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Zadanie realizowane przez Partnera w projekcie pn. „Małopolski System Informacji Medycznej 
(MSIM)”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
 

Jeśli w przedmiocie zamówienia wskazano nazwę własną, znak towarowy, patent lub pochodzenie, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę – należy rozumieć, że stwierdzeniu takiemu towarzyszy wyraz „lub 
równoważny” (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne). Zamawiający opisując przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne (należy rozumieć, że stwierdzeniu takiemu 
towarzyszy wyraz „lub równoważny”). Do obowiązku Wykonawcy należy wykazanie równoważności 
tych parametrów. 

 
Oprogramowanie aplikacyjne, w tym oprogramowanie EDM składa się z następujących elementów: 
1. Oprogramowanie HIS 
2. Integracja z zewnętrznym systemem RIS oraz LIS 
3. Usługi wdrożeniowe  
4. Oprogramowanie Bazodanowe - liczba sztuk 1 
 
1. Oprogramowanie HIS 
 
Dostawa i wdrożenie MSIM, musi obejmować dostawę odpowiednich licencji Szpitalnego Systemu 
Informatycznego, o funkcjonalnościach i na warunkach nie mniejszych niż opisane poniżej: 

 

Moduł Liczba licencji 

Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział) 34 

Zlecenia 34 

Apteczki oddziałowe 8 

Apteka Szpitalna (KOWAL, ZSMOPL) 1 

Rozliczenie innych usług 1 

Rozliczenie z NFZ (dotyczy dla części oddział, przychodnia, 
rehabilitacja) 

1 

Przychodnia - Recepcja 10 

Przychodnia – Gabinet lekarski 10 

Rehabilitacja 10 

Blok operacyjny 4 

Dokumentacja medyczna Licencja bez limitu formularzy 

Aplikacja mobilna Licencja OPEN 

Repozytorium EDM Licencja OPEN 

Punkt Pobrań 3 

Zakażenia szpitalne 1 

Gabinet zabiegowy 9 

Zarządzanie dokumentacją 1 
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Wymagania ogólne 
 

Lp
. 

Wymagania dotyczące administracji 

 Użytkownicy 

1 
Pracownicy - podgląd wszystkich danych pracowników w systemie z podziałem na 
pracowników i personel kierujący 

2 Konta - nadawanie uprawnień kontom w systemie, zarówno jednostkowych jak i grupowych 

3 
Role - możliwość tworzenia zdefiniowanych ról w systemie w oparciu o uprawnienia, 
dostępne dokumenty i raporty oraz inne role 

4 Grupy - tworzenie określonych grup pracowników, np.. Lekarze, pielęgniarki itp. 

5 
Grafik - tworzenie grafików pracy dla konkretnego zasobu bądź pracownika w wybranej 
jednostce 

6 Jednostki organizacyjne – tworzenie i edycja 

7 

Zarządzanie jednostkami - konfiguracja jednostki organizacyjnej w placówce wraz z 
konfiguracją indywidualną z domyślnymi dietami, procedurami oraz z możliwością 
przypisania stref 

8 Hierarchia jednostek 

9 Grupy jednostek - możliwość tworzenia grup jednostek, np. Poradnie, oddziały 

10 
Pakiety procedur - możliwość definiowania określonych procedur ICD9 dla wybranej grupy 
jednostek 

11 
Rodzaje konsultacji - tworzenie rodzajów konsultacji wraz z przypisaniem do jednostki 
realizującej 

12 
Księgi - konfiguracja ksiąg określonego typu, np. Księga główna, Księgi oddziałowe czy 
Księga zabiegowa 

13 Kartoteki - tworzenie i konfiguracja kartotek w systemie 

 System 

14 Słowniki - konfiguracja pozycji słownikowych dla całego systemu 

15 Dni wolne - podgląd dni wolnych od pracy ustawowo z możliwością stworzenia własnych 

16 
Komunikaty - możliwość wysyłania komunikatu informacyjnego dla określonej grupy 
personelu 

17 
Diety - podgląd diet dostępnych do przypisania dla pacjenta wraz możliwością utworzenia 
dedykowanej z określeniem ilości posiłków oraz jednostek 

18 
Sesje użytkowników - podgląd oraz statystyki zalogowanych pracowników w systemie, 
możliwość wylogowania automatycznego użytkowników 

19 
Historia wydruków - podgląd wygenerowanych wydruków przez użytkowników w zadanym 
okresie czasu dla  

20 
Zgody - podgląd i możliwość stworzenia/edycji zgód dla pacjenta dostępnych w systemie z 
określeniem jednostki realizującej 

21 SMS - podgląd wysłanych SMS do Pacjentów wraz ze statusem doręczenia i treścią 

 Zlecenia 

22 
Zestawienie zleceń - podziałem na status wykonania, jednostkę realizującą, typ zlecenia i 
osobę zlecającą 

23 
Zarządzanie usługami - podgląd i możliwość konfiguracji usług możliwych do realizacji z 
podziałem na jednostkę realizująca i typ usługi  
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24 
Zestawy usług - podgląd i możliwość konfiguracji grup usług z przypisaniem do wybranych 
jednostek realizujących 

 Umowy 

25 
Podgląd umów z NFZ z podziałem na konkretna jednostkę, procedury, typ świadczenia oraz 
zakres 

26 Import umów z NFZ 

27 
Możliwość podglądu i konfiguracji usług, cenników, pakietów i procedur dla danego 
kontrahenta 

 Generator raportów 

28 
Możliwość wygenerowania dowolnego raportu w systemie na podstawie wprowadzonych 
danych. Użytkownik sam decyduje co ma zawierać dany raport i format pliku wyjściowego 

 Inne 

29 System posiada funkcjonalność pozwalającą na ograniczanie logowania w wybrane dni 

30 System umożliwia ustawienie czasu ważności hasła liczonego w dniach 

31 
System umożliwia wprowadzenie ile dużych liter i ile małych liter ma zawierać hasło 
użytkownika 

32 System umożliwia ustawienie minimalnej liczby znaków w haśle 

33 
System umożliwia tworzenie ról z gotowych składowych ról, oraz zarządzanie rolami w 
systemie 

34 System umożliwia nadawanie i odbieranie uprawnień do konkretnych jednostek 

35 
System umożliwia nadawanie poszczególnym użytkownikom praw dostępowych do komórek 
organizacyjnych jednostki 

36 
System umożliwia dodawanie pozycji do słowników, które są podpięte do pól wyboru w 
systemie 

37 
System umożliwia wprowadzanie danych jednostki w tym numery kodów resortowych i 
regon. Dodatkowo umożliwia też wprowadzanie hierarchii 

38 
System ma możliwość wykorzystania takich słowników jak ICD10, ICD9, Słownik Kodów 
Terytorialnych, słownik płatników i instytucji zewnętrznych itp. jak i wewnątrzzakładowych 

39 
System ma możliwość dodawania ksiąg w systemie i definiowania charakteru księgi. 
Dodatkowo jest też możliwość definiowania formatu wyświetlanego numeru w księdze 

40 

System umożliwia weryfikowanie statusu e-WUŚ przez każdą z osób, która w systemie HIS 
ma wpisany login i hasło do eWUSia oraz dodatkowo eWuś jest automatycznie sprawdzany 
poprzez założone konto globalne. 

41 
System umożliwia ustawienie w nim opcji blokowania hasła zapamiętanego przez 
przeglądarkę 

42 System umożliwia ograniczenie do jednej aktywnej sesji na użytkownika 

43 System umożliwia ustawienie czasu po którym użytkownik jest wylogowywany 

44 System umożliwia wprowadzenie godzin początków dyżurów lekarskich i pielęgniarskich 

45 System posiada rozbudowane opcje konfiguracji pracowni rehabilitacyjnej 

46 System pozwala zdefiniować limit deklaracji przypadający na lekarza, pielęgniarkę i położną 

47 
System pozwala na ustawienie limitu możliwych recept do wystawienia - poniżej tego limitu 
wyświetla się ostrzeżenie 

48 System dysponuje funkcjonalnością wymuszenia sprawdzenia statusu eWuś, jeśli np. w nocy 
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z jakichś przyczyn nie został on sprawdzony 

 
Rozliczanie innych usług 
 

LP Wymagania 

1 W systemie istnieje możliwość konfiguracji numeracji rachunków 

2 W systemie istnieje możliwość konfiguracji stanowisk kasowych 

3 W systemie istnieje możliwość obsługi stanowiska kasowego 

4 W systemie istnieje możliwość otwarcia i zamknięcia raportu kasowego 

5 
W systemie raport kasowy generowany jest automatycznie na podstawie wystawionych 
rachunków  

6 W systemie istnieje możliwość dodawania operacji kasowych KP/KW 

7 
W systemie istnieje możliwość generowania raportów fiskalnych (Raport dobowy / Raport 
okresowy) 

8 
W systemie istnieje możliwość przeglądania wszystkich dokumentów rozliczeniowych w 
jednym miejscu 

9 

W systemie istnieje możliwość wystawiania rachunków zarówno z poziomu wizyty / 
hospitalizacji na podstawie pozycji rozliczeniowych jak i z perspektywy Pacjenta na 
podstawie pozycji z cennika 

10 
W systemie istnieje możliwość generowania faktur na podstawie zafiskalizowanych 
paragonów 

11 W systemie istnieje możliwość generowania korekty do faktury 

12 W systemie istnieje możliwość tworzenia i zarządzania cennikami 

13 W systemie istnieje możliwość tworzenia i zarządzania promocjami 

14 W systemie istnieje możliwość tworzenia i zarządzania pakietami usług 

15 
W systemie istnieje możliwość zarządzania umowami oraz harmonogramem płatności 
kontrahentów 

16 W systemie istnieje możliwość wygenerowania zbiorczego rachunku dla kontrahenta 

 
 
Ruch Chorych - Izba Przyjęć 
 

Lp
. 

Wymaganie 

1 Przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych 

 
podstawowych: Imię, Nazwisko, Pesel, automatyczne wypełnienie daty urodzenia i płci, 
typ i nr dokumentu tożsamości , obywatelstwo, grupa krwi, choroba zakaźna, odnotowanie 
pacjenta typu VIP, miejsce urodzenia, możliwość wprowadzenia uwag 

 
adres zameldowania: kod pocztowy (po wprowadzeniu kodu pocztowego automatyczne 
uzupełnienie miejscowości z zawężeniem przypisanych do kodu ulic, automatyczne 
uzupełnienie województwa i kraju), nr domu, nr lokalu 

 
adres zamieszkania i adres korespondencyjny: możliwość skopiowania z adresu 
zameldowania 

 dane kontaktowe: kontakt telefoniczny i mailowy 

 dane pacjenta: oddział NFZ, uprawnienia pacjenta, nr pacjenta w kartotece 

 opiekunowie: możliwość dodania kilku z odnotowania danych: Imię, Nazwisko, Pesel, 
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Telefon, adres zamieszkania  

 
możliwość odnotowania, że pacjent jest ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego 
wyrażania zgody, wówczas dane dotyczące opiekunów są wymagane do uzupełnienia 

 stałe leki pacjenta: z użyciem słownika leków 

2 
Prowadzenie rejestru (skorowidza) pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych z 
poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów) 

3 Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów 

4 
Scalenie danych pobytu pacjenta w przypadku braku możliwości pierwotnego 
zweryfikowania jego danych z poprzednimi pobytami po potwierdzeniu danych osobowych 
np. pacjenta NN 

5 
Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć - odnotowanie danych przyjęciowych (dane o 
rozpoznaniu, danych ze skierowania, płatniku, itp.) 

6 
Weryfikacja pacjenta w systemie e-WUŚ i archiwizacja kolejnych wpisów. Możliwość 
wydruku oświadczeń o ubezpieczeniu 

7 
System uniemożliwia dokonanie ponownego przyjęcie pacjenta przebywającego już w 
szpitalu 

8 Odnotowanie wykonanych pacjentowi procedur 

9 Odmowa przyjęcia do szpitala - wpis do Księgi Odmów i lub Porad Ambulatoryjnych 

10 Odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących – wpis do Księgi oczekujących 

11 Generowanie wymaganych przez NFZ raportów z kolejki oczekujących 

12 Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje 

13 

Skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, 
wydruk pierwszej strony historii choroby  - ponadto system zapewnia możliwość 
wykorzystywania wprowadzonego skierowania na dalszych etapach leczenia pacjenta (np. 
pobranie rozpoznania ze skierowania)  

14 Odnotowanie zgonu pacjenta na Izbie Przyjęć, wpis do Księgi Zgonów 

15 Przegląd ksiąg: Księga Główna, Oczekujących, Odmów i Porad Ambulatoryjnych, Zgonów 

16 Wydruk danych z poszczególnych ksiąg 

17 Możliwość sprawdzenia stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach 

18 
Wydruk 1 strony historii choroby nowo przyjętego pacjenta wg różnych, zdefiniowanych na 
etapie wdrożenia wzorów historii choroby 

19 
Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby przyjęć, karta 
odmowy przyjęcia do szpitala, przyjęcie ambulatoryjne itp.) z zakresu danych 
gromadzonych w systemie 

20 
Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na 
Izbie Przyjęć 

21 Odczyt kodu kreskowego z opaski pacjenta 

22 Możliwość parametryzacji pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala 

23 Weryfikacji e-WUŚ (weryfikacja indywidualna i zbiorcza) 

24 Wydruk opasek dla pacjenta z kodem kreskowym 

25 
Nadruk danych pacjenta na wzór Historii choroby oraz na medyczna kartę pacjenta (wzory 
dokumentów obowiązujących w Szpitalu) 

26 Ustalenia oddziału szpitalnego 

27 Przeniesienie pacjenta z Izby przyjęć na inny oddział 

 
  



 
 

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) 
 

................................................................................................................................................................. 

Potwierdzam spełnienie wyżej wymienionych wymagań …………………………………………………………… 
 

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
Strona 6 z 37 

 

 
Oddział  
 

Lp. Wymaganie 

1 
System umożliwia wyszukiwanie pacjentów na liście oddziału bez użycia znaków 
specjalnych co najmniej w zakresie: 

 - Imię 

 - Nazwisko  

 - PESEL 

 - Numer księgi głównej 

  - Numer księgi oddziałowej 

 - Lekarz prowadzący 

 - Rozpoznanie 

 - ID pacjenta 

2 
System umożliwia filtrowanie listy pacjentów oddziału co najmniej według poniższych 
kryteriów 

 - Pacjenci bieżący, wypisani, zaplanowani 

 - Pacjenci bez lekarza prowadzącego 

 - Strefa 

 - Lekarz prowadzący 

 - Sala 

3 System umożliwia zapisanie szablonów filtrów listy pacjentów oddziału 

4 
System umożliwia wyświetlanie istotnych informacji o pacjencie na liście oddziału 
przypisanych do profilu użytkownika co najmniej w zakresie: 

 - Data i godzina przyjęcia 

 - Lekarz prowadzący 

 - Sala i łóżko 

 - Rozpoznanie (pełne, kod, opis) 

5 
System umożliwia wyświetlanie ostrzeżeń na liście pacjentów oddziału co najmniej w 
zakresie: 

 - Skala Norton 

 - Ocena odżywiania 

 - Liczba dni na aktualnym cewniku 

 - Liczba dni cewnikowania 

 - Odleżyny 

 - Liczba dni od zakończenia poprzedniej hospitalizacji na oddziale 

 - Czas przymusu bezpośredniego 

 - Czas założonego wkłucia obwodowego przekraczający 72h 

6 
System wyświetla na liście pacjentów oddziału alert o podejrzeniu zakażenia 
szpitalnego wygenerowany po wpisaniu w dokumentację wartości przekraczające 
dopuszczalne normy (np. temperatura powyżej 38 C) 

7 System umożliwia wyszukiwanie pacjenta do przyjęcia na oddział co najmniej według 
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poniższych kryteriów: 

 - Imię 

 - Nazwisko 

 - Pesel 

 - Id pacjenta 

8 System umożliwia przyjęcie na oddział pacjenta NN 

9 
System umożliwia dodanie nowego pacjenta do systemu z możliwością uzupełnienia 
danych co najmniej w zakresie: 

 - imię (dane obligatoryjne) 

 - drugie imię 

 - nazwisko (dane obligatoryjne) 

 - nazwisko rodowe 

 - pesel 

 - data urodzenia (autouzupełnianie po wpisaniu numeru pesel) 

 - miejsce urodzenia 

 - płeć (autouzupełnianie po wpisaniu numeru pesel) 

 - typ dokumentu tożsamości 

 - numer dokumentu tożsamości 

 - obywatelstwo 

 - grupę krwi 

 - oznaczenie posiadania choroby zakaźnej 

 - oznaczenie zgonu pacjenta 

 - oznaczenie pacjenta VIP 

 - miejsce na uwagi personelu 

 - adres zameldowania:  

            - kod pocztowy 

            - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - nr domu 

            - nr lokalu 

            - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - miejsce na uwagi 

 - adres zamieszkania 

            - możliwość skopiowania z adresu zameldowania 

            - kod pocztowy 

            - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - nr domu 
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            - nr lokalu 

            - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - miejsce na uwagi 

 - adres korespondencyjny 

            - możliwość skopiowania z adresu zameldowania 

            - kod pocztowy 

            - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - nr domu 

            - nr lokalu 

            - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

            - miejsce na uwagi 

 - telefon 

      - telefon dodatkowy 

      - email 

      - oddział NFZ 

      - płatnik komercyjny 

      - uprawnienia pacjenta 

      - numer pacjenta 

      - kartoteki 

      - oznaczenie pacjenta ubezwłasnowolnionego 

      - dodanie opiekunów wraz z danymi: imię , nazwisko, pesel, telefon i typ opiekuna 

10 
System umożliwia przy przyjęciu pacjenta na oddział uzupełnienie danych 
przyjęciowych co najmniej w zakresie: 

      - Wpis do kolejki 

      - Jednostka rozliczeniowa 

      - Tryb przyjęcia 

      - Uprawnienia pacjenta 

      - Opiekun 

      - Karta DILO 

      - Data przyjęcia 

      - Uzupełnienie skierowania 

      - Komentarz 

11 
System umożliwia przyjęcie pacjenta z oddziału na oddział bez konieczności 
zakładania od początku historii choroby 

11 Możliwość nadania numeru księgi głównej i oddziałowej automatycznie lub ręcznie 

12 
System automatycznie zawęża listę dokumentów do przypisanych do konkretnego 
oddziału z podziałem na dokumentację lekarską i pielęgniarską: 
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  Raporty (lekarskie, pielęgniarskie) 

 
 Dokumentacja lekarska (obserwacje lekarskie, plan leczenia, zlecenia – wzory 

dokumentów zostaną przekazane na etapie analizy przedwdrożeniowej) 

 

 Dokumentacja pielęgniarska (obserwacje pielęgniarskie, obserwacja miejsca 
wkłucia z dokumentem obserwacja opatrunku (miejsca operowanego), 
protokół przygotowania  i przekazania pacjenta do zabiegu – wzory 
dokumentów zostaną przekazane na etapie analizy przedwdrożeniowej 

13 System wyświetla listę dokumentów dodanych w ramach aktualnej hospitalizacji z 
informacją o nazwie dokumentu, dacie dodania i osobie dodającej 

14 
System umożliwia podejrzenie historii zmian w dokumencie z wyszczególnieniem 
danych dodanych, zmodyfikowanych oraz usuniętych 

15 
System umożliwia podejrzenie dokumentacji pacjenta w trakcie uzupełniania 
dokumentacji bez wychodzenia z kontekstu dokumentu 

16 
System umożliwia przeglądanie wystawionych zleceń pacjenta z oznaczeniem 
statusów co najmniej w zakresie: 

      - Punkt pobrań 

      - Oczekuje 

      - Zrealizowane 

      - Anulowane 

17 
System umożliwia przeglądanie najważniejszych informacji o pacjencie z ostatniego 
dyżuru w jednym miejscu co najmniej w zakresie: 

      - Obserwacje lekarskie 

      - Obserwacje pielęgniarskie 

      - Parametry życiowe w formie wykresu 

      - Zlecenia leków 

      - Wyniki badań 

      - Doba pobytu 

18 
System umożliwia przeglądanie wyników badań zleconych pacjentowi z możliwością 
filtrowania co najmniej w zakresie: 

      - Rodzaj badania 

      - Zakres dat 

19 
System umożliwia przeglądanie wyników badań laboratoryjnych w formie 
tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu z 
możliwością wyboru parametrów znajdujących się na wykresie 

20 System umożliwia zlecanie leków 

21 
System umożliwia wystawianie e-recept i recept tradycyjnych z możliwością 
przepisania recepty wcześniej wystawionej 

22 System umożliwia wystawianie:  

 e-skierowań 

 
zwolnień lekarskich eZLA (z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów) bezpośrednio 
w aplikacji HIS 

 e-Zapotrzebowań na wyroby medyczne (z integracją z NFZ) 

23 
System umożliwia przeglądanie Historii choroby pacjenta z możliwością sortowania co 
najmniej w zakresie: 
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      - Wyboru dokumentu 

      - Jednostki realizującej 

      - Wyboru świadczenia 

24 System umożliwia uzupełnienie dokumentacji związanej z Zakażeniami szpitalnymi 

25 
System wyświetla listę braków w dokumentacji oraz wyświetla komunikat w przypadku 
zatwierdzania dokumentu wypisu pacjenta 

26 System umożliwia wystawianie zleceń co najmniej w zakresie 

      - Laboratorium 

      - Radiologia 

      - Rehabilitacja 

      - Histopatologia 

      - Operacja 

      - Konsultacja  

      - Procedura 

      - Mikrobiologia 

      - Pracownia 

      - Dializa 

27 
System posiada możliwość przypisania tożsamości do pobytu po zmianie danych w 
trakcie hospitalizacji 

28 

System umożliwia kopiowanie wpisanego rozpoznania do innych dokumentów. 
Ponadto system zapewnia możliwość rozróżnienia rozpoznania przy przyjęciu z 
rozpoznaniem po wykonaniu zabiegu operacyjnego – uzupełniane w module bloku 
operacyjnego. 

29 
System umożliwia tworzenie szablonów do dokumentacji indywidualnie dla 
zalogowanego użytkownika 

30 
System umożliwia kopiowanie wpisów z wcześniej dodanych tożsamych z 
wypełnianym dokumentów 

31 System umożliwia podzielenie oddziału na odcinki 

32 System generuje wszystkie wymagane prawnie raporty 

33 Możliwość ewidencji danych niezbędnych dla sporządzenia karty gorączkowej. 

34 Możliwość przeglądu karty gorączkowej, prezentacji interpretacji graficznej wyników. 

35 
Integracja systemu HIS z / Ruch Chorych / Poradnia oraz Rehabilitacja w zakresie 
obsługi zleceń - integracja w zakresie automatycznego przepływu danych między 
poszczególnymi modułami wdrażanej aplikacji HIS 

36 Zlecenie diet dla pacjentów: 

37 
Modyfikowanie, dodawanie i usuwanie diet przez uprawnionego użytkownika słownika 
diet 

38 
Możliwość zlecenia diety w trybie non-stop (od chwili zlecenia – system codziennie 
ponawia zlecenie diety dla pacjenta , ponadto możliwość zmiany zleconej diety) 

39 
Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety 
indywidualnej 

40 
Automatyczne rozpoczęcie zlecenia lub zakończenie zlecenia diety w przypadku 
przyjęcia i wypisu pacjenta z oddziału z uwzględnieniem godziny , przerwy w żywieniu 
z tytułu zabiegu, wypisu na przepustkę lub zgonu. 
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41 Wydruk ilości diet z uwzględnieniem lekarza i oddziału zlecającego 

42 Eksport danych w zakresie diet do programu np. MS Excel 

43 
Udostępnienie dla potrzeb kuchni w formie raportu i zestawienia (na ekranie monitora) 
stanu dziennego wg jadłospisów 

44 Stan zbiorczy ilości żywionych pacjentów w tym: 

 - ilość diet  

 - nazwa diety  

 - oddział zamawiający 

45 Stan zbiorczy za cały Szpital ilości żywionych pacjentów w tym : 

 - ilość diet  

 - nazwa diety  

46 
Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych poza Szpital 
(do innych podmiotów) 

47 
Pełna integracja modułu oddziału i wymiana danych z pozostałymi modułami HIS w 
zakresie statystyki 

48 Nanoszenie podstawowych danych kontrahentów: 

 - nazwa i adres 

 - NIP 

 - REGON 

 
Rozliczenie z NFZ (dla części oddział, przychodnia, rehabilitacja) 
 

LP Wymaganie 

1 Możliwość ewidencjonowania umów zawartych z oddziałami NFZ 

2 Generowanie dokumentów rozliczeniowych (import, eksport 

3 Ewidencjonowanie parametrów umów: 

 
definiowanie schematu rozliczania poszczególnych jednostek szpitala (np. dwie 
jednostki rozliczane jedną pozycją umowy)  

4 

Weryfikacja kompletu danych niezbędnego do rozliczenia wizyt/pobytów pacjentów  w 
momencie kończenia pobytu pacjenta w jednostce. Z możliwością  automatycznego 
uzupełnienia dokumentacji na podstawie wcześniejszych dokumentów z pobytu 
pacjenta, weryfikacją braków w pobycie. System powinien zapewniać możliwość 
wydruku informacji z zaleceń lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych na karcie 
informacyjnej – wzór dokumentu zostanie przekazany na etapie analizy 
przedwdrożeniowej.  

5 Możliwość raportowania braków w danych niezbędnych do rozliczenia świadczeń 

6 
Automatyczne przyporządkowywanie wizyt i pobytów pacjentów w szpitalu lub innej 
jednostce służby zdrowia do pozycji umów z płatnikami oraz przypisywanie im kwot 
refundacji zgodnie z wprowadzoną umową. 

7 Podgląd na bieżąco stanu realizacji poszczególnych umów (ilościowy)  

8 Możliwość wystawienia faktur dla płatnika na podstawie dokumentów rozliczeniowych 

9 
Generowanie szeregu zestawień sprawozdawczych do NFZ, CSIOZ (m.in. formularze 
MZ, ZD), zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznych raportów 
weryfikujących dane bez konieczności stosowania zewnętrznych programów, między 
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innymi: 

 
 zestawienie świadczeń za wybrany okres z możliwością weryfikacji definiowalnego 

kompletu danych rozliczeniowych 

 
  zestawienie świadczeń rozliczonych w danym okresie, na podstawie wybranych 

umów 

 
 zbiorcze zestawienia ilościowo - wartościowe za dany okres rozliczeniowy, na 

podstawie wybranych umów 

 
 zbiorcze zestawienie wykonanych świadczeń przez poszczególnego lekarza, 

fizjoterapeutów 

  zestawienie wykonanych usług ponadplanowych 

 
 zestawienie pacjentów nie wykazanych na dokumentach rozliczeniowych, wraz z 

powodem ich nie uwzględniania w rozliczeniach  

 
 zestawienia pobytów pacjentów powtarzających się częściej niż zadany odstęp 

czasu 

 
 generowanie sprawozdania do NFZ dot. liczby oczekujących i średniego czasu 

oczekiwania na świadczenia, oraz pierwszego wolnego terminu 

  generowanie pełnej sprawozdawczości statystyczno-rozliczeniowej do NFZ 

10 Możliwość korygowania danych rozliczeniowych: 

  na podstawie zwrotnego komunikatu z błędami z NFZ 

 
 poprzez podniesienie wersji jednego świadczenia lub zestawu świadczeń oraz 

wielu w zakresie danych statystycznych i rozliczeniowych 

11 

Zaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 
33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie 
szpitalne, rehabilitacja lecznicza, AOS), który na etapie kodowania rozpoznań i 
procedur dotyczących danej hospitalizacji, wizyty lekarskiej umożliwi: 

 

 określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po 
wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w 
odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP oraz informacji o dostępnym 
limicie i o bieżącej realizacji umowy, 

 
 określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych 

wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP., 

 
 określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków 

kierunkowych koniecznych do spełnienia. 

12 Wprowadzanie rozliczeń JGP w oparciu o: 

 

 przeglądarkę grup JGP (słownik zawiera wyróżnione grupy JGP, które mogą być 
rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie 
z poszczególnymi zakresami świadczeń (zgodnie z zgodnie z zarządzeniami 
Prezesa NFZ), albo wbudowanego grupera, 

 

 odrębne słowniki katalogów świadczeń wskazane prze NFZ (słownik powinien mieć 
wyróżnione produkty, które mogą być rozliczone w poszczególnych oddziałach 
zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń 
(zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ). 

13 
Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania (przeprowadzana na 
bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ). 

14 Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie: 

  wyznaczania grup JGP, 
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  wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, 

 
 wyznaczania grup w zakresach: leczenie szpitalne, stacjonarnej rehabilitacji, 

neurologicznej, dziennej rehabilitacji, fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia 
rehabilitacyjna 

  obliczania ich wartości punktowe, 

  przeprowadzania symulacji grupowania/optymalizacji opłacalności, 

  funkcjonowania aplikacji przez przeglądarkę WWW, 

  licencji nieograniczonej do liczby stanowisk, 

  sugerowania zmian w kodowaniu. 

15 
Zgodność z najnowszymi wytycznymi NFZ w sprawie grupowania JGP 
(przeprowadzana na bieżąco implementacja zmian ogłaszanych przez NFZ). 

16 Funkcjonalności optymalizatora i grupera: 

 wyznaczanie grupy JGP, 

 obliczanie ich wartości punktowej, 

 pozwala na symulację grupowania / optymalizację opłacalności, 

 jest aplikacją działającą przez przeglądarkę WWW, 

 licencja nie jest ograniczona do liczby stanowisk, 

 sugeruje zmiany w kodowaniu, 

17 
Moduł/grupa funkcjonalności wyznacza JGP zgodnie z charakterystyką i algorytmem 
określonym przez NFZ na dany okres rozliczeniowy. 

18 
Moduł/grupa funkcjonalności zapewnia obsługę wyznaczania JGP dla danych z 
zakończonych okresów rozliczeniowych zgodnie z obowiązującą wtedy charakterystyką 
i algorytmem. 

19 
Moduł/grupa funkcjonalności automatycznie pobiera z Ruchu Chorych wszystkie dane 
niezbędne do wyznaczenia JGP. 

20 
Moduł/grupa  funkcjonalności  wyznacza  wszystkie  możliwe grupy do jakich może 
zostać zakwalifikowana hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ. 

21 
Moduł/grupa  funkcjonalności  wyznacza  wszystkie  możliwe grupy do jakich może 
zostać zakwalifikowana porada zgodnie z zawartą umową z NFZ. 

22 
Moduł/grupa funkcjonalności dla każdej wyznaczonej grupy wylicza wartości punktowe 
niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita). 

23 
Moduł/grupa   funkcjonalności   automatyczne   podpowiada grupę do rozliczenia 
kierując się kryterium optymalizacji przychodu za wykonanie określonego  rodzaju 
świadczenia  i  spełnienia  warunku,  że znajduje się w umowie. 

24 
Moduł/grupa   funkcjonalności   umożliwia   zawężenie przeglądania JGP do 
zakontraktowanych z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej. 

25 
Moduł/grupa funkcjonalności automatycznie wyznacza także inne potencjalne grupy w 
przypadku alternatywnej kwalifikacji   / okodowania świadczenia z jawnym 
oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. 

26 
Moduł/grupa funkcjonalności wskazuje dokładnie przyczyny braku możliwości 
zakwalifikowania świadczenia do bardziej intratnej grupy. 

27 
Moduł/grupa  funkcjonalności  automatycznie  porządkuje (sortuje) wyznaczone i 
potencjalne grupy wg kryterium łącznej wartości punktów. 

28 
Moduł/grupa  funkcjonalności  umożliwia  przypisanie  na podstawie wyznaczonej JGP 
produktu jednostkowego do rozliczenia w NFZ. 
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Zlecenia 
 

LP Wymaganie 

1 
Moduł posiada funkcjonalność zlecania leków z jednoczesnym podglądem na aktualną 
Kartę leków pacjenta w jednym oknie. 

2 
Moduł posiada funkcjonalność zlecania leków z jednoczesnym dostępem do całej 
dokumentacji pacjenta w jednym oknie. 

3 

Moduł posiada funkcjonalność potwierdzenia aktualnego zlecenia bez konieczności 
ponownego wystawiania dzięki automatycznemu przedłużaniu leków w ramach danego 
zlecenia. 

4 
Moduł posiada funkcjonalność zawężenia listy leków do leków dostępnych w 
receptariuszu jednostki, tylko dostępnych, leków pacjenta oraz leków infuzyjnych. 

5 
Moduł posiada funkcjonalność dynamicznego wyszukiwania leku na liście bez 
konieczności użycia znaków specjalnych. 

6 
Moduł posiada funkcjonalność wyszukiwania leków po nazwie handlowej oraz 
międzynarodowej. 

7 
Moduł posiada funkcjonalność wyświetlania dostępność leków w Szpitalu już na etapie 
wyszukiwania leku. 

8 Moduł posiada funkcjonalność wyszukiwania zamienników leku. 

9 Moduł posiada funkcjonalność przeglądania ulotki CHPL leku. 

10 
Moduł pozwala na automatyczne podpowiadanie drogi podania leku (po jego 
wcześniejszym skonfigurowaniu na poziomie Karty leku w Aptece). 

11 Moduł posiada możliwość tworzenia słownika Uwag dołączanych do zlecenia. 

12 

Moduł posiada funkcjonalność zlecania leku w trybie do decyzji oraz w trybie pilnym. 
Wybór podania leku w trybie pilnym skutkuje wyświetleniem wykrzyknika na Karcie 
leków.  

13 

Moduł posiada funkcjonalność wyświetlania na Karcie leków godziny, dawki podania, 
leków do decyzji, ewentualnych uwag zlecającego i realizującego oraz statusu leków. Na 
Karcie leków widnieje również informacja o lekach pacjenta. 

14 

Moduł posiada funkcjonalność oznaczania na Karcie leków kolorami statusu leku co 
najmniej potwierdzone, zrealizowane, wstrzymane z podaniem przyczyny oraz 
zaplanowane - do potwierdzenia. 

15 
Moduł posiada funkcjonalność potwierdzania, wstrzymywania oraz odstawiania 
zleconych leków z poziomu Karty leków. 

16 
Moduł posiada funkcjonalność wyświetlania aktualnej informacji o alergiach pacjenta na 
poziomie Zlecenia oraz Karty leków. 

17 Moduł posiada funkcjonalność zapisywania całego Zlecenia jak szablonu. 

18 Moduł posiada funkcjonalność odfiltrowania na Karcie leków, leków do decyzji. 

19 
Moduł posiada funkcjonalność przywrócenia leku z leków nieaktywnych z poziomu Karty 
leków. 

20 
Moduł posiada funkcjonalność zmiany dawki i godziny podawania leku z poziomu Karty 
zleceń. 

21 Moduł posiada funkcjonalność wycofania potwierdzenia potwierdzonego wcześniej leku. 

22 
Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków podawanych codziennie z określeniem 
godzin podawania oraz dawki z podziałem na stałą i zmienną. 

23 
Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków podawanych cyklicznie z określeniem 
długości cyklu, godzin podawania, dawki z podziałem na stałą i zmienną oraz określenia 
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przerwy w podawaniu w ramach tworzonego cyklu. 

24 
Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków podawanych w wybrane dni tygodnia z 
określeniem godzin podawania oraz dawki z podziałem na stałą i zmienną. 

25 
Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków do podania jednorazowego z określeniem 
godzin podania oraz dawki z podziałem na stałą i zmienną. 

26 

Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków podawanych doraźnie z określeniem ilości 
podań oraz dawki z podziałem na stałą i zmienną. Po zatwierdzeniu pierwszego podania 
system automatycznie wylicza kolejne dawki co X (określane na etapie tworzenia 
zlecenia) godzin od pierwszego podania. 

27 

Moduł posiada funkcjonalność zlecenia leków infuzyjnych. System po wybraniu opcji 
Leki infuzyjne automatycznie zawęża listę leków do roztworów do infuzji. Wybór 
roztworu do infuzji skutkuje zawężeniem listy rozcieńczalników przypisanych do danego 
roztworu. System po zmianie przepływu automatycznie przelicza czas podawania. 

28 
Moduł posiada funkcjonalność modyfikacji parametrów pompy w trakcie jej podawania 
oraz odstawienia pompy. 

29 Moduł posiada funkcjonalność dołączania załączników do Zlecenia. 

30 
Moduł posiada funkcjonalność przywracania ostatnio anulowanej zawartości w sytuacji 
przypadkowego anulowania wystawianego Zlecenia. 

31 Moduł posiada funkcjonalność wydruku zlecenia lekarskiego. 

32 
Moduł posiada funkcjonalność umożliwiającą zawężenie listy pacjentów na oddziale do 
pacjentów posiadających leki do decyzji. 

33 

System umożliwia szybkie wprowadzanie godzin podań przez dedykowane przyciski 2x, 
3x, 4x dziennie wraz z możliwością indywidualnej konfiguracji godzin dla danego 
oddziału 

34 

System dla wyróżnionych grup leków „Antybiotyki”, „P. zakrzepowe” oraz „P. 
cukrzycowe” pozwala na konfigurację wyników badań laboratoryjnych oraz parametrów 
życiowych, które będą prezentowane przy datach podania leku 

35 
System umożliwia sortowanie kolejności leków wg kodów ATC z możliwością 
indywidualnego ustalenia porządku kodów ATC dla danego oddziału 

36 
Możliwość prowadzenia dziennej kopii zapasowej kart leków - zapisywanie kart leków na 
pojedynczy dzień do plików. 

37 Realizacja 

38 

Moduł posiada funkcjonalność podglądu aktualnych zleceń dla oddziału w jednym oknie 
z możliwością zawężenia listy przynajmniej według statusu zadania, sali, wybranego 
pacjenta, oraz drogi podania. 

39 

Moduł posiada funkcjonalność oznaczania na w oknie realizacji kolorami statusu dawki 
leku co najmniej potwierdzone, zrealizowane, wstrzymane z podaniem przyczyny oraz 
zaplanowane - do potwierdzenia. 

40 
Moduł posiada funkcjonalność oznaczania w oknie realizacji wykrzyknikiem leków 
zleconych w do podania w trybie pilnym. 

41 Moduł posiada funkcjonalność zgłoszenia nierozliczonych podań leków. 

42 

Moduł posiada funkcjonalność oznaczenia podania jako zrealizowane. System 
automatycznie podpowiada datę i godzinę podania z możliwością jej zmiany. Użytkownik 
ma możliwość wpisania uwag do realizacji zlecenia z możliwością tworzenia szablonów, 
odnotowania niepodania oraz ilości podanej i pobranej leku. System automatycznie 
podpowiada jako zużytą partię, partię z najkrótszą datą ważności w Apteczce 
oddziałowej, z możliwością jej zmiany. Użytkownik mam możliwość wyboru zużytej partii 
łącznie z zamiennikami. Odnotowana ilość leku pobranego automatycznie jest 
zdejmowana ze stanu Apteczki oddziałowej. 
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43 

Moduł posiada funkcjonalność wycofania zużycia oraz wycofania realizacji zlecenia. 
Odnotowana a wycofana ilość leku pobranego automatycznie jest przywracana na stan 
Apteczki oddziałowej. 

44 Moduł posiada funkcjonalność wydruku Listy zaplanowanych leków do podania.  

45 Obsługa zleceń planowanych oraz w trybie Cito i odbiór wyników badań. 

46 Obsługa zlecania leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej 

47 Możliwość wystawienia zlecenia co najmniej z Oddziału, Gabinetu, Izby Przyjęć, Poradni. 

48 
Możliwość realizacji zleceń co najmniej w Pracowniach, Poradniach, Rejestracjach i 
Oddziałach, Zakładach. 

49 Integracja systemu HIS z systemami typu RIS/PACS  w zakresie: 

50 elektronicznego wysyłania zleceń do RIS, 

51 automatycznego odbioru wyniku (opisu) zleconego badania, 

52 automatycznego odbioru statusu badania, 

53 
automatycznego przypisanie kodu ICD-9 wykonanej procedurze, generowanie usług NFZ 
w powiązaniu z procedurą ICD-9 

54 

Planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji w 
ramach zleceń wewnętrznych (przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Zamawiającego): 

55 

z Oddziału do Pracowni i Zakładów Diagnostycznych (Zakładu Patomorfologii, Zakładu 
Analityki Lekarskiej, Zakładu Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej oraz 
Zakładu Rehabilitacji) 

56 z Oddziału do Poradni, Oddziału, 

57 z Oddziału do Bloku operacyjnego, 

58 

z Poradni, Gabinetu do Oddziału, Pracowni i Zakładów Diagnostycznych (Zakładu 
Patomorfologii, Zakładu Analityki Lekarskiej, Zakładu Radiologii z Pracownią Tomografii 
Komputerowej oraz  Zakładu Rehabilitacji) 

59 

z Bloku operacyjnego do Oddziału, Pracowni, Poradni, i Zakładów Diagnostycznych 
(Zakładu Patomorfologii, Zakładu Analityki Lekarskiej, Zakładu Radiologii z Pracownią 
Tomografii Komputerowej ) 

60 
Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych 
podmiotów): 

 w Poradniach, 

 w Pracowniach, 

 w Laboratorium. 

61 
Planowanie i zlecanie badań do systemów RIS/PACS  przy wykorzystaniem standardu 
HL7  

62 Możliwość definiowania zleceń złożonych: 

63 Przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów np.: 

 dla pacjenta, 

 typu zlecenia (np. laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku), 

 Wydruki zleceń, w tym: 

 dzienne zestawienie leków dla pacjenta, 

 zestawienie diet, 

 dzienne zestawienie badań do wykonania. 
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64 
Możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze 
wszystkich pobytów w szpitalu. 

65 Przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku. 

 
Apteka Szpitalna 
 

Lp. Wymaganie 

1 Aplikacja pracuje w oparciu o przeglądarkę stron WWW.  

2 Zabezpiecza bieżącą pracę Apteki Szpitalnej bez względu na ilość prowadzonych 
magazynów( możliwość konfiguracji dowolnej ilości magazynów)  

3 Gwarantuje zabezpieczenie wymogów NFZ,  obowiązującego Prawa Farmaceutycznego oraz 
Ustawy o Wyrobach Medycznych.  

4 Możliwość podglądu i edycji kartoteki produktu podczas bieżącej pracy w postaci jednego 
kliknięcia w nazwę   

5 Możliwość tworzenia i zarządzania receptariuszem szpitalnym oraz definiowanie 
receptariuszy oddziałowych odrębnych dla różnych oddziałów 

6 Możliwość zdefiniowania schematów numeracji dokumentów przez uprawnionego 
użytkownika systemu  

7 Możliwość aktualizacji zewnętrznej bazy leków (np. Pharmindex, BLOZ, BAZYL)  

8 Możliwość zakładania kartotek na podstawie bazy BLOZ wraz z automatycznym 
przeniesieniem informacji z bazy do lokalnego katalogu produktów  

9 Możliwość oznaczenia produktu w katalogu jako nieaktywny bezpośrednio z poziomu listy 
produktów  

10  Możliwość zbiorczego zaznaczenia produktów do raportowania ZSMOPL poprzez 
odpowiednie polecenia w aplikacji  

11 Możliwość zakładania osobnego typu kartotek dla materiałów medycznych  

12 Możliwość oznaczenia produktu jako rozliczany z NFZ (sprawozdawany jako koszt procedury 
do NFZ)  

13 Obsługa receptury w zakresie zakładania kart recepturowych, a następnie ściągania 
składników receptury na dokument produkcji wraz z możliwością wydrukowania etykiety i 
protokołu produkcji, oraz wydania produktu do apteczki oddziałowej.  

14 Możliwość ustawienia domyślnych parametrów dla poszczególnych magazynów:  

 kontroli przekroczenia ilości z umowy, kontroli zgodności cen z umową, kierunku wyliczeń 
cen na dokumentach przychodowych, płatnika dla importowanych faktur,  formy płatności, 
kontroli formy i okresu płatności, płatnika dla importu docelowego, domyślnego rodzaju 
kosztu dla materiału i dla leku, ustawień dopasowania partii dla wydań, miejsc dostawy dla 
magazynów, sposobu rozpoznawania zamienników przez system, sposobu sprawdzania 
przez system dostępności partii na magazynie itp. 

15 Wspomaganie ewidencji dokumentów obrotowych w oparciu o kody EAN partii 
magazynowych 

16 Możliwość zamknięcia okresu rozliczeniowego dla apteki, oraz dla poszczególnych apteczek 
oddziałowych z poziomu apteki dla uprawnionych użytkowników 

17 Odnotowywanie historii zmian wprowadzanych przez użytkowników w aplikacji  
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18 Widoczność w aptece zgłoszeń działań niepożądanych leków wraz z datą, danymi pacjenta, 
opisem objawów, wynikiem i lekarzem zgłaszającym 

19 Aplikacja umożliwia wczytanie do systemu dokumentów przychodowych (faktur) w formie 
elektronicznej w najbardziej popularnych formatach (Kt0, Kt1, xml, osoz-edi,Fak) wraz z 
nagłówkiem 

20 Podczas wczytywania faktury elektronicznej aplikacja zakłada automatycznie kartoteki 
produktów, których nie znajduje w katalogu produktów 

21 Umożliwia wprowadzanie dokumentów przychodowych w postaci faktur, lub dokumentów 
pz, które następnie można spiąć do faktur pozycjami 

22 Umożliwia automatyczne wyliczanie dat płatności na fakturach  

23 Wylicza automatycznie wartości magazynowe dla każdej pozycji, oraz dla całego dokumentu  

24 Umożliwia wprowadzenie ceny jednostkowej netto, lub brutto, albo wartości netto lub 
brutto pozycji i automatycznie wylicza pozostałe ceny dla pozycji  

25 Umożliwia automatyczne podpięcie pozycji z zamówienia  

26 Zapewnia możliwość poprawiania ceny lub ilości przy danej pozycji wprowadzonego 
produktu. Funkcjonalność jest dostępna do momentu zatwierdzenia dokumentu, oraz po 
jego wycofaniu.   

27 Możliwość przypisania pozycji do danej pozycji umowy przetargowej (możliwe różne umowy 
dla jednej pozycji) wraz z rozliczaniem umów przetargowych poprzez kontrolę ich stanu 
realizacji 

28 Edycja danych dostawcy z poziomu dokumentu faktury 

29 Możliwość wydruku dokumentu z poziomu listy bez konieczności otwierania szczegółów 
dokumentu  

30 Możliwość wyszukiwania faktur wg zakresu dat, numeru, statusu dokumentu, dostawcy, 
oraz nazwy asortymentu, nazwy międzynarodowej, lub kodu EAN 

31 Możliwość dodania faktury z wybranych pozycji zamówień poprzez zaznaczenie wielu pozycji 
jednocześnie od tego samego dostawcy  

32 Możliwość rejestracji korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych 

33 Możliwość wprowadzenia korekty częściowej (dzielenie pozycji dla wybranej partii i 
wprowadzenie zmiany ceny dla części pozycji)  

34 Automatyczne generowanie korekt powiązanych dokumentów wewnętrznych inicjowane 
wprowadzeniem korekty do przychodu. 

35 Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia apteki przy pomocy wielu dokumentów otwarcia 

36 Możliwość wprowadzania leków z darów, oraz z importu docelowego z uzupełnieniem 
wymaganych informacji dotyczących numeru zezwolenia, miejsca i daty sprowadzenia, 
lekarza zlecającego, oddziału, pacjenta.  

37 Możliwość dodawania własnych pozycji do wszystkich słowników w systemie  

38 Dostępna automatyczna weryfikacja produktów przez system w zakresie wykazania błędów 
i braków na kartotekach.  

39 Możliwość podglądu wersji aplikacji, oraz opisu zmian w obecnej wersji  

40 Możliwość sporządzania zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów 
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medycznych. 

41 Możliwość tworzenia zamówień na podstawie umów z Dostawcami z informacją o cenie, 
ilości przewidzianej do realizacji,  ilości wykorzystanej z danej umowy, ilości w realizacji, 
oraz ilości pozostałej do wykorzystania w ramach umowy 

42 Możliwość sporządzania zamówień na podstawie stanów minimalnych 

43 Wyszukiwanie zamówień po numerze, zakresie dat, statusie, dostawcy, umowie, nazwy 
asortymentu, nazwy międzynarodowej, lub kodu EAN. 

44 Możliwość wysyłki zamówienia bezpośrednio mailem z poziomu listy zamówień (po 
wskazaniu zamówienia system wysyła automatycznie wiadomość mailową do dostawy z 
prośbą o realizację załączonego zamówienia)  

45 Możliwość wydruku wybranego zamówienia z poziomu listy zamówień 

46 Możliwość kopiowania całych zamówień, oraz kopiowania wybranych pozycji zamówień do 
kolejnego zamówienia   

47 Możliwość przygotowania szablonów zamówień do wykorzystywania do tworzenia nowych 
zamówień do dostawców  

48 Data realizacji zamówienia widoczna na liście zamówień  

49 Możliwość podglądu zamówienia (jego pozycji) bez konieczności otwierania dokumentu  

50 Na pozycjach zrealizowanych zamówień informacja o numerze faktury realizującej z 
możliwością przejścia do podglądu faktury w nowym oknie.  

51 Możliwość wpisania uwag do zamówienia  

52 Możliwość automatycznego wskazania domyślnego  miejsca dostawy na zamówieniu 

53 Możliwość ustawienia domyślnego pracownika zamawiającego  

54 Możliwość wycofania zamówienia 

55 Możliwość wprowadzenia aneksów do umów  

56 Możliwość szybkiego podglądu umowy i realizacji bez konieczności otwierania dokumentu 
umowy  

57 Możliwość oznaczenia wprowadzanych umów jako globalne dostępne dla wszystkich 
magazynów i lokalnie dostępnych dla magazynu wprowadzającego daną umowę do 
systemu  

58 Wyszukiwanie umowy na liście wg zakresu dat, statusu, numeru, produktu w niej 
występującego, oraz odfiltrowania umów globalnych i lokalnych  

59 Widoczna z poziomu listy umów wartość niezrealizowana, oraz procent realizacji całej 
umowy  

60 Możliwość zakończenia całej umowy jak i pojedynczych pozycji umowy  

61 Wydruk umowy, wydruk stanu realizacji, oraz wydruk stanu realizacji dla wybranego 
zakresu dat  

62 Możliwość utworzenia umowy z zamówień do dostawcy, oraz z kopii innej umowy  

63 Pełna integracja z systemem apteczek oddziałowych  

64 Możliwość automatycznego podziału zapotrzebowania w apteczce pomiędzy magazyny 

65 Możliwość zamówienia leków dla wybranego pacjenta w systemie i ściągnięcia leku z apteki 
bezpośrednio do apteczki pacjenta  

66 Możliwość wielokrotnej realizacji zapotrzebowania w zakresie niezrealizowanych pozycji  
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67 Oznaczenie zapotrzebowania jako zrealizowanego automatycznie po wydaniu wszystkich 
pozycji, oraz ręcznie przez użytkownika  

68 Możliwość utworzenia zapotrzebowania z przez aptekę  

69 Po przyjęciu zapotrzebowania przez aptekę do realizacji oznaczenie statusu w apteczce jako 
„w realizacji”  

70 Możliwość dodania wydania bez zapotrzebowania  

71 Podczas wydania możliwość obsługi zamienników dla całego wydania, lub dla 
poszczególnych pozycji wydania 

72 Możliwość dopisania do wydania z zapotrzebowania pozycji dodatkowych nie znajdujących 
się na zapotrzebowaniu w osobnej zakładce 

73 Możliwość ustawienia domyślnego sortowania dostępnych partii na wydaniu ( wg fifo, dat 
ważności, cen, innych parametrów)  

74 Dostępna informacja o numerze faktury, serii, dacie ważności, ilości w magazynie, cenie 
podczas wyszukiwania pozycji do wydania z magazynu z możliwością wyszukiwania po 
nazwie, kodzie ean, dacie wprowadzenia partii, numerze faktury, płatniku, grupie 
analitycznej, rodzaju kosztu 

75 Podczas dodawania pozycji do wydania możliwość wyszukiwania produktu w magazynie co 
najmniej po nazwie, kodzie EAN, dacie wprowadzenia partii, numerze faktury, płatniku, 
grupie analitycznej, rodzaju kosztu 

76 Możliwość konwersji jednostek opakowania na sztuki jednym kliknięciem  

77 Możliwość zaznaczenia wielu pozycji jednocześnie do pobrania z magazynu podczas 
wyszukiwania pozycji do wydania  

78 Możliwość oznaczenia podczas wydania produktu na liście do zamówienia wraz z ilością do 
zamówienia, a następnie możliwość utworzenia automatycznie zamówień do dostawców na 
podstawie tej listy  

79 Ewidencja zwrotów z oddziałów w postaci elektronicznej 

80 Możliwość wstrzymania obrotu środkiem, oraz wycofania produktu z obrotu  

81 Wstrzymanie/ wycofanie przenosi odpowiednią informację do magazynów apteczek 
oddziałowych i uniemożliwia dalszą dystrybucję środka na terenie jednostki 

82  Możliwość przeglądu aktualnych stanów magazynowych z możliwością wglądu w: 
informacje o leku, obroty dla wybranego leku lub materiału w zadanym okresie czasu. 

83 Możliwość przeglądu stanów magazynowych w magazynach poszczególnych apteczek 
oddziałowych z wyszukiwanie asortymentu  

84 Możliwość wygenerowania zestawienia stanu magazynu na wybrany dzień i wydruku do 
pliku pdf lub xls 

85 Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji dla magazynów apteki 

86 Możliwość generowania i drukowania arkusza do spisu z natury, arkusza rozliczenia spisu 
całego i we fragmentach, oraz arkusza spisu porównawczego dla inwentaryzacji  

87 Możliwość dopisywania pozycji do inwentaryzacji  

88 Możliwość podglądu w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i o lekach 
przeterminowanych 

89 Możliwość przekazania środków do utylizacji ( dokument powinien spełniać aktualne 
wymagania w tym zakresie – numer faktury przychodowej i dostawca)  
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90 Aktualizacja stanów minimalnych i maksymalnych dla produktów na podstawie obrotów  

91 Możliwość generowania raportów i zestawień (obrotów danej pozycji, wybranej grupy 
towarowej,  realizacji umowy przetargowej, przychodów i rozchodów syntetycznie i 
analitycznie z grupowaniem wg magazynów, ośrodków kosztów, rodzajów kosztów, 
dokumentów, produktów) 

92 Możliwość ewidencji zestawienia rozchodów i przychodów leków psychotropowych i 
narkotycznych wg obowiązującego rozporządzenia MZ 

93 Raport różnicowy wykazujący stany zerowe z niezerowymi wartościami magazynu  

94 Raportowanie do ZSMOPL  bezpośrednio z poziomu aplikacji aptecznej  

95 Możliwość wydruku wszystkich raportów do pdf oraz do xls 

96 Raport zalegania towaru na magazynie  

97 Raport zaokrągleń cen jednostkowych na fakturach  

98 Raport zużycia antybiotyków wg DDD 

99 Ogólny raport obrotów dla potrzeb księgowości zawierający informacje o stanie magazynu 
na początek okresu, sumarycznych wartościach przychodów i rozchodów w zadanym 
okresie, oraz stanie magazynu na koniec okresu  

100 Możliwość skonfigurowania schematów dekretacji dla ośrodków i rodzajów kosztów, a 
następnie wysyłania raportów dekretujących obroty w zadanym okresie czasu do 
zintegrowanego systemu finansowo - księgowego wg tych schematów 

101 Możliwość ewidencji dostaw towarów nie stanowiących własności szpitala (oddanych w 
komis) do osobnego magazynu. 

102 Możliwość zdefiniowania odrębnego magazynu komisu, na  którym przechowywane będą 
towary nie stanowiące własności szpitala (oddane w komis).  

103 Możliwość realizacji wydania z komisu do jednostki szpitalnej na podstawie 
zapotrzebowania. 

104 Możliwość ewidencji faktur zakupu na podstawie zamówień do producenta z komisu. 

105 Możliwość wygenerowania raportu ilościowo – wartościowego z realizacji umowy 

Integracja z  Krajową Organizacją Weryfikacji Autentyczności Leków 

1 System umożliwia sprawdzenie statusu opakowania 
 

2 System umożliwia odnotowanie wydania opakowania 

3 System umożliwia odnotowanie cofnięcia wydania opakowania 

4 System umożliwia komunikację z KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności 
Leków) w trybie synchronicznym 

5 System umożliwia komunikację z KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności 
Leków) w trybie asynchronicznym 

6 System umożliwia pracę w przypadku braku połączenia z systemem KOWAL (Krajowa 
Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków) 

7 System umożliwia sterowanie trybem pracy za pomocą kodów kreskowych 

8 System umożliwia logowanie/przelogowanie za pomocą identyfikatorów personelu 

9 System umożliwia pracę w przeglądarce internetowej 

10 System umożliwia wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury 

11 System umożliwia zarządzanie użytkownikami wraz z nadawaniem kodów identyfikujących 

12 System umożliwia przeglądanie raportów skanowania 
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Integracja ze Zintegrowanym Systemem Monitoringu Obrotu Produktami Leczniczymi 
 

1 Wysyłanie komunikatów do ZSMOPL w trybie automatycznym wg harmonogramu z 
wyszczególnieniem: 

2 wysyłania komunikatów ZSMOPL w trybie automatycznym 

3 możliwość ustawienia dnia i godziny wysyłania raportu 

4 możliwość skonfigurowania jednego raportu dla kilku magazynów równoprawnych  

5 wysyłane komunikaty są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 

 
 
 
Apteczka oddziałowa 
 

 Lp
. Wymaganie 

1 
Możliwość generowania zamówień do wybranego magazynu apteki, oraz potwierdzanie 
przyjęć z apteki  

2 
Możliwość dołączenia do zamówienia informacji nt. pacjenta, dla którego dany lek jest 
zamawiany 

3 

Możliwość rozchodowania środków farmaceutycznych z magazynu apteczki oddziałowej: na 
oddział lub na pacjenta znajdującego się na Oddziale/w Poradni  

4 Możliwość wykonania zwrotu środków do apteki 

5 Możliwość ewidencji ubytków i strat nadzwyczajnych z poziomu apteczki  

6 

Możliwość stworzenia korekty stanów magazynowych: ilościowa i jakościowa na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji, generowanie arkusza spisu z natury, arkusza rozliczenia 
spisu. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji automatycznej  

7 Możliwość podglądu receptariusza oddziałowego zdefiniowanego w Aptece  

8 

Możliwość wglądu do informacji o leku, postać, dawka, wielkość opakowania, dostępność, 
lub brak w receptariuszu szpitalnym, inne leki dostępne jako zamienniki dla danego leku 

9 

Możliwość wykonania czynności analityczno-sprawozdawczych w postaci bieżących raportów 
i zestawień, zestawienia kosztów leków na pacjentów  

10 

Możliwość kontroli dat ważności oraz możliwość zdejmowania ze stanów magazynowych 
leków przeterminowanych przy pomocy przekazania środków do utylizacji 

11 Możliwość pełnego dostępu do danych archiwalnych. 

12 Możliwość definiowania i obsługi wielu apteczek zgodnie z ustaleniami licencyjnymi 

13 
Możliwość ewidencji i obsługi przyjęcia środków pacjenta, wraz z wydrukiem oświadczeń dla 
pacjenta  

14 
Możliwość ewidencji zużycia leków i materiałów medycznych na pacjenta z jednej lub kilku 
powiązanych apteczek 

15 Możliwość ewidencji zużycia na Oddział/Poradnię z jednej lub kilku powiązanych apteczek 

16 Możliwość przeglądu stanów magazynowych w apteczce wg partii, oraz opakowań 

17 Możliwość przesunięć między apteczkami oddziałowymi 

18 
Możliwość zdejmowania leku ze stanu magazynu apteczki w czasie realizacji zlecenia 
lekarskiego w systemie obsługi pacjentów  – automatycznie 

19 Możliwość wydruku raportów do formatu .xls 
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Przychodnia – Recepcja 

Lp
. 

Wymaganie 

 System umożliwia: 

1 podgląd i rezerwację terminu wizyty do wielu lekarzy w poradni 

2 

wyszukiwanie pacjentów podczas rejestracji wg minimum kryteriów: nazwisko, imię, ID, PESEL 
w tym po wprowadzeniu fragmentu imienia, nazwiska, numeru PESEL (np. Jac Now – dla 
wyszukania pacjenta: Jacek Nowak) 

3 dodanie nowego pacjenta do systemu, uzupełniając następujące dane: 

 - imię (dane obligatoryjne) 

 - drugie imię 

 - nazwisko (dane obligatoryjne) 

 - nazwisko rodowe 

 - pesel 

 - data urodzenia (autouzupełnianie po wpisaniu numeru pesel) 

 - miejsce urodzenia 

 - płeć (autouzupełnianie po wpisaniu numeru pesel) 

 - typ dokumentu tożsamości 

 - numer dokumentu tożsamości 

 - obywatelstwo 

 - grupę krwi 

 - oznaczenie posiadania choroby zakaźnej 

 - oznaczenie zgonu pacjenta 

 - oznaczenie pacjenta VIP 

 - miejsce na uwagi personelu 

 - adres zameldowania:  

       - kod pocztowy 

       - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - nr domu 

       - nr lokalu 

       - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - miejsce na uwagi 

 - adres zamieszkania 

       - możliwość skopiowania z adresu zameldowania 

       - kod pocztowy 

       - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - nr domu 

       - nr lokalu 

       - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 
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       - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - miejsce na uwagi 

 - adres korespondencyjny 

       - możliwość skopiowania z adresu zameldowania 

       - kod pocztowy 

       - miejscowość (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - ulica (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - nr domu 

       - nr lokalu 

       - województwo (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - kraj (autouzupełnianie po wpisaniu kodu pocztowego) 

       - miejsce na uwagi 

 - telefon 

 - telefon dodatkowy 

 - email 

 - oddział NFZ 

 - płatnik komercyjny 

 - uprawnienia pacjenta 

 - numer pacjenta 

 - kartoteki 

 - oznaczenie pacjenta ubezwłasnowolnionego co skutkuje wymuszeniem podania opiekuna 

 - dodanie opiekunów wraz z danymi: imię , nazwisko, pesel, telefon i typ opiekuna 

4 

po wyszukaniu pacjenta prezentację podstawowych danych na jego temat min: dane pacjenta, 
informacja o złożonych deklaracjach, POZ, informacja o poprzedniej wizycie, informacja o 
zaplanowanych wizytach, informacja o złożonych upoważnieniach. Każdy użytkownik ma 
możliwość zmiany kolejności prezentowanych informacji lub włączania/wyłączania ich 
widoczności 

5 walidacja rezerwacji podwójnej wizyty w poradni 

6 rezerwacja wizyty pacjenta: 

 - określenie czasu slotu 

 - wybór jednostki rozliczeniowej 

 - tryb przyjęcia 

 - uprawnienia pacjenta (autouzupełnianie z danych pacjenta) 

 - oznaczenie rejestracji telefonicznej 

 - wpis do kolejki 

 - wybór skierowania 

 - wybór typu skierowania 

 - wybór opiekuna 

 - wybór karty DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) 

 - miejsce na wpisanie komentarza 

 - planowanie procedur zgodnie ze standardem ICD-9 

 - wybór dokumentów uprawniających 
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7 możliwość zmiany terminu wizyty 

8 odwołanie wizyty z podaniem przyczyny 

9 blokada terminu w grafiku 

10 blokada dnia 

11 wydruk zaplanowanych wizyt w danym dniu 

12 opcjonalne pokazanie odwołanych wizyt z możliwością przywrócenia wizyty nie kolejkowej 

13 możliwość oznaczania obecności pacjenta 

14 

modyfikację danych osobowych pacjenta. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, 
rejestrujący wszystkie wykonane przez nich najważniejsze czynności związane z ewidencją 
historii  zmienianych wartości danych. 

 
Przychodnia -  Gabinet Lekarski 
 

Lp
. 

Wymaganie 

1 

System zapewnia możliwość obsługi funkcjonalności gabinetu z poziomu widoku Pulpitu 
użytkownika – umożliwiającego realizację wizyt zarejestrowanych do różnych poradni bez 
konieczności zmiany kontekstu jednostki organizacyjnej z zachowaniem specyfiki 
dokumentów przypisanych do specjalizacji. 

2 Dokumenty standardowe: 

 
- karta wizyty (z możliwością wykorzystania danych wcześniej wprowadzonych w obrębie np. 
skierowania, poprzedniej wizyty – kopiowanie) 

 - parametry życiowe 

 - oświadczenia pacjenta 

 - zaświadczenia lekarza 

 - e-skierowanie 

 

-e-zwolnienie lekarskie (ZLA) – System powinien zapewniać możliwość wykorzystania 
odpowiednich certyfikatów w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego z możliwością wyboru 
okresu niezdolności do pracy, automatycznym zaciąganiem  rozpoznania, oraz płatnikiem, 
automatycznie pobieranym z ZUS 

 - wyniki badań 

3 Dokumenty związane z zakażeniem 

4 Podsumowanie wizyty 

5 Podgląd stałych leków i stwierdzonych chorób 

6 
Podgląd ostatnich wizyt – z możliwością skopiowania wprowadzonych informacji do nowych 
dokumentów 

7 Pełna historia choroby pacjenta 

8 
Podgląd wyników badań, w przypadku wyników badań laboratoryjnych przeglądanie w 
formie tabelarycznej z oznaczeniem wartości odstających oraz w formie wykresu z 
możliwością wyboru parametrów znajdujących się na wykresie 

9  Wystawianie e-recept i recept tradycyjnych: 

 - podgląd leków ulubionych lekarza 

 - podgląd leków stałych pacjenta 

 - tworzenie recept na leki recepturowe 
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 - pogląd stanu numerów recept 

 - podgląd wcześniejszych recept pacjenta 

 - możliwość przepisania recepty wcześniej wystawionej 

10 Wystawianie zapotrzebowań na wyroby medyczne (z integracją z NFZ) 

11 Rozliczenia 

 - autouzupełnianie lekarza i terminu wizyty 

 - możliwość oznaczenia braku rozliczania 

 - tryby dalszego leczenia 

 - autouzupełnianie skierowania 

 - auto podpowiedź rozpoznań z wizyty 

 - auto dopasowanie procedur 

 - możliwość dodania komentarza do świadczenia 

 - gruper JGP 

 - wydruk pokwitowania 

12 
Prowadzenie skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących 
zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. 

 - podstawowe informacje 

 - Stałe leki i choroby 

 - dane osobowe 

 - odbyte i zaplanowane wizyty 

 - podgląd i tworzenie deklaracji POZ 

 - podgląd i tworzenie dokumentów uprawniających 

 - podgląd wyników 

 - historia choroby - podział na porady ambulatoryjne i szpitalne 

 - podgląd i tworzenie dokumentów pacjenta (np. zgody, oświadczenia i zaświadczenia) 

 - podgląd wygenerowanych wydruków 

13 
System zapewnia możliwość przechodzenia między modułami bez konieczności wylogowania 
– użytkownik pracujący w gabinecie bez konieczności przelogowania może przejść na 
oddział, blok operacyjny – o ile posiada odpowiednie uprawnienia 

 
Rehabilitacja 
 

Lp. Wymaganie 

1 Moduł rehabilitacji posiada możliwość obsługi zleceń dla: 

 rehabilitacji ambulatoryjnej 

 rehabilitacji oddziału dziennego 

 poradnia rehabilitacyjna 

 rehabilitacji oddziału  

 pododdział rehabilitacji neurologicznej 

2 Moduł rehabilitacji posiada możliwość obsługi pacjenta z zewnątrz 
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3 
Moduł rehabilitacji posiada możliwość obsługi zleceń z jednostek wewnętrznych jak i 
zewnętrznych 

4 Moduł rehabilitacji posiada możliwość zarządzania słownikami: 

 stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych 

 sal 

 zabiegów 

 procedur leczniczych 

5 
Moduł rehabilitacji posiada możliwość zarządzania grafikami i terminarzami (w tym także święta) 
dla: 

 Personelu  

 stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych 

6 Moduł rehabilitacji posiada możliwość określenia standardowych czasów trwania zabiegów 

7 Moduł rehabilitacji umożliwia automatyczne planowanie na bazie dostępności osób i urządzeń 

8 
Moduł rehabilitacji umożliwia korzystanie z kalendarza planowania z wizualizacją zajętych slotów 
na zabiegi przez innych pacjentów, blokady terminów 

9 Moduł rehabilitacji posiada możliwość drukowania planu zabiegów 

10 

Moduł rehabilitacji posiada możliwość wyszukania pierwszego terminu wolnego jak i pozostałe 
terminy można wyszukać poprzez opcję "wyszukiwanie wolnych terminów". Wpisując dzisiejszy 
lub dogodny termin wizyty system wyszukuje czy są wolne miejsca w celu jego rezerwacji dla 
pacjenta 

11 System posiada możliwość automatyzacji realizacji wizyty poprzez: 

 
realizację pozycji zlecenia za pomocą kodu kreskowego, dotyku bez potrzeby wybierania ręcznego 
pacjenta, zlecenia 

 
automatyczne dopisywanie procedur (w tym procedur zależnych od parametrów zlecenia) 
,produktów podczas realizacji zabiegów 

12 
System posiada rozbudowaną możliwość automatycznego planowania cykli umożliwiająca 
planowanie w zależności od potrzeb konkretnej jednostki 

13 
System posiada pełną integrację działu fizjoterapii z poradnią i oddziałem, co niesie za sobą 
automatyczne wysyłanie zleceń i odbieranie informacji o realizacji zlecenia 

14 
System posiada możliwość szybkiego odnotowania realizacji zabiegów w systemie przez 
fizjoterapeutów w zależności od potrzeb i sposobu pracy rehabilitantów w danej jednostce 

15 
System posiada możliwość generowania zestawień wykonanych zabiegów przez poszczególnych 
pracowników 

16 Moduł rehabilitacji umożliwia fizjoterapeucie podgląd dokumentacji medycznej pacjenta 

17 
Moduł rehabilitacji umożliwia powiadamianie lekarza wystawiającego zlecenie o kończącym się 
terminie zabiegów dla pacjenta 

 
Blok operacyjny 
 

Lp. Wymaganie 

 Ogólne 

1 Wyszukanie pacjenta po kodzie znajdującym się na opasce 

2 Możliwość dodania nieoczekiwanych zdarzeń, np. awaria sprzętu całodniowa w zakresie godzinowym 

3 Widok wielu sal jednocześnie 

4 Wydruk zaplanowanych operacji na salach lub w danym okresie czasowym 
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5 Podgląd grafiku bez możliwości planowania 

6 Przypisanie pobytu 

7 Przejście do pobytu pacjenta 

8 Możliwość tworzenia blokad/zdarzeń na grafiku 

9 Możliwość przenoszenia operacji pomiędzy salami w prosty i przejrzysty sposób 

10 Niezależna autoryzacja wszystkich dokumentów 

11 Widok wielu dni jednocześnie 

 Zlecenie 

12 Możliwość zlecenia i zaplanowania pacjenta bezpośrednio z oddziału, jak i z Bloku Operacyjnego 

13 Możliwość zaplanowania pacjenta nieprzebywającego na oddziale z późniejsza opcją przypisania pobytu 

14  Możliwość zaplanowania operacji w grafiku z podziałem na poszczególne sale 

15 Dane możliwe do uzupełnienia na zleceniu na operację: 

      - data planowana (autouzupełnianie na dzisiejszą) lub opis terminu 

      - jednostka zlecająca (autouzupełnianie gdy zlecenie jest wystawiane z poziomu oddziału) 

      - personel zlecający (autouzupełnianie na zalogowanego użytkownika) 

      - jednostka realizująca (pole obligatoryjne z poziomu zlecenia z oddziału)  

      - lekarz prowadzący pacjenta (autouzupełnianie z Historii Choroby Pacjenta) 

      - lekarz kwalifikujący do zabiegu (autouzupełnianie na zalogowanego użytkownika) 

      - lekarz kierujący 

      - tryb zabiegu 

      - Procedura ICD9 lub alternatywna nazwa 

      - miejsce na uwagi 

      - rozpoznanie ICD10 z możliwością skopiowania z dodanych już rozpoznać Pacjentowi 

 Planowanie operacji 

16 Możliwość ominięcia kroku planowania operacji na rzecz bezpośredniego zlecenia 

17 Wyszukanie wśród  pacjentów z zleceniami/pacjentów na oddziale/wszystkich pacjentów 

18 Filtrowanie po dacie planowanej lub jednostce zlecającej 

19 Uzupełnienie szczegółów dotyczących planowanej operacji: 

      - godzina planowana 

      - szacowany czas 

      - występowanie zgody pacjenta 

      - tryb zabiegu 

      - lekarz kwalifikujący/prowadzący/ kierujący (autouzupełnianie z Historii Choroby) 

      - premedykacja 

      - znieczulenie 

      - możliwość uzupełnienia zespołu operacyjnego 

      - możliwość ustawienia parametrów (np. aparat RTG, Badanie his-pat, itp.) 

 Realizacja operacji 
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20 Podział dokumentów w zależności od pełnionej funkcji (Lekarz operator/Lekarz anestezjolog/Pielęgniarka 
operacyjna/Pielęgniarka anestezjologiczna) 

21 Możliwość tworzenia szablonów opisów zabiegów 

22 
Możliwość definiowania zespołów operacyjnych, po to aby podczas operacji nie było potrzeby wpisywania 
każdego członka zespołu oddzielnie (funkcja przydatna oczywiście tylko wtedy, kiedy zespoły operacyjne 
pracują w tym samym składzie) 

23 Okołooperacyjna Karta Kontrolna zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, możliwość skonfigurowania 
domyślnych wartości, aby zaznaczeniem jednego checkbox ‘a uzupełniać poszczególne części karty 

24 
Pełna integracja z apteczką oddziałową, czyli odnotowanie zużytego sprzętu skutkuje zdjęciem ze stanu 
magazynowego 

25 
Podgląd do wyników badań i historii choroby pacjenta z poziomu Bloku operacyjnego na odpowiednim 
monitorze – wyświetlenie systemu  bezpośrednio na bloku operacyjnym  

26 Możliwość wystawiania zleceń z poziomu bloku operacyjnego 

27 Możliwość dodawania załączników 

28 
Możliwość zdefiniowania wymagalności dokumentów z podziałem na obligatoryjne i opcjonalne dla 
wybranych sal 

29 
Możliwość realizacji operacji bezpośrednio ze zlecenia dodanego na oddziale, przez ustalony symbol przez 
wykonawcę  

30 Pełna obsługa karty anestezjologicznej 

31 Dostępne dokumenty: 

      - opis przebiegu i zabiegu 

 
     - rozpoznania (przedoperacyjne – możliwe do automatycznego skopiowania z poprzedniej dokumentacji 
i pooperacyjne – rozpoznanie operacyjne jest możliwe do wybrania na oddziale jako rozpoznanie 
główne/końcowe) 

      - zespół operacyjny 

      - znieczulenie 

      - protokół pielęgniarki operacyjnej i anestezjologicznej 

      - okołooperacyjna karta kontrolna 

      - skala Aldreta 

      - przekazanie pacjenta 

      - protokół resuscytacji wewnątrzszpitalnej 

      - sprzęt sterylizacyjny 

      - możliwość podpięcia dokumentów dostępnych na oddziale 

32 
Możliwość przekazania pacjenta na salę pooperacyjną (salę wybudzeń) bądź skierowanie pacjenta 
bezpośrednio na oddział potwierdzone odpowiednią dokumentacją 

 
Dokumentacja Medyczna 

Lp
. 

Wymaganie 

1 Wdrożone oprogramowanie zostanie wyposażone w dokumentację dopasowaną do specjalizacji i 
charakterystyki pracy na danym oddziale 

2 Wdrożone oprogramowanie zostanie wyposażone w dokumentację dopasowaną do specjalizacji i 
charakterystyki pracy w danej poradni 

3 System zapewnia możliwość zarządzania uprawnieniami do odczytu i zapisu dokumentacji 

4 System zapewnia możliwość tworzenia zestawów dokumentów przypisanych do odpowiednich 
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wszystkich użytkowników (np. zestaw dokumentacja pielęgniarska, dokumentacja lekarska) 
bieżących i nowych 

5 System zapewnia możliwość tworzenia kategorii zestawów dokumentów przypisanych do wybranych 
specjalizacji 

6 System zapewnia możliwość automatycznego tworzenia zestawień dotyczących statystyki ruchu 
pacjentów na oddziale jak i zaewidencjonowanych parametrów życiowych w zakresie tworzenia 
raportów  lekarskich, pielęgniarskich 

 
Aplikacja mobilna 

Lp
. 

Wymaganie 

1 Aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji, z 
identyczną funkcjonalnością na systemach Android, iOS, Windows 

2  Aplikacja posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych danych 

3  Aplikacja zapewnia możliwość przeglądania listy pacjentów znajdujących się na oddziałach 

4 Aplikacja zapewnia możliwość filtrowania listy pacjentów na podstawie sal, stref lub przypisanych 
lekarzy 

5  Aplikacja zapewnia możliwość wyszukania pacjenta poprzez zeskanowanie kodu z opaski – 
skanowanie odbywa się z wykorzystaniem wbudowanego w urządzenie aparatu 

6  Przeglądanie pacjentów na oddziałach 

7  Szybkie filtrowanie na podstawie sal, stref lub lekarzy 

8  Wyszukiwanie pacjenta przez skanowanie kodu 

9  Aktualne informacje o pacjencie m.in. lekarz, rozpoznanie, obserwacje, parametry życiowe 

10  Podgląd karty leków 

11  Oznaczanie podanych leków 

12  Podgląd karty gorączkowej 

13  Odnotowywanie parametrów życiowych 

14  Wprowadzanie obserwacji lekarskich i pielęgniarskich 

15  Podgląd wyników badań laboratoryjnych i opisów badań obrazowych 

16  Dodawanie zleceń badań laboratoryjnych i obrazowych 

 
 
Repozytorium EDM 
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Lp. Wymaganie 

1 
Możliwość wymiany dokumentacji z innymi podmiotami (zgodnie z IHE) w celu zapewnienia 
funkcjonalności wymaganych przez projekt MSIM 

2 Obsługa  dokumentów w formacie HL7 CDA  - zgodnie z wymaganiami projektu MSIM 

3 

Repozytorium dokumentów medycznych jest bezpośrednio zintegrowane z wdrażanym systemem HIS , 
w sposób bezpieczne przechowywanie EDM zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i 
wytycznymi MZ, NFZ, CSIOZ , MSWiA i pozostałymi instytucjami państwowymi 

4 

Dokumenty przechowywane i archiwizowane w repozytorium tworzone są w oparciu o dane 
wprowadzane bezpośrednio we wdrażanym systemie HIS – wszelkie wzory i formatki dokumentów 
specyficznych dla pracy Zamawiającego zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej 

5 

Każdy użytkownik systemu wykorzystuje indywidualne dane do logowania (login i hasło) – ponadto 
system zapewnia możliwość integracji z wdrażanym systemem HIS w zakresie logowania w celu 
zapewnienia jednokrotnego podawania tych danych. 

5a 
System musi umożliwiać dodawanie notatek (komentarzy) powiązanych z utworzonym w HIS 
dokumentem medycznym. 

6 

System zapewnia możliwość prezentacji nagłówka dokumentacji z wyciągiem dotyczących 
najważniejszych informacji o dokumencie min. dane dot. miejsca wystawienia, dane pacjenta, ID 
dokumentu 

7 

System zezwala na dostęp do dokumentacji medycznej zgodnie z informacjami dotyczącymi dostępności 
zawartymi w danym dokumencie medycznym – na podstawie nadanych uprawnień system zapewnia 
dostęp do odczytu lub do zapisu odpowiednich formatek. 

8 Z rekordu pacjenta możliwa jest nawigacja do dokument z którego pochodzi informacja 

9 
Mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie według określonych parametrów (metadanych) dokumentu 
oraz pełno-tekstowe przeszukiwanie treści dokumentów 

10 
Dokumenty w repozytorium prezentowane są w porządku chronologicznym – z możliwością filtracji po 
miejscu ich utworzenia 

11 
Przechowywanie aktualnych dokumentów medycznych wytworzonych w Systemie  HIS  które są 
aktualizowane po każdej zmianie wprowadzonej w Systemie 

12 System agreguje wszystkie wersje dokumentów medycznych wraz z możliwością śledzenia zmian 

13 

System zapewnia możliwość podglądu wyników badań laboratoryjnych – w przypadku zapewnienia 
integracji z LIS wykorzystywanym u Zamawiającego. Wyniki badań stanowią odpowiedni dokument 
przechowywany w repozytorium 

14 System obsługuje poziomy dostępności do wprowadzanej dokumentacji medycznej. 

15 
System agreguje informacji w dzienniku zdarzeń z definicją wszystkich operacji dotyczących dokumentu 
– dziennik umożliwia określenie kolejności działań i wykonawców czynności 

16 Każdy przechowywany dokument opatrzony jest unikalnym numerem – jasno go definiującym. 

17 
Każdy wczytany do systemu dokument może zostać opatrzony dodatkowym opisem – ogólną informacją 
jego dotyczącą, możliwą do odczytania przez innych użytkowników 

18 Możliwość trwałego archiwizowania dokumentów bez opcji usunięcia lub modyfikacji. 

19 
System przechowuje dokumenty zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na dostęp do 
dokumentacji medycznej. 

20 
System zapewnia możliwość podglądu informacji dotyczących złożonego podpisu elektronicznego w 
zakresie: danych użytkownika składającego podpis, nazwy organizacji, jednostki organizacyjnej, daty 

21 

System zapewnia możliwość wydrukowania przechowywanej dokumentacji z podaniem trybu wydruku 
(co najmniej 1 z trzech): 

        do użytku wewnętrznego 
        udostępnienie dokumentacji pacjentowi 
        udostępnienie dokumentacji upoważnionej osobie/instytucji 

22 
Tworzenie Rekordu pacjenta będącego wyciągiem z dokumentów medycznych, zawierających 
najważniejsze dane o pacjencie (min rozpoznania, lista hospitalizacji, przepisane leki) 
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Punkt Pobrań 

 Lp. Funkcjonalność 

1. 
System zapewnia wyszukiwania skierowania na badania po imieniu, nazwisku, numerze PESEL 
pacjenta, dacie, jednostce zlecającej  

2. 
System zapewnia podglądu informacji o próbce: dane pacjenta, wyszczególnione badania, 
jednostka zlecająca, jednostka docelowa, status badania, data planowania 

3. 
System zapewnia rejestrowania informacji o  pobraniu materiału, osobie pobierającej, dacie i 
godzinie pobrania, wprowadzenie kodu próbki 

4. Możliwość rozliczania realizowanych badań 

 
Zakażenia szpitalne 

Lp. Wymaganie 

1 Możliwość zgłoszenia podejrzenia zakażenia zarówno z poziomu oddziału jak i poradni (opcjonalnie) 

2 Wykaz zakażeń dostępny m.in. z poziomu oddziału 

3 Możliwość stworzenia karty zakażenia personelu 

4 
Wyświetlanie alertu o możliwości zakażenia w przypadku zmian wybranych parametrów np. przy 
temperaturze ciała powyżej 38 st. C 

5 
Kontrola tworzenia i akceptacji kart zakażeń oraz kart drobnoustrojów alarmowych przez 
wykwalifikowany zespół kontroli zakażeń 

6 Monitorowanie przebiegu zakażenia przez cały okres jego utrzymywania się 

7 Ewidencja ognisk epidemicznych 

8 Tworzenie dokumentów ZLK 1-5 z poziomu oddziału, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

9 Podgląd listy wszystkich podejrzeń zakażeń wraz z odniesieniem do dokumentu źródłowego 

10 

Zestawienia sprawozdawcze oraz analityczne, np.: rejestr zakażeń, ce zakażeń, mapa mikrobiologiczna, 
rejestr dokumentów ZLK, zestawienia rodzajów i miejsc wystąpienia zakażenia z podziałem na 
jednostkę i czas 

11 Możliwość generowania własnych raportów dotyczących zakażeń z danych wprowadzonych w systemie 

12 Podgląd danych 

 - wszystkich pacjentów 

 - pacjentów na wybranym oddziale 

 - pacjentów z karta zakażeń 

 - pacjentów z drobnoustrojem alarmowym 

 - pacjentów z dokumentami powiązanymi z zakażeniem 

13 
Automatyczna podpowiedź z systemu o możliwym podejrzeniu zakażenia w następujących 
przypadkach: 

 - temperatura pacjenta wyższa niż 38 C  

 - ocena stolca: biegunka, płynny i z krwią 

 - obserwacja wkłucia obwodowego: ropna wydzielina, zaczerwienienie miejsca wkłucia kaniuli 

 - obserwacja miejsca operowanego: zaczerwienienie, wysięk ropny 

23 
Na podstawie nadanych uprawnień system zapewnia definiowane poziomy dostępów do dokumentacji 
medycznej 
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 - obserwacja wkłucia centralnego: zaczerwienienie, obrzęk, ból 

 
- możliwość automatycznego utworzenia karty podejrzenia zakażenia podczas tworzenia karty 
drobnoustroju alarmowego 

14 Realizacja karty zakażenia 

 - rozpoznanie zakażenia 

 - czynniki wpływające na zakażenie podczas pobytu w szpitalu 

 - rodzaj zakażenia 

 - podjęte czynności lecznicze i prewencyjne 

 - podania leków 

 - wykonane operacje 

 - badanie mikrobiologiczne 

 - kwalifikacja zakażenia 

15 
Możliwość uzupełnienia karty fragmentami, z możliwością powrotu do wybranych zakładek lub 
uzupełnienia ciągłego 

16 Ogniska epidemiczne 

 - raport wstępny 

 - raport końcowy 

 - przypisane karty zakażenia do ogniska 

 - automatyczne wyliczanie liczb ognisk na podstawie zakażeń 

 - wydruk raportu wstępnego i okresowego 

17 Drobnoustroje alarmowe 

 - rejestracja 

 - czynniki prewencyjne 

18 Dokumenty związane z zakażeniem 

 - ZLK1 - choroba zakaźna 

 - ZLK2 - gruźlica 

 - ZLK3 - płciowe 

 - ZLK4 - AIDS/HIV 

 - ZLK5 - zgon 

      - ocena ryzyka nabycia zakażenia przy przyjęciu do szpitala 

19 W systemie istnieje możliwość zbiorczej modyfikacji kart zakażeń i kart drobnoustroju alarmowego 

20 W systemie istnieje możliwość wygenerowania raportów minimum: 

      - Czynniki ryzyka analiza 

      - Mapa mikrobiologiczna 

      - Monitorowanie czynników ryzyka 

      - Rejestr dokumentów ZLK 

      - Rejestr kart patogenów alarmowych 

      - Rejestr kart zakażeń 

      - Statystyka zakażeń 

      - Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych 
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      - Zestawienie kwalifikacji zakażeń 

      - Zestawienie liczby kart zakażeń 

      - Zestawienie liczby zakażeń (czas/jednostki) 

      - Zestawienie miejsc wystąpienia zakażeń (czas/jednostki) 

      - Zestawienie rodzajów zakażeń (jednostki) 

 
 
Gabinet Zabiegowy 
 

Lp. Wymaganie 

1 Dedykowane dokumenty pod każdą jednostkę 

2 Dokumenty standardowe związane z realizacją zabiegów 

3 Podgląd stałych leków i stwierdzonych chorób 

4 Podgląd ostatnich wizyt 

5 Pełna historia choroby pacjenta (w zależności od posiadanych uprawnień) 

6 Wystawianie i realizacja zleceń 

 
Zarządzanie dokumentacją medyczną 

Lp
. 

Wymaganie 

1 System zapewnia możliwość korzystania z wbudowanego generatora raportów, który pozwala na 
zbudowanie raportu bez znajomości składni SQL. 

2 Stworzony raport może zostać zapisany jako szablon do późniejszego wykorzystania 

3 Generator raportów zapewnia możliwość pobrania stworzonego zestawienia w postaci pliku .xls, .csv, 
.pdf 
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2. Integracja z zewnętrznym systemem RIS oraz LIS 
 
Zamawiający wymaga utrzymania integracji w nowo wdrażanym oprogramowaniu, zgodnie z 
założeniami przedstawionymi w opisie funkcjonalności Oprogramowanie HIS z następującymi 
systemami peryferyjnymi: 

1. Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – firmy Diagnostyka – integracja powinna opierać 
się o standard HL7 

2. Radiologicznym Systemem Informatycznym / PACS – firmy Pergamon-Med (obowiązujący i 
działający aktualnie u Zamawiającego) 

 
Zamawiający nie jest w posiadaniu odpowiednich interfejsów integracyjnych, ani kodów źródłowych, 
natomiast na życzenie Wykonawcy udostępni kontakt do osób odpowiedzialnych za utrzymanie oraz 
serwis oprogramowania zewnętrznego celem ustalenia danych niezbędnych do realizacji procesu 
integracji. Zadaniem Wykonawcy jest ustalenie z dostawcą aktualnie wykorzystywanych systemów 
(LIS i PACS) sposobu integracji. Wszelkie koszty wykonania integracji – zarówno te wynikające z  
wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do produktu Wykonawcy jak i te wynikające z konieczności 
dostosowania oprogramowania przez aktualnych dostawców - Wykonawca powinien zawrzeć w swojej 
ofercie (stanowią one bowiem koszty oferty).  
 
W przypadku odmowy współpracy przez któregokolwiek z dostawców aktualnie wykorzystywanego 
oprogramowania, lub braku dostępu lub opóźnieniu/utrudnieniu dostępu do systemów 
funkcjonujących u Zamawiającego przez producenta tego systemu, potencjalny Wykonawca może 
zrealizować skutecznie zamówienie, przy jednoczesnym udokumentowaniu podjęcia aktywnej próby 
integracji i przedstawieniu dowodów na utrudnienia, nie wynikających z jego (Wykonawcy) strony. 
Wykonawca może również zgłosić się do Zamawiającego w celu ustalenia kontaktu z dostawcą 
aktualnie wykorzystywanego oprogramowania. Zamawiający będzie w tym momencie stanowił 
pośrednik w rozmowach. 
 
 
3. Usługi wdrożeniowe 
 
Dostawa i instalacja modułów oprogramowania jest zadaniem, mającym na celu dostarczenie licencji, 
instalację i wdrożenie modułów oprogramowania, które będą stanowiły bazę pracy Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga pełnej wzajemnej interoperacyjności nowo wdrażanych modułów oraz 
zachowania pełnej interoperacyjności z systemami peryferyjnymi (wymienionymi w pkt.2 – Integracja 
z zewnętrznym systemem RIS oraz LIS) już funkcjonującymi u Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla dostarczanych modułów 
oprogramowania. 
Dostawca musi zagwarantować dostarczenie dokumentacji użytkowej, systemowej  
i instalacyjnej, zgodnej ze stanem faktycznym. 
Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły i elementy oferowanego oprogramowania zostały 
dostarczone w najnowszych opublikowanych wersjach. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły oferowanego oprogramowania miały interfejs graficzny. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane moduły oferowanego oprogramowania pracowały w 
posiadanym przez Zamawiającego środowisku graficznym min. MS Windows na stanowiskach 
użytkowników (Windows 8.1, Windows 10). 
Wszystkie dostarczone produkty i komponenty podlegają usłudze instalacji, konfiguracji  i wdrożenia. 
Usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego 
Opisu Przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz najlepszymi praktykami w 
projektach informatycznych. 
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Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy 
traktować, jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i 
jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami „lub 
równoważne”. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom 
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w niniejszym dokumencie jest 
zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, 
użytkowych, funkcjonalnych  i jakościowych, które muszą być spełnione na poziomie nie niższym niż 
parametry/wymagania wskazane przez Zamawiającego. 
Wdrożenie należy rozumieć, jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na 
celu wprowadzenie do użytkowania przez Zamawiającego opisanych w niniejszym dokumencie 
modułów oprogramowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stworzenie analizy 
przedwdrożeniowej. 
 
Analiza przedwdrożeniowa obejmuje (wymagania):  
1. Celem Analizy przedwdrożeniowej jest:  

a) uszczegółowienie wymagań Zamawiającego i sposobu ich realizacji,  
b) uszczegółowienie procesów, które będzie wspierał System 
c) określenie zasad konfiguracji Systemu,  
d) rozpoznanie wymaganej integracji z istniejącymi systemami. 

2. W wyniku przeprowadzonej Analizy przedwdrożeniowej Wykonawca dostarczy dokument 
zawierający:  
a) jednoznaczną i zamkniętą listę uszczegółowionych wymagań wraz z określeniem sposobu ich 

realizacji, • listę słowników i parametrów Systemu,  
b) opis procesów realizacji funkcjonalności,  
c) listę raportów wraz z opisem,  
d) jednoznacznie ustalone zasady konfiguracji Systemu,  
e) jednoznacznie określone założenia integracji z innymi aplikacjami,  
f) Jednoznaczne określenie konfiguracji sprzętowej potrzebnej do uruchomienia systemu 
g) opis architektury logicznej i fizycznej,  
h) wykaz niezbędnego sprzętu wraz z licencjami,  
i) zakres instruktażu,  
j) Plan testów. 

 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie instalacji, konfiguracji i wdrożenia).  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w opisie przedmiotu zamówienia i w określonym czasie zgodnie z zaakceptowanym harmonogramie 
prac przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących 
wpłynąć na przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji oraz ciągłą współpracę z Zamawiającym na 
każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia i wsparcia po okresie wdrożeniowym. 
 
3.1. Zakres wdrożenia 
Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego składającego się z  modułów systemu HIS i Repozytorium  
EDM wraz z integracją z posiadanymi systemami:  
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RIS/PACS (ang. Radiology Information System - Radiologiczny System Informacyjny; ang. Picture 
Archiving and Communication System - System archiwizacji obrazu i komunikacji),  
LIS (ang. Laboratory Information System - Laboratoryjny System Informacyjny) 
 
Migracja 
Zamawiający wymaga migracji wszystkich danych, poza danymi rozliczeniowymi, z użytkowanych 
dotychczas systemów do nowego HIS – z założeniem, że migracji podlegać będą wyłącznie dane, 
które będą możliwe do wyciągnięcia z aktualnie wykorzystywanego systemu.  
 
Zamawiający zobowiązuje się, że będzie stanowił wsparcie i udostępni na etapie wdrożenia dane do 
migracji tych danych w postaci plików .csv lub .xls w formacie uzgodnionym na etapie analizy 
przedwdrożeniowej i przekazanym przez Wykonawcę.  
 
Systemy podlegające ewentualnej migracji: Asseco IM.  
 
Wolumen danych do przeniesienia InfoMedica:  ok 313Gb 
Ilość rekordów, danych medycznych Infomedica: ok: 17Gb 
 
 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca dokona migracji wszystkich dane słownikowe, medyczne, dane 
pacjentów – jednak z podkreśleniem, że pierwszeństwo mają te dane, których migracja będzie 
możliwa. 
 
4. Oprogramowanie Bazodanowe 
 
Wykonawca dostarczy odpowiednią do wymagań ilość licencji silnika bazy danych (np. Oracle  lub inny 
równoważny w wersji na procesor) wraz z 3 letnim suportem. 
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