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I. SZCZEGÓŁY PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ  
 

Poniższe wymagania stanowią uszczegółowienie wymagań zawartych w modelu referencyjnym. 

Wymagania zawarte w modelu referencyjnym pełnią nadrzędna rolę w  stosunku do wymagań 
zawartych w niniejszym dokumencie. 

1. Wymagania dotyczące e-Usługi e-Zlecenia 
 

1.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wymagania ogólne - bezpieczeństwo: 

a. System musi zapewniać przesyłanie danych z wykorzystaniem bezpiecznego kanału 

komunikacji - powinien umożliwiać szyfrowanie transmisji danych co najmniej po-

między komputerem pacjenta (klienta), a pierwszym komponentem systemu, na 

którym są one przetwarzane; 

b. System musi posiadać dedykowany moduł obsługi uprawnień, pozwalający na two-

rzenie i przydzielanie uprawnień użytkownikom osobowym jak i innym systemom 

informatycznym (np. zintegrowanym z nim aplikacjom). 

2. Wymagania ogólne – graficzny interfejs użytkownika: 

a. wymagana jest zgodność interfejsu użytkownika z WCAG 2.1 (ang. Web Content 

Accessibility Guidelines), 

b. system musi udostępniać graficzny interfejs użytkownika dostosowujący się do 

wielkości ekranu urządzenia, na którym jest użytkowany. Wymagana jest możliwość 

użytkowania systemu w przeglądarkach smartphonów, tabletów i komputerów 

osobistych, 

c. wymagana jest możliwość użytkowania systemu na najnowszych wersjach popular-

nych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Mi-

crosoft Edge bez konieczności instalacji dodatkowych elementów środowiska uru-

chomieniowego, 

d. wymagana jest możliwość dostosowywania wyglądu aplikacji w zakresie definiowa-

nia własnych stylów CSS. 

3. Wymagania ogólne – architektura rozwiązania: 

a. System musi posiadać modułową budowę - preferowana architektura oparta o mi-

krousługi; 

b. należy zapewnić możliwość skalowania horyzontalnego wybranych modułów sys-

temu (w zależności od obciążenia), 

c. system musi udostępniać interfejs programowy (API) umożliwiający jego ewentu-

alną integrację z innym oprogramowaniem działającym obecnie lub w przyszłości w 

Szpitalu, 

d. architektura systemu musi pozwalać na wdrożenie go w wariancie wysokiej dostęp-

ności (ang. high availability) poprzez równoczesne działanie jego "zapasowej" in-

stancji. 

4. Wymagania ogólne – modele wdrożenia: 
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a. wymagana jest zapewnienie możliwości instalacji systemu zarówno w infrastruktu-

rze Szpitala, jak również w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) i/lub chmurze ob-

liczeniowej (w modelu PaaS lub IaaS), 

b. wymagane jest dostarczenie gotowych do uruchomienia komponentów systemu 

wraz z wszystkimi zależnościami i domyślną konfiguracją - preferowane wykorzysta-

nie technologii konteneryzacji, 

c. system podczas eksploatacji musi zapisywać logi z działania w postaci umożliwiają-

cej ich dalsze przetwarzanie w dedykowanych ku temu narzędziach (np. Logstash). 

5. System musi umożliwić rejestrację i aktualizację danych kontrahentów, którym udostępniona 

zostanie funkcjonalność systemu e-Zlecenia. Rejestrowane są dane kontrahenta wymagane 

do poprawnego wydruku skierowania i rejestracji danych skierowania w zintegrowanym sys-

temie HIS: 

a. dane identyfikacyjne: REGON, nazwa, 

b. dane kontaktowe: adres, e-mail, nr telefonu, 

c. dane komórek organizacyjnych (VII i VIII części systemu kodów resortowych, nazwy 

komórek organizacyjnych), z których pacjenci kierowani są do Usługodawcy lub 

które wystawiają zlecenia wykonania badań przez usługodawcę, 

d. numery umów podpisanych przez kontrahentów, na podstawie których pacjenci są 

kierowani do Usługodawcy, 

6. System musi zapewnić powiązanie rejestru kontrahentów z rejestrem instytucji zlecających 

systemu HIS. 

7. System musi dać możliwość rejestracji dostępności usług w ramach określonych umów za-

wartych z kontrahentem. Musi umożliwić rejestrację ilościowych limitów usług. 

8. System musi umożliwić usunięcie profilu partnera. 

9. System musi zapewnić rejestrację usług zlecanych stanowiących grupy badań dostępnych dla 

kontrahenta; przypisanie badań do usług zlecanych. 

10. System musi zapewnić rejestrację informacji o dokumentach (załącznikach) wymaganych do 

udzielenia usług; możliwość dołączenia pliku załącznika. 

11. System musi zapewnić przypisanie zarejestrowanych załączników do wskazanych usług 

12. System musi zapewnić obsługę rejestru lekarzy zlecających pracujących na rzecz kontrahenta. 

13. System musi umożliwić rejestrację i modyfikację danych lekarzy zlecających w zakresie: tytuł, 

imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu. 

14. System musi zapewnić powiązanie rejestru lekarzy zlecających z odpowiadającym im reje-

strem systemu HIS. 

15. System musi umożliwić definiowanie szablonów skierowań drukowanych przez kontrahen-

tów. 

16. System musi zapewnić możliwość zdefiniowania wyglądu i treści skierowań drukowanych 

z systemu z ograniczeniem do stałych treści i zbioru informacji udostępnianych przez system 

w kontekście planowanych wizyt i zleceń. 

17. Obsługa użytkowników reprezentujących kontrahentów. 

a. system musi umożliwić rejestrację użytkowników systemu reprezentujących da-

nego kontrahenta; system musi zapewnić ograniczenie dostępu do zasobów sys-

temu dedykowanych tylko dla danego kontrahenta, 

b. system musi umożliwić nadawanie użytkownikom systemu wyróżnionych 

ról/uprawnień: 
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i. administrator – możliwość rejestrowania innych użytkowników reprezentu-

jących danego kontrahenta i obsługę ich uprawnień do zasobów tego kon-

trahenta, 

ii. rezerwacja terminów wizyt, 

iii. zlecenie badań, 

iv. przegląd dokumentacji medycznej pacjenta. 

18. Obsługa rejestru pacjentów powiązanych z danym kontrahentem: 

a. system musi umożliwić rejestrację i aktualizację danych pacjentów obsługiwanych 

przez kontrahentów w zakresie: danych identyfikacyjnych pacjenta – PESEL lub 

nr dokumentu tożsamości, imię i nazwisko, danych adresowych oraz danych kon-

taktowych, 

b. system musi umożliwić import danych pacjentów związanych z zewnętrznego  pliku 

w formacie CSV (ang. comma-separated values) zawierającego informacje o okre-

ślonej strukturze, 

c. system integruje rejestr pacjentów obsługiwanych przez kontrahentów z rejestrem 

pacjentów HIS w zakresie: 

i. powiązania odpowiadających sobie pozycji rejestrów dla pacjentów zareje-

strowanych wcześniej w systemie HIS, 

ii. rejestracji nowych pacjentów w rejestrze HIS, 

iii. dane pacjentów wprowadzone przez kontrahentów nie mogą nadpisywać 

danych w HIS autoryzowanych wcześniej przez pracowników usługodawcy, 

d. system integruje rejestr pacjentów obsługiwanych przez kontrahentów z rejestrem 

pacjentów obsługiwanych w portalu e-rejestracji. 

19. System musi umożliwić generowanie i pobranie raportów syntetycznych i analitycznych z wy-

konanych e-usług w wybranym przedziale czasu. Raport  powinien prezentować: 

a. Liczbę logowań do systemu, 

b. Liczbę zarezerwowanych wizyt, 

c. Liczbę załączników dołączonych do zarezerwowanych wizyt. 

20. Raportowanie - system musi umożliwiać wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowa-

nych usług medycznych zaplanowanych lub zleconych w systemie e-Zlecenia, z możliwością 

filtrowania wg usługi oraz okresu realizacji usługi. 

21. Administracja 

a. System musi zapewnić zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji 

systemu z RBAC (ang. Role-based Access Control). 

b. System musi zapewnić  tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użyt-

kowników do grup. 

c. System musi zapewnić przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających 

z przynależności do grup użytkowników, przypisanych ról i praw 

d. System musi zapewnić możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w 

czasie zasobów. 

e. System musi zapewnić definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użyt-

kownika, możliwość przypisania wskazanych polityk do użytkowników. 

f. System musi zapewnić kontrolę złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną 

polityką poziomu bezpieczeństwa. 
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g. System musi zapewnić dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkow-

ników z dotychczas użytkowanym systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i 

języków wysokiego poziomu). 

h. System musi zapewnić dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użyt-

kownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu). 

i. System musi zapewnić dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych 

użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu). 

j. System musi zapewnić rozdzielność użytkowników - użytkownicy systemu nie odpo-

wiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą danych. 

k. System musi zapewnić możliwość delegowania uprawnień do administrowania 

uprawnieniami w poszczególnych podsystemach 

 

1.2. Funkcjonalności związane ze zleceniem badań 
 

1. System musi umożliwiać zlecanie badań przez kontrahentów. 

a. system musi umożliwić rejestrowanie zleceń na wykonanie wskazanych badań, 

b. system musi umożliwiać rejestrację w systemie danych o zlecanym badaniu/usłu-

dze: wskazanie rodzaju badania/usługi, daty zlecenia 

c. system musi umożliwić rejestrację w systemie danych o pobraniu próbek do badań: 

wskazanie rodzaju pobranej próbki  (materiału do badań), daty pobrania, 

d. system musi umożliwić wydruk potwierdzenia zlecenia wykonania badań, 

e. system musi umożliwić przegląd i wyszukiwanie zleconych badań wg następujących 

kryteriów: pacjent, zlecona usługa, data zlecenia. System prezentuje stan realizacji 

zlecenia. 

f. system musi integrować się on-line z HIS w zakresie: 

i. rejestracji w HIS informacji o zleconych badaniach, 

ii. pozyskania informacji o stanie realizacji zlecenia. 

iii. pobierania dostępnych terminów udzielenia wybranych świadczeń, 

iv. anulowania terminów zaplanowanych wizyt, 

v. rezerwacji terminu wybranego świadczenia wraz z rejestracją danych skiero-

wania, o ile są one wprowadzone przez pacjentów, 

vi. pobierania informacji o planowanych terminach wizyt. 

g. System musi umożliwiać wybór jednostki organizacyjnej, jeżeli usługa udzielana jest 

w wielu miejscach. 

2. System musi zapewniać licencje na nieograniczoną liczbę jednoczesnych uruchomień. 

 

 

1.3. Funkcjonalności związane z dokumentacją medyczną 
 

1. System musi umożliwiać udostępnienie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjen-

tów. 

a. system musi udostępniać dokumenty medyczne opisujące realizację usług medycz-

nych zleconych przez danego kontrahenta, 
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b. system musi integrować się z Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycz-

nej w zakresie wyszukiwania i pobierania udostępnianych elektronicznych doku-

mentów medycznych, 

c. system musi prezentować zarejestrowane w HIS wyniki badań zleconych przez da-

nego kontrahenta, 

2. System musi zapewniać licencje na nieograniczoną liczbę jednoczesnych uruchomień. 

 

 

2. Wymagania dotyczące e-Usługi e-Rejestracja 
 

2.1. Wymagania Ogólne     
 
Zamawiający posiada licencje dla MPI Medyczny Portal informacyjny ASSECO i wymaga wdrożenia 

systemu z uwzględnieniem posiadanych licencji. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązania 

równoważnego spełniającego następujące wymagania: 

 
1. System musi posiadać budowę modułową - architektura oparta o mikrousługi. 

2. System musi umożliwiać skalowanie horyzontalne wybranych modułów (w zależności od ob-

ciążenia). 

3. System musi udostępniać interfejs programowy (API) umożliwiający jego integrację z innym 

oprogramowaniem działającym obecnie lub w przyszłości w Szpitalu. 

4. Architektura systemu musi umożliwiać wdrożenie w wariancie wysokiej dostępności (ang. 

high availability) poprzez równoczesne działanie ‘zapasowej’ instancji. 

5. System musi udostępniać graficzny interfejs użytkownika dostosowujący się do wielkości 

ekranu urządzenia, na którym jest użytkowany. System może być używany w przeglądarkach 

smartfonów, tabletów i komputerów osobistych.  

6. Musi istnieć możliwość użytkowania systemu na najnowszych wersjach popularnych przeglą-

darek internetowych (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge), bez ko-

nieczności instalacji dodatkowych elementów środowiska uruchomieniowego. 

7. Interfejs użytkownika musi być zgodny z WCAG 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guideli-

nes). 

8. System musi udostępniać interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim wraz z możli-

wością prezentacji nazw słownikowych w obydwu językach. 

9. System musi zapisywać logi z działania, w postaci umożliwiającej dalsze ich przetwarzanie w 

dedykowanych narzędziach (np. Logstash).  

10. System musi zapewniać przesyłanie danych z wykorzystaniem bezpiecznego kanału komuni-

kacji - umożliwia szyfrowanie transmisji danych co najmniej pomiędzy komputerem pacjenta 

(klienta), a pierwszym komponentem systemu, na którym są one przetwarzane. 

11. System musi posiadać dedykowany moduł obsługi uprawnień, pozwalający na tworzenie i 

przydzielanie uprawnień użytkownikom osobowym, jak i innym systemom informatycznym 

(np. zintegrowanym z nim aplikacjom). 

12. System musi umożliwiać udostępnianie danych medycznych (w tym dokumentacji medycz-

nej) tylko dla autoryzowanych użytkowników. Użytkownik autoryzowany to osoba, której toż-

samość została potwierdzona przez pracownika szpitala. 
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13. System musi umożliwiać samodzielne utworzenie konta w portalu dostępowym usługi (Por-

tal) dla użytkowników  

14. Rejestracja do portalu udostępniana jest pacjentom w postaci odnośnika na stronie interne-

towej Jednostki Ochrony Zdrowia. Po samodzielnym utworzeniu konta użytkownik posiada 

dostęp do portalu z określonym poziomem uprawnień. 

15. Rejestracja konta użytkownika, który jest lub potencjalnie będzie pacjentem jednostki: 

a. system musi umożliwiać rejestracje podstawowych danych pacjenta tj.: 

i. imię, nazwisko, 

ii. dane identyfikacyjne pacjenta: nr PESEL albo numer ewidencyjny lub numer 

dokumentu tożsamości nadane we wskazanym kraju (w przypadku rejestracji 

obcokrajowców), 

b. system musi umożliwiać rejestrację adresu e-mail użytkownika portalu, o ile weryfi-

kowany jest taki kanał komunikacyjny, 

c. system musi umożliwiać rejestrację nr telefonu komórkowego użytkownika portalu, 

o ile weryfikowany jest taki kanał komunikacyjny, 

d. system podczas rejestracji użytkownika musi wymuszać akceptację regulaminu por-

talu, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. 

e. system musi umożliwić utworzenie konta dla którego:   

i. w zależności od ustawień systemu możliwe jest: logowanie przy pomocy po-

danego adresu e-mail lub wygenerowanej przez system łatwej do zapamięta-

nia unikalnej nazwy użytkownika (np. pierwsza litera imienia + nazwisko + 

opcjonalnie nr kolejny użytkownika) lub wprowadzonej przez rejestrującego 

własnej nazwy użytkownika z kontrolą jej unikalności, 

ii. system umożliwia podanie i powtórzenie hasła do konta oraz weryfikuje po-

prawność podanego hasła z zadaną polityką. 

16. Rejestracja konta użytkownika reprezentującego swojego podopiecznego: 

a. system musi umożliwiać rejestrację konta użytkownika poprzez podanie jego imienia, 

nazwiska, danych kontaktowych (w zależności od przyjętego kanału komunikacji e-

mail lub SMS), nazwy użytkownika i hasła, 

b. system umożliwia rejestrację danych podopiecznego użytkownika analogicznie do 

danych pacjenta. 

17. System musi umożliwiać weryfikację podanego w czasie rejestracji konta kanału komunika-

cyjnego: 

a. e-mail, poprzez przesłanie na podany adres wiadomości zawierającej odnośnik z wy-

generowanym kodem potwierdzenia autentyczności adresu e-mail, 

b. SMS, poprzez przesłanie na podany nr telefonu wiadomości zawierającej kod po-

twierdzenia autentyczności podanego numeru; system udostępnia funkcję umożli-

wiającą wprowadzenie nr telefonu oraz przesłanego kodu. 

18. System musi blokować możliwość zalogowania się użytkownika, który nie potwierdził żad-

nego kanału komunikacyjnego. 

19. System musi przypisywać zarejestrowanemu użytkownikowi predefiniowane uprawnienia do 

dostępnych funkcji, po potwierdzeniu kanału komunikacyjnego. 

20. System musi mieć możliwość ustawienia nowego hasła dla konta, dla którego wykonano po-

prawną weryfikację adresu e-mail lub numeru telefonu polegającą na wprowadzeniu przesła-

nego kodu potwierdzenia. 
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21. System musi umożliwić potwierdzenie tożsamości pacjenta z wykorzystaniem profilu zaufa-

nego ePUAP. 

22. System musi mieć możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – lo-

gin/hasło) użytkownika – pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłą-

czenia trybu samodzielnej autoryzacji pacjentów. 

23. System musi udostępniać funkcję logowania do portalu, w ramach której, w zależności od 

przyjętej polityki bezpieczeństwa, mogą być weryfikowane następujące parametry: 

a. wymuszenie zmiany hasła po upłynięciu określonego czasu od jego ostatniej zmiany, 

b. wymuszenie zmiany hasła użytkowników, którzy pierwszy raz logują się do systemu, 

c. czasowe zablokowanie konta użytkownika po przekroczeniu określonej liczby nieuda-

nych logowań. 

24. System musi umożliwiać zmianę hasła użytkownika. 

25. System podczas zmiany hasła musi weryfikować jego poprawność względem przyjętej poli-

tyki, w ramach której możliwe jest określenie: minimalnej długości hasła, minimalnej liczby 

wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych, liczby niepowtarzających się kolejnych haseł użyt-

kownika. 

26. System musi umożliwić aktualizację profilu pacjenta/użytkownika Portalu; możliwość aktuali-

zacji danych kontaktowych: adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania. 

27. System musi umożliwiać z poziomu systemu HIS: 

a. założenie konta użytkownika Portalu, 

b. rejestrację pacjentów związanych z kontem na Portalu (właściciel konta lub jego po-

dopieczni), 

c. autoryzację konta użytkownika (potwierdzenie faktu sprawdzenia tożsamości użyt-

kownika Portalu) oraz jego uprawnień do reprezentowania podopiecznych. 

28. System musi posiadać konfigurator, posiadający następujące możliwości: 

a. Możliwość zdefiniowania wymagalności potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanej 

usługi realizowanej w danej jednostce organizacyjnej w określonym przedziale czasu 

przed realizacją wizyty. 

b. Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych w jednostkach 

organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pa-

cjenta; minimalny interwał czasu pomiędzy datą rejestracji a datą realizacji usługi. 

c. Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do zdefiniowanych 

rodzajów. 

d. Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie hierar-

chicznym 

e. Możliwość rejestracji i prezentacji formatowanych opisów jednostek organizacyj-

nych. 

f. Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS (ang. 

Hospital Information System). 

g. Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Portalu. 

h. Publikacja informacji o usługach medycznych realizowanych w jednostkach organiza-

cyjnych szpitala na Portalu. 

i. Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; rejestracja informa-

cji o specjalnościach personelu. 

j. Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS. 
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k. Rejestracja informacji o usługach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; reje-

stracja opisów usługi w postaci formatowanych tekstów; rejestracja informacji o wy-

magalności skierowania. 

l. Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych usług (wybór personelu 

dopuszczalny, niemożliwy, wymagany). 

m. Definiowanie wymagalności skierowania do realizacji usługi; określenie konieczności 

rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia usługi. 

n. Definiowanie wymagalności istnienia w systemie aktywnej deklaracji POZ określo-

nego typu w czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej usługi. 

o. Rejestracja informacji o szczególnych warunkach udzielania usług (zalecenia dla pa-

cjentów odnośnie realizacji usługi) w postaci formatowanych tekstów. 

p. Definiowanie kwestionariuszy umożliwiających pozyskanie dodatkowych informacji 

od pacjenta w procesie rezerwacji terminu udzielenia usługi/wizyty; możliwość zdefi-

niowania pytań dla których podanie odpowiedzi jest wymagane, możliwość zdefinio-

wania pytań zamkniętych, dla których odpowiedź udzielana jest poprzez wybór pozy-

cji na liście dostępnych wartości. 

q. Integracja rejestru usług medycznych z odpowiadającym rejestrem w HIS; powiązanie 

usług zdefiniowanych w portalu z usługami w HIS; przepisywanie wybranych usług z 

HIS do rejestru portalu. 

r. Publikacja informacji o wskazanej usłudze w systemie e-rejestracji 

s. Wskazanie usług, dla których możliwa jest rezerwacja terminu udzielania usług w sys-

temie e-rejestracji. 

t. Przegląd pacjentów zarejestrowanych w Portalu. 

u. Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentów jako użytkowników Portalu przez pra-

cowników szpitala (autoryzacja przez pracowników szpitala). 

v. Rejestracja pacjentów jako użytkownika Portalu przez pracowników szpitala – możli-

wość udostępnienia funkcjonalności e-rejestracji bez konieczności rejestrowania się 

pacjenta na stronie internetowej. 

w. Przypisanie pacjentom, użytkownikom Portalu, podopiecznych; możliwość rejestracji 

danych podopiecznych nie zarejestrowanych wcześniej w systemie. 

x. Możliwość zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostępu wybranym pacjen-

tom do e-rejestracji. 

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

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

aa. Przegląd wysłanych wiadomości; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszu-

kiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy. 

bb. Edycja nieprzeczytanych, wysłanych wiadomości. 

cc. Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg te-

matu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych. 

29. W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego Wykonawca musi wykonać migra-

cję użytkowników i ich wszystkich danych, konfiguracji oraz zaplanowanych terminów z obec-

nie posiadanego systemu e-rejestracji do zaproponowanego rozwiązania. 
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2.2. Funkcjonalności związane z komunikacją i powiadomieniami 
 

1. System musi umożliwiać zdefiniowanie treści oraz parametrów powiadomień, wysyłanych w 

danym czasie do określonej grupy pacjentów za pośrednictwem sms, email. 

2. System musi umożliwiać zdefiniowanie i zapisanie treści powiadomienia wysyłanego do 

grupy pacjentów. 

3. System musi mieć możliwość zdefiniowania zapytania SQL pobierającego listę pacjentów, li-

sta pacjentów i akcje powiadomień obsługiwane na dedykowanej w tym celu formatce. 

4. System musi mieć możliwość ręcznego wyboru pacjentów z prezentowanej listy, do których 

wysłane zostanie powiadomienie. 

5. System musi mieć możliwość zapisania w systemie informacji o zgodzie pacjenta na wysyła-

nie powiadomień. 

6. System musi mieć dostępny kanał komunikacji e-mail, sms – do wyboru przez operatora defi-

niującego parametry powiadomienia. 

7. System musi mieć możliwość określenia ram czasowych wysyłania powiadomienia. Dodat-

kowo musi istnieć możliwość wysyłania powiadomienia z dokładnością co do daty i godziny 

wizyty, jak również co do samej daty wizyty w zależności od konfiguracji powiadomienia. 

8. System musi umożliwić obsługę wiadomości przekazywanych do Jednostki Ochrony Zdrowia, 

tj.: 

a. system umożliwia rejestrację wiadomości przekazywanej do szpitala, 

b. system umożliwia zdefiniowanie kategorii rejestrowanych wiadomości (np. skarga, 

pochwała itp.). 

9. System musi automatycznie wysyłać powiadomienia o zdarzeniach medycznych związanych z 

pacjentem. 

10. System musi umożliwiać zapisanie w systemie zgody oraz kanałów komunikacji (sms, email) 

dla opiekuna. 

11. System musi umożliwiać wysyłanie powiadomienia bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia. 

12. System musi umożliwiać wysyłanie automatycznych powiadomień opiekunom o zdarzeniach 

(takich jak: przyjęcie, wypis, zaplanowanie terminu, przeniesienie międzyoddziałowe, zlece-

nie badania, wynik badania) związanych z pacjentem, za pośrednictwem sms, email. 

13. System musi mieć możliwość konfiguracji umożliwiającej wskazanie, które zdarzenia (z do-

stępnych rodzajów) dotyczące zdarzeń medycznych pacjenta są wysyłane do opiekunów. 

14. System musi umożliwiać zapisanie w systemie informacji o zgodzie pacjenta na wysyłanie po-

wiadomień do opiekuna w ramach opieki/hospitalizacji. 

15. System musi obsługiwać zdarzenia medyczne, dla których generowane będą automatyczne 

powiadomienia: przyjęcie, wypis, zaplanowanie terminu, przeniesienie międzyoddziałowe, 

zlecenie badania (kontekst hospitalizacji), wynik badania (kontekst hospitalizacji). 

16. System musi umożliwiać obsługę wiadomości przekazywanych do Jednostki Ochrony Zdro-

wia, tj.: 

a. system umożliwia rejestrację wiadomości przekazywanej do szpitala, 

b. system umożliwia zdefiniowanie kategorii rejestrowanych wiadomości (np. skarga, 

pochwała itp.). 

17. System musi zapewniać licencje na nieograniczoną liczbę jednoczesnych uruchomień 
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2.3. Załączniki 
 

1. System musi umożliwiać pacjentom zarejestrowanie załącznika w kontekście planowanej wi-

zyty. 

2. System musi umożliwiać rejestrację załącznika jako dokument w Repozytorium EDM systemu 

HIS. 

3. System musi zapewniać licencje na nieograniczoną liczbę jednoczesnych uruchomień 

 

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE 
Poniższe wymagania stanowią uszczegółowienie wymagań zawartych w modelu referencyjnym. 

Wymagania zawarte w modelu referencyjnym pełnią nadrzędna rolę w  stosunku do wymagań 
zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

3. Wymagania dotyczące e-Usługi e-Rejestracja 
 

3.1. Dodatkowe funkcjonalności dla Pacjenta wizyta recepturowa 
 

1. Usługa musi zostać udostępniona w module e-Platformy na stronie WWW Zamawiającego i 

być dostępna zarówno w sieci Internet jak i wewnętrznej każdej placówki Zamawiającego. 

2. Usługa musi być dostępna dla każdego pacjenta posiadającego konto w module e-Platformy i 

uprawnionego do korzystania z usługi. 

3. Dostępność usługi e-Recepty musi być możliwa z poziomu stacji roboczych.  

4. Usługa musi być możliwa do uruchomienia dla pacjentów na kiosku internetowym w pla-

cówce Zamawiającego. 

5. Usługa po dokonaniu wyboru usługi "wizyta receptowa" musi wymagać uzupełnienia w for-

mularzu listy leków, na które powinny zostać wystawione recepty.  

6. Usługa musi umożliwiać wymuszenie podania uzasadnienia wystawienia recepty. 

7. Recepty muszą być wystawiane w systemie HIS. 

8. Usługa musi umożliwiać wystawienie recepty papierowej do odbioru we wskazanym miejscu. 

9. Pacjent musi mieć możliwość wglądu do listy swoich zarezerwowanych terminów zarówno 

tych zarezerwowanych online jak również zaplanowanych w systemie HIS  – umówionych po-

przez personel rejestracji placówki. 

10. Pacjent musi mieć możliwość zmiany online terminu zaplanowanej wcześniej usługi poprzez 

wskazanie nowego terminu spośród dostępnych, a informacja o dokonanej zmianie terminu 

przez Pacjenta musi być dostępna w systemie HIS. 

11. Usługa musi umożliwić wysłanie do pacjenta potwierdzenia zmiany terminu wizyty na adres 

email i/lub SMS. 

12. Usługa musi umożliwiać pacjentowi dokonanie odwołania zaplanowanej usługi, a informacja 

o odwołaniu musi być dostępna w systemie HIS. 

13. Usługa musi udostępniać pacjentowi dane wystawionych recept. 
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14. Usługa musi informować pacjenta o dostępnych receptach z wykorzystaniem kanałów: SMS, 

email lub wiadomość na portalu e-Platformy. 

15. Usługa musi zapewniać, dla uprawnionego personelu Zamawiającego, możliwość definiowa-

nia i aktualizacji grafików dostępności świadczonych usług medycznych. 

16. Usługa musi zapewniać, dla uprawnionego personelu Zamawiającego, możliwość ogranicze-

nia rejestracji online do wybranych godzin oraz ograniczenia liczby jednocześnie wprowadza-

nych przez pacjenta rezerwacji wizyt receptowych w trybie rejestracji online (rejestracji w 

przód). 

17. System musi prowadzić dziennik logowań użytkowników do usługi e-Rejestracji. 

18. System musi umożliwić bieżące śledzenie terminów rezerwowanych wizyt receptowych przez 

uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

19. Usługa musi umożliwiać wysłanie recepty przygotowanej w systemie HIS do rejestru central-

nego działającego w ramach projektu P1.  

20. Usługa musi umożliwiać pobranie identyfikatorów recepty nadanych przez system centralny: 

klucz pakietu recept, klucz recepty, kod recepty. 

21. Usługa musi umożliwiać sprawdzenie recept wystawionych pacjentowi. 

22. Usługa musi umożliwiać wysłanie dokumentu anulowania wystawionej recepty. 

23. System musi zapewniać licencje na nieograniczoną liczbę jednoczesnych uruchomień 

 

 

 

 


