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Rozbudowa i modernizacja środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla 
Samodzielny Publiczny Miejsko–Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle   
 
 
Zamawiają posiada oprogramowanie do obsługi przychodni i gabinetów lekarskich 
OPIMED24 firmy Comarch oraz oprogramowanie do laboratorium - Centrum firmy Marcel 
 
 
 
 

I. Zestawienie produktów 
1. Zakup sprzętu informatycznego   

 

L.p. Nazwa produktu Ilość  

1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ogólnego   

1.1 Serwer podstawowy dla Systemu Przychodnia 1 

1.2 System operacyjne  1 

1.3 Instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania  1.1, 1.2,  1 
 
 
 

2. Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny 
 

 
 

L.p. Nazwa produktu 
Ilość 
stanowisk 

2 Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny   

2.1 Moduł podstawowy do obsługi przychodni   45 

2.2 Obszar Gabinet Pielęgniarki środowiskowej/ higienistki szkolnej 6 

2.3 Obszar Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 45 

2.4 Obszar Stomatologiczny 7 

2.5 Obszar Medycyna Pracy 2 

2.6 Obszar Komercyjny 3 

2.7 Obszar Gabinet Diagnostyczny 2 

2.8 Obszar Rehabilitacja 4 

2.9 Obszar Menadżer Eksportów 1 

2.10 Obszar e-zwolnienia 20 

2.11 Obszar e-Archiwum 45 

2.12 Obszar e-Wyniki Lab 30 

2.13 Obszar skanowanie dokumentów Xpress Scan 45 

2.14 Prace instalacyjne i wdrożeniowe, szkolenie 1 

2.15 Migracja danych 1 

 

 

 

 

 

 

 



znak postępowania : SPMGZOZ/ZO/12/2020 

 Załącznik nr 2 

str. 2 

 

II. Opis wymagań  

 

1.1 Serwer podstawowy dla Systemu Przychodnia 
 
 
 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 1U z 

możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z 

kompletem wysuwanych szyn umożliwiających 

montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do 

celów serwisowych wraz z ramieniem do 

organizacji kabli. Obudowa z możliwością 

wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp 

bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - 

serwer musi posiadać możliwość konfiguracji 

oraz monitoringu najważniejszych 

komponentów serwera przy użyciu 

dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ 

Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów 

NFC/ BLE/ WIFI. 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do 

dwóch procesorów. Płyta główna musi być 

zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do 

pracy w serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Zainstalowany jeden procesor 

szesnastordzeniowy, min. 2.1GHz, klasy x86 

dedykowany do pracy z zaoferowanym 

serwerem, osiągający wynik min. 155 w teście 

SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie 

www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej.  

 

RAM 

64GB (2x32GB) DDR4 RDIMM 3200MT/s, na 

płycie głównej powinno znajdować się minimum 

16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. 

Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB 

pamięci RAM. 

 

Funkcjonalność pamięci 

RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed 

DIMM isolation, Memory Address Parity 

Protection, Memory Thermal Throttling 

 

Interfejsy sieciowe/FC/SAS 
Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit 

Ethernet Base-T 1Gb/s. 

 

http://www.spec.org/
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Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 

Zainstalowane 3 dyski min. 960GB SSD SAS 

12Gb/s Hot-Plug 2,5“ skonfigurowane w RAID 5. 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego 

modułu dedykowanego dla hypervisora 

wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 

jednakowe nośniki typu flash o pojemności 

minimum 16GB z możliwością konfiguracji 

zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, 

rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia 

ilości wnęk na dyski twarde. 

Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o 

pojemności min. 480GB oraz możliwość 

konfiguracji w RAID 1. 

 

Kontroler RAID 

Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 

2GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający 

konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 

60. 

 

Napęd optyczny Możliwość instalacji napędu optycznego.  

Wbudowane porty 

min. 1 port USB 2.0, 1 port micro-USB oraz min. 

3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na 

przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 

min. 1 port RS232. 

 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca 

wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.  

Bezpieczeństwo 

Wbudowany moduł TPM 2.0 

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

 

Diagnostyka 

Możliwość wyposażenia w panel LCD 

umieszczony na froncie obudowy, 

umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 

procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu 

oraz temperaturze. 

 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze 

systemu operacyjnego posiadająca dedykowany 

port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu 
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Web karty zarządzającej; 

 zdalne monitorowanie i informowanie 

o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji 

serwera); 

 szyfrowane połączenie (TLS) oraz 

autentykacje i autoryzację 

użytkownika; 

 wsparcie dla IPv6; 

 wsparcie dla WSMAN (Web Service for 

Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, 

Redfish; 

 możliwość zdalnego monitorowania w 

czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer; 

 możliwość zdalnego ustawienia limitu 

poboru prądu przez konkretny serwer; 

 integracja z Active Directory; 

 możliwość obsługi przez dwóch 

administratorów jednocześnie; 

 wsparcie dla dynamic DNS; 

 wysyłanie do administratora maila z 

powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej. 

 możliwość bezpośredniego zarządzania 

poprzez dedykowany port USB na 

przednim panelu serwera 

 możliwość zarządzania do 100 

serwerów bezpośrednio z konsoli karty 

zarządzającej pojedynczego serwera 

 karta z możliwością wyposażenia we 

wbudowaną wewnętrzną pamięć SD 

lub USB o pojemności 16GB do 

przechowywania sterowników i 

firmware'ów komponentów serwera, 

umożliwiająca szybką instalację 

wspieranych systemów operacyjnych 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z 

normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.  

Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście 

Windows Server Catalog i posiadać status 

„Certified for Windows” dla systemów 
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Microsoft Windows Server 2016, Microsoft 

Windows Server 2019. 

Warunki gwarancji 

Min.37 miesięcy gwarancji producenta, z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego 

od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania 

awarii 5x9 poprzez ogólnopolską linię 

telefoniczną producenta.  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 

na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta urządzeń – 

dokumenty potwierdzające należy załączyć do 

oferty. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 

Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń 

będzie realizowany bezpośrednio przez 

Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 

Producenta. 

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez 
producenta do 7 lat. 
 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji 
poprzez stronę producenta podając unikatowy 
numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień 
mikrokodu oraz sterowników nawet w 
przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera 

 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku 

polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

 

 
 
 

 

1.2  System operacyjne  
 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność 

1 Sieciowy system operacyjny dla  serwera 

pozwalający zbudować domenę AD 

Producent:………………………. 

Wersja…………………………. 
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1.3 Instalacja i konfiguracja sprzętu  1.1, 1.2. 

 Dostarczony sprzęt ma być skonfigurowany i gotowy do pracy na danym 

stanowisku roboczym. 

 zainstalowany system operacyjny na serwerze gotowy do pracy z oferowanym 

systemem medycznym 

 Opracowany harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa. 
2. Zakup i wdrożenie oprogramowania dla medycyny 

 

2.0 Wymagania ogólne oferowanego systemu  

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Baza danych bez ograniczeń co do wielkości, ilości 
danych i czasu, brak ograniczeń na liczbę używanych 
procesorów i użytkowników.  

 

2. Baza zabezpieczona przed nieuprawnionym 

dostępem. Uruchomienie systemu nie może się 

odbywać przy wykorzystaniu domyślnych haseł 

producenta. Dla użytkowników systemu muszą zostać 

stworzone dedykowane konta. 

 

3 Baza danych w wersji open source umożliwiająca 
edycję kodu żródłowego. 

 

4 Logowanie do programu za pomocą usługi Active 
Directory 

 

5 Skanowanie dokumentów bezpośrednio do bazy 
programu (dokumenty nie są trzymane w postaci 
„jawnych” dokumentów/plików na dysku) 
 

 

6 Równoczesne uruchamianie wielu modułów programu 

i przełączanie się między nimi 
 

 

7 Elektroniczny podpis kwalifikowany - wykorzystywany 

do logowania, podpisywania eFaktury oraz 
udostępnionej dokumentacji medycznej 

 

8 Możliwość tworzenia walidacji dla wprowadzanych 

danych przy czym dla walidacji można określić czy 
będzie polegać wyłącznie na informacji o nie 

wprowadzeniu wymaganych danych czy na 
zablokowaniu dalszej pracy do momentu 

wprowadzenia wymaganych danych 

 

 

9 Wbudowany komunikator (Poczta wewnętrzna) do 

komunikacji między użytkownikami programu oraz 
dowolnie stworzonymi grupami, wraz z możliwością 

potwierdzenia przeczytania oraz przesłania 

załącznika, bez konieczności korzystania z 
zewnętrznych aplikacji 

 

10 Zamawiający wymaga integracji oferowanego 

systemu z istniejącym oprogramowaniem 
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laboratoryjnym Centrum firmy Marcel 
 

11 Zamawiający wymaga integracji oferowanego 

systemu z istniejącym systemem skanowania Xpres 
Skan  

Urządzenia skanujące to Xerox Versalink B405 

 

 

 

2.1 Moduł podstawowy do obsługi przychodni   

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Docelowa min ilość nowych licencji 45 szt.  

2. Wyświetlanie informacji o chorobach przewlekłych 

pacjenta na głównym ekranie wizyty. 

 

3. Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, 

przebytych chorobach 

 

4. Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na 

ekranie wizyty 

 

5. Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-

ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej. 

 

6 Szablony tekstów standardowych  

7. Ewidencja chorób przewlekłych.  

8. Prezentacja graficzna rozpoznań  

9. Ewidencja historii pomiarów ciśnienia.  

10. Szybki przegląd historii pomiarów ciśnienia w formie 

tabeli. 

 

11. Ewidencja i przegląd:  

- badań laboratoryjnych 

- badań diagnostycznych 

- stale podawanych leków 

- konsultacji 

- hospitalizacji 

- rehabilitacji 

- zrealizowanych szczepień 

- czynników ryzyka. 

 

 

12. Podstawowa obsługa szczepień. 

- standardowy kalendarz szczepień 

- ewidencja wykonanych szczepień. 

 

13. Rozszerzona obsługa szczepień 

- planowanie szczepień dodatkowych 
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- modyfikacja standardowego kalendarza szczepień 

14  Ewidencja i danych antropometrycznych i przegląd w 

formie tabeli. 

 

15 Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie 

tabelarycznej 

 

16 Słownik procedur ICD-9  

17 Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań: 

- na badania laboratoryjne 

- na badania diagnostyczne 

- do specjalisty 

- do szpitala 

- na zabiegi rehabilitacyjne 

 

 

18 Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do: 

- sanatorium 

- pielęgniarki położnej 

 

 

19 Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na: 

- transport 

- zaopatrzenie rehabilitacyjne. 

 

 

20 Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów 

- zaświadczenie lekarskie 

- druk N9 

- informacja dla lekarza kierującego 

- odmowa Pacjenta 

 

 

21 Podstawowa obsługa recept. 

Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników: 

- leków własnych,  

- Pharmindex,  

- Bazyl,  

- leków przepisywanych przez lekarza, (leki 

preferowane) 

- zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania 

leku, 

 

 

22 Rozszerzona obsługa recept: 

- mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień 

do refundacji recepty "P" dla leków wybranych ze 

słownika Pharmindex, 

- obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku,  

- możliwość edycji leków dodanych do recepty 
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23 Słownik leków stale podawanych  

24 Historia przyjmowanych/przepisanych leków.  

25 Nadruk zwolnień na druku L4, dla pacjenta i 

opiekuna. 

 

26 Integracja modułu Stomatologia z nowym gabinetem.  

27 Podstawowy przegląd historii wizyt - możliwość 

określenia. 

- zakresu dat realizacji 

- lekarza realizującego 

- komórki organizacyjnej 

 

 

28 Rozszerzony przegląd historii wizyt - możliwość 

wyboru zakresu wyświetlanych informacji. 

 

29 Schematy wizyt dla danych medycznych  

30  Wydruk skierowań na papierze: A5 i papierze do 

recept 

 

31 Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych 

medycznych, skierowań, recept. 

- zmiana kolejności wyświetlania przycisków 

- możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków.  

 

 

 

2.2 Obszar Gabinet Pielęgniarki środowiskowej/ higienistki szkolnej 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Zestaw funkcji i narzędzi niezbędnych w 
codziennej pracy pielęgniarek i położnych. 
Dopasowanie zastosowanych rozwiązań do 
specyfiki pracy pielęgniarek i położnych. 

 

2. Przegląd ostatnich wizyt pacjenta  

3. Obsługa skierowań na badania laboratoryjne, 

diagnostyczne, na zaopatrzenie rehabilitacyjne  

 

4. Przygotowanie recept i eRecept   

5. Ewidencja wykonanych patronaży i bilansów   

6 Prowadzenie karty uodpornienia dziecka   

7. Ewidencja zabiegów   



znak postępowania : SPMGZOZ/ZO/12/2020 

 Załącznik nr 2 

str. 10 

 

8. Ewidencja karty opieki pielęgniarskiej oraz kart 

zdrowia z zakresu opieki nad kobietą (karta 

środowiskowa, karta położnicy itd.) 

 

9. Przeprowadzanie ankiety gruźlicy  

10. Wizyty mogą być rejestrowane za pomocą 

terminarza, ale również przez system zleceń 

pielęgniarskich dostępny w ramach funkcji 

gabinetu lekarskiego. 

 

11 Uproszczona współpraca pomiędzy lekarzem i 

pielęgniarką, między innymi w zakresie 

przygotowania bilansów lekarza POZ oraz 

skierowań dla pielęgniarki/położnej. Zlecenie 

wykonania zabiegu wystawione w gabinecie 

lekarskim, przekazywane jest automatycznie do 

Gabinetu pielęgniarki w celu realizacji. 

 

12 Możliwość realizacji  wizyty NFZ, wizyty 

receptowej oraz wizyty komercyjnej. 

 

 

 

2.3 Obszar Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Migracja załączników i danych: 

Możliwość przeniesienia pełnej dokumentacji 

medycznej do postaci elektronicznej  dla 

użytkowników korzystających z tradycyjnej formy 

dokumentacji medycznej.  

 

2. Możliwość stworzenia z istniejących   danych 

medycznych przechowywanych w bazie 

dokumentów zapisanych w formie plików XML,  

 

3. Podział danych  EDM na : 

 Dane podstawowe  

 Dane medyczne. 

 

4. Możliwość wprowadzenia danych  medycznych 

ewidencjonowanych  poza wizytą a zapisywane 

w wizycie. 
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 Wyniki badań Laboratoryjnych, 

  Diagnostycznych,  

 Konsultacji, 

  Skierowanie na wizytę  

 Badania wstępne 

5. Powiadomienia o nowych wynikach badań  

6 Po zapisaniu wyników do e-dokumentacji, 

modyfikacja jest możliwa tylko z poziomu wizyty, 

z którą został wpisany do e-dokumentacji. 

 

7. Moduł EDM powinien tworzyć min takie 

dokumenty jak:  

 Dokument Porady lub Wizyty 

 Dokument uprawnień dostępu do 

dokumentacji medycznej i 

uprawnień do informacji o stanie 

zdrowia  

 Dodatkowe dokumenty 

uprawniające do świadczeń 

 Dokument zgody na udzielenie 

świadczenia 

 Dokument Stan zdrowia (Czynniki 

ryzyka, Choroby przewlekłe)  

 Dokument z przebytych 

Rehabilitacji  

 Dokument z przebytych 

Hospitalizacji  

 Dokument z Pobytów 

sanatoryjnych  

 Dokument z wykonanych 

Zabiegów   

 Dokument z wykonanych 

Szczepień  

 Dokument Karta ciąży  

 Dokument Karta Opieki 
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Pielęgniarskiej w POZ 

8. Każdy dokument wpisany do Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej powinien być 

opatrzony oznaczeniem osoby dokonującej 

wpisu czyli zalogowanego użytkownika oraz datą 

wpisu. Data wpisu to data utworzenia 

dokumentu XML. Każdy dokument XML 

utworzony w EDM jest opatrzony elementem 

autoryzacji, wygenerowanym przez system, w 

postaci sumy kontrolnej zapisanej w tabeli 

autoryzacji 

 

9. Dokumenty utworzone poza systemem 

(załączniki)- Dokumenty powstałe poza 

systemem przychodni, powinny być dołączane 

do dokumentacji jako:  

 Odwzorowanie cyfrowe postaci 

papierowej, zdjęć radiologicznych, 

innych dokumentów   

  Import dokumentów elektronicznych 

utworzonych poza systemem   

Dokumenty te są zapisywane w tej samej bazie 

co Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. 

System identyfikuje nazwę i rozmiar pliku 

dokumentu, wylicza sumę kontrolną 

dołączonego dokumentu i zapisuje te dane w 

tabeli autoryzacji 

 

10. Modyfikacja dokumentów EDM: 

Dokumenty zapisane do EDM-u można 

modyfikować.  Dane raz zapisane do EDM nie 

mogą być z niej trwale usunięte. Każda zmiana 

danych, w tym usunięcie zapisanych w e-

dokumentach XML danych oraz załączników 

wymaga podania przyczyny zmiany, która 

zapamiętywana jest wraz z czasem modyfikacji 

oraz danymi osoby dokonującej zmiany.   

 

11 Udostępnianie  EDM- Dokumentacja medyczna 

może być wydana na wniosek pacjenta, który 

ma ustawowy dostęp do swojej dokumentacji 

medycznej oraz osoby przez niego uprawnione.  

Zakładana minimalna funkcjonalność powinna  

umożliwiać udostępnianie e-dokumentacji 

medycznej pacjenta w formie wydruku na 
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papierze lub zapisu do pliku PDF. 

 

12 Uprawnienia- z uwagi na wymagania prawne i 

zasady bezpieczeństwa moduł EDM powinien 

zapewniać ograniczenia dostępu do 

dokumentacji medycznej dla osób 

nieuprawnionych oraz  zapewnienie dostępu dla 

osób uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Obszar Stomatologiczny 

 

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1 Pomoc przy diagnozowaniu – przegląd historii 

leczenia według umiejscowienia lub według 

wizyt. 

 

 

2 Dostęp do szczegółowych informacji o wcześniej 

wykonanych zabiegach – np. informacja o 

rodzaju wypełnienia ułatwia właściwy dobór 

wiertła.  

 

3 Kontrola ilości pomyłek w rozliczeniach – przez 

np. błędne sprawozdanie usługi wykonanej na 

wcześniej usuniętym zębie.  

 

4 Pełna automatyzacja rozliczeń – automatyczne 

uzupełnianie wszystkich danych łącznie z 

wyliczaniem krotności.  

 

5 Kontrola realizacji świadczeń – weryfikacja 

częstotliwości wykonania limitowanych 

świadczeń. Np. umieszczony na diagramie 

symbol oznaczający wykonanie badania, po 

określonym czasie zostaje automatycznie 
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wyłączony. Jest to informacja, że kolejne takie 

badanie można już wykonać i skutecznie 

rozliczyć. 

6 Diagram zębowy- graficzne przedstawienie 

uzębienia pacjenta. 

 Dla każdego pacjenta tworzony jest 

niezależny diagram, na który nanoszone 

są wykonywane świadczenia, procedury 

 Możliwość  zapisania stanu uzębienia 

pacjenta, tzn. wszystkie ubytki w 

szczęce, żuchwie, próchnice i inne 

zmiany w uzębieniu i na błonie śluzowej 

jamy ustnej. 

 Zaproponowany w aplikacji sposób 

przedstawienia poszczególnych symboli 

świadczeń, na diagramie, może być 

modyfikowany przez użytkownika 

 System ma umożliwiać przedstawienie 

uzębienia w 2 trybach:  

- tryb podstawowy z zaznaczonymi 

powierzchniami zęba przeznaczony do 

zabiegów stomatologicznych np. 

wypełnienie 

- tryb specjalny –przeznaczony głównie 

do protetyki. 

 

 Do oznaczenia i umiejscowienia zębów 

na diagramie wykorzystanie  zasad 

oznaczania zgodne z zasadami 

oznaczania umiejscowienia procedur 

stomatologicznych przyjętych przez NFZ. 

 Stan uzębienia prezentowany jest na 

diagramie poprzez umieszczenie 

odpowiednich, symboli na odpowiednich 

elementach diagramu. 

 Opis  szczegółowego oznaczania 

obszarów jamy ustnej i numerów zębów 

wg normy  międzynarodowej,  

sformułowany przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie (FDI), zatwierdzony 
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przez Światową organizację Zdrowia 

(WHO) i Komitet Techniczny ISO/TC 106. 

 

 

 

2.5 Obszar Medycyna Pracy 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Ewidencja skierowania wystawionego przez 

pracodawcę/placówkę dydaktyczną 

 

2. Automatyczne podpowiadanie zalecanych badań 

i konsultacji wynikających z czynników 

szkodliwych 

 

3. Planowanie wizyt w terminarzu  

4. Badania ogólne: 

Karta badania profilaktycznego 

Dane ogólne 

Wywiad zawodowy 

Wywiad lekarski 

Badania przedmiotowe 

Wyniki badań i konsultacji 

Badania poszerzone 

Orzeczenie lekarskie 

Wydruk karty  

Wydruk orzeczenia dla pracownika 

Wydruk zaświadczenia dla ucznia 

 

5. Badania sanitarno-epidemiologiczne 
Dane pracodawcy 
Wyniki badań 
Orzeczenie  
Wydruk karty badań do celów sanitarno-
epidemiologicznych 
Wydruk orzeczenia lekarskiego do celów 
sanitarno-epidemiologicznych 
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6 Karta badania nauczyciela 
Karta badania nauczycieli  w celu wydania 
orzeczenia o konieczności udzielenia urlopu dla 
poratowania zdrowia. 
Wywiad zawodowy. 
Wywiad lekarski. 
Wyniki badań i konsultacji. 
Badania poszerzone. 
Orzeczenie lekarskie. 
Wydruk orzeczenia lekarskiego dla nauczycieli 
w celu udzielenia urlopu dla poratowania 
zdrowia. 

 

7. Umożliwienie wpisania konsultacji w Gabinecie 

lekarza specjalisty wraz z automatycznym 

przesłaniem do Gabinetu orzecznika 

 

8. Karta badania kierowcy. 
Wystawienie poprawnego orzeczenia dla 
kierowców Medycyna pracy. 
Okno skierowania 
Orzeczenie lekarskie dla kierowców pojazdów 
uprzywilejowanych lub przewożących wartości 
pieniężne. 
Orzeczenie lekarskie do badań kierowców 
określonych kategorii. 

 
 
 

 

 

 

 

2.6 Obszar Komercyjny 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Obsługa świadczeń finansowanych przez 

pacjentów lub finansowanych na podstawie 

umów komercyjnych.  

 

2. Moduł te zawiera podstawowe funkcje 

rejestrowania oraz rozliczania świadczeń 

komercyjnych umożliwiające wydruk rachunków, 

faktur VAT oraz paragonów fiskalnych.  

 

3. Zastosowanie modułu  przez lekarzy  
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prowadzących własne praktyki, jak i w większych 

jednostkach realizujących świadczenia na 

podstawie umów z kontrahentami. 

4. Funkcjonalność  w zakresie obsługi świadczeń 

komercyjnych obejmuję całą ścieżkę obsługi 

Pacjenta: począwszy od rezerwacji wizyty, przez 

rejestrację do realizacji wizyty w gabinecie. 

Elastyczna konstrukcja programu powinna 

pozwalać na łączną obsługę różnego rodzaju 

świadczeń w ramach realizacji wizyt jednego 

pacjenta. Mogą to być zarówno świadczenia 

finansowane przez pacjenta, umowy z 

kontrahentem komercyjnym, a także 

współfinansowane (np. częściowo przez 

pacjenta a częściowo z umowy). 

 

5. Konstrukcja programu ma pozwalać  na łączną 

obsługę różnego rodzaju świadczeń w ramach 

realizacji wizyt jednego pacjenta. Mogą to być 

zarówno świadczenia finansowane przez 

pacjenta, umowy z kontrahentem komercyjnym, 

a także współfinansowane (np. częściowo przez 

pacjenta a częściowo z umowy). 

 

6 Bieżąca kontrola płatności- dostęp do listy 

zrealizowanych wcześniej świadczeń oraz do 

stanu rozliczeń z wykazem usług wykonanych, 

ale nieopłaconych. 

 

7. Możliwości wyboru sposób finansowania usług: 

przez pacjenta, na podstawie umów 

komercyjnych, abonamentowych, czy też umów 

z NFZ. 

 

8. Zarówno na etapie rejestracji jak i rozliczenia 

końcowego wizyty jest możliwość wydruku 

rachunku, potwierdzenia wpłaty, faktury VAT lub 

paragonu 

 

9. Pakiet raportów i zestawień pozwalający na 

bieżąco kontrolować stan rozliczeń, realizacji 

umów.  

 

10. System zabezpieczeń i ostrzeżeń weryfikuje 

uprawnienia pacjenta do korzystania z 

określonych świadczeń. 
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2.7 Obszar Gabinet Diagnostyczny 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Moduł "Pracownia Diagnostyczna„ ma umożliwiać 

ewidencjonowanie danych medycznych zgodnie z 

wymogami tzw. Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej. W procesie autoryzacji wizyty 

diagnostycznej tworzone są dokumenty medyczne w 

formacie XML. W oknie prezentacji różnic 

przedstawiane są wszystkie wartości 

zaewidencjonowanych danych zapisanych w 

poszczególnych obszarach, z wyróżnieniem kolorem 

wartości dodanych, usuniętych, zmodyfikowanych 

starych i nowych. 

 

2. Moduł "Pracownia Diagnostyczna" ma pozwalać na :  

- przesyłanie zleceń do aparatów diagnostycznych z 

poziomu listy pacjentów do gabinetu 

- odbiór wyniku badania z poziomu wizyty 

diagnostycznej.  

Komunikacja z urządzeniami realizowana będzie w 

standardach HL7 2.3 oraz DICOM 3.0  

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Obszar Rehabilitacja 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1 Słownik zabiegów . 
Słownik powiązany z świadczeniem , procedurą ICD9, 
usługą komercyjną (uzupełnia i definiuje użytkownik) 

 

2 Słownik urządzeń. 
Urządzenie przypisuje się do miejsca i do urządzenia 
podpina się możliwe do wykonania zabiegi. 

 

3 Definiowanie harmonogramów dla urządzeń  

4 Planer/ terminarz. 
Możliwość rezerwacji w terminarzu jednego 
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zabiegu, jak również całego cyklu.  
Wyszukiwanie terminów, zapis terminów jako 
cyklu. Wpis do kolejki pierwsza wizyta nie 
powiązana w cykl jako oczekująca, kolejne 
wizyty powiązane w cykl jako kontynuacja. 

5 Gabinet fizykoterapeuty. 
Możliwość oceny stanu pacjenta za pomocą 
klasyfikacji ICF. Możliwość wprowadzenia 
opisu wykonanych czynności. 
 Możliwość wprowadzenia rozpoznania. 
Możliwość wystawienia zlecenia na wyroby 
medyczne. 
Możliwość wystawienia informacji do lekarza 
kierującego 

 

6 Wpis do księgi zabiegów  

7 Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej 

 

 

8 Rozliczenie 
Rozliczenie, podpowiadanie i uzupełnianie danych 
cyklu na podstawie poprawnie uzupełnionego 
słownika zabiegów. 

 

9 Automatyczne wykreślanie z kolejki po 
zrealizowanym ostatnim zabiegu z zaplanowanego 
cyklu. 
 

 

10 Plan zabiegów dla pacjenta  

11 Wydruk tabela do podpisu realizacji zabiegów lekarz 
/ pacjent 

 

12 Możliwość rozliczenia pacjenta  komercyjnie  

 

 

 

2.9 Obszar Menadżer Eksportów 

 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1 Moduł umożliwia sekwencyjne uruchamianie 

wielu eksportów, planowanie automatycznego 

uruchamiania eksportów, automatycznego 

odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania 

kopii zapasowej podczas eksportu.  

 

2 Planowanie eksportów realizowane za pomocą 

funkcjonalności definiowania schematów 
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różnych eksportów (DEKL, SWIAD, ZBPOZ, 

LIOCZ etc.). Program ma umożliwiać zarówno 

ręczne uruchamianie eksportów z poziomu 

Menedżera eksportów, jak i automatyczne 

wykonywanie wysyłek poprzez wskazanie 

schematu w Harmonogramie zadań. Możliwość 

wyłączenia wykonywania kopii zapasowej 

podczas eksportu danych, co znacząco wpływa 

na przyspieszenie tego procesu. 

3 Automatyczne wykonywanie zadań z 

harmonogramu w zakresie : 

 wykonywania kopii zapasowej poprzez 

określenie częstotliwości jej 

wykonywania oraz daty rozpoczęcia 

zadania, 

 uruchamiania eksportu poprzez 

wskazanie odpowiedniego schematu, 

określenie częstotliwości jego 

wykonywania oraz daty rozpoczęcia 

zadania, 

 odpytania eWUŚ poprzez określenie 

częstotliwości wykonania odpytania, 

daty rozpoczęcia zadania oraz 

wskazanie użytkownika programu 

posiadającego aktualne dane do 

logowania w systemie eWUŚ, 

 wysyłania zleceń oraz odbierania 

wyników badań przy wykorzystaniu 

modułu eWyniki Lab/Diag, poprzez 

określenie częstotliwości synchronizacji 

wyników badań. 

 Po zrealizowaniu zaplanowanego 

zadania system wyświetli raport 

wykonania, który dodatkowo może 

zostać wysłany na adres mailowy 

zdefiniowany w systemie przez 

użytkownika.  
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2.10 Obszar e-zwolnienia 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Funkcjonalność e-ZLA  ma umożliwiać 

wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich 

i bezpośrednie przekazywanie ich do PUE ZUS 

(Platforma Usług Elektronicznych ZUS) z 

wykorzystaniem aktywnego połączenia z 

Internetem . Większość informacji na zwolnieniu 

lekarskim podpowiadana jest automatycznie na 

podstawie danych pacjenta i danych wizyty. 

Zadaniem lekarza jest jedynie podanie okresu 

niezdolności do pracy oraz wskazania 

lekarskiego. Po zatwierdzeniu dokumentu i 

podaniu kodu PIN, zwolnienie jest wysyłane do 

PUE ZUS. 

 

2 możliwość  wystawienie zwolnień w przypadku 

problemów z komunikacją z PUE oraz używanie 

zwolnień w formie papierowej (np. w przypadku 

braku dostępu do komputera). Moduł pozwala 

również na prostą elektronizację zwolnień 

wystawionych w formie papierowej bez 

konieczności używania PUE. 

 

3 Współpraca z : 

 certyfikatu ZUS, profilu ePUAP lub 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

(w celu autoryzacji dokumentów), 

 aktywnego profilu lekarza na PUE ZUS, 

 

 

 

 

 

 

2.11 Obszar e-Archiwum 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Rozwiązanie do przechowywania dokumentów 

systemu przychodni wyposażone w 

rozbudowany system zabezpieczeń i 
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zarządzanie udostępnianiem dokumentów. Z 

punktu widzenia użytkownika korzystanie z 

dokumentów przechowywanych lokalnie i 

przechowywanych w archiwum nie powinno 

wymagać żadnych dodatkowych działań.  

2 Minimalna lista dokumentów które mogą być 

przechowywane w eArchiwum: 

 Dokumenty e-ZLA – elektroniczne 

zwolnienia lekarskie 

 Urzędowe poświadczenie przedłożenia – 

potwierdzenie weryfikacji e-ZLA 

 Wynik badania laboratoryjnego – wymaga 

posiadania modułu eWyniki Lab 

 Wynik badania diagnostycznego – 

wymaga posiadania modułu eWyniki Diag 

 Dokument e-Recepty 

 Dokument anulujący – Powstaje 

automatycznie na skutek usunięcia 

utworzonego już dokumentu e-Recepty 

 Udostępniona dokumentacja medyczna – 

Dokumenty w formacie XML HL7 CDA. 

Wymaga posiadania modułu EDM 

 Karta informacyjna leczenia szpitalnego 

(EDM) – Wymaga posiadania modułu 

Hospitalizacje 

 Informacja dla lekarza kierującego (EDM) 

 Dokumenty pacjenta - dokument 

udostępniony aplikacji mobilnej Informacje 

Medyczne. 

 Załączniki – wszelkie dokumenty 

umieszczone w danych pacjenta lub 

wizyty w formie załączników, skanów, 

zdjęć …  

 

3  

Zapisywanie dokumentów w eArchiwum z opcją 

definiowania zakresu dokumentów, które mają 

być automatycznie umieszczane w eArchiwum. 
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Szybki dostęp – określanie czasu przez jaki 

kopie dokumentów przekazanych do archiwum 

będą dostępne w bazie lokalnej, dla zapewnienia 

najszybszego możliwego dostępu do tych 

dokumentów. 

Udostępnianie dokumentów pacjentom – 

pozawala przekazać wybrany dokument do 

aplikacji mobilnej Informacje Medyczne.  

- Eksport XML – w formacie XML HL7 CDA 

- Eksport załącznika 

- Podgląd dokumentu 

 

 

 

2.12 Obszar e- Wyniki Lab 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Moduł umożliwia automatyczną wymianę danych 

z wybranym laboratorium. Moduł umożliwia 

przesyłanie zleceń bezpośrednio z systemu 

Przychodni do systemu LIS laboratorium, 

automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich 

do dokumentacji medycznej.  

 

2 Wszystkie działania związane zarówno z 

wystawieniem zlecenia jak i odczytaniem 

wyników, wykonywane są bezpośrednio w 

aplikacji Przychodni. Cała komunikacja odbywa 

się w pełni automatycznie i nie wymaga 

dodatkowych działań ze strony użytkownika. 

Zlecone przez lekarza badania są automatycznie 

przesyłane do laboratorium, a po ich realizacji i 

odbiorze wyniku przez aplikację są zapisywane 

w kartotece pacjenta oraz prezentowane 

lekarzowi podczas następnej wizyty. 

Automatyczny obieg informacji sprawia, że 

wyników badań nie trzeba wprowadzać do 

systemu ręcznie, dzięki czemu w znacznym 

stopniu wyeliminowane zostaje ryzyko 

popełnienia pomyłek. 
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3 Rozbudowany system obsługi wyników badań 

uwzględnia indywidualne normy dla każdej 

pozycji oraz możliwość importu załączników 

graficznych (np. zdjęć). 

 

4 Lekarz rozpoczynający kolejną wizytę pacjenta 

otrzymuje automatyczne powiadomienie o 

nowych wynikach badań, jakie zostały wykonane 

dla tego pacjenta, z oznaczeniem wyników 

przekraczających normę. Ponadto wyniki 

odebrane z laboratorium będą cały czas 

dostępne do wglądu w kartotece pacjenta. 

 

5 Wysyłanie zleceń i odbieranie wyników 

bezpośrednio w programie przychodni. 

Pełna automatyzacja wymiany danych. 

Stały dostęp do informacji o statusie zlecenia. 

Proste dodawanie wyników do dokumentacji 

medycznej. 

Skrócenie czasu niezbędnego do analizy 

wyników i wykonania koniecznych zapisów w 

dokumentacji. 

 

 

 

2.13 Obszar skanowania dokumentów Xpress Scan 

L.p. Wymagana funkcjonalność  Oferowana funkcjonalność  

1. Moduł Xpress Scan ma umożliwiać 

bezpośrednie skanowanie dokumentów z 

urządzeń wielofunkcyjnych Xerox, Epson oraz 

skanerów Canon wprost do systemu Przychodni. 

Sposób przekształcenia dokumentów do postaci 

elektronicznej. Wszystkie czynności 

wykonywane są przy pomocy panelu 

urządzenia, a dokumenty zostają automatycznie 

umieszczane we właściwych kartotekach 

pacjenta oferowanego systemu. 
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2.14 Prace instalacyjne i wdrożeniowe 2.1 – 2.13  

 

W ramach wdrożenia Wykonawca wykona: 

 pełną instalację najnowszej wersji oferowanego oprogramowania na dostarczonym 

serwerze pkt 1.1 wraz z odpowiednim silnikiem bazy danych. 

 migrację danych z użytkowanego systemu OPIMED24  do oferowanego systemu 

medycznego. 

Zakres migracji 

- struktura organizacyjna przychodni 

- personel przychodni 

- dane osobowe pacjentów 

- dane dotyczące zrealizowanych wizyt wraz z rozpoznaniami ICD10, ICD9 oraz 

dane z gabinetu medycznego (m.in. opis badań fizykalnych i wywiadu medycznego, 

informacja o przepisanych lekach, wystawionych skierowaniach, zaleceniach 

lekarskich) – pełna dokumentacja medyczna pacjenta. Bez danych rozliczeniowych 

NFZ 

- stale podawane leki pacjentom 

- wyniki badań laboratoryjnych 

- załączniki do dokumentacji w postaci plików PDF 

- szablony tekstów standardowych utworzonych indywidualnie przez personel (np. 

szablony używane podczas wywiadów lekarskich, zaleceń, badań fizykalnych itp.) 

- deklaracje POZ 

- zaplanowane rezerwacje/ kolejki oczekujących (dane pacjentów oczekujących wraz 

z wykreślonymi pacjentami 3 miesiące wstecz) 

- skierowanie dla wizyt planowanych powiązanych z harmonogramem przyjęć 

(kolejkami oczekujących) 

- aktywne zlecenia na badania laboratoryjne  

 Instalację i konfigurację dostarczanych modułów w środowisku IT Zamawiającego. 

 Integrację oferowanego systemu z istniejącym oprogramowaniem laboratoryjnym 

Centrum firmy Marcel 

 Integracji oferowanego systemu z istniejącym systemem skanowania Xpres Skan  

(Urządzenia skanujące to Xerox Versalink B405) 

  Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych grup pracowników 

- lekarze -   w 3 grupach  w ilości min. 3  godzin dla każdej grupy (w co najmniej 

dwóch różnych terminach) 

- pielęgniarki/rejestratorki medyczne  w 4 grupach  w ilości min. 2  godzin dla każdej 

grupy (w co najmniej trzech różnych terminach) 

- personel gabinetu stomatologicznego w 3 grupach  w ilości min. 2  godzin dla 

każdej grupy (w co najmniej dwóch różnych terminach) 

- personel gabinetu rehabilitacyjnego w 2 grupach w ilości min. 3  godzin dla każdej 

grupy (w co najmniej dwóch różnych terminach) 

- personel działu administracyjnego w ilości min. 3  godzin dla jednej grupy 


