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Załącznik nr 3 

Do umowy z dnia ………………………………… 

 

 

W ramach postępowania Przyjmujący zamówienie zapewni skuteczną, niezwłoczną 
wymianę danych między systemami informatycznymi WSZN im. św. Jadwigi, a systemami 
własnymi. W ramach wymiany danych między systemami Przyjmujący zamówienie wykona 
we własnym zakresie i na własny koszt prace programistyczne, wdrożeniowe, szkoleniowe 
oraz pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymiany i obejmujące zakres 
opisany poniżej: 

 
1. Integracji systemu szpitalnego Udzielającego zamówienia z systemem radiologicznym 

Przyjmującego zamówienie. 
a. przedmiotem integracji, jest wysyłanie przez Udzielającego zamówienie zleceń  

na badanie TK lub MR do systemu radiologicznego . Jako rezultat wykonanych badań, 
Przyjmujący zamówienie odeśle do systemu szpitalnego Udzielającego zamówienie 
opisy badania TK lub MR oraz obrazy powstałe w wyniku realizacji tych badań: 

• instalacja Interfejsu Komunikacyjnego (połączenie systemu                                  
z oprogramowaniem Infomedica), 

• konfiguracja Interfejsu Komunikacyjnego ( konfiguracja systemu                         
z oprogramowaniem Infomedica), 

• konfiguracja zewnętrznego systemu w standardzie HL7, 

• konfiguracja procesów wymiany danych, 

• konfiguracja procesów nadawczo-odbiorczych, 

• konfiguracja systemu zaleceń zewnętrznych, 

• definiowanie zalecanych badan do TK, MR, 

• tworzenie słownika wykonywanych badan; 
b. transmisja danych odbywać się będzie za pośrednictwem protokołu HL7 dla zleceń      

i opisów badań oraz za pośrednictwem protokołu DICOM wersja 3 dla danych 
obrazowych; 

c. warunkiem pomyślnego zakończenia transakcji jest istnienie pary zlecenie-opis 
badania. W przypadku, gdy badanie zostanie wykonane przed wysłaniem przez 
zamawiającego zlecenie lub gdy ilość wykonanych badań będzie różna od ilości 
wystawionych zleceń, transakcja nie zostanie zakończona lub zakończy się w sposób 
niekompletny; 

d. w celu konfiguracji transmisji w standardzie HL7, Udzielający zamówienia dostarczy 
Przyjmującemu zamówienie dane serwera HL7 (adres i port) oraz następujące 
słowniki: 

• personelu zlecającego wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem prawa 
wykonywania zawodu, 

• jednostek organizacyjnych Szpitala wraz z VII i VIII kodem resortowym, 

• zlecanych badań wraz z odpowiadającymi im kodami ICD-9 oraz zapewni,  
że aktualizacje słowników będą dostarczane do Dzierżawcy po każdej zmianie; 



 

2 

 

e. w celu konfiguracji transmisji w standardzie DICOM Udzielający zamówienia 
dostarczy: adres IP, port oraz AETitle serwera dystrybucji obrazów (PACS), na który 
mają być przesyłane obrazy z urządzeń diagnostycznych. W razie konieczności 
Przyjmujący zamówienie dostarczy analogiczne dane urządzeń diagnostycznych; 

f. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wydawania pacjentom wyników badań 
na płytach CD; 

g. W przypadku wymiany lub rozbudowy używanego u Udzielającego zamówienie 
systemu Interfejsu radiologicznego RIS Alteris Advanced z Interfejsem HIS 
Infomedica, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany nieodpłatnie do podjęcia 
stosownych działań, tak aby system RIS i PACS aparatu MRI i TK mógł współpracować 
z wymienionym lub rozbudowanym systemem RIS/PACS.  
 
Wyszczególnione powyżej czynności obejmują prace integracyjne leżące wyłącznie  

po stronie Przyjmującej zamówienie tj. stworzenia i wdrożenia aplikacji oraz zapewnienia 
jej współdziałania z systemem radiologicznym, łącznie z pracami, które są konieczne do 
wykonania integracji po stronie producenta Interfejsu HIS Infomedica.  

 


