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1 Wprowadzenie do aplikacji
gabinet.gov.pl
1.1 Wykorzystywane skróty i terminy
Tabela 1: Skróty i terminy wykorzystywane w aplikacji

Termin

Opis

gabinet.gov.pl

Aplikacja gabinet.gov.pl

Aplikacja online

Aplikacja dostępna dla użytkownika przez Internet, z poziomu przeglądarki
internetowej.

CeZ

Centrum e-Zdrowia

IKP

Internetowe Konto Pacjenta

Klucz

Ciąg znaków w postaci kodu kreskowego znajdującego się

dostępowy

na elektronicznym bądź papierowym (wydruku) dokumencie e-recepty
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lub e-skierowania. Klucz dostępowy służy do identyfikacji dokumentu
e-recepty i e-skierowania (klucz pakietu, klucz e-recepty,
klucz e-skierowania).
Kod dostępowy

Czterocyfrowy ciąg znaków identyfikujący dokument pakietu e-recept
lub e-skierowanie, dostępny na wydruku informacyjnym pakietu recept
lub e-skierowania.

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Płatnik

Podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej

Projekt P1

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Przeglądarka

Program służący do korzystania z witryn sieciowych.

internetowa
Usługodawca

Podmiot realizujący świadczenia medyczne w rozumieniu
art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011, nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
W aplikacji gabinet.gov.pl usługodawcą może być:
•

podmiot wykonujący działalność leczniczą;

•

osoba fizyczna, która uzyskała uprawnienia do udzielania
świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach działalności
gospodarczej.

Usługobiorca

Osoba fizyczna korzystająca lub uprawniona do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

E-recepta

Recepta wystawiona w postaci elektronicznej w systemie gabinetowym
lub gabinet.gov.pl podczas wizyty/pobytu pacjenta u Wystawcy,
który w ramach procesu leczenia wypisał Pacjentowi receptę na leki.
E-recepta jest wysłana do Systemu P1, w którym zostaną nadane unikalne
identyfikatory i zwrotnie przekazane do Wystawcy i Pacjenta.
W Systemie P1 obowiązuje zasada: 1 e-recepta = 1 lek. Jeśli Wystawca
wystawi podczas wizyty więcej niż 1 e-receptę, wówczas łączone są one
w pakiet e-recept (patrz: pakiet e-recept).

Pakiet e-recept

Zestaw e-recept (jedna recepta=jeden lek) zawierający od 1 do 5 e-recept
na lek gotowy lub jedną e-receptę na lek recepturowy, wystawiony podczas
wizyty/pobytu Pacjenta u Wystawcy recept.
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E-skierowanie

Skierowanie wystawione w postaci elektronicznej w systemie gabinetowym
lub gabinet.gov.pl podczas wizyty/pobytu pacjenta u Wystawcy,
który w ramach procesu leczenia wypisał pacjentowi skierowanie.
E-skierowanie wystawione w systemie gabinetowym musi zostać wysłane
do Systemu P1, w którym zostaną nadane unikalne identyfikatory
i zwrotnie przekazane do Wystawcy i pacjenta.
Aplikacja gabinet.gov.pl umożliwia również realizację skierowań.

SOW

System Obsługi Wniosków dostępny na stronie
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek

RPWDL

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępny na
stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

WK, Węzeł

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Węzeł krajowy umożliwia

Krajowy

uwierzytelnienie w celu realizacji usług online z wykorzystaniem środka
identyfikacji elektronicznej wydanego w ramach akredytowanego systemu
identyfikacji elektronicznej (np. Profil Zaufany).

PZ, Profil

Usługa Profilu Zaufanego umożliwia jedną z form autoryzacji dostępu

Zaufany

do aplikacji gabinet.gov.pl oraz składanie (podpisywanie) dokumentów
elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania
podpisu kwalifikowanego.

E-dowód

Usługa e-dowód umożliwia jedną z form autoryzacji dostępu do
gabinet.gov.pl oraz składanie (podpisywanie) dokumentów elektronicznych
ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu
kwalifikowanego.
Zbiór danych (plik) uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej

Dokument
(elektroniczny)

i zapisany na informatycznym nośniku danych. Dokument elektroniczny
jest wynikiem pracy z programem komputerowym (systemem), dający się
zapisać, a następnie odczytać.
Przykładem dokumentu elektronicznego jest tzw. recepta elektroniczna
(e-recepta).

Pop-up

Wyskakujące okno (ang. pop-up) – funkcja stron WWW, powodująca
automatycznie uruchamianie okienka z określoną treścią w przeglądarce
internetowej.

Wystawca
recept

Pracownik medyczny uprawniony do wystawienia e-recepty:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

14

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Wystawca
skierowania

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz,

•

Położna/Położny

•

Asystent medyczny.

Pracownik medyczny uprawniony do wystawienia e-skierowania:
Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Asystent medyczny.

Realizator

Pracownik usługodawcy uprawniony do realizacji e-skierowania:

skierowania

•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz,

•

Położna/Położny,

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny.

Administrator

Pracownik usługodawcy uprawniony do zarządzania użytkownikami oraz

podmiotu

danymi podmiotu

Zgoda na dostęp

Oświadczenie pacjenta o zgodzie na udostępnieniu wskazanej w zgodzie

do

osobie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta za pomocą aplikacji

dokumentacji

IKP.

medycznej
Rola biznesowa

Jedna z ról użytkownika w aplikacji gabinet.gov.pl:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz,

•

Położna/Położny,

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Higienista szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Inny profesjonalista medyczny,
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•

Personel administracyjny,

•

Administrator podmiotu,

•

Farmaceuta,

•

Asystent medyczny.

Inny

Pracownik medyczny, który nie może być przypisany do innej kategorii

profesjonalista

w ramach ról biznesowych.

medyczny
Personel

Pracownik niemedyczny mający dostęp do aplikacji np. sekretarka.

administracyjny
Zdarzenie

Zdarzenie medyczne zarejestrowane w postaci elektronicznej w systemie

medyczne

gabinetowym lub gabinet.gov.pl. Zdarzenie medyczne jest rejestrowane na
podstawie kontaktu pacjenta z Usługodawcą, w wyniku realizacji
świadczenia. Zdarzenie medyczne wysyłane jest do systemu P1.

Zlecenie

Zlecenie na wykonanie badania laboratoryjnego wystawione w systemie.

badania

gabinet.gov.pl. Zlecenie badania wysyłane jest do systemu EWP.

EWP

Ewidencja Wjazdów do Polski dostępny na stronie https://ewp.mz.gov.pl.

epiBaza

System do gromadzenia danych laboratoryjnych dla systemu
bezpieczeństwa żywności i kraju.

ZLK-1

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

EWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

SER

System Elektronicznej Rejestracji

PUE

Platforma Usług Elektroniczny ZUS

MSZ

Medycyna Szkolna

KZU

Karta zdrowia ucznia w sekcji Medycyna Szkolna

KBPU

Karta badania profilaktycznego ucznia w sekcji Medycyna Szkolna

IPOM

Indywidualny plan opieki medycznej

1.2 Wstęp
Aplikacja gabinet.gov.pl powstała w ramach projektu „P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, realizowanego przez
Centrum e-Zdrowia, jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia.
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Aplikacja jest skierowana do usługodawców i ich personelu medycznego. Aplikacja pozwala na
obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy, obsługi ezleceń na badania w kierunku COVID-19 oraz tworzenie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania
zakażenia lub choroby zakaźnej, a także obsługę zdarzeń medycznych.
W ramach skierowań użytkownik ma możliwość wystawienia i edycji skierowania. Edycja jest
możliwa wyłącznie w czasie, kiedy wprowadzone są dane pacjenta do czasu podpisaniu dokumentu.
W innym przypadku możliwe jest anulowanie e--skierowania. Aplikacja umożliwia także
wyszukiwanie skierowań oraz przyjęcie ich do realizacji i zakończenie realizacji skierowań. W ramach
recept aplikacja umożliwia wystawienie elektronicznej recepty, w tym utworzenie i ewentualną
edycję. Edycja jest możliwa wyłącznie w czasie, kiedy wprowadzone są dane pacjenta do czasu
podpisaniu dokumentu. W innym przypadku możliwe jest anulowanie e-recepty. Aplikacja umożliwia
także zarządzanie użytkownikami przez administratorów podmiotów.

1.3 Czego można się dowiedzieć z podręcznika?
Niniejszy podręcznik pozwala zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, które zapewnia aplikacja.
Każdy rozdział przedstawia jedną z funkcji aplikacji gabinet.gov.pl. Rozdziały są podzielone na
podrozdziały prezentujące pojedyncze kroki, które należy wykonać, aby wykonać opisaną w rozdziale
funkcjonalność. Każdy rozdział zawiera informacje o rolach użytkowników, którzy są uprawnieni do
wykonywania czynności opisanych w danym rozdziale.

1.4 Jak uzyskać dostęp do aplikacji?
Użytkownik musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu
leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie
uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa
na Administratorze Usługodawcy. Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy
przypisując im odpowiednie role.

1.4.1 Nadawanie uprawnień Administratora podmiotu
Nadanie uprawnień Administratora podmiotu realizowane jest przez Centrum e-Zdrowia na wniosek
uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy. Po przekazaniu wniosku do Centrum e-Zdrowia
potwierdzana jest poprawność zarówno wniosku jak i danych podanych na wniosku. Po
potwierdzeniu

poprawności

wniosku

oraz

danych,

nadawane

są

uprawnienia,

po

czym

przekazywane jest potwierdzenie nadania uprawnień do wnioskodawcy oraz powiadomienie
o nadaniu uprawnień do osoby, której uprawnienia nadano.

1.4.2 Wnioskowanie o nadanie uprawnień Administratora
podmiotu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
Aby pracownik medyczny miał możliwość korzystania z gabinet.gov.pl potrzebne jest konto
administratora. Konto administratorowi zostanie założone w momencie akceptacji wniosku
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złożonego za pośrednictwem RPWDL po zalogowaniu przez osobę uprawnioną. Opis czynności,
jakie należy wykonać, przedstawiony jest w filmie instruktażowym, dostępnym na kanale YouTube:
Centrum e-Zdrowia (https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw)
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Centrum e-Zdrowia, konto administratora zostanie
założone
i możliwe będzie jego zalogowanie w gabinet.gov.pl.

1.4.3 Automatyczne zakładanie kont dla praktyk lekarskich
i pielęgniarskich
Właściciele praktyk lekarskich i pielęgniarskich nie muszą składać wniosku o dostęp do aplikacji
– możliwe jest automatyczne utworzenie konta. W tym celu należy zalogować się przez Węzeł
Krajowy. Jeżeli w systemie P1 zostanie znaleziona praktyka lekarska lub pielęgniarska prowadzona
przez logującą się osobę, to użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat:

Rysunek 1 Automatyczne zakładanie konta praktyki

Po poprawnym założeniu konta można rozpocząć korzystanie z aplikacji.

1.4.4 Nadawanie uprawnień przez Administratora Podmiotu
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych
funkcji spoczywa na Administratorze podmiotu. Administrator nadaje uprawnienia pracownikom
Usługodawcy przypisując im odpowiednie role:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka,
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•

Położna,

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Administrator podmiotu

•

Asystent Medyczny

•

Farmaceuta

Funkcjonalność nadawania uprawnień (opisane w rozdziale 6 niniejszej instrukcji) dostępna będzie w
aplikacji gabinet.gov.pl dla uwierzytelnionego użytkownika z rolą Administrator podmiotu. W ramach
realizacji

funkcjonalności

nadawania

uprawnień

administrator

wprowadza

na

formularzu

elektronicznym dane użytkownika, a następnie wskazuje określoną rolę z listy dostępnych ról.
Po zatwierdzeniu formularza aplikacja gabinet.gov.pl zarejestruje powiązanie konta użytkownika
o podanym w formularzu numerze PESEL z podmiotem oraz rolą, zgodnie z danymi podanymi w
żądaniu. Na adres email osoby, dla której nadano uprawnienia zostanie przesłane powiadomienie o
przypisaniu do odpowiedniej roli, np. Lekarz. Po wysłaniu wniosku, jeśli dane w nim wprowadzone
będą poprawne i wniosek zostanie zaakceptowany, zostanie utworzone konto. Osoba, dla której
zakładane jest konto, otrzyma powiadomienie e-mail, w którym zawarte będzie hasło.
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1.5 Tabela z informacją o uprawnieniach ról w aplikacji
Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

Felczer bez kontekstu

x

Farmaceuta bez kontekstu

x

Dentysta bez kontekstu

Asystent Medyczny

x

Położna/Położny bez kontekstu

Fizjoterapeuta

x

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Ratownik medyczny

x

Lekarz bez kontekstu

Higienistka szkolna

Logowanie do AUA

Farmaceuta

Zarządzanie regulaminami

Administrator AUA

Administrator podmiotu/usługodawcy

Personel administracyjny

Inny profesjonalista medyczny

Diagnosta laboratoryjny

Położna/Położny

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Felczer

Dentysta

Nazwa funkcjonalności

Lekarz

Tabela 2: Tabela z informacją o uprawnieniach ról w aplikacji

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Logowanie do AUA bez kontekstu podmiotu
Zmiana kontekstu użytkownika

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zarządzanie danymi własnego konta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pobranie listy upoważnień dla asystenta medycznego

x

Zarządzanie użytkownikami w podmiocie

x

Zarządzanie danymi podmiotu

x

Zarządzanie danymi pacjenta na wizycie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rejestracja nowego skierowania

x

x

x

x

Edycja/usunięcie niepodpisanego skierowania

x

x

x

x

Wydruk dokumentu informacyjnego skierowania

x

x

x

x

Anulowanie podpisanego skierowania

x

x

x

x

Wyszukiwanie skierowań pacjenta

x

x

x

x

Podgląd podpisanego dokumentu skierowania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podgląd dokumentu skierowania do realizacji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diagnosta laboratoryjny

Inny profesjonalista medyczny

Personel administracyjny

Higienistka szkolna

Ratownik medyczny

Fizjoterapeuta

Lekarz bez kontekstu

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Położna/Położny bez kontekstu

Dentysta bez kontekstu

Farmaceuta bez kontekstu

x

x

x

x

x

x

x

Zakończenie/rezygnacja z realizacji skierowania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wyszukiwanie skierowań na potrzeby realizacji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podgląd dokumentu anulowania skierowania

x

x

x

Rejestracja pakietu recept

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podgląd pakietu recept przed podpisem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Edycja/usunięcie niepodpisanego pakietu recept

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wydruk dokumentu informacyjnego pakietu recept

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wyszukanie recept pacjenta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wystawienie recepty pro auctore/familiae
Rejestracja recepty cyklicznej

x

x

x

x

x

Ponowne wystawienie pakietu recept

x

x

x

x

x

Podgląd dokumentu recepty realizatora

x

Wyszukanie recept realizatora

x

Podgląd dokumentu anulowania recepty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anulowanie recepty/pakietu recept

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obsługa zamawiania recept

x

Potwierdzenie korzystania z zamawiania recept przez podmiot
Autoryzacja dostępu do danych pacjenta

x
x

x

x

x

x

x

Felczer bez kontekstu

Położna/Położny

x

Asystent Medyczny

Pielęgniarka/Pielęgniarz

x

Farmaceuta

Felczer

x

Administrator AUA

Dentysta

x

Administrator podmiotu/usługodawcy

Lekarz

Przyjęcie/odmowa przyjęcia skierowania do realizacji

Nazwa funkcjonalności

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

21

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

x

x

x

Zarządzanie certyfikatem ZUS

x

x

x

x

x

x

x

Dodanie załącznika

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rejestracja Zdarzenia Medycznego

x

x

x

x

x

x

x

x

Wyszukanie Zdarzenia Medycznego

x

x

x

x

x

x

x

Edycja Zdarzenia Medycznego

x

x

x

x

x

x

Anulowanie Zdarzenia Medycznego

x

x

x

x

x

Podgląd Zdarzenia Medycznego

x

x

x

x

Podgląd Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

x

x

x

Pobranie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

x

x

x

Dodanie zlecenia badania na COVID-19

x

x

x

Anulowanie zlecenia badania na COVID-19

x

x

x

Wyszukanie zlecenia badania na COVID-19

x

x

x

x

Dodanie wyniku testu antygenowego

x

x

x

x

Dodanie zgłoszenia ZLK-1

x

Weryfikacja praw pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ

x

x

x

x

x

Wystawianie zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)

x

x

x

x

Wyszukiwanie zaświadczeń lekarskich pacjenta

x

x

x

x

x

x

x

x

Felczer bez kontekstu

x

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

x

Farmaceuta bez kontekstu

Dentysta bez kontekstu

x

Położna/Położny bez kontekstu

x

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Automatyczne założenie konta w AUA

Lekarz bez kontekstu

Asystent Medyczny

Fizjoterapeuta

Ratownik medyczny

x

Higienistka szkolna

x

Farmaceuta

Administrator podmiotu/usługodawcy

Obsługa deklaracji POZ

Personel administracyjny

Inny profesjonalista medyczny

Diagnosta laboratoryjny

Położna/Położny

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Felczer

Dentysta

Lekarz

Nazwa funkcjonalności

Administrator AUA
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X
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pobranie UPP dla wysłanych zaświadczeń lekarskich

x

x

x

x

Wystawienie dokumentu anulowania zaświadczenia lekarskiego

x

x

x

x

Podgląd dokumentu anulowania zaświadczenia lekarskiego

x

x

x

x

Wystawianie wniosku FZLA

x

x

x

Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych do wystawiania e-ZLA

x

x

x

Wyszukanie pacjentów na kwarantannie POZ

x

x

x

Utworzenie zgłoszenia izolacji domowej

x

x

x

Przedłużenie terminu izolacji domowej

x

x

x

Obsługa kwalifikacji medycznej do szczepień przeciwko COVID

x

Obsługa kwalifikacji medycznej do szczepień innych niż przeciwko COVID

x

Obsługa szczepień przeciwko COVID

x

Obsługa szczepień innych niż przeciwko COVID

x

Rejestracja szczepienia z książeczki szczepień

x

Przekierowanie do Systemu Dystrybucji Szczepionek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Umawianie terminu szczepienia w systemie e-Rejestracja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anulowanie badania kwalifikacyjnego

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podgląd szczegółów badania kwalifikacyjnego

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Felczer bez kontekstu

Podgląd dokumentu zaświadczenia lekarskiego

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

x

Farmaceuta bez kontekstu

x

Dentysta bez kontekstu

x

Położna/Położny bez kontekstu

x

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Edycja/usuwanie niepodpisanego zaświadczenia lekarskiego

Nazwa funkcjonalności

Lekarz bez kontekstu

Asystent Medyczny

Fizjoterapeuta

Ratownik medyczny

Higienistka szkolna

Farmaceuta

Administrator AUA

Personel administracyjny

Inny profesjonalista medyczny

Diagnosta laboratoryjny

Felczer

Położna/Położny

Dentysta

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Lekarz

Administrator podmiotu/usługodawcy

23

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

x

Wyszukiwanie i podgląd kwestionariusza do szczepienia

x

x

x

x

x

x

x

Pobranie raportu szczepień i kwalifikacji zapisanych w trybie awaryjnym

x

x

x

x

x

x

Pobranie szczegółów zasobu zapisanego w trybie awaryjnym

x

x

x

x

x

Zmiana statusu zasobu zapisanego w trybie awaryjnym

x

x

x

x

x

Utworzenie zgłoszenia domowej opieki medycznej

x

Generowanie raportów

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Tworzenie grafiku

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Wyszukanie grafiku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Podgląd szczegółów grafiku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Tworzenie nowego terminu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Edytowanie terminu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Usuwanie terminu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Kopiowanie terminu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Wyszukiwanie wolnych terminów

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Rezerwacja terminu wizyty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Umówienie wizyty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Umówienie wizyty nagłej

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Wyszukiwanie terminów i wizyt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Farmaceuta

Higienistka szkolna

Ratownik medyczny

Fizjoterapeuta

Asystent Medyczny

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Administrator AUA

x
x

x

Felczer bez kontekstu

x

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

Inny profesjonalista medyczny

x

Farmaceuta bez kontekstu

Diagnosta laboratoryjny

x

Dentysta bez kontekstu

Położna/Położny

x

Położna/Położny bez kontekstu

Pielęgniarka/Pielęgniarz

x

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Felczer

Administrator podmiotu/usługodawcy

Dentysta

x

Personel administracyjny

Lekarz

Pobranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)

Nazwa funkcjonalności

Lekarz bez kontekstu
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x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Fizjoterapeuta

x

x

x

[Rejestracja] Edytowanie wizyty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Zakończenie wizyty

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Zapisanie w poczekalni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Wyszukanie wizyt w poczekalni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Usuwanie miejsca w poczekalni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Edycja danych w poczekalni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Rejestracja] Przekazywanie danych MUŚ

x

[Rejestracja] Odczyt danych MUŚ przekazanych do systemu e-Rejestracji

x

[Rejestracja] Edycja danych MUŚ

x

[Rejestracja] Przekazywanie danych pracowników medycznych
[Rejestracja] Wyszukanie danych pracowników medycznych przekazanych
do systemu e-Rejestracji
[Ewidencja rezerw strategicznych] Wydanie produktu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[Ewidencja rezerw strategicznych] Zwrot produktu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[MSZ] Zapisanie Karty zdrowia ucznia KZU

x

x

[MSZ] Zapisanie Karty zdrowia ucznia KZU

x

x

[MSZ] Wyszukanie KZU

x

x

[MSZ] Edycja KZU

x

x

Felczer bez kontekstu

Ratownik medyczny

x

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

Higienistka szkolna

x

Farmaceuta bez kontekstu

Personel administracyjny

x

Dentysta bez kontekstu

Inny profesjonalista medyczny

x

Położna/Położny bez kontekstu

Diagnosta laboratoryjny

x

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Położna/Położny

x

Lekarz bez kontekstu

Pielęgniarka/Pielęgniarz

x

Farmaceuta

Felczer

x

Administrator AUA

Dentysta

Administrator podmiotu/usługodawcy

Lekarz

[Rejestracja] Odwołanie wizyty

Nazwa funkcjonalności

Asystent Medyczny
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[MSZ] Podgląd KZU

x

x

[MSZ] Anulowanie KZU

x

x

[MSZ] Zapisanie Karty badania profilaktycznego ucznia KBPU

x

x

x

[MSZ] Wyszukanie KBPU

x

x

x

[MSZ] Edycja KBPU

x

x

x

[MSZ] Podgląd KBPU

x

x

x

[MSZ] Anulowanie KBPU

x

x

x

[IPOM] Zapis Indywidualnego planu opieki medycznej

x

x

x

[IPOM] Wyszukanie Indywidualnego planu opieki medycznej

x

x

x

[IPOM] Edycja Indywidualnego planu opieki medycznej

x

x

x

[IPOM] Podgląd Indywidualnego planu opieki medycznej

x

x

x

x

x

x

x

Felczer bez kontekstu

Diagnosta laboratoryjny bez kontekstu

Farmaceuta bez kontekstu

Dentysta bez kontekstu

Położna/Położny bez kontekstu

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

Lekarz bez kontekstu

Asystent Medyczny

Fizjoterapeuta

Ratownik medyczny

Higienistka szkolna

Farmaceuta

Administrator AUA

Personel administracyjny

Inny profesjonalista medyczny

Diagnosta laboratoryjny

Położna/Położny

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Felczer

Dentysta

Lekarz

Nazwa funkcjonalności

Administrator podmiotu/usługodawcy
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1.6 Co będzie nam potrzebne?
Aplikacja działa pod adresem: https://gabinet.gov.pl/
Do swojego działania wymaga przeglądarki internetowej oraz połączenia z Internetem. Z uwagi na
szeroki wachlarz dostępnych przeglądarek różnych dostawców, w połączeniu z różnymi wersjami
systemów operacyjnych, na których mogą one działać, poniżej przedstawione są te, których
zgodność została potwierdzona w ramach wyczerpującej procedury:
•

Microsoft Edge (wersja 89 lub wyższa),

•

Mozilla Firefox (wersja 86 lub wyższa),

•

Google Chrome (wersja 88 lub wyższa),

•

Safari (wersja 10.0 lub wyższa),

•

Opera (wersja 74.0.3911.160 lub wyższa)

Aplikacja została także przygotowana do uruchomienia na urządzeniach mobilnych przy użyciu
przeglądarki internetowej, np. Chrome.

2 Pierwsze kroki pracy z aplikacją
W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją wymagane jest wpisanie w przeglądarce internetowej
adresu https://gabinet.gov.pl/ i pomyślne zalogowanie się przy użyciu Węzła Krajowego na
aktywne konto użytkownika systemu. Rekomendujemy zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Ułatwi to korzystanie z funkcjonalności aplikacji gabinet.gov.pl.
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2.1 Logowanie do aplikacji

Rysunek 2 Główna strona aplikacji przed zalogowaniem

Po wpisaniu w przeglądarce adresu system wyświetla stronę główną aplikacji przed zalogowaniem.
Użytkownik loguje się do aplikacji za pomocą Węzła Krajowego, wybierając przycisk „Zaloguj się”.
Po kliknięciu przycisku logowania system przekieruje użytkownika na stronę login.gov.pl,
umożliwiającą dostęp do aplikacji za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Należy wypełnić
odpowiednie dane umożliwiające zalogowanie. Po pozytywnym zalogowaniu się system wyświetli
stronę aplikacji gabinet.gov.pl z możliwością wyboru roli użytkownika w systemie.
Możliwe jest również zalogowanie się do dedykowanej aplikacji do szczepień poprzez wybranie
przycisku „Gabinet Szczepienia”. Następne kroki są analogiczne do przycisku „Zaloguj się”. Po
pozytywnym zalogowaniu system wyświetli stronę aplikacji Gabinet Szczepienia z możliwością
wyboru roli użytkownika w systemie.
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Rysunek 3 Wybór roli i placówki medycznej rola

Po wyborze roli wyświetlone zostaną wszystkie miejsca wykonywania świadczeń przypisanych
do wybranej roli. Należy wybrać miejsce zatrudnienia klikając w odpowiedni kafelek.
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Rysunek 4 Wybór miejsca zatrudnienia

W przypadku, gdy użytkownik zalogował się przy użyciu Węzła Krajowego, ale jego konto nie istnieje
w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla logującego się użytkownika nie znaleziono praktyk zawodowych,
dla których możliwe byłoby automatyczne założenie konta, pojawi się komunikat o błędzie oraz
automatyczne wylogowanie użytkownika z Węzła Krajowego.

2.2 Strona główna aplikacji
Po wybraniu miejsca wykonywania świadczeń wyświetlona zostaje strona główna aplikacji, której
wygląd jest uzależniony od pełnionej roli użytkownika. W lewym górnym rogu strony umieszczona
jest informacja o pełnionej roli oraz miejscu wykonywania świadczeń (Rys.5). Użytkownik może
zmienić miejsce za pomocą przycisku „Zmień placówkę”.
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Rysunek 5 Zmiana placówki

Użytkownik ma dostęp do zakładki „Mój profil”, którą może wyświetlić poprzez kliknięcie w swoje
imię i nazwisko. Na stronie głównej znajdują się odnośniki do głównych funkcjonalności dostępnych
dla danej roli użytkownika. Dzięki temu użytkownik może przejść do odpowiednich formularzy bez
konieczności szukania ich w poszczególnych menu.

2.3 Zmiana roli użytkownika
Użytkownik może zmienić rolę biznesową lub miejsce udzielania świadczeń podczas pracy z
aplikacją.
W tym celu należy wybrać opcję „Zmień placówkę” klikając w przycisk znajdujący się w lewym
górnym rogu ekranu przy imieniu i nazwisku zalogowanego użytkownika.
Po wybraniu przycisku system wyświetli komunikat potwierdzenia zmiany. Należy pamiętać, o tym że
w przypadku zmiany roli wszelkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Po potwierdzeniu
użytkownik zostanie przeniesiony ponownie na stronę z wyborem roli.

Rysunek 6 Zmiana placówki – potwierdzenie
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2.4 Zmiana podmiotu usługodawcy
Zmiana podmiotu usługodawcy następuje analogicznie do zmiany roli użytkownika, ponieważ
są to skorelowane ze sobą funkcjonalności. Aby zmienić podmiot usługodawcy, należy wybrać opcję
„Zmień placówkę” znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu, pod danymi lekarza.
Po potwierdzeniu chęci zmiany placówki użytkownik zostaje przekierowany do ekranu wyboru roli,
skąd następnie może wybrać miejsce wykonywania świadczeń. Szczegóły opisane zostały w
poprzednich rozdziałach.

2.5 Konfiguracja użytkownika
Konfiguracja użytkownika dostępna jest po zalogowaniu z poziomu zakładki „Mój profil”.
Należy zalogować się do aplikacji, a następnie wybrać rolę i miejsce wykonywania świadczeń. W
lewym górnym rogu ekranu znajduje się imię i nazwisko zalogowanego użytkownika. Po naciśnięciu
na imię i nazwisko otworzy się zakładka „Mój Profil”.

Rysunek 7: Wejście do zakładki Mój profil

W nowym widoku system wyświetla podstawowe informacje o koncie użytkownika oraz wszystkie
miejsca wykonywania świadczeń wraz z rolami pełnionymi w tych miejscach. Użytkownik ma
możliwość samodzielnego edytowania swojego tytułu naukowego oraz ścieżki, pod którą zapisany
jest certyfikat ZUS służący do podpisywania dokumentów. Zapisany w tym miejscu przez
użytkownika tytuł naukowy automatycznie będzie znajdował się na wszystkich dokumentach
medycznych wystawionych przez danego użytkownika. W celu edycji danych należy wprowadzić
zmiany w wybranych polach oraz nacisnąć przycisk „Aktualizuj dane”.
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Rysunek 8 Edycja danych użytkownika

3 Obsługa danych pacjenta
Rozdział opisuje obsługę danych pacjenta. Opisane zostały sposoby zarejestrowania pacjentów
posiadających numer PESEL, dzieci bez numeru PESEL, bezdomnych oraz cudzoziemców.

3.1 Nowe dane pacjenta
Po zalogowaniu do aplikacji oraz wybraniu roli i miejsca wykonywania świadczeń zostaje
wyświetlona strona główna. Na stronie głównej znajdują się następujące sekcje:
•

Strona główna,

•

Dane pacjenta,

•

Recepty,

•

Skierowania,

•

Rejestracja

•

Zdarzenia Medyczne

•

Szczepienia COVID,

•

Szczepienia,

•

Unijny Certyfikat COVID

•

Medycyna Szkolna

•

Indywidualny plan opieki medycznej (IPOM)

•

Zaświadczenia lekarskie (e-ZLA),

•

Badania na koronawirusa,

•

Izolacje

•

Zgłoszenia chorób zakaźnych (ZLK-1)

•

Ankiety profilaktyczne

•

Raporty o kwarantannie

•

Raporty

•

Karta zgonu

•

Przesyłanie plików / wiadomości

•

Autoryzacja
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3.1.1 Role użytkowników uprawnionych do obsługi danych
pacjenta
Użytkownikami uprawnionymi do obsługi danych pacjenta są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Diagnosta laboratoryjny;
Inny profesjonalista medyczny;
Personel administracyjny;
Administrator podmiotu;
Farmaceuta;
Higienista szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Asystent medyczny;

3.1.2 Wprowadzenie danych pacjenta
Dodanie nowych danych pacjenta następuje poprzez wybór kafelka „Dane pacjenta” ze strony
głównej i opcję „Wprowadź dane pacjenta” lub poprzez kliknięcie w zakładkę „Dane pacjenta” z
menu bocznego na stronie głównej aplikacji.

Rysunek 9 Strona główna aplikacji – menu
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Zostanie wyświetlony formularz „Wprowadź dane pacjenta”, na którym wybierany jest tryb wizyty
(wizyta refundowana lub wizyta nierefundowana) oraz wprowadzane są dane pacjenta.
UWAGA! Utworzenie wizyty refundowanej jest możliwe tylko, jeżeli w panelu „Dane podmiotu”
została wprowadzona umowa z oddziałem NFZ.
W przypadku wizyty refundowanej, dla uprawnionych ról następuje weryfikacja uprawnień pacjenta
do świadczeń w eWUŚ. Wizyta refundowana wymaga również od użytkownika uzupełnienia pola
„Umowa refundacyjna” numerem umowy z NFZ.

Rysunek 10 Nowe dane pacjenta – niewypełniony formularz

Użytkownik wprowadza identyfikator pacjenta – można wybrać numer PESEL lub inny identyfikator.
W zależności od wybranego kraju pacjenta, dostępne są odpowiednie identyfikatory. W przypadku
wybrania numeru PESEL, system pobierze imię i nazwisko oraz automatycznie uzupełni datę
urodzenia, wiek oraz płeć. Jeśli będzie to możliwe, zostaną pobrane dane adresowe pacjenta. Jeśli
został podany numer PESEL i pobrane dane adresowe są nieaktualne, istnieje możliwość ich
modyfikacji.
W przypadku wybrania innego identyfikatora wszystkie dane należy uzupełnić samodzielnie.
W przypadku, jeśli nie pobrano danych adresowych (jeśli używany jest numer PESEL),
a także za każdym razem w przypadku stosowania innego identyfikatora, należy uzupełnić
aktualne dane adresowe pobytu na terenie kraju: ulicę, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
oraz województwo.
W pierwszej kolejności należy wybrać województwo, następnie miejscowość, a na końcu ulicę.
Poprawność danych adresowych jest weryfikowana pod kątem faktycznego istnienia wpisanego
adresu. Poprawność kodu pocztowego oraz numeru budynku i lokalu nie jest weryfikowana. Na
podstawie wybranego województwa na tworzonych dokumentach e-recept i e-skierowań jest
uzupełniane pole „Płatnik”. Dodatkowo można uzupełnić dane kontaktowe pacjenta – numer
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telefonu i adres e-mail.

Informacje te zostaną przekazane podczas rejestracji zdarzenia

medycznego, tworzenia e-zlecenia lub zgłoszenia ZLK-1. Po uzupełnieniu wymaganych danych
uaktywni się przycisk „Zapisz dane pacjenta”. Po jego użyciu dane pacjenta zostaną zapisane. Jeśli
dane adresowe pacjenta z numerem PESEL zostały pobrane i potem zmienione na formularzu, to
system zaprezentuje komunikat z pytaniem czy zaktualizować te dane w Centralnym Wykazie
Usługobiorców (CWUb).

Rysunek 11 Potwierdzenie aktualizacji danych adresowych pacjenta w CWUb

Po wykonaniu zapisu danych pacjenta, system wyświetli okno główne aplikacji, na którym w oknie
umieszczone są dane pacjenta, a także przycisk „Zakończ obsługę pacjenta”.
W przypadku, gdy pacjentem jest dziecko bez numeru PESEL użytkownik ma możliwość zaznaczenia
checkbox’a „Pacjent jest dzieckiem i nie posiada numeru PESEL”. Zmieni się wówczas zakres
danych do uzupełnienia na formularzu.

Rysunek 12 Nowe dane pacjenta - dziecko bez numeru PESEL – opiekun z numerem PESEL
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W sekcji „Dane opiekuna (matki/ojca/opiekuna ustawowego)” użytkownik wybiera typ relacji oraz
wprowadza identyfikator opiekuna - numer PESEL lub inny identyfikator. W przypadku wybrania
numeru PESEL, system pobierze imię i nazwisko opiekuna oraz automatycznie uzupełni datę
urodzenia, wiek oraz płeć. Jeśli będzie to możliwe, zostaną pobrane również dane adresowe
opiekuna.
W sekcji „Dane dziecka” użytkownik obligatoryjnie musi wprowadzić nazwisko, datę urodzenia oraz
płeć dziecka. Wiek dziecka zostanie automatycznie uzupełniony. Użytkownik dodatkowo może
wprowadzić imię dziecka.
Jeśli opiekun dziecka posługuje się identyfikatorem krajowym, innym niż numer PESEL, to zmianie
ulega wygląd formularza.

Rysunek 13 Nowe dane pacjenta - dziecko bez numeru PESEL – opiekun z innym identyfikatorem krajowym

W sytuacji, gdy dziecko jest z ciąży mnogiej użytkownik ma możliwość zaznaczenia checkbox’a
„Dziecko z ciąży mnogiej”. Wówczas należy podać numer kolejności urodzenia dziecka, który
wskazuje na kolejność urodzenia się dziecka.
Dodatkowo można uzupełnić dane kontaktowe opiekuna – numer telefonu i adres e-mail.
Informacje te zostaną przekazane podczas rejestracji zdarzenia medycznego. Po uzupełnieniu
wymaganych danych uaktywni się przycisk „Zapisz dane pacjenta”. Po jego wciśnięciu
wprowadzone dane zostaną zapisane. System wyświetli okno główne aplikacji, na którym w oknie
umieszczone są dane opiekuna oraz dziecka.
W sytuacji gdy pacjent jest osobą bezdomną lub jest osobą o niemożliwym do ustalenia miejscu
zamieszkania użytkownik ma możliwość zaznaczenia odpowiedniego checkbox’a. Wówczas należy
podać numer PESEL lub inny identyfikator oraz zaznaczyć informację o refundacji (lub braku
refundacji)

wizyty.

Dodatkowo

można

uzupełnić

dane

kontaktowe

pacjenta

lub

dane
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opiekuna/przedstawiciela ustawowego. Po uzupełnieniu wymaganych danych uaktywni się przycisk
„Zapisz dane pacjenta”. Po jego wciśnięciu wprowadzone dane zostają zapisane.

Rysunek 14 Rejestracja osoby bezdomnej lub osoby o niemożliwym do ustalenia miejscu zamieszkania

3.2 Aktualizacja danych pacjenta
Podrozdział opisuje funkcjonalność edycji danych pacjenta. Użytkownik może aktualizować dane
pacjenta Centralnym Wykazie Usługobiorców (CWUb).

3.2.1 Role użytkowników uprawnionych do obsługi danych
pacjenta
Użytkownikami uprawnionymi do obsługi danych pacjenta są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer;

•

Pielęgniarka,

•

Położna,

•

Farmaceuta;

•

Asystent medyczny;

•

Administrator podmiotu;

•

Personel administracyjny;

•

Higienistka szkolna;

•

Ratownik medyczny;

•

Fizjoterapeuta

•

Inny profesjonalista medyczny.
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3.2.2 Edycja danych pacjenta
Aby zaktualizować dane należy podczas aktywnej wizyty wybrać opcję „Edytuj dane pacjenta” z
ekranu głównego aplikacji lub poprzez opcję „Dane pacjenta” z menu bocznego. Zostanie
wyświetlone okno „Aktualizuj dane pacjenta”. W ramach edycji nie można zmienić typu
identyfikatora. Jeśli wizyta została utworzona z innym identyfikatorem niż PESEL, można wprowadzić
edycję wszystkich danych: imiona, nazwisko, wiek, data urodzenia, płeć adres numer telefonu i adres
e-mail. Jeśli wizyta była utworzona z numerem PESEL dane dotyczące podstawowych danych
(imiona, nazwisko, wiek data urodzenia i płeć) są nieedytowalne i uzupełniają się automatycznie.
Można

modyfikować

jedynie

adres,

numer

telefonu

oraz

adres

e-mail.

Zatwierdzenie

wprowadzonych zmian następuje przez użycie przycisku „Aktualizacja danych pacjenta”. Jeśli
nastąpi zmiana danych adresowych pacjenta, system wyświetli komunikat z pytaniem czy
zaktualizować te dane w Centralnym Wykazie Usługobiorców (CWUb).

Rysunek 15 Komunikat o aktualizacji danych w CWUb

W przypadku aktualizacji danych wizyty dla dziecka bez numeru PESEL możliwe do edycji są dane
dziecka oraz dane adresowe opiekuna.

3.3 Zakończenie obsługi pacjenta
Opis zakończenia obsługi pacjenta oraz informacja o możliwych komunikatach systemowych.

3.3.1 Role użytkowników uprawnionych do obsługi danych
pacjenta
Użytkownikami uprawnionymi do obsługi danych pacjenta są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer;
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•

Pielęgniarka,

•

Położna,

•

Farmaceuta;

•

Asystent medyczny;

•

Administrator podmiotu;

•

Personel administracyjny;

•

Higienistka szkolna;

•

Ratownik medyczny;

•

Fizjoterapeuta

•

Inny profesjonalista medyczny

•

Lekarz bez kontekstu

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz bez kontekstu

•

Położna/położny bez kontekstu

•

Dentysta bez kontekstu

•

Farmaceuta bez kontekstu

3.3.2 Zakończenie obsługi pacjenta
Zakończenie obsługi pacjenta jest możliwe za pomocą przycisku „Zakończ obsługę pacjenta”
znajdującego się w oknie z danymi pacjenta.

Rysunek 16 Przycisk „Zakończ obsługę pacjenta”

Po wciśnięciu przycisku „Zakończ obsługę pacjenta” system sprawdza, czy są niewysłane
dokumenty (recepty/skierowania). Jeżeli nie ma niewysłanych dokumentów, to wyświetla się okienko
z komunikatem: „Czy na pewno chcesz zakończyć obsługę pacjenta? Spowoduje to utratę
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danych teleadresowych pacjenta”. Po potwierdzeniu komunikatu obsługa pacjenta zostaje
zakończona. Wyświetlona zostaje strona główna.

Rysunek 17 Komunikat potwierdzenia zakończenia obsługi pacjenta

Jeżeli dla pacjenta istnieją niewysłane dokumenty recept lub skierowań, to po wciśnięciu przycisku
„Zakończ obsługę pacjenta” wyświetlony zostanie komunikat: „Dla pacjenta [imię i nazwisko
pacjenta] istnieją stworzone, ale niewysłane dokumenty, które zostaną utracone. Czy chcesz
zakończyć obsługę pacjenta?”.

Rysunek 18 Komunikat o niewysłanych dokumentach

Wybranie opcji „Nie, przejdź do listy dokumentów” umożliwi użytkownikowi powrót do
dokumentów
i podpisanie ich. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie wysyłać dokumentów, należy użyć opcji „Tak,
zakończ”, co spowoduje zakończenie obsługi pacjenta.

4 Obsługa Recept
Aplikacja umożliwia obsługę recept w systemie P1. W rozdziale opisane są funkcjonalności dotyczące
wystawiania pakietu recept, wyszukiwania recept, wystawianie recept pro autore i pro familiae.

4.1 Wystawienie pakietu recept
Aplikacja umożliwia wystawienie pakietu recept, w wyniku, czego zostaje on wprowadzony
do systemu P1. Warunkiem utworzenia pakietu recept jest dodanie danych pacjenta. Szczegółowy
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opis rejestracji danych pacjenta znajduje się w poprzednim rozdziale. Pakiet recept może zawierać
maksymalnie 5 recept.

4.1.1 Role użytkowników biznesowych
wystawiania pakietu recept

uprawnionych

do

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wystawiania recept są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka,

•

Położna,

•

Asystent medyczny

•

Lekarz bez kontekstu

•

Dentysta bez kontekstu

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz bez kontekstu

•

Położna/Położny bez kontekstu

•

Farmaceuta bez kontekstu

4.1.2 Przejście do nowego pakietu recept
W celu utworzenia pakietu recept należy wybrać opcję „Recepty” > “Stwórz nową” z rozwijanego
menu aplikacji lub opcję „Stwórz nową” z ekranu głównego.

Rysunek 19 Przejście do tworzenia nowej recepty

Alternatywnie można wybrać opcję “Recepty” > “Wyświetl listę”. System wyświetli listę pakietów
recept wystawionych w ramach bieżącej wizyty. W celu przejścia do tworzenia pakietu recept należy
wybrać przycisk “Nowa recepta".
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Rysunek 20 Recepty – Nowa recepta na liście wystawionych recept

W przypadku braku wprowadzonych danych pacjenta w wyniku wybrania opcji „Recepty” z menu
systemu nastąpi przekierowanie do ekranu dodawania danych pacjenta.

4.1.3 Uzupełnianie danych pakietu recept
W celu utworzenia nowego pakietu recept, należy uzupełnić na formularzu wszystkie potrzebne
pola, w szczególności pola wymagane, które są oznaczone czerwoną gwiazdką.
W górnej części formularza znajdują się dane, które dotyczą wszystkich recept z pakietu:
•

Refundacja – opcja możliwa do zaznaczenia w przypadku wizyty refundowanej lub wizyty
nierefundowanej, o ile w panelu administratora w danych użytkownika został wprowadzony
oddział eWUŚ, w którym lekarz posiada konto;

•

Dane refundacji – w przypadku wizyty refundowanej i wystawiania recepty refundowanej w
tym polu należy wybrać na podstawie, której umowy refundacyjnej wystawiany jest
refundowany dokument;

•

REGON – pole wyświetlane dla praktyk zawodowych, w przypadku recept refundowanych
wystawianych na podstawie umowy refundacyjnej pole to jest automatycznie wypełniane
danymi umowy refundacyjnej wpisanymi w panelu administratora; w przypadku braku
umowy refundacyjnej, ale recepty refundowanej – regon należy wpisać ręcznie. Jeśli
użytkownik pracuje w ramach wizyty nierefundowanej, będzie mógł wybrać tylko te regony,
które zostały dodane bez powiązania z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

•

Oddział NFZ pacjenta – pole wyboru obowiązkowe w przypadku recept refundowanych dla
pacjentów z numerem PESEL oraz dla obcokrajowców, (gdy został wybrany „dokument NFZ”,
jako potwierdzający uprawnienia do świadczeń), domyślnie uzupełnione na podstawie
adresu pacjenta (wybranego podczas tworzenia wizyty), ale umożliwiające wybór innej
wartości,

•

Uprawnienia dodatkowe – opcjonalne pole wielokrotnego wyboru, dostępne jedynie
dla pakietów recept refundowanych;

43

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

•

Typ dokumentu uprawniającego do świadczeń – pole wyboru obowiązkowe w przypadku
recept refundowanych dla pacjentów obcokrajowców. do wyboru jest dokument NFZ lub
karta EKUZ, która jest dostępna tylko w przypadku pacjentów pochodzących z krajów, gdzie
karta EKUZ jest uznawana;

•

Numer dokumentu – pole umożliwiające podanie numeru dokumentu uprawniającego do
świadczeń, pole jest obowiązkowe w przypadku recept refundowanych dla pacjentów
obcokrajowców;

•

Pacjent przewlekle chory – pole umożliwiające wystawienie recepty cyklicznej

•

Recepty – pole obowiązkowe dla ról Pielęgniarka/Pielęgniarz oraz Położna/Położny
(użytkownikom w innych rolach w ogóle się nie pojawia).

Rysunek 21 Recepty – Nowa recepta – nagłówek odnoszący się do całego pakietu recept

Kolejna część formularza dotyczy już danych leków umieszczanych w pakiecie recept.
Lek gotowy:
•

Typ leku – obowiązkowe pole wyboru, domyślna wartość – “Gotowy” (w celu dodania leku
gotowego nie należy zmieniać tej wartości);

•

Data realizacji od – obowiązkowe pole domyślnie uzupełnione datą wystawienia recepty,
ale możliwe do zmiany na datę późniejszą;

•

Nazwa leku – obowiązkowe pole, w przypadku wybrania przez użytkownika jako kryterium
wyszukiwania leków zakładki „Nazwa leku” - po wpisaniu trzech liter wyświetlana jest
rozwijalna lista leków zawierająca wpisane litery i wówczas można wybrać lek z listy;

•

Substancja czynna - obowiązkowe pole, w przypadku wybrania przez użytkownika jako
kryterium wyszukiwania leków zakładki „Substancja czynna” - po wpisaniu trzech liter
wyświetlana jest rozwijalna lista substancji czynnych zawierająca wpisane litery – po
wybraniu substancji czynnej z listy, pojawia się tabelka z listą leków zawierających wybraną
substancję czynną. Wówczas można wybrać lek, zaznaczając odpowiedni wiersz w tabeli;

•

Wpisz wskazanie - obowiązkowe pole, w przypadku wybrania przez użytkownika jako
kryterium wyszukiwania leków zakładki „Wskazanie” – możliwość wyszukiwania leków
poprzez wskazanie jest dostępna jedynie dla leków refundowanych. Po wpisaniu wskazania i
użyciu przycisku „Szukaj”, pojawia się tabelka z listą leków zawierających wybraną substancję
czynną. Wówczas można wybrać lek, zaznaczając odpowiedni wiersz w tabeli;

•

Opakowanie – pole umożliwiające wybór postaci leku i wielkość opakowania;

•

Informacje o leku – dodatkowa opcja umożliwiająca pobranie ulotki do wybranego leku;

•

Poziom odpłatności – wybierany w tabeli informacyjnej, w której znajdują się informacje
o poziomach odpłatności przewidzianych dla wybranego leku oraz wskazaniach dla jego
zastosowania;

44

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

•

Liczba opakowań – obowiązkowe pole, w którym należy ręcznie wpisać wartość;

•

Sekcja Dawkowanie – zestaw pól, w których należy zawrzeć informacje dla pacjenta
dotyczące stosowania leku:

•

Ilość – obowiązkowe pole, w którym należy podać wielkość jednorazowej dawki leku;

•

Jak często – obowiązkowe pole, w którym należy wskazać ile razy w ciągu dnia pacjent
powinien przyjmować lek

•

Co ile godzin – pole, w którym należy wpisać, co ile godzin pacjent powinien przyjmować lek.
Aktywne tylko w przypadku, jeśli w polu „Jak często” zostanie wybrana opcja „Co x godzin”

•

Opis słowny dawkowania – pole tekstowe, wymagane, jeśli nie zostały uzupełnione pola w
sekcji „Dawkowanie”. Można również zawrzeć w nim dodatkowe informacje dla pacjenta.

•

E-recepta do realizacji na 365 dni – checkbox, którego zaznaczenie powoduje, że recepta
jest ważna przez rok od wskazanej daty realizacji;

•

Cito – checkbox, którego zaznaczenie oznacza, że recepta jest pilna do realizacji;

•

Nie zamieniać – checkbox, którego zaznaczenie oznacza, że nie można wydać zamiennika
leku;

•

Substancje odurzające i psychotropowe – checkbox automatycznie zaznaczony
w przypadku wybrania leku o kategorii dostępności “Rpw”, można go zaznaczyć również dla
leku o kategorii dostępności “Rp”, który w swoim składzie zawiera substancje psychotropowe
i powoduje to pojawienie się pól:

•

Łączna dawka substancji czynnej (liczbowo) – zgodnie z opisem pola,

•

Jednostka – zgodnie z opisem pola,

•

Łączna dawka substancji czynnej (słownie) – zgodnie z opisem pola.

•

Łączna dawka substancji czynnej (liczbowo) – pole obowiązkowe dla substancji
odurzających i psychotropowych, w którym należy wpisać wartość liczbową;

•

Jednostka – pole obowiązkowe dla substancji odurzających i psychotropowych,
w którym należy wybrać z listy jednostkę, domyślna wartość “mg”;

•

Łączna dawka substancji czynnej (słownie) – pole obowiązkowe dla substancji
odurzających i psychotropowych, w którym należy wpisać wartość słowną;

•

Informacje dodatkowe/uwagi dla osoby wydającej lek – pole tekstowe, w którym można
wpisać dowolne dodatkowe informacje dotyczące recepty.

45

46

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 22 Recepty – Nowa recepta – dane leku gotowego

Lek

recepturowy

(może

być

wystawiany

przez

Lekarza,

Lekarza

dentystę,

Felczera,

Pielęgniarkę/Pielęgniarza lub Położną/Położnego):
• Typ leku – obowiązkowe pole wyboru, domyślna wartość – “Gotowy” (w celu dodania leku
recepturowego należy zmienić na “Recepturowy”);
• Data realizacji od – obowiązkowe pole domyślnie wypełnione datą wystawienia recepty,
ale możliwe do zmiany na datę późniejszą;
• Kategoria

dostępności

–

obowiązkowe

pole

wyboru,

domyślna

wartość

–

“Rp”;

• Sekcja danych składnika:
o

Składnik – obowiązkowe pole, po wpisaniu trzech liter wyświetlana jest rozwijalna lista
surowców farmaceutycznych i leków gotowych, zawierające w nazwie wpisane litery
i wówczas można wybrać składnik z listy. Składnik można dodać samodzielnie, wpisując
jego nazwę ręcznie. Po wpisaniu wartości należy przejść na dół listy zaproponowanych
składników i wybrać opcję „Dodaj własny”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie
zostanie zaznaczona opcja „Wpisz ręcznie”

o

Wpisz ręcznie – opcjonalny checkbox informujący o tym, czy użytkownik wpisał nazwę
składnika sam czy wybrał ją z rejestru;
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o

Skrót dotyczący ilości – pole z wartościami do wyboru dotyczącymi skrótów
odnoszących się do ilości leku np. “ad”;

o

Ilość – pole dotyczące ilości składnika, jest obowiązkowe w ostatnim wpisanym
składniku;

o

Jednostka – pole dotyczące ilości składnika, domyślna wartość – “g” (gramy), jest
obowiązkowe w ostatnim wpisanym składniku;

o

Substancje odurzające i psychotropowe – check-box automatycznie zaznaczony
w przypadku wybrania składnika o kategorii dostępności “Rpw”, można go zaznaczyć
również dla leku o kategorii dostępności “Rp”, który w swoim składzie zawiera substancje
psychotropowe i powoduje to pojawienie się pól:

o

▪

Łączna dawka substancji czynnej (liczbowo) – zgodnie z opisem pola,

▪

Jednostka – zgodnie z opisem pola,

▪

Łączna dawka substancji czynnej (słownie) – zgodnie z opisem pola.

Łączna dawka substancji czynnej (liczbowo) – pole obowiązkowe dla substancji
odurzających i psychotropowych, w którym należy wpisać wartość liczbową;

o

Jednostka – nieedytowalne pole dla substancji odurzających i psychotropowych
o wartości “mg”;

o

Łączna dawka substancji czynnej (słownie) – pole obowiązkowe dla substancji
odurzających i psychotropowych, w którym należy wpisać wartość słowną.

• Sekcja informacji dla farmaceuty i pacjenta:
o

M.f. – obowiązkowe pole wyboru dotyczące postaci leku recepturowego;

o

Skrót dotyczący ilości dawek – pole dostępne dla trzech postaci leku
(“pulv.”, “glob. vag.”, “Supp. anal.”), w którym należy wybrać z listy skrót dotyczący
dawek tzn. d.t.d (daj takich dawek) lub div.in part.aeq.(podziel w równych częściach);

o

Ilość dawek – pole dostępne dla trzech postaci leku (“pulv.”, “glob. vag.”, “Supp.
anal.”), w którym należy wpisać cyframi arabskimi lub rzymskimi ilość dawek leku
recepturowego;

o

Ilość opakowań – pole, w którym należy podać ilość opakowań leku recepturowego,
jeśli lek ma być przygotowany w zwielokrotnionej ilości w stosunku do pojedynczej
wartości (tzw. ryczałtu) dla tej postaci leku, określonej w ustawie o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych. Dla poszczególnych postaci leku recepturowego jedno opakowanie (Zwane
również ryczałtem) przyjmuje następujące wartości:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Dla proszków dzielonych – do 20 sztuk
Dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) – do 80 gramów
Dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk
Dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do
250 gramów
Dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus,
ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100
gramów) – do 500 gramów;
Dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;
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Dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów;
Dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów;
Dla pigułek – do 30 sztuk;
Dla klein – do 500 gramów;
Dla kropli do oczu, uszu, nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa sporządzanych
w warunkach aseptycznych – do 10 gramów
System nie waliduje, czy wartość w polu „Ilość opakowań” została wprowadzona w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami.
▪
▪
▪
▪
▪

o

Sekcja Dawkowanie
o

Ilość – obowiązkowe pole, w którym należy podać wielkość jednorazowej dawki leku;

o

Jak często – obowiązkowe pole, w którym należy wskazać ile razy w ciągu dnia
pacjent powinien przyjmować lek;

o

Co ile godzin – pole, w którym należy wpisać co ile godzin pacjent powinien
przyjmować lek. Aktywne tylko w przypadku, jeśli w polu „Jak często” została wybrana
opcja „Co x godzin”;

o

Opis słowny dawkowania – obowiązkowe pole, w którym należy ręcznie wpisać
wartość;

o

Poziom odpłatności – obowiązkowe pole, w którym należy wybrać wartość z listy,
w której znajdują się poziomy odpłatności zgodne z obowiązującą listą refundacyjną;

o

E-recepta do realizacji na 365 dni – checkbox, którego zaznaczenie spowoduje,
że recepta będzie ważna przez 365 dni od wskazanej daty realizacji od

o

Cito – checkbox, którego zaznaczenie oznacza, że recepta jest pilna do realizacji.
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Rysunek 23 nowa recepta – dane leku recepturowego

W celu dodania kilku składników do leku recepturowego należy kliknąć przycisk „dodaj kolejny lek”.
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W celu dodawania kolejnych leków, należy użyć przycisku “Dodaj lek”. Wybranie tego przycisku
powoduje dodanie kolejnej sekcji danych leku. W sytuacji, gdy na formularzu znajdują się
przynajmniej dwie takie sekcji istnieje możliwość usunięcia którejś z nich.
W sytuacji, gdy zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola uaktywnia się przycisk “Utwórz
receptę”. Użycie przycisku uruchamia proces dzielenia recept dodanych na formularzu na pakiety
recept oraz weryfikacji poprawności dokumentów. W sytuacji, gdy dokumenty zostały uzupełnione
poprawnie, następuje przekierowanie na listę pakietów recept wystawionych w ramach wizyty.

4.1.4 Wyświetlenie listy pakietów recept utworzonych w ramach
obsługi pacjenta
W celu wyświetlenia listy pakietów recept utworzonych w ramach obsługi pacjenta należy wybrać
opcję „Recepty” > “Wyświetl listę” z menu aplikacji.

Rysunek 24 Przejście do listy pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta

Pakiety recept są prezentowane w tabeli o kolumnach:
• Data wystaw – zawiera datę wystawienia pakietu recept w formacie rrrr-mm-dd
• Liczba recept – zawiera liczbę pozycji w pakiecie recept,
• Status – zawiera jeden ze statusów pakietu recept:
o

Anulowany

o

Błędny

o

Częściowo anulowany

o

Częściowo zrealizowany

o

Niepodpisany

o

Wystawiony

o

Wystawiony z ostrzeżeniami

o

Zrealizowany
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• PIN – dla podpisanych pakietów recept w tym miejscu widoczny jest kod dostępowy;
• W ostatniej kolumnie są prezentowane akcje dostępne dla pakietów recept w statusie,
w którym się znajdują.
• Listę pakietów recept wystawiony w ramach obsługi pacjenta można sortować po wszystkich
kolumnach za wyjątkiem kolumny PIN.

4.1.5 Edycja pakietu recept
W celu edycji pakietu recept utworzonych, ale niepodpisanych w ramach obsługi pacjenta należy
wybrać opcję „Edytuj pakiet recept” z rozwijanego menu po prawej stronie listy pakietów recept.
System wyświetli formularz pakietu recept w trybie edycji. Po wprowadzeniu zmian na formularzu
należy je zatwierdzić za pomocą przycisku „Zaktualizuj receptę”. Po zatwierdzeniu system przenosi
użytkownika do formularza listy pakietów recept.

Rysunek 25 Edycja pakietu recept

4.1.6 Wyświetlanie wyników weryfikacji pakietu recept
W celu wyświetlenia wyników weryfikacji pakietu recept należy wybrać opcję “Wyniki weryfikacji
pakietu recept” z rozwijanego menu po prawej stronie listy pakietów recept. System wyświetli
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komunikat z wynikami weryfikacji dokumentu, który można zamknąć poprzez wybranie opcji
“Zamknij”.

Rysunek 26 Wyniki weryfikacji pakietu recept

4.1.7 Podgląd pakietu recept
W celu wyświetlenia podglądu pakietu recept utworzonych w ramach obsługi pacjenta należy wybrać
opcję “Zobacz” z formularza listy pakietów recept. System wyświetli formularz pakietu recept w
trybie do poglądu.

Rysunek 27 Podgląd pakietu recept

W celu wyświetlenia dokumentu recepty należy wybrać przycisk „Zobacz” na podglądzie pakietu
recept.
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Rysunek 28 Podgląd niepodpisanej recepty

4.1.8 Usunięcie pakietu recept
W celu usunięcia pakietu recept utworzonych, ale niepodpisanych w ramach obsługi pacjenta należy
wybrać opcję „Usuń pakiet recept” z rozwijanego menu po prawej stronie listy pakietów recept.
Usunięcie pakietu recept jest możliwe dla pakietów recept w statusie:
• Błędna;
• Niepodpisana.
W celu usunięcia pakietu recept należy wybrać opcję „Usuń pakiet recept” na formularzu listy
pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta. System wyświetli komunikat z pytaniem,
czy na pewno usunąć pakiet. Po zatwierdzeniu komunikatu poprzez wybranie opcji “Tak, usuń”
następuje usunięcie pakietu recept. W przypadku wybrania opcji “Anuluj” następuje powrót do listy
pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta bez usuwania wybranego pakietu recept.

Rysunek 29 Usuwanie pakietu recept
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4.1.9 Podpisywanie i wysyłanie pakietu recept
Podpisanie i wysłanie dokumentu jest możliwe dla pakietów recept w statusie “Niepodpisany”.
W celu podpisania i wysłania dokumentu należy zaznaczyć wybrane pakiety recept i wybrać opcję
“Podpisz i wyślij wybrane” lub wybrać opcję “Podpisz wszystkie”. System wyświetli formularz
“Podpis recept”, na którym można zobaczyć dokumenty recept przed podpisem oraz wybrać opcję
podpisu:
• “Podpisz Profilem Zaufanym”;
• “Podpisz certyfikatem”;
• „Podpisz certyfikatem e-ZLA
Po wybraniu opcji „Podpisz Profilem Zaufanym” system przeniesie użytkownika na stronę Profilu
Zaufanego, gdzie należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.
Za pomocą Profilu Zaufanego można podpisać maksymalnie 6 recept jednocześnie. Po wybraniu
opcji „Podpisz certyfikatem” zostanie otwarty odpowiedni dodatek do przeglądarki, umożliwiający
podpisanie dokumentu. Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem e-ZLA” wyświetli się okno:
„Podpis certyfikatem e-ZLA” z polami umożliwiającymi wybór ścieżki do certyfikatu oraz wpisanie
hasła i przycisk „Podpisz”. Opcja „Podpisz certyfikatem e-ZLA” nie wymaga instalacji rozszerzenia
Szafir

SDK.

UWAGA!
Aplikacja gabinet.gov.pl domyślnie wymaga, aby plik z certyfikatem ZUS znajdował się
w folderze C:\GABINET (wielkość liter w nazwie folderu nie ma znaczenia) na komputerze
użytkownika oraz miał nazwę „zla” oraz rozszerzenie.pfx (wielkość liter w nazwie pliku
ma znaczenie!).
Można również umieścić certyfikat w dowolnym miejscu na dysku swojego urządzenia i wskazać jego
lokalizację w sekcji „Mój profil”. Szczegóły zostały opisane w rozdziale 2.5 Konfiguracja użytkownika.
Po podpisaniu recept system odświeża stronę z listą pakietów recept wystawionych w ramach
wizyty. Podpisane pakiety recept mają status „Wystawiony”.
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Rysunek 30 Recepty – podpis recept

Wybranie przycisku “Anuluj” powoduje powrót do listy pakietów recept wystawionych w ramach
obsługi pacjenta bez podpisania i wysłania wybranych dokumentów. Wybranie przycisku „Pobierz
dokument XML” spowoduje pobranie dokumentu do odczytu w formacie XML.

4.1.10
Podgląd i wydruk dokumentu informacyjnego pakietu
recept
Wydruk dokumentu recepty jest możliwy dla recepty w statusie:
• Wystawiona
• Zrealizowana
• Częściowo zrealizowana
W celu wydrukowania dokumentu informacyjnego recepty należy wybrać opcję „Wydruk” znajdującą
się po prawej stronie listy recept. Zostanie otwarty podgląd dokumentu informacyjnego, skąd należy
wybrać opcję drukowania.
System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.

4.1.11

Anulowanie recepty z pakietu recept

Anulowanie recepty z pakietu recept jest możliwe dla recept w statusie:
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• Wystawiona
• Wystawiona z ostrzeżeniami
W celu anulowania recepty należy wybrać opcję “Anuluj” z rozwijanego menu po prawej stronie
formularza listy pakietów recept. System wyświetli formularz “Anuluj receptę”.

Rysunek 31 Recepty – anulowanie recepty

Dla wybranej recepty należy wybrać opcję “Anuluj receptę”. System wyświetli komunikat
z prośbą o podanie powodu anulowania.
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Rysunek 32: Recepty – anulowanie recepty – komentarz

Po uzupełnieniu powodu anulowania i wybraniu opcji “Dalej”. System wyświetla dokument anulujący
receptę.

W

celu

anulowania

recepty

należy

podpisać

wygenerowany

dokument

przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu analogicznie jak w przypadku wystawiania dokumentu
(więcej szczegółów w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd! Nieznany argument
przełącznika.).

Rysunek 33 Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty

Po

podpisaniu

dokumentu

system

wyświetla

formularz

anulowania

recepty

z

receptą

w statusie “Anulowana”.
Jeżeli w pakiecie jest jedna recepta, to pomijany jest ekran Anulowania recepty i następuje przejście
do komunikatu z prośbą o podanie powodu anulowania.
Jeżeli w pakiecie zostały anulowane wszystkie recepty, to pakiet ma status “Anulowany”, natomiast,
jeżeli tylko część, to “Częściowo anulowany”.
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4.1.12

Podgląd dokumentu anulującego receptę

Podgląd dokumentu anulującego receptę jest dostępny dla recept w statusie “Anulowana”.
W celu podglądu dokumentu anulującego receptę należy wybrać opcję „Zobacz”. System wyświetli
formularz podgląd pakietu recept, gdzie przy żądanej recepcie w statusie „Anulowana” należy
wybrać opcję „Zobacz”. System wyświetli formularz podglądu dokumentu anulującego.

Rysunek 34 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty

4.1.13

Wydruk dokumentu anulującego receptę

Wydruk dokumentu anulującego receptę jest możliwy dla pakietu recept w statusie “Anulowana”.
W celu wydrukowania dokumentu anulującego receptę należy wyświetlić podgląd dokumentu
anulującego receptę (więcej szczegółów w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd!
Nieznany argument przełącznika.), a następnie wybrać opcję “Drukuj”.
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Rysunek 35 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty

System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.

4.2 Wyszukanie recepty
Rozdział opisuje obsługę recept z poziomu wyszukiwarki. Znajdą się informacje dotyczące podglądu,
drukowania, anulowania recept oraz ponownego wystawienia recepty i wystawienia recepty
cyklicznej dla osób przewlekle chorych.

4.2.1 Role użytkowników
wystawiania recept

biznesowych

uprawnionych

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wystawiania recept są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Asystent medyczny.
• Farmaceuta

do
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4.2.2 Wyszukiwanie recepty
W celu wyszukania recept należy wybrać z bocznego menu opcję “Recepty” > “Wyszukaj”.
Po otwarciu formularza wyszukiwania recept, należy uzupełnić wybrane kryteria wyszukiwania oraz
wybrać opcję “Wyszukaj”. Aplikacja wyświetli w tabeli recepty spełniające zadane wymagania.
Recepty

można

sortować

jedynie

według

kolumny

„Data

wystawienia”.

Lekarz, który posiada asystenta medycznego, będzie widział recepty wystawione przez siebie
oraz przez asystenta w swoim imieniu.

Rysunek 36 Recepty – wyszukiwanie recept

4.2.3 Podgląd recepty z poziomu wyszukiwarki recept
W celu podglądu recepty należy wybrać opcję “Podgląd” z formularza wyszukiwania recept. System
wyświetli formularz “Podgląd”.

Rysunek 37: Recepty – podgląd dokumentu recepty
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4.2.4 Wydruk recepty z poziomu wyszukiwarki recept
W celu wydrukowania dokumentu recepty należy przejść do podglądu (więcej szczegółów
w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd! Nieznany argument przełącznika.) i
wybrać opcję drukowania.
System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.

4.2.5 Podgląd
dokumentu
wyszukiwarki recept

informacyjnego

z

poziomu

W celu podglądu dokumentu informacyjnego pakietu recept należy wybrać opcję “Podgląd” z
formularza

wyszukiwania

recept.

System

informacyjnego”.

Rysunek 38: Recepty – podgląd dokumentu informacyjnego

wyświetli

formularz

“Podgląd

dokumentu
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4.2.6 Wydruk
dokumentu
wyszukiwarki recept

informacyjnego

z

poziomu

W celu wydrukowania dokumentu informacyjnego pakietu recept należy przejść do podglądu
dokumentu

informacyjnego

(więcej

szczegółów

w

rozdziale

Błąd!

Nieznany

argument

przełącznika.Błąd! Nieznany argument przełącznika.) i wybrać opcję “Drukuj”.
System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.

4.2.7 Anulowanie recepty z poziomu wyszukiwarki recept
W celu anulowania recepty należy wybrać opcję “Anuluj receptę” z formularza wyszukiwania recept.
System wyświetli komunikat z prośbą o podanie przyczyny anulowania recepty.

Rysunek 39: Recepty – anulowanie recepty – komentarz

Po uzupełnieniu powodu anulowania i wybraniu opcji “Dalej”. System wyświetla dokument anulujący
receptę. W celu anulowania recepty należy podpisać wygenerowany dokument przy użyciu profilu
zaufanego lub certyfikatu analogicznie jak w przypadku wystawiania dokumentu (więcej szczegółów
w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd! Nieznany argument przełącznika.).
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Rysunek 40: Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty

Po podpisaniu dokumentu system wyświetla formularz wyszukiwania recept.

4.2.8 Ponowne wystawianie recept
Aplikacja Gabinet udostępnia możliwość ponownego wystawienia recepty na podstawie już
istniejącej dla tego samego pacjenta lub innego. W celu ponownego wystawienia recepty należy
wybrać z menu opcję „Wyszukaj” na panelu bocznym aplikacji, a następnie wybrać opcje „Wyszukaj”
na formularzu „Wyszukiwanie recept”. Następnie należy wybrać opcję „Podgląd”.
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Rysunek 41 Ponowne wystawianie recept – podgląd dokumentu informacyjnego – wyszukiwarka

Rysunek 42 Ponowne wystawianie recept – podgląd dokumentu informacyjnego

Po wybraniu opcji „Wystaw ponownie” pojawi się formularz „Wystaw ponownie receptę”.
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W przypadku, gdy dane pacjenta nie zostaną wprowadzone, po wybraniu opcji „Wystaw ponownie”,
nastąpi przekierowanie do ekranu dodawania danych pacjenta, a po uzupełnieniu wymaganych pól,
nastąpi przekierowanie do formularza „Wystaw ponownie receptę”.
Obszary, które wymagają ponownego uzupełnienia dotyczą: danych związanych z refundacją,
a także łączna dawka substancji czynnej (liczbowo). Dodatkowo poziom odpłatności będzie
ustawiony zawsze na wartość: „Pełnopłatność”. Wszystkie dane, które zostaną automatycznie
uzupełnione na podstawie recepty, na której oparte będzie ponowne wystawianie recepty, będą
edytowalne.

Rysunek 43 Ponowne wystawianie recept – formularz – Wystaw ponownie receptę

4.2.9 Wystawienie recepty dla pacjenta przewlekle chorego
(recepta cykliczna)
Aplikacja Gabinet udostępnia możliwość wystawienia wielu recept na ten sam lek jednocześnie
z przyszłymi datami realizacji. W tym celu na formularzu umowy należy wybrać opcję „Pacjent
przewlekle chory”.

Rysunek 44 Dane specyficzne dla recepty cyklicznej

Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się pól specyficznych dla recepty cyklicznej:
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• Ilość recept – należy wybrać, ile łącznie recept ma być wystawionych. Można wybrać wartość
za pomocą przycisków lub wpisać dowolną liczbę całkowitą (maksymalnie 50)
• Częstotliwość wystawiania – należy wpisać na ile dni wystarczy pacjentowi lek z jednej
recepty, (czyli co ile dni będzie potrzebował nowej recepty)
• Wyprzedzenie dla kolejnej recepty – należy wpisać ile dni przed końcem leków
z pierwszej recepty zostanie wystawiona druga. Przykładowo, jeśli lekarz wybierze
częstotliwość wystawiania co 30 dni, a wyprzedzenie 7-dniowe, to druga recepta będzie miała
datę realizacji od po 23 dniach od pierwszej. Kolejne recepty będą możliwe
do realizacji co 30 dni.
• Wystawienie recepty cyklicznej jest możliwe tylko dla leków gotowych oraz na pojedynczy lek.
Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu recepty zostanie utworzona żądana liczba recept z
odpowiednio ustawionymi datami realizacji.

4.2.10

Pobranie dokumentu XML recepty

Istnieje możliwość pobrania dokumentu XML dla recept wystawionych. W tym celu należy wybrać z
menu opcję „Wyszukaj” na panelu bocznym aplikacji, a następnie wybrać opcje „Wyszukaj” (1) na
formularzu „Wyszukiwanie recept”. Następnie należy wybrać opcję „Podgląd” (2).

Rysunek 45 Pobranie dokumentu XML recepty – wyszukiwarka
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Rysunek 46 Pobranie dokumentu XML recepty

Po wybraniu opcji „Pobierz dokument XML” – dokument XML recepty zostanie pobrany.

4.2.11

Rozszerzone wyszukiwanie recept i ich realizacji

Aplikacja Gabinet umożliwia rozszerzone wyszukiwanie recept i ich realizacji. W celu skorzystania z
tej funkcjonalności należy najpierw wprowadzić dane pacjenta. Szczegółowy opis rejestracji danych
pacjenta znajduje się w rozdziale 3.2 Nowe dane pacjenta.
Następnie należy przejść do tworzenia pakietu recept. Szczegółowy opis tego, w jaki sposób można
to zrobić znajduje się w rozdziale 4.2.1.Przejście do nowego pakietu recept.
Aplikacja przenosi użytkownika na formularz wystawiania recepty, gdzie w dowolnym momencie
jego wypełniania ma on możliwość sprawdzenia historii recept wystawionych pacjentowi. Aby ją
zweryfikować należy wybrać opcję „Wyszukaj recepty pacjenta” z poziomu formularza.
Korzystanie z rozszerzonego wyszukiwania recept i ich realizacji jest obligatoryjne w określonych
przypadkach. Wystawca recept jest zobowiązany do weryfikacji historii recept wystawionych
pacjentowi, przed wystawieniem recepty na lek refundowany z uprawnieniem dodatkowym „S” lub
„C” z poziomem odpłatności „B”. Jeżeli uprawniona osoba nie dokona tej weryfikacji, aplikacja
wyświetli na ekranie użytkownika odpowiedni komunikat.
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Rysunek 47 Przycisk "Wyszukaj recepty pacjenta" na formularzu wystawiania recepty

Po wybraniu opcji „Wyszukaj recepty pacjenta” otworzy się nowe okno z wyszukiwarką recept
pacjenta. Należy uzupełnić wybrane kryteria wyszukiwania oraz wybrać opcję “Wyszukaj”. Aplikacja
wyświetli w tabeli recepty spełniające podane kryteria wyszukiwania. Jeżeli wybierzemy opcję
„Wyszukaj” bez podania żadnego kryterium, to aplikacja wyświetli w tabeli domyślnie wszystkie
recepty pacjenta z okresu 14 dni wstecz od daty bieżącej.

Rysunek 48 Lista recept pacjenta spełniająca podane kryteria wyszukiwania

Jeżeli podanych kryteriów wyszukiwania nie spełnia żadna recepta to na ekranie użytkownika pojawi
się komunikat następującej treści „Nie znaleziono żadnych recept dla podanych kryteriów”.
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Istnieje też możliwość podglądu dodatkowych informacji związanych z receptą, które nie są
prezentowane w tabeli. Dodatkowo prezentowane są też dane dokumentów realizacji recept
powiązanych z receptą. Aby zobaczyć te informacje, należy najechać kursorem na ikonę pytajnika w
kolumnie „Szczegóły”. Wspomniane dane recept i ich realizacji zostaną wyświetlone w formie
tooltip’a.

Rysunek 49 Dane szczegółowe recepty i dokumentu realizacji recepty

Podczas wypełniania formularza dodawania nowej recepty na lek refundowany z uprawnieniem
dodatkowym „S” lub „C” z poziomem odpłatności „B” aplikacja przypomina użytkownikowi o
obowiązku sprawdzenia historii recept wystawionych pacjentowi. Komunikat pojawia się, gdy
wybierzemy odpowiednie uprawnienie dodatkowe i poziom odpłatności dla wybranego opakowania
leku refundowanego.

Rysunek 50 Komunikat przypominający użytkownikowi o obowiązku sprawdzenie historii recept pacjenta.

Jeżeli wystawca recept nie dokona wspomnianej wcześniej weryfikacji w dowolnym momencie
podczas wypełniania formularza dodawania nowej recepty i ją wystawi, to aplikacja wyświetli na
ekranie użytkownika odpowiednie ostrzeżenie z poziomu listy pakietów recept do podpisu.
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Rysunek 51 Ostrzeżenie o wystawianiu recepty bez weryfikacji historii recept pacjenta

4.3 Wystawianie recept pro auctore i pro familiae
Aplikacja umożliwia wystawianie recept pro auctore i pro familiae. Tego rodzaju recepty mogą
wystawiać wyłącznie użytkownicy w roli lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej oraz
farmaceuty. W celu wystawienia recepty pro auctore lub pro familiae należy zalogować się bez
kontekstu placówki, w której użytkownik pracuje. Należy wybrać opcję „bez placówki (pro

auctore/pro familiae)”.

4.3.1 Role użytkowników
wystawiania recept

biznesowych

uprawnionych

do

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wystawiania recept są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Asystent medyczny
• Farmaceuta

4.3.2 Uzupełnienie
dokumentów

danych

niezbędnych

do

wystawiania

W celu wystawienia recepty pro auctore lub pro familiae należy zalogować się bez kontekstu
placówki, w której użytkownik pracuje. Należy wybrać opcję „bez placówki (pro auctore/pro

familiae)”.
Po zalogowaniu Użytkownik przekierowany jest na stronę główną, gdzie widoczny jest komunikat
informujący o konieczności sprawdzenia i uzupełnienia danych niezbędnych do wystawiania
dokumentów. Można je uzupełnić klikając w imię i nazwisko w lewym górnym rogu ekranu. Ponadto,
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jeśli użytkownik nie ma wypełnionego numeru telefonu lub danych adresowych, po zalogowaniu
zostanie mu zaprezentowana zakładka „Mój profil”, w której należy uzupełnić brakujące informacje.

Rysunek 52 Logowanie bez kontekstu placówki – strona główna

Po wejściu w zakładkę „Mój profil” widoczne są dane, które muszą być uzupełnione w celu
wystawiania recept pro familiae/pro auctore. W szczególności należy uzupełnić informacje dotyczące
numeru telefonu adresu e-mail, oddziału NFZ konta eWUŚ oraz adresu, o ile nie uda się go pobrać z
odpowiedniego rejestru.
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Rysunek 53 Uzupełnienie danych lekarza

4.3.3 Tworzenie recepty pro auctore/pro familiae
Tak jak w przypadku zwykłej recepty, przed jej wystawieniem należy wprowadzić dane pacjenta,
a następnie otworzyć formularz recepty. Jeśli użytkownik podał swój własny numer PESEL, to na
formularzu recepty automatycznie zostanie zaznaczona opcja „Pro auctore”:

Rysunek 54 Recepta pro auctore

Jeżeli został podany inny PESEL niż zalogowanego użytkownika, zostanie automatycznie wybrana
opcja „Pro familiae”:

Rysunek 55 Recepta pro familiae

Dalszy proces wystawiania recepty przebiega tak jak w przypadku zwykłego dokumentu.
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4.4 Zamówienia recept
Aplikacja umożliwia obsługę recept zamówionych przez pacjentów z poziomu IKP. Zamówienia mogą
być składane do placówek POZ, w których pacjent złożył wcześniej stosowną deklarację i które
obsługują zamawianie recept

4.4.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do obsługi
zamówionych recept
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do obsługi zamówionych recept są:
•

Lekarz

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania potwierdzeniem obsługi zamawiania
recept są:
•

Administrator podmiotu

4.4.2 Wyszukiwanie zamówionych recept
Po zalogowaniu do jednostki wyświetla się komunikat o oczekujących receptach. Po naciśnieńciu
komunikatu system przekierowuje użytkownika na odpowienią zakładę.

Rysunek 56 Komunikat o oczekujacych receptach

Na wyszukiwarkę zamówionych recept można przejść również wybierając zakładkę “Zamówienia” w
sekcji “Recepty” z poziomu menu bocznego lub strony głównej. Jeśli wcześniej uzupełni się dane
pacjenta to numer PESEL przeniesie się automatycznie na odpowiednie pole wyszukiwarki.
Wszystkie parametry wyszukiwania zamówionych recept są opcjonalne. Dostępne kryteria to:
•

Data złożenia od – nie może być późniejsza niż data złożenia do,
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•

Data złożenia do – nie może być wcześniejsza niż data złożenia od,

•

Status – dostępne wartości to: Wystawiony, Odrzucony, W realizacji, Anulowany,
Zrealizowany,

•

Numer PESEL – 11 cyfrowy numer PESEL pacjenta

Jeśli przy wyszukiwaniu podano numer PESEL to wyświetlona zostaje lista zamówionych recept dla
danego pacjenta, natomiast jeśli go brakuje to wyświetlona jest lista zamówionych recept dla
wszystkich pacjentów z placówki POZ zalogowanego pracownika medycznego. Dane zamówionych
recept są prezentowane zgodnie z poniższym rysunkiem. Dostępne akcje zależą od status
zamówienia. W kolumnie “Nazwa leku” może pojawić od 1 do 5 nazw leków dla leków gotowych. Jeśli
zamówienie dotyczyło leku recepturowego to pojawi się wartość “Receptura recepty”.

Rysunek 57 Lista zamówionych recept

4.4.3 Podgląd szczegółów zamówionych recept
Podglad szczegółów zamówionych recept z przyczyn technicznych jest dostępny tylko po
wcześniejszym założeniu wizyty pacjenta na numer PESEL w zakładce “Dane pacjenta”. Aby przejść
do widoku podglądu szczegółów zamówienia należy skorzystać z opcji “Podgląd” spośród
dostępnych akcji.
Podgląd jest możliwy do wykonania dla zamówień we wszystkich statusach. W nowym widoku
prezentowane są szczegółowe dane recept, a także komentarz lekarza i pacjenta do składanego
zamówienia. Dane recept róznią się w zależności, od tego czy jest prezentowana recepta na lek
gotowy, bądź lek recepturowy.
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Rysunek 58 Podgląd szczegółów zamówionych recept

4.4.4 Odrzucenie zamówionych recept
Odrzucenie zamówionych recept jest możliwe tylko dla zamówień w statusach “Wystawione” I “W
realizacji”. W celu odrzucenia złożonego zamówienia należy wybrać opcję “Odrzuć” spośród
dostępnych akcji.
Po wykonaniu tej czynnośći aplikacja wyświetli nowe okno, w którym należy obowiązkowo podać
komentarz niezbędny do odrzucenia zamówienia. Następnie ponownie wyświetli się lista
zamówionych recept, a status odpowiedniego zamówienia ulegnie zmianie na “Odrzucony”.
Dodatkowo pojawi się znikający komunikat na zielonym tle informujący o poprawnym wykonaniu
odrzucenia zamówienia.

Rysunek 59 Komentarz niezbędny do odrzucenia zamówienia
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4.4.5 Realizacja zamówionych recept
Realizacja zamówionych recept jest możliwa tylko dla zamówień w statusie “Wystawiony”. W celu
realizacji zamówienia należy wybrać opcję “Realizuj” spośród dostępnych akcji.
Po wykonaniu tej czynnośći aplikacja wyświetli formularz wystawiania recepty z zamówienia. Jego
wygląd zależny jest od tego czy zamówiona została rcepta na lek gotowy, bądź recepturowy. Na
formularzu automatycznie uzupełniają m.in. się wszystkie dane dotyczące leków, dawkowania,
uprawnień dodatkowych odczytane na podstawie zamówionych recept.
Pracownik medyczny może odrazu wystawić taką receptę, bądź dokonać na formularzu stosownych
zmian, np. w liczbie opakowań leku lub sposobie jego dawkowania. Po wystawieniu recepty
użytkownik zostanie przekierowany na listę recept wystawionych w ramach wizyty, gdzie należy
wykonać jeszcze podpis oraz wysyłkę dokumentów, tak aby recepty zapisały się w systemie P1.

Rysunek 60 Formularz wystawiania zamówionej recepty
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4.4.6 Zmiana deklaracji obsługi zamawiania recept
Użytkownikiem uprawnionym do obsługi zamawiania recept jest tylko i wyłącznie Administrator
Podmiotu.
Potwierdzenie i rezygnację z obsługi zamawiania recept można ustawić z poziomu zakładki „Obsługa
zamawiania recept” w menu bocznym. Aby ustawić potwierdzenie obsługi zamawiania recept
należy zaznaczyć checkbox “Potwierdzenie korzystania z zamawiania recept” a następnie użyć
opcji Aktualizuj. Analogicznie aby zrezygnować z obsługi zamawiania recept należy odznaczyć
checkbox i skorzystać z opcji Aktualizuj.
Na ekranie obsługi zamawiania recept dodatkowo widoczna jest data ostatniej poprawnej zmiany
deklaracji obsługi zamawiania recept.

Rysunek 61 Zmiana deklaracji obsługi zamawiania recept

5 Obsługa Recept na import docelowy
Aplikacja umożliwia obsługę recept na import docelowy w systemie P1. W rozdziale opisane są
funkcjonalności dotyczące wystawiania i wyszukania recepty.

5.1 Wystawienie recepty na import docelowy
Aplikacja umożliwia wystawienie recepty na import docelowy, w wyniku czego zostaje ona
wprowadzona do systemu P1. Warunkiem utworzenia recepty na import docelowy jest dodanie
danych pacjenta. Szczegółowy opis rejestracji danych pacjenta znajduje się w rozdziale „3. Obsługa
danych pacjenta”. Recepty na import docelowy nie mogą zostać wystawione w pakiecie.

5.1.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych
wystawiania recepty na import docelowy
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wystawiania recept są:

do

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka,

•

Położna,

•

Asystent medyczny

•

Lekarz bez kontekstu

•

Dentysta bez kontekstu

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz bez kontekstu

•

Położna/Położny bez kontekstu

•

Farmaceuta bez kontekstu

5.1.2 Przejście do nowej recepty na import docelowy
W celu utworzenia recepty należy wybrać opcję „Recepty” > “Recepta na import docelowy”
z rozwijanego menu aplikacji.

Rysunek 62 Przejście do tworzenia nowej recepty na import docelowy

W przypadku braku wprowadzonych danych pacjenta w wyniku wybrania którejkolwiek z opcji
„Recepty” z menu systemu nastąpi przekierowanie do ekranu dodawania danych pacjenta.

5.1.3 Uzupełnianie danych recepty na import docelowy
W celu utworzenia nowej recepty na import docelowy, należy uzupełnić na formularzu wszystkie
potrzebne pola, w szczególności pola wymagane, które są oznaczone czerwoną gwiazdką.
Pola formularza recepty na import docelowy:
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•

Numer zapotrzebowania – pole obowiązkowe uzupełniane numerem zapotrzebowania
znajdującym się na druku zapotrzebowania na import docelowy. Numer został nadany przez
ministra właściwego do spraw zdrowia;

•

Data realizacji od – obowiązkowe pole do wprowadzenia daty wystawienia recepty;

•

Nazwa leku -– obowiązkowe pole, uzupełniane przez użytkownika bez predefiniowanej listy;

•

Moc substancji czynnej – obowiązkowe pole, uzupełniane przez użytkownika wartością
substancji czynnej;

•

Postać leku - obowiązkowe pole, umożliwiające wprowadzenie postaci leku;

•

Wielkość opakowania – obowiązkowe pole, uzupełniane przez użytkownika;

•

Liczba opakowań - obowiązkowe pole, w którym należy ręcznie wpisać wartość;

•

Sekcja Dawkowanie
o

Ilość – obowiązkowe pole, w którym należy podać wielkość jednorazowej dawki
leku;

o

Jak często – obowiązkowe pole, w którym należy wskazać ile razy w ciągu dnia
pacjent powinien przyjmować lek;

o

Co ile godzin – pole, w którym należy wpisać co ile godzin pacjent powinien
przyjmować lek. Aktywne tylko w przypadku, jeśli w polu „Jak często” została
wybrana opcja „Co x godzin”;

•

Opis słowny dawkowania – obowiązkowe pole, w którym należy ręcznie wpisać wartość;

•

e-recepta do realizacji na 365 dni – checkbox, którego zaznaczenie spowoduje, że recepta
będzie ważna przez 365 dni od wskazanej daty realizacji od

•

Cito – checkbox, którego zaznaczenie oznacza, że recepta jest pilna do realizacji.

•

Nie zamieniać – checkbox, którego zaznaczenie oznacza, że nie można wydać zamiennika
leku;

•

Substancje odurzające i psychotropowe - można go zaznaczyć również dla leku, który w
swoim składzie zawiera substancje psychotropowe;

•

Informacje dodatkowe/uwagi dla osoby wydającej lek – pole tekstowe, w którym można
wpisać dowolne dodatkowe informacje dotyczące recepty.
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Rysunek 63 Nowa recepta na import docelowy

W sytuacji, gdy zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola uaktywnia się przycisk “Wystaw
receptę”. Użycie przycisku uruchamia proces weryfikacji poprawności dokumentów. W sytuacji, gdy
dokumenty zostały uzupełnione poprawnie, następuje przekierowanie na listę pakietów recept
wystawionych w ramach wizyty.

5.1.4 Wyświetlenie listy pakietów recept i recept na import
docelowy utworzonych w ramach obsługi pacjenta
W celu wyświetlenia listy recept na import docelowy utworzonych w ramach obsługi pacjenta należy
wybrać opcję „Recepty” > “Wyświetl listę” z menu aplikacji.
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Rysunek 64 Przejście do listy recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta

Pakiety recept i recepty na import docelowy są prezentowane w tabeli o kolumnach:
• Data wystaw – zawiera datę wystawienia pakietu recept w formacie rrrr-mm-dd
• Liczba recept – zawiera liczbę pozycji w pakiecie recept,
• Status – zawiera jeden ze statusów pakietu recept:
o

Anulowany

o

Błędny

o

Częściowo anulowany

o

Częściowo zrealizowany

o

Niepodpisany

o

Wystawiony

o

Wystawiony z ostrzeżeniami

o

Zrealizowany

• PIN – dla podpisanych pakietów recept w tym miejscu widoczny jest kod dostępowy;
• W ostatniej kolumnie są prezentowane akcje dostępne dla pakietów recept w statusie,
w którym się znajdują.
• Listę pakietów recept wystawiony w ramach obsługi pacjenta można sortować po wszystkich
kolumnach za wyjątkiem kolumny PIN.

5.1.5 Edycja pakietu recept
W celu edycji recept na import docelowy utworzonych, ale niepodpisanych w ramach obsługi pacjenta
należy wybrać opcję „Edytuj” z opcji po prawej stronie listy pakietów recept. System wyświetli formularz
pakietu recept w trybie edycji. Po wprowadzeniu zmian na formularzu należy je zatwierdzić za pomocą
przycisku „Zaktualizuj receptę”. Po zatwierdzeniu system przenosi użytkownika do formularza listy
pakietów recept.
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Rysunek 65 Edycja recepty na import docelowy

5.1.6 Wyświetlanie wyników weryfikacji pakietu recept
W celu wyświetlenia wyników weryfikacji recepty na import docelowy należy wybrać opcję “Wyniki
weryfikacji pakietu recept” z rozwijanego menu po prawej stronie listy pakietów recept. System
wyświetli komunikat z wynikami weryfikacji dokumentu, który można zamknąć poprzez wybranie
opcji “Zamknij”.
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Rysunek 66 Wyniki weryfikacji recepty na import docelowy

5.1.7 Podgląd recepty na import docelowy
W celu wyświetlenia podglądu recept na import docelowy utworzonych w ramach obsługi pacjenta
należy wybrać opcję “Zobacz” z formularza listy recept. System wyświetli formularz recepty w trybie
do poglądu.

Rysunek 67 Podgląd recepty na import docelowy

W celu wyświetlenia dokumentu recepty należy wybrać przycisk „Zobacz” na podglądzie pakietu
recept.
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Rysunek 68 Podgląd niepodpisanej recepty na import docelowy

5.1.8 Usunięcie pakietu recept
W celu usunięcia pakietu recept utworzonych, ale niepodpisanych w ramach obsługi pacjenta należy
wybrać opcję „Usuń pakiet recept” z rozwijanego menu po prawej stronie listy pakietów recept.
Usunięcie pakietu recept jest możliwe dla pakietów recept w statusie:
• Błędna;
• Niepodpisana.
W celu usunięcia pakietu recept należy wybrać opcję „Usuń pakiet recept” na formularzu listy
pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta. System wyświetli komunikat z pytaniem,
czy na pewno usunąć pakiet. Po zatwierdzeniu komunikatu poprzez wybranie opcji “Tak, usuń”
następuje usunięcie pakietu recept. W przypadku wybrania opcji “Anuluj” następuje powrót do listy
pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta bez usuwania wybranego pakietu recept.
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Rysunek 69 Usuwanie pakietu recept

5.1.9 Podpisywanie i wysyłanie pakietu recept
Podpisanie i wysłanie dokumentu jest możliwe dla pakietów recept w statusie “Niepodpisany”.
W celu podpisania i wysłania dokumentu należy zaznaczyć wybrane pakiety recept i wybrać opcję
“Podpisz i wyślij wybrane” lub wybrać opcję “Podpisz wszystkie”. System wyświetli formularz
“Podpis recept”, na którym można zobaczyć dokumenty recept przed podpisem oraz wybrać opcję
podpisu:
• “Podpisz Profilem Zaufanym”;
• “Podpisz certyfikatem”;
• „Podpisz certyfikatem e-ZLA
Po wybraniu opcji „Podpisz Profilem Zaufanym” system przeniesie użytkownika na stronę Profilu
Zaufanego, gdzie należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.
Za pomocą Profilu Zaufanego można podpisać maksymalnie 6 recept jednocześnie. Po wybraniu
opcji „Podpisz certyfikatem” zostanie otwarty odpowiedni dodatek do przeglądarki, umożliwiający
podpisanie dokumentu. Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem e-ZLA” wyświetli się okno:
„Podpis certyfikatem e-ZLA” z polami umożliwiającymi wybór ścieżki do certyfikatu oraz wpisanie
hasła i przycisk „Podpisz”. Opcja „Podpisz certyfikatem e-ZLA” nie wymaga instalacji rozszerzenia
Szafir

SDK.

UWAGA!
Aplikacja gabinet.gov.pl domyślnie wymaga, aby plik z certyfikatem ZUS znajdował się
w folderze C:\GABINET (wielkość liter w nazwie folderu nie ma znaczenia) na komputerze
użytkownika oraz miał nazwę „zla” oraz rozszerzenie.pfx (wielkość liter w nazwie pliku
ma znaczenie!).
Można również umieścić certyfikat w dowolnym miejscu na dysku swojego urządzenia i wskazać jego
lokalizację w sekcji „Mój profil”. Szczegóły zostały opisane w rozdziale 2.5 Konfiguracja użytkownika.
Po podpisaniu recept system odświeża stronę z listą pakietów recept wystawionych w ramach
wizyty. Podpisane pakiety recept mają status „Wystawiony”.
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Rysunek 70 Recepty – podpis recept na import docelowy

Wybranie przycisku “Anuluj” powoduje powrót do listy pakietów recept wystawionych w ramach
obsługi pacjenta bez podpisania i wysłania wybranych dokumentów. Wybranie przycisku „Pobierz
dokument XML” spowoduje pobranie dokumentu do odczytu w formacie XML.

5.1.10
Podgląd i wydruk dokumentu informacyjnego pakietu
recept
Wydruk dokumentu recepty jest możliwy dla recepty w statusie:
• Wystawiona
• Zrealizowana
• Częściowo zrealizowana
W celu wydrukowania dokumentu informacyjnego recepty należy wybrać opcję „Wydruk” znajdującą
się po prawej stronie listy recept. Zostanie otwarty podgląd dokumentu informacyjnego, skąd należy
wybrać opcję drukowania.
System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.

5.1.11

Anulowanie recepty z pakietu recept

Anulowanie recepty z pakietu recept jest możliwe dla recept w statusie:
• Wystawiona
• Wystawiona z ostrzeżeniami
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W celu anulowania recepty należy wybrać opcję “Anuluj” z rozwijanego menu po prawej stronie
formularza listy pakietów recept. System wyświetli formularz “Anuluj receptę”.

Rysunek 71 Recepty – anulowanie recepty

Aby anulować receptę należy wybrać opcję “Anuluj receptę”. System wyświetli komunikat
z prośbą o podanie powodu anulowania.

Rysunek 72: Recepty – anulowanie recepty – komentarz

Po uzupełnieniu powodu anulowania i wybraniu opcji “Dalej”. System wyświetla dokument anulujący
receptę.

W

celu

anulowania

recepty

należy

podpisać

wygenerowany

dokument

przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu analogicznie jak w przypadku wystawiania dokumentu
(więcej szczegółów w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd! Nieznany argument
przełącznika.).
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Rysunek 73 Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty

Po

podpisaniu

dokumentu

system

wyświetla

formularz

anulowania

recepty

z

receptą

w statusie “Anulowana”.
Recepta po podpisaniu zmienia status na “Anulowany”.

5.1.12

Podgląd dokumentu anulującego receptę

Podgląd dokumentu anulującego receptę jest dostępny dla recept w statusie “Anulowana”.
W celu podglądu dokumentu anulującego receptę należy wybrać opcję „Zobacz”. System wyświetli
formularz podgląd pakietu recept, gdzie przy żądanej recepcie w statusie „Anulowana” należy
wybrać opcję „Zobacz”. System wyświetli formularz podglądu dokumentu anulującego.
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Rysunek 74 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty

5.1.13

Wydruk dokumentu anulującego receptę

Wydruk dokumentu anulującego receptę jest możliwy dla pakietu recept w statusie “Anulowana”.
W celu wydrukowania dokumentu anulującego receptę należy wyświetlić podgląd dokumentu
anulującego receptę (więcej szczegółów w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.Błąd!
Nieznany argument przełącznika.), a następnie wybrać opcję “Drukuj”.

Rysunek 75 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty

System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym należy postępować
zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki.
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5.2 Wyszukanie recepty
Wyszukiwanie recept, podgląd, wydruk i anulowanie recepty z poziomu listy wyników wyszukiwania
odbywa się analogicznie do wyszukiwania recept.

6 Obsługa Skierowań
W rozdziale znajdziemy informację dotyczące obsługi skierowań: wystawienia, wyszukania, edycji,
anulowania, przyjęcia do realizacji oraz obsługi i zakończenia realizacji

Rysunek 76 Obsługa skierowań

6.1 Wystawianie skierowań
W aplikacji istnieje możliwość wystawienia skierowania. W wyniku rejestracji skierowanie zostaje
wprowadzone do systemu P1. Do utworzenia skierowania potrzebne są dane identyfikujące
pacjenta, w związku, z czym przed rozpoczęciem wystawiania skierowania należy utworzyć wizytę.

6.1.1 Role użytkowników
skierowań

uprawnionych

Użytkownikami uprawnionymi do wystawiania skierowania są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Asystent medyczny

do

wystawiania
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6.1.2 Wystawienie nowego skierowania
Do obsługi skierowań służy opcja „Skierowania” w bocznym menu. Dodatkowo na ekranie głównym
znajdują się linki do funkcji tworzenia, przyjęcia do realizacji, obsługi realizacji oraz wyszukiwania
skierowań. W celu otwarcia formularza skierowania należy na ekranie głównym wybrać opcję
„Stwórz nowe” lub w menu bocznym rozwinąć sekcję „Skierowania” i wybrać opcję „Stwórz nowe”.

6.1.3 Uzupełnianie danych skierowania
Uzupełnianie danych skierowania następuje na formularzu „Tworzenie skierowania”.

Rysunek 77: Skierowania – Tworzenie skierowania
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Na formularzu skierowania widoczne są następujące pola:
• Typ skierowania – lista rozwijalna z różnymi możliwymi do wyboru typami skierowania.
Wybrany typ pojawi się na podglądzie dokumentu. Od wyboru typu uzależniona jest lista
placówek, do których można skierować pacjenta w polu. “Skierowanie do”
• Skierowanie do realizacji w ramach NFZ – pole możliwe do zaznaczenia, jeśli w danych
pacjenta zaznaczono wizytę refundowaną
• Umowa refundacyjna – umożliwia wybór, na podstawie której umowy refundacyjnej
dokument skierowania wystawiany jest jako refundowany
• Uprawnienia dodatkowe - pole wielokrotnego wyboru, uzupełniane jeśli pacjentowi
przysługują uprawnienia dodatkowe analogicznie jak na receptach
• Płatnik – jeżeli zalogowany użytkownik ma uprawnienia do wystawiania dokumentów
refundowanych, domyślnie wybrany będzie płatnik zgodny z województwem pacjenta.
Szczegóły opisano w rozdziale dotyczącym refundacji. W innym przypadku pole będzie
niewidoczne
• Skierowanie do – wskazuje, dokąd kierowany jest pacjent (np. konkretna poradnia
specjalistyczna lub oddział szpitala) – pole wymagane
• Opcja Pilne – umożliwia oznaczenie skierowania jako pilne – pole niewymagane
• Rozpoznanie główne –
pacjenta – pole wymagane

umożliwia

wybranie

rozpoznanej

jednostki

chorobowej

• Rozpoznania dodatkowe – umożliwia wybranie rozpoznań współistniejących (pole
wielokrotnego wyboru, niewymagane)
• Strona ciała – umożliwia wskazanie której strony ciała dotyczy rozpoznanie (dla każdego
z rozpoznań oddzielnie) – pole niewymagane
• Procedury – zalecane procedury do wykonania. Wymagane jest uzupełnienie tego pola
lub komentarza
• Komentarz – komentarz do skierowania. Wymagany, jeśli nie uzupełniono pola Procedury.
Po uzupełnieniu pól wymaganych, na formularzu aktywowany jest przycisk „Wystaw skierowanie”.
Po jego wciśnięciu skierowanie zostanie zweryfikowane w systemie P1.

6.1.4 Weryfikowanie i zatwierdzanie skierowania
Po wciśnięciu przycisku „Wystaw skierowanie” następuje weryfikacja danych wprowadzonych
na formularzu. System weryfikuje poprawność struktury dokumentu, a także reguły biznesowe
dotyczące prawidłowości danych. Po pozytywnej weryfikacji System wyświetla formularz listy
skierowań, na którym znajduje się aktualnie utworzone skierowanie w statusie „Niepodpisane”.
Listę skierowań wystawiony w ramach obsługi pacjenta można sortować po wszystkich kolumnach.
Pozytywną weryfikację potwierdza odpowiedni komunikat informacyjny.
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Rysunek 78 Skierowania – Utworzenie skierowania – pozytywna weryfikacja

Jeżeli w dokumencie będą istniały błędy uniemożliwiające utworzenie dokumentu, system
poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem. Należy wtedy poprawić błędne dane
i utworzyć skierowanie ponownie.
W trakcie weryfikacji mogą pojawić się również ostrzeżenia, które nie blokują możliwości zapisania
dokumentów, ale wymagają uwagi użytkownika. W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni komunikat,
a użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o utworzeniu dokumentu mimo ostrzeżeń lub poprawieniu
danych.

6.1.5 Podpisywanie i wysyłanie skierowania
Podpisywanie dokumentów możliwe jest z listy skierowań utworzonych dla pacjenta. Użytkownik
może podpisać wszystkie wystawione podczas obsługi pacjenta skierowania, używając przycisku
„Podpisz i wyślij wszystkie” (1), albo za pomocą pola wyboru (2) zaznaczyć skierowania do
podpisu
i kliknąć w przycisk „Podpisz i wyślij wybrane” (3).

Rysunek 79: Skierowania – Podpisywanie skierowania

Po kliknięciu przycisków „Podpisz wybrane” lub „Podpisz wszystkie”, system prezentuje ekran
podglądu skierowań, na którym znajdują się graficzne prezentacje wystawionych dokumentów. Jeśli
wybrano kilka dokumentów do podpisu, to możliwe jest przełączanie się między podglądami klikając
w identyfikatory skierowań widoczne po lewej stronie ekranu.
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Rysunek 80: Skierowania – Podpisywanie skierowania – podgląd wybranych

Skierowanie może być podpisane za pomocą Profilu Zaufanego, certyfikatu dostarczanego przez
jeden z ośrodków certyfikacji albo certyfikatem e-ZLA Po kliknięciu przycisku „Podpisz Profilem
Zaufanym” system przeniesie użytkownika na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy postępować
zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu przycisku „Podpisz
certyfikatem” zostanie otwarty odpowiedni dodatek do przeglądarki, umożliwiający podpisanie
dokumentu. Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem e-ZLA” wyświetli się okno: „Podpis
certyfikatem e-ZLA” z polami umożliwiającymi wybór ścieżki do certyfikatu oraz wpisanie hasła i
przycisk „Podpisz”. Opcja „Podpisz certyfikatem e-ZLA” nie wymaga instalacji rozszerzenia Szafir SDK.
UWAGA:
Aplikacja

gabinet.gov.pl

wymaga

domyślnie,

aby

plik

z

certyfikatem

ZUS

znajdował

się w folderze C:\GABINET (wielkość liter w nazwie folderu nie ma znaczenia) na komputerze
użytkownika oraz miał nazwę zla oraz rozszerzenie.pfx (wielkość liter w nazwie pliku ma
znaczenie!).
Opcjonalnie użytkownik może wskazać plik certyfikatu na swoim urządzeniu. W tym celu należy
wejść w zakładkę „Mój profil” i dodać własną ścieżkę do certyfikatu. Szczegóły zostały opisane
w rozdziale 2.5 Konfiguracja użytkownika.
Po podpisaniu skierowań system odświeża stronę z listą skierowań. Podpisane skierowania
zmieniają status na „Wystawione” lub „Wystawione z ostrzeżeniami’’.
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6.1.6 Podgląd dokumentu informacyjnego
Po poprawnym zapisaniu dokumentu skierowania w systemie P1 zostanie wygenerowany dokument
informacyjny, na którym znajdują się dane dostępowe skierowania. Na życzenie pacjenta dokument
ten może zostać wydrukowany.
W celu wyświetlenia dokumentu informacyjnego należy wybrać opcję „Zobacz” na liście
dokumentów.

Rysunek 81: Podgląd dokumentu informacyjnego skierowania

6.2 Wyszukiwanie skierowań
Istnieje możliwość wyszukania wystawionych skierowań. Rozdział opisuje obsługę wystawionego
skierowania.

6.2.1 Role użytkowników
skierowań

uprawnionych

Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania skierowania są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Asystent medyczny

do

wyszukiwania
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6.2.2 Wskazywanie kryteriów wyszukiwania
Do wyszukiwania skierowań służy opcja „Wyszukaj”, znajdująca się w rozwijanym menu
„Skierowania” na w panelu bocznym aplikacji lub opcja „Wyszukaj skierowanie” znajdująca się na
stronie głównej.
Po

wybraniu

opcji

„Wyszukaj”

system

otwiera

formularz

„Wyszukiwanie

skierowań”.

Na formularzu znajduje się sekcja filtrów oraz sekcja listy wyników wyszukiwania. Za pomocą filtrów
użytkownik może zawęzić wyniki wyszukiwania. Filtrowanie możliwe jest za pomocą pól dotyczących
samego skierowania: „Daty wystawienia od”, „Daty wystawienia do”, statusu realizacji skierowania,
numeru skierowania. Użytkownik może także wyszukać skierowania danego pacjenta wprowadzając
jego nr PESEL lub inny identyfikator. Jeśli w trakcie wyszukiwania skierowań wprowadzone są dane
pacjenta, pole PESEL automatycznie będzie uzupełnione numerem PESEL pacjenta, którego obsługa
właśnie trwa.
aby wyszukać dokumenty spełniające kryteria wyszukiwania. Możliwe jest również wyszukiwanie
skierowań, do których zalogowany użytkownik ma dostęp na podstawie upoważnienia nadanego mu
przez pacjenta. W tym celu należy odznaczyć domyślnie zaznaczony checkbox “Wyszukaj tylko
dokumenty wystawione przez mnie” oraz wprowadzić identyfikator pacjenta, którego dokumenty
użytkownik chce wyszukać (lub skorzystać z automatycznie uzupełnionego numeru). Po wypełnieniu
pól wybranych filtrów, należy wcisnąć przycisk „Wyszukaj”.

Rysunek 82: Skierowania – kryteria wyszukiwania

6.2.3 Wyświetlenie listy wyszukanych elementów
Po

wciśnięciu

przycisku

„Wyszukaj”

system

prezentuje

wyniki

wyszukiwania

zgodnie

z zastosowanymi filtrami. Lista zawiera kolumny: Numer skierowania, Data wystawienia, Status,
Dane wystawcy. Lista może być sortowana po kolumnach Data wystawienia oraz Dane wystawcy.
Dla wyszukanych skierowań możliwy jest podgląd dostępny w menu rozwijanym po prawej stronie
listy. Jeżeli skierowanie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji, a zalogowany użytkownik jest
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wystawcą danego skierowania, to można je anulować za pomocą opcji „Anuluj”, dostępnej w
rozwijanym menu.

Rysunek 83: Skierowania – wyniki wyszukiwania

6.2.4 Pobranie dokumentu XML skierowania
Istnieje możliwość pobrania dokumentu xml dla skierowań wystawionych. W tym celu należy wybrać
z menu opcję „Wyszukaj” na panelu bocznym aplikacji, a następnie wybrać opcje „Wyszukaj” na
formularzu „Wyszukiwanie skierowań”. Następnie należy wybrać „Podgląd skierowania”
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Rysunek 84 Podgląd dokumentu skierowania – wyszukiwarka

Rysunek 85 Pobranie dokumentu XML skierowania

Po wybraniu opcji „Pobierz dokument XML” – dokument XML skierowania zostanie pobrany.

6.3 Edycja skierowania
W aplikacji możliwa jest edycja skierowania. Może tego dokonać tylko użytkownik, który utworzył
skierowanie do czasu, dopóki skierowanie nie zostanie podpisane i wysłane do systemu P1.

6.3.1 Role użytkowników uprawnionych do edycji skierowań
Użytkownikami uprawnionymi do edycji skierowania są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Asystent medyczny
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6.3.2 Edycja danych skierowania
Edycja

danych

skierowania

jest

możliwa

podczas

obsługi

pacjenta.

Należy

wyświetlić

listę skierowań wybierając z menu „Skierowania” opcję „Wyświetl listę”. Następnie należy z listy
skierowań wybrać opcję „Edytuj skierowanie”, znajdującą się w rozwijanym menu po prawej
stronie listy.

Rysunek 86: Skierowania – edycja skierowania

System wyświetli formularz skierowania, na którym będzie możliwa zmiana danych. Po
wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić przyciskiem „Aktualizuj skierowanie”. Chcąc powrócić do
poprzedniej wersji dokumentu, należy kliknąć w przycisk „Przejdź do listy skierowań”, aby powrócić
do widoku listy.

6.3.3 Weryfikowanie i zatwierdzanie skierowania
Po wciśnięciu przycisku „Aktualizuj skierowanie” system ponownie weryfikuje poprawność
wprowadzonych danych zgodnie z regułami biznesowymi dotyczącymi skierowań, a także
poprawność struktury dokumentu. Komunikat o wyniku weryfikacji wyświetlany jest po powrocie na
formularz listy skierowań.

6.4 Anulowanie skierowania
Użytkownik ma możliwość anulowania podpisanego skierowania (czyli w statusie: „Wystawione” lub
„Wystawione z ostrzeżeniami”). Skierowanie może zostać anulowane tylko przez użytkownika, który
je wystawił. Nie można anulować skierowania, które już jest realizowane lub jego realizacja została
zakończona. Do anulowanego skierowania zostanie wygenerowany dokument anulujący.
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6.4.1 Role użytkowników
skierowania

uprawnionych

do

anulowania

Użytkownikami uprawnionymi do anulowania skierowania są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;

6.4.2 Wyszukanie skierowania do anulowania
W celu wyszukania skierowania, należy z menu „Skierowania” wybrać opcję „Wyszukaj”. Szczegóły
wyszukiwania opisane są w rozdziale 5.2. Wyszukiwanie skierowań.

6.4.3 Przeglądanie szczegółów skierowania
Po wyszukaniu skierowania według zadanych kryteriów, użytkownik może wybrać z listy skierowanie,
którego szczegóły chce zobaczyć, za pomocą przycisku „Zobacz”.

Rysunek 87: Skierowania – widok wyszukanego skierowania

Wyświetlony zostaje podgląd danego skierowania.
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Rysunek 88: Skierowania – podgląd wybranego skierowania

Aby powrócić do widoku listy należy nacisnąć przycisk “Zamknij”.

6.4.4 Anulowanie skierowania
Anulowanie skierowania możliwe jest za pomocą opcji „Anuluj skierowanie” znajdującej
się w rozwijanym menu po prawej stronie listy skierowań.
Jeżeli użytkownik ma aktywną obsługę pacjenta, to anulowanie możliwe jest również z poziomu
formularza „Lista skierowań”.

c

Rysunek 89: Skierowania – anulowanie z formularza listy skierowań

Jeśli użytkownik zakończył już obsługę pacjenta, to anulowanie podpisanego skierowania jest
możliwe z poziomu formularza wyszukiwania skierowań.
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Rysunek 90: Skierowania – anulowanie wyszukanego skierowania

Po wciśnięciu przycisku pojawia się okno „Anulowanie skierowania”, w którym należy podać powód
jego anulowania. Następnie należy wcisnąć przycisk „Dalej”, który staje się aktywny po wypełnieniu
pola tekstowego.

Rysunek 91 Skierowania – powód anulowania skierowania
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6.4.5 Podpisywanie
skierowania

i

wysyłanie

dokumentu

anulowania

Po wypełnieniu powodu anulowania wyświetla się okno „Podpis dokumentu anulowania
skierowania”. Na podglądzie widoczny jest wpisany wcześniej powód anulowania.

Rysunek 92 Skierowania – podpis dokumentu anulowania skierowania

Dokument anulowania należy podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, certyfikatu dostarczanego
przez jeden z ośrodków certyfikacji albo certyfikatem e-ZLA. Po wciśnięciu przycisku „Podpisz
Profilem Zaufanym” system przeniesie użytkownika na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy
postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu przycisku „Podpisz
certyfikatem”, zostanie otwarty odpowiedni dodatek do przeglądarki, umożliwiający podpisanie
dokumentu. Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem e-ZLA” wyświetli się okno: „Podpis
certyfikatem e-ZLA” z polami umożliwiającymi wybór ścieżki do certyfikatu oraz wpisanie hasła i
przycisk „Podpisz”. Opcja „Podpisz certyfikatem e-ZLA” nie wymaga instalacji rozszerzenia Szafir SDK.
Szczegóły podpisywania dokumentów zostały opisane w rozdziale Błąd! Nieznany argument
przełącznika..
Po pozytywnym podpisaniu dokumentu system przenosi użytkownika do widoku, z którego nastąpił
proces

anulowania.

Jeżeli

skierowanie

zostało

anulowane

podczas

obsługi

pacjenta,

to system powraca do widoku „Lista skierowań”, a skierowanie otrzymuje status „Anulowane”.
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Rysunek 93: Skierowania – lista skierowań po anulowaniu podczas obsługi pacjenta

Jeżeli skierowanie zostało anulowane z formularza wyszukiwania skierowań, to system powraca
do listy wyszukanych skierowań. Skierowanie zmienia status w kolumnie „Status realizacji”
na „Anulowane”.

Rysunek 94: Skierowania – lista wyszukanych skierowań po anulowaniu
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6.5 Przyjęcie skierowania do realizacji
Aplikacja umożliwia przyjęcie skierowania do realizacji. Możliwe jest przyjmowanie do realizacji
tylko dokumentów w statusie Wystawione. Realizacja świadczenia jest rozpoczynana w momencie
zapisania pacjenta w kolejce lub rejestracji pacjenta do gabinetu lekarskiego.

6.5.1 Role użytkowników uprawnionych do przyjęcia skierowań
do realizacji
Użytkownikami uprawnionymi do przyjęcia skierowania do realizacji są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny.

6.5.2 Wczytywanie skierowania do realizacji
Wyszukanie skierowania do realizacji realizowane jest przez wybranie z menu „Skierowania”
znajdującego się w panelu bocznym opcji „Przyjęcie do realizacji” lub z poziomu strony głównej.
Do przyjęcia skierowania do realizacji nie jest wymagane otwarcie formularza danych pacjenta.
System wyświetli stronę, na której użytkownik może wybrać według jakiego rodzaju identyfikatora
chce wyszukać skierowanie do realizacji:
•

Kod skierowania

•

Klucz skierowania

Rysunek 95 Przyjęcie skierowania do realizacji
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Jeżeli wybrano Kod skierowania, wówczas możliwe będzie wybranie dwóch opcji:
•

Podanie numeru PESEL pacjenta – w tym przypadku użytkownik wypełnia pole PESEL
pacjenta oraz Kod PIN skierowania

Rysunek 96 Przyjęcie skierowania do realizacji - Numer PESEL

Rysunek 97 - Przyjęcie skierowania do realizacji - inny identyfikator

•

Podanie innego identyfikatora pacjenta – w tym przypadku użytkownik wypełnia kraj
nadania numeru identyfikującego, wprowadzając minimum 3 pierwsze znaki nazwy kraju, a
następnie wybiera z listy żądany kraj. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju numeru
identyfikującego (Identyfikator krajowy/ Numer paszportu) i wprowadzenie numeru w polu
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Numer identyfikujący. Ostatecznie wprowadza Kod PIN skierowania podobnie jak w
przypadku numeru PESEL

Jeżeli wybrano klucz skierowania, wówczas należy go podać w polu Klucz skierowania

Rysunek 98 Przyjęcie skierowania do realizacji - Klucz skierowania

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, należy wybrać przycisk „Wyszukaj”. System

wyszuka skierowanie i wyświetli jego podgląd.

Rysunek 99 Skierowania – przyjęcie do realizacji – podgląd

6.5.3 Rozpoczynanie realizacji skierowania
Kliknięcie w przycisk „Przyjmij” spowoduje przyjęcie skierowania do realizacji. Skierowanie zmieni
status na „U realizatora”. System wyświetli komunikat z potwierdzeniem przyjęcia skierowania
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do realizacji. Aby powrócić na stronę z listą skierowań należy wybrać przycisk „Przejdź do listy
skierowań”. Skierowanie przyjęte do realizacji wyświetlone będzie na liście w statusie
„U realizatora”.

6.5.4 Odmowa przyjęcia skierowania do realizacji
Użytkownik może także odmówić przyjęcia skierowania do realizacji. W tym celu należy wyszukać
skierowanie do realizacji (opisane w rozdziale 5.5.2).
Po wyświetleniu podglądu wczytanego skierowania użytkownik wpisuje komentarz z powodem
odrzucenia przyjęcia skierowania do realizacji. Po wpisaniu komentarza aktywny staje się przycisk
„Odrzuć”.

Rysunek 100: Skierowania – odrzucenie skierowania

Po kliknięciu opcji “Odrzuć” system wyświetli komunikat o odrzuceniu skierowania. Po przejściu na
listę skierowań dokument ten będzie miał status „Wystawione”.

6.6 Obsługa i zakończenie realizacji skierowania
Aplikacja umożliwia obsługę i realizację skierowania

6.6.1 Role użytkowników uprawnionych do obsługi realizacji
skierowań
Użytkownikami uprawnionymi do obsługi realizacji skierowania są:

108

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny.

6.6.2 Wyszukanie realizowanych skierowań
W celu wyszukania skierowania w realizacji, należy z menu „Skierowania” znajdującego się w panelu
bocznym wybrać opcję „Obsługa realizacji” lub z poziomu strony głównej.
System wyświetli formularz „Wyszukaj realizowane skierowania”. Należy wybrać kryteria
wyszukiwania i zatwierdzić przyciskiem „Wyszukaj”. System wyświetli skierowania w statusie, które
były obsługiwane przez usługodawcę w zakresie realizacji skierowań.
Jeśli w trakcie wyszukiwania skierowań w realizacji wprowadzone są dane pacjenta, pole PESEL
automatycznie będzie uzupełnione numerem PESEL pacjenta, dla którego została rozpoczęta
obsługa.

Rysunek 101: Skierowania – obsługa realizacji – wyszukanie skierowania
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6.6.3 Zgłoszenie braków w dokumentacji medycznej
Podczas realizacji skierowania istnieje możliwość zgłoszenia uwag do dokumentacji. Na liście
wyszukanych skierowań w realizacji należy wybrać opcję „Zgłoś braki w dokumentacji”, znajdującej
się po prawej stronie wiersza na liście skierowań:

Rysunek 102: Skierowania – obsługa realizacji – opcja

System wyświetli okno, w którym w polu „Komentarz” (musi zawierać minimum 5 znaków) należy
wpisać informacje o brakach w dokumentacji i zatwierdzić przyciskiem „Wyślij”.
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Rysunek 103: Skierowania – obsługa realizacji – powód rezygnacji

System potwierdza zgłoszenie braków w dokumentacji i wyświetla ponownie listę wyszukanych
realizowanych skierowań. Skierowanie ze zgłoszonymi brakami pozostaje w statusie “U realizatora”.

6.6.4 Rezygnacja z realizacji skierowania
Użytkownik ma możliwość rezygnacji z realizacji skierowania. Należy w tym celu wyszukać
skierowania w realizacji. Na liście wyszukanych skierowań należy kliknąć w przycisk “Rezygnuj”
znajdujący się po prawej stronie listy.

Rysunek 104 Rezygnacja z realizacji skierowania

W oknie, które się pojawi należy podać powód rezygnacji ze skierowania i zaakceptować operację.
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6.6.5 Wycofanie zakończenia realizacji skierowania
Użytkownik ma możliwość wycofania zakończenia realizacji skierowania, tak aby w przypadku
błędnego wywołania operacji zakończenia realizacji mieć możliwość jej wycofania. Należy w tym celu
wyszukać zrealizowane skierowanie (status „Zrealizowane”) i nacisnąć menu rozwijane (pod „trzema
kropkami”) na końcu wiersza. Jest to pokazane na poniższym rysunku.

Rysunek 105 Wycofanie zakończenia realizacji skierowania

Następnie należy dodać komentarz w ramach operacji wycofania.
skierowanie

otrzyma

ponownie

status

„U

realizatora”,

zamiast

Po zakończeniu operacji
wcześniejszego

statusu

„Zrealizowane”

6.6.6 Zakończenie realizacji skierowania
W

celu

zakończenia

realizacji

skierowania

znajdujący się po prawej stronie listy.

należy

wybrać

przycisk

“Zakończ
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Rysunek 106: Zakończenie realizacji skierowania

Jeśli skierowanie było realizowane, jako refundowane, to po kliknięciu w przycisk “Zakończ
realizację” pojawi się okno, w którym należy wybrać płatnika.

Rysunek 107: Zakończenie realizacji skierowania – wybór płatnika

Po wybraniu płatnika i kliknięciu w przycisk “Zakończ realizację” system powróci do listy skierowań,
a skierowanie na liście będzie miało status “Zrealizowane”.

113

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 108 Skierowanie w statusie "Zrealizowane"

7 E-rejestracja
Aplikacja umożliwia obsługę rejestracji wizyt pacjenta w Systemu Informacji Medycznej P1. W
rozdziale opisane są funkcjonalności dotyczące zapisu pacjenta na wizytę oraz zarządzania:
•

danymi podmiotu/praktyki,

•

harmonogramami (grafikami),

•

poczekalnią,

•

slotami,

•

utworzonymi wizytami

7.1 Stwórz nowy grafik
Rozdział opisuje możliwość utworzenia nowego grafiku do którego następnie przypisane zostaną
wolne terminy oraz wizyty pacjentów. Harmonogram utworzony może być dla całego MUŚ lub
poszczególnych pracowników w ramach MUŚ.

7.1.1 Role użytkowników uprawnionych do tworzenia nowego
grafiku
Użytkownikami uprawnionymi do tworzenia nowego grafiku są:
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
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•
•
•
•

Diagnosta laboratoryjny,
Personel administracyjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Fizjoterapeuta

7.1.2 Tworzenie nowego grafiku
Aplikacja umożliwia stworzenie nowego harmonogramu, w wyniku czego zostaje ono wprowadzone
do systemu P1. Aby stworzyć nowy grafik należy wybrać opcję „Stwórz nowy grafik” z menu
bocznego. Do ekranu tworzenia grafiku można przejść również z ekranu listy grafików opisanego w
jednym z rozdziałów poniżej.

Rysunek 109 Tworzenie nowego grafiku

System wyświetli ekran formularza dodawania grafiku.
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Rysunek 110 Formularz tworzenia nowego grafiku

Następnie na ekranie „Stwórz nowy grafik” użytkownik musi wypełnić dane formularza:
•
•

Nazwa grafiku – pole opcjonalne,
Pracownik - pole opcjonalne, dostępna lista wyboru po wprowadzeniu pierwszych trzech liter
nazwiska

•
•
•
•

Opis - pole opcjonalne,
Kod zakresu świadczeń – pole wymagane, dostępna lista wyboru
Procedury - pole opcjonalne, pole wielokrotnego wyboru,
Czas – lista rozwijalna, pole widoczne dla każdej z wybranych procedur określające zakładany
czas trwania określonej procedury, pole edytowalne po wyborze opcji „Zmień” dostępnej dla
każdej z wybranych procedur,

Po prawidłowym wypełnieniu pól formularza użytkownik wybiera opcję „Zapisz”, aby przejść dalej
lub „Anuluj” aby anulować tworzenie nowego grafiku. Wybranie opcji „Anuluj” przenosi użytkownika
na stronę główną aplikacji.
Po wyborze przycisku „Zapisz” system wyświetla okno pop-up wraz z komunikat potwierdzającym
prawidłowo wykonaną operację oraz możliwością przejścia do dodawania terminów do
utworzonego grafiku.
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Rysunek 111 Potwierdzenie przejścia do dodania wolnych terminów

Wybór przycisku „Tak” przenosi użytkownika do ekranu szczegółów grafiku, gdzie ma możliwość
dodania wolnych terminów do utworzonego grafiku. Wybór opcji „Nie”, przekierowuje użytkownika
do ekranu listy utworzonych grafików.

7.2 Wyszukiwanie grafików
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukania wcześniej utworzonych grafików.

7.2.1 Role użytkowników
grafików

uprawnionych

do

wyszukiwania

Użytkownikami uprawnionymi do tworzenia nowego grafiku są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.2.2 Wyszukanie grafiku
Aplikacja umożliwia wyszukanie utworzonych wcześniej grafików. Aby przejść do wyszukania
grafików należy wybrać opcję „Grafiki” umieszczoną w menu bocznym lub na stronie głównej
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aplikacji. Przejście na ekran wyszukania może nastąpić również bezpośrednio po utworzeniu grafiku
(zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.)

Rysunek 112 Wyszukiwanie grafików

Po wybraniu opcji „Grafiki” aplikacja prezentuje ekran wyszukiwania grafików wraz z domyślnie
pustą listą wyników. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kryteriów wyszukiwania:
•
•
•
•
•
•

Nazwa grafiku – wyszukanie po fragmencie nazwy
Data obowiązywania od - data rozpoczęcia obowiązywania harmonogramu,
Data obowiązywania do - data zakończenia obowiązywania harmonogramu,
Kod zbioru świadczeń - zakres świadczeń realizowanych przez placówkę MUŚ, zgodnie z
klasyfikacją NFZ - lista rozwijalna,
Pracownik - z listy pracowników w MUŚ przekazanej wcześniej do SER - lista rozwijalna,
Procedury - lista kodów zgodna z ICD-9, lista rozwijalna

Następnie należy wybrać opcję „Wyszukaj”. Po jej wybraniu system zaprezentuję listę grafików.
Z ekranu listy grafików można również przejść do tworzenia nowego grafiku za pomocą przycisku
„Stwórz nowy grafik”.
Wybranie przycisku „Podgląd” przekierowuje użytkownika do ekranu szczegółów grafiku.
Wybranie przycisku „Edytuj” przekierowuje do ekranu edycji grafiku, z zakresem danych
identycznym jak podczas tworzenia grafiku.
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Rysunek 113 Wyszukaj grafik

7.3 Podgląd grafiku
Rozdział opisuje możliwość podglądu wcześniej wyszukanego grafiku.

7.3.1 Role użytkowników uprawnionych do podglądu grafiku
Użytkownikami uprawnionymi do podglądu grafiku są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.3.2 Podgląd szczegółów grafiku
Po wyszukaniu grafiku (zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.)
należy wybrać opcję „Podgląd”. Po wybraniu, aplikacja prezentuje ekran szczegółów grafiku. Zmiana
sposobu prezentacji grafiku poprzez zestaw przycisków: „Dzień”, „Tydzień”, „Lista”.
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Rysunek 114 Podgląd grafiku – widok tygodniowy

120

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 115 Podgląd grafiku – widok dzienny
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Rysunek 116 Podgląd grafiku – widok listy

W przypadku gdy liczba slotów jest zbyt duża dla czytelnego zaprezentowania w widoku
tygodniowym, prezentowany jest element zastępczy z treścią „Przekroczona liczba terminów w
widoku tygodnia. Kliknij, aby przejść do widoku dnia” i możliwością przełączenia widoku na widok
dzienny.
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Rysunek 117 Podgląd grafiku – widok tygodniowy – przekroczona liczba terminów

Podgląd grafików z nałożonymi na nie umówionymi wizytami pacjentów – opisane są w rozdziale
Błąd! Nieznany argument przełącznika..

7.4 Stwórz nowy termin
Rozdział opisuje funkcjonalność tworzenia nowych terminów do wcześniej utworzonych grafików.

7.4.1 Role użytkowników uprawnionych do tworzenia nowych
terminów
Użytkownikami uprawnionymi do tworzenia nowych terminów są:
• Lekarz,
• Lekarz dentysta,
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•
•
•
•
•
•
•

Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Fizjoterapeuta,

7.4.2 Tworzenie nowego terminu
Tworzenie nowego terminy odbywa się na ekranie podglądu grafiku (wywołanie ekranu podglądu
zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.). System prezentuje
formularz, który należy uzupełnić, aby wygenerować nowe terminy w utworzonym wcześniej grafiku.

Rysunek 118 Tworzenie terminu

Dane na formularzu:
•
•

•

Zakres od – pole wyboru daty, pole domyślnie puste. Uzupełniane automatycznie datą, w
przypadku kliknięcia na dany dzień w podglądzie grafiku,
Zakres do – pole wyboru daty, pole domyślnie puste, data nie może być wcześniejsza niż data
wybrana w polu „Zakres od”. Uzupełniane automatycznie datą, w przypadku kliknięcia na dany
dzień w podglądzie grafiku,
Dni tygodnia – lista rozwijalna, pole prezentuję listę dni tygodnia (oraz wartość „Wszystkie”)
zawężoną do faktycznych dni tygodnia zawierających się w zakresie dat wybranych w polach
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•
•
•
•
•

„Data od” i „Data do”, pole wymagalne i edytowalne jeżeli zakres dni tygodnia w polach „Data
od” i „Data do” > 1,
Godzina rozpoczęcia – pole wyboru godziny,
Godzina zakończenia – pole wyboru godziny,
Cały dzień – pole typu checkbox, jedno z zestawu pól: „Cały dzień” lub „Godzina rozpoczęcia” i
„Godzina zakończenia” jest wymagalne,
Tryb realizacji – lista rozwijalna, pole wymagane, do wyboru: Stacjonarna lub Teleporada,
Rodzaj terminu – lista rozwijalna, pole wymagane, do wyboru wartości: Uprzywilejowany, Pilny,

Standardowy, Kontynuacja leczenia,
•
•
•

Wskaż pracownika – lista rozwijalna,
Powiel slot - lista rozwijalna, możliwość wyboru wartości od 1 do 5, domyślnie wybrana wartość
„1”,
Współdziel grafik - ustawienie na „włączony” wywołuje listę wyboru grafików w tym samym
MUŚ. Po wybraniu określonych grafików – utworzony slot będzie współdzielony (wspólny) dla
bieżącego oraz wybranych ręcznie grafików. Zapisanie wizyty na slot współdzielony w kontekście
jednego grafika będzie blokować możliwość zapisania kolejnej wizyty na ten sam termin w tym
slocie w kontekście innego grafiku. Może mieć zastosowanie m. in. w przypadku, gdy grafiki
tworzone są osobno na poszczególnych pracowników, a mają wspólny slot reprezentujący
gabinet zabiegowy (zajecie gabinetu przez wizytę z jednego grafiku blokuje dostępność dla innej
wizyty).

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego dodania wielu terminów z wieloma różnymi kryteriami.
Służy do tego przycisk „Dodaj zakres”. Po jego wybraniu system udostępnia na formularzu kolejny
zestaw pól opisanych wyżej.

7.5 Edycja terminu
Rozdział opisuje funkcjonalność edycji wcześniej stworzonych terminów.

7.5.1 Role użytkowników
terminów

uprawnionych

Użytkownikami uprawnionymi do edytowania terminów są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Fizjoterapeuta,

do

edytowania

125

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

7.5.2 Edytowanie terminu
Aby edytować utworzony wcześniej termin, należy na ekranie podglądu grafiku wybrać termin
przeznaczony do edycji. Po wyborze, system wyświetli ekran podglądu terminu.

Rysunek 119 Edytowanie terminu

Na ekranie podglądu użytkownik wybiera przycisk „Edytuj”. Po jego wyborze, system prezentuje
ekran podglądu terminu w formie edytowalnej. Użytkownik ma możliwość wybrania wielu terminów
do edycji jednocześnie. W tym celu należy najpierw zaznaczyć przycisk „Zaznacz terminy” a
następnie wybrać na grafiku terminy przeznaczone do edycji.
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Rysunek 120 Formularz edycji terminów

Formularz edycji terminów zawiera pola:
•

Godzina rozpoczęcia – pole wyboru godziny, pole obowiązkowe, godzina nie może być
wcześniejsza niż aktualna godzina,

•

Godzina zakończenia - pole wyboru godziny, pole obowiązkowe, godzina nie może być
wcześniejsza niż aktualna godzina ani godzina podana w polu „Godzina rozpoczęcia”

•

•

Tryb realizacji – lista rozwijalna, pole obowiązkowe, do wyboru między opcjami:
o

Stacjonarne

o

Teleporada

Rodzaj terminu – lista rozwijalna, pole obowiązkowe, możliwość wyboru rodzaju wizyty z
listy:

•

o

Standardowy

o

Pilny

o

Kontynuacja leczenia

o

Uprzywilejowany

Wskaż pracownika – lista rozwijalna – pozycje pojawiają się po wprowadzeniu pierwszych
trzech liter nazwiska, pole opcjonalne, możliwość wskazania pracownika dla wybranego
terminu

•

Status – status slotu:
o

Aktywny
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o
•

Zablokowany – oznacza brak możliwości przypisywania nowych wizyt do tego slotu

Współdziel grafik – ustawienie na „włączony” wywołuje listę wyboru grafików w tym samym
MUŚ. Po wybraniu określonych grafików – slot będzie współdzielony (wspólny) dla bieżącego
oraz wybranych ręcznie grafików. Zapisanie wizyty na slot współdzielony w kontekście
jednego grafika będzie blokować możliwość zapisania kolejnej wizyty na ten sam termin w
tym slocie w kontekście innego grafiku.

Dane na formularzu uzupełnione są aktualnymi wartościami poszczególnych parametrów. Po
edytowaniu danych na formularz należy wybrać opcję „Zapisz zmiany”. Po zapisaniu system
wyświetla komunikat informujący o powodzeniu operacji.
Zmiana godzin terminu ograniczona jest zapisanymi dla tego slotu wizytami (już zapisana wizyta nie
może wypaść poza zakres slotu). W przypadku slotów współdzielonych – ograniczenie dotyczy wizyt
ze wszystkich powiązanych grafików.
Edycja slotu nie jest możliwa, jeżeli minął już jego termin rozpoczęcia.
Edycja terminu możliwa jest również za pomocą funkcji ‘drag and drop’ (po polsku ‘przeciągnij i
upuść’). W tym wypadku należy przeciągnąć i upuścić wybrany slot na odpowiednią godzinę lub
rozciągnąć jego „granice” do odpowiedniej godziny, tego samego dnia.
Po wykonaniu przesunięcia metodą metodą ‘drag & drop’ pojawia się okno ostrzeżenia „Czy na
pewno chcesz zmodyfikować grafik?”. Należy nacisnąć przycisk ‘Tak’ dla potwierdzenia i zapisania
zmiany, lub ‘x’ dla odrzucenia zmiany (np. gdy przeciągnięto termin niechcący).

Rysunek 121 Zmiana terminu – metodą drag&drop

7.6 Usuwanie terminu
Rozdział opisuje funkcjonalność usuwania wcześniej utworzonych terminów.
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7.6.1 Role użytkowników uprawnionych do usuwania terminów
Użytkownikami uprawnionymi do usuwania terminów są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Fizjoterapeuta,

7.6.2 Usuwanie terminu
Aby usunąć wybrany termin, należy na ekranie podglądu grafiku wybrać termin, nacisnąć opcję
„Edytuj”, a następnie opcję „Usuń terminy”.
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Rysunek 122 Usuwanie terminu – krok 1

Rysunek 123 Usuwanie terminu – krok 2

Po wybraniu przycisku „Usuń terminy” system wyświetli okno potwierdzenia usunięcia:
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Rysunek 124 Potwierdzenie usuwania terminu

Wybór opcji „Tak” powoduje usunięcie wybranych terminów. Wybór „X” powoduje powrót do
poprzedniego ekranu edycji terminów.
Edycja slotu – a tym samym jego usunięcie - nie jest możliwe, jeżeli minął już jego termin
rozpoczęcia.

7.7 Kopiowanie terminu
Rozdział opisuje funkcjonalność kopiowania utworzonych terminów.

7.7.1 Role użytkowników uprawnionych do kopiowania nowych
terminów
Użytkownikami uprawnionymi do kopiowania terminów są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Personel administracyjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Fizjoterapeuta

7.7.2 Kopiowanie terminu
System umożliwia skopiowanie utworzonego wcześniej terminu na inne dni/godziny w
harmonogramie. Aby skopiować pojedynczy termin należy go zaznaczyć na szczegółach grafiku, a
następnie w oknie podglądu terminu nacisnąć przycisk „Skopiuj”
Dla zaznaczenia wielu terminów naraz, należy najpierw nacisnąć przycisk „Zaznacz terminy”.
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Rysunek 125 Kopiowanie terminu

Na wyświetlonym formularzu należy określić parametry kopiowania (od kiedy, przez jaki okres
kopiować termin), nacisnąć przycisk „Skopiuj”.

Rysunek 126 Kopiuj termin

Po wybraniu opcji „Skopiuj” system kopiuje wybrane terminy zgodnie z wyborem użytkownika i
odświeża ekran podglądu harmonogramu z aktualnymi terminami.
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7.8 Wyszukanie wolnych terminów
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukiwania wolnych terminów w celu umówienia wizyty.

7.8.1 Role użytkowników
wolnych terminów

uprawnionych

do

wyszukiwania

Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania wolnych terminów są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.8.2 Wyszukiwanie wolnych terminów
Aby wyszukać wolne terminy w celu umówienia wizyty należy w menu bocznym wybrać opcję
„Umów wizytę”. Opcja dostępna jest również na stronie głównej w zakładce „Rejestracja”.

Rysunek 127 Umów wizytę

Po wybraniu opcji system prezentuje ekran z formularzem zawierającym kryteria wyszukiwania
wolnych terminów.
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Rysunek 128 Formularz umawiania wizyty

Formularz zawiera pola:
•

Numer PESEL - pole wymagane jeśli pacjent jest identyfikowany po PESEL-u

•

Inny identyfikator – po wybraniu tej opcji konieczne będzie uzupełnienie danych
identyfikujących pacjenta wg określonego dokumentu, to jest kompletu danych:
o

kraj nadania numeru identyfikującego – lista wyboru krajów

o

rodzaj numeru identyfikującego – lista wyboru (m.in. numer dowodu osobistego,
numer paszportu)

o

numer identyfikujący – pole tekstowe
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Rysunek 129 Wyszukanie pacjenta po identyfikatorze innym niż PESEL - przykład Ukraina

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj pacjenta” – zostają pobrane i zaprezentowane dane
osobowe wyszukanego pacjenta. W przypadku jego braku w bazie – udostępniają się pola do
wprowadzenia danych osobowych ręcznie:
•

Imię – pole obowiązkowe

•

Drugie imię

•

Nazwisko – pole obowiązkowe

•

Data urodzenia – pole obowiązkowe

•

Płeć – pole obowiązkowe męska/żeńska
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Rysunek 130 Wprowadzenie danych pacjenta nie odnalezionego w systemie

•

Rodzaj zapisu – wybór obowiązkowy pomiędzy:
o

wizyta pierwszorazowa,

o

kontynuacja leczenia

Szczegóły dot. wyszukania dla kontynuacji leczenia – patrz kolejny rozdział.
•

Podstawa dokumentu wizyty – wybór obowiązkowy pomiędzy:
o

skierowanie elektroniczne,

o

skierowanie papierowe,

o

DILO,

o

Bez skierowania (art. 57)

W zależności od dokonanego wyboru, zostaje udostępniony zestaw pól specyficzny dla danej
podstawy wizyty:

SKIEROWANIE ELEKTRONICZNE:
•

Kod skierowania – pole do wpisania 4-cyfrowego numeru PIN skierowania elektronicznego,
pole obowiązkowe,

•

Procedura - do wyboru z listy, słownik ICD-9, automatycznie wypełniane przy odnalezieniu i
pobraniu danych skierowania elektronicznego, pole obowiązkowe – jeżeli nie uzupełniono
pola „Kod specjalności”
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•

Okolice ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy

•

Przypadek – stabilny/pilny, automatycznie wypełniane przy odnalezieniu i pobraniu danych
skierowania elektronicznego

Rysunek 131 Skierowanie elektroniczne – zestaw pól dot. skierowania

SKIEROWANIE PAPIEROWE:
•

ID skierowania – pole automatycznie generowane i uzupełniane przez system, pole
obowiązkowe

•

Data skierowania - data wystawienia skierowania papierowego, pole obowiązkowe, nie
może być datą z przyszłości

•

NPWZ – pole do wprowadzenia numeru Prawa Wykonywania Zawodu wystawcy ze
skierowania papierowego, pole obowiązkowe

•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Kod specjalności wystawcy skierowania papierowego – lista wyboru, słownik kodów
specjalności

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, pole obowiązkowe - jeżeli nie uzupełniono
pola „Kod specjalności”

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy

•

Kod specjalności – dot. wystawcy skierowania papierowego, do wyboru z listy, pole
obowiązkowe – jeżeli nie uzupełniono pola „Procedura”

•

Przypadek – wybór pomiędzy: stabilny, pilny
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Rysunek 132 Skierowanie papierowe – zestaw pól dot. skierowania

DILO:
•

Kod etapu szybkiej ścieżki onkologicznej – lista wyboru, pole obowiązkowe

•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, pole obowiązkowe

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy

•

Uprawnienie dodatkowe – automatycznie dodane „Karta diagnostyki i leczenia
onkologicznego (DILO)”:
o

Numer dokumentu – pole tekstowe, obowiązkowe

o

Data wydania decyzji o założeniu karty – data, pole obowiązkowe
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Rysunek 133 Karta DILO – zestaw pól

BEZ SKIEROWANIA (ART. 57):
•

Podstawa wizyty bez skierowania – lista wyboru, pole obowiązkowe

•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, lista procedur może być zawężona – pomijać
pozycje wymagające skierowania

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy
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Rysunek 134 Brak skierowania (art. 57) – zestaw pól

Kolejne pola – niezależne od wybranej podstawy wizyty:
•

Uprawnienia dodatkowe – zestaw pól dot. dodatkowego uprawnienia:
o

Nazwa uprawnienia – lista wyboru ze słownika, obowiązkowe

o

Numer dokumentu – pole tekstowe, obowiązkowe

o

Data wystawienia dokumentu

o

Data ważności dokumentu

Może być dodanych dla tej samej osoby wiele uprawnień dodatkowych. Dodanie kolejnego
uprawnienia poprzez naciśnięcie przycisku „+ Dodaj uprawnienie”
W przypadku gdy podstawą skierowania jest „DILO”, system automatycznie dodaje pierwsze
uprawnienie („Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO)”), które nie jest możliwe do
usunięcia przez użytkownika.
Pola dot. dokumentu (numer, daty) nie są dostępne dla uprawnienia „Kobieta w ciąży”.

Rysunek 135 Karta DILO – zestaw pól

•

Miejsce udzielania świadczenia – pole jednokrotnego wyboru, do wyboru:
o

Własny – realizacja w podmiocie, do którego użytkownik jest zalogowany

o

Inny podmiot – wybór niemożliwy, jeżeli podstawą wizyty jest „skierowanie
papierowe”

•

Tryb realizacji – lista rozwijalna, wybór pomiędzy:
o

Stacjonarna

o

Teleporada

Domyślnie podpowiedziane „Stacjonarna”. Aby usunąć wybór – na liście wyboru w polu
wybrać znak ‘X’ usunięcia wybranej pozycji
•

Kod specjalności – lista rozwijalna, pole dostępne gdy w polu Miejsce udzielania
świadczenia wybrano Inny podmiot. Pole jest obowiązkowe, jeżeli pole Procedura jest
puste.

Zestaw pól dot. kryterium zapisu na wizytę dot. dat i lokalizacji:
•

Data wizyty od – pole wyboru daty, pole opcjonalne,

•

Data wizyty do – pole wyboru daty, pole opcjonalne,

•

Godzina od – pole wyboru godziny, pole opcjonalne,

•

Godzina do – pole wyboru godziny, pole opcjonalne,
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•

Dni tygodnia – lista rozwijalna zawierająca dni tygodnia oraz opcję „Wszystkie”, pole
opcjonalne

•

Województwo – lista rozwijalna, pole opcjonalne, pole dostępne gdy jako Miejsce
udzielania świadczenia wybrano Inny podmiot

•

Miejscowość – lista rozwijalna, pole opcjonalne, wartości zawężane na podstawie 3
pierwszych znaków oraz wcześniejszego wyboru w polu Województwo, możliwe do
wprowadzenia po uzupełnieniu pola Województwo. Pole dostępne gdy jako Miejsce
udzielania świadczenia wybrano Inny podmiot

•

Placówka – lista rozwijalna zawierająca listę placówek z obszaru określonego w polach
Województwo oraz Miejscowość, możliwość zawężenia listy po wprowadzeniu 3 znaków,
pole opcjonalne, pole dostępne gdy jako Miejsce udzielania świadczenia wybrano Inny
podmiot

•

Specjalista – lista rozwijalna, możliwość zawężenia listy po wprowadzeniu 3 znaków,

Dodanie kolejnego kryterium przyciskiem ”+ Dodaj inne kryterium”
Rezygnacja z kryterium przyciskiem „Usuń kryterium”.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych użytkownik wybiera przycisk Dalej u dołu strony,
co powoduje zaprezentowanie przez system wyszukanych wolnych terminów. W przypadku
stosowania slotów współdzielonych – ten sam termin może pojawić się parokrotnie, osobno dla
każdego grafiku.
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Rysunek 136 Lista wolnych terminów

Opis dotyczący wyboru konkretnego terminu – patrz rozdział Błąd! Nieznany argument
przełącznika..
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7.8.3 Wyszukanie wolnych terminów na kontynuację leczenia

Rysunek 137 Lista wolnych terminów na kontynuację leczenia

Aby umówić pacjenta na kontynuację leczenia można skorzystać w wcześniej wprowadzonej w
systemie wizyty – należy w tym celu wprowadzić dane identyfikujące pacjenta (PESEL lub inny
identyfikator) i procedurę.
Po użyciu przycisku „Wyszukaj ostatnią wizytę pacjenta” system próbuje znaleźć ostatnią wizytę
pacjenta we własnym MUŚ i pobrać z niej dane dokumentu dot. podstawy wizyty.
Jeśli taka wizyta nie zostanie znaleziona konieczne będzie wprowadzenie danych dokumentu
będącego podstawą wizyty tak jak na wizycie pierwszorazowej (opis w rozdziale Błąd! Nieznany
argument przełącznika.).
Wyszukanie odbywa się na slotach o rodzaju „Kontynuacja leczenia”.

7.9 Rezerwacja wizyty
Rozdział opisuje funkcjonalność rezerwacji wolnego terminu w celu umówienia wizyty.

7.9.1 Role użytkowników uprawnionych do rezerwacji wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do rezerwacji terminu wizyty są:
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
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•
•
•
•
•
•

Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.9.2 Rezerwacja terminu wizyty
Po wyszukaniu wolnych terminów, kolejnym krokiem jest wstępna rezerwacja terminu. Aby to zrobić
należy wybrać jeden z dostępnych terminów – poprzez kliknięcie w niego. Po wybraniu terminu,
system wyświetli komunikat potwierdzający rezerwację terminu o treści „Pomyślnie zarezerwowano
wizytę”. Rezerwacja jest ważna 5 minut – blokuje możliwość wykorzystania terminu przez inną
osobę. W tym czasie należy wykonać kolejny krok – uzupełnić dane kontaktowe pacjenta (numer
telefonu lub adres emaill) i zapisać na wizytę (patrz rozdział Błąd! Nieznany argument
przełącznika. )

Rysunek 138 Rezerwacja terminu wizyty

7.10 Umówienie wizyty
Rozdział opisuje funkcjonalność umawiania wizyty, po wcześniejszym wyszukaniu wolnych terminów
i rezerwacji jednego z nich.

7.10.1
Role użytkowników uprawnionych do umówienia
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do umówienia wizyty są:
• Lekarz,
• Lekarz dentysta,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.10.2

Umówienie wizyty

Po wyszukaniu wolnych terminów i rezerwacji jednego z nich (szczegóły w rozdziale Błąd! Nieznany
argument przełącznika.) system zaprezentuje ekran podglądu termin z danymi kontaktowymi do
uzupełnienia:
•

Numer telefonu – wykorzystywany m.in. dla powiadomień SMS

•

Adres email

Jedno z powyższych pól musi zostać uzupełnione.
Następnie należy nacisnąć przycisk „Zapisz na wizytę”.

Rysunek 139 Zapisanie na wizytę

Po prawidłowym zapisaniu system wyświetli komunikat potwierdzający „Pomyślnie zapisano na
wizytę” i przekieruje użytkownika na stronę z podglądem grafiku.
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Rysunek 140 Potwierdzenie umówienia wizyty

7.11 Umówienie wizyty nagłej
Rozdział opisuje funkcjonalność umawiania wizyty nagłej.

7.11.1
Role użytkowników uprawnionych do umówienia
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do umówienia wizyty są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.11.2

Umówienie wizyty nagłej
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Aby umówić wizytę nagłą, należy wybrać opcję „Przyjęcie nagłe” umieszczone w menu bocznym.

Rysunek 141 Wywołanie okna rejestracji wizyty nagłej

W otwartym oknie wizyt - należy wybrać właściwy grafik, do którego przypiszemy wizytę nagłą. Po
prawej stronie formularza znajdują się pola dla rejestracji wizyty nagłej.
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Rysunek 142 Umówienie wizyty nagłej

Dane dostępne na formularzu:
•

Data wizyty – pole wyboru daty, pole wymagane, data ustawiana automatycznie na
aktualny dzień z możliwością wyboru dnia z kalendarza,

•

Od godziny – pole wyboru godziny, pole wymagane, czas rozpoczęcia - wybór z rozwijanej
listy,

•

Do godziny - pole wyboru godziny, pole wymagane, czas zakończenia - wybór z rozwijanej
listy

•

Wskaż pracownika – pole opcjonalne, wybór Pracownika Medycznego z danego MUŚ z
poziomu rozwijanej listy z wyszukiwaniem, pozycje widać po wprowadzeniu pierwszych 3
znaków nazwiska

•

Podstawa przyjęcia nagłego – pole wymagane, lista rozwijalna, dostępne wartości to:
o

Zagrożenie życia

o

Skierowanie elektroniczne

o

Skierowanie papierowe

o

DILO

o

Bez skierowania (art. 57)
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DANE PACJENTA
•

PESEL

•

Inny identyfikator - w przypadku braku numeru PESEL
o

Kraj nadania numeru identyfikującego – lista wyboru, dostępna po wprowadzeniu
3 liter nazwy kraju

o

Rodzaj numeru identyfikującego – m.in. dowód osobisty, paszport (lista rodzajów
dokumentów zależna od wybranego kraju)

o

Numer identyfikujący

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj pacjenta” – zostają pobrane i zaprezentowane dane
osobowe wyszukanego pacjenta. W przypadku jego braku w bazie – udostępniają się pola do
wprowadzenia danych osobowych ręcznie:
•

Imię – pole obowiązkowe

•

Drugie imię

•

Nazwisko – pole obowiązkowe

•

Data urodzenia – pole obowiązkowe

•

Płeć – pole obowiązkowe męska/żeńska
DANE KONTAKTOWE

•

Email

•

Telefon
Podanie jednego z powyższych pól jest obowiązkowe.
W zależności od wyboru podstawy przyjęcia nagłego – inny wariant pól:
ZAGROŻENIE ŻYCIA:

•

Procedura - do wyboru z listy, słownik ICD-9

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy
SKIEROWANIE ELEKTRONICZNE:

•

Kod skierowania – pole do wpisania 4-cyfrowego numeru PIN skierowania elektronicznego,
pole obowiązkowe,

•

Procedura - do wyboru z listy, słownik ICD-9, automatycznie wypełniane przy odnalezieniu i
pobraniu danych skierowania elektronicznego

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy
SKIEROWANIE PAPIEROWE:

•

Przypadek – wybór: stabilny / pilny
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•

ID skierowania – pole automatycznie generowane i uzupełniane przez system, pole
obowiązkowe

•

Data wystawienia - data wystawienia skierowania papierowego, pole obowiązkowe

•

NPWZ – pole do wprowadzenia numeru Prawa Wykonywania Zawodu wystawcy ze
skierowania papierowego, pole obowiązkowe

•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Kod specjalności komórki – dot. wystawcy skierowania papierowego, do wyboru z listy,
pole obowiązkowe

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, pole obowiązkowe,

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy

DILO:
•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, pole obowiązkowe

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy
BEZ SKIEROWANIA (ART. 57):

•

Podstawa wizyty bez skierowania – lista wyboru, pole obowiązkowe

•

Rozpoznanie – do wyboru z listy, słownik ICD-10, pole obowiązkowe

•

Procedura – do wyboru z listy, słownik ICD-9, lista procedur może być zawężona – pomijać
pozycje wymagające skierowania

•

Okolica ciała – do wyboru z listy, na liście pojawiają się pozycje po wprowadzeniu min. 2
liter

•

Strona ciała – do wyboru z listy

Kolejne pola – niezależne od wybranej podstawy wizyty:
PODSTAWA UPRAWNIEŃ
•

Uprawnienia dodatkowe – zestaw pól dot. dodatkowego uprawnienia:
o

Nazwa uprawnienia – lista wyboru ze słownika, obowiązkowe

o

Data ważności - data ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienie
dodatkowe, pole wyboru daty, pole opcjonalne,

o

Data wystawienia dokumentu - pole wyboru daty, pole opcjonalne

o

Numer dokumentu – pole tekstowe, obowiązkowe

Może być dodanych dla tej samej osoby wiele uprawnień dodatkowych. Dodanie kolejnego
uprawnienia poprzez naciśnięcie przycisku „+ Dodaj uprawnienie”
Dla uprawnienia „Kobieta w ciąży” nie są dostępne pola dot. numeru dokumentu i daty.
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W przypadku gdy podstawą skierowania jest „DILO”, system automatycznie dodaje pierwsze
uprawnienie („Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO)”), które nie jest możliwe do
usunięcia przez użytkownika, z zakresem dodatkowych danych:
o

Identyfikator dokumentu – pole tekstowe, obowiązkowe

o

Data decyzji o założeniu karty – data, pole obowiązkowe

o

Kod etapu szybkiej ścieżki onkologicznej – lista wyboru, pole obowiązkowe

Aby zarejestrować wizytę należy wybrać opcję „Zapisz”. W przypadku wyboru opcji „Anuluj” system
zamyka formularz zapisu na wizytę nagłą.

7.12 Wyszukiwanie terminów i wizyt
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukiwania wcześniej utworzonych terminów oraz wizyt
przypisanych do tych terminów na poszczególnych grafikach.

7.12.1
Role użytkowników uprawnionych do umówienia
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do umówienia wizyty są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.12.2

Wyszukiwanie terminów i wizyt

Aby wyszukać terminy i wizyty przypisane do danego grafiku, należy w menu bocznym w sekcji
rejestracji wybrać opcję „Wizyty”. Analogiczna opcja dostępna jest również na stronie głównej w
sekcji „Rejestracja”.
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Rysunek 143 Wyszukaj terminy i wizyty

W otwartym formularzu Wizyt, w polu „Grafik” należy wybrać właściwy grafik z listy. Po wyborze
grafiku, system prezentuje grafik wraz z terminami slotów i wizytami przypisanymi do tego grafiku.
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Rysunek 144 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – widok kalendarza tygodniowy

Domyślnie prezentowany jest widok tygodniowy, z wybranym bieżącym tygodniem (pola
„Kalendarz” oraz „Tydzień” są wybrane). Użytkownik ma możliwość zmiany widoku na tryb jednego
wybranego dnia, poprzez wybór opcji „Dzień”, system prezentuje wówczas widok kalendarza dla
dnia bieżącego, lub dnia który wcześniej został wybrany na ekranie.
Możliwe jest również przejście do konkretnego dnia, poprzez wybór z kalendarza. Aby wywołać
kalendarz, należy kliknąć w pole z bieżącym okresem dat od/do.
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Rysunek 145 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – wywołanie kalendarza do przeniesienia do konkretnej
daty

Aby zobaczyć listę wizyt w postaci tabelki – należy wybrać opcję „Lista”.
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Rysunek 146 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – widok listy wizyt

W celu podglądu szczegółów wizyty – należy ją wybrać, wówczas po prawej stronie ekranu ukażą się
szczegóły danej wizyty.

Rysunek 147 Podgląd szczegółów wizyty

Prezentacja statusów w formie graficznej realizowana jest zgodnie z legendą dostępną w dolnej
części formularza „Wizyt”

Rysunek 148 Statusy wizyt – prezentacja graficzna - legenda
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Na tym formularzu dostępne są również funkcjonalności dotyczące edytowania wizyt – szczegóły w
rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika..

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy wizyt przy pomocą filtrów – aby je wywołać należy
nacisnąć przycisk Dodaj filtry

Rysunek 149 Uaktywnienie pól z filtrami wizyt

Dostępne filtry to:
•

Tryb realizacji – lista rozwijana, do wyboru: Stacjonarna / Teleporada. Domyślnie pole puste
- wyświetlone są wizyty realizowane w obu trybach

•

Statusy wizyty – lista rozwijana, możliwość wyboru jednej lub wielu opcji, do wyboru
wartości: "Rezerwacja", "Zapisana", "Zrealizowana" i "Niezrealizowana". Domyślnie pole
puste - wyświetlone są wizyty na wszystkich statusach

•

Pokaż wizyty bez wskazanej procedury – checkbox, zaznaczenie filtruje wizyty tylko do
tych, na których brak wybranej choć jednej procedury. Domyślnie nie zaznaczony –
wyświetlane są wizyty bez rozróżniania wyboru procedury
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Rysunek 150 Filtrowanie wizyt

Dodatkowe opcje:
•

Ukryj filtry - przycisk pozwalający na ukrycie pól w sekcji filtrowania, przycisk nieaktywny
jeżeli wybrano przynajmniej jeden filtr,

•

Wyczyść filtry - przycisk pozwalający na wyłączenie filtrowania, czyli przywrócenie
domyślnych wartości w polach filtrowania

7.12.3

Zestawienie wizyt – raport w formacie CSV lub PDF

Dane uzyskiwane na raporcie dotyczą grafiku i zakresu dat – jaki jest ustawiony w podglądzie wizyt
na formularzu „Wizyty”.
W celu wygenerowania raportu należy nacisnąć jeden z przycisków, znajdujących się pod podglądem
grafika wizyt:
•

Wygeneruj raport (.pdf) – dla uzyskania raportu w formacie PDF (możliwy do

otwarcia m.in. w Adobe Reader)
•

Wygeneruj raport (.csv) – dla uzyskania raportu w formacie CSV (możliwy do

zaimportowania m.in. do MS Excel, LibreOfifce)
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Rysunek 151 Raport wizyt (CSV/PDF) – miejsce uruchomienia

System wyświetli formularz z listą pól, jakie są możliwe do uzyskania na raporcie (domyślnie
wszystkie pola są zaznaczone). Dostępne pola:
•

Termin wizyty

•

Godz. od

•

Godz. do

•

Imiona Pacjenta

•

Nazwisko Pacjenta

•

Dane kontaktowe

•

Procedura

•

Typ wizyty

•

Kod uprawnienia

•

Tryb realizacji

•

Pracownik medyczny

•

Status wizyty
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Powyższa lista dostępnych pól może zostać ograniczona w parametrach systemu.
Użytkownik zaznacza/odznacza checkboxy przy polach, pozostawiając zaznaczonymi tylko te, które
mają być wyświetlone na raporcie i naciska przycisk "Generuj". Dla przerwania operacji – należy
nacisnąć przycisk ‘x’.

Rysunek 152 Raport wizyt (CSV/PDF) – wybór pól do wyświetlenia

System udostępnia wygenerowany plik. W zależności od ustawień przeglądarki - plik może zostać
natychmiast zapisany w domyślnym miejscu (np. folder "Downloads", "Pobrane" na stacji roboczej)
lub pokazuje się okno do potwierdzenia/zmiany miejsca zapisania pliku.
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Rysunek 153 Raport wizyt (CSV/PDF) – wybór miejsca zapisu pliku

Zapisany raport użytkownik otwiera w domyślnej aplikacji dla plików CSV i PDF na stacji roboczej. W
przypadku potrzeby importu pliku CSV – jako rozdzielacz kolumn należy wybrać znak „średnika” (;).

Rysunek 154 Raport wizyt – przykładowy wygląd raportu w formacie PDF, otwarty w programie Adobe Reader

Rysunek 155 Raport wizyt – przykładowy wygląd raportu w formacie CSV, otwarty w programie LibreOffice
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7.12.4

Link do teleporady

Jeśli wizyta jest teleporadą na podglądzie wizyty dostępny jest wygenerowany link do tej teleporady.
Aby go uruchomić należy najechać kursorem na ikonę słuchawki znajdującą się obok Teleporady i
kliknąć w aktywny link Przejdź.

Rysunek 156 Teleporada – szczegóły

Rysunek 157 Teleporada – link dla połączenia z systemem teleporad

7.13 Wyszukiwanie wizyt pacjenta
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukiwania wizyt umówionych dla poszczególnego pacjenta.
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7.13.1
Role użytkowników uprawnionych do wyszukania
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania wizyt są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.13.2

Wyszukanie wizyt pacjenta

Aby wyszukać wizyty pacjenta, należy z menu bocznego wybrać opcję „Wyszukaj wizyty pacjenta”.

Rysunek 158 Wyszukanie wizyt pacjenta

Po wyborze opcji, system prezentuje formularz z kryteriami wyszukiwania.
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Rysunek 159 Formularz wyszukania wizyt

Na formularz znajdują się pola:
•

Numer PESEL

•

Inny identyfikator – w przypadku braku numeru PESEL
o

Kraj nadania numeru identyfikującego – lista wyboru, należy wprowadzić pierwsze
3 znaki

o

Rodzaj numeru identyfikującego – wybór zależny od kraju, m.in. dowód osobisty,
paszport

o

Numer identyfikujący

•

Data wizyty od – pole wyboru daty, pole opcjonalne

•

Data wizyty do – pole wyboru daty, pole opcjonalne

•

Specjalista – lista rozwijalna, pole opcjonalne, lista zawężona do pracowników MUŚ
wywołującego, wartości na liście prezentowane po wprowadzeniu min. 3 znaków,

•

Zakres świadczeń – lista rozwijalna, pole opcjonalne,

•

Procedura – lista rozwijalna, pole opcjonalne,

Po wprowadzeniu danych, użytkownik wybiera przycisk „Wyszukaj”, aby wyszukać listę wizyt
spełniającą podane kryteria.
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Rysunek 160 Lista wizyt

W przypadku gdy nie znaleziono wizyt spełniających podane kryteria system wyświetla ekran z
odpowiednią informacją.

Rysunek 161 Brak wizyt pacjenta
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7.14 Odwołanie wizyt
Rozdział opisuje funkcjonalność odwołania umówionych wizyt. Anulowanie odbywa się jedynie dla
wizyt o statusie „Zapisana” które jeszcze się nie odbyły.

7.14.1
Role użytkowników uprawnionych do anulowania
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do anulowania wizyt są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.14.2

Odwołanie wizyty

Aby odwołać wizytę, należy ją odnaleźć na liście wizyt pacjenta (patrz rozdział Błąd! Nieznany
argument przełącznika.). Po wyborze konkretnej wizyty, system wyświetli podgląd jej danych po
prawej stronie formularza. Należy nacisnąć przycisk „Odwołaj”.
Odwołanie jest możliwe dla wizyt z terminem w przyszłości. Dla wizyt z terminem w przeszłości –
możliwe jest zakończenie wizyty, patrz rozdział Błąd! Nieznany argument przełącznika..
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Rysunek 162 Odwołanie wizyty

System wyświetli okno z polami do uzupełnienia.

Rysunek 163 Odwołanie wizyty - formularz

Należy uzupełnić formularz:
•

Powód odwołania wizyty – lista rozwijalna, lista powodów zgodnie ze słownikiem APKOLCE, pole wymagane,

•

Dodatkowy opis – pole tekstowe, pole wymagane, jeżeli w polu „Powód odwołania wizyty”
wybrano opcję „Inny powód”

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję „Potwierdź”, system wyświetli komunikat
potwierdzający anulowanie wizyty. Wizyta zmienia status w systemie na „Anulowana”.
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7.15 Edytowanie wizyt
Rozdział opisuje funkcjonalność edytowania danych wizyty.

7.15.1
Role użytkowników uprawnionych do edytowania
wizyty
Użytkownikami uprawnionymi do edytowania wizyty są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.15.2

Edytowanie wizyty

Aby edytować wizytę pacjenta, należy po jej wyszukaniu (opis w rozdziale Błąd! Nieznany argument
przełącznika.) – na formularzu podglądu wybrać jedną z opcji:
•

Edytuj – aby edytować dane związane ze szczegółami wizyty (z wyjątkiem terminu)

•

Zmień termin – aby edytować dane związane z terminem wizyty,
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Rysunek 164 Edycja wizyty

OPCJA EDYTUJ
Wybór opcji „Edytuj” otwiera po prawej stronie okna opcje edycji dot. danych kontaktowych
pacjenta, szczegółów na skierowaniu, dodania/korekty uprawnień oraz dla wizyt ze skierowaniem
edycji przypadku (stabilny / pilny). Dostępna lista pól zależy od dokumentu podstawy wizyty
(skierowanie elektroniczne, skierowanie papierowe, karta DILO, brak skierowania – art. 57) i została
zobrazowana na poniższych zrzutach ekranowych.
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Rysunek 165 Edycja wizyty – edycja (podstawa: skierowanie elektroniczne)

Rysunek 166 Edycja wizyty – edycja (podstawa: skierowanie papierowe)
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Rysunek 167 Edycja wizyty – edycja (podstawa: karta DILO)
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Rysunek 168 Edycja wizyty – edycja (podstawa: brak skierowania – art. 57)

OPCJA ZMIEŃ TERMIN
Opcja „Zmień termin” dostępna jest zarówno na ekranie wizyt pacjenta jak i ekranie wizyt MUŚ.
Jeżeli opcję wybieramy na tym pierwszym ekranie, powoduje to przeniesienie użytkownika na ekran
harmonogramu wizyt. System informuje o potrzebie wskazania odpowiedniego grafiku
komunikatem w prawej części ekranu.

Rysunek 169 Zmiana terminu wizyty – krok 1 – wskazanie terminu

Następnie należy wybrać odpowiedni grafik na który chcemy przenieść wizytę, a następnie wolny
termin. Po jego wybraniu, pojawi się okno zmiany terminu.
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Rysunek 170 Edycja wizyty - zmiana terminu

Na formularzu zmiany terminu należy wypełnić pola:
•

Data - data wybranego slotu na grafiku, pole nieedytowalne (wybór odbył się poprzez
kliknięcie na właściwym dniu podglądu grafiku)

•

Od godziny – pole wyboru godziny, wybrana przez użytkownika w zakresie wybranego slotu,
pole wymagane,

•

Do godziny – pole wyboru godziny, wyliczana na podstawie czasu trwania procedury wizyty,
której termin ma zostać zmieniony i wybranej godziny od, pole wymagane. Jeśli wyliczona
godzina do wykracza poza dostępny zakres sloty (koliduje z końcem slotu lub inną wizytą)
podpowiadany jest zmieniony termin odpowiedni do wolnego miejsca w slocie,

•

Zmień grafik – slot współdzielony – lista jednokrotnego wyboru, pole widoczne jedynie
jeżeli wybrany w poprzednim kroku termin jest współdzielony pomiędzy harmonogramami,
do wyboru z listy jedynie harmonogramy które współdzielą wybrany termin,

•

Typ wizyty – pole nieedytowalne, wynikające ze slotu

•

Powód edycji - lista jednokrotnego wyboru ze słownika AP-KOLCE

•

Dodatkowe informacje - pole opisowe, obowiązkowe tylko w przypadku wybranych
wartości w polu powód zmiany („Przesunięcie grupowe”, „Inna przyczyna”, „Z powodów
leżących po stronie świadczeniodawcy”)

Po uzupełnieniu formularza, użytkownik wybiera opcję „Zmień termin” a system wyświetla
informację potwierdzającą wykonanie operacji. Wizyta w starym terminie otrzymuje w systemie
status „Przeniesiona”, wizyta w aktualnym terminie otrzymuje status „Zapisana”
Jeżeli pierwotny czas trwania wizyty został zmieniony (skrócony lub wydłużony) system wyświetla
komunikat informujący użytkownika o wykonanej operacji, wraz z informacją jaki jest nowy czas
trwania wizyty, który wymaga potwierdzenia.
Jeżeli działania zmiany terminu dotyczą slotów współdzielonych (wizyta „leży” na slocie
współdzielonym lub jest na taki slot przenoszona) system wyświetla odpowiedni komunikat
użytkownikowi informując o wpływie takiej zmiany na inne grafiki.
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Zmiana terminu wizyt dostępna jest również za pomocą funkcjonalności „drag & drop” (po polsku
‘przeciągnij i upuść’). W tym wypadku należy przeciągnąć i upuścić wybrany slot na odpowiedni
dzień i godzinę. W tym wypadku, po przeniesieniu wizyty na wybrany termin, system wyświetli ekran
z formularzem do uzupełnienia.

Rysunek 171 Formularz edycji terminu (drag & drop)

Dane na ekranie:
•

•
•
•
•

Wybór slotu – radio-button, lista pól odpowiada liście slotów aktywnych na dzień i godzinę
przenoszonej wizyty, zgodnych z rodzajem przenoszonej wizyty, pole widoczne jeżeli istnieją
przynajmniej 2 sloty odpowiadające nowemu terminowi i godzinie przenoszonej wizyty,
Komunikat – Komunikat informujący o skróceniu/wydłużeniu wizyty, wyświetlany jeśli taka
operacja miała miejsce wraz z informacją jaki jest nowy czas trwania wizyty,
Komunikat 2 – komunikat informujący o zmianach na slotach współdzielonych i wpływie tych
zmian na inne grafiki
Powód edycji - lista jednokrotnego wyboru ze słownika AP-KOLCE
Dodatkowe informacje - pole opisowe, obowiązkowe tylko w przypadku wybranych wartości w
polu powód zmiany („Przesunięcie grupowe”, „Inna przyczyna”, „Z przyczyn leżących po stronie
świadczeniodawcy”)
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Rysunek 172 Zmiana terminu – metodą drag&drop

7.16 Zakończenie wizyt
Rozdział opisuje funkcjonalność zakończenia wizyt. Zakończenie możliwe jest tylko dla wizyt, które
już się odbyły, o statusie wizyty „Zapisana”.

7.16.1
Role użytkowników uprawnionych do zamknięcia
wizyt
Użytkownikami uprawnionymi do zamknięcia wizyt są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.16.2

Zakończenie wizyty

Aby zakończyć wizytę, należy na podglądzie wizyty (na ekranie „Wizyty” lub po wyszukaniu wizyty
pacjenta) wybrać opcję „Zakończ”

174

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 173 Zakończenie wizyty

Następnie należy w otwartym formularzu w polu „Status wizyty” dokonać odpowiedniego wyboru z
listy rozwijanej, zgodnie ze stanem faktycznym realizacji wizyty:
•

Wizyta zrealizowana – zmienia status wizyty na „Zrealizowana”

•

Wizyta niezrealizowana z winy pacjenta - zmienia status wizyty na „Niezrealizowana”

•

Wizyta niezrealizowana nie z winy pacjenta - zmienia status wizyty na „Niezrealizowana”

Zmiany zapisać naciskając przycisk „Zapisz”.

175

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 174 Zakończenie wizyty – status wizyty

7.17 Zapis w poczekalni
Rozdział opisuje funkcjonalność zapisu pacjenta do poczekalni w przypadku gdy nie znaleziono
terminów odpowiadających kryteriom podanym podczas wyszukiwania.

7.17.1
Role użytkowników
poczekalni

uprawnionych

Użytkownikami uprawnionymi do zapisu w poczekalni są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

do

zapisu w
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7.17.2

Zapisanie w poczekalni

Jeżeli system nie odnalazł wolnych terminów dla wskazanych kryteriów wyszukiwania (opis
wyszukiwania w celu umówienia wizyty – patrz rozdział Błąd! Nieznany argument przełącznika.),
użytkownik ma możliwość zapisania pacjenta do poczekalni.
W przypadku braku wolnych terminów, system wyświetla stosowną informację oraz formularz do
wprowadzenia danych kontaktowych z możliwością zapisania pacjenta do poczekalni.

Rysunek 175 Zapis w poczekalni

Aby zapisać pacjenta do poczekalni, należy uzupełnić dane kontaktowe - przynajmniej jedno z dwóch
pól:
•

Numer telefonu

•

Adres e-mail

Po uzupełnieniu formularza i wybraniu przycisku „Zapisz w poczekalni” system wyświetla
komunikat potwierdzający wykonanie operacji, z ewentualnym podaniem przewidywanego
najwcześniejszego terminu wizyty.

Rysunek 176 Zapis w poczekalni – komunikat potwierdzający

177

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

7.18 Wyszukanie wizyt w poczekalni
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukiwanie pozycji, które znajdują się w poczekalni dla
poszczególnych pacjentów.

7.18.1
Role użytkowników uprawnionych do wyszukania
wizyt w poczekalni
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania wizyt w poczekalni są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.18.2

Wyszukanie wizyt w poczekalni

Aby wyszukać wizyty pacjenta w poczekalni należy na ekranie wyszukanych wizyt pacjenta (szczegóły
wyszukania w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.) wybrać opcję „Poczekalnia”.

Rysunek 177 Wyszukanie wizyt w poczekalni

W przypadku braku wizyt w poczekalni, system wyświetli stosowną informację.
Po wyszukaniu pozycji w poczekalni, system umożliwia wyświetlenie podglądu znalezionej wizyty za
pomocą przycisku „Podgląd”. Po jego wyborze, system wyświetla ekran podglądu wpisu w
poczekalni.
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Rysunek 178 Wizyty w poczekalni – podgląd szczegółów

7.19 Usuwanie miejsca pacjenta w poczekalni
Rozdział opisuje funkcjonalność usuwania miejsca pacjenta z poczekalni.

7.19.1
Role użytkowników uprawnionych do usuwania wizyt z
poczekalni
Użytkownikami uprawnionymi do usuwania wizyt z poczekalni są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.19.2

Usuwanie miejsca w poczekalni

System pozwala na usunięcie wpisu pacjenta w poczekalni. Aby usunąć pozycję z poczekalni, należy
wyszukać dany wpis (szczegóły w rozdziale Błąd! Nieznany argument przełącznika.) i na ekranie
podglądu wpisu wybrać przycisk „Usuń”.
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Rysunek 179 Usuń wpis z poczekalni

Po wyborze opcji „Usuń”, system wyświetla okno komunikatu dla ostatecznego potwierdzenia
usunięcia. Naciśnięcie ‘Tak’ spowoduje usunięcie wpisu, naciśnięcie ‘X’ przerwie proces usuwania.

Rysunek 180 Usuń wpis z poczekalni – okno ostatecznego potwierdzenia

Po usunięciu wpisu, system wyświetli okno z komunikatem potwierdzenia, i powróci do okna wpisów
w poczekalni, które zostanie automatycznie zaktualizowane.

7.20

Edycja danych w poczekalni

Rozdział opisuje funkcjonalność edycji danych poszczególnych wpisów znajdujących się w
poczekalni.
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7.20.1
Role użytkowników uprawnionych do edycji danych w
poczekalni
Użytkownikami uprawnionymi do edycji danych w poczekalni są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz,
Lekarz dentysta,
Felczer,
Pielęgniarka/Pielęgniarz,
Położna/Położny,
Diagnosta laboratoryjny,
Inny profesjonalista medyczny,
Personel administracyjny,
Higienistka szkolna,
Ratownik medyczny,
Fizjoterapeuta,

7.20.2

Edycja danych w poczekalni

Aby edytować dany wpis w poczekalni, należy wyszukać dany wpis (szczegóły w rozdziale Błąd!
Nieznany argument przełącznika.) i na ekranie podglądu wpisu wybrać jedną z opcji:
•

Zmień kryteria – edycja pierwotnych kryteriów wyszukiwania

•

Edytuj dane kontaktowe – edycja danych kontaktowych (telefon, email)

Rysunek 181 Edycja danych w poczekalni

OPCJA ZMIEŃ KRYTERIA
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Po wyborze opcji „Zmień kryteria”, system wyświetla formularz z danymi wpisu do poczekalni, w
formie edytowalnej. W zależności od podstawy wizyty, zestaw dostępnych pól tego dotyczących się
różni (analogicznie jak przy wyszukiwaniu wolnych terminów wizyt – porównaj rozdział Błąd!
Nieznany argument przełącznika.).
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Rysunek 182 Formularz edycji danych w poczekalni (wariant dla skierowania elektronicznego) – zmiana kryteriów

Formularz umożliwia edycję m.in. pól:
•

Procedura – lista rozwijalna. W przypadku gdy zaznaczono pole „Inny podmiot” jedno z pól
„Procedura” lub „Kod specjalności” jest wymagalne,

•

Okolica ciała - lista rozwijana, wartości zawężane na podstawie 3 znaków

•

Strona ciała - lista rozwijana

•

Rodzaj wizyty – lista rozwijalna, pole obowiązkowe, wybór między „Stacjonarne” i
„Teleporada”

•

Kod specjalności – lista rozwijalna, pole widoczne jeżeli wartość w polu „Miejsce udzielania
świadczenia” to „Inny podmiot”. W przypadku gdy zaznaczono pole „Inny podmiot” jedno z
pól „Procedura” lub „Kod specjalności” jest wymagalne,

•

Data wizyty od – pole wyboru daty, pole opcjonalne,

•

Data wizyty do – pole wyboru daty, pole opcjonalne,

•

Godzina od – pole wyboru godziny, pole opcjonalne,

•

Godzina do – pole wyboru godziny, pole opcjonalne,

•

Dni tygodnia – lista rozwijalna zawierająca dni tygodnia oraz opcję „Wszystkie”, pole
opcjonalne

•

Województwo – lista rozwijalna, pole opcjonalne,

•

Miejscowość – lista rozwijalna, pole opcjonalne, wartości zawężane na podstawie 3 znaków
oraz wyborem w polu „Województwo”, możliwe do wprowadzenia po uzupełnieniu pola
„Województwo”

•

Placówka – lista rozwijalna zawierająca listę placówek z obszaru określonego w polach
„Województwo” oraz „Miejscowość”, możliwość zawężenia listy po wprowadzeniu 3 znaków,
pole opcjonalne,

•

Specjalista – lista rozwijalna, możliwość zawężenia listy po wprowadzeniu 3 znaków, pole
opcjonalne,

Dla pacjentów rejestrowanych z innym identyfikatorem niż PESEL (obcokrajowcy), istnieje również
możliwość edycji danych osobowych, tj.: imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia i płeć.
Dla skierowania papierowego, oprócz pól wymienionych powyżej, możliwa jest edycja: id
skierowania, data wystawienia, NPWZ i rozpoznanie.
Dla DILO, dodatkowo można edytować: kod etapu szybkiej ścieżki onkologiczne, rozpoznanie oraz
datę wydania decyzji o założeniu karty.

Po dokonanych zmianach należy wybrać opcję „Zapisz kryteria”. System prezentuje stosowny
komunikat potwierdzenia zmiany kryteriów i ewentualnie termin potencjalnego terminu przyszłej
wizyty.

183

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 183 Edycja danych w poczekalni – potwierdzenia zmiany kryteriów

Wybranie opcji „Anuluj” przerywa proces.

OPCJA EDYTUJ DANE KONTAKTOWE
Po wyborze opcji „Edytuj dane kontaktowe”, system wyświetla do edycji pola z danymi
kontaktowymi: numer telefonu, adres emaila – jedno z pól obowiązkowo musi być wypełnione.

Rysunek 184 Edycja danych w poczekalni – zmiana danych kontaktowych
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7.21 Przekazanie danych MUŚ
Rozdział opisuje funkcjonalność przekazania danych MUŚ do Systemu Informacji Medycznej P1.

7.21.1
Role użytkowników uprawnionych do przekazania
danych MUŚ
Użytkownikami uprawnionymi do przekazania danych MUŚ są:
• Administrator podmiotu

7.21.2

Przekazywanie danych MUŚ

Jeżeli dla danej jednostki organizacyjnej dane MUŚ nie były jeszcze przekazywane do Systemu
Informacji Medycznej P1, to system po wejściu do opcji „Przekaż dane MUŚ” (patrz rozdział Błąd!
Nieznany argument przełącznika.) wyświetla formularz przekazywania danych MUŚ.
W celu przekazania danych MUŚ należy uzupełnić pola formularza.
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Rysunek 185 Formularz przekazania danych MUŚ

Formularz zawiera pola:
•

•

•
•

Specjalizacja komórki – pole obowiązkowe, 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący
specjalność komórki organizacyjnej, dla jednostek i praktyk zawodowych wstawiana jest stała
wartość "0000" i brak tego pola na formularzu
Domyślny czas trwania wizyty – dostępna lista wyboru czasu wizyty. Podany czas będzie
wykorzystywany jako czas trwania wizyty przy e-Rejestracji, w przypadku gdy dla wizyty brak
wybranej procedury
Oddział NFZ – pole obowiązkowe, nazwa wojewódzkiego oddziału NFZ świadczeniodawcy
Identyfikator techniczny - identyfikator świadczeniodawcy, do 16 znaków
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•
•

Kod techniczny - kod techniczny miejsca udzielania świadczeń, do 12 znaków
Umożliwić korzystanie z teleporad za pośrednictwem systemu P1? – pole obowiązkowe,
wybór pomiędzy: Tak/Nie

Dane lokalizacyjne
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Województwo – pole obowiązkowe, lista wyboru
Kod pocztowy – pole obowiązkowe, format XX-XXX
Miejscowość - pole obowiązkowe, lista wyboru dostępna po wprowadzeniu pierwszych 3
znaków nazwy miejscowości, zawężona zgodnie z wcześniejszym wyborem w polu
‘Województwo’
Ulica - pole obowiązkowe, lista wyboru dostępna po wprowadzeniu pierwszych 3 znaków nazwy
ulicy, zawężona zgodnie z wcześniejszym wyborem w polu „Miejscowość”
Numer budynku – pole obowiązkowe
Numer lokalu – pole nieobowiązkowe
Koordynaty – pole obowiązkowe, pole do wklejenie współrzędnych geograficznych w kolejności
szerokość i długość, rozdzielone przecinkiem i znakiem spacji
Długość geograficzna – wypełniane automatycznie w oparciu o dane wpisane w polu
‘Koordynaty’
Szerokość geograficzna – wypełniane automatycznie w oparciu o dane wpisane w polu
‘Koordynaty’

Zbiór świadczeń - minimum jeden zakres, dodanie kolejnych przyciskiem „+ Dodaj kolejny zakres
świadczeń”
•
•
•

Kod i nazwa zakresu świadczeń – pole obowiązkowe, wartość z listy rozwijalnej - słownik
kodów zakresów świadczeń zgodnie z kwalifikacją NFZ
Obowiązuje od – pole obowiązkowe, pole wyboru typu daty, data nie wcześniejsza niż moment
przekazywania danych
Obowiązuje do - pole wyboru typu data, pole opcjonalne, ale nie może być wcześniejsza niż
data od

Wykonywane procedury - minimum jedna procedura, dodanie kolejnych procedur przyciskiem „+
Dodaj procedurę”
•
•
•

Kod i procedura – pole obowiązkowe, wartość z listy rozwijalnej - słownik ICD-9
Czas trwania wizyty – pole obowiązkowe, lista rozwijalna z wartościami predefiniowanymi
dot. czasu w minutach
Opis dodatkowy – pole tekstowe, możliwość wpisania dodatkowych informacji dot.
procedury (np. wymagań do badania) opcjonalne, do 1000 znaków

7.22 Odczyt danych MUŚ przekazanych do systemu
e-Rejestracji
Rozdział opisuje funkcjonalność podglądu danych MUŚ w Systemie Informacji Medycznej P1.

7.22.1
Role użytkowników uprawnionych do odczytu danych
MUŚ przekazanych do systemu e-Rejestracji
Użytkownikami uprawnionymi do odczytu danych MUŚ są:
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• Administrator podmiotu

7.22.2
Odczytanie danych MUŚ przekazanych do systemu eRejestracji
Aby odczytać dane MUŚ, należy wybrać opcję „Przekaż dane MUŚ” w menu bocznym. Ta sama opcja
dostępna jest również w sekcji „Rejestracja” na stronie głównej.

Rysunek 186 Odczytanie dane MUŚ

Po wybraniu opcję „Przekaż dane MUŚ” system wyświetla ekran wyboru struktury organizacyjnej,
której dotyczyć ma odczytanie danych. Należy wybrać jedną z nich tj. jednostkę lub komórkę za
pomocą przycisku „Szczegóły”.

Rysunek 187 Struktura MUŚ

Po wyborze struktury, system przenosi użytkownika na ekran podglądu danych MUŚ.
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Rysunek 188 Podgląd danych MUŚ

W celu edycji danych należy nacisnąć przycisk „Edytuj dane MUŚ” (szczegóły patrz rozdział Błąd!
Nieznany argument przełącznika.).
W celu powrotu na poziom wyżej należy nacisnąć przycisk „Powrót do listy MUŚ”.
Jeżeli dla danej jednostki organizacyjnej dane MUŚ nie były jeszcze przekazywane, system wyświetla
formularz przekazywania danych MUŚ (zgodnie z opisem w Błąd! Nieznany argument
przełącznika.)

7.23 Edycja danych MUŚ
Rozdział opisuje funkcjonalność edycji danych MUŚ które mają podlegać przekazaniu do Systemu
Informacji Medycznej P1.

7.23.1
Role użytkowników uprawnionych do edycji danych
MUŚ
Użytkownikami uprawnionymi do edytowania danych MUŚ są:
• Administrator podmiotu
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7.23.2

Edycja danych MUŚ

Aby edytować dane, na ekranie odczytu danych MUŚ (szczegóły w rozdziale Błąd! Nieznany
argument przełącznika.) należy wybrać przycisk „Edytuj dane MUŚ”.

Rysunek 189 Podgląd danych MUŚ – przycisk uruchomienia edycji

Po wyborze przycisku, system prezentuje ekran edycji danych uzupełniony aktualnymi wartościami
dla wybranego MUŚ.
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Rysunek 190 Formularz edycji danych MUŚ

Opis pól formularza jest analogiczny jak opis pól w części dot. przekazywania danych MUŚ – patrz
rozdział Błąd! Nieznany argument przełącznika.).
Aby zapisać zmiany należy wybrać przycisk „Zapisz dane MUŚ”.
Po wyborze „Powrót do listy MUŚ” system przenosi na poziom wyżej, czyli wyświetla ekran odczytu
danych MUŚ. Po wyborze „Zakończ edycję” system wyświetla okno potwierdzenia rezygnacji ze
zmian.
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Rysunek 191 Formularz edycji danych MUŚ – potwierdzenie rezygnacji ze zmian

Na oknie ostrzeżenia użytkownik może wybrać opcję:
•

Tak – system przenosi użytkownika na ekran podglądu struktury

•

X – odrzucenie zamknięcia edycji, użytkownik pozostaje nadal na ekranie edycji danych MUŚ

7.24Przekazanie danych pracowników medycznych
Rozdział opisuje funkcjonalność przekazania danych pracowników medycznych.

7.24.1
Role użytkowników uprawnionych do przekazywania
danych pracowników
Użytkownikami uprawnionymi do przekazywania danych pracowników medycznych są:
• Administrator podmiotu

7.24.2

Przekazanie danych pracowników medycznych

Aby przekazać dane pracowników do Systemu Informacji Medycznej P1 należy zaznaczyć checkbox
pracownika oraz wybrać przycisk „Przekaż dane pracowników”. Można przekazać dane
pracowników będących w statusie „Gotowy do przekazania”.

Rysunek 192 Przekaż dane pracowników medycznych

Po wybraniu przycisku system wyświetli komunikat potwierdzający wykonanie operacji.
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7.25 Wyszukanie danych pracowników medycznych
przekazanych do systemu e-Rejestracji
Rozdział opisuje funkcjonalność wyszukanie danych pracowników medycznych.

7.25.1
Role użytkowników uprawnionych do wyszukania
danych pracowników medycznych przekazanych do
systemu e-Rejestracji
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania danych pracowników medycznych są:
• Administrator podmiotu

7.25.2
Wyszukanie
danych
pracowników
przekazanych do systemu e-Rejestracji

medycznych

Aby wyszukać dane pracowników medyczny w danym MUŚ, należy wybrać z menu bocznego opcję
„Przekaż dane pracowników”. Analogiczna opcja dostępna jest również na stronie głównej w sekcji
„Rejestracja”.

Rysunek 193 Wyszukanie danych pracowników medycznych

Po wybraniu opcji, system wyświetli ekran struktury organizacyjnej. Aby wyszukać dane
pracowników medycznych należy wybrać jedną z dostępnych komórek – poprzez naciśnięcie
przycisku „Szczegóły”.

193

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 194 Struktura MUŚ

Po wybraniu jednej z opcji widocznej na liście, system prezentuje ekran z listą pracowników.
Rozróżnienie, czy pracownik został już przekazany do Systemu Informacji Medycznej P1 odbywa się
po polu „Status” (wartości: „Gotowy do przekazania”, „Przekazany”).

Rysunek 195 Lista pracowników medycznych

Użytkownik ma możliwość edytowania danych pracowników medycznych za pomocą przycisku
„Edytuj”. Przycisku uaktywnia się po zaznaczeniu checkboxa w kolumnie „Wybierz” dla danego
pracownika. Po wybraniu „Edytuj” , system prezentuje ekran danych wybranego pracownika w trybie
edycji.
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Rysunek 196 Edycja danych pracownika

Na formularzu można dokonać edycji:
•

Tytuł naukowy - tytuł zawodowy pracownika medycznego, pole opcjonalne, pole
edytowalne jedynie jeśli jest puste,

•

Imię - pole obowiązkowe, pole edytowalne jedynie jeśli jest puste,

•

Nazwisko - pole obowiązkowe, pole edytowalne jedynie jeśli jest puste,

•

PESEL- przynajmniej jedno z pól „PESEL” lub „NPWZ” jest obowiązkowe, pole edytowalne
jedynie jeśli jest puste,

•

NPWZ - numer Praw Wykonywania Zawodu, przynajmniej jedno z pól „PESEL” lub „NPWZ”
jest obowiązkowe, pole edytowalne jedynie jeśli jest puste,

Ponadto na formularzu występują dodatkowe pola:
•

Grupa zawodowa - do wyboru z listy rozwijalnej, możliwość wyboru wielu, pole opcjonalne,

•

Specjalizacja - wartość do wyboru z listy rozwijalnej, możliwość wyboru wielu, pole
opcjonalne,

•

Data obowiązywania od – pole wyboru daty, pole obowiązkowe

•

Data obowiązywania do – pole wyboru daty, pole opcjonalne

Po uzupełnieniu formularza zmiany należy zapisać za pomocą przycisku „Zapisz”.
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8 Obsługa Zdarzeń Medycznych
Aplikacja umożliwia obsługę zdarzeń medycznych w systemie P1. W rozdziale opisane są
funkcjonalności dotyczące tworzenia zdarzenia medycznego, jego wyszukiwania, podglądu, edycji
oraz anulowania.

8.1 Tworzenie zdarzenia medycznego
Aplikacja umożliwia zarejestrowanie nowego zdarzenia medycznego, w wyniku czego zostaje ono
wprowadzone do systemu P1. Warunkiem utworzenia zdarzenia medycznego jest dodanie danych
pacjenta wraz z potwierdzeniem jego uprawnień do świadczeń w przypadku wizyty refundowanej.

8.1.1 Role użytkowników biznesowych
tworzenia zdarzeń medycznych

uprawnionych

do

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do tworzenia zdarzeń medycznych i wszystkich
zawartych w nich komponentów omówionych w kolejnych podrozdziałach są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz,

•

Położna/ Położny

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Asystent medyczny.

8.1.2 Utworzenie nowego zdarzenia medycznego
Do obsługi zdarzeń medycznych służy sekcja „Zdarzenia medyczne” znajdującą się w menu
bocznym oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia zdarzenia medycznego, należy w
menu bocznym rozwinąć sekcję „Zdarzenia medyczne” i wybrać opcję „Stwórz nowe”. Można tę
opcję wybrać również na stronie głównej.
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Rysunek 197 Strona główna aplikacji

8.1.3 Uzupełnianie danych zdarzenia medycznego
Uzupełnienie danych zdarzenia medycznego następuje na formularzu „Zarejestruj zdarzenie
medyczne”. Na formularzu zdarzenia medycznego pojawią się pola umożliwiające podanie typu
zdarzenia medycznego, daty i czasu rozpoczęcia i końca zdarzenia medycznego, numeru
skierowania oraz danych płatnika.
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Rysunek 198 Formularz rejestracji zdarzenia medycznego

Na formularzu należy uzupełnić następujące pola:
•

Typ zdarzenia medycznego – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy rozwijalnej,

•

Data i czas rozpoczęcia zdarzenia medycznego – pole obowiązkowe wypełniane w
formacie DD-MM-RRRR HH-MM z możliwością wyboru daty i czasu z kalendarza, domyślnie
ustawiona wartość to czas bieżący, lecz istnieje możliwość ich zmiany na maksymalnie 3 dni
(72 godziny) wstecz,

•

Data i czas zakończenia – pole obowiązkowe, wypełniane w formacie DD-MM-RRR HH-MM
z możliwością wyboru daty i czasu z kalendarza, domyślnie pozostają puste, a wprowadzenie
wartości możliwe jest na 2 godziny w przód względem bieżącego czasu,

•

Numer skierowania – pole opcjonalne, możliwość powiązania zdarzenia medycznego ze
skierowaniem, poprzez wyszukanie e-skierowania lub wprowadzenia ręcznie skierowania
wystawionego w wersji papierowej poprzez zaznaczenie checkbox „Pacjent posiada
skierowanie papierowe” – wówczas wygenerowany zostanie numer identyfikujący
skierowanie papierowe, który może zostać zastąpiony numerem nadanym w placówce,
poprzez jego ręczne wprowadzenie,
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•

Data wystawienia – pole obowiązkowe, widoczne jedynie w przypadku wyszukania eskierowania lub zaznaczenia checkboxa „Pacjent posiada skierowanie papierowe”

•

Oddział NFZ – pole obowiązkowe, zablokowane do edycji, wypełniane automatycznie na
podstawie danych dotyczących uprawnienia pacjenta do świadczeń,

•

Numer

umowy

NFZ

–

pole

obowiązkowe,

zablokowane

do

edycji,

wypełniane

automatycznie na podstawie umowy refundacyjnej podanej podczas wprowadzania danych
pacjenta.
•

Dane pracowników medycznych – pole obowiązkowe, wartości wybierane z listy
rozwijalnej, możliwość wyboru więcej niż jednej wartości, lista wartości zawężana na
podstawie wprowadzonej frazy,

8.1.4 Ubezpieczenie pacjenta
Aplikacja umożliwia dodanie, podgląd i edycję uprawnienia pacjenta do świadczeń w ramach NFZ z
poziomu ekranu rejestracji Zdarzenia Medycznego.

Rysunek 199 Uprawnienia pacjenta do świadczeń potwierdzone w eWUŚ

W przypadku obsługi pacjenta, dla którego system nie odnalazł lub nie dodano wcześniej uprawnień
do świadczeń, na ekranie rejestracji Zdarzenia Medycznego, w sekcji „Ubezpieczenie pacjenta”
widoczny jest przycisk „Dodaj uprawnienie” (zamiast przycisków „Edytuj uprawnienie” oraz
„Podgląd uprawnienia”).
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Rysunek 200 Brak uprawnienia pacjenta do świadczeń – do ręcznego dodania

Jego wybranie spowoduje wyświetlenie komunikatu, na którym należy potwierdzić pozytywną
weryfikację pacjenta w systemie e-WUŚ na dzień rozpoczęcia Zdarzenia Medycznego poprzez
zaznaczenie kratki checkbox, podaniu kodu autoryzacji w polu, które pojawi się poniżej, a następnie
kliknięciu „Zapisz”, lub dodanie innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie pacjenta do
świadczeń poprzez wybranie przycisku „Dodaj inny dokument”.

Rysunek 201 Komunikat potwierdzenia uprawnienia pacjenta do świadczeń

W przypadku wybrania przycisku „Zapisz”, komunikat zostanie zamknięty, a uprawnienie pacjenta
do świadczeń zaakceptowane.
Jeżeli jednak wybrana została opcja „Dodaj inny dokument”, wówczas wyświetlony zostanie
formularz Wprowadzania danych uprawnień do świadczeń:
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Rysunek 202 Formularz wprowadzania danych uprawnień do świadczeń

Na formularzu w pierwszej kolejności należy wybrać Typ dokumentu uprawniającego pacjenta do
świadczeń. W zależności od wybranego typu dokumentu, wyświetlone zostaną inne pola służące do
wprowadzenia dodatkowych danych. Wszystkie możliwe pola opisano poniżej:
•

Tytuł uprawnienia – wartość wybierana z listy rozwijalnej,

•

Kod oświadczenia – wartość wybierana z listy rozwijalnej,

•

Numer oświadczenia – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości,

•

Data złożenia dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości w
formacie DD-MM-RRRR lub wybrania wartości za pomocą ikony kalendarza,

•

Państwo, które wystawiło dokument – wartość wybierana z listy rozwijalnej, możliwość
ręcznego wprowadzenia wartości lub wybrania z podpowiedzi wyszukiwania po
wprowadzeniu minimum trzech pierwszych znaków nazwy państwa,

•

Nazwa dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości,

•

Numer dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości,

•

Data początku okresu ważności dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia
wartości w formacie DD-MM-RRRR lub wybrania wartości za pomocą ikony kalendarza,

•

Data wystawienia dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości w
formacie DD-MM-RRRR lub wybrania wartości za pomocą ikony kalendarza,

•

Data końca obowiązywania dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia
wartości w formacie DD-MM-RRRR lub wybrania wartości za pomocą ikony kalendarza,

•

Numer identyfikacyjny instytucji, która wystawiła dokument – pole z możliwością
ręcznego wprowadzenia wartości,

•

Akronim nazwy instytucji, która wystawiła dokument – pole z możliwością ręcznego
wprowadzenia wartości,

•

Nazwa instytucji, która wystawiła dokument – pole z możliwością ręcznego
wprowadzenia wartości,

•

Opis rodzaju dokumentu – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości,

•

Kod TERYT – pole z możliwością ręcznego wprowadzenia wartości.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na obowiązkowość opisanych powyżej pól. W zależności od
wybranego Typu dokumentu, opisane powyżej pola mogą mieć inną wymagalność, tj. dla jednego
Typu dokumentu pole „Opis rodzaju dokumentu” będzie polem obowiązkowym, zaś dla innego już
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nie. Z tego powodu należy zawsze zwracać uwagę na czerwoną gwiazdkę znajdującą się obok opisu
pola, która wskazuje na pole obowiązkowe.
Poniżej przedstawiono przykładowo wypełniony formularz Wprowadzania danych uprawnień do
świadczeń:

Rysunek 203 Przykładowo uzupełniony formularz Wprowadzania danych uprawnień do świadczeń

W przypadku obsługi pacjenta, dla którego odnaleziono lub dodano wcześniej uprawnienia do
świadczeń, na ekranie rejestracji Zdarzenia Medycznego, w sekcji „Ubezpieczenie pacjenta” widoczne
są dwa przyciski „Edytuj uprawnienie” oraz „Podgląd uprawnienia”.
Wybranie pierwszego przycisku spowoduje wyświetlenie formularza Wprowadzania danych
uprawnień do świadczeń, który może być przez użytkownika edytowany zgodnie z instrukcjami
opisanymi powyżej.
Wybranie drugiego przycisku „Podgląd uprawnienia” spowoduje wyświetlenie okna z podglądem
wprowadzonych danych dotyczących uprawnień do świadczeń:
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Rysunek 204 Podgląd danych dotyczących uprawnień do świadczeń

8.1.5 Uzupełnianie danych wywiadu medycznego
Aplikacja umożliwia dodanie wywiadu medycznego zawierającego informacje o dokonanych
pomiarach antropometrycznych pacjenta, ciśnienia krwi, statusu używania wyrobów tytoniowych
oraz miarowości rytmu serca do aktualnie rejestrowanego, lub zarejestrowanego wcześniej
zdarzenia medycznego. Dodanie wywiadu medycznego nie jest obowiązkowe podczas rejestrowania
zdarzenia medycznego.
Aby dodać wywiad medyczny, należy wybrać przycisk „+ Dodaj informacje z wywiadu
medycznego” na formularzu rejestracji zdarzenia medycznego.
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Rysunek 205 Dodawanie wywiadu medycznego

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania informacji z wywiadu medycznego:
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Rysunek 206 Formularz dodawania wywiadu medycznego

Na formularzu możliwe są do uzupełnienia pola:
•

Data wykonania wywiadu – pole obligatoryjne jeżeli wprowadzane są informacje inne niż
dotyczące

Statusu

używania

przez

pacjenta

wyrobów

tytoniowych;

automatycznie

wypełniane wartością z pola Data i czas rozpoczęcia zdarzenia medycznego; możliwe do
edycji w formacie DD-MM-RRRR HH:MM, lub za pomocą ikony kalendarza; wprowadzona
wartość musi zawierać się pomiędzy datami i czasem rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia
medycznego,
•

Waga – pole opcjonalne, służące do wprowadzenia wagi pacjenta; wprowadzona wartość
musi być numeryczna, wyrażana w kilogramach,

•

Wzrost – pole opcjonalne, służące do wprowadzenia wzrostu pacjenta; wprowadzona
wartość musi być numeryczna, wyrażana w centymetrach,

•

Obwód pasa – pole opcjonalne, służące do wprowadzenia obwodu pasa pacjenta,
wprowadzona wartość musi być numeryczne, wyrażana w centymetrach,

•

Wskaźnik BMI – pole zablokowane do edycji; automatycznie wypełniane na podstawie
obliczenia wskaźnika BMI z danych wagi oraz wzrostu,

•

Ciśnienie skurczowe – pole opcjonalne, służące do wprowadzania wartości ciśnienia
skurczowego pacjenta; wprowadzona wartość musi być numeryczna, wyrażana w Mm[Hg],

•

Ciśnienie rozkurczowe – pole obowiązkowe jeżeli uzupełniono pole ciśnienie skurczowe,
służące do wprowadzenia wartości ciśnienia rozkurczowego pacjenta; wprowadzona wartość
musi być numeryczna, wyrażana w Mm[Hg],

•

Ocena miarowości rytmu serca – pole opcjonalne, wartość wybierana z listy rozwijalnej,

•

Status używania przez pacjenta wyrobów tytoniowych – pole opcjonalne; wartość
wybierana z listy rozwijalnej; jeżeli to pole jest jedynym uzupełnianym podczas rejestracji
wywiadu medycznego, wówczas podanie daty nie jest konieczne.
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Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Dodaj wywiad”, system
zamknie formularz dodawania informacji z wywiadu medycznego i wyświetli wprowadzone
informacje w formie tabelarycznej.

Rysunek 207 Wprowadzone informacje z wywiadu medycznego

Możliwe jest dodanie więcej niż jednego wywiadu medycznego w ramach tego samego zdarzenia
medycznego.

8.1.6 Uzupełnianie danych historii ciąży
Aplikacja

umożliwia

dodanie

historii

ciąży

pacjentki

do

aktualnie

rejestrowanego,

lub

zarejestrowanego wcześniej zdarzenia medycznego. Dodanie historii ciąży nie jest obowiązkowe
podczas rejestrowania zdarzenia medycznego.
Sekcja dotycząca historii ciąży pacjentki widoczna jest jedynie w przypadku, gdy w danych pacjenta
podana płeć wskazuje na kobietę.
Aby dodać historię ciąży, należy wybrać przycisk „+ Dodaj informację o przebiegu ciąży” na
formularzu rejestracji zdarzenia medycznego.
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Rysunek 208 Dodawanie historii ciąży pacjentki

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania informacji dotyczących historii ciąży pacjentki.
Na formularzu należy uzupełnić pola:
•

Status ciąży – pole obowiązkowe, wybór: Ciąża / Brak ciąży

W przypadku wyboru Status ciąży = „Ciąża”
•

Data wykonania obserwacji/badania – data, domyślnie data zdarzenia medycznego,

•

Ciąża mnoga – checkbox, domyślnie nie zaznaczony

•

Zmiana mnogości ciąży – checkbox, zaznaczyć, jeżeli nastąpiła zmiana liczby płodów - np. w
w wyniku odnotowania ich większej liczby od ostatniego badania, lub następstwa
częściowego poronienia

•

Metoda wyliczania daty porodu – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy rozwijalnej,

•

Przewidywana data porodu – pole obowiązkowe, uzupełniane w formacie DD-MM-RRR, lub
wybierane za pomocą ikony kalendarza (nie może być wcześniejsza niż data zdarzenia
medycznego, ani późniejsza od niego o 294 dni)
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W przypadku wyboru Status ciąży = „Brak ciąży”
•

Data rejestracji – data, domyślnie data zdarzenia medycznego,

•

Przyczyna zakończenia ciąży – dostępna lista wyboru przyczyn

W obu przypadkach dodatkowo:
•

Pracownik medyczny wykonujący świadczenie – pole obowiązkowe, automatycznie
wypełniane danymi pracownika medycznego zalogowanego do aplikacji – jeżeli ma rolę
Lekarza lub Położnej, możliwe do edycji.

Rysunek 209 Formularz dodawania historii ciąży – status: Ciąża

Rysunek 210 Formularz dodawania historii ciąży – status: Brak ciąży
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Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Zapisz”, system zamknie
formularz wprowadzania danych dotyczących ciąży pacjentki i wyświetli wprowadzone informacje w
formie tabelarycznej.

Rysunek 211 Wprowadzone informacje dotyczące ciąży pacjentki

Możliwe jest dodanie maksymalnie jednej informacji na temat historii ciąży w ramach jednego
zdarzenia medycznego.

8.1.7 Uzupełnienie danych procedury (ICD9)
Aplikacja

umożliwia

dodanie

wykonanej

procedury

do

aktualnie

rejestrowanego,

lub

zarejestrowanego wcześniej zdarzenia medycznego. Dodanie przynajmniej jednej procedury lub
rozpoznania jest obowiązkowe podczas rejestrowania zdarzenia medycznego.
Aby dodać wykonywaną procedurę, należy wybrać przycisk „+ Dodaj procedurę” na formularzu
rejestracji zdarzenia medycznego.
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Rysunek 212 Dodawanie procedury (ICD9)

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania procedury:
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Rysunek 213 Formularz dodawania procedury

Na formularzu należy uzupełnić pola:
•

Procedura – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy rozwijalnej zawierającej wszystkie
procedury ICD9,

•

Data i czas rozpoczęcia procedury – pole obowiązkowe, automatycznie wypełniane
wprowadzoną datą zakończenia zdarzenia medycznego, możliwe do edycji poprzez
wprowadzenie daty w formacie DD-MM-RRR HH:MM, lub poprzez wybranie ikony
kalendarza, wprowadzona wartość musi zawierać się w czasie zdarzenia medycznego i nie
może być wyższa niż data i czas zakończenia procedury

•

Data i czas zakończenia procedury - pole obowiązkowe, możliwe do edycji poprzez
wprowadzenie daty w formacie DD-MM-RRR HH:MM, lub poprzez wybranie ikony
kalendarza, wprowadzona wartość musi zawierać się w czasie zdarzenia medycznego i nie
może być niższa niż data i czas rozpoczęcia procedury.

•

Pracownik medyczny potwierdzający procedurę - pole obowiązkowe, automatycznie
wypełniane danymi pracownika medycznego zalogowanego do aplikacji, możliwe do edycji,

•

Strona ciała – pole opcjonalne, pozwalające wybrać z listy stronę ciała, której dotyczyła
rejestrowana procedura medyczna,

•

Okolica ciała – pole opcjonalne, pozwalające wybrać z listy okolicę ciała, w której
przeprowadzono procedurę medyczną.

•

Miejsce udzielania świadczenia – pole obowiązkowe, domyślnie uzupełniane MUŚ
zalogowanego użytkownika

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Dodaj procedurę”,
system zamknie formularz wprowadzania danych dotyczących procedury i wyświetli wprowadzone
informacje w formie tabelarycznej.
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Rysunek 214 Wprowadzone informacje dotyczące procedury (ICD9)

Możliwe jest dodanie więcej niż jednej procedury.

8.1.8 Uzupełnienie danych rozpoznania (ICD10)
Aplikacja umożliwia dodanie rozpoznania do aktualnie rejestrowanego, lub zarejestrowanego
wcześniej zdarzenia medycznego. Dodanie przynajmniej jednego rozpoznania lub procedury jest
obowiązkowe podczas rejestrowania zdarzenia medycznego.
Aby dodać rozpoznanie, należy wybrać przycisk „+ Dodaj rozpoznanie” na formularzu rejestracji
zdarzenia medycznego.
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Rysunek 215 Dodawanie rozpoznania (ICD10)

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania rozpoznania:
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Rysunek 216 Formularz dodawania rozpoznania głównego

Na formularzu należy uzupełnić pola:
•

Rozpoznanie główne – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy rozwijalnej zawierającej
wszystkie rozpoznania ICD10,

•

Data i czas rozpoznania – pole obowiązkowe, automatycznie wypełniane datą bieżącą,
możliwe do edycji poprzez wprowadzenie daty w formacie DD-MM-RRR HH:MM, lub poprzez
wybranie ikony kalendarza, wprowadzona wartość nie może być późniejsza niż data i czas
zakończenia zdarzenia medycznego,

•

Pracownik medyczny potwierdzający rozpoznanie - pole obowiązkowe, automatycznie
wypełniane danymi pracownika medycznego zalogowanego do aplikacji, możliwe do edycji,

•

Strona ciała – pole opcjonalne, wartość wybierana z listy rozwijalnej, służące do określenia
strony ciała, której dotyczy rozpoznanie,

•

Okolica ciała – pole opcjonalne, wartość wybierana z listy rozwijalnej, służące do określenia
okolicy ciała, której dotyczy rozpoznanie,

•

Miejsce udzielania świadczenia – pole obowiązkowe, domyślnie uzupełniane MUŚ
zalogowanego użytkownika

•

Dodaj rozpoznanie dodatkowe – opcja, po uzupełnieniu pól obowiązkowych dla
rozpoznania głównego, istnieje możliwość wprowadzenia rozpoznania dodatkowego, które
opatrzone jest taki samymi polami i ich wymagalnością jak rozpoznanie główne, po
uzupełnieniu informacji rozpoznania dodatkowego, możliwe jest wprowadzenie kolejnego
rozpoznania dodatkowego.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Dodaj rozpoznanie”,
system zamknie formularz wprowadzania danych dotyczących rozpoznania i wyświetli wprowadzone
informacje w formie tabelarycznej.
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Rysunek 217 Wprowadzone informacje dotyczące rozpoznania

Możliwe jest dodanie więcej niż jednego rozpoznania, jednakże każde kolejne będzie rozpoznaniem
dodatkowym. Dodanie rozpoznania dodatkowego możliwe jest jedynie po wprowadzeniu
rozpoznania głównego, zaś uzupełniane pola są tożsame z polami dla rozpoznania głównego.

Rysunek 218 Formularz dodawania rozpoznania dodatkowego

8.1.9 Uzupełnienie danych alergii
Aplikacja umożliwia dodanie danych dotyczących alergii pacjenta. Dane dotyczące alergii nie są
obowiązkowe podczas rejestrowania zdarzenia medycznego.
Aby dodać informacje o alergiach pacjeta, należy wybrać przycisk „+ Dodaj informacje o alergiach”
na formularzu rejestracji zdarzenia medycznego.
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Rysunek 219 Dodawanie informacji o alergii

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania informacji o alergii:
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Rysunek 220 Formularz informacji o alergii

Na formularzu należy uzupełnić pola:
•

Immunologiczna reakcja organizmu – pole obowiązkowe, radiobutton, do wyboru opcje:
Alergia lub Nietolerancja

•

Kategoria reakcji – pole obligatoryjne, lista rozwijalna, możliwość wyboru kilku wartości,

•

Informacja o alergenie – pole obligatoryjne, lista rozwijalna, możliwość wyboru jednej
wartości,

•

Status alergii – pole obligatoryjne, lista rozwijalna, możliwość wyboru jednego z trzech
statusów (aktywna, nieaktywna, wyleczona)

•

Data początku wystąpienia alergii – pole obligatoryjne, pole daty,

•

Objawy reakcji alergicznej – pole obligatoryjne, lista rozwijalna, możliwość wyboru jednej
wartości, możliwość dodania kilku objawów za pomocą przycisku „Dodaj objaw”

•

Pracownik medyczny potwierdzający badanie - pole obligatoryjne, uzupełnione
domyślnie

danymi zalogowanego użytkownika, z możliwością edycji (lista zawężona do

pracowników medycznych w danym MUŚ)
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Dodaj informacje o
alergii”, system zamknie formularz wprowadzania danych dotyczących rozpoznania i wyświetli
wprowadzone informacje w formie tabelarycznej.

8.1.10

Uzupełnienie danych rozliczenia z NFZ

Aplikacja umożliwia dodanie rozliczenia z NFZ do aktualnie rejestrowanego, lub zarejestrowanego
wcześniej zdarzenia medycznego. Dodanie danych rozliczenia z NFZ nie jest obowiązkowe podczas
rejestrowania zdarzenia medycznego.
Sekcja dotycząca danych rozliczenia z NFZ widoczna jest jedynie w przypadku wizyty refundowanej.
Dodanie danych rozliczenia możliwe jest tylko jeżeli:
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•

wprowadzono wcześniej rozpoznanie główne,

•

potwierdzono uprawnienia pacjenta do świadczeń

•

uzupełniono datę zakończenia zdarzenia medycznego

Aby dodać dane rozliczenia z NFZ, należy wybrać przycisk „+ Dodaj informację o rozliczeniu” na
formularzu rejestracji zdarzenia medycznego:

Rysunek 221 Dodawanie danych rozliczenia z NFZ

Następnie wyświetlony zostanie formularz dodawania informacji dotyczących danych rozliczenia z
NFZ:
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Rysunek 222 Formularz dodawania danych rozliczenia z NFZ

W lewej sekcji formularza wyświetlone są informacje dotyczące Zdarzenia Medycznego, do którego
dodawane są dane rozliczenia z NFZ:
•

Data początku realizacji świadczenia – informacja pobierana z daty rozpoczęcia Zdarzenia
Medycznego wprowadzonej podczas uzupełniania jego danych,

•

Data końca realizacji świadczenia – informacja pobierana z daty zakończenia Zdarzenia
Medycznego wprowadzonej podczas uzupełniania jego danych,

•

Data przygotowania danych rozliczeniowych – data bieżąca systemowa zalogowanego
użytkownika systemu,

•

Okres rozliczeniowy – informacja o miesiącu, w którym następuje rozliczenie świadczenia z
NFZ, pobierana na podstawie wprowadzonej daty zakończenia Zdarzenia Medycznego,

•

Uprawnienia do świadczeń – status uprawnienia pacjenta do realizowanych świadczeń,

•

Identyfikator ubezpieczenia – wskazanie oddziału NFZ odpowiedniego dla rozliczenia,

•

Numer kontraktu z NFZ – numer wprowadzony przez użytkownika podczas tworzenia
wizyty i wprowadzania danych pacjenta.

W prawej sekcji formularza wyświetlona jest informacja na temat wprowadzonego wcześniej do
Zdarzenia Medycznego Rozpoznania głównego oraz pola, które należy uzupełnić:
•

Rozpoznania dodatkowe – pole opcjonalne, w którym z listy zapełnionej wprowadzonymi
do zdarzenia medycznego rozpoznaniami dodatkowymi, możliwe jest wybranie dowolnej ich
ilości

•

Zakres świadczeń – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy wypełnionej pozycjami ze
słownika płatnika (produkt kontraktowy)

•

Rodzaj świadczenia – pole obowiązkowe, umożliwiające wybór rodzaju świadczenia, który
ma wpływ na wartości możliwe do wybrania w polu kolejnym,

•

Kod świadczenia – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy wypełnionej pozycjami z
katalogu płatnika. W zależności od wybranego rodzaju świadczenia, są to wartości
odpowiednie dla wizyty pielęgniarskiej lub porady medycznej,
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•

Wariant zakresu świadczeń – pole obowiązkowe, z możliwością wprowadzenia dowolnej
wartości ręcznie; inaczej wyróżnik zakresu świadczeń.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu przycisku „Zapisz”, system zamknie
formularz wprowadzania danych rozliczenia z NFZ i wyświetli wprowadzone informacje w formie
tabelarycznej:

Rysunek 223 Wprowadzone informacje dotyczące rozliczenia z NFZ

Możliwe jest wprowadzenie tylko jednego zestawu danych dotyczących rozliczenia z NFZ w ramach
jednego Zdarzenia Medycznego.

8.1.11

Zapisanie utworzonego zdarzenia medycznego

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, można zarejestrować zdarzenie medyczne,
poprzez wybranie przycisku „Zarejestruj zdarzenie medyczne” na formularzu rejestracji zdarzenia
medycznego.
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Rysunek 224 Uzupełniony formularz rejestracji zdarzenia medycznego

Dla uaktywnienia przycisku Zarejestruj zdarzenie medyczne, użytkownik musi zarejestrować jako
minimum informację o:
•

Typie zdarzenia medycznego

•

Dacie/czasie rozpoczęcia

•

Dacie/czasie zakończenia

•

Oddziale NFZ

•

Numerze umowy NFZ
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•

Rozpoznanie (ICD10) lub Procedura (ICD9) - przynajmniej jeden wpis

Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj zdarzenie medyczne system zweryfikuje uzupełnienie
zasobów w zależności od wybranego Typu zdarzenia medycznego, w przypadku braku
obowiązkowego zasobu – komunikat błędu zostanie przekazany w górnej części ekranu na
czerwonym tle.

Rysunek 225 Rejestracja zdarzenia medycznego – komunikat weryfikacji uzupełnienia zasobów

W przypadku kompletu wymaganych danych system zapisze uzupełnione zdarzenie medyczne i
przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji, prezentując przy tym komunikat o prawidłowym
zarejestrowaniu zdarzenia medycznego wraz z jego identyfikatorem.

Rysunek 226 Komunikat o sukcesie rejestracji Zdarzenia Medycznego

8.2 Wyszukiwanie zdarzenia medycznego
8.2.1 Role użytkowników biznesowych
wyszukiwania zdarzeń medycznych

uprawnionych

do

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do tworzenia zdarzeń medycznych i wszystkich
zawartych w nich komponentów omówionych w kolejnych podrozdziałach są:
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•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz,

•

Położna/ Położny

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Asystent medyczny

8.2.2 Wyszukiwanie zdarzeń medycznych
Do obsługi zdarzeń medycznych służy sekcja „Zdarzenia medyczne” znajdującą się w menu
bocznym oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu wyszukania zdarzenia medycznego, należy w
menu bocznym rozwinąć sekcję „Zdarzenia medyczne” i wybrać opcję „Wyszukaj”. Można tę opcję
wybrać również na stronie głównej.

Rysunek 227 Wyszukiwanie zdarzenia medycznego ze strony głównej aplikacji

Po przejściu do wyszukiwarki zdarzeń medycznych, wyświetlony zostanie ekran wyszukiwarki
zdarzeń medycznych z możliwością określenia kryteriów wyszukiwania.
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Rysunek 228 Wyszukiwarka zdarzeń medycznych

Użytkownik wprowadza dane służące do określenia kryteriów wyszukiwania:
•

Data i czas od – pole opcjonalne służące do określenia początku okresu przeszukiwania
zdarzeń medycznych; domyślnie podpowiedziana data sprzed 2 tygodni w stosunku do
bieżącej daty systemowej; możliwe do edycji poprzez wprowadzenie daty i godziny w
formacie DD-MM-RRR HH-MM z możliwością wyboru daty i czasu z kalendarza,

•

Data i czas do - pole opcjonalne służące do określenia końca okresu przeszukiwania zdarzeń
medycznych; możliwe do edycji poprzez wprowadzenie daty i godziny w formacie DD-MMRRR HH-MM z możliwością wyboru daty i czasu z kalendarza,

•

Identyfikator ZM – pole opcjonalne służące do wprowadzenia nadanego wcześniej
identyfikatora zdarzenia medycznego. Identyfikator to ciąg 36 znaków, przykład wyglądu:
7c2c4b9f-b144-47c3-8e99-b39d2d9ab2ff

•

Numer PESEL – pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie wprowadzenia
numeru PESEL pacjenta w polu poniżej,
o

PESEL pacjenta – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Numer PESEL”
służące do wprowadzenia numer PESEL pacjenta, jeżeli aktywna jest wizyta pacjenta,
pole automatycznie uzupełnione numerem PESEL pacjenta,

•

Inny identyfikator – pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie
wprowadzenia danych dotyczących innego identyfikatora dla osób nieposiadających numeru
PESEL w polach poniżej wyświetlanych po zaznaczeniu,
o

Kraj nadania numeru identyfikującego – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono
checkbox „Inny identyfikator”; wartość wybierana z listy rozwijalnej aktywowanej po
wprowadzeniu minimum trzech pierwszych znaków nazwy kraju, w którym nadano
numer identyfikujący

o

Rodzaj numeru identyfikującego – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox
„Inny identyfikator”, służące do wyboru rodzaju numeru identyfikującego –
identyfikatora krajowego lub numeru paszportu

o

Numer identyfikujący – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Inny
identyfikator”, służące do wprowadzenia numeru identyfikującego pacjenta,
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•

Wyszukaj tylko dokumenty wystawione przeze mnie – pole checkbox, którego
zaznaczenie spowoduje zawężenie wyników wyszukiwania do zdarzeń medycznych
wystawionych tylko przez zalogowanego Użytkownika. Niezaznaczenie tego pola pozwoli na
wyświetlenie zdarzeń medycznych wystawionych przez zalogowanego Użytkownika oraz
innych lekarzy dla osób, które upoważniły Użytkownika do dostępu do swoich dokumentów
medycznych.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, Użytkownik wybiera przycisk „Wyszukaj” i w sekcji
poniżej wyświetlone zostaną wszystkie rekordy spełniające zadane kryteria wyszukiwania.

Rysunek 229 Wyszukane zdarzenia medyczne

Wyświetlona w formie tabelarycznej lista zawiera informacje na temat:
•

Identyfikatora ZM – unikalnego numeru nadanego dla konkretnego zdarzenia medycznego,

•

Daty rozpoczęcia – daty rozpoczęcia zdarzenia medycznego

•

Daty zakończenia – daty zakończenia zdarzenia medycznego jeżeli zostało ono zakończone

•

Statusu zdarzenia medycznego – „Zakończone”, „W trakcie”, „Przepustka pacjenta”

•

Status rozliczenia – informacja o tym, czy do zdarzenia medycznego zostały zarejestrowane
dane rozliczenia z NFZ. W przypadku zarejestrowanych danych rozliczenia z NFZ w zdarzeniu
medycznym, pole w kolumnie pozostaje puste, zaś jeżeli danych rozliczenia nie uzupełniono,
wówczas widnieje w niej informacja „Brak danych rozliczeniowych”.

Z poziomu wyszukiwarki możliwe jest przejście do podglądu, edycji i anulowania zdarzenia
medycznego, które zostały opisane w następnych podrozdziałach, poprzez wybranie odpowiedniego
przycisku w ostatniej kolumnie „Akcje”.
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8.3 Podgląd zdarzenia medycznego
8.3.1 Role użytkowników biznesowych
podglądu zdarzenia medycznego

uprawnionych

do

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do podglądu zdarzeń medycznych i wszystkich
zawartych w nich komponentów omówionych w kolejnych podrozdziałach są:

•

Lekarz

•

Lekarz dentysta

•

Felczer

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz

•

Położna/Położny

•

Diagnosta laboratoryjny

•

Inny profesjonalista medyczny

•

Personel administracyjny

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna

•

Ratownik medyczny

•

Fizjoterapeuta

•

Asystent Medyczny

8.3.2 Podgląd zdarzenia medycznego
Z poziomu wyszukiwarki zdarzeń medycznych możliwe jest wyświetlenie podglądu zdarzenia
medycznego poprzez wybranie opcji „Podgląd” z kolumny akcje, w wierszu, który chcemy
wyświetlić.
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Rysunek 230 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - przejście do podglądu

Po wybraniu przycisku „Podgląd” wyświetlony zostanie ekran zawierający wszystkie informacje
dotyczące wybranego zdarzenia medycznego.
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Rysunek 231 Podgląd zdarzenia medycznego

Po wybraniu przycisku „X” w prawym górnym rogu powyższego ekranu, Użytkownik zostanie
przeniesiony z powrotem na ekran wyszukiwarki Zdarzeń Medycznych prezentujący wyniki
wyszukiwania o zadanych wcześniej kryteriach wyszukiwania.

8.4 Edycja zdarzenia medycznego
8.4.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do edycji
zdarzeń medycznych
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do tworzenia zdarzeń medycznych i wszystkich
zawartych w nich komponentów omówionych w kolejnych podrozdziałach są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz,

•

Położna/ Położny

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Asystent medyczny.

8.4.2 Edycja zdarzenia medycznego
Z poziomu wyszukiwarki zdarzeń medycznych możliwe jest przejście do edycji zdarzenia
medycznego poprzez wybranie opcji „Edycja” z kolumny Akcje, w wierszu, który chcemy edytować.
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Rysunek 232 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - przejście do edycji

Po wybraniu przycisku „Edycja” użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Aktualizacji zdarzenia
medycznego, na którym może edytować wprowadzone do zdarzenia informacje. Odbywa się to
poprzez wybranie akcji „Edytuj” w wierszu w zasobie (wywiad medyczny, procedura, rozpoznanie,
etc.), który użytkownik chce edytować. Edycja lub dodawanie nowych informacji w ramach danego
zasobu odbywa się zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziałach Błąd! Nieznany argument
przełącznika. - Błąd! Nieznany argument przełącznika..
Poszczególne

elementy

Zdarzenia

Medycznego,

takie

jak

Wywiad

Medyczny,

Procedury,

Rozpoznania, Historia ciąży, czy też Dane rozliczenia mogą być w ramach edycji Zdarzenia
Medycznego usuwane. Aby usunąć poszczególne elementy należy wybrać akcję „Usuń” po prawej
stronie tabelarycznego wglądu w dany zasób, po prawej stronie akcji „Edytuj”.
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Rysunek 233 Edycja zdarzenia medycznego

Po zaktualizowaniu, usunięciu lub dodaniu nowych informacji dotyczących zdarzenia medycznego,
Użytkownik może zatwierdzić wprowadzone zmiany poprzez wybranie przycisku „Aktualizuj
zdarzenie medyczne” w prawym dolnym rogu ekranu.
Przycisk Aktualizuj zdarzenie medyczne będzie aktywny, jeżeli po zmianach nadal dostępne będzie
minimum informacji:
•

Typ zdarzenia medycznego
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•

Data i czas rozpoczęcia

•

Data i czas zakończenia

•

Oddziale NFZ

•

Numer umowy NFZ

•

Rozpoznanie (ICD10) lub Procedura (ICD9) - przynajmniej jeden wpis

Po naciśnięciu przycisku Aktualizuj zdarzenie medyczne system zweryfikuje uzupełnienie zasobów
w zależności od wybranego Typu zdarzenia medycznego, w przypadku braku obowiązkowego
zasobu – komunikat błędu zostanie przekazany w górnej części ekranu na czerwonym tle.

Rysunek 234 Aktualizacja zdarzenia medycznego – komunikat weryfikacji uzupełnienia zasobów

W przypadku kompletu wymaganych danych system zapisze zaktualizowane zdarzenie medyczne i
przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji, prezentując przy tym komunikat o
zaktualizowaniu zdarzenia medycznego wraz z jego identyfikatorem.

Rysunek 235 - Komunikat potwierdzający zaktualizowanie Zdarzenia Medycznego
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8.5 Usuwanie Zdarzenia Medycznego
8.5.1 Role użytkowników biznesowych
usuwania zdarzenia medycznego

uprawnionych

do

8.5.2 Usuwanie zdarzenia medycznego
Z poziomu wyszukiwarki zdarzeń medycznych możliwe jest usunięcie zdarzenia medycznego
poprzez wybranie opcji „Anuluj” z kolumny akcje, w wierszu, który chcemy usunąć.

Rysunek 236 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - anulowanie

Po wybraniu przycisku „Anuluj” wyświetlony zostanie komunikat pytający o potwierdzenie chęci
anulowania Zdarzenia Medycznego.

Rysunek 237 - Komunikat pytający o potwierdzenie anulowania Zdarzenia Medycznego

Wybranie „X” w prawym górnym rogu spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót na listę
wyszukanych Zdarzeń Medycznych, zaś wybranie „Tak” spowoduje anulowanie Zdarzenia
Medycznego i powrót na listę wyszukanych wcześniej Zdarzeń Medycznych wraz z wyświetleniem
informacji o sukcesie anulowania Zdarzenia Medycznego.
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Rysunek 238 - Komunikat informujący o sukcesie anulowania Zdarzenia Medycznego

8.6 Wyszukanie dokumentów medycznych
W aplikacji istnieje możliwość podglądu i pobrania danych Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
Warunkiem skorzystania z funkcjonalności jest zalogowanie się do aplikacji w odpowiedniej roli oraz
do odpowiedniej placówki. W zależności od wybranego trybu użytkownik ma dostęp do listy
dokumentów. Możliwe tryby pobrania dokumentu:
•
•
•

Tryb standardowy- dokumenty utworzone przez użytkownika lub udostępnione przez pacjenta
użytkownikowi przez IKP
;
Tryb kontynuacji leczenia- dokumenty utworzone przez placówce lub udostępnione placówce przez
pacjenta przez IKP;
Tryb ratowania życia- wszystkie dostępne dokumenty.

8.6.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
pobrania i podglądu Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej
Role użytkowników uprawnionych do pobrania i podglądu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz,

•

Położna/ Położny

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Asystent medyczny.
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8.6.2 Podgląd
dokumentu
Medycznej

Elektronicznej

Dokumentacji

W celu podglądu dokumentu należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Zdarzenia medyczne i EDM” i
wybrać opcję „Wyszukaj dokumenty medyczne”. Można tą opcję wybrać również na stronie głównej.

Rysunek 239 Formularz wyszukiwarki elektronicznej dokumentacji medycznej

Po wybraniu opcji wyświetla się formularz do wyszukania dokumentacji. Użytkownik uzupełnia
obligatoryjne pola na formularzu.
Należy podać następujące dane:
•
•
•
•
•
•

Data wystawienia od- pole domyślnie ustawia się na okres 30 dni wstecz;
Data wystawienia do – pole domyślnie ustawiające się bieżący dzień;
Identyfikator pacjenta- pole obligatoryjne. Przy utworzonej wizycie pole uzupełnia się danymi pacjenta;
Typ dokumentu- Pole do zawężenia wyników wyszukiwania i wyszukania danych w odpowiednim typie;
Typ pobrania dokumentu: Tryb standardowy, tryb kontynuacji leczenia, tryb ratowania życia;
Status dokumentu- informacja o dostępności dokumentu (dokumenty dostępne w placówce, dokumenty
online, wszystkie).

Po uzupełnieniu danych i wyborze przycisku „Wyszukaj” system, w zależności od trybu pobrania
dokumentu, wyświetli listę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

235

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

8.7 Pobranie
Medycznej

Elektronicznej

Dokumentacji

System umożliwia pobranie dokumentacji Medycznej. Uprawniony użytkownik będzie mógł pobrać
wybrany dokument.

8.7.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
pobrania i podglądu Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej
Role użytkowników uprawnionych do pobrania i podglądu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Pielęgniarka/ Pielęgniarz,

•

Położna/ Położny

•

Diagnosta laboratoryjny,

•

Inny profesjonalista medyczny,

•

Personel administracyjny,

•

Farmaceuta

•

Higienistka szkolna,

•

Ratownik medyczny,

•

Fizjoterapeuta,

•

Asystent medyczny.

8.7.2 Pobranie dokumentu
Po wyświetleniu listy Elektronicznych Dokumentów Medycznych opisanych w rozdziale 8.6.2 istnieje
możliwość pobrania dokumentu. Po wyświetleniu się listy dokumentów użytkownik używa przycisku
„Pobierz”. System pobiera dokument i pozwala na przejrzenie dokumentacji medycznej.
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Rysunek 240 Przykładowy fragment dokumentu transformaty EDM

9 Obsługa szczepień COVID
9.1 Dodanie
badania
szczepienia COVID

kwalifikacyjnego

do

W aplikacji istnieje możliwość dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID. Warunkiem
dodania badania jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym, przed
rozpoczęciem dodawania badania należy wprowadzić dane pacjenta.
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9.1.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do dodania
badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID
Użytkownikami uprawnionymi do dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/pielęgniarz;
Położna/położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny;
Farmaceuta;
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.1.2 Utworzenie nowego
szczepienia COVID

badania

kwalifikacyjnego

do

Do obsługi szczepień służy sekcja „Szczepienia COVID” znajdującą się w menu bocznym oraz na
ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia kwalifikacji do szczepienia COVID, należy w menu
bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia COVID” i wybrać opcję „Badanie kwalifikacyjne”. Można tę
opcję wybrać również na stronie głównej wybierając „Badanie kwalifikacyjne do szczepienia
COVID”
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Rysunek 241 Utworzenie badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID

9.1.3 Uzupełnianie danych
szczepienia COVID

badania

kwalifikacyjnego

do

Uzupełnienie danych badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID następuje na formularzu
„Badanie kwalifikacyjne do szczepienia COVID”. Na formularzu badania kwalifikacyjnego pojawią
się pola umożliwiające podanie daty i godziny badania, zlecanej procedury szczepienia i wyniku
kwalifikacji do szczepienia.
Data i godzina badania są ustawiane domyślnie na czas bieżący, istnieje możliwość zmiany daty i
godziny przeprowadzenia badania maksymalnie o 24 godziny wstecz i do końca dnia dzisiejszego.
Planowana procedura jest domyślnie ustawiona na wartość „99.557 – Szczepienie przeciw COVID19”, z listy rozwijalnej można wybrać jedynie tę wartość.
Ponadto na formularzu widoczne są dane poprzedniego badania kwalifikacyjnego dla wskazanej
wcześniej procedury i informacje o szczepieniu pacjenta, jeżeli takie miało już miejsce.

Rysunek 242 Formularz badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID

W kolejnym kroku podejmujemy decyzję o tym, czy pacjent kwalifikuje się do szczepienia na
planowaną procedurę. W przypadku wyboru opcji „Zakwalifikowany” użytkownik może kliknąć
przycisk „Wystaw” w celu rejestracji nowego badania kwalifikacyjnego.
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Rysunek 243 Decyzja o niezakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia COVID

Natomiast w przypadku wyboru opcji „Niezakwalifikowany” użytkownik musi podać przyczynę
niezakwalifikowania do szczepienia. Konieczne jest także wybranie powodu braku kwalifikacji.
Opcjonalne jest wpisanie notatki, gdzie możemy podać między innymi rodzaj poradni, do której
skierowano pacjenta.
Wybór opcji „Odroczono do dnia” spowoduje konieczność podania daty odroczenia, powodu
odroczenia oraz opcjonalnie notatki. Powód odroczenia należy wybrać z listy dostępnych wartości.

Rysunek 244 Odroczenie szczepienia do wskazanego dnia

Natomiast wybór opcji „Odroczono długoterminowo i skierowano na konsultację do poradni
specjalistycznej” spowoduje konieczność podania powodu odroczenia oraz opcjonalnie notatki.
Powód odroczenia należy wybrać z listy dostępnych wartości.
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W przypadku pozytywnej walidacji badania kwalifikacyjnego, po wypełnieniu wszystkich
obligatoryjnych pól i przyciśnięciu przycisku „Wystaw” system wyświetli transformatę badania
kwalifikacyjnego i umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem lub
Certyfikatem e-ZLA.

Rysunek 245 Podpis kwalifikacji do szczepienia COVID

Podpisana Kwalifikacja jest ważna w systemie przez 24h od daty wystawienia.
W przypadku udanego podpisu dokumentu badania kwalifikacyjnego, na stronie głównej pojawi się
znikający komunikat informujący o zakończeniu rejestracji kwalifikacji do szczepienia COVID dla
pacjenta.

Rysunek 246 Rejestracja kwalifikacji do szczepienia COVID zakończona sukcesem
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9.2 Wyszukanie badań kwalifikacyjnych COVID
W aplikacji istnieje możliwość wyszukania badań kwalifikacyjnych do szczepienia COVID. Warunkiem
wyszukania jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta oraz zdefiniowanie zakresu dat, z
których badania mają zostać odnalezione.

9.2.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych
wyszukania badań kwalifikacyjnych COVID

do

Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/pielęgniarz;
Położna/położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny;
Farmaceuta;
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.2.2 Wyszukanie badań kwalifikacyjnych COVID
W celu wyszukania badań kwalifikacyjnych, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia
COVID” i wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej.

9.2.3 Uzupełnianie danych wyszukiwania badań kwalifikacyjnych
COVID
Uzupełnienie danych wyszukiwania badań kwalifikacyjnych do szczepienia COVID następuje na
formularzu „Wyszukiwanie badań kwalifikacyjnych COVID”.
Chcąc odnaleźć badanie Użytkownik musi wprowadzić identyfikator Pacjenta, a także zdefiniować
zakres dat.
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlona lista z wyszukanymi badaniami i
dostępnymi dla nich akcjami.

Rysunek 247 Formularz wyszukiwania badań kwalifikacyjnych COVID
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9.3 Edycja badania kwalifikacyjnego COVID
W aplikacji istnieje możliwość edycji badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID, które nie
zostało jeszcze podpisane. Warunkiem edycji jest wcześniejsze wyszukanie badania na podstawie
danych identyfikujących pacjenta oraz zakresu dat, w którym badanie zostało wykonane, za pomocą
funkcji wyszukiwania badań kwalifikacyjnych COVID opisanej w rozdziale powyżej.

9.3.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do edycji
badania kwalifikacyjnego COVID
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/pielęgniarz;
Położna/położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny;
Farmaceuta;
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień)

9.3.2 Edycja badania kwalifikacyjnego COVID
W celu edycji badania kwalifikacyjnego COVID należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Szczepienia COVID” i wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Następnie zgodnie z instrukcjami w
rozdziale Wyszukanie badań kwalifikacyjnych COVID wyszukać badanie kwalifikacyjne, które ma
zostać poddane edycji.
Następnie na wyświetlonej poniżej liście badań kwalifikacyjnych dla zdefiniowanego zakresu dat
oraz pacjenta, z sekcji „Akcje” należy wybrać przycisk „Edycja”, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu:
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Rysunek 248 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego COVID do edycji

Aplikacja wyświetli wówczas ekran edycji badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID, na którym
edytować można „Data i godzina badania”, „Planowana procedura” oraz „Decyzja o kwalifikacji
pacjenta do szczepienia” zgodnie z instrukcją w rozdziale Utworzenie nowego badania

kwalifikacyjnego do szczepienia COVID, a następnie zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk
„Aktualizuj badanie”, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Rysunek 249 Edycja badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID

Wyświetlona zostanie transformata badania kwalifikacyjnego (analogicznie do Utworzenie nowego
badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID) i umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem
Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA. Podpisana Kwalifikacja jest ważna w systemie przez
24h od daty wystawienia.
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9.4 Anulowanie badania kwalifikacyjnego COVID
W aplikacji istnieje możliwość anulowania badania kwalifikacyjnego. Warunkiem anulowania jest
wcześniejsze wyszukanie badania na podstawie danych identyfikujących pacjenta oraz zakresu dat,
w którym badanie zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania badań kwalifikacyjnych
opisanej w rozdziale Wyszukanie badań kwalifikacyjnych COVID.

9.4.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych
anulowania badania kwalifikacji COVID

do

Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/pielęgniarz;
Położna/położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny;
Farmaceuta;
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień)

9.4.2 Anulowanie badania kwalifikacyjnego COVID
W celu anulowania badania kwalifikacyjnego należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia
COVID” i wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Następnie zgodnie z instrukcjami w rozdziale

Wyszukanie badań kwalifikacyjnych COVID wyszukać badanie kwalifikacyjne, które ma zostać
anulowane.
Następnie na wyświetlonej poniżej liście badań kwalifikacyjnych dla zdefiniowanego zakresu dat
oraz pacjenta, z sekcji „Akcje” należy wybrać przycisk „Anuluj”, zgodnie z poniższym zrzutem
ekranu:
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Rysunek 250 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego COVID do anulowania

Wyświetlone zostanie okno dialogowe pytające o potwierdzenie zamiaru anulowania badania
kwalifikacyjnego, na którym wybranie przycisku „Usuń kwalifikację” spowoduje anulowanie
badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID.

Rysunek 251 Pytanie o potwierdzenie anulowania badania kwalifikacyjnego COVID

Następnie wyświetlony zostanie komunikat informujący o powodzeniu anulowania badania
kwalifikacyjnego COVID:

Rysunek 252 Potwierdzenie sukcesu anulowania badania kwalifikacyjnego COVID
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Jeżeli do badania kwalifikacyjnego COVID przed anulowaniem zarejestrowane zostało szczepienie
COVID, wówczas jego anulowanie nie jest możliwe. W przypadku próby anulowania takiego badania,
wyświetlony zostanie komunikat:

Rysunek 253 Brak możliwości anulowania badania kwalifikacyjnego COVID

9.5 Dodanie nowego szczepienia przeciwko COVID
W aplikacji istnieje możliwość zarejestrowania nowego szczepienia przeciwko COVID. Warunkiem
dodania szczepienia jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym, przed
rozpoczęciem dodania szczepienia należy wprowadzić dane pacjenta.

9.5.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do dodania
szczepienia
Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.5.2 Utworzenie nowego szczepienia COVID.
W celu utworzenia nowego szczepienia COVID, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Szczepienia COVID” i wybrać opcję „Stwórz nowe szczepienie”. Można tę opcję wybrać również na
stronie głównej.
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Rysunek 254 Stworzenie nowego szczepienia przeciwko COVID

9.5.3 Uzupełnianie danych nowego szczepienia
Uzupełnienie danych nowego szczepienia następuje na formularzu „Wprowadź dane szczepienia
COVID”.
Przed wyświetleniem formularza rejestracji szczepienia, system sprawdza czy dla pacjenta istnieje
aktywna elektroniczna kwalifikacja do szczepienia. Jeśli tak będzie, system wyświetli komunikat o
odnalezieniu kwalifikacji i automatycznie wczyta jej dane do formularza, a Użytkownik musi wypełnić
jedynie pozostałe obligatoryjne pola na formularzu, które dotyczą już samej procedury szczepienia.
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Rysunek 255 Formularz rejestracji nowego szczepienia COVID – kwalifikacja elektroniczna

W przypadku nie odnalezienia kwalifikacji elektronicznej dla pacjenta, system zaprezentuje
komunikat informujący o jej braku. W tej sytuacji system zaznacza checkbox „Wydano w wersji
papierowej”, a Użytkownik musi uzupełnić wszystkie wymagane pola dotyczące kwalifikacji pacjenta
do szczepienia.

Rysunek 256 Dane szczepienia na formularzu

Na formularzu należy podać następujące dane o badaniu kwalifikacyjnym pacjenta do szczepienia:
•

Rola pracownika medycznego - lista rozwijalna z rolami, które mogą przeprowadzać
kwalifikację do szczepienia, pole obowiązkowe

250

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

•
•
•
•

Pracownik medyczny - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, można wyszukać pracownika po
nazwisku, po wyborze pracownika automatycznie uzupełni się kolejne pole na formularzu,
czyli NPWZ
NPWZ - pole obowiązkowe dla pracowników posiadających NPWZ, po podaniu NPWZ
automatycznie uzupełni się pole "Pracownik medyczny" imieniem i nazwiskiem
przypisanym do podanego NPWZ,
PESEL - pole obowiązkowe dla pracowników, którzy nie posiadają NPWZ, po podaniu
numeru PESEL automatycznie uzupełni się pole "Pracownik medyczny" imieniem i
nazwiskiem przypisanym do podanego numeru PESEL
Data i godzina - pole obowiązkowe, domyślnie data bieżąca z możliwością edycji, data
kwalifikacji nie może być późniejsza niż data wykonania szczepienia

Aby zarejestrować szczepienie użytkownik musi wypełnić dane o szczepieniu. W zależności od wieku
pacjenta wygląd formularza w części dotyczącej danych o szczepieniu może się różnić:
•
Wykonana procedura - pole obowiązkowe, na stałe ustawiona wartość "99.557 Szczepienie przeciw COVID-19", ReadOnly
•
Szczepionka - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, dane prezentowane w kolejności (Nazwa,
podmiot odpowiedzialny, jednostka opakowania, wielkość, ean), lista wartości ograniczona do
preparatów COVID (dodatkowo, dla osób w wieku 5-11 ograniczona do wskazanej grupy wiekowej)
•
Numer serii - pole tekstowe do uzupełnienia, pole obowiązkowe,
•
Data i godzina wykonania szczepienia - pole obowiązkowe, domyślnie data bieżąca z
możliwością edycji. Możliwość wprowadzenia daty wstecz maksymalnie do 01.01.2020. Data w polu
nie może być wcześniejsza niż data kwalifikacji
•
Miejsce podania szczepienia - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, wartość domyślna "Lewe
ramię" (ustawiana po wyborze szczepionki) , można ją edytować
•
Sposób podania szczepienia - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, domyślna wartość
"Iniekcja domięśniowa" (ustawiana po wyborze szczepionki), pole edytowalne
•
Numer podawanej dawki –
a) Dla osób 12+ - pole obowiązkowe, do wyboru za pomocą kafelków lub wprowadzenia
ręcznie, domyślna wartość „1” (ustawiana również po zmianie wartości w polu
‘Szczepionka’ lub po wyborze opcji „przypominająca”), widoczne kafelki w zależności od
wyboru preparatu:
o Pfizer - 1,2,3,przypominająca
o Moderna - 1,2,3,przypominająca
o AstraZeneca - 1 i 2
o Janssen - 1,przypominająca
b) Dla osób 5-11 – pole obowiązkowe, do wyboru za pomocą kafelków lub wprowadzenia
ręcznie, możliwe wartości do wprowadzenia (wybrania) to 1, 2 oraz 3 (domyślnie
wybrane 1)
•
Liczba dawek
a) Dla osób 12+ - pole obowiązkowe, domyślnie na formularzu ustawiona wartość
"2"(wartość zmienna w zależności od wartości w polu ‘Numer podawanej dawki’ 3 →3), w
przypadku wyboru wartości „przypominająca” w polu ‘Numer podawanej dawki’ pole
przyjmuje tą wartość, pole przyjmuje wartość domyślną po zmianie w polu ‘Szczepionka’

•

b) Dla osób 5-11 - pole wymagalne, domyślnie wybrana wartość 2, zmienna w zależności od
wyboru numeru dawki (3->3)
Ilość podanej szczepionki –
a) Dla osób 12+ - pole tekstowe, wymagalne, domyślnie uzupełnianie:
a. AstraZeneca 0.5 niezależnie od numeru dawki
b. Janssen 0.5 niezależnie od numeru dawki
c. Pfizer 0.3 niezależnie od numeru dawki
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d. Moderna 0.5 dla numeru dawki 1,2,3 i 0.25 dla dawki przypominającej
b) Dla osób 5-11 – pole wymagalne, domyślnie 0.2, pole nieedytowalne
•
Jednostka - lista rozwijalna z wartościami, pole obowiązkowe, domyślnie na formularzu
ustawiona wartość "ml", pole edytowalne,
•
Finansowanie szczepienia - lista rozwijalna pole obowiązkowe, domyślnie wartość
"Publiczne - szczepienie w punkcie szczepień", można ją edytować
•
Informacje dodatkowe - pole tekstowe do uzupełnienia, pole opcjonalne
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz i zakończ wizytę”
system zapisze szczepienie, jednakże nie wyświetli transformaty dokumentu potwierdzającego
wykonanie szczepienia i nie umożliwi jej podpisania, zaś wyczyści wprowadzone dane pacjenta i
umożliwi wprowadzenie ich na nowo dla kolejnego pacjenta.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz szczepienie” system
wyświetli transformatę dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia i umożliwi podpisanie
jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.

Rysunek 257 Transformata szczepienia do podpisu

Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.
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9.6 Dodanie
nowego
kwalifikacją

szczepienia

COVID

z

W aplikacji istnieje możliwość zarejestrowania nowego szczepienia COVID z kwalifikacją, bez
konieczności rejestrowania wcześniejszej wizyty kwalifikacyjnej. Warunkiem dodania szczepienia
COVID z kwalifikacją jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym, przed
rozpoczęciem dodawania szczepienia należy wprowadzić dane pacjenta.

9.6.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do dodania
szczepienia COVID z kwalifikacją
Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia z kwalifikacją są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.6.2 Utworzenie nowego szczepienia COVID z kwalifikacją
W celu utworzenia nowego szczepienia COVID, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Szczepienia COVID” i wybrać opcję „Zarejestruj szczepienie z kwalifikacją”. Można tę opcję
wybrać również na stronie głównej – „Zarejestruj szczepienie COVID z kwalifikacją”.
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Rysunek 258 Rejestracja nowego szczepienia przeciwko COVID z kwalifikacją

9.6.3 Uzupełnianie
kwalifikacją

danych

nowego

szczepienia

COVID

z

Uzupełnienie danych nowego szczepienia COVID z kwalifikacją następuje na formularzu „Wprowadź
dane szczepienia COVID”. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku szczepienia z kwalifikacją,
widoczna jest informacja „Kwalifikację i szczepienie przeprowadza ten sam pracownik” .
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Rysunek 259 Formularz rejestracji szczepienia COVID wraz z autokwalifikacją

W tym przypadku jeżeli chodzi o kwalifikację, to należy podać jedynie datę i godzinę
przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego. Domyślnie jest to ustawiona data bieżąca, ale cofnięta o
jedną minutę. Istnieje możliwość edycji tej daty, jednak musi być ona wcześniejsza niż data
przeprowadzenia szczepienia.
Dane o szczepieniu wyglądają identycznie jak w przypadku opisanym przy okazji rejestracji
szczepienia z kwalifikacją elektroniczną.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz i zakończ wizytę”
system zapisze szczepienie COVID, jednakże nie wyświetli transformaty dokumentu
potwierdzającego wykonanie szczepienia i nie umożliwi jej podpisania, zaś wyczyści wprowadzone
dane pacjenta i umożliwi wprowadzenie ich na nowo dla kolejnego pacjenta.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i przyciśnięciu przycisku „Zapisz szczepienie”
system wyświetli transformatę szczepienia i umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem
Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.
Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.

9.7 Dodanie nowego szczepienia historycznego
W aplikacji istnieje możliwość zarejestrowania nowego szczepienia historycznego. Pierwszym
warunkiem dodania szczepienia jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym,
przed rozpoczęciem dodawania szczepienia należy wprowadzić dane pacjenta. Drugim warunkiem
jest przedstawienie przez pacjenta potwierdzenia wykonania szczepienia w formie dokumentu lub
na podstawie słownego oświadczenia pacjenta.

9.7.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do dodania
szczepienia
•
•

Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia są:
Lekarz, Lekarz dentysta;
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•

Felczer;

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz;

•

Położna/Położny;

•

Higienistka szkolna;

•

Ratownik medyczny;

•

Fizjoterapeuta;

•

Inny profesjonalista medyczny

•

Diagnosta laboratoryjny

•

Farmaceuta

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.7.2 Utworzenie nowego szczepienia
W celu utworzenia nowego szczepienia historycznego, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Szczepienia COVID” i wybrać opcję „Wpisz szczepienie z zagranicy”.

Rysunek 260 Utworzenie nowego szczepienia historycznego

9.7.3 Uzupełnianie danych nowego szczepienia
Uzupełnienie danych nowego szczepienia historycznego
dane szczepienia”.

następuje na formularzu „Wprowadź

Użytkownik musi wypełnić obligatoryjne pola na formularzu, które dotyczą procedury szczepienia.
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Rysunek 261 Dane szczepienia historycznego COVID

Na formularzu należy podać następujące dane o szczepieniu:
•
Kod EAN - Pole tekstowe, możliwość wprowadzenia jedynie cyfr, wymagane jedno z pól „Nazwa
szczepionki” lub „Kod EAN”.
•
Nazwa szczepionki - pole tekstowe, do wyboru ze skróconej listy lub ręcznego wpisania, wymagane jedno
z pól „Nazwa szczepionki” lub „Kod EAN”.
•
Numer serii - Pole obowiązkowe,
•
Numer podawanej dawki - pole obowiązkowe, możliwość wyboru dawki 1, 2, przypominająca, w
przypadku wybrania numeru dawki "przypominająca" pole uzupełnia się automatycznie wartością "1"
•
Liczba dawek - pole obowiązkowe, możliwe do wprowadzenia jedynie cyfry, możliwość wprowadzenia
wartości >=’numer podawanej dawki’
•
Źródło pochodzenia informacji o szczepieniu - Pole obowiązkowe, domyślnie puste, wartość wybierana z
listy
•
Data wykonania szczepienia- Pole obowiązkowe, możliwość podania daty w formacie RRRR-MM-DD
• Kraj wykonania szczepienia – pole wymagane, lista rozwijalna, konieczność podania min. 1 znaku
• Informacje dodatkowe - Pole tekstowe, opcjonalne

Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz szczepienie” system
wyświetli transformatę dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia i umożliwi podpisanie
jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.

Rysunek 262 - Transformata szczepienia do podpisu
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Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.

9.8 Wyszukiwanie szczepień COVID
W aplikacji istnieje możliwość wyszukania szczepień COVID. Warunkiem wyszukania jest uzyskanie
danych identyfikujących pacjenta oraz zdefiniowanie zakresu dat, z których szczepienia mają zostać
odnalezione.

9.8.1 Role użytkowników biznesowych
wyszukiwania szczepień COVID

uprawnionych

do

Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania szczepień są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.8.2 Wyszukiwanie szczepień COVID
W celu wyszukania szczepień COVID, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia COVID”
i wybrać opcję „Wyszukaj”.

9.8.3 Uzupełnianie danych wyszukiwania szczepienia COVID
Uzupełnienie danych wyszukiwania szczepienia następuje na formularzu „Wyszukiwanie szczepień
COVID”.
By odnaleźć szczepienia Użytkownik musi wprowadzić identyfikator Pacjenta, a także zdefiniować
zakres dat. Może także ograniczyć wybór jedynie do szczepień wykonanych przez samego siebie.
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlona lista z wyszukanymi szczepieniami i
dostępnymi dla nich akcjami:

Rysunek 263 Wyszukiwanie szczepień COVID
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9.8.4 Podgląd szczegółów szczepienia COVID
W celu podglądu szczegółów szczepienia COVID na ekranie z listą szczepień Użytkownik z listy
dostępnych akcji wybiera opcję „Podgląd”. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się nowe okno ze
szczegółami wybranego szczepienia.

Rysunek 264 Podgląd szczegółów szczepienia COVID

9.8.5 Potwierdzenie szczepienia COVID
Z poziomu wyszukiwarki szczepień COVID dostępne jest również wygenerowanie dokumentu
potwierdzającego wykonane szczepienie. Dla szczepień w statusie „Wykonane” nawet już po
pierwszej z dwóch dawek możliwe jest wygenerowanie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC). Wygląd
certyfikatu dla osoby, która przyjęła szczepienie został pokazany w rozdziale poświęconym UCC.

9.9 Edycja szczepienia COVID
W aplikacji istnieje możliwość edycji szczepienia COVID, które nie zostało jeszcze podpisane.
Warunkiem edycji jest wcześniejsze wyszukanie szczepienia na podstawie danych identyfikujących
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pacjenta oraz zakresu dat, w którym szczepieni zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania
szczepień COVID opisanej w rozdziale powyżej.

9.9.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do edycji
szczepień COVID
Użytkownikami uprawnionymi do edytowania szczepień są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.9.2 Edycja szczepienia COVID
W celu edytowania danych szczepienia COVID, na ekranie z listą szczepień Użytkownik z listy
dostępnych akcji wybiera opcję „Edytuj”. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się okno
formularza wprowadzania danych szczepienia z wprowadzonymi uprzednio danymi i możliwością
ich edycji.
W dowolnym momencie istnieje możliwość powrotu do ekranu listy szczepień, natomiast po
wprowadzeniu zmian, w celu ich zapisania Użytkownik musi nacisnąć przycisk „Aktualizuj
szczepienie”.
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Rysunek 265 Edycja danych szczepienia COVID

9.10

Anulowanie szczepienia COVID

W aplikacji istnieje możliwość anulowania szczepienia COVID. Warunkiem edycji jest wcześniejsze
wyszukanie szczepienia na podstawie danych identyfikujących pacjenta oraz zakresu dat, w którym
szczepienie zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania szczepień COVID opisanej w
rozdziale powyżej.
Opcja anulowania szczepienia COVID jest dostępna jedynie dla wystawcy danego zasobu lub
asystenta wystawcy (w przypadku lekarzy), dla innych użytkowników akcja „Anuluj” będzie
niedostępna.

9.10.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
anulowania szczepień COVID
Użytkownikami uprawnionymi do anulowania szczepień są:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.10.2

Anulowanie szczepienia COVID

W celu anulowania szczepienia COVID na ekranie z listą szczepień, Użytkownik z listy dostępnych
akcji wybiera opcję „Anuluj”. Wyświetli się nowe okno, w którym należy potwierdzić chęć anulowania
szczepienia COVID naciskając przycisk „Usuń szczepienie”. Istnieje również możliwość powrotu do
listy poprzez naciśnięcie przycisku „Powrót”.

Rysunek 266 Anulowanie szczepienia COVID

9.11 Anulowanie szczepienia historycznego
9.11.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
anulowania szczepień historycznych
Użytkownikami uprawnionymi do anulowania szczepień są:
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/Pielęgniarz;
Położna/Położny;
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•
•
•
•
•
•
•

Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny
Farmaceuta
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);
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9.11.2

Anulowanie szczepienia historycznego

W celu anulowania szczepienia historycznego na ekranie z listą szczepień, Użytkownik z listy
dostępnych akcji wybiera opcję „Anuluj”. Wyświetli się nowe okno, w którym należy potwierdzić chęć
anulowania szczepienia historycznego naciskając przycisk „Usuń szczepienie”. Istnieje również
możliwość powrotu do listy poprzez naciśnięcie przycisku „Powrót”.

Rysunek 267 Anulowanie szczepienia historycznego

9.12Zgłaszanie NOP
W celu zgłoszenia NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych), należy na ekranie wyszukiwarki
z listą szczepień z dostępnych akcji wybrać opcję „Zgłoś NOP”. Po naciśnięciu tego przycisku
użytkownik wypełnia i wysyła formularz zgłoszenia NOP.
UWAGA!!! W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox, lub innych blokujących otwieranie kart, w
celu poprawnego działania funkcjonalności zgłaszania NOP, użytkownik powinien zaznaczyć w
wyskakującym okienku zezwolenie na otwieranie wyskakujących okien w domenie gabinet.gov.pl.
W przypadku przeglądarki Firefox, jeżeli pojawi się komunikat informujący o braku możliwości
otwarcia wyskakującego okna, należy wybrać opcję „ Pozwól gabinet.gov.pl otwierać wyskakujące

okna”.
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Rysunek 268 Otwarcie wyskakującego okna

9.13Wyszukiwanie kwestionariusza wypełnianego
przez pacjenta przed szczepieniem
Aplikacja umożliwia uprawnionemu użytkownikowi na wyszukiwanie kwestionariuszy wypełnianych
przed szczepieniem, przez pacjentów z poziomu IKP.

9.13.1

Role uprawnione do wyszukiwania kwestionariusza

Użytkownikami uprawnionymi wyszukiwania kwestionariusza są:
•

Lekarz;

•

Lekarz dentysta;

•

Felczer;

•

Pielęgniarka/pielęgniarz;

•

Położna/położny;

•

Higienistka szkolna;

•

Ratownik medyczny;

•

Fizjoterapeuta;

•

Inny profesjonalista medyczny;

•

Diagnosta laboratoryjny;

•

Farmaceuta;

•

Personel administracyjny

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

9.13.2

Wyszukiwanie kwestionariusza

Wyszukiwanie kwestionariusza możliwe jest z poziomu strony głównej aplikacji poprzez wybór opcji
„Wyszukaj kwestionariusz” w zakładce „Szczepienia” w panelu bocznym lub na odpowiednim
kafelku.
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Po wyborze tej opcji trafimy na widok wyszukiwarki kwestionariuszy wstępnego wywiadu
przesiewowego

przed

szczepieniem

osoby

dorosłej

przeciw

COVID-19.

Chcąc

wyszukać

kwestionariusz, należy podać numer PESEL pacjenta. Jeśli przed wejściem na ten formularz,
użytkownik wypełni dane pacjenta, to numer PESEL przeniesie się automatycznie na odpowiednie
pole wyszukiwarki i system wyszuka kwestionariusz automatycznie.

Rysunek 269 Wyszukiwarka kwestionariusza

Jeśli pacjent wypełnił wcześniej kwestionariusz, to w tabeli zobaczymy rodzaj jego odpowiedzi na
pytania z poszczególnych sekcji. Pojawi się też znikający komunikat na zielonym tle, informujący o
znalezieniu kwestionariusza. W przypadku jego braku pojawi się tylko znikający komunikat na
czerwonym tle, informujący o nie znalezieniu kwestionariusza dla pacjenta o podanym numerze
PESEL.
Zasady prezentowania danych w tabeli
•

jeśli data wypełnienia kwestionariusza starsza niż 24h, to data oznaczona na czerwono, jeśli
nie to oznaczona na zielono

•

jeśli wszystkie odpowiedzi w 1 lub 2 sekcji pytań są negatywne to informacja oznaczona na
zielono, natomiast jeśli część odpowiedzi na pytania jest pozytywna lub nierozstrzygająca to
oznaczona na czerwono

9.13.3

Podgląd kwestionariusza

Chcąc zobaczyć wizualizację dokumentu należy wybrać z poziomu dostępnych akcji opcję „Pokaż
kwestionariusz”. Pod tabelą w sekcji „Podgląd kwestionariusza” pojawi się wtedy podgląd
dokumentu kwestionariusza w formacie PDF.
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Rysunek 270 Wizualizacja kwestionariusza wypełnianego przed szczepieniem

9.13.4
Przekierowanie na widok kwalifikacji lub szczepienia z
kwalifikacją
Z poziomu wyszukiwarki kwestionariusza użytkownik może przejść do formularza kwalifikacji lub
szczepienia z kwalifikacją. Decyzję tą podejmuje na podstawie odpowiedzi udzielonych przez
pacjenta w kwestionariuszu. W tym celu należy wybrać jedną z dwóch opcji „Kwalifikacja” lub
„Szczepienie z kwalifikacją” widocznych pod podglądem kwestionariusz.
Następnie użytkownik zostanie przeniesiony na formularz kwalifikacji lub szczepienia z kwalifikacją w
zależności od wybranej opcji. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy wcześniej została uzupełniona
sekcja „Dane Pacjenta”.
W przeciwnym razie użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wprowadzania danych pacjenta,
gdzie automatycznie uzupełni się numer PESEL pacjenta tą wartością, dla której odbyło się
wyszukiwanie kwestionariusza. W tym przypadku, po zapisaniu danych pacjenta, użytkownik również
zostanie automatycznie przekierowany do formularza kwalifikacji lub szczepienia z kwalifikacją,
które należy uzupełnić zgodnie z zaleceniami opisanymi w tym rozdziale.
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10 Obsługa szczepień innych niż
przeciwko COVID
10.1 Dodanie
badania
szczepienia

kwalifikacyjnego

do

W aplikacji istnieje możliwość dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciwko grypie,
HPV oraz innym chorobom z wyjątkiem COVID. Warunkiem dodania badania jest uzyskanie danych
identyfikujących pacjenta. W związku z tym, przed rozpoczęciem dodawania badania należy
wprowadzić dane pacjenta.

10.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia
Użytkownikami uprawnionymi do dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.1.2
Utworzenie nowego badania kwalifikacyjnego do
szczepienia
Do obsługi szczepień służy sekcja „Szczepienia” znajdującą się w menu bocznym oraz na ekranie
głównym aplikacji. W celu utworzenia kwalifikacji do szczepienia, należy w menu bocznym rozwinąć
sekcję „Szczepienia” i wybrać opcję „Badanie kwalifikacyjne”. Można tę opcję wybrać również na
stronie głównej wybierając „Badanie kwalifikacyjne do szczepienia”
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Rysunek 271 Utworzenie badania kwalifikacyjnego do szczepienia

10.1.3
Uzupełnianie danych badania kwalifikacyjnego do
szczepienia
Uzupełnienie danych badania kwalifikacyjnego do szczepienia następuje na formularzu „Badanie
kwalifikacyjne do szczepienia”. Na formularzu badania kwalifikacyjnego pojawią się pola
umożliwiające podanie daty i godziny badania, zlecanej procedury szczepienia i wyniku kwalifikacji
do szczepienia.

Rysunek 272 - Formularz badania kwalifikacyjnego do szczepienia
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Pola, które należy uzupełnić na formularzu to:
•

Data i godzina badania –ustawione domyślnie na czas bieżący, istnieje możliwość zmiany
maksymalnie o 24 godziny wstecz i do końca dnia bieżącego,

•

Planowana procedura – wartość wybierana z listy rozwijalnej, zawiera listę procedur z
wyjątkiem COVID,

•

Decyzja o kwalifikacji pacjenta do szczepienia
o

Zakwalifikowany

o

Niezakwalifikowany
▪

Przyczyna niezakwalifikowania
•

Odroczono do dnia
o

Data odroczenia – pole obowiązkowe z

możliwością

ręcznego wprowadzenia daty lub wyboru jej za pomocą ikony
kalendarza,
o

Powód – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy
rozwijalnej,

o

Notatka

–

pole

opcjonalne

z

możliwością

ręcznego

wprowadzenia wartości
•

Odroczono długoterminowo i skierowano na konsultację do
poradni specjalistycznej

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i wybraniu przycisku „Wystaw”, wyświetlona zostanie
transformata, a system umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem
lub Certyfikatem e-ZLA.

Rysunek 273 - transformata badania kwalifikacyjnego
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Podpisana Kwalifikacja jest ważna w systemie przez 24h od daty wystawienia.
W przypadku udanego podpisu dokumentu badania kwalifikacyjnego, na stronie głównej pojawi się
znikający komunikat informujący o zakończeniu rejestracji kwalifikacji do szczepienia dla pacjenta.

Rysunek 274 Rejestracja kwalifikacji do szczepienia zakończona sukcesem

10.2Wyszukanie badań kwalifikacyjnych
W aplikacji istnieje możliwość wyszukania badań kwalifikacyjnych. Warunkiem wyszukania jest
uzyskanie danych identyfikujących pacjenta oraz zdefiniowanie zakresu dat, z których badania mają
zostać odnalezione.

10.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wyszukania badań kwalifikacyjnych
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.2.2

Wyszukanie badań kwalifikacyjnych

W celu wyszukania badań kwalifikacyjnych, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia” i
wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej.

10.2.3
Uzupełnianie
kwalifikacyjnych

danych

Uzupełnienie danych wyszukiwania badań
„Wyszukiwanie badań kwalifikacyjnych”.

wyszukiwania

kwalifikacyjnych

następuje

badań
na

formularzu
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Chcąc odnaleźć badanie Użytkownik musi wprowadzić identyfikator Pacjenta, a także zdefiniować
zakres dat.
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlona lista z wyszukanymi badaniami i
dostępnymi dla nich akcjami.

Rysunek 275 Formularz wyszukiwania badań kwalifikacyjnych
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10.3

Edycja badania kwalifikacyjnego

W aplikacji istnieje możliwość edycji badania kwalifikacyjnego, które nie zostało jeszcze podpisane.
Warunkiem edycji jest wcześniejsze wyszukanie badania na podstawie danych identyfikujących
pacjenta oraz zakresu dat, w którym badanie zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania
badań kwalifikacyjnych opisanej w rozdziale powyżej.

10.3.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
edycji badania kwalifikacyjnego
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień)

10.3.2

Edycja badania kwalifikacyjnego

W celu edycji badania kwalifikacyjnego należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia” i
wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej. Następnie
zgodnie z instrukcjami w rozdziale Wyszukanie badań kwalifikacyjnych wyszukać badanie
kwalifikacyjne, które ma zostać poddane edycji.
Następnie na wyświetlonej poniżej liście badań kwalifikacyjnych dla zdefiniowanego zakresu dat
oraz pacjenta, z sekcji „Akcje” należy wybrać przycisk „Edycja”, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu:
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Rysunek 276 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego do edycji

Aplikacja wyświetli wówczas ekran edycji badania kwalifikacyjnego do szczepienia, na którym
edytować można „Data i godzina badania”, „Planowana procedura” oraz „Decyzja o kwalifikacji
pacjenta do szczepienia” zgodnie z instrukcją w rozdziale Utworzenie nowego badania

kwalifikacyjnego do szczepienia, a następnie zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk
„Aktualizuj badanie”, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Rysunek 277 Edycja badania kwalifikacyjnego do szczepienia

Wyświetlona zostanie transformata badania kwalifikacyjnego (analogicznie do Utworzenie nowego
badania kwalifikacyjnego do szczepienia) i umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem
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Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA. Podpisana Kwalifikacja jest ważna w systemie przez
24h od daty wystawienia.

10.4

Anulowanie badania kwalifikacyjnego

W aplikacji istnieje możliwość anulowania badania kwalifikacyjnego. Warunkiem anulowania jest
wcześniejsze wyszukanie badania na podstawie danych identyfikujących pacjenta oraz zakresu dat,
w którym badanie zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania badań kwalifikacyjnych
opisanej w rozdziale Wyszukanie badań kwalifikacyjnych.

10.4.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
anulowania badania kwalifikacji
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania badań są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień)

10.4.2

Anulowanie badania kwalifikacyjnego

W celu anulowania badania kwalifikacyjnego należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia”
i wybrać opcję „Wyszukaj badanie”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej. Następnie
zgodnie z instrukcjami w rozdziale Wyszukanie badań kwalifikacyjnych wyszukać badanie
kwalifikacyjne, które ma zostać anulowane.
Następnie na wyświetlonej poniżej liście badań kwalifikacyjnych dla zdefiniowanego zakresu dat
oraz pacjenta, z sekcji „Akcje” należy wybrać przycisk „Anuluj”, zgodnie z poniższym zrzutem
ekranu:
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Rysunek 278 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego do anulowania

Wyświetlone zostanie okno dialogowe pytające o potwierdzenie zamiaru anulowania badania
kwalifikacyjnego, na którym wybranie przycisku „Usuń kwalifikację” spowoduje anulowanie
badania kwalifikacyjnego do szczepienia.

Rysunek 279 Pytanie o potwierdzenie anulowania badania kwalifikacyjnego

Następnie wyświetlony zostanie komunikat informujący o powodzeniu anulowania badania
kwalifikacyjnego:

Rysunek 280 Potwierdzenie sukcesu anulowania badania kwalifikacyjnego
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Jeżeli do badania kwalifikacyjnego przed anulowaniem zarejestrowane zostało szczepienie, wówczas
jego anulowanie nie jest możliwe. W przypadku próby anulowania takiego badania, wyświetlony
zostanie komunikat:

Rysunek 281 Brak możliwości anulowania badania kwalifikacyjnego

10.5

Dodanie nowego szczepienia

W aplikacji istnieje możliwość zarejestrowania nowego szczepienia innego niż przeciwko COVID.
Warunkiem dodania szczepienia jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym,
przed rozpoczęciem dodania szczepienia należy wprowadzić dane pacjenta.

10.5.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania szczepienia
Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.5.2

Utworzenie nowego szczepienia

W celu utworzenia nowego szczepienia, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia” i
wybrać opcję „Stwórz nowe szczepienie”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej.
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Rysunek 282 Dodanie nowego szczepienia przeciwko COVID

10.5.3

Uzupełnianie danych nowego szczepienia

Uzupełnienie danych nowego szczepienia następuje na formularzu „Wprowadź dane szczepienia”.
Po wyświetleniu formularza, Użytkownik wybiera wykonywaną procedurę i na jej podstawie system
sprawdza czy dla pacjenta istnieje aktywna elektroniczna kwalifikacja do szczepienia o takiej samej
procedurze. Jeśli tak będzie, system wyświetli komunikat o odnalezieniu kwalifikacji i automatycznie
wczyta jej dane do formularza, a Użytkownik musi wypełnić jedynie pozostałe obligatoryjne pola na

Rysunek 283 Formularz rejestracji nowego szczepienia - kwalifikacja elektroniczna
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formularzu, które dotyczą już samej procedury szczepienia.

W przypadku nie odnalezienia kwalifikacji elektronicznej dla pacjenta, system zaprezentuje
komunikat informujący o jej braku. W tej sytuacji system zaznacza checkbox „Wydano w wersji
papierowej”, a Użytkownik musi uzupełnić wszystkie wymagane pola dotyczące kwalifikacji pacjenta
do szczepienia.

Rysunek 284 Formularz rejestracji nowego szczepienia - kwalifikacja elektroniczna

Na formularzu należy podać następujące dane o badaniu kwalifikacyjnym pacjenta do szczepienia:
•
•
•
•
•

Rola pracownika medycznego - lista rozwijalna z rolami, które mogą przeprowadzać
kwalifikację do szczepienia, pole obowiązkowe
Pracownik medyczny - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, można wyszukać pracownika po
nazwisku, po wyborze pracownika automatycznie uzupełni się kolejne pole na formularzu,
czyli NPWZ
NPWZ - pole obowiązkowe dla pracowników posiadających NPWZ, po podaniu NPWZ
automatycznie uzupełni się pole "Pracownik medyczny" imieniem i nazwiskiem
przypisanym do podanego NPWZ,
PESEL - pole obowiązkowe dla pracowników, którzy nie posiadają NPWZ, po podaniu
numeru PESEL automatycznie uzupełni się pole "Pracownik medyczny" imieniem i
nazwiskiem przypisanym do podanego numeru PESEL
Data i godzina - pole obowiązkowe, domyślnie data bieżąca z możliwością edycji, data
kwalifikacji nie może być późniejsza niż data wykonania szczepienia

Aby zarejestrować szczepienie użytkownik musi wypełnić dane o szczepieniu. W zależności od wieku
pacjenta oraz wybranej procedury wygląd formularza w części dotyczącej danych o szczepieniu
może się różnić:
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Formularz danych o szczepieniach innych niż przeciwko COVID prezentuje się inaczej w zależności
od wybranej procedury. Różnice (jeżeli występują) opisane są przy odpowiednich polach:
•
Wykonana procedura - pole obowiązkowe, lista rozwijalna
•
Szczepionka - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, dane prezentowane po wpisaniu
minimum 3 znaków dane szczepionki prezentowane w kolejności: Nazwa, podmiot odpowiedzialny,
jednostka opakowania, wielkość, ean,
•
Numer serii - pole tekstowe do uzupełnienia, pole obowiązkowe
•
Data i godzina wykonania szczepienia - pole obowiązkowe, domyślnie data bieżąca z
możliwością edycji. Możliwość wprowadzenia daty wstecz maksymalnie do 01.01.2020. Data w polu
nie może być wcześniejsza niż data kwalifikacji oraz późniejsza niż 24h od daty i godziny kwalifikacji.
•
Miejsce podania szczepienia - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, domyślna wartość: „Lewe
ramię”
•
Sposób podania szczepienia - lista rozwijalna, pole obowiązkowe, domyślna wartość
„Iniekcja domięśniowa”,
•
Numer podawanej dawki
a) Dla 99.52 (grypa)– pole obowiązkowe, możliwość wybrania numeru dawki z zakresu
wartości 1-5 za pomocą kafelków,
b) Dla 99.559 (HPV) dla pacjentów w wieku 9-14 – pole obowiązkowe, możliwość wybrania
numeru dawki z zakresu 1,2 lub „przypominająca” za pomocą kafelków
c) Dla 99.559 (HPV) dla pacjentów w wieku 15+ - pole obowiązkowe, możliwość wybrania
numeru dawki z zakresu 1,2 lub 3 za pomocą kafelków
d) Dla pozostałych procedur – pole obowiązkowe,
•
Liczba dawek
a) Dla 99.52 (grypa) – pole obowiązkowe, , możliwość wprowadzenia wartości >= ‘numer
dawki’
b) Dla 99.559 (HPV) dla pacjentów w wieku 9-14 – pole obowiązkowe, , możliwość
wprowadzenia wartości >= ‘numer dawki’
c) Dla 99.559 (HPV) dla pacjentów w wieku 15+ - pole obowiązkowe, możliwość
wprowadzenia wartości >=’numer dawki’
d) Dla pozostałych procedur- pole obowiązkowe, możliwość wprowadzenia wartości
>=’numer dawki’
•
Ilość podanej szczepionki - pole obowiązkowe, pole tekstowe, edytowalne, możliwe do
wpisania jedynie cyfry,
•
Jednostka - lista rozwijalna z wartościami, pole obowiązkowe, domyślnie na formularzu
ustawiona wartość "ml", pole edytowalne,
• Finansowanie szczepienia - lista, ograniczona do wartości: "Prywatne", "RARS" oraz "Inne", pole
obowiązkowe, domyślnie puste.
• Informacje dodatkowe - pole tekstowe do uzupełnienia, pole opcjonalne
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz i zakończ wizytę”
system zapisze szczepienie, jednakże nie wyświetli transformaty dokumentu potwierdzającego
wykonanie szczepienia i nie umożliwi jej podpisania, zaś wyczyści wprowadzone dane pacjenta i
umożliwi wprowadzenie ich na nowo dla kolejnego pacjenta.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz szczepienie” system
wyświetli transformatę dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia i umożliwi podpisanie
jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.
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Rysunek 285 Transformata szczepienia do podpisu

Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.

10.6

Dodanie nowego szczepienia z kwalifikacją

W aplikacji istnieje możliwość zarejestrowania nowego szczepienia innego niż przeciwko COVID z
kwalifikacją, bez konieczności rejestrowania wcześniejszej wizyty kwalifikacyjnej. Warunkiem
dodania szczepienia z kwalifikacją jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym,
przed rozpoczęciem dodania szczepienia należy wprowadzić dane pacjenta.

10.6.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania szczepienia z kwalifikacją
Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia z kwalifikacją są:
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.6.2

Utworzenie nowego szczepienia z kwalifikacją

W celu utworzenia nowego szczepienia, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia” i
wybrać opcję „Zarejestruj szczepienie z kwalifikacją”. Można tę opcję wybrać również na stronie
głównej.

10.6.3
Uzupełnianie
kwalifikacją

danych

nowego

szczepienia

z

Uzupełnienie danych nowego szczepienia z kwalifikacją następuje na formularzu „Wprowadź dane
szczepienia”. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku szczepienia z kwalifikacją, widoczna jest
informacja „Kwalifikację i szczepienie przeprowadza ten sam pracownik” .

Rysunek 286 Formularz rejestracji szczepienia wraz z autokwalifikacją

W tym przypadku jeżeli chodzi o kwalifikację, to należy podać wykonywaną procedurę oraz datę i
godzinę przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego. Domyślnie jest to ustawiona data bieżąca, ale
cofnięta o jedną minutę. Istnieje możliwość edycji tej daty, jednak musi być ona wcześniejsza niż
data przeprowadzenia szczepienia.
Dane o szczepieniu wyglądają identycznie jak w przypadku opisanym przy okazji rejestracji
szczepienia z kwalifikacją elektroniczną.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz i zakończ wizytę”
system zapisze szczepienie, jednakże nie wyświetli transformaty dokumentu potwierdzającego
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wykonanie szczepienia i nie umożliwi jej podpisania, zaś wyczyści wprowadzone dane pacjenta i
umożliwi wprowadzenie ich na nowo dla kolejnego pacjenta.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i przyciśnięciu przycisku „Zapisz szczepienie”
system wyświetli transformatę szczepienia i umożliwi podpisanie jej trzema sposobami: Profilem
Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.

Rysunek 287 Podpisanie transformaty szczepienia z kwalifikacją

Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.

10.7 Dodanie nowego szczepienia historycznego
10.7.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania szczepienia historycznego
Użytkownikami uprawnionymi do dodania szczepienia są:
• Lekarz
• Lekarz dentysta
• Felczer
• Pielęgniarka/Pielęgniarz
• Położna/Położny
• Diagnosta laboratoryjny
• Inny profesjonalista medyczny
• Farmaceuta
• Higienistka szkolna
• Ratownik medyczny
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•
•

Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny(jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.7.2

Utworzenie nowego szczepienia historycznego

W celu utworzenia nowego szczepienia historycznego, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Szczepienia” i wybrać opcję „Wpisz szczepienie z książeczki szczepień”.

Rysunek 288 Utworzenie nowego szczepienia historycznego innego niż przeciwko COVID

10.7.3
Uzupełnianie
historycznego

danych

Uzupełnienie danych nowego szczepienia historycznego
dane szczepienia”.

nowego

szczepienia

następuje na formularzu „Wprowadź

Użytkownik musi wypełnić obligatoryjne pola na formularzu, które dotyczą procedury szczepienia.
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Rysunek 289 Dane szczepienia historycznego COVID

Na formularzu należy podać następujące dane o szczepieniu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szczepienie wykonane poza granicami Polski – pole typu checkbox, domyślnie odznaczone,
Wykonana procedura – pole edytowalne, lista rozwijalna (z wyjątkiem procedury 99.557 COVID)
Kod EAN - Pole tekstowe, możliwość wprowadzenia jedynie cyfr, wymagane jedno z pól „Nazwa szczepionki”
lub „Kod EAN”.
Nazwa szczepionki - pole tekstowe, do wyboru ze skróconej listy lub ręcznego wpisania lub uzupełniane na
podstawie wartości w polu ‘EAN’
Numer serii - Pole niewymagalne,
Numer podawanej dawki - pole obowiązkowe, możliwości wyboru (lub wprowadzenia za pomocą kafelków)
wartości od 1 do 5
Liczba dawek - pole obowiązkowe, możliwe do wprowadzenia jedynie cyfry, możliwość wprowadzenia
wartości >=’numer podawanej dawki’
Źródło pochodzenia informacji o szczepieniu - Pole obowiązkowe, domyślnie puste, wartość wybierana z listy
wg słownika PLImmunizationOriginCodes
Data wykonania szczepienia- Pole obowiązkowe, możliwość podania daty w formacie RRRR-MM-DD. RRRRMM lub RRRR
Kraj wykonania szczepienia – pole edytowalne, lista rozwijalna, pole widoczne jeżeli checkbox ‘Kraj wykonania
szczepienia’ jest zaznaczony, wartości podpowiadają się po wprowadzeniu 1 znaku
Informacje dodatkowe - Pole tekstowe, opcjonalne

Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól i wyborze przycisku „Zapisz szczepienie” system
wyświetli transformatę dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia i umożliwi podpisanie

Rysunek 290 - Transformata szczepienia do podpisu
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jej trzema sposobami: Profilem Zaufanym, Certyfikatem lub Certyfikatem e-ZLA.

Po udanym podpisie dokumentu system przeniesie Użytkownika na stronę główną aplikacji,
prezentując przy tym znikający komunikat o poprawnym zarejestrowaniu szczepienia pacjenta.

10.8

Wyszukiwanie szczepień

W aplikacji istnieje możliwość wyszukania szczepień innych niż COVID. Warunkiem wyszukania jest
uzyskanie danych identyfikujących pacjenta oraz zdefiniowanie zakresu dat, z których szczepienia
mają zostać odnalezione.

10.8.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wyszukiwania szczepień
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania szczepień są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny(jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.8.2

Wyszukiwanie szczepień

W celu wyszukania szczepień, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Szczepienia” i wybrać opcję
„Wyszukaj wykonane szczepienia”. Można tę opcję wybrać również na stronie głównej.

10.8.3

Uzupełnianie danych wyszukiwania szczepienia

Uzupełnienie
szczepień”.

danych

wyszukiwania

szczepienia

następuje

na

formularzu

„Wyszukiwanie

By odnaleźć szczepienia Użytkownik musi wprowadzić identyfikator Pacjenta, a także zdefiniować
zakres dat. Może także ograniczyć wybór jedynie do szczepień wykonanych przez samego siebie.
Po wprowadzeniu poprawnych danych zostanie wyświetlona lista z wyszukanymi szczepieniami i

Rysunek 291 Wyszukiwanie szczepienia
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dostępnymi dla nich akcjami.

10.8.4

Podgląd szczegółów szczepienia

W celu podglądu szczegółów szczepienia na ekranie z listą szczepień Użytkownik z listy dostępnych
akcji wybiera opcję „Podgląd”. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się nowe okno ze szczegółami
wybranego szczepienia.

Rysunek 292 Podgląd szczegółów szczepienia
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10.9

Edycja szczepienia

W aplikacji istnieje możliwość edycji szczepienia, które nie zostało jeszcze podpisane. Warunkiem
edycji jest wcześniejsze wyszukanie szczepienia na podstawie danych identyfikujących pacjenta oraz
zakresu dat, w którym szczepienie zostało wykonane, za pomocą funkcji wyszukiwania szczepień
opisanej w rozdziale powyżej.

10.9.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
edycji szczepień
Użytkownikami uprawnionymi do edytowania szczepień są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny(jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.9.2

Edycja szczepienia

W celu edytowania danych szczepienia, na ekranie z listą szczepień Użytkownik z listy dostępnych
akcji wybiera opcję „Edytuj”. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się okno formularza
wprowadzania danych szczepienia z wprowadzonymi uprzednio danymi i możliwością ich edycji.
W dowolnym momencie istnieje możliwość powrotu do ekranu listy szczepień, natomiast po
wprowadzeniu zmian, w celu ich zapisania Użytkownik musi nacisnąć przycisk „Aktualizuj
szczepienie”.
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Rysunek 293 Edycja danych szczepienia

10.10

Anulowanie szczepienia

Opcja anulowania szczepienia jest dostępna jedynie dla wystawcy danego zasobu lub asystenta
wystawcy (w przypadku lekarzy), dla innych użytkowników akcja „Anuluj” będzie niedostępna.

10.10.1 Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
anulowania szczepień
Użytkownikami uprawnionymi do anulowania szczepień są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Farmaceuta
Higienistka szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent Medyczny(jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

10.10.2

Anulowanie szczepienia
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W celu anulowania szczepienia na ekranie z listą szczepień, Użytkownik z listy dostępnych akcji
wybiera opcję „Anuluj”. Wyświetli się nowe okno, w którym należy potwierdzić chęć anulowania
szczepienia naciskając przycisk „Usuń szczepienie”. Istnieje również możliwość powrotu do listy
poprzez naciśnięcie przycisku „Powrót”.

Rysunek 294 Anulowanie szczepienia

11 Uproszczona aplikacja do obsługi
szczepień (Gabinet Szczepienia)
Na stronie logowania do gabinet.gov.pl istnieje możliwość dostępu do dedykowanej aplikacji
służącej wyłącznie do obsługi szczepień. W celu jej uruchomienia należy wybrać opcję „Gabinet
Szczepienia”.

291

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 295 Logowanie do Gabinet Szczepienia

Strona główna Gabinetu Szczepienia jest uproszczonym ekranem głównej aplikacji Gabinet,
pozbawionym wszystkich elementów niezwiązanych z obsługą szczepień.

Rysunek 296 Strona główna Gabinetu Szczepienia

Wszystkie funkcjonalności standardowej aplikacji Gabinet służące do obsługi szczepień zostały
zachowane w niezmienionej formie, zgodnie z opisem w punktach 6.1-7.9 niniejszej instrukcji.
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12 Unijny certyfikat COVID (UCC)
Aplikacja umożliwia uprawnionemu użytkownikowi generowanie certyfikatów COVID dla wszystkich
pacjentów, którzy spełniają określone kryteria. Certyfikaty dostępne są dla osób, które:
•

przyjęły choć pierwszą dawkę szczepionki,

•

otrzymały negatywny wynik testu na koronawirusa,

•

wróciły do zdrowia po przebytym zakażeniu koronawirusem.

12.1 Unijny certyfikat COVID
Do wygenerowania certyfikatu służy sekcja „Unijny Certyfikat COVID” znajdującą się w menu
bocznym aplikacji oraz na stronie głównej. W tym miejscu należy wybrać zakładkę „Pobierz
Certyfikat (QR)”.

12.1.1

Role uprawnione do generowania certyfikatów

•

Lekarz;

•

Lekarz dentysta;

•

Felczer;

•

Pielęgniarka/pielęgniarz;

•

Położna/położny;

•

Higienistka szkolna;

•

Ratownik medyczny;

•

Fizjoterapeuta;

•

Inny profesjonalista medyczny;

•

Diagnosta laboratoryjny;

•

Farmaceuta;

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

12.1.2

Generowanie certyfikatu COVID-19

Do wygenerowania certyfikatu niezbędne jest wcześniejsze założenie wizyty pacjenta. Jeśli
użytkownik tego nie zrobi przed przejściem na zakładkę „Pobierz QR kod” z sekcji „Unijny
Certyfikat COVID” to automatycznie zostanie przekierowany na formularz „Dane pacjenta”, gdzie
powinien

zaktualizować

dane

pacjenta.

Po

wykonaniu

tego

kroku

użytkownik

zostanie

przekierowany na widok generowania kodów QR. Chcąc wygenerować wybrany rodzaj certyfikatu
należy kliknąć w przycisk „Pobierz certyfikat” na odpowiednim kafelku.
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Rysunek 297 Generowanie Unijnego Certyfikatu COVID

12.1.3

Certyfikat po szczepieniu

Chcąc wygenerować certyfikat potwierdzający przyjęcie choć pierwszej dawki szczepionki przez
pacjenta, należy kliknąć w przycisk „Pobierz certyfikat” na kafelku „Potwierdzenie szczepienia”.
Następnie aplikacja wyświetli użytkownikowi w nowej karcie podgląd certyfikatu, z poziomu którego
możliwy będzie wydruk lub pobranie pliku w formacie PDF. Po wydrukowaniu certyfikatu, należy
złożyć go zgodnie z załączoną instrukcją.

Rysunek 298 Certyfikat po szczepieniu

12.1.4

Certyfikat dla ozdrowieńca

Chcąc wygenerować certyfikat potwierdzający powrót do zdrowia pacjenta po przebytym zakażeniu
koronawirusem, należy kliknąć w przycisk „Pobierz certyfikat” na kafelku „Potwierdzenie
ozdrowienia”. Następnie aplikacja wyświetli użytkownikowi w nowej karcie podgląd certyfikatu, z
poziomu którego możliwy będzie wydruk lub pobranie pliku w formacie PDF. Po wydrukowaniu
certyfikatu, należy złożyć go zgodnie z załączoną instrukcją.
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12.1.5
Chcąc

Certyfikat dla negatywnego wyniku testu

wygenerować

certyfikat

potwierdzający

otrzymanie

negatywnego

wyniku testu

na

koronawirusa, należy kliknąć w przycisk „Pobierz certyfikat” na kafelku „Potwierdzenie wyniku
testu”. Następnie aplikacja wyświetli użytkownikowi w nowej karcie podgląd certyfikatu, z poziomu
którego możliwy będzie wydruk lub pobranie pliku w formacie PDF. Po wydrukowaniu certyfikatu,
należy złożyć go zgodnie z załączoną instrukcją.
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Rysunek 299 Certyfikat dla ozdrowieńca

Rysunek 300 Certyfikat dla negatywnego wyniku testu
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13 Medycyna szkolna w AUA
W aplikacji istnieje możliwość obsługi dokumentów medycyny szkolnej. Służy do tego sekcja
„Medycyna szkolna” znajdującą się w menu bocznym aplikacji.

Rysunek 301 Sekcja Medycyna szkolna w zakładce bocznej

13.1 Karta zdrowia ucznia
Karta zdrowia ucznia może zostać utworzona przez:
• Pielęgniarkę;
• Higienistkę szkolną.
Do jej poprawnego zapisania wymagane jest użycie podpisu e-Zla.
Przed utworzeniem nowej wersji karty zdrowia ucznia konieczne jest utworzenie wizyty dla ucznia,
którego karta będzie tworzona. Po wejściu na kartę zdrowia ucznia dane pacjenta zostaną pobrane z
wizyty, dane osobowe pojawią się na początku formularza w formacie kafelka a dane adresowe
zostaną wprowadzone do danych adresowych ucznia.
Na karcie zdrowia ucznia możliwe jest wypełnianie sekcji niezależnie od siebie, każda edycja tworzy
nową wersję karty zdrowia ucznia.
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Rysunek 302 Utworzenie karty zdrowia ucznia

Dane do wprowadzania na formularzu:

Przebyte choroby i urazy
•

Data rozpoczęcia zdarzenia* - orientacyjna data rozpoczęcia do wprowadzenia w formacie
DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Data zakończenia zdarzenia* - orientacyjna data zakończenia do wprowadzenia w
formacie DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Rok życia* - pole tylko do odczytu, uzupełniane na podstawie daty rozpoczęcia zdarzenia i
wieku ucznia

•

Opis zdarzenia* – pole tekstowe

Kliknięcie +Dodaj przebytą chorobę/uraz dodaje nową sekcje Przebyte choroby i urazy
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Problemy zdrowotne ucznia i inne problemy mające wpływ na zdrowie ucznia
•

Data rozpoczęcia problemu* - orientacyjna data rozpoczęcia do wprowadzenia w formacie
DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Data zakończenia problemu* - orientacyjna data rozpoczęcia do wprowadzenia w formacie
DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Rodzaj problemu* - pole tekstowe

•

Istotne informacje do zaplanowania właściwej opieki* - pole tekstowe

•

Opis problemu* - pole tekstowe

Kliknięcie +Dodaj problem dodaje nową sekcje Problemy zdrowotne ucznia i inne problemy
mające wpływ na zdrowie ucznia

Grupowa profilaktyka fluorkowa
•

Data wykonania fluoryzacji* - orientacyjna data rozpoczęcia do wprowadzenia w formacie
DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Numer cyklu* - numer konkretnego zabiegu fluoryzacji z serii zabiegów

•

Typ szkoły* - pole do wyboru z listy wartości: podstawowa, szkoła specjalna

•

Klasa ucznia* - pole do wyboru z listy wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kliknięcie +Dodaj fluoryzację dodaje nową sekcje Grupowa profilaktyka fluorkowa
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Udzielone porady
•

Data przyjęcia* - orientacyjna przyjęcia na wizytę na której udzielono poradę, w formacie
DD-MM-RRRR lub do wybrania z kalendarza

•

Godzina przyjęcia* - godzina udzielenia porady, w formacie HH:MM, preuzupełnienia
godziną wypełniania formularza z możliwością zmiany na wcześniejszą

•

Rodzaj dolegliwości* - pole tekstowe

•

Opis porady* - pole tekstowe

Kliknięcie +Dodaj poradę dodaje nową sekcje Udzielone porady

Edukacja indywidualna
•

Data edukacji* - preuzupełniona bieżącą datą z możliwością zmiany na datę wcześniejszą,
w formacie DD-MM-RRRR do wprowadzenia ręcznie lub wybrania z kalendarza

•

Forma edukacji* - pole tekstowe opisowe formę edukacji indywidualnej

•

Tematyka* - pole tekstowe opisowe formę edukacji indywidualnej

Kliknięcie +Dodaj edukację dodaje nową sekcje Edukacja indywidualna
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Testy przesiewowe
•

Data przeprowadzenia testu* - data przeprowadzenia testu przesiewowego, w formacie DDMM-RRRR, domyślnie aktualna data systemowa z możliwością edycji na datę wcześniejszą niż
aktualna data systemowa.

•
•

Wiek ucznia* - pole tylko do odczytu, uzupełniane na podstawie daty badania i wieku ucznia.
Typ szkoły* - do wyboru z wartości: podstawowa, liceum, technikum i branżowa II stopnia,
branżowa I stopnia, szkoła specjalna
Klasa* - możliwe wartości do wyboru: 0, 3, 5, 7, 1 p/podst, ostatnia/w 19 r.ż

•

Rozwój fizyczny

•
•
•

Wysokość ciała (cm)* - pole liczbowe, przyjmuje wartości z zakresu 15-250 (cm)
Wysokość ciała (centyl)* - konieczna do wyliczenia samodzielnie i wprowadzenia wartości
liczbowa z zakresu 0-100
Masa ciała (kg)* - pole liczbowe z zakresu 0,2-350 (kg)
Masa ciała (centyl)* - pole liczbowe, liczby z zakresu 0-100
BMI* - wartości automatycznie wyliczana na podstawie wysokości ciała i masy ciała

•

BMI (centyl)* - pole liczbowe, liczby z zakresu 0-100

•
•

Wzrok
•
•
•
•
•

Ostrość widzenia OP* - pole tekstowe
Ostrość widzenia OL* - pole tekstowe
Widzenie barw* - pole z wartościami do wyboru: Prawidłowe, Nieprawidłowe
Zez* - pole z wartościami: Niewidoczny, Widoczny
Cover test OP* - pole z wartościami: Ujemny, Dodatni
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•
•
•

Cover test OL* - pole z wartościami: Ujemny, Dodatni
Odbicie światła na rogówkach OP* - pole z wartościami: Symetryczne, Niesymetryczne
Odbicie światła na rogówkach OL* - pole z wartościami: Symetryczne, Niesymetryczne
Słuch

•
•

Słuch UP* - pole tekstowe
Słuch UL* - pole tekstowe
Układ ruchu

•
•

•
•
•

Układ ruchu* - pole z wartościami: Prawidłowy, Podejrzenie
Układ ruchu (Podejrzenie) Jakie?* - pole widoczne i obowiązkowe, gdy wybrano w polu Układ
ruchu wartość Podejrzenie. Wartości do wyboru: boczne skrzywienie kręgosłupa, koślawość
kolan, stopy płasko-koślawe, nadmierna kifoza piersiowa, inne odchylenia
Inne odchylenia układu ruchu* - Pole widoczne i obowiązkowe, gdy wybrano w Układ ruchu
wartość: inne odchylenia. Pole tekstowe opisowe
Wady wymowy* - pole z wartościami: Nie występują, Występują
Wady wymowy (Występują) Jakie?* - Pole widoczne i obowiązkowe, gdy wybrano Wady
wymowy wartość: Występują. Pole tekstowe opisowe

Ciśnienie tętnicze krwi
•
•

•
•

Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi (mm Hg)* - przyjmuje liczby z zakresu [10-400 (Mm[Hg])].
Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi musi być większe niż Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (mm Hg)* - pole przyjmuje liczby z zakresu [10-400
(Mm[Hg])]. Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi musi być mniejsze niż Skurczowe ciśnienie
tętnicze krwi .
Centyl ciśnienia skurczowego krwi* - obowiązkowe, pole z wartościami: Poniżej 90 centyla
Pomiędzy 90 a 95 centylem Powyżej 95 centyla
Centyl ciśnienia rozskurczowego krwi* - pole z wartościami: Poniżej 90 centyla Pomiędzy 90 a
95 centylem Powyżej 95 centyla

Kliknięcie +Dodaj dodaje nową sekcje Test przesiewowy
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Badania poprzesiewowe
•

Data przeprowadzenia testu* - data przeprowadzenia testu przesiewowego, w formacie DDMM-RRRR, domyślnie aktualna data systemowa z możliwością edycji na datę wcześniejszą niż
aktualna data systemowa.
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•
•
•

Wiek ucznia* - pole tylko do odczytu, uzupełniane na podstawie daty badania i wieku ucznia.
Typ szkoły* - do wyboru z wartości: podstawowa, liceum, technikum i branżowa II stopnia,
branżowa I stopnia, szkoła specjalna
Klasa* - możliwe wartości do wyboru: 0, 3, 5, 7, 1 p/podst, ostatnia/w 19 r.ż
Rozwój fizyczny

•
•
•
•
•
•

Wysokość ciała (cm)* - pole liczbowe, przyjmuje wartości z zakresu 15-250 (cm)
Wysokość ciała (centyl)* - konieczna do wyliczenia samodzielnie i wprowadzenia wartości
liczbowa z zakresu 0-100
Masa ciała (kg)* - pole liczbowe z zakresu 0,2-350 (kg)
Masa ciała (centyl)* - pole liczbowe, liczby z zakresu 0-100
BMI* - wartości automatycznie wyliczana na podstawie wysokości ciała i masy ciała, tylko do
odczytu
BMI (centyl)* - pole liczbowe, liczby z zakresu 0-100
Wzrok

•
•

Ostrość widzenia OP* - pole tekstowe
Ostrość widzenia OL* - pole tekstowe
Słuch

•
•

Słuch UP* - pole tekstowe
Słuch UL* - pole tekstowe
Układ ruchu

•
•

Układ ruchu* - pole z wartościami: Prawidłowy, Podejrzenie
Układ ruchu (Podejrzenie) Jakie?* - pole widoczne i obowiązkowe, gdy wybrano w polu Układ
ruchu wartość Podejrzenie. Wartości do wyboru: boczne skrzywienie kręgosłupa, koślawość
kolan, stopy płasko-koślawe, nadmierna kifoza piersiowa, inne odchylenia
Inne odchylenia układu ruchu* - Pole widoczne i obowiązkowe, gdy wybrano w Układ ruchu
wartość: inne odchylenia. Pole tekstowe opisowe

•

Ciśnienie tętnicze krwi
•
•

•
•

Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi (mm Hg)* - przyjmuje liczby z zakresu [10-400 (Mm[Hg])].
Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi musi być większe niż Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi.
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (mm Hg)* - pole przyjmuje liczby z zakresu [10-400
(Mm[Hg])]. Rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi musi być mniejsze niż Skurczowe ciśnienie
tętnicze krwi .
Centyl ciśnienia skurczowego krwi* - obowiązkowe, pole z wartościami: Poniżej 90 centyla
Pomiędzy 90 a 95 centylem Powyżej 95 centyla
Centyl ciśnienia rozskurczowego krwi* - pole z wartościami: Poniżej 90 centyla Pomiędzy 90 a
95 centylem Powyżej 95 centyla

Kliknięcie +Dodaj dodaje nową sekcje Badania przesiewowy
Kliknięcie Zarejestruj kartę powoduje zapis całego formularza karty zdrowia ucznia
Kliknięcie Anuluj powoduje anulowanie zapisu i powrót do strony startowej
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Rysunek 303 Podpis karty zdrowia ucznia

Uzupełniona KZU jest zapisywana w systemie po poprawnym podpisaniu E-ZLA.

13.2 Wyszukiwanie
szkolnej

dokumentów

medycyny

Wyszukanie wszystkich wersji dokumentu Karty Zdrowia Ucznia dla wskazanego PESELu ucznia
możliwe jest po wejściu w podzakładkę wyszukaj w sekcji Medycyna Szkolna.
Wyszukiwać dokumenty medycyny szkolnej może uprawniony użytkownik o roli:
• Pielęgniarka/Pielęgniarz;
• Higienistka szkolna;
• Lekarz.
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Rysunek 304 Wyszukiwanie dokumentów Medycyny szkolnej

•

Data wystawienia od* - pole obowiązkowe, konieczne do uzupełnienia przez Użytkownika

•

Data wystawienia do - pole opcjonalne, oparte na datę wycie wystawienia konkretnej
wersji kart

•

Status karty - dokument medycyny szkolnej może mieć jeden z trzech statusów:
Obowiązujący, Skorygowany i Anulowany

•

Rodzaj karty – wybierając rodzaj karty można zawęzić wyszukiwanie do karty zdrowia ucznia
lub konkretnej karty badania profilaktycznego

•

Numer PESEL - pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie wprowadzenia
numeru PESEL pacjenta w polu poniżej,
o

PESEL pacjenta* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Numer PESEL”
służące do wprowadzenia numer PESEL pacjenta, jeżeli aktywna jest wizyta pacjenta,
pole automatycznie uzupełnione numerem PESEL pacjenta,

•

Inny identyfikator – pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie
wprowadzenia danych dotyczących innego identyfikatora dla osób nieposiadających numeru
PESEL w polach poniżej wyświetlanych po zaznaczeniu,
o

Kraj nadania numeru identyfikującego* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono
checkbox „Inny identyfikator”; wartość wybierana z listy rozwijalnej aktywowanej po
wprowadzeniu minimum trzech pierwszych znaków nazwy kraju, w którym nadano
numer identyfikujący

o

Rodzaj numeru identyfikującego* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox
„Inny identyfikator”, służące do wyboru rodzaju numeru identyfikującego –
identyfikatora krajowego lub numeru paszportu

o

Numer identyfikujący* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Inny
identyfikator”, służące do wprowadzenia numeru identyfikującego pacjenta.
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13.3 Podgląd karty zdrowia ucznia
W aplikacji istnieje możliwość podglądu karty zdrowia ucznia z poziomu Wyszukiwarki
dokumentów Medycyny Szkolnej za pomocą opcji „Podgląd” znajdującej się na liście
dokumentów.
Odczytać kartę zdrowia ucznia może uprawniony użytkownik o roli:
• Pielęgniarka/Pielęgniarz;
• Higienistka szkolna.

Rysunek 305 Wyszukiwanie karty zdrowia ucznia do podglądu

Po wciśnięciu przycisku „Podgląd” wyświetlany jest dokument karty zdrowia ucznia.
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Rysunek 306 Podgląd karty zdrowia ucznia

13.4 Edycja karty zdrowia ucznia
Edycja karty zdrowia ucznia jest możliwa z poziomu Wyszukiwarki dokumentów Medycyny
Szkolnej za pomocą opcji „Edytuj”.
Edytować kartę zdrowia ucznia może uprawniony użytkownik o roli:
•

Pielęgniarka/Pielęgniarz;

•

Higienistka szkolna.
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Rysunek 307 Wyszukiwanie karty zdrowia ucznia do edycji

Po wybraniu opcji „Edytuj” wyświetla się formularz edycji, na którym mamy możliwość aktualizacji
danych.
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Rysunek 308 Edycja karty zdrowia ucznia

Zasady wypełniania pól formularza są takie same jak przy tworzeniu dokumentu.
Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić przyciskiem „Zarejestruj kartę zdrowia ucznia”. Chcąc
powrócić do poprzedniej wersji dokumentu, należy kliknąć w przycisk „Anuluj”, wtedy użytkownik
wraca do widoku listy.
Po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj kartę zdrowia ucznia” pojawia się ekran podglądu dokumentu
karty zdrowia ucznia. Do jej poprawnego zapisania wymagane jest użycie podpisu e-Zla.
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Rysunek 309 Podpis nowej wersji karty zdrowia ucznia

Po pozytywnym podpisaniu dokumentu system przenosi użytkownika do widoku „Wyszukiwarki
dokumentów Medycyny Szkolnej”.
Każda edycja dokumentu karty zdrowia ucznia tworzy nową wersje dokumentu.
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14 Indywidualny plan opieki medycznej
w AUA
W aplikacji istnieje możliwość obsługi indywidualnych planów opieki medycznej pacjentów. Służy do
tego sekcja „Indywidualny plan opieki medycznej” znajdującą się w menu bocznym aplikacji.

Rysunek 310 Sekcja IPOM w zakładce bocznej

14.1 Indywidualny plan opieki medycznej
Dokument indywidualnego planu opieki medycznej pacjenta może zostać utworzony przez:
• Lekarza;
• Lekarza dentystę;
• Felczera.
Do poprawnego zapisania dokumentu wymagane jest użycie podpisu e-Zla.
Przed utworzeniem nowej dokumentu IPOM konieczne jest utworzenie wizyty dla pacjenta, dla
którego będzie tworzony dokument.
Każdorazowa edycja dokumentu tworzy nową wersję dokumentu indywidulanego planu opieki
medycznej.
Na dokumencie możliwe jest wypełnianie sekcji niezależnie od siebie, przy każdej sekcji występują
przyciski: Edytuj, Usuń, Zapisz.
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Rysunek 311 Utworzenie indywidualnego planu opieki medycznej

Dane do wprowadzania na formularzu:

Stan zdrowotny pacjenta*
•

Poziom stratyfikacji* - pole do wyboru z listy wartości: stabilny, zagrożony niestabilnością,
pośredni.

•

Podsumowanie/komentarz – pole tekstowe

Rozpoznania*
•

Rozpoznania* - lista rozwijalna, wybór wartości ze słownika Rozpoznania ICD-10
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+Dodaj rozpoznanie - pozwala dodać nową sekcje rozpoznania

Farmakoterapia*
Leki gotowe
•

Nazwa produktu leczniczego i dawka* - lista rozwijalna w której po wpisaniu trzech liter
wyświetlana jest lista leków zawierająca wpisane litery i wówczas można wybrać lek z listy

•

Opakowanie* - pole umożliwiające wybór postaci leku i wielkość opakowania

•

Ilość* – pole numeryczne, w którym należy podać wielkość jednorazowej dawki leku

•

Częstotliwość* – obowiązkowe pole, w którym należy wskazać ile razy w ciągu dnia pacjent
powinien przyjmować lek

•

Co ile godzin* – pole, w którym należy wpisać, co ile godzin pacjent powinien przyjmować
lek. Aktywne tylko w przypadku, jeśli w polu „Jak często” zostanie wybrana opcja „Co x
godzin”

•

Okres przyjmowania* - pole tekstowe, w którym należy wpisać jak długo pacjent powinien
przyjmować lek

•

Dodatkowy opis – pole tekstowe, wymagane, jeśli nie zostały uzupełnione pola Ilość i
Częstotliwość. Można również zawrzeć w nim dodatkowe informacje dla pacjenta.

+Dodaj produkt leczniczy - pozwala dodać nowy lek
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Zlecenia edukacyjne i postępowania niefarmakologiczne*
•

Zlecenia* - pole tekstowe

+Dodaj następne zlecenie- pozwala dodać nowe zlecenie

s
Zaplanowane badania diagnostyczne*
Badania laboratoryjne
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•

Zlecone badania laboratoryjne* - lista rozwijalna, wybór wartości ze słownika ICD-9,

•

Opis dodatkowy – pole tekstowe

+Dodaj następne badanie - pozwala dodać nowe badanie
Badania obrazowe
•

Zlecone badania obrazowe* - lista rozwijalna, wybór wartości ze słownika ICD-9,

•

Opis dodatkowy – pole tekstowe

+Dodaj badanie obrazowe – pozwala dodać nowe badanie
Badania inne
•

Zlecone inne badania* - lista rozwijalna, wybór wartości ze słownika ICD-9,

•

Opis dodatkowy – pole tekstowe

+Dodaj inne badania – pozwala dodać nowe badanie

Konsultacje
•

Specjalista* - pole tekstowe z możliwością wpisania nazwy Specjalisty

•

Interwał* - podajemy informację w jakich odstępach czasowych wymagane są konsultacje z
Specjalistą, w podziale na pola:

Ilość - pole numeryczne, w którym należy podać liczbę
Jednostka – wybór z listy wartości: dni, miesięcy, rok
Data najbliższej wizyty* - orientacyjna data najbliższej wizyty do wprowadzenia w formacie DDMM-RRRR lub do wybrania z kalendarza.
+Dodaj konsultacje – pozwala dodać nowe konsultacje
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Informacje dodatkowe
•

Opis/komentarz – pole tekstowe

Kliknięcie Zarejestruj IPOM powoduje zapis całego formularza Indywidualnego planu opieki
medycznej
Uzupełniony dokument IPOM jest zapisywany w systemie po poprawnym podpisaniu E-ZLA.

14.2 Wyszukiwanie dokumentów Indywidualnego
planu opieki medycznej
Wyszukanie dokumentu Indywidualnego planu opieki medycznej możliwe jest po wejściu w pod
zakładkę wyszukaj w sekcji IPOM.
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania IPOM są:
• Lekarz, Lekarz dentysta;
• Felczer;
• Pielęgniarka/Pielęgniarz;
• Położna/Położny.
Po wybraniu opcji „Wyszukaj” system otwiera formularz „Wyszukiwanie Indywidualnych planów
opieki medycznej ”.
Na formularzu znajduje się sekcja filtrów oraz sekcja listy wyników wyszukiwania. Za pomocą filtrów
użytkownik może zawęzić wyniki wyszukiwania.
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Rysunek 312 Wyszukiwanie indywidualnych planów opieki medycznej

•

Data wystawienia od* - pole obowiązkowe, konieczne do uzupełnienia przez Użytkownika

•

Data wystawienia do - pole opcjonalne, oparte na dacie wystawienia konkretnego
dokumentu

•

Status - dokument może mieć jeden ze statusów: Obowiązujący i Anulowany

•

Numer PESEL - pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie wprowadzenia
numeru PESEL pacjenta w polu poniżej,
o

PESEL pacjenta* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Numer PESEL”
służące do wprowadzenia numer PESEL pacjenta, jeżeli aktywna jest wizyta pacjenta,
pole automatycznie uzupełnione numerem PESEL pacjenta,

•

Inny identyfikator – pole checkbox, którego zaznaczenie powoduje umożliwienie
wprowadzenia danych dotyczących innego identyfikatora dla osób nieposiadających numeru
PESEL w polach poniżej wyświetlanych po zaznaczeniu,
o

Kraj nadania numeru identyfikującego* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono
checkbox „Inny identyfikator”; wartość wybierana z listy rozwijalnej aktywowanej po
wprowadzeniu minimum trzech pierwszych znaków nazwy kraju, w którym nadano
numer identyfikujący

o

Rodzaj numeru identyfikującego* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox
„Inny identyfikator”, służące do wyboru rodzaju numeru identyfikującego –
identyfikatora krajowego lub numeru paszportu

o

Numer identyfikujący* – pole obowiązkowe jeżeli zaznaczono checkbox „Inny
identyfikator”, służące do wprowadzenia numeru identyfikującego pacjenta,

•

Wyszukaj tylko dokumenty wystawione przeze mnie – pole checkbox, którego
zaznaczenie spowoduje zawężenie wyników wyszukiwania do dokumentów wystawionych
tylko przez zalogowanego Użytkownika. Niezaznaczenie tego pola pozwoli na wyświetlenie
dokumentów wystawionych przez zalogowanego Użytkownika oraz innych lekarzy dla osób,
które upoważniły Użytkownika do dostępu do swoich dokumentów IPOM.

Po

wciśnięciu

przycisku

„Wyszukaj”

system

prezentuje

wyniki

wyszukiwania

zgodnie

z zastosowanymi filtrami. Lista zawiera kolumny: Numer dokumentu, Data wystawienia, Status,
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Dane wystawcy. Lista może być sortowana po kolumnach po wskazanych kolumnach. Dla
wyszukanych dokumentów pojawiają się akcje na liście: Podgląd, Edycja, Anuluj.

Rysunek 313 Wyniki dla wyszukiwarki indywidualnych planów opieki medycznej

14.3 Podgląd dokumentu indywidualnego planu
opieki medycznej
W aplikacji istnieje możliwość podglądu indywidualnego planu opieki medycznej z poziomu
Wyszukiwarki dokumentów indywidualnych planów opieki medycznej za pomocą opcji
„Podgląd” znajdującej się na liście dokumentów.
Odczytać IPOM może uprawniony użytkownik o roli:
• Lekarz
• Lekarz dentysta
• Felczer
• Pielęgniarka/Pielęgniarz
• Położna/Położny.
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Rysunek 314 Wyszkukiwanie dokumnetów IPOM do podglądu

Po wciśnięciu przycisku „Podgląd” wyświetlany jest dokument IPOM.

Rysunek 315 Podgląd dokumentu IPOM
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15 Obsługa zaświadczeń lekarskich
W aplikacji istnieje możliwość obsługi zaświadczeń lekarskich. Służy do tego sekcja „Zaświadczenia
lekarskie (e-ZLA)” znajdującą się w menu bocznym aplikacji oraz na stronie głównej.

Rysunek 316 Sekcja zaświadczenia lekarskie w menu aplikacji

15.1 Wystawianie zaświadczeń lekarskich
Obsługa zaświadczeń lekarskich jest dostępna dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów oraz
asystentów medycznych zarejestrowanych w RAM, którzy zostali upoważnieni do pracy w imieniu
lekarzy. Dla asystentów przewidziano jednak pewne ograniczenia, opisane w dalszej części rozdziału.

15.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
obsługi zaświadczeń lekarskich
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do obsługi zaświadczeń lekarskich są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eZLA))

15.1.2

Logowanie i korzystanie z sesji w PUE ZUS

W celu skorzystania z funkcjonalności oferowanej Aplikacji Gabinetowej przez PUE, pracownik
medyczny musi się zalogować do systemu przy użyciu podpisu kwalifikowanego, certyfikatu z ZUS,
certyfikatu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP. W wyniku poprawnego logowania zostanie po
stronie PUE utworzona sesja, w czasie trwania której będzie mógł on wykonywać poszczególne
operacje.
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Asystent medyczny może logować się do systemu i realizować operacje związane z obsługą ZLA w
kontekście lekarza, do którego ma stosowne upoważnienie. Niektóre operacje działają odmiennie
dla lekarza i asystenta medycznego albo są dla asystentów niedostępne.
Chcąc się zalogować należy podpisać poniższe oświadczenie, używając do tego certyfikatu z ZUS,
certyfikatu osobistego lub profilu zaufanego. Okno to pojawia się w momencie, gdy chcemy
skorzystać z dowolnej funkcjonalności związanej z zaświadczeniami lekarskimi.

Rysunek 317 Logowanie i korzystanie z sesji w PUE ZUS

Następnie podczas pracy z aplikacją gabinetową lekarz będzie wykorzystywać wygenerowaną sesję,
aż do momentu wylogowania się z aplikacji. Zakończenie sesji będzie miało miejsce również w
przypadku zakończenia pracy w kontekście danej placówki, zamknięcia okna przeglądarki i
wylogowania z aplikacji gabinetowej z powodu zbyt długiej bezczynności.
Jeśli tak się stanie, należy powtórzyć proces logowania i zakładania sesji w PUE, chcąc dalej korzystać
z możliwości obsługi zaświadczeń lekarskich.

15.1.3

Wystawienie nowego zaświadczenia lekarskiego

Aplikacja umożliwia wystawienie nowego zaświadczenia lekarskiego. Warunkiem jego dodania jest
wcześniejsze założenie wizyty dla pacjenta.
Uwaga! W przypadku obsługi obcokrajowców konieczne jest wcześniejsze założenie wizyty, poprzez
podanie numeru paszportu, jako rodzaju numeru identyfikującego. Wybranie innego identyfikatora,
np. numeru prawa jazdy sprawi, że nie będzie później możliwości wystawienia zaświadczenia
lekarskiego dla takiego pacjenta. Do poprawnej obsługi całego procesu niezbędny jest numer
paszportu w przypadku obcokrajowca.
Jeśli nie zastosujemy się do powyższych zaleceń to pojawi się następujący komunikat po najechaniu
kursorem na pole „Stwórz nowe” – „Obsługa zaświadczeń lekarskich niedostępna dla pacjentów bez

numeru PESEL, jeśli wizyta została nie została założona na numer paszportu.”.
Natomiast sama sekcja pozostaje niedostępna, do momentu w którym nie założymy wizyty na
numer PESEL lub numer paszportu, co można zaobserwować na poniższym obrazku.

323

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 318 Informacja o niedostępności obsługi zaświadczeń lekarskich dla założonej wizyty

Po poprawnym stworzeniu wizyty pacjenta, możemy przejść na formularz wystawienia nowego
zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA). Na formularzu znajdziemy następujące informacje, które należy
uzupełnić zgodnie z poniższymi regułami dla zaświadczeń bieżących:
•

Dane miejsca ubezpieczenia - checkbox, do wyboru jedno z czterech miejsc ubezpieczenia
(ZUS, KRUS, Inne w Polsce, w innym państwie) - pole obowiązkowe,

•

Zaświadczenie wystawiane na opiekę - checkbox, jeśli go zaznaczymy to pojawi się poniżej
nowy przycisk Wybierz osobę w sekcji Dane osoby pozostającej pod opieką,

•

Wybierz osobę - jeśli klikniemy w ten przycisk to pojawi się nowe okno z listą członków
rodziny ubezpieczonego, gdzie należy wybrać odpowiednią osobę, określając przy tym
stopień pokrewieństwa - pole obowiązkowe, jeśli wybrano wcześniej zaświadczenie
wystawiane na opiekę

•

Wybierz płatnika - przycisk do wyboru płatnika, po kliknięciu w niego, pojawi się nowe okno
z listą płatników ubezpieczonego z PUE, należy wybrać odpowiedniego płatnika z listy, w
przypadku braku płatnika na liście, możemy pobrać jego dane z PUE podając numer
NIP/PESEL/Paszportu płatnika, a następnie wybrać go z listy - pole wymagane, jeśli jako
miejsce ubezpieczenia wybrano ZUS, w przeciwnym wypadku opcjonalne,

•

Wyszukaj zaświadczenia lekarskie pacjenta – przycisk umożliwiający wyszukanie
zaświadczeń wystawionych pacjentowi z wybranego okresu czasu, skorzystanie z tej opcji
jest dobrowolne, pojawi się nowe okno z wyszukiwarką, a domyślnie zostaną wyszukane
dokumenty z okresu 1 roku, jeśli nie podamy żadnych dat wystawienia dokumentów

•

Data niezdolności od - początek okresu niezdolności do pracy, data ta nie może być
późniejsza niż data niezdolności do oraz data pobytu w szpitalu od, ponadto może się
zaczynać maksymalnie 3 dni przed datą wystawienia dokumentu lub maksymalnie 4 dni po
dacie wystawienia dokumentu - pole obowiązkowe,

•

Data niezdolności do - koniec okresu niezdolności do pracy, nie może być to data
wcześniejsza niż 3 dni wstecz od daty bieżącej, nie może być też to data wcześniejsza niż
data niezdolności od - pole obowiązkowe,

•

Pobyt w stacjonarnym ZOZ, innym niż szpital - checkbox oznaczający pobyt w
stacjonarnym ZOZ, innym niż szpital, jeśli to pole jest zaznaczone to nie mogą być
wypełnione daty pobytu w szpitalu,
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•

Data pobytu w szpitalu od - początek okresu pobytu w szpitalu, data ta nie może być
wcześniejsza niż data niezdolności od, jeśli to pole jest wypełnione to musi być wypełnione
też pole data pobytu w szpitalu do - pole opcjonalne,

•

Data pobytu w szpitalu do - koniec okresu pobytu w szpitalu, data ta nie może być
późniejsza niż data niezdolności do, jeśli to pole jest wypełnione to musi być wypełnione też
pole data pobytu w szpitalu od - pole opcjonalne,

•

Rozpoznanie główne - lista rozwijalna z kodem i nazwą choroby zgodnymi ze słownikiem
ICD10 - pole obowiązkowe, jeśli nie jest to zaświadczenie wystawiane na opiekę nad chorym
członkiem rodziny, wtedy jest ono opcjonalne

•

Kod literowy choroby - checkboxy, do wyboru maksymalnie 4 z 5 pól (A, B, C, D, E) - pole
opcjonalne, kody A i D są domyślnie niedostępne, ich wybór jest możliwy po wybraniu
odpowiedniego rozpoznania głównego, dodatkowo kod B jest zawsze niedostępny dla
mężczyzny, jeśli jest to zaświadczenie wystawiane na opiekę nad chorym członkiem rodziny
to wszystkie kody literowe choroby są niedostępne do wyboru

•

Wskazanie lekarskie - checkbox do wyboru 1 z 2 pól (Chory powinien leżeć, Chory może
chodzić) - pole obowiązkowe

Rysunek 319 Formularz wystawiania zaświadczenia lekarskiego

Dodatkowo może wystąpić sytuacja, gdy różnica w dacie między początkiem okresu niezdolności do
pracy, a datą wystawiania zaświadczenia jest większa niż trzy dni. Mamy wtedy przypadek
wystawiania zaświadczenia lekarskiego częściowo na okres wsteczny. Wiąże się to z wystawieniem
powiązanych dwóch zaświadczeń – jednego wystawionego za okres wsteczny z uzasadnieniem,
drugiego wystawionego za okres bieżący. Zaświadczenia posiadają tego samego ubezpieczonego i
płatnika, oraz zawierają wskazania na siebie nawzajem.
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Rysunek 320 Lista członków rodziny ubezpieczonego

Rysunek 321 Wyszukane zaświadczenia lekarskie pacjenta

Zaświadczenie wystawiane częściowo na okres wsteczny - różnice na formularzu
•

Data niezdolności do pracy od - może się zaczynać więcej niż 3 dni przed datą wystawienia
dokumentu lub maksymalnie 4 dni po dacie wystawienia dokumentu,

•

Uzasadnienie okresu wstecznego - jeśli zaświadczenie zostało wystawione częściowo na
okres wsteczny, pojawi się dodatkowy krok, w którym pracownik medyczny powinien podać
uzasadnienie wystawienia zaświadczenia na okres wsteczny, nowe okno pojawia się po
kliknięciu w przycisk wystawienia zaświadczenia

•

Informacja o podziale zaświadczenia wystawionego częściowo na okres wsteczny - jeśli
daty niezdolności do pracy obejmują częściowo okres wsteczny, to po podaniu uzasadnienia
pojawi się dodatkowe okno informujące o podziale zaświadczenia na dwa okresy
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Rysunek 322 Uzasadnienie konieczności wystawienia zaświadczenia na okres wsteczny

Rysunek 323 Informacja o podziale zaświadczenia na wsteczne i bieżące

Uzasadnienie okresu wstecznego nie występuje jednak w sytuacjach, w których spełnione są
następujące warunki:
•

lekarz wystawiający zaświadczenie jest psychiatrą, a numer statystyczny choroby jest z grupy
od F00 do F99,

•

jeśli na formularzu zaznaczono checkbox "Pobyt w stacjonarnym ZOZ, innym niż szpital"

Wtedy zaświadczenia powinny zostać zakwalifikowane, jako wystawione poprawnie bez konieczności
uzupełniania uzasadnienia. Aplikacja wyświetli natomiast od razu okno z informację o podziale
zaświadczenia na okres wsteczny i bieżący.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól można

przejść

do wystawienia nowego

zaświadczenia lekarskiego. W tym celu należy kliknąć w przycisk „Wystaw e-ZLA” na dole
formularza.
Wystawiony dokument zostanie zweryfikowany i jeśli nie wystąpią błędy, to użytkownik zostanie
przeniesiony na listę wystawionych dokumentów w ramach wizyty. Ponadto pojawi się komunikat o
poprawnym wystawieniu dokumentu. Nowe zaświadczenie pojawi się na liście, jako dokument w
statusie „Niepodpisane”. Rodzaj dokumentu to „Bieżące” lub „Wsteczno-Bieżące”.
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Rysunek 324 Lista zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty

Kolejnym etapem jest podpis wystawionego dokumentu zaświadczenie lekarskiego na jeden z trzech
możliwych sposobów dostępnych w aplikacji. Użytkownik klikając w przycisk „Podpisz” zobaczy nowe
okno, gdzie zaprezentowany będzie podgląd transformaty wystawianego dokumentu. W przypadku
zestawu zaświadczeń możliwy będzie podgląd dwóch dokumentów, jeden za okres wsteczny, a drugi
za okres bieżący.
W tym momencie może raz jeszcze sprawdzić czy nie popełnił błędu podczas uzupełniania danych
na formularzu. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, można podpisać dokument. Użytkownik wybiera
rodzaj podpisu, a następnie podpisuje dokument. Aplikacja przesyła kopię i oryginał zaświadczenia
do systemu PUE. Jeśli cały proces się powiedzie to zaświadczenie zmieni status na liście na
„Wystawione”.
Po udanym podpisie i wysyłce zaświadczenia lekarskiego do PUE na liście zaświadczeń w kolumnie
„Akcje” nie będą już dostępne opcje „Zobacz” oraz „Edytuj”.

Rysunek 325 Podgląd dokumentu zaświadczenia lekarskiego przed podpisem
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15.1.4

Pobranie UPP

Po udanym podpisie i wysyłce zaświadczenia lekarskiego do PUE na liście zaświadczeń w kolumnie
„Akcje” pojawi się dodatkowa opcja „Pobierz UPP”. Jest to urzędowe poświadczenie przedłożenia
dokumentu elektronicznego, którego adresatem lub nadawcą jest podmiot publiczny, wystawione
przez kwalifikowany urząd poświadczeń odbioru i przedłożenia z upoważnienia adresata dokumentu
elektronicznego.

Rysunek 326 Pobranie UPP dla wystawionego zaświadczenia lekarskiego

Po wyborze tej akcji użytkownik pobierze na dysk lokalny komputera odpowiednio 2 (dla bieżących)
lub 4 (dla wsteczno-bieżących) pliki w formacie XML skompresowane do archiwum ZIP. Po jego
rozpakowaniu możliwe jest zobaczenie zawartości pobranych plików.

15.1.5
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego dla innego
płatnika
Aplikacja

umożliwia

również

utworzenie

zaświadczenia

lekarskiego

dla

innego

płatnika

ubezpieczonego. W tym celu należy wybrać przycisk „Utwórz e-ZLA dla innego płatnika”, który
znajduje się ponad listą zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty.
Po wyborze tej opcji aplikacja zaprezentuje formularz wystawiania nowego zaświadczenia dla innego
płatnika ubezpieczonego z wypełnionymi i zablokowanymi do edycji danymi na podstawie
wybranego wcześniej zaświadczenia. Aktor ma możliwość uzupełnienia jedynie danych dotyczących
miejsca ubezpieczenia, wyboru płatnika ubezpieczonego oraz sprawdzenia historii zaświadczeń
pacjenta. Dodatkowo na liście płatników zablokowany jest wybór płatnika, na którego wystawiono
już wcześniej zaświadczenie w ramach wizyty.
Po uzupełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól można

przejść

do wystawienia nowego

zaświadczenia lekarskiego dla kolejnego płatnika. W tym celu należy kliknąć w przycisk „Wystaw eZLA” na dole formularza. Wystawiony dokument zostanie zweryfikowany i jeśli nie wystąpią błędy, to
użytkownik zostanie przeniesiony na listę wystawionych dokumentów w ramach wizyty.
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Rysunek 327 Wybór płatnika z listy przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego

Rysunek 328 Formularz wystawienia zaświadczenia lekarskiego dla kolejnego płątnika ubezpieczonego z
wypełnionymi danymi na podstawie wybranego zaświadczenia

15.1.6

Podgląd zaświadczenia lekarskiego

Aplikacja umożliwia podgląd wystawionego i niepodpisanego jeszcze zaświadczenia lekarskiego. W
tym celu należy wybrać opcję „Zobacz” przy odpowiednim zaświadczeniu z listy. Podgląd dokumentu
jest również dostępny po przesłaniu podpisanego zaświadczenia do PUE.
Następnie przed użytkownikiem otworzy się nowe okno z podglądem transformaty wystawionego
wcześniej dokumentu. W przypadku zestawu zaświadczeń możliwy będzie podgląd dwóch
dokumentów, jeden za okres wsteczny, a drugi za okres bieżący.
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Rysunek 329 Podgląd dokumentu zaświadczenia lekarskiego

15.1.7

Edycja zaświadczenia lekarskiego

Aplikacja umożliwia edycję wystawionego, ale niepodpisanego jeszcze zaświadczenia lekarskiego. W
tym celu należy wybrać z listy zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty opcję „Edytuj” przy
odpowiednim zaświadczeniu.
Po wykonaniu tej czynności użytkownik zostanie przeniesiony na formularz edycji zaświadczenia
lekarskiego. Wszystkie pola na formularzu są uzupełnione identycznie jak to miało miejsce w
przypadku zaświadczenia wybranego do edycji. Możliwa jest edycja dowolnego pola, przestrzegając
przy tym reguł opisanych w rozdziale o wystawianiu nowego zaświadczenia lekarskiego.
Na koniec edycji należy kliknąć w przycisk „Zaktualizuj e-ZLA”. Następnie użytkownik zostanie
przeniesiony na listę zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty. Jeżeli walidacja biznesowa
zaświadczenia zakończy się sukcesem to pojawi się stosowny komunikat informujący o zaistnieniu
takiej sytuacji.
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Rysunek 330 Edycja zaświadczenia lekarskiego zakończona sukcesem

15.1.8

Usuwanie zaświadczenia lekarskiego

Aplikacja umożliwia usuwanie wystawionego, ale niepodpisanego jeszcze zaświadczenia lekarskiego.
W tym celu należy wybrać z listy zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty opcję „Usuń” (ukryta
pod znakiem trzech kropek) przy odpowiednim zaświadczeniu.
Następnie pojawi się nowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia wybranego wcześniej
zaświadczenia lekarskiego. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia zaświadczenia, zostanie ono
usunięte z listy wystawionych dokumentów w ramach wizyty. Dodatkowo pojawi się znikający
komunikat na zielonym tle informujący o tym, że zaświadczenie lekarskie o wskazanym numerze
seryjnym zostało poprawnie usunięte.

Rysunek 331 Potwierdzenie usuwania zaświadczenia lekarskiego

15.2 Wyszukiwanie zaświadczeń lekarskich
Aplikacja umożliwia wyszukiwanie zaświadczeń lekarskich pacjenta, jak również zaświadczeń
wystawionych przez lekarza dla różnych pacjentów.

15.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wyszukiwania zaświadczeń lekarskich
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wyszukiwania zaświadczeń lekarskich są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eZLA))
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15.2.2
Aplikacja

Wyszukiwanie zaświadczeń lekarskich
umożliwia

wyszukiwanie

zaświadczeń

lekarskich

według

wybranych

kryteriów

wyszukiwania. Dostępne jest wyszukiwanie dwóch rodzajów zaświadczeń lekarskich:
•

Bieżące – wystawione przez lekarza, ale jeszcze niezapisane w KSI (Kompleksowy System
Informatyczny ZUS),

•

Przetworzone – wystawione przez lekarza lub wystawione pacjentowi przez dowolnego
innego lekarza, które zostały już zapisane w KSI

W przypadku zaświadczeń bieżących i przetworzonych wystawionych przez lekarza, jeśli usługa
wywoływana jest w kontekście sesji asystenta medycznego, to zwracana jest lista dokumentów,
które wystawione zostały przez lekarza w imieniu którego pracuje asystent lub dowolnego innego
jego asystenta.
W przypadku zaświadczeń wystawionych na danego ubezpieczonego, gdy usługa wywołana jest
przez asystenta medycznego, to zwróci tylko zaświadczenia:
•

wystawione przez lekarza, w kontekście którego dany asystent jest zalogowany,

•

wystawione przez danego asystenta w imieniu lekarza, w kontekście którego dany asystent
jest zalogowany,

•

wystawione przez innych asystentów w imieniu lekarza, w kontekście którego dany asystent
jest zalogowany”.

Na początku wyszukiwania należy wybrać jedną z dwóch opcji – bieżące lub przetworzone
zaświadczenia lekarskie. Wybór jednej z dwóch możliwości spowoduje automatyczne dopasowanie
się wyglądu wyszukiwarki. Istnieją dwie istotne różnice w kształcie wyszukiwarek w zależności od
wybranego rodzaju zaświadczeń lekarskich:
•

brak checkboxa „Wyszukaj tylko dokumenty wystawione przeze mnie” dla zaświadczeń
bieżących, ponieważ dla nich dostępne jest tylko wyszukiwanie zaświadczeń wystawcy,
natomiast dla przetworzonych dozwolone jest wyszukiwanie zaświadczeń wystawcy oraz
pacjenta,

•

zawężona lista statusów do 2 wartości dla zaświadczeń bieżących, dla przetworzonych mamy
odpowiednio 13 różnych statusów do wyboru

Zasady uzupełniania kryteriów wyszukiwania zaświadczeń lekarskich:
Sekcja „Dane zaświadczenia” - wybór wszystkich kryteriów wyszukiwania jest opcjonalny.
•

Data wystawienia od –

wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza, jeśli nie podano

żadnych kryteriów wyszukiwania to ustawiana domyślnie na rok wstecz od daty dzisiejszej,
musi być wcześniejsza bądź równa dacie wystawienia do, ograniczona maksymalnie do dnia
dzisiejszego,
•

Data wystawienia do - wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza, jeśli nie podano żadnych
kryteriów wyszukiwania to ustawiana domyślnie na datę dzisiejszą, ograniczona do daty dziś
oraz musi być późniejsza bądź równa dacie wystawienia od,
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•

Data niezdolności do pracy od - wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza, musi być
wcześniejsza bądź równa dacie niezdolności do, ograniczona do daty dziś + 4 dni, musi być
wcześniejsza bądź równa dacie niezdolności do,

•

Data niezdolności do pracy do - wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza, musi być
późniejsza bądź równa dacie wystawienia od,

•

NIP płatnika - Numer identyfikacji podatkowej podatnika, walidowana jest długość znaków i
cyfra kontrolna,

•

Status - lista rozwijalna, statusy do wyboru w zależności od rodzaju zaświadczeń, dla
bieżących są to: "Wysłane" i "Anulowane", natomiast dla przetworzonych są to:
Niekontrolowane”, „W trakcie kontroli”, „Prawidłowe”, „Bez orzeczenia (kontrolowane)”,
„Niestawiennictwo na kontrole ”, „Odstąpiono”, „Skorygowane”, „Anulowane”, „Wsteczne – do
wyjaśnienia”, „Wsteczne – uzasadnione medycznie”, „Wsteczne – nieuzasadnione medycznie”
, „Nieznany” i „Wystawione”,

•

Kod ICD10 choroby - lista rozwijalna, do wyboru kod i nazwa choroby zgodnie ze słownikiem
ICD10

Sekcja „Dane pacjenta” - wybór wszystkich kryteriów wyszukiwania jest opcjonalny.
•

do wyboru odpowiedni radiobutton Numer PESEL lub Inny identyfikator - jeśli do
wyszukiwarki zaświadczeń pacjenta przechodzimy z założoną wizytą na numer PESEL lub
paszport, to przenosi się on automatycznie na odpowiednie pole wyszukiwarki, pole
obowiązkowe dla zaświadczeń przetworzonych, jeśli nie zaznaczono checkboxa „Wyszukaj
tylko dokumenty wystawione przeze mnie”,

•

Wyszukaj tylko dokumenty wystawione przeze mnie – checkbox dostępny tylko przy
wyszukiwaniu

zaświadczeń

przetworzonych,

należy

go

zaznaczyć

chcąc

wyszukać

zaświadczenia wystawione przez siebie samego, jeśli dodatkowo podany zostanie numer
PESEL lub paszportu to ograniczymy zbiór dokumentów do wystawionych danemu
pacjentowi przez nas samych
Uwagi dodatkowe dotyczące wyszukiwania zaświadczeń:
•

przy

wyszukiwaniu

zaświadczeń

konkretnego

pacjenta

wymagane

jest

podanie

identyfikatora w postaci numeru PESEL lub paszportu,
•

niemożliwe jest wyszukiwanie zaświadczeń osób nieposiadających numeru PESEL bez
wcześniejszego założenia wizyty na numer paszportu dla tych pacjentów
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Rysunek 332 Wyszukiwarka bieżących zaświadczeń lekarskich

Prezentacja wyników wyszukiwania zaświadczeń lekarskich odbywa się zgodnie z poniższą tabelą.
•

Seria i numer zaświadczenia – oznaczenie serii i numeru wystawionego zaświadczenia
lekarskiego,

•

Data wystawienia – data wystawiania zaświadczenia lekarskiego w formacie RRRR-MM-DD,

•

Okres niezdolności do pracy – zakres dat oznaczający początek i koniec niezdolności do
pracy w formacie data od - data do, daty w formacie RRRR-MM-DD,

•

Kod ICD10 choroby - 3-znakowy kod choroby według słownika ICD10, pole może nie być
uzupełnione, jeśli zaświadczenie było wystawione na opiekę nad członkiem rodziny,

•

Identyfikator płatnika - identyfikator płatnika będący numerem NIP/PESEL/paszportu,

•

Opieka nad członkiem rodziny - TAK/NIE, w zależności od tego czy zaświadczenie było
wystawiane na opiekę nad członkiem rodziny,

•

Status - status przetwarzania wystawionego zaświadczenia lekarskiego,

•

Dane wystawcy - imię i nazwisko wystawcy zaświadczenia lekarskiego, w tooltipie widoczny
NPWZ po najechaniu myszką

•

Akcje - dostępne akcje w zależności od statusu zaświadczenia, podgląd szczegółów dostępny
dla wszystkich zaświadczeń, anulowanie jest niedostępne dla zaświadczeń przetworzonych,
które zostały wcześniej anulowane

Rysunek 333 Prezentacja wyników wyszukiwania zaświadczeń lekarskich
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15.2.3

Podgląd szczegółów zaświadczeń lekarskich

Aplikacja umożliwia dodatkowo podgląd szczegółów dla wyszukanych wcześniej zaświadczeń
lekarskich. Chcąc zobaczyć więcej informacji o danym zaświadczeniu, niż te które są prezentowane
na liście należy skorzystać z opcji „Podgląd” w kolumnie „Akcje”. Następnie aplikacja wyświetli widok
szczegółów zaświadczenia lekarskiego z podziałem informacji na trzy kategorie: dane identyfikujące
ubezpieczonego, dane wystawcy i szczegółowe dane zaświadczenia. Aby zakończyć podgląd danych
należy skorzystać z czerwonego krzyżyka w prawym górnym rogu widoku.

Rysunek 334 Prezentacja szczegółów zaświadczenia lekarskiego

15.3 Anulowanie zaświadczenia lekarskiego
Aplikacja umożliwia anulowanie uprzednio wystawionego zaświadczenia lekarskiego. Występuje w
sytuacji, gdy lekarz chce anulować wcześniej wystawione zaświadczenie (przez siebie lub innego
lekarza), i nie zamierza w danym momencie wystawić nowego zaświadczenia w jego miejsce.
Asystent medyczny może sprawdzić możliwość anulowania tylko tych zaświadczeń, które zostały
zarejestrowane przez lekarzy dla których dany asystent posiada upoważnienie lub dowolnych innych
asystentów tych lekarzy.

15.3.1
Role uprawnione
lekarskiego

do

anulowania

zaświadczenie

Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do anulowania zaświadczeń lekarskich są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer,

•

Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eZLA))
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15.3.2

Anulowanie zaświadczenie lekarskiego

Anulowanie zaświadczenia lekarskiego jest dostępne z poziomu listy wyszukanych zaświadczeń,
które zostały już przetworzone w systemie informatycznym ZUS. Przy wyszukiwaniu zaświadczeń
weryfikowane jest to czy można anulować dane zaświadczenie zgodnie z danymi otrzymanymi z
ZUS. Jeśli anulowanie jest możliwe to przy danym zaświadczeniu widoczna jest opcja „Anuluj” w
kolumnie „Akcje”.
Po skorzystaniu z opcji anulowania przed użytkownikiem wyświetli się nowy widok gdzie należy
wybrać zaświadczenia lekarskie powiązane z wybranym wcześniej dokumentem. Jako powiązane
zaświadczenia rozumiane są takie, które:
•

wystawione są dla tego samego ubezpieczonego, z tym samym kodem choroby, na ten sam
okres niezdolności do pracy, ale na innego płatnika

•

są zestawem zaświadczeń wsteczno-bieżących

Domyślnie zaznaczone jest wybrane wcześniej zaświadczenie i wszystkie z nim powiązane.
Wybranego wcześniej z listy nie można odznaczyć. Zaświadczenia powiązane można pominąć jeśli
przyczyną anulowania jest błąd w danych płatnika składek. W przeciwnym wypadku anulowany
powinien zostać cały zestaw powiązanych ze sobą zaświadczeń

Rysunek 335 Wybór zaświadczeń lekarskich do anulowania

Przy anulowaniu pojawia się informacja o obowiązku utworzenia pisma przewodniego dla
ubezpieczonego w związku z anulowaniem zaświadczenia lekarskiego. Jeśli ubezpieczony posiada
profil PUE, pismo zostanie wysłane do niego drogą elektroniczną. W przeciwnym wypadku
użytkownik musi wydrukować pismo i przesłać je do ubezpieczonego pocztą.
Przed potwierdzeniem anulowania zaświadczenia należy wybrać przyczynę anulowania. Klikając w
przycisk „Anuluj zaświadczenie” wywołujemy weryfikację biznesową budowanego dokumentu.
Następnie po potwierdzeniu anulowania przed użytkownikiem pojawi się nowy widok z podglądem
dokumentu anulowania zaświadczenia lekarskiego, gdzie raz jeszcze można sprawdzić wszystkie
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dane. Jeśli dane się zgadzają należy wybrać jeden z trzech dostępnych w aplikacji sposobów podpisu
dokumentów.
Poprawnie wykonany podpis dokumentu powoduje jego wysyłkę do systemu informatycznego ZUS.
Następnie aplikacja przenosi użytkownika na widok wyszukiwarki zaświadczeń lekarskich, gdzie
prezentowany jest znikający po chwili komunikat „Zapis dokumentu anulowania zakończony
sukcesem”. Po przetworzeniu zaświadczenia w ZUS zmieni się jego status w tabeli z wyszukanymi
wcześniej dokumentami z „Wystawione” na „Anulowane”.

Rysunek 336 Podpis dokumentu anulowania zaświadczenia lekarskiego

15.4Uprawnienia asystentów medycznych
wystawiania zaświadczeń lekarskich

do

Aplikacja umożliwia zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych do wystawiania
zaświadczeń lekarskich w wybranych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.

15.4.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania uprawnieniami asystentów medycznych
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania uprawnieniami asystentów medycznych
są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,
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•

Felczer

15.4.2

Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych

Lekarz ma możliwość określenia uprawnień swoich asystentów medycznych do wystawiania
zaświadczeń lekarskich w wybranych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych. Asystent
medyczny lekarza domyślnie otrzymuje uprawnienie do wystawiania ZUS ZLA w dowolnym miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Poprzez zmianę domyślnych ustawień, lekarz ma
możliwość zawężenia uprawnień tylko do wybranych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych.
Lekarz w pierwszym kroku wybiera z listy jednego ze swoich aktualnie upoważnionych asystentów
medycznych. Następnie aplikacja pokaże listę miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez
lekarza wraz z informacjami o uprawnieniu do wystawiania zaświadczeń lekarskich przez
wskazanego asystenta.
W tabeli pojawi się wartość „TAK” lub „NIE” w kolumnie „Uprawnienia do wystawiania e-ZLA”. W
zależności od tego czy asystent posiada uprawnienie czy też nie, w kolumnie „Akcje” pojawi się opcja
„Usuń” lub „Przywróć” w drugim przypadku.
Aby usunąć uprawnienie należy wybrać asystenta medycznego, zaznaczyć na liście miejsce
udzielania świadczeń zdrowotnych, a następnie wybrać funkcję „Usuń”. W wyniku tej akcji, w
kolumnie „Uprawnienia do wystawiania e-ZLA” wyświetli się wartość „NIE”.
Aby przywrócić wcześniej usunięte uprawnienie należy wybrać asystenta medycznego, zaznaczyć na
liście miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, a następnie wybrać funkcję „Przywróć”. W wyniku
tej akcji, w kolumnie „Uprawnienia do wystawiania e-ZLA” wyświetli się wartość „TAK”.

Rysunek 337 Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych

15.5 Wysyłka wniosku FZLA
Aplikacja umożliwia wysyłkę wniosku w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń
lekarskich (FZLA).

15.5.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wysyłki wniosku FZLA
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do wysyłki wniosku FZLA są:
•

Lekarz,

•

Lekarz dentysta,

•

Felczer
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15.5.2

Uzupełnienie wniosku FZLA

Jeśli po założeniu profilu na PUE ZUS lekarz nie posiada jeszcze uprawnień do wystawiania
zaświadczeń lekarskich, to aby je uzyskać powinien wysłać wniosek FZLA do ZUS. W tym celu należy
skorzystać z zakładki „Wnioski FZLA” w sekcji „Zaświadczenia lekarskie (e-ZLA)” w menu bocznym.
Po jej wyborze przed użytkownikiem pojawi się formularz wniosku FZLA z danymi lekarza
wypełnionymi na podstawie informacji otrzymanych z ZUS. Po przetworzeniu wysłanego wniosku do
ZUS lekarz powinien otrzymać uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Jeśli wszystkie dane lekarza są poprawne i nie ma potrzeby ich zmiany to można zatwierdzić
formularz i przejść do podpisu wniosku FZLA. Oczywiście jeśli wcześniej podczas walidacji
biznesowej dokumentu system nie wykrył żadnych błędów. Wszelkie błędy, które wystąpiły podczas
wystawiania wniosku są prezentowane na czerwonym tle ponad formularzem wniosku.

Rysunek 338 Przykładowy komunikat informujący o błędach podczas wysyłki wniosku FZLA

Przy pierwszym zgłoszeniu lekarza należy zaznaczyć checkbox „Pierwsze zgłoszenie lekarza” na
formularzu. Przy każdej kolejnej próbie wysłania wniosku należy odznaczyć ten checkbox, wtedy na
formularzu pojawi się dodatkowe pole „Kolejne zgłoszenie lekarza”, przy którym należy następnie
wybrać odpowiednią przyczynę, która spowodowała konieczność wysyłki kolejnego zgłoszenia.
Na formularzu istnieje możliwość zmiany danych identyfikacyjnych lekarza, danych adresowych.
Można także zgłosić do ZUS dodatkowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub zdobycie
kolejnej specjalizacji. Aby to zrobić należy wybrać znak „+” znajdujący się pod posiadanymi
specjalizacjami lub zgłoszonymi miejscami wykonywania zawodu. Następnie należy wypełnić
wymagane pola i można wysłać wniosek do ZUS. Nazwa i stopień specjalizacji wybierane są z listy
rozwijalnej z dopuszczonymi wartościami.
Istnieje też opcja usunięcia specjalizacji lub miejsca wykonywania zawodu. W tym celu należy
skorzystać z przycisku z „-”, który znajduje się obok tych pól. Po usunięciu nie będzie już możliwe
automatyczne przywrócenie tych danych na formularzu. Dlatego należy uważnie dokonywać zmian
na formularzu.
Maksymalna dopuszczalna liczba specjalizacji do podania na wniosku to sześć. Natomiast miejsc
wykonywania zawodu można podać nie więcej niż jedenaście.
Po zakończonej edycji wniosku i uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól na formularzu można
przejść do wysyłki wniosku. W tym celu należy wybrać opcję „Wyślij”, która znajduje się w prawym
dolnym rogu formularza. Jeśli nie wypełnimy wszystkich wymaganych pól to przycisk ten jest
wyszarzany i przesłanie wniosku jest niemożliwe.
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Rysunek 339 Wniosek FZLA - część 1 formularza
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Rysunek 340 Wniosek FZLA - część 2 formularza

15.5.3

Podpis i wysyłka wniosku FZLA

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” z formularza tworzenia wniosku FZLA zostajemy przekierowani do
ekranu podpisu samego wniosku.
Podpis dokumentu odbywa się w nowym widoku, gdzie użytkownik ma możliwość zobaczenia
transformaty wcześniej uzupełnionego wniosku. Przy tym raz jeszcze może sprawdzić poprawność
wszystkich danych. Jeśli podane informacje się zgadzają to należy wybrać jeden z trzech dostępnych
w aplikacji sposobów podpisu dokumentów.
Poprawnie wykonany podpis dokumentu powoduje jego wysyłkę do systemu informatycznego ZUS.
Następnie aplikacja przenosi użytkownika na stronę główną aplikacji, gdzie prezentowany jest na
zielonym tle znikający po chwili komunikat mówiący o tym, że „Wystawienie wniosku FZLA
zakończone sukcesem.” Dane lekarza powinny teraz niezwłocznie zostać zaktualizowane w
systemie informatycznym ZUS.
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Rysunek 341 Podpis dokumentu wniosku FZLA

16 Zlecenie badań na koronawirusa
Rozdział opisuje obsługę zleceń na badania w kierunku koronawirusa.

16.1 Dodanie zlecenia badania na koronawirusa
W aplikacji istnieje możliwość dodania zlecenia badania. Obecnie możliwe jest wystawienie zlecenia
badania na testy w kierunku COVID-19. Warunkiem dodania zlecenia badania jest uzyskanie danych
identyfikujących pacjenta. Przed rozpoczęciem dodania zlecenia badania należy wprowadzić dane
pacjenta.

16.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania zlecenia badania na koronawirusa
Użytkownikami uprawnionymi do dodania zlecenia badania są:
•
•
•

Lekarz;
Felczer;
Asystent medyczny.
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16.1.2

Utworzenie nowego zlecenia badania na koronawirusa

Do obsługi zleceń badań służy sekcja „Badania na koronawirusa” znajdującą się w menu bocznym
oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia zlecenia badania, należy w menu bocznym
rozwinąć sekcję „Badania na koronawirusa” i wybrać opcję „Stwórz nowe”, Można tę opcję
również wybrać na stronie głównej.

Rysunek 342: Zlecenie badań na koronawirusa – przejście do tworzenia zlecenia

W momencie wejścia na formularz Użytkownik zostanie poinformowany o historii szczepień na
COVID-19 Pacjenta, który ma aktualnie utworzoną wizytę komunikatem np. w przypadku sukcesu na
ekranie pojawi się informacja.

16.1.3
Uzupełnianie
koronawirusa

danych

zlecenia

badania

na

Uzupełnienie danych zlecenia badania następuje na formularzu „Wystaw nowe zlecenie badania
na koronawirusa”.
Na formularzu zlecenia badania pojawią się pola umożliwiające podanie danych pacjenta, zlecanego
badania i osoby zlecającej to badanie.
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Rysunek 343: Zlecenia badań na koronawirusa - nowe zlecenie

UWAGA! Jeśli pacjent jest pracownikiem medycznym, to koniecznie należy wybrać w polu “Zawód,
jeśli pacjent jest pracownikiem medycznym” wykonywany przez niego zawód. System automatycznie
podpowie zawód pacjenta, jeśli będzie to lekarz lub pielęgniarka / pielęgniarz.
Pozostałe dane niezbędne do złożenia zlecenia zostaną pobrane z danych wprowadzonych na
formularzu danych pacjenta. Jeśli byłaby konieczność wprowadzenia zmian np. danych adresowych,
to należy użyć opcji “Dane pacjenta” dostępnej w menu bocznym i ponownie utworzyć zlecenie
badania.
Na formularzu „Wystaw nowe zlecenie badania na koronawirusa” wymaganym polem do
uzupełnienia jest wybór źródła finansowania zlecenia badania oraz numer telefonu umożliwiający
kontakt ze zlecającym badanie. Domyślnie będzie to numer telefonu do placówki, w kontekście
której zalogowany jest użytkownik. Ponadto możliwe jest zaznaczenie opcji „Potrzebna karetka
wymazowa” w sytuacji, gdy pacjent nie jest samodzielny i konieczne jest wysłanie do niego karetki
wymazowej.
Po uzupełnieniu wymaganych pól, na formularzu aktywowany zostanie przycisk „Wystaw zlecenie”.
Po jego użyciu zlecenie na badanie zostanie utworzone, o czym użytkownik zostanie powiadomiony
komunikatem.

16.2Wyszukanie zlecenia badania na koronawirusa
W aplikacji istnieje możliwość wyszukania zleceń badania. Obecnie możliwe jest wyszukanie zleceń
badania na testy w kierunku COVID-19.
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16.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wyszukania zleceń badania na koronawirusa
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania zleceń badania są:
•
•
•
•
•

Lekarz;
Felczer
Asystent medyczny.
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny

16.2.2

Wprowadzenie identyfikatora pacjenta

Do wyszukiwania zleceń badania służy opcja „Wyszukaj”, znajdująca się w rozwijanym menu
„Badania na koronawirusa” w panelu bocznym aplikacji lub opcja „Wyszukaj zlecenie badania”
znajdująca się na stronie głównej.
Po wybraniu opcji „Wyszukaj” system otwiera formularz „Wyszukiwanie wyników badań na
koronawirusa”. Na formularzu znajduje się pole z numerem PESEL lub innym identyfikatorem oraz
sekcja listy wyników wyszukiwania. Aby wyszukać zlecenia badania użytkownik musi wprowadzić
identyfikator pacjenta. Jeśli podczas wizyty dane pacjenta zostały podane, to identyfikator pacjenta
wypełni się automatycznie.

Rysunek 344: Zlecenie badań na koronawirusa – wprowadzenie identyfikatora pacjenta

Po wypełnieniu pola z numerem PESEL lub innym identyfikatorem należy użyć przycisku „Wyszukaj”,
aby wyszukać zlecenia badania dla pacjenta.

16.2.3

Wyświetlenie listy wyszukanych elementów

Po użyciu przycisku „Wyszukaj”, system prezentuje wyniki wyszukiwania dla pacjenta.
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Rysunek 345: Zlecenie badań na koronawirusa – wyświetlenie listy wyszukanych elementów

W przypadku, gdy dla wprowadzonego numeru PESEL lub innego identyfikatora nie zostaną
znalezione żadne zlecenia badania pojawi się komunikat: „Nie znaleziono żadnych badań dla
podanego numeru identyfikującego pacjenta”.
W przypadku, gdy wprowadzony numer PESEL lub inny identyfikator nie zostanie znaleziony w
systemie EWP pojawi się komunikat: „Nie znaleziono żadnych badań dla podanego numeru
identyfikującego pacjenta”.

16.3Anulowanie zlecenia badania
W aplikacji można anulować zlecenia badania.

16.3.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
anulowania zleceń badania na koronawirusa
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukania zleceń badania są:
•
•
•

Lekarz;
Felczer
Asystent medyczny.
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16.3.2

Anulowanie zlecenie badania na koronowisusa

W celu anulowania zlecenia badania, należy przejść do wyszukiwarki zleceń badań. Opcja
anulowania jest dostępna dla zleceń, które mają status „Zlecone przez zlecającego”. Po użyciu opcji
„Anuluj” pojawi się komunikat, w którym należy potwierdzić wykonanie operacji. Po potwierdzeniu
anulowania, pojawi się komunikat informujący o poprawnym wykonaniu operacji, a zlecenie badania
zmieni status na „Zlecenie usunięte”.

Rysunek 346: Wyszukiwanie zlecenia badania na koronawirusa – anulowanie zlecenia

16.4

Wynik testu antygenowego

W aplikacji istnieje możliwość dodania wyniku testu antygenowego.

16.4.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania wyniku testu antygenowego COVID-19
Użytkownikami uprawnionymi do wprowadzenia wyników badania są:
•
•
•

Lekarz; Lekarz dentysta
Felczer
Asystent medyczny

•

Pielęgniarka/Pielęgniarz

•

Położna/Położny

•

Diagnosta laboratoryjny

•

Higienistka szkolna

•

Ratownik medyczny

•

Fizjoterapeuta

•

Inny profesjonalista medyczny

•

Personel administracyjny

•

Farmaceuta
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W przypadku roli Farmaceuta możliwość wprowadzenia testu antygenowego pojawia się również po
zalogowaniu do placówki będącej Apteką

16.4.2

Wprowadzenie wyniku testu antygenowego

Do obsługi wyników testu antygenowego służy sekcja „Badania na koronawirusa” znajdującą się w
menu bocznym oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu dodania wyniku testu antygenowego,
należy w menu bocznym rozwinąć sekcję „Badania na koronawirusa” i wybrać opcję „Dodaj wynik
testu antygenowego COVID-19”, Można tę opcję również wybrać na stronie głównej.

16.4.3

Uzupełnienie danych wyników testu antygenowego

Uzupełnienie danych wyniku testu antygenowego następuje na formularzu „Wprowadź wynik
testu antygenowego”.
Na formularzu badania pojawią się pola umożliwiające podanie danych pacjenta, zlecanego badania
i osoby zlecającej to badanie.

Rysunek 347 Formularz wstawiania wyniku testu antygenowego COVID-19

UWAGA! Jeśli pacjent jest pracownikiem medycznym, to koniecznie należy wybrać w polu “Zawód,
jeśli pacjent jest pracownikiem medycznym” wykonywany przez niego zawód. System
automatycznie podpowie zawód pacjenta, jeśli będzie to lekarz lub pielęgniarka / pielęgniarz.
Pozostałe dane niezbędne do złożenia zlecenia zostaną pobrane z danych wprowadzonych na
formularzu danych pacjenta. Jeśli byłaby konieczność wprowadzenia zmian np. danych adresowych,
to należy użyć opcji “Dane pacjenta” dostępnej w menu bocznym i ponownie utworzyć zlecenie
badania.
Na formularzu „Wprowadź wynik testu antygenowego” wymaganym polem do uzupełnienia jest
wybór źródła finansowania zlecenia badania oraz numer telefonu umożliwiający kontakt ze
zlecającym badanie. Domyślnie będzie to numer telefonu do placówki, w kontekście której
zalogowany jest użytkownik. Ponadto możliwe jest zaznaczenie opcji „Potrzebna karetka
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wymazowa” w sytuacji, gdy pacjent nie jest samodzielny i konieczne jest wysłanie do niego karetki
wymazowej.

17 Izolacja domowa
17.1 Dodanie zgłoszenia na izolację domową
W aplikacji istnieje możliwość dodania zgłoszenia pacjenta na izolację domową. Warunkiem dodania
zgłoszenia na izolację domową jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym
przed rozpoczęciem dodawania zgłoszenia należy wprowadzić dane pacjenta.

17.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania zgłoszenia na izolację domową
Użytkownikami uprawnionymi do dodania zgłoszenia na izolację domową są:
•
•
•

Lekarz;
Felczer
Asystent medyczny.

17.1.2

Utworzenie nowego zgłoszenia na izolację domową

Do obsługi zgłoszeń służy sekcja „Obsługa zgłoszeń na izolację” znajdującą się w menu bocznym
oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia zgłoszenia, należy w menu bocznym rozwinąć
sekcję „Izolacje” i wybrać opcję „Stwórz nową”, Można tę opcję również wybrać na stronie głównej
aplikacji.
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Rysunek 348 Zgłoszenia izolacji domowej – stworzenie nowej

17.1.3

Uzupełnianie danych zgłoszenia na izolację domową

Uzupełnienie danych zgłoszenia na izolację domową następuje na formularzu „Zgłoszenie na
izolację domową”.
Przed wyświetleniem formularza zgoszenia na izoalcję domową, system sprawdza czy dla pacjenta
nie istnieje już aktywna izolacja domowa. Jeśli tak będzie, system zaprezentuje komunikat
informujący o tym i umożliwiający przejście do opcji zmiany terminu izolacji domowej.
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Rysunek 349 Zgłoszenia izolacji domowej – komunikat informujący o aktywnej izolacji domowej

Jeśli pacjent nie będzie miał aktywnej izolacji domowej, to zostanie wyświetlony formularz do
zgłoszenia izolacji domowej, na którym pojawią się dane pacjenta pobrane z formularza „Dane

pacjenta”.
Rysunek 350: Zgłoszenie izolacji domowej

UWAGA!
Jeśli pacjent jest pracownikiem medycznym, to koniecznie należy wybrać w polu “Zawód, jeśli
pacjent jest pracownikiem medycznym” wykonywany przez niego zawód. System
automatycznie podpowie zawód pacjenta, jeśli będzie to lekarz lub pielęgniarka / pielęgniarz.
Na formularzu edytować można numer telefonu i obywatelstwo. Jeśli natomiast byłaby konieczność
wprowadzenia zmian np. danych adresowych, to należy użyć opcji “Dane pacjenta” dostępnej w
menu bocznym i ponownie utworzyć zgłoszenie na izolację domową.
Ponadto na formularzu „Wystaw nowe zgłoszenie na izolację domową” pojawią się pola do
uzupełnienia:
Dane izolacji
•
•
•

data rozpoczęcia izolacji domowej – pole obowiązkowe
data zakończenia izolacji domowej – pole obowiązkowe, data musi być równa lub większa niż
data bieżąca, minimalna różnica między datą rozpoczęcia i zakończenia wynosi obecnie 10
dni.
komentarz – pole nieobowiązkowe, umożliwia podanie dodatkowych informacji o pacjencie.
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Dane osoby zgłaszającej izolację - dane są pobierane z kontekstu zalogowanego użytkownika,
dodatkowo możliwe jest dodanie lub zmiana numeru telefonu do osoby zgłaszającej izolację.
Po uzupełnieniu wymaganych pól, na formularzu aktywowany zostanie przycisk „Wystaw
zgłoszenie”. Po jego użyciu zgłoszenie na izolację domową zostanie utworzone, o czym użytkownik
zostanie powiadomiony komunikatem.

Rysunek 351 Komunikat o zgłoszeniu pacjenta na izolację domową

17.2 Zmiana terminu izolacji domowej
W aplikacji istnieje możliwość zmiany terminu izolacji domowej. Warunkiem zmiany terminu izolacji
domowej jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym przed rozpoczęciem
zmiany terminu izolacji domowej należy wprowadzić dane pacjenta.

17.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zmiany terminu izolacji domowej
Użytkownikami uprawnionymi do zmiany terminu izolacji domowej są:
•
•
•

Lekarz;
Felczer
Asystent medyczny.

17.2.2

Zmiana terminu izolacji domowej

Do obsługi zgłoszeń służy sekcja „Obsługa zgłoszeń na izolację” znajdującą się w menu bocznym
oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu przedłużenia terminu izolacji domowej, należy w menu
bocznym rozwinąć sekcję „Izolacje” i wybrać opcję „Zmień termin”, Można tę opcję również wybrać
na stronie głównej.

17.2.3

Uzupełnianie danych zmiany terminu izolacji domowej

Uzupełnienie danych zmiany terminu izolacji domowej następuje na formularzu „Aktualizuj czas
trwania izolacji domowej”. Po użyciu opcji, system weryfikuje czy pacjent istnieje w bazie EWP i czy
posiada aktywną izolację domową. Jeśli te warunki nie są spełnione, system wyświetla komunikat
informujący i umożliwia przejście do opcji zgłoszenia na izolację domową.
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Rysunek 352 Zmiana terminu izolacji domowej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej

Jeśli pacjent posiada aktywną izolację domową, system wyświetli komunikat informujący o
konieczności przeprowadzenia teleporady z pacjentem, aby termin izolacji mógł zostać zmieniony.

Rysunek 353 Zmiana terminu izolacji domowej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej

Po zatwierdzeniu powyższego komunikatu, pojawi się formularz umożliwiający aktualizację czasu
trwania izolacji domowej pacjenta.

Rysunek 354: Zmiana terminu izolacji domowej – formularz

Na formularzu „Aktualizuj czas trwania izolacji domowej” pojawią się dane wprowadzone
podczas zgłaszania terminu izolacji domowej takie jak data rozpoczęcia i zakończenia izolacji.
Na formularzu dostępne będą pola do wypełnienia przez użytkownika:
•

zaktualizowana data zakończenia izolacji domowej – pole obowiązkowe, data może równa
lub większa niż data rozpoczęcia izolacji
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Dane osoby aktualizującej czas trwania izolacji - dane są pobierane z kontekstu zalogowanego
użytkownika, dodatkowo możliwe jest dodanie lub zmiana numeru telefonu do osoby aktualizującej
izolację.
Po uzupełnieniu wymaganych pól, na formularzu aktywowany zostanie przycisk „Aktualizuj”. Po
jego użyciu dane izolacji domowej w zakresie daty i osoby aktualizującej zostaną zmienione, o czym
użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem.

Rysunek 355 Komunikat o zaktualizowaniu terminu izolacji

17.3 Dodanie zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej
PulsoCare
W aplikacji istnieje możliwość dodania zgłoszenia pacjenta do Domowej Opieki Medycznej w celu
utworzenia zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej PulsoCare. Warunkiem dodania zgłoszenia jest
uzyskanie danych identyfikujących pacjenta będącego zarejestrowanym jako przebywający na
izolacji. W związku z tym przed rozpoczęciem dodawania zgłoszenia należy wprowadzić dane
pacjenta.

17.3.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej PulsoCare
Użytkownikami uprawnionymi do dodania zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej PulsoCare są:
•
•
•

Lekarz;
Asystent medyczny
Pielęgniarka/Pielęgniarz

17.3.2
Utworzenie nowego
Medycznej PulsoCare

zgłoszenia

Domowej

Opieki

Do obsługi zgłoszeń służy sekcja „Obsługa zgłoszeń na izolację” znajdującą się w menu bocznym
oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia zgłoszenia, należy w menu bocznym rozwinąć
sekcję „Izolacje” i wybrać opcję „Domowa Opieka Medyczna”, Można tę opcję również wybrać na
stronie głównej aplikacji.

17.3.3
Uzupełnianie danych zgłoszenia Domowej Opieki
Medycznej PulsoCare
Uzupełnienie danych zgłoszenia na izolację domową następuje na formularzu „Zgłoszenie na
izolację domową”.
Przed wyświetleniem formularza zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej, system sprawdza czy dla
pacjenta istnieje już aktywna izolacja domowa. Jeśli nie, system zaprezentuje komunikat informujący
o tym i umożliwiający przejście do opcji ustalenia izolacji domowej.
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Rysunek 356 Zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej

Jeśli pacjent będzie miał aktywną izolację domową, to zostanie wyświetlony formularz do zgłoszenia
Domowej Opieki Medycznej, na którym pojawią się dane pacjenta pobrane z formularza „Dane
pacjenta”.

Rysunek 357: Formularz zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej

Ponadto na formularzu „kwalifikacji pacjenta do Domowej Opieki Medycznej” pojawią się pola
do uzupełnienia:
Dane izolacji
•

•

Dane kontaktowe ICE:
o Imię – Pole obowiązkowe
o Nazwisko - Pole obowiązkowe
o Numer telefonu - Pole obowiązkowe
o Województwo - Pole obowiązkowe
o Kod pocztowy - Pole obowiązkowe
o Miasto - Pole nieobowiązkowe
o Ulica - Pole nieobowiązkowe
o Numer budynku - Pole nieobowiązkowe
o Numer lokalu - Pole nieobowiązkowe
Dane osoby zgłaszającej izolację - dane są pobierane z kontekstu zalogowanego
użytkownika, dodatkowo możliwe jest dodanie lub zmiana numeru telefonu do osoby
zgłaszającej izolację.

Po uzupełnieniu wymaganych pól, na formularzu aktywowany zostanie przycisk „Wystaw”. Po jego
użyciu zgłoszenie na izolację domową zostanie utworzone, o czym użytkownik zostanie
powiadomiony komunikatem.
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18 Ewidencja rezerw strategicznych
Rozdział opisuje obsługę ewidencji rezerw strategicznych - wydanie i zwroty produktów.

18.1 Wydanie produktu
Wydanie może odbyć się na konkretną osobę (identyfikowaną po numerze PESEL), lub anonimowo
(bez identyfikatora). Wydanie możliwe tylko dla produktów oznaczonych w słowniku jako aktualne.
Wydanie odbywa się w kontekście jednego, wybranego produktu. Ilość wydawanego produktu jest
ograniczona limitami ustawianymi w słowniku indywidualnie dla każdego produktu, z rozróżnieniem
na wiek osoby. Dla wydań anonimowych – limit ustalony jest jak dla osoby pełnoletniej. Podczas
wydania sprawdzane jest, czy dla danej osoby nastąpiło już wcześniej wydanie tego produktu, ale
użytkownik może zadecydować, że nie uwzględnia wcześniejszych wydań.
Istnieje możliwość wydania produktów zbiorczo – np. dla całej rodziny. Wówczas ilość wydawanego
produktu jest przemnożona w oparciu o ilość osób, i limity dla każdej z nich – rozróżniając wiek
osoby.
System nie ewidencjonuje stanów magazynowych podmiotu, ani nie drukuje potwierdzeń wydań.

18.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wydania produktu
Użytkownikami uprawnionymi do wydania produktu są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Personel administracyjny
Farmaceuta
Higienista szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent medyczny
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18.1.2

Rejestracja wydania produktu

Aby zarejestrować wydanie produktu należy wybrać opcję „Wydanie” z menu bocznego
zgrupowanego w „Ewidencja rezerw strategicznych” lub analogiczną opcję na stronie głównej.

Rysunek 358 Rejestracja nowego wydania produktu z rezerwy strategicznej

System wyświetli ekran formularza „Rejestruj wydanie produktu”.
Użytkownik musi w pierwszym kroku wybrać typ identyfikatora (jeden z dwóch: PESEL, Bez
identyfikatora), jakim posługuje się Odbiorca, i w zależności od tego wyboru - uzupełnić zestaw pól
identyfikujących:
•

•

Numer PESEL – domyślnie wybrany
Pole:
o PESEL – pole tekstowe, obowiązkowe, wpisać 11 cyfr. Jeżeli wydanie zbiorowe (np.
dla całej rodziny) wpisać w tym polu kolejne PESEL-e po sobie, rozdzielając je
przecinkami
Bez identyfikatora – wydanie anonimowe
Brak dostępnych pól dot. identyfikacji

Następnie należy wybrać:
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•

Produkt – wybór jednego z listy. Lista w oparciu o słownik systemu, dostępne tylko produkty
„aktualne”.

Na koniec użytkownik nacisk przycisk „Dalej”.

Rysunek 359 Formularz rejestracji wydania produktu – typ identyfikatora „Numer PESEL”

Rysunek 360 Formularz rejestracji wydania produktu – typ identyfikatora „Bez identyfikatora”

System dokonuje sprawdzenia poprawności numerów PESEL. W przypadku zauważenia błędów –
prezentuje je z odpowiednim komunikatem. Użytkownik ma możliwość skorygowania błędnych
numerów lub ich usunięcia, po czym naciska przycisk „Dalej”.
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Rysunek 361 Wydanie produktu – błędy w numerach PESEL

System wylicza liczbę produktów jaka wynika z limitów, z uwzględnieniem wieku odbiorców i
prezentuje ją w polu „Liczba przysługujących produktów do wydania”. Dla wydań anonimowych
(osoba „bez identyfikatora”) liczba ta jest ustalana zgodnie z limitem dla osoby dorosłej.
Jeżeli ilość wydawana jest mniejsza niż wynika z limitu – użytkownik koryguje ją w polu „Liczba
produktów do wydania”.
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Rysunek 362 Wydanie produktu – Liczba produktów przysługująca i do wydania

W przypadku gdy dla przekazanych PESEL-i były już zarejestrowane wydanie tego produktu, system
prezentuje informację o tym, oraz automatycznie pomniejsza „Liczę przysługujących produktów do
wydania” o liczbę już wydanych. Jeżeli użytkownik chce wydać produkty w pełnej liczbie limitu, czyli
zignorować fakt wcześniejszych wydań, zaznacza checkbox „Wydaj ponownie produkty, pomimo
przekroczenia limitu”. Na koniec koryguje liczbę faktycznie wydawanych w polu „Liczba produktów
do wydania”.
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Rysunek 363 Wydanie produktu – Wystąpienie wcześniejszych wydań i wybór czy pominąć je przy wydaniu

Na koniec użytkownik naciska przycisk „Zarejestruj”.
W przypadku udanej rejestracji wydania, system potwierdza to użytkownikowi komunikatem
ekranowym, i wraca na stronę startową formularza wydawania produktu.

W trakcie całego procesu rejestracji wydania – użytkownik ma dostępny przycisk „Anuluj”, którego
naciśnięcie powoduje przerwanie procesu i powrót (po potwierdzeniu ostrzeżenia) na stronę
startową formularza wydawania produktu.

18.2Zwrot produktu
W aplikacji istnieje możliwość zwrotu produktu z rezerwy strategicznej. Zwrot może odbyć się na
konkretną osobę (identyfikowaną po numerze PESEL lub innym identyfikatorze), wówczas system
kontroluje, aby ilość zwrócona nie przekroczyła ilości dotychczas wydanej danego produktu na daną
osobę. W przypadku zwrotu anonimowego (osoba bez identyfikatora) – system kontroluje, aby
jednorazowo zwracana ilość produktów nie przekroczyła ilości wynikającej z limitu wydań tego
produktu dla osoby dorosłej. Zwrot produktów nie obsługuje zbiorczego zwrotu (na wiele PESEL-i
naraz). Produkty wybierane są w oparciu o słownik (wycofanie możliwe tylko dla produktów
aktualnych).
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System nie ewidencjonuje stanów magazynowych podmiotu, ani nie drukuje potwierdzeń zwrotów.

18.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zwrotu produktu
Użytkownikami uprawnionymi do zwrotu produktu są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz
Lekarz dentysta
Felczer
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Diagnosta laboratoryjny
Inny profesjonalista medyczny
Personel administracyjny
Farmaceuta
Higienista szkolna
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Asystent medyczny

18.2.2

Rejestracja zwrotu produktu

Aby zarejestrować zwrot produktu należy wybrać opcję „Zwrot” z menu bocznego zgrupowanego w
„Ewidencja rezerw strategicznych” lub analogiczną opcję na stronie głównej.
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Rysunek 364 Rejestracja zwrotu produktu z rezerwy strategicznej

System wyświetli ekran formularza „Zwrot produktu”.
Użytkownik musi w pierwszym kroku wybrać typ identyfikatora (jeden z dwóch: PESEL, Bez
identyfikatora), jakim posługuje się Odbiorca, i w zależności od tego wyboru - uzupełnić zestaw pól
identyfikujących:
•

•

Numer PESEL – domyślnie wybrany
Pole:
o PESEL – pole tekstowe, obowiązkowe, wpisać 11 cyfr
Bez identyfikatora – wydanie anonimowe
Brak dostępnych pól dot. identyfikacji

Następnie należy wybrać:
• Produkt – wybór jednego z listy. Lista w oparciu o słownik systemu, dostępne produkty
aktualne i nieaktualne.
Na koniec użytkownik nacisk przycisk „Dalej”.
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Rysunek 365 Formularz rejestracji zwrotu produktu – typ identyfikatora „Numer PESEL”

Rysunek 366 Formularz rejestracji zwrotu produktu – typ identyfikatora „Bez identyfikatora”

System dokonuje sprawdzenia poprawności numeru PESEL. W przypadku zauważenia błędu –
prezentuje go z odpowiednim komunikatem. Użytkownik ma możliwość skorygowania błędu w
numerze, po czym naciska przycisk „Dalej”.
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Rysunek 367 Zwrot produktu – błąd w numerze PESEL

Dla osób identyfikujących się PESEL-em lub innym identyfikatorem - system wylicza ilość dotychczas
wydanego produktu dla tej osoby, i prezentuje wynik w polu „Liczba wydanych produktów”. Dla
osób bez identyfikatora (wydanie anonimowe) – system pobiera limit wydań produktu dla osoby
dorosłej ze słownika systemowego, i prezentuje w polu „Maksymalna liczba produktów do
wycofania”.
Użytkownik wprowadza faktyczną ilość zwracanych produktów w polu „Liczba produktów do
wydania”, i naciska przycisk „Zwróć”.
W przypadku gdy wpisana liczba produktów do wycofania jest większa niż liczba produktów
wydanych (lub maksymalna liczba dla wydania anonimowego) – system komunikuje to stosownym
komunikatem i zaznaczeniem czerwoną obwódką pola z błędną wartością. Użytkownik musi
poprawić liczbę i ponownie nacisnąć przycisk „Zwróć”.
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Rysunek 368 Zwrot produktu – Liczba produktów wydanych i do zwrotu nie spójna – przykład komunikatu

W przypadku gdy dla danej osoby identyfikowanej PESEL-em nie zarejestrowano żadnego wydania,
przycisk „Zwróć” jest zablokowany, i należy przerwać proces przyciskiem „Anuluj”.
W przypadku udanej rejestracji zwrotu, system potwierdza to użytkownikowi komunikatem
ekranowym, i wraca na stronę startową formularza zwrotu produktu.

W trakcie całego procesu rejestracji zwrotu – użytkownik ma dostępny przycisk „Anuluj”, którego
naciśnięcie powoduje przerwanie procesu i powrót (po potwierdzeniu ostrzeżenia) na stronę
startową formularza zwrotu produktu.

19 Aplikacja w trybie awaryjnym
W przypadku awarii bazy danych obsługującej aplikację, aby umożliwić kontynuowanie pracy
użytkownika, system przechodzi w tryb awaryjny. Wszystkie omówione w rozdziałach 8 oraz 9
funkcjonalności pozostają utrzymane w trybie awaryjnym, jednakże w niektórych przypadkach mogą
występować drobne różnice, omówione w rozdziałach poniżej.
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19.1 Strona główna aplikacji Gabinet/ Gabinet
szczepienia
Po zalogowaniu do aplikacji Gabinet lub uproszczonej wersji aplikacji „Gabinet Szczepienia”, na
ekranie głównym, w jego górnej części pojawi się komunikat na żółtym tle informujący o pracy
aplikacji w trybie awaryjnym.
Aplikacja pracuje w trybie awaryjnym

Rysunek 369 Strona główna aplikacji Gabinet w trybie awaryjnym

19.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
obsługi aplikacji w trybie awaryjnym
Użytkownikami uprawnionymi do obsługi aplikacji są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz;
Lekarz dentysta;
Felczer;
Pielęgniarka/pielęgniarz;
Położna/położny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Diagnosta laboratoryjny;
Farmaceuta;
Asystent medyczny (jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienie w RAM (eKartaSzczepień);

19.1.2

Dodanie badania kwalifikacyjnego do szczepienia

Funkcjonalność dodania badania kwalifikacyjnego do szczepienia nie różni się w trybie awaryjnym
od tej w trybie standardowym, zatem instrukcja do niej znajduje się w rozdziale Dodanie badania
kwalifikacyjnego do szczepienia.
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19.1.3

Dodanie nowego szczepienia

Dodanie nowego szczepienia w trybie awaryjnym różni się od tego w trybie standardowym. W trybie
awaryjnym domyślną formą kwalifikacji do szczepienia jest kwalifikacja elektroniczna oraz ukryte są
dane kwalifikacji. Wszystkie pozostałe elementy powinny być wprowadzone przez użytkownika
zgodnie z instrukcją Dodanie nowego szczepienia z kwalifikacją.

Rysunek 370 Dodanie szczepienia w trybie awaryjnym

Po wprowadzeniu niezbędnych danych świadczenia i zapisaniu szczepienia, wyświetlony zostanie
komunikat o zapisaniu szczepienia w trybie awaryjnym i nastąpi zamknięcie wizyty pacjenta oraz
możliwość zapisania kolejnego szczepienia.

19.1.4
Wyszukiwanie badań kwalifikacji do szczepienia i
szczepień
Ze względu na brak dostępu do standardowej bazy danych w trybie awaryjnym, funkcjonalności
wyszukiwania badań kwalifikacyjnych do szczepienia oraz wyszukiwania szczepień nie jest dostępna
w tym trybie. Ponowne korzystanie z niej możliwe będzie po powrocie aplikacji do trybu
standardowego.

19.1.5

Edycja i anulowanie szczepienia

Ze względu na brak dostępu do standardowej bazy danych w trybie awaryjnym, a przez to do
wyszukiwarki szczepień, funkcjonalności edycji szczepienia oraz anulowania szczepienia nie są
dostępne w tym trybie. Ponowne korzystanie z nich możliwe będzie po powrocie aplikacji do trybu
standardowego.
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19.1.6

Raport niezapisanych szczepień

Szczepienia i badania kwalifikacyjne zarejestrowane podczas pracy aplikacji w trybie awaryjnym
wymagają dodatkowej uwagi użytkownika. Sprawdzenia ewentualnych błędów oraz podjęcia decyzji
o ich zmianie, anulowaniu lub potwierdzeniu. Dostęp do listy szczepień i badań kwalifikacyjnych,
możliwy jest z poziomu menu ekranu głównego po powrocie aplikacji do trybu standardowego
(lista niezapisanych szczepień i badań kwalifikacyjnych nie jest dostępna podczas pracy aplikacji w
trybie awaryjnym). Poniżej zaprezentowano wygląd ekranu listy Raportu niezapisanych szczepień i
badań kwalifikacyjnych:

Rysunek 371 Raport szczepień i badań kwalifikacyjnych zapisanych w trybie awaryjnym

Powyższy zrzut prezentuje wspomniany wcześniej ekran raportu niezapisanych szczepień.
Użytkownik z tego poziomu wypełnia pola:
•

Data rejestracji od – pole obligatoryjne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do
rekordów zarejestrowanych w trybie awaryjnym po określonej dacie

•

Data rejestracji do – pole opcjonalne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do
rekordów zarejestrowanych w trybie awaryjnym przed określoną datą

•

Rodzaj świadczenia – pole opcjonalne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do
rekordów dotyczących szczepienia lub badania kwalifikującego do szczepienia

•

Status – Pole opcjonalne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do rekordów o
statusie błąd, poprawiony, anulowany, zapisany (omówienie statusów poniżej)

•

Placówka – Pole opcjonalne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do rekordów
dotyczących świadczeń wykonanych w konkretnej placówce

•

PESEL – Pole opcjonalne służące do zawężenia wyników wyszukiwania do rekordów
dotyczących pacjenta legitymującego się wprowadzonym numerem identyfikacji PESEL
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Po wprowadzeniu wymaganych i opcjonalnych danych, wyświetlona zostanie lista niezapisanych
świadczeń spełniająca określone wcześniej kryteria wyszukiwania. Lista prezentuje następujące
kolumny:
•

Data i godzina rejestracji – data i godzina zarejestrowania w aplikacji wykonania
świadczenia

•

Rodzaj świadczenia – szczepienie lub badanie kwalifikacyjne

•

Status:
o

Błąd – status informujący o błędnie zapisanym rekordzie w trybie awaryjnym
(komunikat błędu wyświetlony zostanie w kolejnej kolumnie)

o

Poprawiony – status informujący o błędnie zapisanym rekordzie w trybie awaryjnym,
który został poprawiony przez użytkownika

o

Anulowany – status informujący o błędnie zapisanym rekordzie w trybie awaryjnym,
który został anulowany przez użytkownika

o

Zapisany – status informujący o rekordzie zapisanym bez błędów w trybie awaryjnym

•

Komunikat błędu – informacja co spowodowało nadanie statusu błąd dla danego rekordu

•

Akcje:
o

Podgląd – pozwala na wyświetlenie szczegółów świadczenia zarejestrowanego w
trybie awaryjnym

Rysunek 372 Podgląd szczegółów świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym
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o

Anuluj – pozwala na zmianę statusu poprzez anulowanie świadczenia
zarejestrowanego w trybie awaryjnym w wyniku decyzji podjętej przez
użytkownika po przeanalizowaniu przypadku. Po podjęciu akcji „Anuluj”
wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe:

Rysunek 373 Anulowanie świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym

Jeżeli użytkownik potwierdzi chęć anulowania świadczenia, wówczas okno
dialogowe zniknie, wyświetlony ponownie zostanie ekran z listą niezapisanych
szczepień, a u góry ekranu wyświetlony zostanie tymczasowy komunikat:

Rysunek 374 Potwierdzenie anulowania świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym

o

Zatwierdź – Pozwala na zmianę statusu poprzez zatwierdzenie poprawności
danych świadczenia po wcześniejszej ich edycji przez użytkownika. Innymi słowy,
użytkownik potwierdza, że przejrzał dane zarejestrowanego w trybie awaryjnym
świadczenia i jeżeli tego wymagały, to wprowadził niezbędne korekty. Po
podjęciu akcji „Zatwierdź” wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe:

Rysunek 375 Zatwierdzanie świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym

Jeżeli użytkownik potwierdzi chęć zatwierdzenia świadczenia, wówczas okno
dialogowe zniknie, wyświetlony ponownie zostanie ekran z listą niezapisanych
szczepień, a u góry ekranu wyświetlony zostanie tymczasowy komunikat:
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Rysunek 376 Potwierdzenie zatwierdzenia świadczenia zarejestrowanego

20 Zgłoszenie chorób zakaźnych (ZLK1)
Rozdział opisuje procedurę zgłaszania chorób zakaźnych (ZLK-1).

20.1 Dodanie zgłoszenia
W aplikacji istnieje możliwość dodania zgłoszenia choroby zakaźnej. Obecnie możliwe jest
utworzenie zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1.
Warunkiem dodania zgłoszenia jest uzyskanie danych identyfikujących pacjenta. W związku z tym
przed rozpoczęciem dodania zlecenia badania należy uzupełnić dane pacjenta.

20.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
dodania zgłoszenia chorób zakaźnych
Użytkownikami uprawnionymi do dodania zgłoszenia chorób zakaźnych są:
•
•

Lekarz;
Felczer

20.1.2
Utworzenie nowego zgłoszenia chorób zakaźnych
(ZLK-1)
Do obsługi zgłoszeń służy sekcja „Obsługa zgłoszeń chorób zakaźnych (ZLK-1)” znajdującą się w
menu bocznym oraz na ekranie głównym aplikacji. W celu utworzenia zgłoszenia należy w menu
bocznym rozwinąć sekcję „Zgłoszenia chorób zakaźnych (ZLK-1)” i wybrać opcję „Stwórz nowe”,
Można tę opcję również wybrać na stronie głównej.
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Rysunek 377: Zgłoszenie choroby zakaźnej (ZLK-1)– przejście do tworzenia zgłoszenia

20.1.3
Uzupełnianie danych zgłoszenia chorób zakaźnych
(ZLK-1)
Uzupełnienie danych zgłoszenia badania następuje na formularzu „Utwórz zgłoszenie podejrzenia
lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej”. Domyślnie wybrany jest formularz „ZLK-1
zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej”. Na formularz zostaną
pobrane wprowadzone wcześniej dane pacjenta takie jak numer PESEL lub nazwa i numer
dokumentu identyfikującego, imię i nazwisko, data urodzenia i płeć. Na podstawie wprowadzonych
danych zostanie wybrane obywatelstwo, które można zmienić.
Jeśli byłaby konieczność wprowadzenia zmian pobranych danych, to należy użyć opcji “Dane
pacjenta” dostępnej w menu bocznym i ponownie utworzyć zgłoszenie choroby zakaźnej
Dodatkowo możliwe jest podanie numeru telefonu i/lub adresu email pacjenta. Z danych pacjenta
pobierany jest również adres jako miejsce pobytu w okresie zachorowania (występowania/
stwierdzenia objawów). Jeśli adres miejsca zachorowania będzie inny niż podany w danych pacjenta
to istnieje możliwość zmiany adresu poprzez użycie opcji „Zmień adres”.
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Rysunek 378: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja adresu miejsca pobytu w okresie zachorowania

Jeśli adres pobytu w okresie zachorowania będzie inny niż adres zamieszkania, to również możliwa
jest aktualizacja adresu na tym samym formularzu poprzez zaznaczenie opcji „Adres miejsca”.

Rysunek 379: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja adresu miejsca zamieszkania

Jeśli pacjentem będzie bezdomny lub osoba, której miejsce zamieszkania nie jest możliwe do
ustalenia, to na formularzu konieczne będzie uzupełnienie danych miejsca pobytu w okresie
zachorowania i miejsca zamieszkania, jeśli będzie inny niż zachorowania. Sposób wprowadzania
danych jest taki sam, jak zostało to wyżej opisane, z tą różnicą, że zakres danych adresowych jest
mniejszy. Należy w takim przypadku uzupełnić obowiązkowo województwo.
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Rysunek 380: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja danych adresowych pacjenta bezdomnego

Po uzupełnieniu danych pacjenta, należy wprowadzić dane rozpoznania lub podejrzenia.

Rysunek 381: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych rozpoznania

Lista pól do uzupełnienia:
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•

Oznaczenie czy chodzi o podejrzenie czy rozpoznanie zakażenia lub choroby zakaźnej. W
zależności od tego co zostanie zaznaczone, system dostosuje nazwy pól do wypełnienia.

•

Podejrzenie/ rozpoznanie główne – lista wyboru jednego kodu choroby, pole obowiązkowe
do wypełnienia;

•

Podejrzenia/ rozpoznania dodatkowe – lista wielokrotnego wyboru kodu choroby;

•

Data podejrzenia/rozpoznania – pole daty obowiązkowe do wypełnienia;

•

Data wystąpienia pierwszych objawów/ zachorowania – pole daty obowiązkowe do
wypełnienia;

•

Podstawa podejrzenia/ rozpoznania – konieczność zaznaczenia przynajmniej jednej z
dostępnych opcji wraz z dodaniem opisu: objawy kliniczne, badania serologiczne,
mikrologiczne, molekularne, inne badania laboratoryjne, przesłanki epidemiologiczne.
dodatkowo możliwe jest zaznaczenie i dodanie opisu przy opcji „inna”.
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Kolejny obszar do uzupełnienia to dane uzupełniające i dalsze leczenie.

Rysunek 382: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych uzupełniających i dalszego leczenia

Lista pól do uzupełniania:
•

Szczepienia – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”. Jeśli zostanie
zaznaczona pierwsza opcja, można podać liczbę dawek oraz datę ostatniego szczepienia.

•

Nazwa i adres miejsca pracy – dane nieobowiązkowe, możliwe do wprowadzenia poprzez
użycie opcji „Dodaj dane”, która uruchamia formularz umożliwiający podanie nazwy i
adresu miejsca pracy;

Rysunek 383: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych miejsca pracy lub nauki

•

Leczenie ambulatoryjne – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”;

•

Leczenie szpitalne – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”. Jeśli
zostanie zaznaczona pierwsza opcja, należy podać nazwę i adres szpitala. W tym celu należy
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skorzystać z wyszukiwarki szpitali, w której można wprowadzić nazwę, miasto lub nazwę
ulicy, na której znajduje się szpital. Po wyszukaniu właściwego szpitala, należy go zaznaczyć
na liście, co spowoduje wypełnienie danych szpitala na formularzu;
•

Zakażenie szpitalne – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”, „Brak
danych”;

•

Przypadek importowany – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”,
„Brak danych”;

•

Pobyt za granicą – pole umożliwiające zaznaczenie jednej z opcji „Tak” lub „Nie”. Jeśli zostanie
zaznaczona pierwsza opcja, należy wypełnić pola:
o

Kraj – lista wyboru krajów spoza Polski;

o

Data wjazdu – pole daty umożliwiające podanie daty wjazdu do kraju wybranego z
listy, pole opcjonalne;

o

Data wyjazdu – pole daty umożliwiające podanie daty wyjazdu z kraju wybranego z
listy, pole opcjonalne;

Możliwe jest dodanie więcej niż jednego kraju i dat pobytu za granicą poprzez użycie opcji „Dodaj
kolejne miejsce pobytu za granicą”(1). Wybrane miejsca można usuwać poprzez użycie opcji
„Usuń”(2).

Rysunek 384: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych miejsca pobytu za granicą

Dodatkowo na formularzu wymaganym polem do uzupełnienia jest numer telefonu lekarza
tworzącego zgłoszenie. Ponadto możliwe jest podanie numeru telefonu placówki, w kontekście
której zalogowany jest użytkownik. Jeśli dane kontaktowe będą dostępne w danych użytkownika
i/lub placówki, to zostaną one pobrane na formularz zgłoszenia.

Rysunek 385 Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych zgłaszającego lekarza i placówki

Po uzupełnieniu wymaganych pól, na formularzu aktywowany zostanie przycisk „Utwórz
zgłoszenie”. Po jego użyciu zgłoszenie na badanie zostanie utworzone, o czym użytkownik zostanie
powiadomiony komunikatem.

379

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

21 Ankiety profilaktyczne
21.1 Dodanie ankiety profilaktycznej
W aplikacji istnieje możliwość rejestracji ankiety profilaktycznej na potrzeby programu Profilaktyka
40+.
Do obsługi ankiet służy sekcja „Ankiety profilaktyczne” znajdującą się w menu bocznym aplikacji.
Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran rejestracji danych osoby ankietowanej, na którym należy
podać PESEL oraz numer telefonu osoby ankietowanej oraz Identyfikator pracownika medycznego
przeprowadzającego ankietę.

Rysunek 386 Rejestracja danych do rozpoczęcia ankiety

Po wypełnieniu niezbędnych danych aplikacja wyświetla ekran z możliwością przejścia do właściwej
ankiety (Rysunek 387).
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Rysunek 387 Wybór udostępnionej ankiety

Aby przejść do wybranej ankiety należy wybrać przycisk „Zobacz” dla wskazanej ankiety. Przed
wypełnieniem ankiety należy przeczytać i zaakceptować zasady przetwarzania danych pozyskanych
w trakcie odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Rysunek 388 Zasady przetwarzania danych

W przypadku braku akceptacji zasad przetwarzania danych, system nie wyświetli ankiety i przeniesie
użytkownika do ekranu wyborów ankiet (Rysunek 387). Po przeczytaniu i akceptacji zasad, system
wyświetli ekran wypełniania ankiety (Rysunek 389).
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21.2 Wypełnienie ankiety profilaktycznej

Rysunek 389 Wypełnienie ankiety

Na ekranie ankiety użytkownik odpowiada na zadane w ankiecie pytania zaznaczając odpowiednią
odpowiedź. W zależności od udzielonych odpowiedzi, mogą pojawić się dodatkowe pytania
doszczegóławiające. Użytkownik ma możliwość również przejścia do strony z listą dedykowanych
programów profilaktycznych. Po udzieleniu odpowiedz na wszystkie pytania i wybraniu opcji „Dalej”
system wyświetli ekran podsumowania pierwszej części ankiety (). W celu rezygnacji z wypełnienia
ankiety należy wybrać opcję „Wyjdź”.
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21.2.1

Rezygnacja z wypełnienia ankiety

Po rezygnacji z wypełnienia ankiety za pomocą opcji „Wyjdź” system wyświetla ekran potwierdzenia
wyjścia z ekranu ankiety.

Rysunek 390 Potwierdzenie rezygnacji

Użytkownik ma możliwość powrotu do ekranu ankiety (Rysunek 389) bez utraty udzielonych
wcześniej odpowiedzi za pomocą przycisku „Wróć”. Po wyborze przycisku „Tak” system wyświetla
ekran wyboru udostępnionych ankiet (Rysunek 387) – udzielone odpowiedzi na pytania zostają
bezpowrotnie utracone.
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21.3 Podsumowanie pierwszej części ankiety

Rysunek 391 Podsumowanie ankiety

Ekran przedstawia podsumowanie ankiety. Użytkownik ma możliwość powrotu do pytań ankiety i
edycji udzielonych odpowiedzi za pomocą przycisku „Wróć do pytań” lub rozwijając sekcję „Część
pierwsza, Pytania podstawowe” oraz zakończenia procesu wypełniania ankiety za pomocą opcji
„Zakończ”. Wybór opcji „Zakończ” powoduje przeniesienie użytkownika na ekran podsumowania
(Rysunek 393).

21.4Podsumowanie
Na ekranie podsumowania prezentowana jest propozycja badań do wykonania na podstawie
udzielonych odpowiedzi oraz możliwość wygenerowania skierowania na wskazane badania za
pomocą przycisku „Wygeneruj skierowanie”. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość edycji
odpowiedzi udzielanych podczas wypełniania ankiety (za pomocą wyboru w sekcji „Część pierwsza,
Pytania podstawowe”) lub wypełnienia ankiety ponownie (powrót do Rysunek 389 za pomocą
przycisku „Wypełnij ankietę ponownie”).
Po poprawnym wygenerowaniu skierowania system prezentuje użytkownikowi komunikat sukcesu a
szczegóły skierowania dostępne są dla pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Użytkownik ma możliwość
wyszukania wystawionego skierowania za pomocą wyszukiwarki w podzakładce „Przyjęcie do
realizacji”(Rysunek 392).
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Rysunek 392 Wyszukanie skierowania
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Rysunek 393 Podsumowanie

22 Raporty o kwarantannie
22.1 Wyszukiwanie pacjentów na kwarantannie
W aplikacji istnieje możliwość wyszukania pacjentów przebywających na kwarantannie z danym POZ.
Na liście znajdą się tylko tacy pacjenci, którzy w danej placówce mają wypełnione deklaracje
lekarskie POZ.
Do obsługi raportów służy sekcja „Raporty o kwarantannie” znajdującą się w menu bocznym
aplikacji. W celu wyszukania pacjentów na kwarantannie, należy w menu bocznym rozwinąć sekcję
„Raporty o kwarantannie”.
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Rysunek 394 Raport o kwarantannie

22.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
wyszukiwania pacjentów na kwarantannie
Użytkownikami uprawnionymi do wyszukiwania pacjentów na kwarantannie są:
•
•
•

Lekarz;
Felczer;
Asystent medyczny.

22.1.2

Raporty dzienne

Na stronie wyszukiwania pacjentów na kwarantannie z danego POZ możliwe jest pobranie raportów
w postaci pliku csv. Użytkownik ma do wyboru pobranie dwóch typów raportów:
•

lista wszystkich pacjentów przebywających na kwarantannie

•

lista pacjentów nowych, którzy pojawili się na liście w przeciągu ostatniej doby.

W przypadku chęci pobrania pierwszego raportu, należy użyć opcji „Pobierz dane w postaci pliku
csv”(1), a w drugim przypadku należy użyć opcji „Pobierz dane przyrostowe w postaci pliku
csv”(2).

1

2

Rysunek 395: Raporty o kwarantannie – opcje pobierania raportów w pliku csv

Spowoduje to pobranie na dysk lokalny użytkownika pliku w formacie csv.
Aby prawidłowo wyświetlić dane w aplikacji MS Excel 2007-2012, należy postępować według
następujących kroków:
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1. Otworzyć nowy plik w programie MS Excel i w zakładce „Dane” użyć opcji „Z pliku
tekstowego”

Rysunek 396: Raporty o kwarantannie – importowanie pliku do excela

2. Należy wybrać pobrany plik raportu raporty.csv i zaakceptować.
3. Gdy pojawi się kreator, należy zaznaczyć zgodnie z rysunkami poniżej

Rysunek 397: Raporty o kwarantannie – kreator importu tekstu

Po przejściu wszystkich kroków kreatora, nastąpi import danych do nowego arkusza programu MS
Excel.

22.1.3

Kryteria wyszukiwania pacjentów na kwarantannie

Na stronie wyszukiwania pacjentów z danego POZ na kwarantannie możliwe jest wyszukanie
wszystkich pacjentów przebywających na kwarantannie poprzez użycie przycisku „Wyszukaj” bez
wprowadzania dodatkowych kryteriów wyszukiwania.
Możliwe jest zawężenie wyników wyszukiwania do jednego pacjenta poprzez podanie jego numeru
PESEL lub innego identyfikatora. Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie opcji „Pokaż tylko
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pacjentów nowych na liście”, aby wyszukać tylko takich pacjentów, którzy trafili na kwarantannę w
przeciągu ostatniej doby.

22.1.4

Wyświetlenie listy wyszukanych elementów

Po kliknięciu przycisku „Wyszukaj”, system prezentuje wyniki wyszukiwania w tabeli poniżej
kryteriów wyszukiwania.

Rysunek 398 Raporty o kwarantannie – wyświetlenie listy wyszukanych pacjentów

Możliwe jest zarządzanie zawartością tabeli poprzez użycie opcji „Wybierz kolumny” i odznaczenie
kolumn, które mają być niewidoczne w tabeli.
Z poziomu listy wyników wyszukiwania jest dostępna opcja „Szczegóły” prezentująca szczegółowe
informacje o pacjencie: dane osobowe, dane teleadresowe, dane kwarantanny i wyniku badania na
COVID-19.

Rysunek 399: Raporty o kwarantannie – szczegółowe informacje o pacjencie

Ponadto – jeśli pacjent ma aktywną izolację domową – dostępna jest opcja zmiany jej terminu. Po
użyciu opcji „Zmień termin”, pojawi się formularz umożliwiający aktualizację danych izolacji
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domowej. Sposób wypełnienia formularza został opisany w rozdziale Uzupełnianie danych
przedłużenia terminu izolacji domowej.

23 Raporty
23.1 Generowanie nowych raportów
W aplikacji istnieje możliwość wygenerowania raportów.
Do obsługi raportów służy sekcja „Raporty” znajdującą się w menu bocznym aplikacji.
Na stronie generowania raportów możliwe jest pobranie raportów w postaci pliku csv. W zależności
od roli zalogowanego Użytkownika aplikacja udostępnia określone typy raportów możliwe do
wygenerowania.
Spowoduje to pobranie na dysk lokalny użytkownika pliku w formacie csv.
Aby prawidłowo wyświetlić dane w aplikacji MS Excel 2007-2012, należy postępować według
następujących kroków:
1. Otworzyć nowy plik w programie MS Excel i w zakładce „Dane” użyć opcji „Z pliku
tekstowego”

Rysunek 400: Raporty - importowanie pliku do Excela

2. Należy wybrać pobrany plik raportu raporty.csv i zaakceptować.
3. Gdy pojawi się kreator, należy zaznaczyć zgodnie z rysunkami poniżej
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Rysunek 401: Raporty – kreator importu tekstu

Po przejściu wszystkich kroków kreatora, nastąpi import danych do nowego arkusza programu MS
Excel.

24 Przesyłanie plików/ wiadomości
W aplikacji istnieje możliwość przesyłania plików oraz wiadomości. W tym celu należy wybrać
opcje „Przesyłanie plików/wiadomości”, znajdującą się w menu bocznym aplikacji.

24.1Role użytkowników biznesowych uprawnionych
do przesyłania plików/wiadomości
Użytkownikami uprawnionymi do przesyłania plików/wiadomości są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
Pielęgniarka/ pielęgniarz;
Położna/ położny;
Farmaceuta;
Diagnosta laboratoryjny;
Asystent medyczny;
Higienistka szkolna;
Ratownik medyczny;
Fizjoterapeuta;
Inny profesjonalista medyczny;
Personel administracyjny;
Administrator podmiotu.
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24.2

Przesyłanie pliku

W celu przesłania pliku należy wybrać „Rodzaj zgłoszenia” z listy rozwijanej, a następnie zaznaczyć
checkbox „Załącz plik”, oraz wybrać plik, który użytkownik chce przesłać. Opcjonalnie jest możliwość
również przesłania wiadomości oraz komentarza wraz z przesyłanym plikiem.

Rysunek 402: Przesyłanie plików

Typy plików, które można przesłać:
•

pdf;

•

zip, rar, 7zip;

•

gif, jpg, jpeg, png, bmp;

•

doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Po poprawnym dodaniu pliku należy wybrać opcję „Prześlij”, wówczas przesłany plik pojawi się w
tabeli poniżej.

Rysunek 403: Lista przesłanych plików

24.3

Przesyłanie wiadomości

W celu przesłania wiadomości należy wybrać „Rodzaj zgłoszenia” z listy rozwijanej, a następnie
uzupełnić pole tekstowe „Wiadomość”.
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Rysunek 404: Przesyłanie wiadomości

Po poprawnym dodaniu wiadomości należy wybrać opcję „Prześlij”, wówczas przesłana wiadomość
pojawi się w tabeli poniżej.

Rysunek 405: Lista przesłanych wiadomości

łanie do niego karetki wymazowej.

25 Autoryzacja
Za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl istnieje możliwość uzyskania dostępu do dokumentacji
medycznej pacjenta. W tym celu należy wybrać zakładkę „Autoryzacja”. Jeśli w momencie wybrania
zakładki nie będą wprowadzone dane pacjenta, użytkownik zostanie przekierowany do formularza
„Dane pacjenta”.

25.1 Dostęp do danych pełnoletniego pacjenta
System P1 umożliwia uprawnionym użytkownikom dostępu do danych pełnoletniego pacjenta.

25.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
autoryzacji
Użytkownikami uprawnionymi do autoryzacji są:
• Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
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• Farmaceuta.

25.1.2

Dostęp do danych pełnoletniego pacjenta

W przypadku, jeśli pacjent jest osobą pełnoletnią, po wejściu w zakładkę użytkownikowi
prezentowana jest informacja o procedurze złożenia wniosku o dostęp do dokumentów medycznych
pacjenta.

Rysunek 406 Zakładka Autoryzacja w przypadku pełnoletniego pacjenta

W celu uzyskania dostępu do dokumentów pacjenta należy wybrać przycisk „Wyślij wniosek”.
Następnie pojawi się okno, w którym należy wpisać podany przez pacjenta kod autoryzujący.

Rysunek 407 Okno wpisywania kodu autoryzującego

Po wpisaniu poprawnego kodu i wybrania przycisku „Autoryzuj” użytkownikowi zostanie nadany
dostęp do dokumentów medycznych pacjenta na czas 24 godzin.

25.2
Dostęp
pacjenta

do

danych

niepełnoletniego

System P1 umożliwia uprawnionym użytkownikom dostępu do danych niepełnoletniego pacjenta.

25.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
autoryzacji
Użytkownikami uprawnionymi do autoryzacji są:
• Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
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• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Farmaceuta.

25.2.2

Dostęp do danych niepełnoletniego pacjenta

W przypadku, jeśli pacjent jest osobą niepełnoletnią, po wybraniu zakładki „Autoryzacja” należy
podać numer PESEL osoby autoryzującej wniosek – jest nią osoba wskazana w Internetowym Koncie
Pacjenta jako opiekun osoby małoletniej.

Rysunek 408 Nadanie dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku małoletniego pacjenta

Dalsza część procesu przebiega analogicznie jak w przypadku pacjenta pełnoletniego.

26 Zarządzanie użytkownikami i
danymi podmiotu
Rozdział opisujący uprawnienia administratora podmiotu w zarządzaniu użytkownikami i danymi
podmiotu

26.1Utworzenie użytkownika
W celu utworzenia nowego użytkownika należy zalogować się do aplikacji jako administrator
podmiotu (proces logowania jest opisany w punkcie Błąd! Nieznany argument przełącznika..
Logowanie do aplikacji).

26.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu są:
• Administrator podmiotu.

26.1.2

Utworzenie nowego użytkownika

Na stronie głównej należy wejść na listę użytkowników za pomocą opcji na stronie głównej lub menu
„Użytkownicy” po lewej stronie ekranu oraz wybrać opcję „Nowy użytkownik”.
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Po wybraniu przycisku „Nowy użytkownik”, system otwiera formularz, na którym należy podać dane
użytkownika, a także dodać struktury organizacyjne, w ramach których będzie on pracował.

Rysunek 409 Użytkownicy – Dane użytkownika

W części danych użytkownika należy uzupełnić następujące pola:
• Numer PESEL – obowiązkowe pole, w którym należy wpisać numer PESEL dodawanego
użytkownika;
• NPWZ – numer prawa do wykonywania zawodu – pole niewymagane;
• Tytuł naukowy – opcjonalne pole, w którym można wpisać tytuł naukowy posiadany przez
dodawanego pracownika;
• Oddział NFZ Konta eWUŚ – pole wyświetlane po wprowadzeniu numeru NPWZ, jest to
oddział NFZ, w którym użytkownik posiada konto w systemie eWUŚ. Pole to należy wypełnić
w przypadku konieczności wystawienia recepty refundowanej, jeśli podmiot nie ma
wprowadzonych danych o umowie refundacyjnej;
• Imię – obowiązkowe pole:
o

dla pracownika posiadającego NPWZ jest to pole uzupełniane automatycznie,

o

dla innego typu pracownika jest to pole, które należy uzupełnić.

o
o

Nazwisko – obowiązkowe pole:
dla pracownika posiadającego NPWZ jest to pole uzupełniane automatycznie,

o

dla innego typu pracownika jest to pole, które należy uzupełnić.

• Nadaj uprawnienia na – pole umożliwiające wybór, na jaki okres nadać uprawnienia
– czas nieokreślony czy określony;
• od – obowiązkowe pole, w którym należy wybrać datę od kiedy użytkownik jest/będzie
zatrudniony;
• do:
o

dla czasu nieokreślonego to pole jest ukryte,

o

dla czasu określonego jest to pole obowiązkowe, w którym należy wybrać datę do kiedy
użytkownik będzie zatrudniony;
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Kolejnym etapem dodawania użytkownika jest nadanie mu dostępu do odpowiedniej (jednej
lub wielu) struktury organizacyjnej. W tym celu należy wybrać przycisk “Dodaj” w wyniku czego
nastąpi otwarcie formularza przypisania użytkownika do struktury organizacyjnej.

Rysunek 410: Użytkownicy – Dane użytkownika

Po załadowaniu formularza należy wybrać role oraz poziom struktury organizacyjnej w ramach,
której ma on zostać przypisany. Ze struktury organizacyjnej można wybrać elementy na poziomie
jednostek i komórek.
Użytkownik może zostać przypisany do kilku miejsc w strukturze organizacyjnej w ramach funkcji
tworzenia użytkownika. W celu wykonania tej czynności należy z poziomu ekranu tworzenia
użytkownika ponownie wywołać dodawanie użytkownika do struktury organizacyjnej poprzez
kliknięcie przycisku “Dodaj”. Z tego poziomu nie można jednak przypisać tego samego użytkownika
w dwóch rolach do tego samego poziomu struktury organizacyjnej.
Po wprowadzeniu wszystkich danych użytkownika i nadaniu mu przypisań do struktur
organizacyjnych należy wybrać opcję “Zapisz”. W sytuacji, gdy formularz został uzupełniony
prawidłowo, nastąpi powrót do widoku Listy użytkowników. W przeciwnym przypadku zostaną
podświetlone na czerwono błędnie uzupełnione pola, które można poprawić i ponownie wybrać
opcję “Zapisz”.

26.2

Edycja użytkownika

System P1 uprawnia administratora pomiotu do edycji danych użytkowników

26.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu są:
• Administrator podmiotu.

26.2.2

Edycja danych użytkownika

W celu dokonania edycji wybranego użytkownika należy na liście użytkowników wybrać opcję
„Edytuj użytkownika”, znajdującego się w wierszu, po prawej stronie.
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Rysunek 411: Użytkownicy – Edycja użytkownika

Po załadowaniu formularza można przystąpić do wprowadzania zmian w danych użytkownika
oraz nadanych mu przypisań do struktur organizacyjnych.
Po wprowadzeniu zmian należy wybrać przycisk „Aktualizuj dane”. W sytuacji, gdy formularz został
uzupełniony prawidłowo, nastąpi powrót do widoku Listy użytkowników. W przeciwnym przypadku
zostaną podświetlone na czerwono błędnie uzupełnione pola, które można poprawić i ponownie
wybrać opcję “Zapisz”.

26.3
Przypisanie/usunięcie
pracownikowi

roli

POZ

26.3.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu są:
• Administrator podmiotu.

26.3.2

Edycja roli POZ dla pracownika

Administrator podmiotu, ma możliwość nadania roli POZ pracownikom o rolach: Lekarz,
Pielęgniarka oraz Położna. Aby to zrobić należy wybrać z menu bocznego opcję „Użytkownicy” a
następnie z listy dostępnych pracowników o wskazanych rolach wybrać opcję „POZ”.
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Rysunek 412 Edycja roli POZ pracownika

Po wybraniu opcji, system wyświetli użytkownikowi formularz z możliwością nadania/zabrania
pracownikowi roli POZ.

System prezentuje checkboxa dla każdej z ról dla których możliwe jest nadanie roli POZ w której
występuje wybrany użytkownik. Nadanie pracownikowi roli POZ możliwe jest jedynie w placówkach
POZ (w innym przypadku system wyświetli błąd przy próbie zapisu zgodnie ze screenem poniżej).
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Rysunek 413 Błąd: dla wybranej placówki nie można zmienić statusu pracownika POZ

Pracownik o roli „Pielęgniarka/Pielęgniarz” może mieć nadaną rolę POZ w więcej niż jednym
podmiocie.
Po zaznaczeniu/odznaczeniu odpowiednich checkboxów należy wybrać opcję „Zapisz”. System
wyświetli komunikat sukcesu informujący o udanej operacji. Po wybraniu opcji „Anuluj” i
potwierdzeniu wyjścia z formularza system ponownie zaprezentuje listę pracownik wybranego
podmiotu.
W przypadku edycji parametru dla kilku ról/podmiotów jednocześnie, system weryfikuje
poprawność każdego z nich. Jeżeli po wywołaniu przycisku „Zapisz” wykryte zostaną błędy system
zapisze wybory użytkownika w których nie było błędów, wyświetli informację ostrzegającą (zgodnie
ze screenem poniżej) oraz wyświetli formularz edycji jedynie dla operacji w których wystąpiły błędy.
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Rysunek 414 Błędy na formularzu POZ

26.4

Usuwanie użytkownika

System P1 uprawnia administratora pomiotu do edycji danych użytkowników

26.4.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu są:
• Administrator podmiotu.

26.4.2

Usuwanie danych użytkownika

W celu usunięcia użytkownika należy otworzyć widok Listy użytkowników i wybrać opcję „Usuń
użytkownika” znajdującą się w wierszu po prawej stronie. Po jego wybraniu system wyświetli
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komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Po potwierdzeniu, system usuwa użytkownika
i prezentuje listę bez usuniętego użytkownika.

Rysunek 415: Użytkownicy – Usunięcie użytkownika

W sytuacji, gdy użytkownik zalogował się w roli „Administrator podmiotu” nie ma on możliwości
usunięcia własnego konta. Takie konto może zostać usunięte przez innego użytkownika o roli
„Administrator podmiotu”.

26.5

Dane podmiotu

W celu zarządzania danymi podmiotu należy wybrać z menu opcję „Dane podmiotu” na panelu
bocznym aplikacji. Po załadowaniu formularza można zarządzać następującymi danymi podmiotu:
• Dane refundacji;
• Dane kontaktowe;
• Adres URL dla rejestracji.
Wskazane dane można dodać, edytować i usunąć.
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Rysunek 416 Dane podmiotu – szczegóły

26.5.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania użytkownikami i danymi podmiotu są:
• Administrator podmiotu.

26.5.2
Dane podmiotu – dane umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej
Dane umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej podpisanej z NFZ są niezbędne do tworzenia
wizyt refundowanych wystawiania refundowanych dokumentów medycznych.
Po wybraniu opcji „Dodaj” w sekcji „Dane umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”
pojawi się okno, w którym będzie należało uzupełnić dane dotyczące danych refundacji dla tego
podmiotu.
Dane dotyczące refundacji, to:
• Numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• Oddział NFZ, z którym zawarto umowę;
• REGON (w przypadku praktyki lekarskiej);
• Opis.
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Rysunek 417 Dane refundacji – Dane refundacji – dane szczegółowe

Rysunek 418 Dane refundacji – dane szczegółowe wprowadzonej umowy

Istnieje możliwość wprowadzania wielu umów refundacyjnych, w celu dodania kolejnej umowy,
należy wybrać opcję „Dodaj”, a następnie wykonać kroki opisane powyżej, tj. uzupełnić szczegółowe
dane związane z daną umową.
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Rysunek 419 Dane refundacji – wprowadzenie wielu umów

26.5.3

Dane podmiotu – dane kontaktowe

W sekcji „Dane kontaktowe” administrator podmiotu ma możliwość wprowadzenia numeru
telefonu podmiotu. Będzie on umieszczany na dokumentach medycznych wystawionych w ramach
tego podmiotu – będzie widoczny zamiast numeru znajdującego się w rejestrze RPWDL.

Rysunek 420 Dane podmiotu – dane kontaktowe

W celu zaktualizowania numeru telefonu należy wybrać opcję „Edytuj”. Zostanie otwarte okno
modalne, w którym można zaktualizować numer telefonu.
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Rysunek 421 Edycja numeru telefonu

Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.

26.5.4

Dane podmiotu – adres URL dla rejestracji

W sekcji „Adres URL dla rejestracji” możliwe jest podanie adresu umożliwiającego rejestrację online
na świadczenia medyczne.

Rysunek 422 Adres URL dla rejestracji

Jeśli nie wprowadzono jeszcze adresu należy dodać go wybierając opcję „Dodaj”.
Zostanie otwarte okno modalne umożliwiające wpisanie adresu WWW. W celu zachowania zmian
należy wybrać opcję „Zapisz”.
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Rysunek 423 Adres URL dla rejestracji – zapisanie zmian

Wprowadzony adres będzie widoczny w zakładce z danymi podmiotu.

27 Obsługa certyfikatów e-zla (ZUS)
W

aplikacji

Gabinet

istnieje

możliwość

uzyskania

certyfikatu

e-ZLA,

służącego

do podpisywania dokumentów medycznych.

27.1 Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu e-zla
(ZUS)
Aplikacja pozwala zarządzanie certyfikatem e-ZLA. Umożliwia z poziomu aplikacji na wnioskowanie o
wydanie aktywnego certyfikatu

27.1.1
Role użytkowników uprawnionych o wnioskowanie o
wydanie certyfikatu e-ZLA
Użytkownikami uprawnionymi do wnioskowania o certyfikat e-ZLA są:
• Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Asystent medyczny;
• Higienistka szkolna;
• Ratownik medyczny;
• Fizjoterapeuta;
• Inny profesjonalista medyczny;
• Diagnosta laboratoryjny;
• Farmaceuta.
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27.1.2

Złożenie wniosku

Zarządzanie certyfikatem e-ZLA dostępne jest z poziomu zakładki „Mój profil”. Aby w nią wejść
należy kliknąć w swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli użytkownik nie posiada
aktywnego certyfikatu wydanego za pośrednictwem aplikacji Gabinet, możliwe jest zawnioskowanie
o niego:

Rysunek 424 Brak wydanego certyfikatu

Jeśli użytkownik nie posiada certyfikatu e-ZLA, może wystąpić o taki wniosek poprzez użycie opcji
Złóż wniosek. We wniosku dane osobowe jak imię, nazwisko oraz PESEL zostaną automatycznie
wypełnione, natomiast resztę wymaganych pól takich jak: adres e-mail lub numer telefonu oraz
hasło do certyfikatu należy wypełnić samodzielnie. Podane na formularzu hasło zostanie
wykorzystane podczas pobierania przez użytkownika wygenerowanego certyfikatu. Ponadto
konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i polityką korzystania z usługi certyfikatu e-ZLA.
Po wypełnieniu formularza, należy zaakceptować wniosek poprzez użycie opcji Złóż wniosek.
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Rysunek 425 Złożenie wniosku o certyfikat

27.2 Pobranie certyfikatu e-zla (ZUS)
Aplikacja pozwala na pobranie certyfikatu e-ZLA.

27.2.1

Role uprawniające do pobrania certyfikatu e-ZLA

Użytkownikami uprawnionymi do wnioskowania o certyfikat e-ZLA są:
• Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Asystent medyczny;
• Higienistka szkolna;
• Ratownik medyczny;
• Fizjoterapeuta;
• Inny profesjonalista medyczny;
• Diagnosta laboratoryjny;
• Farmaceuta.

27.2.2

Pobranie certyfikatu

Ważny certyfikat otrzymany na podstawie złożonego wniosku będzie dostępny w zakładce Mój
profil z informacją, że jest gotowy do pobrania. Dodatkowo będą dostępne informacje o tym, kiedy
wniosek został złożony i jaki jest okres ważności certyfikatu.

Rysunek 426 Certyfikat gotowy do pobrania

Wygenerowany certyfikat można pobrać poprzez użycie opcji

Pobierz certyfikat, które

spowoduje otwarcie okna, w którym należy podać hasło, jakie zostało podane podczas tworzenia
wniosku o certyfikat.

410

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 427 Pobranie certyfikatu

Pobranie certyfikatu możliwe jest tylko raz. Po pobraniu certyfikatu opcja pobierania zostaje
zablokowana.

Rysunek 428 Aktywny certyfikat ZUS

27.3 Anulowanie certyfikatu e-zla (ZUS)
Aplikacja pozwala na anulowanie certyfikatu e-ZLA

27.3.1

Role uprawniające do anulowania certyfikatu e-ZLA

Użytkownikami uprawnionymi do wnioskowania o certyfikat e-ZLA są:
• Lekarz, Lekarz dentysta, Felczer;
• Pielęgniarka, Pielęgniarz;
• Położna, Położny;
• Asystent medyczny;
• Higienistka szkolna;
• Ratownik medyczny;
• Fizjoterapeuta;
• Inny profesjonalista medyczny;
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• Diagnosta laboratoryjny;
• Farmaceuta.

27.3.2

Anulowanie certyfikatu

Użytkownik może w dowolnym momencie unieważnić aktywny certyfikat. Można to zrobić
poprzez użycie opcji Anuluj certyfikat. Po potwierdzeniu operacji certyfikat nie będzie już ważny,
a użytkownik będzie miał możliwość złożenia wniosku o nowy certyfikat.

Rysunek 429 Anulowanie certyfikatu

W zakładce „Mój profil” pojawi się informacja o tym, że certyfikat został anulowany.

Rysunek 430 Informacja o anulowaniu certyfikatu

28 Zarządzanie deklaracjami wyboru
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej
28.1Wskazywanie kryteriów wyszukiwania
Aplikacja pozwala na wyszukiwanie złożonych deklaracji.

28.1.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania deklaracjami POZ
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania deklaracjami POZ są:
• Personel Administracyjny,
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• Administrator Podmiotu.

28.1.2

Wyszukiwanie deklaracji

W celu wyszukiwania deklaracji POZ, należy wybrać opcje „Wyszukaj”, znajdującą się w rozwijanym
menu „Deklaracje” na panelu bocznym aplikacji.

Rysunek 431 Menu Deklaracje w panelu bocznym aplikacji

Po wybraniu opcji „Wyszukaj” system otwiera formularz „Wyszukaj deklaracje”. Na formularzu
znajduje się sekcja filtrów oraz sekcja listy wyników wyszukiwania. Za pomocą filtrów użytkownik
może zawęzić wyniki wyszukiwania. Filtrowanie możliwe jest za pomocą pól dotyczących samej
deklaracji: „Podmiot” (w przypadku, gdy użytkownik zalogował się w roli Administrator podmiotu),
„Daty wystawienia od”, „Daty wystawienia do”, „Typ deklaracji”, „PESEL” oraz „Status”. Istnieje
również możliwość sortowania po dacie wystawienia deklaracji.

Rysunek 432 Wyszukiwanie deklaracji

28.1.3

Wskazywanie kryteriów wyszukiwania – podmiot

W przypadku użytkownika, który zalogował się w roli: Administrator podmiotu, system wyświetli
formularz „Wyszukaj deklaracje”. Po wyborze odpowiedniej pozycji w strukturze organizacyjnej
w polu „Podmiot”, a następnie wybraniu opcji „Wyszukaj”, wyświetlą się deklaracje POZ przypisane
do wybranego poziomu struktury organizacyjnej. W każdej chwili będzie jej możliwość zmiany,
a także filtrowania po wyżej wymienionych parametrach oraz sortowania po dacie wystawienia
deklaracji.

Rysunek 433 Wyszukiwanie deklaracji po podmiocie

W przypadku użytkownika, który zalogował się w roli: Personel administracyjny lub Administrator
podmiotu w kontekście Praktyka zawodowa, system wyświetli formularz „Wyszukaj deklaracje”.
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Po wybraniu opcji a następnie wybraniu opcji „Wyszukaj”, wyświetlą się deklaracje POZ przypisane
do wybranego poziomu struktury organizacyjnej, w ramach którego użytkownik się zalogował.
W każdej chwili będzie możliwość filtrowania po wyżej wymienionych parametrach oraz sortowania
po dacie wystawienia deklaracji.

28.1.4

Wskazywanie kryteriów wyszukiwania – typ deklaracji

Deklaracja POZ może mieć jeden z trzech typów:
• Lekarz,
• Pielęgniarska/Pielęgniarz,
• Położna/Położna.

Rysunek 434 Wyszukiwanie deklaracji po typie

28.1.5

Wskazywanie kryteriów wyszukiwania status

Deklaracja POZ może mieć jeden z trzech statusów:
• Anulowana, gdy użytkownik odrzucił deklaracje;
• Wystawiona, gdy została wystawiona przez pacjenta w IKP;
• Zaakceptowana, gdy użytkownik zaakceptował deklaracje.
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Rysunek 435 Wyszukiwanie deklaracji po statusie

28.1.6

Nieznalezienie deklaracji POZ dla podanych kryteriów

W przypadku, gdy nie ma przypisanych deklaracji POZ dla wybranego poziomu struktury
organizacyjnej bądź nie zostaną znalezione deklaracje dla podanych kryteriów, pojawi się informacja
o treści: „Nie znaleziono deklaracji dla podanych kryteriów”.

Rysunek 436 Informacja o treści „Nie znaleziono deklaracji dla podanych kryteriów”

28.2

Podgląd deklaracji POZ

System pozwala na podgląd przesłanych deklaracji w każdym statusie.

28.2.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania deklaracjami POZ
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania deklaracjami POZ są:
• Personel Administracyjny,
• Administrator Podmiotu.
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28.2.2

Przeglądanie deklaracji

Na formularzu „Wyszukaj deklaracje” jest możliwość podglądu deklaracji w każdym statusie.
W tym celu należy wybrać opcję „Zobacz” – pojawią się szczegółowe informacje dotyczące
konkretnej deklaracji oraz status, w jakim aktualnie się znajduje. Będzie możliwość wydruku oraz
pobrania deklaracji POZ z tego podglądu.

Rysunek 437 Podgląd deklaracji w statusie Zaakceptowana

W przypadku deklaracji w statusie „Anulowana” będzie widoczna również przyczyna odmowy.

28.3

Zaakceptowanie deklaracji POZ

Aplikacja pozwala na akceptacje deklaracji POZ przez uprawnionych użytkowników systemu.

28.3.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania deklaracjami POZ
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania deklaracjami POZ są:
• Personel Administracyjny,
• Administrator Podmiotu.

28.3.2

Akceptacja deklaracji POZ

W przypadku, gdy deklaracja znajduje się w statusie „Wystawiona” można ją zaakceptować,
wówczas deklaracja zmieni status na „Zaakceptowana”.
Zaakceptowanie deklaracji POZ jest dostępne z dwóch miejsc:
• na formularzu „Wyszukaj deklaracje” należy wybrać opcję: „Akceptuj”,
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• na formularzu „Wyszukaj deklaracje” należy wybrać opcję: „Zobacz”, a następnie
„Akceptuję”.
Po wybraniu opcji akceptacji należy potwierdzić operację zaakceptowania deklaracji POZ wybierając
opcję „Akceptuj”.

Rysunek 438 Zaakceptowanie deklaracji POZ dostępne na formularzu „Wyszukaj deklaracje”

Rysunek 439 Zaakceptowanie deklaracji POZ dostępne na podglądzie deklaracji

417

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 440 Potwierdzenie zaakceptowania deklaracji

28.4

Odmowa przyjęcia deklaracji POZ

Uprawniony użytkownik może odmówić przyjęcia deklaracji POZ

28.4.1
Role użytkowników biznesowych uprawnionych do
zarządzania deklaracjami POZ
Użytkownikami biznesowymi uprawnionymi do zarządzania deklaracjami POZ są:
• Personel Administracyjny,
• Administrator Podmiotu.

28.4.2

Odmowa przyjęcia deklaracji POZ

W przypadku, gdy deklaracja znajduje się w statusie „Wystawiona” można ją odrzucić, wówczas
deklaracja zmieni status na „Anulowana”.
Odrzucenie deklaracji POZ jest dostępne z dwóch miejsc:
• na formularzu „Wyszukaj deklaracje” należy wybrać opcję: „Odrzuć”,
• na formularzu „Wyszukaj deklaracje” należy wybrać opcję: „Zobacz”, a następnie
„Odrzucam”.

Po wybraniu opcji odrzucenia należy podać przyczynę odrzucenia (musi zawierać minimum
5 znaków, maksymalnie 500 znaków) oraz potwierdzić operację opcją „Odrzucam”.
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Rysunek 441 Odrzucenie deklaracji POZ dostępne na formularzu „Wyszukaj deklaracje”

Rysunek 442 Odrzucenie deklaracji POZ dostępne na podglądzie deklaracji
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Rysunek 443 Potwierdzenie odrzucenia deklaracji wraz z powodem odrzucenia

29 Refundacja dokumentów
medycznych
Aplikacja Gabinet.gov.pl pozwala na wystawianie dokumentów medycznych, które będzie można
zrealizować jako refundowane.

29.1Tworzenie wizyt refundowanych
W celu utworzenia wizyty refundowanej konieczne jest posiadanie umowy refundacyjnej.
Dane

umowy

wprowadza

administrator

podmiotu/praktyki

zawodowej.

Szczegóły

zostały

opisane w rozdziale 6.5.1.

29.2

Wystawianie skierowań refundowanych

W celu wystawienia skierowania refundowanego konieczne jest posiadanie danych umowy
refundacyjnej. Dane umowy wprowadza administrator podmiotu/praktyki zawodowej. Szczegóły
zostały opisane w rozdziale 6.5.1.
Typ

Umowa

podmioty

refundacyjna

REGON

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

Typ wizyty

Konto

Skierowanie

Skierowanie

eWUŚ

refundowane

nierefundowane

refundowana

tak

tak

tak

nierefundowana

tak

nie

tak
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podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

refundowana

nie

tak

tak

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

nierefundowana

nie

nie

tak

podmiot
leczniczy

nie

nie
dotyczy

refundowana

nie

-

-

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

nierefundowana

nie

nie

tak

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

refundowana

tak

-

-

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

nierefundowana

tak

nie

tak

praktyka
zawodowa

tak

tak

refundowana

tak

tak

tak

praktyka
zawodowa

tak

tak

nierefundowana

tak

nie

tak

praktyka
zawodowa

tak

tak

refundowana

nie

tak

tak

praktyka
zawodowa

nie

tak

nierefundowana

nie

nie

tak

praktyka
zawodowa

nie

nie

refundowana

nie

tak

tak

praktyka
zawodowa

nie

nie

nierefundowana

nie

nie

tak

praktyka
zawodowa

nie

nie

refundowana

nie

-

-

praktyka
zawodowa

nie

nie

nierefundowana

nie

nie

tak

praktyka
zawodowa

nie

tak

refundowana

nie

-

-

praktyka
zawodowa

nie

tak

nierefundowana

nie

nie

tak

praktyka
zawodowa

nie

tak

refundowana

tak

-

-

praktyka
zawodowa

nie

tak

nierefundowana

tak

nie

tak

praktyka
zawodowa

nie

nie

refundowana

tak

-

-

praktyka
zawodowa

nie

nie

nierefundowana

tak

nie

tak

praktyka
zawodowa

tak

nie

refundowana

tak

tak

tak

praktyka
zawodowa

tak

nie

nierefundowana

tak

nie

tak

(niemożliwe)

(niemożliwe)
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Rysunek 444 Wystawianie skierowań refundowanych – możliwe sytuacje

29.3

Wystawianie recept refundowanych

Do wystawienia recepty refundowanej konieczne jest posiadanie umowy refundacyjnej lub oddziału
NFZ konta eWUŚ. Dane te również są wprowadzane przez administratora. Dodatkowo w przypadku
praktyki lekarskiej, o ile nie posiada ona umowy refundacyjnej, należy wprowadzić numer REGON –
można to zrobić w panelu administratora lub na formularzu recepty.
Typ

Umowa

podmioty

refundacyjna

REGON

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy

podmiot
leczniczy

tak

podmiot
leczniczy

Typ wizyty

Konto

Recepta

Recepta

eWUŚ

refundowana

nierefundowana

refundowana

tak

tak

tak

nie
dotyczy

nierefundowana

tak

tak

tak

tak

nie
dotyczy

refundowana

nie

tak

tak

podmiot
leczniczy

tak

nie
dotyczy
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Rysunek 445 Wystawianie recept refundowanych – możliwe sytuacje

30 Obsługa aplikacji przez asystentów
medycznych
Aplikacja Gabinet umożliwia pracę asystentom medycznym w zakresie zgodnym z posiadanymi
uprawnieniami.

30.1

Logowanie w roli asystenta medycznego

W celu zalogowania się w roli asystenta medycznego należy wybrać opcję „Asystent medyczny”
na ekranie logowania. Opcja będzie dostępna, jeśli logujący się użytkownik faktycznie posiada takie
uprawnienia.
W kolejnym kroku należy wybrać placówkę, w kontekście której użytkownik chce się zalogować.
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Rysunek 446: Wybór placówki przez asystenta medycznego

Następnie należy wybrać lekarza (wystawcę upoważnienia), w imieniu, którego użytkownik chce
pracować. Na ekranie w z wyborem lekarza widoczne są też uprawnienia posiadane w danym
kontekście.

Rysunek 447: Wybór lekarza przez asystenta medycznego

Po zalogowaniu użytkownikowi prezentowana jest strona główna. W części po lewej stronie ekranu
oprócz standardowych informacji wyświetlana jest również informacja o wystawcy upoważnienia.
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Rysunek 448 Strona główna dla asystenta medycznego

W aplikacji asystent medyczny będzie miał możliwość wykonywania takich samych akcji jak
lekarz – zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Wyszukując dokumenty, asystent będzie widział tylko
dokumenty wystawione przez siebie w imieniu danego lekarza. Obecnie w aplikacji Gabinet
asystenci medyczni mogą wystawiać recepty oraz skierowania. Na wystawionym dokumencie pojawi
się informacja o tym, w czyim imieniu został wystawiony dany dokument:
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Rysunek 449: Recepta wystawiona przez asystenta medycznego

31 Spis rysunków
Rysunek 1 Automatyczne zakładanie konta praktyki .............................................................................................18
Rysunek 2 Główna strona aplikacji przed zalogowaniem .......................................................................................28
Rysunek 3 Wybór roli i placówki medycznej rola ...................................................................................................29
Rysunek 4 Wybór miejsca zatrudnienia .................................................................................................................30
Rysunek 5 Zmiana placówki ..................................................................................................................................31
Rysunek 6 Zmiana placówki – potwierdzenie ........................................................................................................31
Rysunek 7: Wejście do zakładki Mój profil ............................................................................................................32
Rysunek 8 Edycja danych użytkownika ..................................................................................................................33
Rysunek 9 Strona główna aplikacji – menu ............................................................................................................34
Rysunek 10 Nowe dane pacjenta – niewypełniony formularz ................................................................................35
Rysunek 11 Potwierdzenie aktualizacji danych adresowych pacjenta w CWUb ......................................................36
Rysunek 12 Nowe dane pacjenta - dziecko bez numeru PESEL – opiekun z numerem PESEL ..................................36
Rysunek 13 Nowe dane pacjenta - dziecko bez numeru PESEL – opiekun z innym identyfikatorem krajowym ........37
Rysunek 14 Rejestracja osoby bezdomnej lub osoby o niemożliwym do ustalenia miejscu zamieszkania ...............38
Rysunek 15 Komunikat o aktualizacji danych w CWUb ..........................................................................................39
Rysunek 16 Przycisk „Zakończ obsługę pacjenta” ..................................................................................................40
Rysunek 17 Komunikat potwierdzenia zakończenia obsługi pacjenta.....................................................................41
Rysunek 18 Komunikat o niewysłanych dokumentach...........................................................................................41
Rysunek 19 Przejście do tworzenia nowej recepty ................................................................................................42
Rysunek 20 Recepty – Nowa recepta na liście wystawionych recept .....................................................................43
Rysunek 21 Recepty – Nowa recepta – nagłówek odnoszący się do całego pakietu recept .....................................44
Rysunek 22 Recepty – Nowa recepta – dane leku gotowego .................................................................................46
Rysunek 23 nowa recepta – dane leku recepturowego .........................................................................................49
Rysunek 24 Przejście do listy pakietów recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta ......................................50
Rysunek 25 Edycja pakietu recept .........................................................................................................................51
Rysunek 26 Wyniki weryfikacji pakietu recept.......................................................................................................52
Rysunek 27 Podgląd pakietu recept ......................................................................................................................52
Rysunek 28 Podgląd niepodpisanej recepty ..........................................................................................................53

426

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 29 Usuwanie pakietu recept ...................................................................................................................53
Rysunek 30 Recepty – podpis recept.....................................................................................................................55
Rysunek 31 Recepty – anulowanie recepty ...........................................................................................................56
Rysunek 32: Recepty – anulowanie recepty – komentarz ......................................................................................57
Rysunek 33 Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty .............................................................................57
Rysunek 34 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty ...........................................................................58
Rysunek 35 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty ...........................................................................59
Rysunek 36 Recepty – wyszukiwanie recept ..........................................................................................................60
Rysunek 37: Recepty – podgląd dokumentu recepty .............................................................................................60
Rysunek 38: Recepty – podgląd dokumentu informacyjnego .................................................................................61
Rysunek 39: Recepty – anulowanie recepty – komentarz ......................................................................................62
Rysunek 40: Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty ............................................................................63
Rysunek 41 Ponowne wystawianie recept – podgląd dokumentu informacyjnego – wyszukiwarka ........................64
Rysunek 42 Ponowne wystawianie recept – podgląd dokumentu informacyjnego .................................................64
Rysunek 43 Ponowne wystawianie recept – formularz – Wystaw ponownie receptę .............................................65
Rysunek 44 Dane specyficzne dla recepty cyklicznej..............................................................................................65
Rysunek 45 Pobranie dokumentu XML recepty – wyszukiwarka ............................................................................66
Rysunek 46 Pobranie dokumentu XML recepty .....................................................................................................67
Rysunek 47 Przycisk "Wyszukaj recepty pacjenta" na formularzu wystawiania recepty ..........................................68
Rysunek 48 Lista recept pacjenta spełniająca podane kryteria wyszukiwania ........................................................68
Rysunek 49 Dane szczegółowe recepty i dokumentu realizacji recepty ..................................................................69
Rysunek 50 Komunikat przypominający użytkownikowi o obowiązku sprawdzenie historii recept pacjenta. ..........69
Rysunek 51 Ostrzeżenie o wystawianiu recepty bez weryfikacji historii recept pacjenta ........................................70
Rysunek 52 Logowanie bez kontekstu placówki – strona główna ...........................................................................71
Rysunek 53 Uzupełnienie danych lekarza ..............................................................................................................72
Rysunek 54 Recepta pro auctore ..........................................................................................................................72
Rysunek 55 Recepta pro familiae ..........................................................................................................................72
Rysunek 56 Komunikat o oczekujacych receptach .................................................................................................73
Rysunek 57 Lista zamówionych recept ..................................................................................................................74
Rysunek 58 Podgląd szczegółów zamówionych recept ..........................................................................................75
Rysunek 59 Komentarz niezbędny do odrzucenia zamówienia ..............................................................................75
Rysunek 60 Formularz wystawiania zamówionej recepty ......................................................................................76

427

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 61 Zmiana deklaracji obsługi zamawiania recept .....................................................................................77
Rysunek 62 Przejście do tworzenia nowej recepty na import docelowy .................................................................78
Rysunek 63 Nowa recepta na import docelowy ....................................................................................................80
Rysunek 64 Przejście do listy recept wystawionych w ramach obsługi pacjenta .....................................................81
Rysunek 65 Edycja recepty na import docelowy ....................................................................................................82
Rysunek 66 Wyniki weryfikacji recepty na import docelowy ..................................................................................83
Rysunek 67 Podgląd recepty na import docelowy .................................................................................................83
Rysunek 68 Podgląd niepodpisanej recepty na import docelowy ...........................................................................84
Rysunek 69 Usuwanie pakietu recept ...................................................................................................................85
Rysunek 70 Recepty – podpis recept na import docelowy .....................................................................................86
Rysunek 71 Recepty – anulowanie recepty ...........................................................................................................87
Rysunek 72: Recepty – anulowanie recepty – komentarz ......................................................................................87
Rysunek 73 Recepty – podpis dokumentu anulowania recepty .............................................................................88
Rysunek 74 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty ...........................................................................89
Rysunek 75 Recepty – podgląd dokumentu anulowania recepty ...........................................................................89
Rysunek 76 Obsługa skierowań.............................................................................................................................90
Rysunek 77: Skierowania – Tworzenie skierowania ...............................................................................................91
Rysunek 78 Skierowania – Utworzenie skierowania – pozytywna weryfikacja........................................................93
Rysunek 79: Skierowania – Podpisywanie skierowania ..........................................................................................93
Rysunek 80: Skierowania – Podpisywanie skierowania – podgląd wybranych ........................................................94
Rysunek 81: Podgląd dokumentu informacyjnego skierowania .............................................................................95
Rysunek 82: Skierowania – kryteria wyszukiwania ................................................................................................96
Rysunek 83: Skierowania – wyniki wyszukiwania ..................................................................................................97
Rysunek 84 Podgląd dokumentu skierowania – wyszukiwarka ..............................................................................98
Rysunek 85 Pobranie dokumentu XML skierowania ..............................................................................................98
Rysunek 86: Skierowania – edycja skierowania .....................................................................................................99
Rysunek 87: Skierowania – widok wyszukanego skierowania ............................................................................. 100
Rysunek 88: Skierowania – podgląd wybranego skierowania.............................................................................. 101
Rysunek 89: Skierowania – anulowanie z formularza listy skierowań .................................................................. 101
Rysunek 90: Skierowania – anulowanie wyszukanego skierowania ..................................................................... 102
Rysunek 91 Skierowania – powód anulowania skierowania ................................................................................ 102
Rysunek 92 Skierowania – podpis dokumentu anulowania skierowania ............................................................. 103

428

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 93: Skierowania – lista skierowań po anulowaniu podczas obsługi pacjenta ......................................... 104
Rysunek 94: Skierowania – lista wyszukanych skierowań po anulowaniu ............................................................ 104
Rysunek 95 Przyjęcie skierowania do realizacji................................................................................................... 105
Rysunek 96 Przyjęcie skierowania do realizacji - Numer PESEL ........................................................................... 106
Rysunek 97 - Przyjęcie skierowania do realizacji - inny identyfikator .................................................................. 106
Rysunek 98 Przyjęcie skierowania do realizacji - Klucz skierowania .................................................................... 107
Rysunek 99 Skierowania – przyjęcie do realizacji – podgląd ............................................................................... 107
Rysunek 100: Skierowania – odrzucenie skierowania ......................................................................................... 108
Rysunek 101: Skierowania – obsługa realizacji – wyszukanie skierowania........................................................... 109
Rysunek 102: Skierowania – obsługa realizacji – opcja ....................................................................................... 110
Rysunek 103: Skierowania – obsługa realizacji – powód rezygnacji..................................................................... 111
Rysunek 104 Rezygnacja z realizacji skierowania ................................................................................................ 111
Rysunek 105 Wycofanie zakończenia realizacji skierowania ............................................................................... 112
Rysunek 106: Zakończenie realizacji skierowania ............................................................................................... 113
Rysunek 107: Zakończenie realizacji skierowania – wybór płatnika .................................................................... 113
Rysunek 108 Skierowanie w statusie "Zrealizowane" ......................................................................................... 114
Rysunek 109 Tworzenie nowego grafiku ............................................................................................................ 115
Rysunek 110 Formularz tworzenia nowego grafiku ............................................................................................ 116
Rysunek 111 Potwierdzenie przejścia do dodania wolnych terminów ................................................................. 117
Rysunek 112 Wyszukiwanie grafików ................................................................................................................. 118
Rysunek 113 Wyszukaj grafik ............................................................................................................................. 119
Rysunek 114 Podgląd grafiku – widok tygodniowy ............................................................................................. 120
Rysunek 115 Podgląd grafiku – widok dzienny ................................................................................................... 121
Rysunek 116 Podgląd grafiku – widok listy ......................................................................................................... 122
Rysunek 117 Podgląd grafiku – widok tygodniowy – przekroczona liczba terminów ........................................... 123
Rysunek 118 Tworzenie terminu........................................................................................................................ 124
Rysunek 119 Edytowanie terminu ..................................................................................................................... 126
Rysunek 120 Formularz edycji terminów ........................................................................................................... 127
Rysunek 121 Zmiana terminu – metodą drag&drop ........................................................................................... 128
Rysunek 122 Usuwanie terminu – krok 1 ........................................................................................................... 130
Rysunek 123 Usuwanie terminu – krok 2 ........................................................................................................... 130
Rysunek 124 Potwierdzenie usuwania terminu .................................................................................................. 131

429

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 125 Kopiowanie terminu ..................................................................................................................... 132
Rysunek 126 Kopiuj termin ................................................................................................................................ 132
Rysunek 127 Umów wizytę ................................................................................................................................ 133
Rysunek 128 Formularz umawiania wizyty ......................................................................................................... 134
Rysunek 129 Wyszukanie pacjenta po identyfikatorze innym niż PESEL - przykład Ukraina ................................. 135
Rysunek 130 Wprowadzenie danych pacjenta nie odnalezionego w systemie .................................................... 136
Rysunek 131 Skierowanie elektroniczne – zestaw pól dot. skierowania .............................................................. 137
Rysunek 132 Skierowanie papierowe – zestaw pól dot. skierowania .................................................................. 138
Rysunek 133 Karta DILO – zestaw pól ................................................................................................................ 139
Rysunek 134 Brak skierowania (art. 57) – zestaw pól ......................................................................................... 140
Rysunek 135 Karta DILO – zestaw pól ................................................................................................................ 140
Rysunek 136 Lista wolnych terminów ................................................................................................................ 142
Rysunek 137 Lista wolnych terminów na kontynuację leczenia .......................................................................... 143
Rysunek 138 Rezerwacja terminu wizyty ........................................................................................................... 144
Rysunek 139 Zapisanie na wizytę ....................................................................................................................... 145
Rysunek 140 Potwierdzenie umówienia wizyty .................................................................................................. 146
Rysunek 141 Wywołanie okna rejestracji wizyty nagłej ...................................................................................... 147
Rysunek 142 Umówienie wizyty nagłej .............................................................................................................. 148
Rysunek 143 Wyszukaj terminy i wizyty ............................................................................................................. 152
Rysunek 144 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – widok kalendarza tygodniowy ............................. 153
Rysunek 145 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – wywołanie kalendarza do przeniesienia do konkretnej
daty .................................................................................................................................................................. 154
Rysunek 146 Podgląd terminów i wizyt na ekranie „Wizyty” – widok listy wizyt ................................................. 155
Rysunek 147 Podgląd szczegółów wizyty ........................................................................................................... 155
Rysunek 148 Statusy wizyt – prezentacja graficzna - legenda ............................................................................. 155
Rysunek 149 Uaktywnienie pól z filtrami wizyt ................................................................................................... 156
Rysunek 150 Filtrowanie wizyt........................................................................................................................... 157
Rysunek 151 Raport wizyt (CSV/PDF) – miejsce uruchomienia ........................................................................... 158
Rysunek 152 Raport wizyt (CSV/PDF) – wybór pól do wyświetlenia .................................................................... 159
Rysunek 153 Raport wizyt (CSV/PDF) – wybór miejsca zapisu pliku .................................................................... 160
Rysunek 154 Raport wizyt – przykładowy wygląd raportu w formacie PDF, otwarty w programie Adobe Reader 160
Rysunek 155 Raport wizyt – przykładowy wygląd raportu w formacie CSV, otwarty w programie LibreOffice ..... 160

430

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 156 Teleporada – szczegóły ................................................................................................................. 161
Rysunek 157 Teleporada – link dla połączenia z systemem teleporad ................................................................. 161
Rysunek 158 Wyszukanie wizyt pacjenta ........................................................................................................... 162
Rysunek 159 Formularz wyszukania wizyt .......................................................................................................... 163
Rysunek 160 Lista wizyt ..................................................................................................................................... 164
Rysunek 161 Brak wizyt pacjenta ....................................................................................................................... 164
Rysunek 162 Odwołanie wizyty ......................................................................................................................... 166
Rysunek 163 Odwołanie wizyty - formularz ........................................................................................................ 166
Rysunek 164 Edycja wizyty ................................................................................................................................ 168
Rysunek 165 Edycja wizyty – edycja (podstawa: skierowanie elektroniczne) ...................................................... 169
Rysunek 166 Edycja wizyty – edycja (podstawa: skierowanie papierowe) ........................................................... 169
Rysunek 167 Edycja wizyty – edycja (podstawa: karta DILO) .............................................................................. 170
Rysunek 168 Edycja wizyty – edycja (podstawa: brak skierowania – art. 57) ....................................................... 171
Rysunek 169 Zmiana terminu wizyty – krok 1 – wskazanie terminu .................................................................... 171
Rysunek 170 Edycja wizyty - zmiana terminu ..................................................................................................... 172
Rysunek 171 Formularz edycji terminu (drag & drop) ........................................................................................ 173
Rysunek 172 Zmiana terminu – metodą drag&drop ........................................................................................... 174
Rysunek 173 Zakończenie wizyty ....................................................................................................................... 175
Rysunek 174 Zakończenie wizyty – status wizyty................................................................................................ 176
Rysunek 175 Zapis w poczekalni ........................................................................................................................ 177
Rysunek 176 Zapis w poczekalni – komunikat potwierdzający ............................................................................ 177
Rysunek 177 Wyszukanie wizyt w poczekalni ..................................................................................................... 178
Rysunek 178 Wizyty w poczekalni – podgląd szczegółów ................................................................................... 179
Rysunek 179 Usuń wpis z poczekalni.................................................................................................................. 180
Rysunek 180 Usuń wpis z poczekalni – okno ostatecznego potwierdzenia .......................................................... 180
Rysunek 181 Edycja danych w poczekalni .......................................................................................................... 181
Rysunek 182 Formularz edycji danych w poczekalni (wariant dla skierowania elektronicznego) – zmiana kryteriów
......................................................................................................................................................................... 183
Rysunek 183 Edycja danych w poczekalni – potwierdzenia zmiany kryteriów ..................................................... 184
Rysunek 184 Edycja danych w poczekalni – zmiana danych kontaktowych ......................................................... 184
Rysunek 185 Formularz przekazania danych MUŚ .............................................................................................. 186
Rysunek 186 Odczytanie dane MUŚ ................................................................................................................... 188

431

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 187 Struktura MUŚ .............................................................................................................................. 188
Rysunek 188 Podgląd danych MUŚ .................................................................................................................... 189
Rysunek 189 Podgląd danych MUŚ – przycisk uruchomienia edycji .................................................................... 190
Rysunek 190 Formularz edycji danych MUŚ ....................................................................................................... 191
Rysunek 191 Formularz edycji danych MUŚ – potwierdzenie rezygnacji ze zmian ............................................... 192
Rysunek 192 Przekaż dane pracowników medycznych ....................................................................................... 192
Rysunek 193 Wyszukanie danych pracowników medycznych ............................................................................. 193
Rysunek 194 Struktura MUŚ .............................................................................................................................. 194
Rysunek 195 Lista pracowników medycznych .................................................................................................... 194
Rysunek 196 Edycja danych pracownika ............................................................................................................ 195
Rysunek 197 Strona główna aplikacji ................................................................................................................. 197
Rysunek 198 Formularz rejestracji zdarzenia medycznego ................................................................................. 198
Rysunek 199 Uprawnienia pacjenta do świadczeń potwierdzone w eWUŚ ......................................................... 199
Rysunek 200 Brak uprawnienia pacjenta do świadczeń – do ręcznego dodania .................................................. 200
Rysunek 201 Komunikat potwierdzenia uprawnienia pacjenta do świadczeń ..................................................... 200
Rysunek 202 Formularz wprowadzania danych uprawnień do świadczeń ........................................................... 201
Rysunek 203 Przykładowo uzupełniony formularz Wprowadzania danych uprawnień do świadczeń ................... 202
Rysunek 204 Podgląd danych dotyczących uprawnień do świadczeń .................................................................. 203
Rysunek 205 Dodawanie wywiadu medycznego ................................................................................................ 204
Rysunek 206 Formularz dodawania wywiadu medycznego ................................................................................ 205
Rysunek 207 Wprowadzone informacje z wywiadu medycznego ........................................................................ 206
Rysunek 208 Dodawanie historii ciąży pacjentki ................................................................................................. 207
Rysunek 209 Formularz dodawania historii ciąży – status: Ciąża ......................................................................... 208
Rysunek 210 Formularz dodawania historii ciąży – status: Brak ciąży ................................................................. 208
Rysunek 211 Wprowadzone informacje dotyczące ciąży pacjentki ..................................................................... 209
Rysunek 212 Dodawanie procedury (ICD9) ........................................................................................................ 210
Rysunek 213 Formularz dodawania procedury ................................................................................................... 211
Rysunek 214 Wprowadzone informacje dotyczące procedury (ICD9).................................................................. 212
Rysunek 215 Dodawanie rozpoznania (ICD10) ................................................................................................... 213
Rysunek 216 Formularz dodawania rozpoznania głównego ................................................................................ 214
Rysunek 217 Wprowadzone informacje dotyczące rozpoznania ......................................................................... 215
Rysunek 218 Formularz dodawania rozpoznania dodatkowego .......................................................................... 215

432

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 219 Dodawanie informacji o alergii ...................................................................................................... 216
Rysunek 220 Formularz informacji o alergii ........................................................................................................ 217
Rysunek 221 Dodawanie danych rozliczenia z NFZ ............................................................................................. 218
Rysunek 222 Formularz dodawania danych rozliczenia z NFZ ............................................................................. 219
Rysunek 223 Wprowadzone informacje dotyczące rozliczenia z NFZ .................................................................. 220
Rysunek 224 Uzupełniony formularz rejestracji zdarzenia medycznego .............................................................. 221
Rysunek 225 Rejestracja zdarzenia medycznego – komunikat weryfikacji uzupełnienia zasobów ........................ 222
Rysunek 226 Komunikat o sukcesie rejestracji Zdarzenia Medycznego ............................................................... 222
Rysunek 227 Wyszukiwanie zdarzenia medycznego ze strony głównej aplikacji .................................................. 223
Rysunek 228 Wyszukiwarka zdarzeń medycznych .............................................................................................. 224
Rysunek 229 Wyszukane zdarzenia medyczne ................................................................................................... 225
Rysunek 230 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - przejście do podglądu ............................................... 227
Rysunek 231 Podgląd zdarzenia medycznego ..................................................................................................... 229
Rysunek 232 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - przejście do edycji .................................................... 230
Rysunek 233 Edycja zdarzenia medycznego ....................................................................................................... 231
Rysunek 234 Aktualizacja zdarzenia medycznego – komunikat weryfikacji uzupełnienia zasobów ...................... 232
Rysunek 235 - Komunikat potwierdzający zaktualizowanie Zdarzenia Medycznego ............................................ 232
Rysunek 236 Wyniki wyszukiwania zdarzeń medycznych - anulowanie ............................................................... 233
Rysunek 237 - Komunikat pytający o potwierdzenie anulowania Zdarzenia Medycznego .................................... 233
Rysunek 238 - Komunikat informujący o sukcesie anulowania Zdarzenia Medycznego ....................................... 234
Rysunek 239 Formularz wyszukiwarki elektronicznej dokumentacji medycznej .................................................. 235
Rysunek 240 Przykładowy fragment dokumentu transformaty EDM .................................................................. 237
Rysunek 241 Utworzenie badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID .......................................................... 239
Rysunek 242 Formularz badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID ............................................................ 239
Rysunek 243 Decyzja o niezakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia COVID ...................................................... 240
Rysunek 244 Odroczenie szczepienia do wskazanego dnia ................................................................................. 240
Rysunek 245 Podpis kwalifikacji do szczepienia COVID ....................................................................................... 241
Rysunek 246 Rejestracja kwalifikacji do szczepienia COVID zakończona sukcesem ............................................. 241
Rysunek 247 Formularz wyszukiwania badań kwalifikacyjnych COVID ................................................................ 242
Rysunek 248 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego COVID do edycji ................................................................. 245
Rysunek 249 Edycja badania kwalifikacyjnego do szczepienia COVID .................................................................. 245
Rysunek 250 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego COVID do anulowania ......................................................... 247

433

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 251 Pytanie o potwierdzenie anulowania badania kwalifikacyjnego COVID .......................................... 247
Rysunek 252 Potwierdzenie sukcesu anulowania badania kwalifikacyjnego COVID ............................................. 247
Rysunek 253 Brak możliwości anulowania badania kwalifikacyjnego COVID ....................................................... 248
Rysunek 254 Stworzenie nowego szczepienia przeciwko COVID ......................................................................... 249
Rysunek 255 Formularz rejestracji nowego szczepienia COVID – kwalifikacja elektroniczna ................................ 250
Rysunek 256 Dane szczepienia na formularzu .................................................................................................... 250
Rysunek 257 Transformata szczepienia do podpisu ............................................................................................ 252
Rysunek 258 Rejestracja nowego szczepienia przeciwko COVID z kwalifikacją .................................................... 254
Rysunek 259 Formularz rejestracji szczepienia COVID wraz z autokwalifikacją .................................................... 255
Rysunek 260 Utworzenie nowego szczepienia historycznego ............................................................................. 256
Rysunek 261 Dane szczepienia historycznego COVID ......................................................................................... 257
Rysunek 262 - Transformata szczepienia do podpisu .......................................................................................... 257
Rysunek 263 Wyszukiwanie szczepień COVID .................................................................................................... 258
Rysunek 264 Podgląd szczegółów szczepienia COVID ......................................................................................... 260
Rysunek 265 Edycja danych szczepienia COVID .................................................................................................. 262
Rysunek 266 Anulowanie szczepienia COVID ..................................................................................................... 263
Rysunek 267 Anulowanie szczepienia historycznego .......................................................................................... 265
Rysunek 268 Otwarcie wyskakującego okna ...................................................................................................... 266
Rysunek 269 Wyszukiwarka kwestionariusza ..................................................................................................... 267
Rysunek 270 Wizualizacja kwestionariusza wypełnianego przed szczepieniem ................................................... 268
Rysunek 271 Utworzenie badania kwalifikacyjnego do szczepienia .................................................................... 270
Rysunek 272 - Formularz badania kwalifikacyjnego do szczepienia ..................................................................... 270
Rysunek 273 - transformata badania kwalifikacyjnego ....................................................................................... 271
Rysunek 274 Rejestracja kwalifikacji do szczepienia zakończona sukcesem ........................................................ 272
Rysunek 275 Formularz wyszukiwania badań kwalifikacyjnych ........................................................................... 273
Rysunek 276 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego do edycji ............................................................................ 275
Rysunek 277 Edycja badania kwalifikacyjnego do szczepienia ............................................................................ 275
Rysunek 278 Wyszukanie badania kwalifikacyjnego do anulowania ................................................................... 277
Rysunek 279 Pytanie o potwierdzenie anulowania badania kwalifikacyjnego ..................................................... 277
Rysunek 280 Potwierdzenie sukcesu anulowania badania kwalifikacyjnego........................................................ 277
Rysunek 281 Brak możliwości anulowania badania kwalifikacyjnego .................................................................. 278
Rysunek 282 Dodanie nowego szczepienia przeciwko COVID ............................................................................. 279

434

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 283 Formularz rejestracji nowego szczepienia - kwalifikacja elektroniczna ........................................... 279
Rysunek 284 Formularz rejestracji nowego szczepienia - kwalifikacja elektroniczna ........................................... 280
Rysunek 285 Transformata szczepienia do podpisu ............................................................................................ 282
Rysunek 286 Formularz rejestracji szczepienia wraz z autokwalifikacją .............................................................. 283
Rysunek 287 Podpisanie transformaty szczepienia z kwalifikacją ........................................................................ 284
Rysunek 288 Utworzenie nowego szczepienia historycznego innego niż przeciwko COVID ................................. 285
Rysunek 289 Dane szczepienia historycznego COVID ......................................................................................... 286
Rysunek 290 - Transformata szczepienia do podpisu .......................................................................................... 286
Rysunek 291 Wyszukiwanie szczepienia ............................................................................................................. 287
Rysunek 292 Podgląd szczegółów szczepienia .................................................................................................... 288
Rysunek 293 Edycja danych szczepienia ............................................................................................................. 290
Rysunek 294 Anulowanie szczepienia ................................................................................................................ 291
Rysunek 295 Logowanie do Gabinet Szczepienia ................................................................................................ 292
Rysunek 296 Strona główna Gabinetu Szczepienia ............................................................................................. 292
Rysunek 297 Generowanie Unijnego Certyfikatu COVID ..................................................................................... 294
Rysunek 298 Certyfikat po szczepieniu .............................................................................................................. 294
Rysunek 299 Certyfikat dla ozdrowieńca ............................................................................................................ 296
Rysunek 300 Certyfikat dla negatywnego wyniku testu ...................................................................................... 296
Rysunek 301 Sekcja Medycyna szkolna w zakładce bocznej ................................................................................ 297
Rysunek 302 Utworzenie karty zdrowia ucznia................................................................................................... 298
Rysunek 303 Podpis karty zdrowia ucznia .......................................................................................................... 306
Rysunek 304 Wyszukiwanie dokumentów Medycyny szkolnej ........................................................................... 307
Rysunek 305 Wyszukiwanie karty zdrowia ucznia do podglądu .......................................................................... 308
Rysunek 306 Podgląd karty zdrowia ucznia ........................................................................................................ 309
Rysunek 307 Wyszukiwanie karty zdrowia ucznia do edycji ................................................................................ 310
Rysunek 308 Edycja karty zdrowia ucznia........................................................................................................... 311
Rysunek 309 Podpis nowej wersji karty zdrowia ucznia ...................................................................................... 312
Rysunek 310 Sekcja IPOM w zakładce bocznej ................................................................................................... 313
Rysunek 311 Utworzenie indywidualnego planu opieki medycznej..................................................................... 314
Rysunek 312 Wyszukiwanie indywidualnych planów opieki medycznej .............................................................. 319
Rysunek 313 Wyniki dla wyszukiwarki indywidualnych planów opieki medycznej ............................................... 320
Rysunek 314 Wyszkukiwanie dokumnetów IPOM do podglądu .......................................................................... 321

435

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 315 Podgląd dokumentu IPOM ............................................................................................................ 321
Rysunek 316 Sekcja zaświadczenia lekarskie w menu aplikacji ........................................................................... 322
Rysunek 317 Logowanie i korzystanie z sesji w PUE ZUS ..................................................................................... 323
Rysunek 318 Informacja o niedostępności obsługi zaświadczeń lekarskich dla założonej wizyty .......................... 324
Rysunek 319 Formularz wystawiania zaświadczenia lekarskiego ........................................................................ 325
Rysunek 320 Lista członków rodziny ubezpieczonego ........................................................................................ 326
Rysunek 321 Wyszukane zaświadczenia lekarskie pacjenta ................................................................................ 326
Rysunek 322 Uzasadnienie konieczności wystawienia zaświadczenia na okres wsteczny .................................... 327
Rysunek 323 Informacja o podziale zaświadczenia na wsteczne i bieżące ........................................................... 327
Rysunek 324 Lista zaświadczeń wystawionych w ramach wizyty ........................................................................ 328
Rysunek 325 Podgląd dokumentu zaświadczenia lekarskiego przed podpisem ................................................... 328
Rysunek 326 Pobranie UPP dla wystawionego zaświadczenia lekarskiego .......................................................... 329
Rysunek 327 Wybór płatnika z listy przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego ............................................... 330
Rysunek 328 Formularz wystawienia zaświadczenia lekarskiego dla kolejnego płątnika ubezpieczonego z
wypełnionymi danymi na podstawie wybranego zaświadczenia ......................................................................... 330
Rysunek 329 Podgląd dokumentu zaświadczenia lekarskiego ............................................................................. 331
Rysunek 330 Edycja zaświadczenia lekarskiego zakończona sukcesem ............................................................... 332
Rysunek 331 Potwierdzenie usuwania zaświadczenia lekarskiego ...................................................................... 332
Rysunek 332 Wyszukiwarka bieżących zaświadczeń lekarskich ........................................................................... 335
Rysunek 333 Prezentacja wyników wyszukiwania zaświadczeń lekarskich .......................................................... 335
Rysunek 334 Prezentacja szczegółów zaświadczenia lekarskiego ........................................................................ 336
Rysunek 335 Wybór zaświadczeń lekarskich do anulowania ............................................................................... 337
Rysunek 336 Podpis dokumentu anulowania zaświadczenia lekarskiego ............................................................ 338
Rysunek 337 Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych .................................................................... 339
Rysunek 338 Przykładowy komunikat informujący o błędach podczas wysyłki wniosku FZLA .............................. 340
Rysunek 339 Wniosek FZLA - część 1 formularza ................................................................................................ 341
Rysunek 340 Wniosek FZLA - część 2 formularza ................................................................................................ 342
Rysunek 341 Podpis dokumentu wniosku FZLA .................................................................................................. 343
Rysunek 342: Zlecenie badań na koronawirusa – przejście do tworzenia zlecenia ............................................... 344
Rysunek 343: Zlecenia badań na koronawirusa - nowe zlecenie ......................................................................... 345
Rysunek 344: Zlecenie badań na koronawirusa – wprowadzenie identyfikatora pacjenta ................................... 346
Rysunek 345: Zlecenie badań na koronawirusa – wyświetlenie listy wyszukanych elementów ............................ 347

436

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 346: Wyszukiwanie zlecenia badania na koronawirusa – anulowanie zlecenia ...................................... 348
Rysunek 347 Formularz wstawiania wyniku testu antygenowego COVID-19 ....................................................... 349
Rysunek 348 Zgłoszenia izolacji domowej – stworzenie nowej ........................................................................... 351
Rysunek 349 Zgłoszenia izolacji domowej – komunikat informujący o aktywnej izolacji domowej ...................... 352
Rysunek 350: Zgłoszenie izolacji domowej ......................................................................................................... 352
Rysunek 351 Komunikat o zgłoszeniu pacjenta na izolację domową ................................................................... 353
Rysunek 352 Zmiana terminu izolacji domowej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej .... 354
Rysunek 353 Zmiana terminu izolacji domowej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej .... 354
Rysunek 354: Zmiana terminu izolacji domowej – formularz ............................................................................ 354
Rysunek 355 Komunikat o zaktualizowaniu terminu izolacji ............................................................................... 355
Rysunek 356 Zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej – komunikat informujący o braku aktywnej izolacji domowej
......................................................................................................................................................................... 356
Rysunek 357: Formularz zgłoszenia Domowej Opieki Medycznej ........................................................................ 356
Rysunek 358 Rejestracja nowego wydania produktu z rezerwy strategicznej ...................................................... 358
Rysunek 359 Formularz rejestracji wydania produktu – typ identyfikatora „Numer PESEL”................................. 359
Rysunek 360 Formularz rejestracji wydania produktu – typ identyfikatora „Bez identyfikatora” ......................... 359
Rysunek 361 Wydanie produktu – błędy w numerach PESEL .............................................................................. 360
Rysunek 362 Wydanie produktu – Liczba produktów przysługująca i do wydania ............................................... 361
Rysunek 363 Wydanie produktu – Wystąpienie wcześniejszych wydań i wybór czy pominąć je przy wydaniu ..... 362
Rysunek 364 Rejestracja zwrotu produktu z rezerwy strategicznej ..................................................................... 364
Rysunek 365 Formularz rejestracji zwrotu produktu – typ identyfikatora „Numer PESEL” ................................... 365
Rysunek 366 Formularz rejestracji zwrotu produktu – typ identyfikatora „Bez identyfikatora” ........................... 365
Rysunek 367 Zwrot produktu – błąd w numerze PESEL ...................................................................................... 366
Rysunek 368 Zwrot produktu – Liczba produktów wydanych i do zwrotu nie spójna – przykład komunikatu ....... 367
Rysunek 369 Strona główna aplikacji Gabinet w trybie awaryjnym ..................................................................... 368
Rysunek 370 Dodanie szczepienia w trybie awaryjnym ...................................................................................... 369
Rysunek 371 Raport szczepień i badań kwalifikacyjnych zapisanych w trybie awaryjnym .................................... 370
Rysunek 372 Podgląd szczegółów świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym ....................................... 371
Rysunek 373 Anulowanie świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym ................................................... 372
Rysunek 374 Potwierdzenie anulowania świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym ............................. 372
Rysunek 375 Zatwierdzanie świadczenia zarejestrowanego w trybie awaryjnym ................................................ 372
Rysunek 376 Potwierdzenie zatwierdzenia świadczenia zarejestrowanego ......................................................... 373

437

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 377: Zgłoszenie choroby zakaźnej (ZLK-1)– przejście do tworzenia zgłoszenia ....................................... 374
Rysunek 378: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja adresu miejsca pobytu w okresie zachorowania .......... 375
Rysunek 379: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja adresu miejsca zamieszkania ...................................... 375
Rysunek 380: Zgłoszenie choroby zakaźnej - aktualizacja danych adresowych pacjenta bezdomnego ................. 376
Rysunek 381: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych rozpoznania ................................................. 376
Rysunek 382: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych uzupełniających i dalszego leczenia .............. 378
Rysunek 383: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych miejsca pracy lub nauki ................................ 378
Rysunek 384: Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych miejsca pobytu za granicą ............................ 379
Rysunek 385 Zgłoszenie choroby zakaźnej – uzupełnienie danych zgłaszającego lekarza i placówki .................... 379
Rysunek 386 Rejestracja danych do rozpoczęcia ankiety .................................................................................... 380
Rysunek 387 Wybór udostępnionej ankiety ....................................................................................................... 381
Rysunek 388 Zasady przetwarzania danych........................................................................................................ 382
Rysunek 389 Wypełnienie ankiety ..................................................................................................................... 383
Rysunek 390 Potwierdzenie rezygnacji .............................................................................................................. 384
Rysunek 391 Podsumowanie ankiety ................................................................................................................. 385
Rysunek 392 Wyszukanie skierowania ............................................................................................................... 386
Rysunek 393 Podsumowanie ............................................................................................................................. 387
Rysunek 394 Raport o kwarantannie ................................................................................................................. 388
Rysunek 395: Raporty o kwarantannie – opcje pobierania raportów w pliku csv................................................. 388
Rysunek 396: Raporty o kwarantannie – importowanie pliku do excela .............................................................. 389
Rysunek 397: Raporty o kwarantannie – kreator importu tekstu ........................................................................ 389
Rysunek 398 Raporty o kwarantannie – wyświetlenie listy wyszukanych pacjentów ........................................... 390
Rysunek 399: Raporty o kwarantannie – szczegółowe informacje o pacjencie .................................................... 390
Rysunek 400: Raporty - importowanie pliku do Excela ....................................................................................... 391
Rysunek 401: Raporty – kreator importu tekstu ................................................................................................. 392
Rysunek 402: Przesyłanie plików ....................................................................................................................... 393
Rysunek 403: Lista przesłanych plików ............................................................................................................... 393
Rysunek 404: Przesyłanie wiadomości ............................................................................................................... 394
Rysunek 405: Lista przesłanych wiadomości ...................................................................................................... 394
Rysunek 406 Zakładka Autoryzacja w przypadku pełnoletniego pacjenta ........................................................... 395
Rysunek 407 Okno wpisywania kodu autoryzującego ......................................................................................... 395
Rysunek 408 Nadanie dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku małoletniego pacjenta ....................... 396

438

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 409 Użytkownicy – Dane użytkownika ................................................................................................. 397
Rysunek 410: Użytkownicy – Dane użytkownika ................................................................................................ 398
Rysunek 411: Użytkownicy – Edycja użytkownika............................................................................................... 399
Rysunek 412 Edycja roli POZ pracownika ........................................................................................................... 400
Rysunek 413 Błąd: dla wybranej placówki nie można zmienić statusu pracownika POZ ...................................... 401
Rysunek 414 Błędy na formularzu POZ ............................................................................................................... 402
Rysunek 415: Użytkownicy – Usunięcie użytkownika ......................................................................................... 403
Rysunek 416 Dane podmiotu – szczegóły ........................................................................................................... 404
Rysunek 417 Dane refundacji – Dane refundacji – dane szczegółowe ................................................................. 405
Rysunek 418 Dane refundacji – dane szczegółowe wprowadzonej umowy ......................................................... 405
Rysunek 419 Dane refundacji – wprowadzenie wielu umów .............................................................................. 406
Rysunek 420 Dane podmiotu – dane kontaktowe .............................................................................................. 406
Rysunek 421 Edycja numeru telefonu ................................................................................................................ 407
Rysunek 422 Adres URL dla rejestracji ............................................................................................................... 407
Rysunek 423 Adres URL dla rejestracji – zapisanie zmian ................................................................................... 408
Rysunek 424 Brak wydanego certyfikatu ............................................................................................................ 409
Rysunek 425 Złożenie wniosku o certyfikat ........................................................................................................ 410
Rysunek 426 Certyfikat gotowy do pobrania ...................................................................................................... 410
Rysunek 427 Pobranie certyfikatu ..................................................................................................................... 411
Rysunek 428 Aktywny certyfikat ZUS ................................................................................................................. 411
Rysunek 429 Anulowanie certyfikatu ................................................................................................................. 412
Rysunek 430 Informacja o anulowaniu certyfikatu ............................................................................................. 412
Rysunek 431 Menu Deklaracje w panelu bocznym aplikacji ................................................................................ 413
Rysunek 432 Wyszukiwanie deklaracji ............................................................................................................... 413
Rysunek 433 Wyszukiwanie deklaracji po podmiocie ......................................................................................... 413
Rysunek 434 Wyszukiwanie deklaracji po typie .................................................................................................. 414
Rysunek 435 Wyszukiwanie deklaracji po statusie ............................................................................................. 415
Rysunek 436 Informacja o treści „Nie znaleziono deklaracji dla podanych kryteriów” ......................................... 415
Rysunek 437 Podgląd deklaracji w statusie Zaakceptowana ............................................................................... 416
Rysunek 438 Zaakceptowanie deklaracji POZ dostępne na formularzu „Wyszukaj deklaracje” ............................ 417
Rysunek 439 Zaakceptowanie deklaracji POZ dostępne na podglądzie deklaracji ................................................ 417
Rysunek 440 Potwierdzenie zaakceptowania deklaracji ..................................................................................... 418

439

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 441 Odrzucenie deklaracji POZ dostępne na formularzu „Wyszukaj deklaracje” ................................... 419
Rysunek 442 Odrzucenie deklaracji POZ dostępne na podglądzie deklaracji ....................................................... 419
Rysunek 443 Potwierdzenie odrzucenia deklaracji wraz z powodem odrzucenia ................................................ 420
Rysunek 444 Wystawianie skierowań refundowanych – możliwe sytuacje ......................................................... 422
Rysunek 445 Wystawianie recept refundowanych – możliwe sytuacje ............................................................... 423
Rysunek 446: Wybór placówki przez asystenta medycznego .............................................................................. 424
Rysunek 447: Wybór lekarza przez asystenta medycznego ................................................................................. 424
Rysunek 448 Strona główna dla asystenta medycznego ..................................................................................... 425
Rysunek 449: Recepta wystawiona przez asystenta medycznego ....................................................................... 426

440

