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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 
Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

 
Nazwa projektu 

„Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

 

Załącznik nr 4 do  SIWZ 

 
Rozbudowa Systemu - funkcjonalność 

Wymagania Ogólne – zapisy dot. wszystkich Modułów 
 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów  TAK  

2.   System działa w architekturze trójwarstwowej TAK  

3.   System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach 
użytkowników (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7) 

TAK  

4.   Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych TAK  

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

TAK  

6.   Wszystkie moduły / systemy pochodzą od jednego producenta TAK  

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

TAK  

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

TAK  

9.   System Apteki Szpitalnej posiada funkcjonalność identyfikacji leków za 
pomocą kodów kreskowych 

TAK  

10.   Ręczne wyróżnienie w słownika pozycji najczęściej używanych  TAK  

11.   System jest przygotowany do współpracy z czytnikami OCR np. dowodu 
osobistego 

TAK  
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12.   Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w 
wybranych polach jak ma być sformatowany wpis 

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

15.   Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej dla 
aplikacji medycznej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowaniach 
na stacjach klienckich. Na dzień złożenia oferty musi być dostęp do aplikacji 
przez WWW. 

TAK  

16.   System daje możliwości definiowania własnych formularzy pism np. zmiana 
nagłówka w dokumencie 

TAK  

17.   System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych 
przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome i Opera. 

TAK  

18.   System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach 
medycznych. 

TAK  

19.   Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy 
wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. 
Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i izba przyjęć. 

TAK  

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

TAK  

21.   System zarządzania użytownikami musi być wspólny dla wszystkich 
systemów, w szczególności dla modułu RCH, Apteka, Apteczki oddziałowe, 
Rozliczenia z NFZ 

TAK  

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

TAK  

23.   System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie 
danych o logowaniu użytkowników do systemu 

TAK  

24.   System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu 
użytkowników 

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

27.   Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania 
wszystkich użytkowników aplikacji 

TAK  

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

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

TAK  

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

TAK  

31.   System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników 
uprawnień do wydruku dokumentu 

TAK  

32.   System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do 
jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie 
przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć 
tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału.  

TAK  

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

TAK  

34.   Wyróżnienie pól: TAK  

 których wypełnienie jest wymagane TAK  

 przeznaczonych do edycji TAK  

 wypełnionych niepoprawnie TAK  

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

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

39.   System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych 
w szpitalu tzn. powinien: 

TAK  

 pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, TAK  

 udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, TAK  

  umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, TAK  

 podpowiadać kolejne kroki procesu. TAK  
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40.   System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję 
użytkownika po zadanym czasie braku aktywności 

TAK  

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

TAK  

42.   Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien 
widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego 
użytkownika 

TAK  

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

TAK  

44.   Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z 
systemem finansowo-księgowym działającym u Zamawiającego. 
Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez 
konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub 
administratora 

TAK  

45.   System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający 
wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami 

TAK  

46.   W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz 
<cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu 
danych 

TAK  

47.   Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, 
bez konieczności używania myszki 

TAK  

48.   W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć 
możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu 
standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. 
Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do 
zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione 
podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. 

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

51.   System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych 
automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników 
badań, zamówień do Apteki 

TAK  

52.  
 System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach 

opisowych tj opis badania, wynik, epikryza 

TAK  

 
Komunikator  

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   System działa w architekturze trójwarstwowej TAK  

2.   System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach 
użytkowników 

TAK  

3.   System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych 
przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome i Opera. 

TAK  

4.   Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do: TAK  

  pracowników jednostki organizacyjnej TAK  
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 wskazanego użytkownika TAK  

 użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki) TAK  

 użytkowników wskazanego modułu TAK  

5.   Możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z 
oddziału chorób wewnętrznych pracujące w module Apteczka 

TAK  

6.   Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, 
wymagająca potwierdzenia 

TAK  

7.   System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie 
jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, 
zamówienie na lek do apteki 

TAK  

8.   Wiadomości mogą być wysyłane przez użytkowników systemu TAK  

9.   Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z 
dokładnością do godziny 

TAK  

 
EDM 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej TAK  

2.   Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i 
przyrostowych tj księgi 

TAK  

3.   Możliwość obsługi załączników do dokumentów TAK  

4.   Możliwość automatycznej rejestracji dokumentów elektronicznych 
generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji 
elektronicznej 

TAK  

5.   Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza 
systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych 

TAK  

6.   Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji 
elektronicznej 

TAK  

7.   Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: TAK  

  z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów TAK  

 z poziomu dedykowanego interefjsu TAK  

8.   Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w 
formacie XML 

TAK  

9.  
 

 Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na 
zbiorze dokumentów 

TAK  

10.   Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów TAK  

11.   Możliwość znakowania czasem dokumentu TAK  

12.   Możliwość wykonania kontrasygnaty  TAK  

13.   Możliwość weryfikacji podpisu TAK  
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14.   Możliwość weryfikacji integralności dokumentu TAK  

15.   Możliwość wydruku dokumentu TAK  

16.   Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych 
kryteriów oraz meta danych 

TAK  

17.   Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do 
pełnej historii poprzednich wersji. 

TAK  

18.   Repozytorium EDM musi umożliwiać: TAK  

  rejestrację dokumentu TAK  

  pobieranie dokumentów w formacie XML TAK  

  pobieranie dokumentów w formacie PDF TAK  

  wyszukiwanie materializacji dokumentów TAK  

19.   Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS: TAK  

  słownik jednostek organizacyjnych TAK  

 rejestr użytkowników TAK  

 rejestr pacjentów TAK  

20.   System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów 
dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. 

TAK  

21.   Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w 
repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, 
zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami 
konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. 

TAK  

22.   Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na 
poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub 
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do 
dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt 
dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, 
import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu 
itd. 

TAK  

23.   Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez 
repozytorium dokumentów elektronicznych. 

TAK  

24.   Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których 
elektroniczna postać nie jest przechowywana w systemie HIS - np. 
indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów radiologicznych 
przechowywanych w PACS. 

TAK  

25.   Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu TAK  

26.   Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych 
medycznych 

TAK  

27.   Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania 
wg zadanych kryteriów 

TAK  

28.   Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o 
dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz 
na informacje o zdarzeniach  

TAK  

29.   System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: TAK  
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  w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ TAK  

 pacjentom i ich opiekunom TAK  

 podmiotom upoważnionym np. prokurator TAK  

30.   System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach 
Systemu Informacji Medycznej: 

TAK  

31.  bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia TAK  

32.  za pośrednictwem systemów regionalnych TAK  

33.  z wykorzystaniem platformy P1. TAK  

 
Zakażenia Szpitalne 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie 
kontroli występowania zakażeń zakładowych i zapobiegania tym 
zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W 
szczególności: 

  

 prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, TAK  

 prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, TAK  

 prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną, TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę 
zakaźną, 

TAK  

 prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na 
AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, 

TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia 
zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, 

TAK  

 prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na 
chorobę przenoszoną drogą płciową, 

TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia 
zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową, 

TAK  

 prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na 
gruźlicę, 

TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia 
zachorowania) na gruźlicę, 

TAK  

 prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby 
zakaźnej 

TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z 
powodu choroby zakaźnej, 

TAK  

 prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia 
obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje), 

TAK  

 prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych TAK  
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 wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, TAK  

 prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych  TAK  

 wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, TAK  

 raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, TAK  

 analizy ilościowe zakażeń zakładowych, TAK  

 analizy kosztów podań antybiotyków i badań mikrobiologicznych związanych z 
zakażeniami zakładowymi 

TAK  

  monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych 
w przypadku podania antybiotyku powyżej 3 dni 

TAK  

 monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych 
w przypadku wystąpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym 

TAK  

 szybki podgląd listy pacjentów dla nowo założonych: kart obserwacji, kart 
zakażenia,  kart drobnoustroju, alert-patogenów  

TAK  

 
Pracownia Diagnostyczna 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni TAK  

2.   Rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie) TAK  

3.   Wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni:  TAK  

4.   Przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: TAK  

 dane osobowe, TAK  

 
 

podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte 
choroby, karta szczepień),  

TAK  

 uprawnienia z tytułu umów, TAK  

 historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) , TAK  

  wyniki badań, TAK  

 przegląd rezerwacji.  TAK  

5.  
 

 Możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od 
potrzeb i rodzaju usługi 

TAK  

6.   Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla 
pracowni 

TAK  

7.  
 

 Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji 
dedykowanej do wizyty, 

TAK  

8.   Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących 
kategoriach: 

TAK  

 informacje ze skierowania, TAK  

 skierowania, zlecenia,  TAK  
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 usługi, świadczenia w ramach wizyty, TAK  

 wystawione skierowania, TAK  

 wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe TAK  

 inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). TAK  

 wynik badania TAK  

9.   Możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub 
innego źródła np. aparatu USG  i dołączanie go do wyniku badania 

TAK  

10.   Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych 
wizyt 

TAK  

11.   Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, 
jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych 
pozycji słowników). 

TAK  

12.   Obsługa zakończenia badania/wizyty: TAK  

 autoryzacja medyczna badania, TAK  

 automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania TAK  

13.   Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług TAK  

14.   Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni TAK  

15.   Obsługa wyników badań:  TAK  

 wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych TAK  

 wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników 
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania 

TAK  

 autoryzacja wyników badań diagnostycznych TAK  

 wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia TAK  

 
 
Dokumentacja Medyczna (Formularze) 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie TAK  

2.   Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie TAK  

3.   Generowanie wyników badań dla zadanych kryteriów: pacjent, nazwa 
badania, jednostka organizacyjna, zadany czasu, 

TAK  

4.   Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta TAK  

5.   Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju TAK  

6.   Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie 
zarejestrowanych obserwacji pacjenta 

TAK  
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7.   Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich TAK  

8.   Elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie 
dokumentowania procesu leczenia : 

TAK  

  definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w 
systemie.  

TAK  

 wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika 
postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.). 

TAK  

 histogramy TAK  

 możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia TAK  

 rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.). TAK  

 dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych. TAK  

9.   System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i 
wydrukowanej (lub zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) 
dokumentacji medycznej. 

TAK  

10.   Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być 
dostępne z jednego miejsca 

TAK  

11.   Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju 
dokumentu tak aby dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla 
niego drukarce 

TAK  

12.   Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania 
wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez 
system zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

TAK  

13.   Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii chorby dokonanych 
przez innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany/ autoryzujący wpis 

TAK  

14.   Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii 
choroby, epikryzy lub rozpoznania 

TAK  

 
 
Pulpity użytkownika 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające 
bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich 
użytkownik posiada uprawnienia 

TAK  

2.  Powinny istnieć zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie: TAK  

  pulpit lekarza TAK  

3.  Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do TAK  

 pacjentów: oddziału, „moich” pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest 
lekarzem prowadzącym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na 
dzisiaj 

TAK  

 wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością 
wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin) 

TAK  

 zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje TAK  

 
 

dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, „moich”, umówionych na wizytę, z 
odbytych wizyt i konsultacji 

TAK  
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 terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania, 
zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty 

TAK  

4.  Powinna istnieć możliwość samodzielnego, przez użytkowników lub 
administratorów, definiowania pulpitu lub jego modyfikacji 

TAK  

 
System Informacji Zarządczej (oparty o BI zgodnie z zał. nr 12 do SIWZ) 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1. 
 

 Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, 
w oparciu o hurtownie danych 

TAK  

2 
 

 Możliwość definiowania własnych analiz opartych o gromadzone dane z 
systemów medycznych i administracyjnych 

TAK  

3.  Tworzenie raportów on-line w oparciu o dane aktualne TAK  

4.  Graficzna prezentacja wyników TAK  

5.  Możliwość pobierania danych do: TAK  

 Pliku MS Excell TAK  

 Pliku PDF TAK  

 Pliku tekstowego np. csv TAK  

 Raporty medyczne: TAK  

 Grafik personelu  TAK  

 Utylizacja zasobów – oddziały  TAK  

 Utylizacja zasobów – przychodnia  TAK  

 Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne  TAK  

 Utylizacja zasobów – laboratoria TAK  

 Dynamika obłożenia łóżek szpitalnych   TAK  

 Dynamika ruchu chorych   TAK  

 Dynamika czasu hospitalizacji   TAK  

 Plan i wykonanie świadczeń NFZ i MZ   TAK  

 Zużycie leków wg grup  TAK  

6.  Raporty administracyjne: TAK  

  Grupy personelu  TAK  

 Wykaz stanu kont  TAK  

 Plan i wykonanie kosztów OPK  TAK  

 Koszty pośrednie OPK w podziale na OPK przekazujące   TAK  
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 Absencje personelu  TAK  

 Wskaźniki płynności   TAK  

 Prognoza płynności finansowa   TAK  

 Wskaźniki zadłużenia   TAK  

 Realizacja planu finansowego  TAK  

 Budżety OPK (plan, wykonanie, odchylenia ) TAK  

 Przychody z pozostałej sprzedaży  TAK  

 
 

Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracowników w etatach, osobach, 
odejścia, przyjęcia, średnie zatrudnienie w osobach, w etatach, średnia płaca )  

TAK  

 Zobowiązania w podziale na okresy wymagalności  TAK  

 Należności w podziale na okresy wymagalności  TAK  

 Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zysków i strat ) TAK  

 Jednorodne grupy pacjentów : TAK  

 Stan realizacji umów NFZ – poziom 1: stan realizacji rodzajów umów TAK  

 Stan realizacji umów NFZ – poziom 2: stan realizacji wybranej umowy TAK  

 Stan realizacji umów NFZ – poziom 3: szczegóły realizacji wybranej umowy TAK  

 
 

Stan realizacji umów NFZ – poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych  
składających na realizację planu umowy 

TAK  

 
 

Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby 
wystąpień danej JGP w zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP 

TAK  

 Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP TAK  

 Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje TAK  

7.  Raporty przekrojowe : TAK  

  Wynik OPK TAK  

 Wykonanie Kontraktu TAK  

 Wartości kluczy statystycznych TAK  

 Utylizacja zasobów – Sprzęt TAK  

 
MPI – Konfigurator 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW  

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia 
w układzie hierarchicznym, w postaci interaktywnego diagramu. 

TAK  
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2.   Możliwość rejestracji i prezentacji formatowanych opisów jednostek 
organizacyjnych. 

TAK  

3.   Możliwość rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; 
możliwość przepisania godzin pracy z informacji zarejestrowanych dla 
jednostki nadrzędnej. 

TAK  

4.   Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem 
HIS (ang. Hospital Information System). 

TAK  

5.   Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala 
na Szpitalnym Portalu Informacyjnym. 

TAK  

6.   Publikacja informacji o obsługach medycznych realizowanych w 
jednostkach organizacyjnych szpitala na Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym. 

TAK  

7.   Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; 
rejestracja informacji o grupach zawodowych i specjalnościach 
personelu. 

TAK  

8.   Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach 
pracy personelu). 

TAK  

9.   Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS. TAK  

10.   Rejestracja informacji o usługach realizowanych w Jednostce Ochrony 
Zdrowia; rejestracja opisów usługi w postaci formatowanych tekstów; 
rejestracja informacji o wymagalności skierowania. 

TAK  

11.   Definiowanie wymagalności istnienia w systemie aktywnej deklaracji 
POZ określonego typu w czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej 
usługi. 

TAK  

12.   Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do 
zdefiniowanych rodzajów 

TAK  

13.   Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych usług (wybór 
personelu dopuszczalny, niemożliwy, wymagany). 

TAK  

14.   Definiowanie wymagalności skierowania do realizacji usługi; określenie 
możliwości lub konieczności rejestracji danych skierowania w czasie 
rezerwacji terminu udzielenia usługi. 

TAK  

15.   Rejestracja informacji o szczególnych warunkach udzielania usług 
(zalecenia dla pacjentów odnośnie realizacji usługi) w postaci 
formatowanych tekstów. 

TAK  

16.   Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) związanych 
z definiowaną usługą. 

TAK  

17.   Definiowanie kwestionariuszy umożliwiających pozyskanie dodatkowych 
informacji od pacjenta w procesie rezerwacji terminu udzielenia 
usługi/wizyty; możliwość zdefiniowania pytań dla których podanie 
odpowiedzi jest wymagane, możliwość zdefiniowania pytań 
zamkniętych, dla których odpowiedź udzielana jest poprzez wybór 
pozycji na liście dostępnych wartości. 

TAK  

18.   Integracja rejestru usług medycznych z odpowiadającym rejestrem 
w HIS; powiązanie usług zdefiniowanych w portalu z usługami w HIS; 
przepisywanie wybranych usług z HIS do rejestru portalu. 

TAK  

19.   Publikacja informacji o wskazanej usłudze w module e-Pacjent. TAK  

20.   Wskazanie usług, dla których możliwa jest rezerwacja terminu 
udzielania usług w module e-Pacjent. 

TAK  

21.   Rejestracja usług zlecanych stanowiących grupy badań dostępnych dla 
kontrahenta; przypisanie badań do usług zlecanych. 

TAK  

22.   Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) wymaganych do 
udzielenia usług; możliwość dołączenia pliku załącznika. 

TAK  
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23.   Przypisanie zarejestrowanych załączników do wskazanych usług. TAK  

24.   Definiowanie postaci skierowań drukowanych podczas rezerwacji 
terminów wizyt przez jednostki współpracujące (kontrahentów) - 
obsługa szablonów skierowań. 

TAK  

25.   Definiowanie dni wolnych od pracy TAK  

26.   Rejestracja informacji o dostępności elementów struktury organizacyjnej 
Jednostek Ochrony Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonogramów 
pracy jednostki na podstawie godzin otwarcia jednostki; możliwość 
uwzględnienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy 

TAK  

27.   Rejestracja przerw w dostępności elementów struktury organizacyjnej 
Jednostek Ochrony Zdrowia. 

TAK  

28.   Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach 
organizacyjnych szpitala na postawie zdefiniowanej wcześniej 
dostępności jednostek organizacyjnych. 

TAK  

29.   Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych 
w jednostkach organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych 
rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwał czasu pomiędzy 
datą rejestracji a datą realizacji usługi; maksymalny okres czasu 
względem daty rezerwacji, w którym możliwe jest określenie 
planowanego terminu udzielenia usługi. 

TAK  

30.   Możliwość zdefiniowania wymagalności potwierdzenia rezerwacji 
terminu wskazanej usługi realizowanej w danej jednostce organizacyjnej 
w określonym przedziale czasu przed realizacją wizyty; 

TAK  

31.   Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach 
organizacyjnych szpitala na postawie harmonogramu; podpowiadanie 
definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki; 
możliwość rejestracji ciągłej dostępności usług w jednostkach 
organizacyjnych; możliwość uwzględnienia zdefiniowanych dni wolnych 
od pracy 

TAK  

32.   Rejestracja informacji o dostępności personelu na podstawie 
harmonogramu; podpowiadanie harmonogramów dla personelu na 
podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu. 

TAK  

33.   Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony 
personel na podstawie zdefiniowanej wcześniej dostępności personelu. 

TAK  

34.   Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony 
personel na podstawie harmonogramów; podpowiadanie 
harmonogramów na podstawie godzin pracy personelu. 

TAK  

35.   Możliwość dowolnej modyfikacji definiowanych dostępności: usuwanie 
dostępnych okresów; modyfikacja dat dostępnych okresów; dodawanie 
nowych okresów dostępności. 

TAK  

36.   Możliwość zdefiniowania długości przedziału czasowego dla rezerwacji 
terminów udzielenia usługi przez wskazany personel; możliwość 
określenia maksymalnej liczby równoczesnych rezerwacji w 
zdefiniowanym przedziale czasowym 

TAK  

37.   Definiowanie klas pacjentów – użytkowników modułu e-Pacjent TAK  

38.   Definiowanie parametrów rezerwacji dla poszczególnych klas 
pacjentów: maksymalnej liczby rezerwacji terminów udzielenia usługi 
dostępnych dla pacjentów określonej klasy; maksymalny okres 
rezerwacji terminów udzielenia usług; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez 
potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS). 

TAK  

39.   Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej 
klasy o anulowaniu rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak 
powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail). 

TAK  
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40.   Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej 
klasy o zmianie planowanego terminu udzielenia usługi w jednostce 
ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS, 
powiadomienie e-mail). 

TAK  

41.   Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej 
klasy o potwierdzeniu planowanego terminu udzielenia usług w 
zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, powiadomienie SMS, 
powiadomienie e-mail). 

TAK  

42.   Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej 
klasy o potwierdzeniu planowanego terminu udzielenia usług w 
zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień, powiadomienie SMS, 
powiadomienie e-mail). 

TAK  

43.   Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej 
klasy o zbliżającym się terminie udzielenia usługi (brak powiadomień, 
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail), możliwość określenia 
interwału czasu przed planowanym terminem udzielenia usługi, kiedy 
zostanie wysłane powiadomienie; możliwość definiowania wielu 
powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi dla danej 
rezerwacji. 

TAK  

44.   Możliwość definiowania uprawnień do modułu e-pacjent dla pacjentów 
określonej klasy; integracja uprawnień do modułu e-pacjent 
z uprawnieniami zarządzanymi w administratorze systemu. 

TAK  

45.   Przegląd pacjentów zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym. 

TAK  

46.   Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentów jako użytkowników 
Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez pracowników szpitala 
(autoryzacja przez pracowników szpitala). 

TAK  

47.   Rejestracja pacjentów jak użytkownika Medycznego Portalu 
Informacyjnego przez pracowników szpitala – możliwość udostępnienia 
funkcjonalności e-pacjent bez konieczności rejestrowania się pacjenta 
na stronie internetowej. 

TAK  

48.   Przypisanie pacjentom - użytkownikom MPI podopiecznych; możliwość 
rejestracji danych podopiecznych nie zarejestrowanych wcześniej w 
systemie. 

TAK  

49.   Możliwość zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostępu 
wybranym pacjentom do e-Pacjenta 

TAK  

50.   Możliwość wygenerowania raportów zawierających: 
- wykaz pacjentów z liczbą dokonanych rezerwacji internetowych 
(wyszukanie pacjentów, którzy wykonali najwięcej rezerwacji 
internetowych), 
- wykaz pacjentów z liczbą niewykorzystanych rezerwacji tj. 
nieoznaczonych jako zrealizowane z przekroczonym planowanym 
terminem wizyty. 

TAK  

51.   Integracja rejestru pacjentów z odpowiadającym rejestrem w HIS; 
możliwość wyszukiwania pacjentów zarejestrowanych wg identyfikatora 
w systemie HIS. 

TAK  

52.   Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym 

TAK  

53.   Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego 
Portalu Informacyjnego; przydzielanie uprawnień pracownikom 
kontrahenta. 

TAK  

54.   Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem. TAK  

55.   Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku 
zewnętrznego (plik csv o określonym formacie). 

TAK  

56.   Rejestracja umów zawartych z kontrahentem. TAK  
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57.   Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na 
podstawie określonej umowy; możliwość rejestracji ilościowych limitów 
usług. 

TAK  

58.   Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych 
z kontrahentem. 

TAK  

59.   Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS. TAK  

60.   Możliwość definiowania postaci wiadomości automatycznie 
generowanych  przez system - definiowanie szablonów wiadomości; 

TAK  

61.   Możliwość przypisania zdefiniowanych szablonów wiadomości 
związanych z zaplanowanymi/realizowanymi usługami do rodzaju usług 
- możliwość zdefiniowania różnych szablonów wiadomości dla różnych 
typów usług 

TAK  

62.   Wysyłanie wiadomości do pacjentów zarejestrowanych w SPI 
(wiadomości powinny być prezentowane w module e-Pacjent); 
wysyłanie wiadomości do wszystkich pacjentów; wysyłanie wiadomości 
do wybranych pacjentów; wysyłanie komunikatów – wiadomości, na 
które nie można odpowiadać; możliwość formatowania treści 
wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron). 

TAK  

63.   Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do pacjentów – użytkowników 
portalu. 

TAK  

64.   Możliwość wysyłania wiadomości SMS do pacjentów – użytkowników 
portalu. 

TAK  

65.   Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości 
nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania 
i odbiorcy. 

TAK  

66.   Edycja nieprzeczytanych, wysłanych wiadomości. TAK  

67.   Logiczne usunięcie wiadomości – oznaczenie wiadomości jako 
usuniętej – niewidocznej dla adresatów. 

TAK  

68.   Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie 
wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie 
wiadomości nieprzeczytanych. 

TAK  

69.   Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym 

TAK  

70.   Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego 
Portalu Informacyjnego; przydzielanie uprawnień pracownikom 
kontrahenta 

TAK  

71.   Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem; możliwość 
wskazania pacjentów kontrahenta z rejestru pacjentów MPI. 

TAK  

72.   Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku 
zewnętrznego (plik csv o określonym formacie) 

TAK  

73.   Rejestracja umów zawartych z kontrahentem TAK  

74.   Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na 
podstawie określonej umowy; możliwość rejestracji ilościowych limitów 
usług 

TAK  

75.   Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych 
z kontrahentem 

TAK  

76.   Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS - 
powiązanie kontrahentów z odpowiednimi pozycjami słowników HIS. 

TAK  

77.   Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie 
wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie 
wiadomości nieprzeczytanych. 

TAK  
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MPI – ePacjent 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

 

1.   Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu TAK  

2.  
 

 Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu 
udostępnionego przez SMS. 

TAK  

3.  
 

 Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu 
udostępnionego przez e-Mail. 

TAK  

4.  
 
 

 Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – 
login/hasło) użytkownika – pacjenta po poprawnym potwierdzeniu 
rejestracji; możliwość wyłączenia trybu samodzielnej autoryzacji 
pacjentów. 

TAK  

5.  
 
 

 Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – 
pacjentów do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS 
(na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość 
wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr 
zintegrowanego systemu HIS. 

TAK  

6.   Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu. TAK  

7.   Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika SPI; możliwość aktualizacji 
danych kontaktowych: adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania. 

TAK  

8.   Możliwość zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imię, 
nazwisko, PESEL) w profilu pacjenta. 

TAK  

9.   Możliwość rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, 
którzy są użytkownikami MPI konieczność akceptacji objęcia opieką 
przez innego pacjenta; możliwość odrzucenia wniosku o objęcie opieką 
przez innego pacjenta - użytkownika e-Pacjent lub możliwość trwałego 
zablokowania wnioskowania o objęcie opieką przez danego 
użytkownika. 

TAK  

10.   Możliwość przeglądu opiekunów; możliwość usunięcia opiekuna; 
możliwość zablokowania opiekuna - opiekun nie będzie miał możliwości 
ponownego wnioskowania o objęcie opieką. 

TAK  

11.   Możliwość określenia przez pacjenta parametrów powiadomień o 
zbliżającym się terminie udzielenia usługi (interwał czasu przed 
planowanym termine, tryb powiadamiania) zdefiniowanych w systemie 
jako możliwe do ustawienia przez użytkownika/pacjenta. 

TAK  

12.   Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika SPI. TAK  

13.   Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu 
e-mail lub numeru telefonu poprzez wprowadzenie przesłanego kodu 
potwierdzenia. 

TAK  

14.   Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu 
planowanej realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury 
organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od 
statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi). 

TAK  

15.   Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie 
rezerwacji terminu udzielenia dla usług o odpowiednim statusie 
wymagalności danych skierowania. 

TAK  

16.   Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług. TAK  

17.  
 

 Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, 
lekarze-dentyści, fizjoterapeuci). 

TAK  

18.  
 

 Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi 
(planowana, zrealizowana, anulowana). 

TAK  
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19.   Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty. TAK  

20.   Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta. TAK  

21.  
 
 

 Możliwość rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; możliwość 
zmiany terminu wizyt dla podopiecznych; możliwość anulowania 
rezerwacji podopiecznych 

TAK  

22.   Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o 
usłudze, miejscu realizacji oraz planowaną datę udzielenia usługi. 

TAK  

23.   Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu 
pacjenta przypomnień o zbliżających się terminach wizyt. 

TAK  

24.   Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu 
pacjenta powiadomień o anulowaniu rezerwacji przez pracowników 
jednostki ochrony zdrowia. 

TAK  

25.   Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu 
pacjenta powiadomień o zmianie terminu realizacji usługi dokonanej 
przez pracowników jednostki ochrony zdrowia. 

TAK  

26.   Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość 
formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki 
do innych stron). 

TAK  

27.  
 

 Wysyłanie wiadomości SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta 
o konieczności potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty 

TAK  

28.  
 

 Potwierdzenie rezerwacji wizyty w określonym czasie przed realizacją 
dla rezerwacji wymagających takich potwierdzeń 

TAK  

29.   Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości 
nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania 
i odbiorcy. 

TAK  

30.  
 

 Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników 
jednostki ochrony zdrowia wiadomości. 

TAK  

31.   Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie 
wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie 
wiadomości nieprzeczytanych. 

TAK  

 
MPI – eKontrahent 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  
 

 Rejestracja użytkowników MPI - pracowników kontrahenta; definiowanie 
uprawnień dla użytkowników przez użytkowników kontrahenta 
posiadających uprawnienie lokalnego administratora kontrahenta 

TAK  

2.   Rejestracja danych lekarzy zlecających - pracowników kontrahenta. TAK  

3.   Rejestracja pacjentów związanych z kontrahentem. TAK  

4.  
 

 Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz 
kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji usług. 

TAK  

5.   Rezerwacja terminu udzielenia usługi dla wskazanego pacjenta 
kontrahenta. 

TAK  

6.  
 

 Możliwość wskazania/zlecenia badań do realizacji w czasie 
rezerwowanej wizyty pacjenta. 

TAK  

7.   Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia usługi medycznej. TAK  

8.  
 

 Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej dla wskazanej 
rezerwacji. 

TAK  

9.   Przegląd rezerwacji terminów udzielenia usług medycznych 
z wyróżnieniem stanu rezerwacji (planowane, zrealizowane, 

TAK  
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anulowane). 

10.   Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia usług medycznych. TAK  

11.  
 

 Możliwość rejestracji zlecenia wykonania badań; rejestracja danych 
skierowania na badania: instytucja kierująca, lekarz kierujący. 

TAK  

12.   Możliwość rejestracji danych o pobraniu materiałów do zleconych 
badań. 

TAK  

13.   Możliwość wydruku potwierdzenia zlecenia badań. TAK  

14.   Przegląd zarejestrowanych zleceń wykonania badań z wyróżnieniem 
stanu realizacji badania (zarejestrowane/zlecone/w trakcie 
realizacji/zrealizowane/anulowane). 

TAK  

15.   Wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w 
określonym czasie. 

TAK  

16.  
 

 Wydruk raportu – zestawienia usług zrealizowanych na rzecz danego 
kontrahenta w określonym czasie. 

TAK  

 
MPI – eRehabilitacja  

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji on-line lekarzy z 
pacjentami w szczególności: 

Umożliwia zaplanowanie telekonsultacji on-line, generuje automatyczne 

powiadomienia SMS o zbliżających się telekonsultacjach 

Zapewnia połączenie audio-wideo pomiędzy komputerem pacjenta a stacją 

roboczą lekarza z wykorzystaniem standardowych kamerek internetowych 

oraz dostępnych łączy internetowych 

Umożliwia zapis audio-wideo odbytych telekonsultacji on-line i ich odtwarzanie 

TAK  

3.  Możliwość  przeprowadzenia telekonsultacji on-line lekarzy z 
lekarzami w szczególności: 

Umożliwia zaplanowanie telekonsultacji on-line, generuje automatyczne 

powiadomienia SMS o zbliżających się telekonsultacjach 

Zapewnia połączenie audio-wideo pomiędzy komputerem pacjenta a stacją 

roboczą lekarza z wykorzystaniem standardowych kamerek internetowych 

oraz dostępnych łączy internetowych 

Umożliwia zapis audio-wideo odbytych telekonsultacji on-line i ich odtwarzanie 

TAK  

4.  Funkcjonalność e-Rehabilitacji jest  dostępna dla pacjentów 
w module e-Pacjent 

TAK  

5.  Funkcjonalność  e-Rehabilitacji  jest  dostępna dla lekarzy 
współpracujących w module e-Kontrahent 

TAK  

 
MPI – Administrator 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  
 

 Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji 
systemu z RBAC (ang. Role-based Access Control). 

TAK  

2.   Definiowanie nowego użytkownika. TAK  

3.   Przegląd i modyfikacja danych użytkowników. TAK  
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4.   Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników 
do grup. 

TAK  

5.   Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników. TAK  

6.  
 

 Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z 
przynależności do grup użytkowników, przypisanych ról i praw. 

TAK  

7.   Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie 
zasobów. 

TAK  

8.   Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, 
możliwość przypisania wskazanych polityk do użytkowników. 

TAK  

9.   Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną 
polityką poziomu bezpieczeństwa. 

TAK  

10.  
 

 Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników 
z dotychczas użytkowanym systemem (interfejsy na poziomie bazy 
danych i języków wysokiego poziomu). 

TAK  

11.   Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom 
(interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu). 

TAK  

12.   Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych 
użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków 
wysokiego poziomu). 

TAK  

13.  
 

 Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom 
systemu zarządzania bazą danych. 

TAK  

14.  
 

 Możliwość delegowania uprawnień do administrowania 
uprawnieniami w poszczególnych podsystemach. 

TAK  

 
 
MPI – Witryna internetowa 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.   Prezentacja informacji o strukturze organizacyjnej Jednostki Ochrony 
Zdrowia 

TAK  

2.  
 
 
 

 Przegląd opublikowanej struktury organizacyjnej; możliwość 
przeglądu usług dostępnych w jednostkach organizacyjnych; 
możliwość uruchomienia modułu e-Pacjent w kontekście wskazanej 
usługi realizowanej w jednostkach organizacyjnych 

TAK  

3.   Przegląd opublikowanych usług medycznych w podziale na rodzaje 
usług; możliwość wyszukiwania usług medycznych; możliwość 
uruchomienia modułu e-Pacjent w kontekście wskazanej usługi 
medycznej 

TAK  

4.   Publikacja regulaminu korzystania ze Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego 

TAK  

5.  
 

 Dostępność funkcji: rejestracji użytkowników e-Pacjent, uruchomienia 
aplikacji e-Pacjent i e-Kontrahent 

TAK  

6.   System Zarządzania Treścią – (ang. Content Management System) TAK  

7.  
 

 Wydzielenie treści publikowanych w wewnętrznej sieci Jednostki 
Ochrony Zdrowia 

TAK  

8.   Obsługa ankiet (interaktywne systemy zadawania pytań) w intranecie TAK  

9.   Możliwość definiowania stylów prezentacji treści TAK  

10.  
 

 Możliwość zastosowania stylu prezentacji zgodnego z wyglądem 
aplikacji internetowych (e-pacjent, e-zlecenia) 

TAK  
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11.   Publikacja aktualności (news) o zdarzeniach dotyczących Jednostki 
Ochrony Zdrowia 

TAK  

12.   Publikacja treści multimedialnych (zdjęcia, filmy, pliki audio) TAK  

13.   Obsługa ankiet (interaktywne systemy zadawania pytań) TAK  

14.   Obsługa forów społecznościowych, możliwość moderowania treści TAK  

15.   Możliwość wyszukiwania informacji wg zadanych kryteriów TAK  

16.   Obsługa mapy serwisu internetowego TAK  

 
Aplikacja Mobilna 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  
 

Aplikacja dla urządzeń mobilnych musi umożliwiać:   

 
 

 Graficzny przegląd miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: 
sala, łózko, pacjent 

TAK  

 Przypisywanie pacjentów do sal TAK  

 Wyszukiwanie i identyfikację pacjentów po kodzie kreskowym z 
opaski 

TAK  

 Zlecanie badań TAK  

 Zlecanie leków TAK  

 Przegląd wystawionych zleceń TAK  

 Przegląd wyników badań TAK  

 Wprowadzanie wyników pomiarów TAK  

 
Zamówienia Wewnętrzne 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

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

TAK  

2.  tworzenie zamówień wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego: 

TAK  

3.  dostęp do słownika synonimów określającego dostępne do zamawiania pozycje TAK  

4.  tworzenie i ewidencja zamówień na synonimy w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego, 

TAK  

5.  możliwość tworzenia zamówień na podstawie już istniejących,  TAK  

6.  możliwość akceptacji zamówienia przez: TAK  

7.  - pracownika przygotowującego zamówienie, TAK  

8.  - przełożonego, TAK  
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9.  - kierownika jednostki organizacyjnej. TAK  

10.  wydruk zamówienia, TAK  

11.  tworzenie zamówień RPZ (Rocznych Planów Zakupów) w jednostkach 
organizacyjnych Zamawiającego 

TAK  

12.  tworzenie zamówień w ramach RPZ w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego na synonimy zaplanowane w RPZ obowiązującym w danym 
roku dla danego Odbiorcy i Ośrodka Powstawania Kosztów 

TAK  

13.  tworzenie zamówień spoza RPZ w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego 

TAK  

14.  możliwość przesyłania zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych w 
formie elektronicznej do Działu Realizacji Zamówień,  

TAK  

15.  przegląd stanu realizacji zamówienia,  TAK  

16.  przegląd stanu realizacji pozycji zamówienia.  TAK  

 
Zamówienia Publiczne 

 
L.p. 

 
OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

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

TAK  

18.  obsługa zamówień i przetargów w Dziale zamówień: TAK  

19.  możliwość powiązania synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w 
module obsługi magazynu w przypadku synonimów na towary 

TAK  

20.  możliwość przekazywania zamówień z jednostek do opiniowania do osób 
merytorycznych,  

TAK  

21.  możliwość sposobu realizacji zamówienia: TAK  

22.  - wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiałowego powiązanego z 
synonimem z zamówienia, 

TAK  

23.  -zakup u dowolnego kontrahenta, TAK  

24.  -zakup u konkretnego kontrahenta, TAK  

25.  -zakup z umowy przetargowej. TAK  

26.  realizacja zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych:  TAK  

27.  - tworzenie zamówień zewnętrznych na podstawie zamówień wewnętrznych, TAK  

28.  - wydruk zamówień zewnętrznych, TAK  

29.  - kontrola realizacji zamówień zewnętrznych (w momencie tworzenia 
dokumentów PZ w module realizującym funkcjonalność obsługi magazynu 
materiałów).  

TAK  

30.  obsługa zamówień publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych 
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych: 

TAK  

31.  ewidencja pytań i odpowiedzi do specyfikacji,  TAK  

32.  ewidencja protestów, odwołań i skarg, TAK  

33.  ewidencja złożonych ofert, TAK  
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34.  ewidencja kontrahentów wykluczonych, TAK  

35.  możliwość tworzenia pakietów, TAK  

36.  możliwość zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako załącznika do 
SIWZ), 

TAK  

37.  możliwość wczytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i ilością ujętych w 
ofercie. 

TAK  

38.  wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencję i przeliczanie ocen 
wystawianych w ramach kryteriów przez członków komisji, 

TAK  

39.  wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogólnej oceny na 
podstawie cen i ocen za kryteria.  

TAK  

40.  podpisywanie umów poprzetargowych – przepisywanie zwycięskiej oferty do 
umowy, 

TAK  

41.  kontrola realizacji umowy: TAK  

42.  - podczas tworzenia dokumentów PZ w modułach realizujących funkcjonalność 
obsługi magazynu materiałowego i magazynu apteki – sprawdzanie zgodności 
co do ilości i ceny przyjmowanej pozycji z zapisaną w umowie, 

TAK  

43.  - możliwość sprawdzenia procentowego wykonania umowy – dla całej umowy i 
poszczególnych jej pozycji.  

TAK  

44.  generowanie standardowych pism związanych z przetargiem oraz umową,  TAK  

45.  możliwość tworzenia własnych pism. TAK  

 
 

        …………………………………………… 

                   Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 


