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Załącznik 6 do OPZ 

Wymagania na Rozbudowę systemu HIS 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa licencji systemu HIS do siedziby 

Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz ich instalacja i konfiguracja w 

środowisku Zamawiającego. Opisany poniżej podział na poszczególne moduły szpitalnego systemu informatycznego ma 

charakter poglądowy. Merytorycznie oznacza to, że oferowana rozbudowa systemu HIS nie musi się składać dokładnie z 

takich modułów, ale musi spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne szczegółowo opisane poniżej.  

 

A Wymagane minimalne wymagania funkcjonalne: 

 

A1  Histopatologia  – 6 licencji 

1. Możliwość definiowania materiałów patomorfologicznych w postaci drzewa z poziomami: topografia - narząd - 

materiał. 

2. Możliwość opisu wielu materiałów z jednego zlecenia. 

3. Definiowanie wielu pracowni histopatologii, cytologii, autopsji. 

4. Automatyczna rejestracja zlecenia wygenerowanego w module zleceń oddziałowych (zlecenie wprowadzone na 

oddziale pojawia się w module patomorfologicznym bez konieczności podejmowania żadnych działań). 

5. Opcja ręcznej rejestracji zlecenia – użytkownik wprowadza wszystkie dane pacjenta oraz zlecenia do systemu – w 

sytuacji gdy zlecenie pochodzi z jednostki zewnętrznej. 

6. Minimalny zakres danych zlecania:  

6.1. zlecający badanie,  

6.2. dane pacjenta,  

6.3. lekarz zlecający,  

6.4. płatnik,  

6.5. nazwa badania,  

6.6. rozpoznanie kliniczne. 

7. Nanoszenie wyników badań: rozpoznanie, opisowy wynik badania (makro i mikro), możliwość załączenia zdjęć 

próbek i mikroskopowych, epikryza, metoda barwienia, liczba obrazów, zespół wykonujący badanie, pobierający, 

diagnozujący, laborant. 

8. Przegląd listy badań wg różnych kryteriów - zakres dat zlecenia, wykonania, status, priorytet, jednostka wykonująca 

lub zlecająca, lekarz zlecający, rodzaj badania. 

9. W przypadku modyfikacji wyniku (np. w razie uzupełniania wyniku) system zachowuje historię wszystkich wcześniej 

wprowadzonych wartości. 

10. System musi oferować możliwość dostępu do historii choroby pacjenta. 

11. System musi pozwalać odnotować datę i czas dostarczenia materiału do zakładu patomorfologii (tzw. „rejestracja 

materiału”). 

12. System musi przesyłać informację o dotarciu i zarejestrowaniu materiału na oddział (status badania zmienia się 

odpowiednio). 

13. System musi pozwalać na wielokrotne badanie tego samego pacjenta (nie jest konieczne wprowadzanie wszystkich 

danych pacjenta przy wykonywaniu kolejnych badań - nawet jeśli zlecenie pacjenta pochodzi z jednostki zewnętrznej). 

14. Możliwość wyszukiwania badania po numerze w księdze pracowni. 

15. System musi umożliwiać wydrukowanie wyniku nieautoryzowanego użytkownikom, którzy posiadają do tego 

specjalne uprawnienie. 

16. Możliwość wydruku naklejek na próbkę podczas rejestracji materiału. 

17. Na ekranie głównym modułu system musi posiadać panel badań 'Moje badania do weryfikacji', który w formie 

interaktywnego zestawienia prezentuje zlecenia wymagające weryfikacji przez personel, z możliwością podglądu 

szczegółów danego zlecenia, sortowania po wyświetlanych kolumnach. 

18. Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy. 

19. Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum dane pacjenta, 

nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.  

20. Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych 

osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie 

wyniki badań dla pacjenta. 

21. Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie:  

21.1. Imię i Nazwisko, 

21.2. PESEL,  

21.3. dokument tożsamości, 

21.4. data i miejsce urodzenia, Płeć, 

21.5. adres zamieszkania / czasowy / pobytu, 

21.6. ubezpieczyciel , 

21.7. kod TERYT. 
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22. Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: 

22.1. imię i nazwisko, 

22.2. wiek, 

22.3. kod i nazwę badania , 

22.4. numer zlecenia , 

22.5. status zlecenia , 

22.6. priorytet zlecenia , 

22.7. jednostkę  zlecającą, 

22.8. jednostkę wykonującą , 

22.9. datę wykonania, 

22.10. datę zlecenia." 

23. System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych 

kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.  Dodatkowo istnieje możliwości 

wyboru kolumn i zapisie tego wyboru. 

24. Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny. 

25. System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych 

po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do 

systemu. 

26. Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów: 

26.1. zakres dat, 

26.2. jednostki wykonujące, 

26.3. jednostki Kierujące, 

26.4. rodzaj badania, 

26.5. status badania, 

26.6. priorytet badania 

27. Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL 

pacjenta lub identyfikatora pacjenta. 

28. Możliwość wydruku listy roboczej. 

29. Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: 

29.1. imię i nazwisko, 

29.2. PESEL,  dokument tożsamości, 

29.3. data i miejsce urodzenia, płeć, 

29.4. adres zamieszkania / czasowy / pobytu, 

29.5. ubezpieczyciel, 

29.6. kod TERYT. 

30. Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: 

30.1. data i rodzaj skierowania, 

30.2. lekarz kierujący, 

30.3. jednostka Kierująca, 

30.4. rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10, 

30.5. płatnik, 

30.6. tryb przyjęcia. 

31. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia tzn.: system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, 

nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z 

możliwością późniejszego ich uaktualnienia.  

32. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: 

32.1. - dodanie nowego wpisu do rejestru, 

32.2. - edycja istniejącego wpisu, 

32.3. - usunięcie istniejącego wpisu. 

33. Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa 

wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i 

lekarzy kierujących. 

34. Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie. 

35. Obsługa Księgi Pracowni. 

36. Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. 

37. Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. 

38. Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań. 

39. Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja 

wyników). 

40. Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających 

się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole 

umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).  
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41. Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego. 

42. System musi zabezpieczać przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. 

43. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie. 

44. System musi umożliwiać wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który 

wprowadza wynik. 

45. System musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania. 

46. Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku. 

47. Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu. 

48. Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych. 

49. Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie 

danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. 

50. Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane. 

51. Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu 

wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu. 

52. Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. 

53. Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. 

54. Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego 

wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności: 

54.1. ogólnodostępnych 

54.2. ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej 

54.3. ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika 

54.4. ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej 

54.5. ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora 

54.6. ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej 

55. Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, 

jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty 

własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.  

56. Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym 

57. Raport  zdublowanych pacjentów. 

58. Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. 

59. Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. 

60. Funkcja umożliwia wydanie wielu wyników jednocześnie. 

61. Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz 

zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora. 

62. Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, 

w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, 

lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.   

63. Możliwość obsługi konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. 

64. Moduł musi umożliwiać wykorzystanie klasyfikacji SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary 

Medicine) umożliwiającej zapis zależności między przypadkami. Udostępnia tez narzędzia do pielęgnacji słownika 

SNOMED przez użytkownika modułu administracyjnego. 

65. Możliwość integracji za pomocą protokołu HL7 z dowolnym systemem HIS 

66. Możliwość integracji za pomocą protokołu HL7 z dowolnym systemem pomocniczym 

 

 

A2  Integracja z portalami centralnymi DiLO  – 1 licencja 

1. Moduł musi posiadać funkcjonalności:  

1.1. Możliwość wprowadzenia i oddrukowania karty DiLO 

1.2. Podpowiadanie numeru karty DiLO na ekranie kodowania 

1.3. Oznaczenie pobytu PL, SSO 

1.4. Oznaczenie pacjenta na zielono w podstawowym zakresie – tylko kolor 

1.5. Oznaczenie pacjenta DiLO ze szczegółami terminów dot. SSO 

1.6. Integracja z aplikacją DiLO 

2. System HIS zapewnia pełną elektroniczną integrację z systemem ApDILO w tym zakresie umożliwia: 

2.1. Wydanie karty Diagnostyki i leczenia onkologicznego w kontekście pacjenta 

2.2. System HIS rejestruje nadany numer przez system ApDILO z rekordem medycznym pacjenta 

2.3. System umożliwia rejestrację karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wydanej w innej jednostce. 

2.4. System HIS odbiera komunikaty zwrotne wysyłane z ApDILO 

2.5. System HIS umożliwia rozpoczęci i zakończenie etapu diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

2.6. System HIS umożliwia automatyczne rozliczenie świadczeń wykonanych na pobytach/wizytach (np. w AOS) 

oznaczonych oraz powiązanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym 
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2.7. System HIS udostępnia funkcję automatycznego oznaczania pacjenta posiadającego wydana aktywna kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego 

2.8. System HIS udostępnia funkcję wskazującą aktualny etap diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz jeżeli to jest 

możliwe prezentuje liczbę dni jaka upłynęła od rozpoczęcia danego etapu. 

3. Wsparcie procesu zapisu na kolejkę oczekujących w zakresie: 

3.1. Rozdzielenie kolejek na pierwszorazowych i kontynuujących leczenie 

3.2. 10 kolejek centralnych o najdłuższych czasach oczekiwania 

3.3. Obowiązek podmiotów do cotygodniowego raportowania 

3.4. Spersonalizowane kolejki w komunikacie LIOCZ 

3.5. 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania przez pacjenta 

4. Elektroniczna KZNZ i integracja z KRN 

4.1. System umożliwia wprowadzanie klasyfikacji nowotworu. 

4.2. System umożliwia tworzenie w postaci elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. 

4.3. System umożliwia automatyczne wysłanie w postaci elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do 

Krajowego Rejestru Nowotworów. 

4.4. System umożliwia śledzenia statusu Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w Krajowym Rejestrze 

Nowotworów. 

4.5. W przypadku wprowadzenia przez użytkownika diagnozy z zakresu nowotworów - system powinien poinformować 

go o konieczności wprowadzania Klasyfikacji nowotworu oraz Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. 

4.6. W zależności od wprowadzonej diagnozy ICD-10, system wymusza uzupełnienie odpowiedniej klasyfikacji 

nowotworu (TNM, FIGO, Gleasona, Ann Arbour, Astlerra-Collera, Clarka). 

4.7. System umożliwia przegląd wprowadzonych klasyfikacji nowotworu na jednym ekranie (historii) w celu analizy 

zmian. 

4.8. System umożliwia uzupełnienie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego - zgodnie z aktualnym stanem prawnym i 

wytycznymi Krajowego Rejestru Nowotworów. 

4.9. System podpowiada użytkownikowi o konieczności wypełnienia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego zgodnie 

z instrukcją wypełniania karty. 

5. System musi posiadać ekran prezentujący wszystkie stworzone Karty Nowotworu Złośliwego pacjenta.  

6. System musi prezentować nim min.: status karty w Krajowym Rejestrze Nowotworów (Status karty w Krajowym 

Rejestrze Nowotworów aktualizowany jest automatycznie); rozpoznanie; data wypełnienia, numer karty. 

7. W przypadku przekazania przez Krajowy Rejestr Nowotworu informacji o błędzie w wypełnieniu Karty Zgłoszenia 

Nowotworu Złośliwego - system powinien prezentować tą informację na ekranie listy wszystkich kart pacjenta. 

 

A.3 Integracja z portalami centralnymi KRN  – 1 licencja 

1. System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji nowotworu. 

2. Po wprowadzeniu rozpoznania zasadniczego z zakresu nowotworowego system musi przypominać o wprowadzeniu 

klasyfikacji nowotworu i wypełnieniu Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ) 

3. System musi umożliwiać tworzenie w postaci elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. 

4. System musi umożliwiać automatyczne wysłanie w postaci elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 

do Krajowego Rejestru Nowotworów oraz automatyczne zapisanie przydzielonego przez KRN numeru karty 

5. System musi umożliwiać śledzenia statusu Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w Krajowym Rejestrze 

Nowotworów. 

6. W zależności od wprowadzonej diagnozy ICD-10, system powinien wymuszać uzupełnienie odpowiedniej klasyfikacji 

nowotworu (TNM, FIGO, Gleasona, Ann Arbour, Astlerra-Collera, Clarka). 

7. System musi umożliwiać przegląd wprowadzonych klasyfikacji nowotworu na jednym ekranie (historii) w celu analizy 

zmian. 

8. System musi umożliwiać uzupełnienie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego - zgodnie z aktualnym stanem 

prawnym i wytycznymi Krajowego Rejestru Nowotworów. 

9. System musi podpowiadać użytkownikowi o konieczności wypełnienia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 

zgodnie z instrukcją wypełniania karty. 

10. System musi posiadać ekran prezentujący wszystkie stworzone Karty Nowotworu Złośliwego pacjenta. System 

prezentuje na nim min.: status karty w Krajowym Rejestrze Nowotworów (Status karty w Krajowym Rejestrze 

Nowotworów aktualizowany jest automatycznie); rozpoznanie; data wypełnienia, numer karty. 

11. W przypadku przekazania przez Krajowy Rejestr Nowotworu informacji o błędzie w wypełnieniu Karty Zgłoszenia 

Nowotworu Złośliwego - system powinien prezentować tą informację na ekranie listy wszystkich kart pacjenta. 

 

A.4 Integracja z AP KOLCE  – 1 licencja 

1. Dodania kolejki oczekujących do AP-KOLCE 

2. Aktualizacji kolejek oczekujących w AP-KOLCE 

3. Dodania pacjenta do AP-KOLCE 

4. Aktualizacji danych pacjenta w AP-KOLCE 

5. Dodania pacjenta na kolejkę oczekujących w AP-KOLCE 
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6. Aktualizacji wpisu pacjenta na kolejkę oczekujących w AP-KOLCE. 

7. Raport błędów synchronizacji danych z AP-KOLCE (raport o listach oczekujących, pacjentach oraz ich wpisach na 

listy, których się nie udało zsynchronizować z NFZ-ową usługą AP-KOLCE). Raport prezentuje informacje w  

następujących grupach: 

8. Pacjent jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu  

9. Kolejka jakiej  nie udało się wysłać - Kod i opis błędu  

10. Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu 

11. Raport błędów synchronizacji danych do AP-KOLCE. Raport prezentuje informacje w  następujących grupach: 

12. grupach: Pacjent jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu  

13. Kolejka jakiej  nie udało się wysłać - Kod i opis błędu  

14. Wpis na kolejkę jakiego nie udało się wysłać - Kod i opis błędu 

 

 

A.5 Optymalizator JPG  – 5 licencji 

1. 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 ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi: 

1.1. 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; 

1.2. określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z  określeniem listy grup 

alternatywnych JGP.; 

1.3. określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków kierunkowych koniecznych do 

spełnienia; 

1.4. listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona ) JGP zawierają wyróżnione grupy JGP, które mogą być 

rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami 

świadczeń ( zgodnie z załącznikiem 1a do Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ i późniejszymi)) 

2. Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie: 

2.1. wyznaczania grup JGP 

2.2. wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych 

2.3. wyznaczania grup w zakresach stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej 

2.4. obliczania ich wartości punktowych 

2.5. przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności 

2.6. funkcjonowania aplikacji przez  przeglądarkę WWW 

2.7. licencji nieograniczonej do liczby stanowisk 

2.8. sugerowania zmian w kodowaniu 

2.9. przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych 

2.10. dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali 

2.11. wbudowanej przeglądarki grup JGP 

3. Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci lokalnej szpitala. 

4. Prezentacja wartości taryfy dla każdego trybu przyjęcia. 

5. System musi zawierać raport, który będzie prezentował różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera: 

5.1. różnice w zaewidencjonowanych wersjach grupera, 

5.2. różnice w zaewidencjonowanych taryfach, 

5.3. różnice w zaewidencjonowanych grupach JGP, 

5.4. konieczność zmiany JGP, 

5.5. konieczność zmiany taryfy, 

5.6. konieczność zmiany powiązania JGP do pobytu na innym oddziale. 

6. Wsteczna weryfikacja z możliwością automatycznej aktualizacji JGP pod kątem znalezienia bardziej optymalnej JGP. 

7. System podpowiada możliwość wyboru produktu kontraktowego, jeśli można wybrać więcej niż jeden. 

8. Możliwość modyfikacji wielu hospitalizacji jednocześnie. 

9. Możliwość bezpośredniego przejścia do pobytu pacjenta (odnośniki na nazwisku/numerze KG). 

10. Wyszukiwanie hospitalizacji po dacie wypisu, oddziale. 

11. Filtry (oddział, grupa JGP, status kodowania), pomijanie optymalnie zakodowanych. 

12. Sortowanie po kolumnach raportu. 

 

 

A.6 Blok operacyjny - 5 licencji 

1. Możliwość przypisania zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych do wykonania danych operacji. 

2. Zapis kwalifikacji chirurgicznej i anestezjologicznej pacjenta do operacji w Systemie. 

3. Planowanie zespołu i zasobów na Bloku Operacyjnym oddzielone do ekranu zlecenia operacji. 

4. Możliwość ustalania dat oraz sali operacyjnej w planowaniu zabiegów. 

5. Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu. 
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6. Ewidencja wykonanych procedur medycznych. 

7. Możliwość prowadzenia Księgi Bloku Operacyjnego, ewidencji wykonanych procedur medycznych, dokumentacji 

operacyjnej, w tym karty zabiegowej pacjenta, protokołów pielęgniarskich oraz ewidencji zużytych leków i 

materiałów. 

8. Możliwość zaplanowania zabiegu w przypadku gdy pacjent nie znajduje się jeszcze w szpitalu. 

9. Obsługa zlecanie badań i konsultacji. 

10. Możliwość powiązania zaplanowanego zabiegu z hospitalizacją jeżeli zabieg był zaplanowany gdy pacjent nie 

znajdował się jeszcze w szpitalu. 

11. Prezentacja na liście zaplanowanych zabiegów następujących informacji: rozpoznanie, skład zespołu operacyjnego, 

sala operacyjna, pacjent, planowana data wykonania, rodzaj planowanego znieczulenia. 

12. Możliwość odrzucenia wykonania operacji z podaniem przyczyny. 

13. Możliwość autoryzowania wykonania operacji dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby 

uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń 

wybranych z listy. 

14. System musi być wyposażony w formularze uwzględniające zabiegi z wykorzystaniem perfuzji. 

15. Możliwość prowadzenia oddzielnej księgi bloku operacyjnego (numeracji zabiegów w księdze) dla Sal 

operacyjnych/Bloków operacyjnych, jak i oddzielnej księgi dla Oddziałów zlecających operacje, np. oddzielna księga 

bloku operacyjnego dla oddziału chirurgii i pulmonologii, mimo że operacje są fizycznie wykonywane na tej samej sali 

operacyjnej. 

16. System musi umożliwiać na etapie zlecania operacji, bądź ustalania składu zespołu operacyjnego, wprowadzenie 

dodatkowych usług ICD9, np. planowanych znieczuleń. Wprowadzone usługi muszą przenosić się na ekran 

wykonania. 

17. System musi posiadać zakładkę 'Punkty czasowe' dla operacji. Musi być na niej możliwość odnotowania wystąpienia 

następujących zdarzeń:  

17.1. Premedykacja 

17.2. Wezwanie pacjenta 

17.3. Pacjent przybył na blok operacyjny 

17.4. Przygotowanie do zabiegu 

17.5. 15 minut do zakończenia przygotowania do zabiegu 

17.6. Początek procedury chirurgicznej 

17.7. 30 minut do końca procedury chirurgicznej 

17.8. Koniec procedury chirurgicznej 

17.9. Zakończenie znieczulenia" 

18. Możliwość podglądu stanu realizacji zabiegów w poszczególnych salach operacyjnych w terminarzu graficznym. 

19. Prezentacja obecnie wybranego punktu czasowego w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym. 

20. Prezentacja osi czasu w podglądzie stanu realizacji zabiegów w terminarzu graficznym. 

21. Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie pełnoekranowym. 

22. Możliwość pracy terminarza graficznego w trybie „tylko do odczytu“. 

23. Możliwość łatwego zaplanowania sprzątania sal operacyjnych w terminarzu graficznym poprzez przeciągnięcie 

odpowiedniej ikony.  

24. Możliwość definiowania grafików dla personelu/urządzeń/sal zabiegowych. 

25. Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne 

w graficznym widoku terminarza. 

26. Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika). 

27. Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika. 

28. Możliwość przemieszczania zabiegów w ramach terminarza graficznego za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia 

(drag-and-drop). 

29. Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu graficznym w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym 

lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika. 

30. Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu graficznym. 

31. Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu. 

32. Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu zabiegów jednocześnie w terminarzu. 

33. Możliwość przemieszczania zabiegów pomiędzy grafikami w terminarzu. 

34. Możliwość zmiany czasu trwania zabiegu w terminarzu. 

35. Ograniczanie możliwości planowania zabiegów na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta. 

36. W oknie głównym modułu prezentacja listy operacji których wykonanie wymaga autoryzacji, a użytkownik 

zalogowany może je autoryzować. 

37. Bezpośredni dostęp z poziomu terminarza graficznego do: 

37.1. danych pacjenta 

37.2. danych zlecenia 

37.3. autoryzacji zlecenia 

37.4. planowania operacji w zakresie zdefiniowanego personelu 
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37.5. zdefiniowanych punktów czasowych" 

 

 

 

B Rozbudowa systemu HIS – zakres prac 

B1 Wymagania Ogólne  

1. Instalacja i konfiguracja szpitalnego systemu informatycznego HIS w utworzonym wirtualnym środowisku 

przetwarzania danych (w tym również instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, konfiguracja bazy danych, 

instalacja oprogramowania aplikacyjnego na serwerach wirtualnych, konfiguracja usług na serwerach wirtualnych, 

stworzenie i konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowych danych gromadzonych i przetwarzanych w 

rozbudowywanej części szpitalnego systemu informatycznego, testy uruchomieniowe). 

2. Produkcyjne uruchomienie dostarczonego szpitalnego systemu informatycznego w wymaganym przez Zamawiającego 

zakresie, poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.: 

2.1. zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego, 

2.2. uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych, 

2.3. konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji, 

2.4. konfiguracją struktury, 

2.5. konfiguracją typów i grup personelu wraz z konfiguracją uprawnień dla typów personelu, 

2.6. konfiguracją dostarczanych modułów HIS. 

B2 Migracja  

1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie migracji użytkowanego obecnie systemu HIS (opisanego 

szczegółowo w OPZ w rozdziale IX – Stan aktualny) na nową platformę sprzętową udostępnioną przez 

Zamawiającego (opisaną w szczegółowo w OPZ w rozdziale IX – Stan aktualny) oraz na nowy  silnik bazy danych 

dostarczony w ramach niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W ramach migracji systemu HIS, o której mowa w punkcie 1, Wykonawca będzie także zobowiązany do dostosowania 

obecnie działającego systemu HIS do specyfiki działania nowego silnika bazy danych celem podniesienia jego 

wydajności, stabilności i skalowalności.  

3. Proces migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Zamawiającego i w 

ramach tego procesu wszelkie przestoje systemu HIS muszą być zaplanowane i bezwzględnie uzgodnione z 

Zamawiającym.  

4. W ramach procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu 

HIS na nowy silnik bazy danych, uruchomienie wszystkich funkcjonalności systemu HIS we wszystkich 

użytkowanych obecnie przez Zamawiającego aspektach to jest:  

4.1. System HIS musi być uruchomiony w komórkach organizacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego.  

4.2. System HIS musi być uruchomiony w minimum instancji treningowej i produkcyjnej. 

4.3. Musi być zachowania ciągłości pracy wszystkich użytkowników. Jeżeli elementy interfejsu graficznego Systemu 

HIS i/lub przebiegu procesu ulegną zmianie w wyniku migracji, Wykonawca jest zobowiązany w tych obszarach 

przeprowadzić instruktaż dla wszystkich użytkowników Systemu HIS.  

4.4. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia pełnego zakresu integracji z systemami opisanymi w OPZ w 

rozdziale IX - Stan aktualny. Koszt ewentualnej modyfikacji integrowanych systemów stanowi koszt Wykonawcy, 

który jest w pełni odpowiedzialny za uruchomienie wszystkich funkcjonalności integracyjnych po migracji.  

5. W ramach procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących zadań:  

5.1. Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych na dwóch serwerach pracujących w klastrze „active-active” 

umożliwiająca obsługę wersji produkcyjnej i treningowej Systemu. 

5.2. Wykonania audytu bieżącej instalacji Systemu celem określenia szczegółowej listy elementów niestandardowych, 

które będą podlegały odtworzeniu na nowym środowisku bazy danych  szczególności raportów i wydruków 

używanych przez Zamawiającego. 

5.3. Przedstawienia planu migracji i projektu technicznego migracji do akceptacji Zamawiającego. 

5.4. Wykonania zaakceptowanego planu migracji w szczególności konfiguracji platformy sprzętowej, zainstalowania, 

uruchomienia i wdrożenia Systemu na nowej wydajnej bazie danych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi 

do jego poprawnego funkcjonowania takimi jak: serwery, macierze, przełączniki, systemy operacyjne, serwery 

aplikacyjne, bazy danych. 

5.5. Przeniesienia wszystkich danych z użytkowanego Systemu zarówno w wersji produkcyjnej i treningowej na nową 

instancję bazy danych. 

5.6. Wykonania testów potwierdzających poprawne funkcjonowanie aplikacji wraz z funkcjami integracyjnymi oraz 

potwierdzających prawidłowość działania raportów, wydruków i integracji z innymi systemami. 

5.7. Przedstawienie raportu z migracji zawierającego raporty z testów oraz potwierdzenie przeniesienia danych.  
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6. Uruchomienia i wdrożenia Systemu na nowej wydajnej bazie danych wraz z asystą uruchomieniową w zakresie w 

jakim modyfikacji uległ interfejs graficzny użytkownika i/lub przebieg procesów w Systemie) oraz na nowy  silnik 

bazy danych, do którego odpowiednie licencje zapewni w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca. 

7. Uruchomienia i wdrożenia Systemu na nowej wydajnej bazie danych wraz z asystą uruchomieniową w zakresie w 

jakim modyfikacji uległ interfejs graficzny użytkownika i/lub przebieg procesów w Systemie 




