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Załącznik 10 do OPZ 

 

Wymagania na Integrację z RIS/PACS 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa, instalacja i konfiguracja interfejsów wymiany 

danych, zapewniających wymianę danych pomiędzy systemem HIS Zamawiającego (opisanym szczegółowo w Załączniku 

6 do OPZ) z Radiologicznym Systemem Informacyjnym (RIS) i Systemem Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS 

(opisanym szczegółowo w Załączniku 7 do OPZ). 

 

Integracja systemu HIS Zamawiającego z systemem RIS/PACS musi spełniać następujące minimalne wymagania 

techniczne i funkcjonalne: 

 

1. Współpraca systemów HIS i RIS/PACS musi odbywać się za pomocą wbudowanych w systemy HIS i RIS/PACS 

mechanizmów wymiany danych, za pomocą interfejsów komunikacyjnych udostępnionych przez  systemy HIS i 

RIS/PACS.  

2. Integracja systemów HIS i RIS/PACS powinna być oparta o komunikację w standardzie HL7.  Zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie do komunikacji pomiędzy systemami protokół HL7 lub wymianę na poziomie 

bazodanowym. 

3. Dystrybucja wyników badań musi odbywać się poprzez dostęp do obrazów wyników pacjenta i musi być możliwa z 

poziomu karty pacjenta w systemie HIS, bez konieczności logowania się do innego systemu. 

4. Integracja systemów HIS i RIS/PACS musi umożliwić: 

4.1. Zlecenie z HIS na badanie diagnostyczne do systemu poprzez komunikat HL7 , 

4.2. Wykonanie badania w pracowni i zapisanie go wraz wynikiem w postaci cyfrowej w systemie, 

4.3. Odesłanie wyniku (opisu) poprzez komunikat HL7 do HIS, 

4.4. Udostępnienie na zewnątrz badania pacjentowi (lub lekarzowi konsultującemu) w postaci cyfrowej wraz z 

historią choroby pacjenta w systemie (dane przesyłane z HIS do systemu za pomocą HL7)  

5. Generowanie rozliczeń wykonanych procedur także musi odbywać się poprzez komunikacje opartą o HL7. 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych dzięki asymetrycznemu szyfrowaniu. 

7. Aktualizacje aplikacji i danych niezbędnych do pracy aplikacji przeprowadzane w sposób automatyczny bez 

konieczności posiadania uprawnień administracyjnych w systemie operacyjnym. 

8. Podłączenia stacji diagnostycznej będącej w posiadaniu Zamawiającego 

9. Podłączenia mobilnego aparatu rentgena będącego w posiadaniu Zamawiającego  

10. Podłączenie endoskopu będącego w posiadaniu Zamawiającego. 

 

 




