na zakładce „Lista 
zabiegów”,  

• wybieramy przycisk „Dodaj dla pobytu” lub wybrać pacjenta z 
listy,  

• na zakładce „Zabieg” – należy uzupełnić dane Kwalifikacji 
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anestezjologicznej. 
 

19 Blok Operacyjny System musi umożliwić planowanie zabiegu 
operacyjnego w tym wpisanie: 

• daty zabiegu, bloku operacyjnego i sali 
operacyjnej, 

• planowanie powinno się odbywać w oparciu o 
terminarze bloku i sal operacyjnych, 

• po rejestracji zakończenia zabiegu, jeśli jego 
czas trwania był inny niż zaplanowano, system 
powinien zaktualizować terminarz dla 
pozostałych, zaplanowanych zabiegów - 
materiałów, 

• składu zespołu zabiegowego i 
anestezjologicznego z wykorzystaniem słownika 
personelu z możliwością określenia 
definiowania roli członków personelu. 

 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu Oddział,  

• wybrać pacjenta na potrzeby zaplanowania zabiegu w terminarzy 
bloku, 

• na zakładce „Lista zabiegów” należy dodać nowy zabieg, po 
uzupełnieniu danych zabiegu należy wybrać przycisk „Zaplanuj”,  

• zarejestrować zakończenie zabiegu w module „Blok operacyjny” 
wraz z uzupełnieniem czasów trwania zabiegu. 

 

20 Blok Operacyjny System musi umożliwiać graficzną prezentację podań 
leków na wydruku karty anestezjologicznej. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu Blok Operacyjny, 

• wybrać realizowanego pacjenta na potrzeby prezentacji wydruku, 

• uzupełnić podane leki na zakładce Znieczulenie -> Protokół 
znieczulenia, 

• wydrukować Protokół zabiegu operacyjnego. 

21 
 

Blok Operacyjny System musi wspomagać prowadzenie dokumentacji 
zabiegu operacyjnego, w tym: 

• protokół z zabiegu operacyjnego, 

•  protokół przekazania pacjenta na oddział. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu Blok Operacyjny, 

• wybrać realizowanego pacjenta na potrzeby prezentacji 
wydruków dokumentów, 

• wybrać przycisk „Drukuj dokumentację” w celu prezentacji 
wydruków poszczególnych dokumentów. 
 

22 Blok Operacyjny System musi umożliwiać rejestrację zespołu 
operacyjnego (położnik, położna, operator, 
instrumentariusz, anestezjolog, pielęgniarka 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejście do modułu Blok Operacyjny, 

• wybrać realizowanego, przejść na zakładkę Zabieg, 
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anestezjologiczna i inne role wg. konfiguracji słownika). Przygotowanie zabiegu, 

• uzupełnić personel zabiegowy, anestezjologiczny.  
 

23 Blok Operacyjny System musi umożliwiać obsługę księgi porodów i 
noworodków. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu Blok Operacyjny – zakładka „Księgi”, 

• zaprezentować księgę porodów oraz noworodków. 
 

24 e-rejestracja  System musi umożliwiać udostępnianie danych 
medycznych (w tym dokumentacji medycznej) tylko dla 
autoryzowanych użytkowników.  
Użytkownik autoryzowany to osoba, której tożsamość 
została potwierdzona przez pracownika szpitala. 
 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu MPI jako użytkownik nie potwierdzony, 

• przejść do listy dokumentów elektronicznych, 

• potwierdzić konto użytkownika, 

• przejść do listy dokumentów elektronicznych. 

25 e-rejestracja System umożliwia pacjentom wyszukiwanie usługi 
medycznej związanej z planowaną wizytą; wyszukiwanie 
usługi może odbywać się z wykorzystaniem 
następujących kryteriów: 

• nazwy usługi (poprzez podanie dowolnego ciągu 
znaków zawierającego się w nazwie usługi), 

• nazwy jednostki organizacyjnej szpitala, w 
której udzielana jest oczekiwana usługa, 

• imienia, nazwiska, tytułu naukowego i 
specjalności lekarza udzielającego oczekiwanej 
usługi. 
 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• - zalogować się do aplikacji, 

• - przejść do okna wyboru usługi do rejestracji na terminu wizyty, 

• - wyszukać usługę. 
 

26 e-rejestracja System umożliwia wybór personelu/lekarza 
udzielającego usługi medycznej, jeżeli jest dostępny dla 
danej usługi. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu e-rejestracji, 

• przejść do okna rejestracji na wizytę, 

• wybrać usługę, 

• wybrać lekarza. 
 

27 e-rejestracja System umożliwia lub wymusza (w zależności od 
konfiguracji dla danej usługi) rejestrację danych 
skierowania, w przypadku rezerwacji terminu 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu e-rejestracji, 

• wybrać usługę do oznaczoną jako wymagającą skierowania, 



 
Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) 

realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 
8 

dotyczącego świadczeń wymagających skierowania. 
 

• uzupełnienie danych skierowania. 

28 e-rejestracja System musi umożliwiać przeprowadzenie badań 
satysfakcji pacjentów poprzez udostępnienie ankiet 
związanych z udzielonymi świadczeniami medycznymi. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• zalogować się do systemu e-rejestracji, 

• zarejestrować się na udostępnioną usługę, 

• wypełnić ankietę powiązaną z usługą. 
 

29 Rehabilitacja System musi umożliwić określenie standardowego czasu 
trwania porad, wizyt i zabiegów 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• należy przejść na zakładkę „Panel administracyjny systemu”.  

• wybrać opcję „Usługi”. 

• zaprezentować usługę dla zabiegu o typie powiązaną z zabiegiem 
rehabilitacyjnym. 

•  uzupełnić pole „czas standardowy”. 
 

30 Rehabilitacja System musi umożliwiać planowanie zabiegów z 
uwzględnieniem innych otwartych cykli 
rehabilitacyjnych. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• należy przejść do modułu Rehabilitacja, 

• wybrać pacjenta z już rozplanowanym cyklem zabiegów 
rehabilitacyjnych, 

• zaprezentować monit o próbie ponownej rejestracji pacjenta – z 
miękką walidacją, 

• zaplanować drugi cykl zabiegów jednemu pacjentowi – 
zaprezentować walidację na ilość zabiegów w tym samym dniu. 

 

31 Rehabilitacja System musi uwzględniać ograniczenia liczby wykonań 
zabiegów w ciągu dnia zabiegowego w ramach danej 
serii oraz liczby wykonań zabiegów z uwzględnieniem 
przekodowania na kod NFZ. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• przejść do modułu rehabilitacja, 

• wybrać pacjenta z listy pacjentów gabinetu, 

• przejść na zakładkę Karta zabiegów rehabilitacyjnych, 

• zaprezentować zakładkę Kryteria terminarza do automatycznego 
planowania, 

• zaplanować w Reh. Ambulatoryjnej więcej niż 5 zabiegów – 
zaprezentować monit. 

 

32 Rehabilitacja Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem 
preferencji pacjenta.                                                                                        

W celu spełnienia wymagania należy:  

• należy przejść do modułu Rehabilitacja,  
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System umożliwia zdefiniowanie i zapamiętanie 
preferencji pacjenta do planowania terminów zabiegów 
w zakresie: 

• możliwości ustalenia preferowanych godzin 
realizacji (domyślnych dla dowolnego dnia 
tygodnia, określonych dni tygodnia), 

• możliwości ustalenia "nieodpowiadających" 
godzin realizacji (domyślnych dla dowolnego 
dnia tygodnia, określonych dni tygodnia), 

• oznaczenia dowolności planowania godzin dla 
dowolnych lub wybranych dni tygodnia, 

• oznaczenia blokady planowania dla dowolnych 
lub wybranych dni tygodnia, 

• ustawienia mogą być definiowane dla 
wszystkich lub wybranych tygodni. 

 

• wybrać pacjenta z listy, 

• przejść do zakładki Karta zabiegów rehabilitacyjnych -> 
Terminarz, 

• zaprezentować zakładkę Preferencję pacjenta 

33 Rehabilitacja System musi umożliwić graficzną prezentację:  

• oznaczenie wykonania zabiegu, 

• oznaczenia niewykonania zabiegu, 

• oznaczenie nieautoryzowanego zabiegu. 

W celu spełnienia wymagania należy:  

• należy przejść do modułu Rehabilitacja,  

• wybrać pacjenta z listy, 

• przejść do zakładki Karta zabiegów rehabilitacyjnych -> 
Terminarz, 

• zaprezentować oznaczenia trybów zabiegów. 
 

34 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać przypisanie badania do 
wybranego lekarza do opisu. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wyszukać i wybrać zlecenie, 

• wybrać Operacje na opisie/zleceniu → Przydziel zlecenie do 
lekarza, 

• wybrać z listy lub wyszukać lekarza, 

• kliknąć Przydziel, 

• do zlecenie zostanie stworzony opis i przypisany do wskazanego 
lekarza. 

 

35 RIS/PACS w zakresie EDM System musi umożliwiać przypisanie badania do W celu spełnienia wymagania należy: 
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 wybranego personelu do przepisania. • zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis l ub założyć opis do zlecenia, 

• otworzyć okno edycji opisu, 

• wybrać Operacje na opisie → przepisywanie → Wyślij opis do 
przepisania do użytkownika, 

• wybrać z listy lub wyszukać użytkownika, 

• kliknąć Przydziel, 

• opis zmieni status na Przepisywany i zostanie przypisany do 
wskazanego użytkownika. 

 

36 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik mógł przypisać 
do siebie nieprzypisane badania. 

W celu spełnienia wymagania należy: 
Ścieżka 1: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać zlecenie, 

• kliknąć Opisz lub kliknąć dwukrotnie na wierszu, 

• zostanie utworzony opis do zlecenia i przypisany do bieżącego 
użytkownika. 

Ścieżka 2: 

• zalogować się do systemu jako użytkownik1, przejść do scribera, 

• znaleźć otwarty opis zalogowanego lekarza, 

• kliknąć Operacje na opisie → dodatkowe → Uwolnij opis (resetuj), 

• opis zostanie uwolniony, 

• zalogować się do systemu jako użytkownik2, przejść do scribera, 

• znaleźć uwolniony opis i wejść do jego edycji, 

• Wybrać Operacje na opisie → dodatkowe → Przejmij opis, 

• opis zostanie przypisane do użytkownika2. 

37 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać otwarcie okna opisu, który 
wysyła komunikat do przeglądarki z żądaniem 
wyświetlenia zdjęć opisywanego badania. 

W celu spełnienia tego wymagania należy: 

• uruchomić exhibeon3, 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do edycji opisu, 

• po otwarciu okna badanie otworzy się w exhibeonie. 
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38 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by okno opisu posiadało 
możliwość dodania szablonów opisów globalnych dla 
gabinetu, dostępnych dla wszystkich oraz szablonów 
poszczególnych lekarzy. 

W celu spełnienia tego wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do edycji opisu, 

• przejść do zakładki Szablony opisu, 

• kliknij Dodaj nowy szablon (checkbox Pokaż cudze szablony opisu 
musi być odznaczony) lub wybierz Operacje na opisie → 
dodatkowe → Utwórz szablon na podstawie bieżącego opisu, 

• w oknie podać dane szablonu i kliknąć Zapisz szablon, 

• szablon jest widoczny dla bieżącego użytkownika, 

• aby uczynić szablon globalnym należy wskazać szablon w zakładce 
Szablony opisu, kliknąć Edytuj szablon, wskazać opcję Udostępnij i 
zapisać szablon, 

• zalogować się na innego użytkownika, 

• wejść do edycji opisu i przejść do zakładki Szablony opisu, 

• wskazać Pokaż cudze szablony opisu, 

• szablon utworzony w poprzednich korach powinien pojawić się w 
tabeli. 

 

39 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik w oknie opisu 
mógł zaznaczyć fragment opisu i dodać go jako szablon 
do gabinetu bądź do siebie. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do edycji opisu, 

• zaznaczyć fragment opisu, 

• wybrać Operacje na opisie -> dodatkowe → Utwórz szablon na 
podstawie bieżącego opisu, 

• otworzy się okno edycji szablonu o treści takiej jak zaznaczony 
tekst. 

 

40 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik miał możliwość 
oznaczenia skrótem szablonu opisu 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do edycji opisu, 

• wskazać szablon w zakładce Szablony opisu i kliknąć Edytuj 
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szablon lub dodać nowy szablon opisu, 

• w oknie edycji szablonu pole Skrót jest polem obowiązkowym do 
wypełnienia. 

 

41 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik miał możliwość 
wyświetlenia podpowiedzi/szablonów pod skrótem 
klawiszowym. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do edycji opisu, 

• wcisnąć kombinację ctrl + spacja, 

• w oknie podać skrót szablonu i wcisnąć enter, 

• szablon o zdefiniowanym skrócie zostanie wstawiony do opisu. 
 

42 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik miał możliwość 
uzupełnienia kodu ICD10 opisu. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do zakładki Szczegóły → Dane badania, 

• kliknąć na ICD10 i wypełnić dane. 
 

43 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System ma posiadać opcję kopiowania ICD10 ze 
skierowania do opisu (konfigurowalne przez 
administratora). 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać Ustawienia → Ustawienia globalne → Ustawienia 
administracyjne – wyłączyć opcję Kopiuj kod ICD10 ze skierowania 
do opisu 

• przejść do chazona → obsługa pacjenta -> statystyki, 

• wyszukać badanie i wygenerować zlecenie, 

• przejść do scribera, znaleźć wygenerowane zlecenie i kliknąć 
Opisz, 

• w zakładce Szczegóły → Dane skierowania → Rozpoznanie brak 
kodu ICD10, 

• usunąć założony opis, 

• wybrać Ustawienia → Ustawienia globalne → Ustawienia 
administracyjne – włączyć opcję Kopiuj kod ICD10 ze skierowania 
do opisu 

• powtórzyć kroki 3-5, 
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• w zakładce Szczegóły → Dane skierowania → Rozpoznanie 
widoczny kodu ICD10. 

 

44 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System ma posiadać opcję blokady zatwierdzenia opisu 
jeśli lekarz nie wybrał kodu ICD 10 (konfigurowalne 
przez administratora). 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać Ustawienia → Ustawienia globalne → Ustawienia 
administracyjne – wyłączyć opcję Warunkowa autoryzacja, 

• w Pola wpisać Icd10 w procedurze, w Wartości wpisać 
(procedura[0].atrybutDodatkowy.![typ].contains("icd10.kod")?"
ok":"") 

•  kliknąć Zapisz ustawienia, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• upewnić się, że w zakładce Szczegóły → Dane badania → ICD10 
jest pusty (ustawić na puste jeśli jest jakaś wartość), 

• wybrać Operacje na opisie → podstawowa → Autoryzuj i zakończ 
opis, 

• pojawi się komunikat Proszę wypełnić opis (Icd10 w procedurze,) 

• w zakładce Szczegóły → Dane badania → ustawić ICD10, 

• wybrać Operacje na opisie → podstawowa → Autoryzuj i zakończ 
opis, 

• opis zostanie autoryzowany. 
 

45 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik w oknie opisu 
widział uwagi z rejestracji oraz uwagi od technika. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do chazona, 

•  wybrać obsługa pacjenta -> statystyki, 

• wyszukać badanie, wybrać szczegóły skierowania, 

• wybrać edytuje skierowanie, 

• w polu Uwagi lekarza kierującego wpisać uwagi i kliknąć 
Aktualizuj, 

• kliknąć na ikonę Edycja danych badania, 

• w polu Informacje o przebiegu badania wpisać uwagi i kliknąć 
Aktualizuj, 

• kliknąć Generuj zlecenie opisu, 

• przejść do scribera, 
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• wyszukać wygenerowane zlecenie i przejść do edycji opisu, 

• uwagi znajdują się w zakładce Szczegóły → Dane badania → 
Informacje dodatkowe oraz Dane skierowania → uwagi. 

 

46 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik mógł 
wprowadzić swoje uwagi do opisu. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do zakładki Notatki, 

• wprowadzić uwagi i kliknąć Zapisz notatkę. 
 

47 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik mógł wyświetlić 
w bocznym oknie poprzednie badania i opisy pacjenta. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do zakładki Historia pacjenta. 
 

48 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik podczas opisu 
mógł wyświetlić szczegółowe dane pacjenta oraz 
badania. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• przejść do zakładki Szczegóły. 
 

49 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik mający 
odpowiednie uprawnienia mógł zatwierdzić opis bądź 
zapisać w celu dalszej pracy. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• opis ma status OPISYWANE, może być edytowany, 

• przejść do edycji opisu, 

• wybrać Operacje na opisie → podstawowe → Autoryzuj i zakończ 
opis, 

• opis ma status ZAKOŃCZONY i nie może być edytowany. 
 

50 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System musi umożliwiać, by użytkownik z odpowiednimi 
uprawnieniami miał możliwość zmiany przypisania 
badań do lekarzy. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• zaznaczyć opis, 

• wybrać Operacje na opisie / zleceniu → Zmiana właściciela opisu 

• wskazać lub wyszukać lekarza i wybrać Przydziel, 
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• do wskazanego lekarza zostanie przypisany opis. 

51 RIS/PACS w zakresie EDM 
 

System ma mieć możliwość każdorazowej modyfikacji 
opisu, który wymaga wytworzenia nowej wersji 
dokumentu elektronicznego i wysłania do EDM. 

W celu spełnienia wymagania należy: 

• zalogować się do systemu, przejść do scribera, 

• wybrać otwarty opis lub założyć opis do zlecenia, 

• dodać opis i wybrać Operacje na opisie → podstawowe → 
Autoryzuj i zakończ opis, 

• wejść w zakończony opis, 

• wybrać Operacje na opisie → dodatkowe → Otwórz opis, 

• zmodyfikować treść opisu i wybrać Operacje na opisie → 
podstawowe → Autoryzuj i zakończ opis. 

 

 

 

 

 

 


