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1 Wstęp

Aplikacja Oddział ma na celu wspomaganie pracy oddziałów szpitalnych. Umożliwia
opisanie  wszystkich  etapów  pobytu  pacjenta  na oddziale,  począwszy  od jego
przyjęcia,  przez  opis  medyczny  jego  stanu  (diagnozę),  wykonanych  procedur,
podanych leków itp., aż po moment opuszczenia oddziału i szpitala. Prowadzi księgi
szpitalne: Księgi Oddziałowe, Księgę Główną, Księgi  Oczekujących, Księgi  Zgonów,
Księgi  Noworodków.  Pozwala  na wykonywanie  podstawowej  sprawozdawczości
z pracy oddziału.

2 Obsługa procesów przyjęcia na Oddział

Jak  opisano  we  wstępie  niniejszej  dokumentacji,  moduł  Oddział  ma  za  zadanie
wspomaganie  pracowników  szpitala  m.  in.  w  zakresie  przyjęcia  pacjentów  na
oddział szpitalny.

System umożliwia przyjęcie pacjenta na oddział na kilka sposobów. Poprzez:

· Proces przyjęcia pacjenta przysłanego - Przyjęcie pacjenta przysłanego

· Proces szybkiego przyjęcia - Szybkie przyjęcie .

· Proces  przyjęcia  w  trybie  awaryjnym  /  OIOM -  Przyjęcie  pacjenta  na  oddział  w

trybie awaryjnym / OIOM .

Z  poziomu  wyżej  wymienionych  procesów  istnieje  możliwość  zarejestrowania
odmowy  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  szpitalny.  Funkcjonalność  anulowania
przyjęcia  pacjenta  na  oddział  została  opisana  w  rozdziale:  Odmowa  przyjęcia

pacjenta na oddział .

2.1 Przyjęcie pacjenta przysłanego

Pacjent  może być przyjmowany na oddział  szpitalny z Izby  Przyjęć  bądź  z  innego
oddziału.  Proces  przyjęcia  pacjenta  przysłanego  składa  się  z  następujących
czynności:

· Wywołanie  okna  Lista  pacjentów  -  (nazwa  oddziału)  z  listą  pacjentów
skierowanych na oddział z Izby Przyjęć bądź z innego oddziału

· Wybór z listy właściwego pacjenta przysłanego

· Użycie przycisku Przyjmij

· Uzupełnienie i  zapisanie danych dotyczących przyjęcia wybranego pacjenta na
oddział.

Szczegółowy opis procesu:

Proces  przyjęcia  na  oddział  pacjenta  przysłanego  rozpoczyna  się  z  okna  Lista
pacjentów  -  (nazwa  oddziału).  Szczegółowy  opis  tego  okna  znajduje  się  w

rozdziale:  Lista  pacjentów  oddziału .  Wywołanie  okna  z  listą  pacjentów
przysłanych możliwe jest na dwa sposoby:

1.  po  wybraniu  opcji  do  przyjęcia  z grupy  zadaniowej  Pacjenci  oddziału  na
ekranie głównym: 
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Liczba  znajdująca  się  przy  opcji  do  przyjęcia  informuje  o  ilości  pacjentów
przysłanych, oczekujących na przyjęcie na oddział. 

2.  Po  kliknięciu  w  grupę  zadaniową  Pacjenci  oddziału  lub  po  prostu  w  ikonę
symbolizującą tę grupę:

Wybierając  pierwszy  z  opisanych  sposobów,  wywołana  zostanie  lista  pacjentów
oddziału automatycznie zawężona do tych pacjentów o statusie Przysłany:



13Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Przyjęcie pacjenta przysłanego 

Wybierając  drugi  sposób  wywołania  listy  pacjentów,  użytkownik  sam  musi
ograniczyć listę pacjentów do tych o statusie  Przysłany.  Jest  to  możliwe  poprzez
wybór opcji Przysłany z rozwijalnej listy pola tekstowego Status, w sekcji Kryteria
i użycie przycisku Szukaj:

Kolejnym krokiem jest wybór pacjenta z listy, który ma zostać przyjęty na oddział
poprzez podświetlenie wybranej pozycji w tabeli i użycie przycisku Przyjmij:
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Po  wyborze  opcji  Przyjmij  pojawi  się  dodatkowe  okno  Przyjęcie  na  oddział,  w
którym  należy  wprowadzić  informacje  dotyczące  przyjęcia  pacjenta  na  wybrany
oddział. 

Opis  okna z danymi  dotyczącymi  przyjęcia pacjenta  na  wybrany  oddział,  znajduje
się  w  innym  rozdziale  niniejszej  dokumentacji:  Ewidencja  danych  przyjęcia  na

oddział .

2.2 Szybkie przyjęcie

Szybkie przyjęcie (bezpośrednie przyjęcie pacjenta na oddział)  polega na przyjęciu
pacjenta  do  szpitala  z  innego  oddziału  lub  przyjęcie  z  pominięciem  izby  przyjęć
(bez  konieczności  wypisu).  Bezpośrednie  przyjęcie  na  oddział  umożliwia  przycisk
poleceń  Przyjmij  bezpośrednio.  Przycisk  ten  widoczny  jest  jednak  tylko  dla
włączonego  parametru  konfiguracyjnego:  ORGANIZACJA_OBS_IP  (Kod  Izby
przyjęć obsługującej tą jednostkę):

Użycie przycisku  Przyjmij  bezpośrednio  spowoduje wywołanie dodatkowej  sekcji

20
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Szybkie przyjęcie 

tematycznej Nowy pacjent:

Wybór przycisku spowoduje rozwinięcie pól sekcji.

Aby  rozpocząć  proces  szybkiego  przyjęcia  pacjenta  na  oddział,  należy  wykonać
następujące czynności:

· wpisanie daneych pacjenta w polach widocznych po prawej  stronie  sekcji  Nowy
pacjent - Nazwisko, Imię, Płeć, ID pacjenta, nr PESEL

· lub w sytuacji, gdy jest to pacjent o nieznanej tożsamości - należy zaznaczyć pole
wyboru NN, widoczne z lewej strony opisywanej sekcji

· użycie przycisku Przyjmij na oddział.

Na tym etapie opisywanego procesu system może zachować się w różny sposób:

1.Jeżeli wprowadzone dane odpowiadają danym pacjentów istniejących już w bazie
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danych modułu, system wywoła Rejestr pacjentów z listą pacjentów psujących
do  danych  wpisanych  w  polach  z  prawej  sekcji  Nowy  pacjent.  Sytuacja  ta

opisana została w rozdziale: Szybkie przyjęcie przez wybór pacjenta z rejestru .

2.Jeżeli natomiast wprowadzone w polu szybkiego wyszukiwania dane nie pasują do
żadnego pacjenta znajdującego się w bazie danych modułu, system wywoła okno,
za pomocą którego będzie można  dodać  nowego  pacjenta  do  tej  bazy.  Opis  tej
sytuacji  znajduje  się  w  rozdziale:  Szybkie  przyjęcie  przez  dodanie  nowego

pacjenta do systemu .

3.Z kolei w sytuacji, gdy zaznaczono pole wyboru NN, sekcja Nowy pacjent zmieni
swój  wygląd  w  sposób  umożliwiający  rejestrację  pacjenta  NN,  czyli  pacjenta  o
nieznanej  tożsamości.  Opis  procesu  przyjęcia  pacjenta  o  nieznanej  tożsamości

znajduje się w rozdziale: Szybkie przyjęcie pacjenta NN .

2.2.1 Szybkie przyjęcie przez wybór pacjenta z rejestru

Proces szybkiego przyjęcia na oddział  przez wybór pacjenta z rejestru składa się z
następujących czynności:

· wpisanie danych pacjenta w polach sekcji tematycznej Nowy pacjent wywołanej
przyciskiem  Przyjmij  bezpośrednio  i  użycie  przycisku  poleceń  Przyjmij  na
oddział:

· wybór  właściwego  pacjenta  z  okna  Przyjęcie  nowego  pacjenta  >  Rejestr
pacjentów  (zaznaczenie  właściwej  pozycji  i  użycie  przycisku  Wybierz),  jeżeli
wprowadzone  dane  w  polach  sekcji  tematycznej  Nowy  pacjent  odpowiadają
danym pacjentów istniejących już w bazie danych modułu:

16

17

18



17Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Szybkie przyjęcie 

Szybkie przyjęcie przez wybór pacjenta z rejestru

· uzupełnienie  i  zapisanie  danych  dotyczących  przyjęcia  pacjenta  na  Oddział  -

Ewidencja danych szybkiego przyjęcia pacjenta na oddział .

2.2.2 Szybkie przyjęcie przez dodanie nowego pacjenta do systemu

Proces szybkiego przyjęcia na oddział  przez dodanie nowego pacjenta  do  systemu
składa się z następujących czynności:

· wpisanie danych pacjenta w polach sekcji tematycznej Nowy pacjent wywołanej
przyciskiem  Przyjmij  bezpośrednio  i  użycie  przycisku  poleceń  Przyjmij  na
oddział:

· dodanie danych nowego pacjenta i zapisanie ich w bazie modułu (w sytuacji, gdy
wprowadzone dane w polach sekcji  tematycznej  Nowy pacjent  nie odpowiadają
danym  żadnego  pacjenta  znajdującego  się  w  bazie  danych  modułu)  -  Dane
pacjenta.

19
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Szybkie przyjęcie przez dodanie nowego pacjenta do systemu

· uzupełnienie  i  zapisanie  danych  dotyczących  przyjęcia  pacjenta  na  Oddział  -

Ewidencja danych szybkiego przyjęcia pacjenta na oddział .

2.2.3 Szybkie przyjęcie pacjenta NN

Proces  szybkiego  przyjęcia  pacjenta  o  nieznanej  tożsamości  (pacjenta  NN)  na
oddział składa się z następujących czynności:

· zaznaczenie  pola  wyboru  NN  w  sekcji  tematycznej  Nowy  pacjent  wywołanej

przyciskiem  Przyjmij  bezpośrednio  w  oknie  Lista  pacjentów  -  (nazwa
oddziału):

· zarejestrowanie  w  systemie  pacjenta  NN  poprzez  wypełnienie  wymaganych  pól
(Płeć, Opis NN) i użycie przycisku poleceń Przyjmij na oddział:

19
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Szybkie przyjęcie 

Szybkie przyjęcie pacjenta NN

Szczegółowy  opis  dodawania  do  bazy  danych  pacjenta  o  nieznanej
tożsamości znajduje się w rozdziale: Dane pacjenta.

· uzupełnienie i  zapisanie danych dotyczących przyjęcia pacjenta NN na  Oddział  -

Ewidencja danych szybkiego przyjęcia pacjenta na oddział .

2.2.4 Ewidencja danych szybkiego przyjęcia pacjenta na oddział

Finalnym  oknem  wywoływanym  w  procesie  szybkiego  (bezpośredniego)  przyjęcia
pacjenta na oddział jest okno Przyjęcie na oddział:

W wywołanym oknie należy uzupełnić  pola:  Nr  i  Rok  Księgi  Oddziałowej,  Data
przyjęcia, Odcinek, Lekarz prowadzący oraz Kod świadczenia. Dodatkowo (nie
wymagane  przez  system)  można  uzupełnić  pola:  Sala/łóżko,  Źródło
finansowania, Jednostka kalkulacyjna PZH oraz Stan pacjenta.

Bardziej  szczegółowy  opis  okna  znajduje  się  w  rozdziale:  Ewidencja  danych

przyjęcia na oddział .

2.3 Przyjęcie pacjenta na oddział w trybie awaryjnym / OIOM

System umożliwia przyjęcia pacjenta na bieżący oddział, który przebywa aktualnie
na innym oddziale, w trybie:

· awaryjnym  -  z  zarejestrowaniem  wypisu  na  poprzednim  oddziale  oraz
zarejestrowanie kolejnego/nowego pobytu na oddziale bieżącym.

· OIOM  -  bez rejestrowania  wypisu  na  innym  oddziale,  bez  rejestracji  kolejnego/
nowego pobytu ('wydelegowanie' na bieżący oddział)

Aby  przyjąć  pacjenta  w  trybie  awaryjnym,  użytkownik  musi  mieć  nadane
uprawnienie:  10123 - 'Przyjęcie pacjenta w trybie  awaryjnym  z  innego  oddziału',
dla trybu OIOM jest to uprawnienie: 10124 - 'Przyjęcie pacjenta w trybie OIOM'.

Jeżeli  użytkownik  posiada  przynajmniej  jedno  z  wyżej  wymienionych  uprawnień,
wtedy  w  oknie  z  listą  pacjentów  oddziału,  w  kryteriach  wyszukiwania,  aktywne
będzie  pole  wyboru  cały  szpital  (ale  tylko  po  wprowadzeniu  danych  w  polu
wyszukiwania nazwiska lub  numeru PESEL).  Po  zaznaczeniu  tego  pola  użytkownik
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będzie  miał  możliwość  wyszukiwania  pacjentów  z  całego  szpitala  (wszystkich
oddziałów).

Po  wyszukaniu  i  zaznaczeniu  właściwego  pacjenta  na  liście  pacjentów  oddziału,
dostępne będą funkcje:

· Przyjęcie awaryjne - jeżeli użytkownik posiada prawo 10123

· Przyjęcie w trybie OIOM0 - jeżeli użytkownik posiada prawo 10124:

Ewidencja danych w procesie przyjęcia pacjenta w trybie awaryjnym odbywa się w
identyczny sposób, jak opisano w rozdziale: Ewidencja danych przyjęcia na Oddział

.  Natomiast  wybór  opcji  Przyjęcie  w  trybie  OIOM,  powoduje  automatyczne
dopisanie wybranego pacjenta do listy pacjentów oddziału bieżącego.

2.4 Ewidencja danych przyjęcia na Oddział

Niezależnie  od  wyboru  sposobu  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  szpitalny,  system
zawsze odsyła użytkownika do finalnego okna tego procesu - Przyjęcie na oddział.
Okno to może przyjmować różną postać, w zależności  od  sytuacji, w jakiej  pacjent
zostaje przyjęty do szpitala. Na oddział przyjmowani mogą być pacjenci  skierowani

20
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Ewidencja danych przyjęcia na Oddział 

z  izby  przyjęć,  pacjenci  z  innych  oddziałów  szpitalnych  oraz  noworodki,  których
poród odbył się w szpitalu.

Poniżej zaprezentowane zostało okno Przyjęcie na oddział, które wywoływane jest
w sytuacji przyjmowania pacjenta skierowanego z izby przyjęć:

W  przypadku  pacjentów  skierowanych  na  oddział  z  izby  przyjęć  bądź  z  innego
oddziału, okno Przyjęcie na oddział jest podzielone na trzy zakładki tematyczne:

· Podstawowe dane pobytu  

· Poprzedni oddział

· Skierowanie

· Uzasadnienie przyjęcia.

Zakładka Podstawowe dane pobytu

Zakładka  zawiera  najistotniejsze  dane  dotyczące  przyjęcia  pacjenta  na  oddział.
Polami  wymaganymi  są:  Nr i  Rok  Księgi  Oddziałowej,  Datę  przyjęcia,  Lekarz
przyjmujący,  Lekarz  prowadzący,  oraz  Kod  świadczenia.  Dodatkowo  (nie
wymagane  przez  system)  można  uzupełnić  pola:  Sala/łóżko,  Źródło
finansowania, Kod świadczenia, Jednostka kalkulacyjna PZH, Stan pacjenta,
Podstawa przyjęcia oraz Artykuł podstawy przyjęcia.

Pole Odcinek pojawia się  tylko  wtedy,  gdy  wybrany  oddział  docelowy
pacjenta przypisany ma  w  strukturze  organizacyjnej  odcinek  lub  kilka
odcinków oddziałowych (jednostki podrzędne).

Dodatkowo, za pomocą parametru  konfiguracyjnego:  SYSTEM.WALID
\PRZYJODDZ\ODCINEK  (wymagane wpisanie odcinka  przy  przyjęciu
na oddział) można uaktywnić opcję Pole wymagane w odniesieniu  do
pola Odcinek.

Jeżeli  pacjent  posiada  wpis  w  kolejce  oczekujących  to  do  grupy
danych Historia choroby oraz Hospitalizacja przepisywane są (jeśli
są wypełnione w skierowaniu): data skierowania, data wpisu do kolejki,
lekarz  kierujący,  instytucja  kierująca,  numer  karty  DILO,  jednostka
kierująca, rozpoznanie ze skierowania

Zakładka Poprzedni oddział
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Jeśli  przyjęcie  na  oddział  dotyczy  pacjenta  skierowanego  z  innego  oddziału
szpitalnego, zakładka ta zawierać będzie dane z poprzedniego oddziału. 

W  zakładce  nie  można  wprowadzać  żadnych  zmian,  ponieważ  wszystkie  pola  są
nieaktywne.

W  zakładce  Skierowanie  znajdują  się  dane  dotyczące  skierowania  pacjenta  do
szpitala. 



23Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Ewidencja danych przyjęcia na Oddział 

Zakładka ta nie podlega edycji.

Zakładka Uzasadnienie przyjęcia zawiera pole umożliwiające wprowadzenie opisu
uzasadnienia przyjęcia pacjenta na oddział.

Zakładka Księga oczekujących zawiera wpisy do 'Księgi oczekujących'  (do kolejki
powiązanej  z  tą  jednostką,  tego  pacjenta,  aktywne).  Istnieje  możliwość  wyboru
jednego  z  wpisów,  poprzez  wybór  znacznika  w  pierwszej  kolumnie.  Taki  wpis
zostanie  powiązany  z  opieką  oraz  zrealizowany  w  zależności  od  ustawień  kolejki.
Wycofanie tak przyjętego pacjenta powoduje odpięcie wpisu.
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Przyjęcie noworodka na oddział

W  sytuacji,  gdy  na  oddział  przyjmowany  jest  noworodek  w  trybie  Przyjęcie
noworodka  w  wyniku  porodu  w  tym  szpitalu,  okno  Przyjęcie  na  oddział
przybiera  nieco  inną  postać  niż  w  przypadku  wyżej  opisanych  sytuacji,  jednak
całość procesu jest analogiczna.

Po  uzupełnieniu  wszystkich  danych  przyjęcia  pacjenta  na  oddział,  należy  użyć
przycisku  Przyjmij.  Jego  użycie  spowoduje  automatyczne  zamknięcie  okna  z
danymi  przyjęcia.  Po  zatwierdzeniu  danych  przyjęcia  na  oddział,  status  pacjenta
przyjmowanego zmieni się automatycznie na status: Na oddziale.
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Odmowa przyjęcia pacjenta na oddział 

2.5 Odmowa przyjęcia pacjenta na oddział

Proces odmowy przyjęcia pacjenta na oddział należy rozpocząć dokładnie tak samo,

jak  proces  przyjęcia  pacjenta  przysłanego  (Przyjęcie  pacjenta  przysłanego ),
czyli:

· wywołanie  okna  Lista  pacjentów  -  (nazwa  oddziału)  z  listą  pacjentów
skierowanych na oddział z izby przyjęć bądź z innego oddziału

· wybór z listy właściwego pacjenta przysłanego

· użycie przycisku Odmów (przyjęcia).

Użycie przycisku Odmów (przyjęcia) wywoła dodatkowe okno, w którym znajdują
się informacje wprowadzone podczas przyjmowania pacjenta na izbę przyjęć. Pola w
tym  oknie  są  nieaktywne,  zatem  użytkownik  na  tym  etapie  nie  może  już
wprowadzać żadnych zmian. 

Użycie  przycisku  Odmów  (przyjęcia)  spowoduje  anulowanie  przyjęcia  danego
pacjenta na oddział i powrót na listę pacjentów izby przyjęć, z której pacjent został
skierowany, gdzie ponownie otrzyma status Na obserwacji.

3 Obsługa pobytu pacjenta na Oddziale

Proces  obsługi  pobytu  pacjenta  następuje  zaraz  po  zakończeniu  procesu  jego
przyjęcia  na  oddział  szpitalny,  czyli  po  wprowadzeniu  i  zapisaniu  wszystkich
niezbędnych danych dotyczących przyjęcia pacjenta na wybrany oddział (Ewidencja

danych przyjęcia na oddział ). 

Obsługa  pobytu  pacjenta  na  Oddziale  odbywa  się  z  poziomu  okna  Dane  pobytu
pacjenta  i  składa  się  z  wielu  etapów  polegających  na  wprowadzaniu  danych
medycznych  dla  przyjętego  pacjenta.  Obsługę  tych  etapów  umożliwiają
poszczególne grupy danych, które dzielą opisywany ekran.
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Etapy obsługi pobytu pacjenta na Oddziale, a tym samym grupy danych okna Dane
pobytu pacjenta, szczegółowo opisane zostały w kolejnych rozdziałach:

· Hospitalizacja

· Pobyt oddziałowy

· Historia choroby

· Uzupełnianie danych medycznych

· Zlecenia badań i zabiegów

· Wyniki badań i pomiarów

· Opieka pielęgniarska

· Poród

· Karta noworodka

· Dostęp do dokumentacji medycznej

· Rozliczenia z NFZ .

Grupa danych Zakończenie pobytu, to  ostatni  etap  procesu  obsługi  pacjenta  na
oddziale, a zarazem początek procesu zakończenia pobytu pacjenta w tej jednostce.
Obsługa  procesu  zakończenia  pobytu  pacjenta  na  oddziale,  znajduje  się  w
odrębnym rozdziale niniejszej dokumentacji - Zakończenie pobytu na Oddziale.

3.1 Hospitalizacja

Pierwsza grupa danych okna Dane pobytu pacjenta zawiera informacje dotyczące
wszystkich  hospitalizacji  pacjenta  z  podziałem  na  miejsca  pobytu  zgodnie  ze
strukturą szpitala. 
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Hospitalizacja 

Dane  hospitalizacji  pacjenta  zgrupowane  zostały  dodatkowo  na  kilku  górnych
zakładkach tematycznych:

· Dane hospitalizacji

· Wizyty i hospitalizacje

· Depozyt

· Rozpoznania hospitalizacji

· Rehabilitacja  stacjonarna  -  aktywna  tylko  dla  oddziałów  uprawnionych  do
prowadzenia  specjalizacji  w  dziedzinie  rehabilitacja  medyczna  (rehabilitacja
neurologiczna, rehabilitacja neurologiczna dla dzieci, rehabilitacja kardiologiczna,
rehabilitacja kardiologiczna dla dzieci, rehabilitacja dla dzieci, rehabilitacja). 

W zakładce pierwszej  -  Dane hospitalizacji  znajdują się dane dotyczące bieżącej
hospitalizacji, podzielone na:

· dane przyjęcia pacjenta do szpitala (sekcja tematyczna Przyjęcie)

Uwaga:  w  sekcji  tematycznej  Przyjęcie  znajduje  się  przycisk

.  Użycie  przycisku  spowoduje  wykasowanie  wartości
domyślnej  pola  Miejsce  zakwaterowania.  Wybór  z  rozwijalnej  listy,  znajdującej
się  obok  przycisku,  opcji  Pokaż  zmiany  miejsca,  spowoduje  wywołanie  okna
modalnego Historia miejsc zakwaterowania.

· dane  związane  ze  skierowaniem  pacjenta  do  szpitala  (sekcja  tematyczna
Skierowanie)

· dane związane z jednostkami i ich kodami resortowymi, przez które pacjent został
przyjęty do szpitala (sekcja tematyczna Kody resortowe)

· informacje dotyczące wypisu pacjenta ze szpitala (sekcja tematyczna Wypis).

Uwaga:  dla  JOS  typu  SOR  pole  Podstawa przyjęcia  zmienia  nazwę  na  Powód
udzielenia świadczenia oraz zostaje rozszerzone o nowe wartości:

· Przekazanie  przez  zespół  ratownictwa  -  odmowa/nieudzielenie  świadczeń  przez
SOR lub IP innego świadczeniodawcy
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· Odmowa/nieudzielenie świadczeń przez AOS

· Odmowa/nieudzielenie świadczeń przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

· Przekazanie przez zespół ratownictwa - inne

· Osoba bez skierowania zgłaszająca się do SOR

Uwaga!  W  sekcji  tematycznej  Skierowanie  obsługiwany  jest  parametr
konfiguracyjny  DOM_SKIER_INSTLEK_PUSTY  -  'Pusty  lekarz  oraz  instytucja
kierująca na skierowaniu'. Parametr odpowiada za walidację pól  Lekarz  kierujący
oraz Instytucja kierująca. Jeżeli wartość parametru wynosi '0-Nie' to wypełnienie
tych  pól  nie  jest  wymagane.  Jeżeli  wartość  parametru  wynosi  '1-Tak'  (wartość
domyślna) to wypełnienie pól jest wymagane. 

W  kolejnej  zakładce  tematycznej  opisywanego  okna  -  Wizyty  i  hospitalizacje
znajduje  się  lista  wszystkich  wizyt  i  hospitalizacji  pacjenta  w  szpitalu  oraz
przychodniach szpitalnych:

Okno  z  listą  wizyt  i  hospitalizacji  opisany  został  w  kolejnym  rozdziale  -

Hospitalizacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne .

Trzecia  zakładka  okna  Dane  pobytu  pacjenta  -  Depozyt  zawiera  informacje
dotyczące  przekazania  przez  pacjenta  do  depozytu  szpitalnego  swoich  rzeczy
osobistych:

31
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Jeżeli  na  liście  depozytów  znajduje  się  bardzo  dużo  pozycji,  istnieje  możliwość
wyszukania  tej  właściwej  za  pomocą  kryteriów  wyszukiwania.  Zarejestrowanie
przekazania rzeczy pacjenta do szpitalnego depozytu,odbywa się w osobnym oknie
wywołanym przyciskiem Dodaj.

System zabroni zarejestrowania nowego depozytu, jeżeli istnieje inny
nie wydany. 

Numer  w  księdze  depozytów  nadawany  jest  automatycznie  (kolejny  wolny).
Następnie  należy  określić  datę  przyjęcia  depozytu  oraz  dane  personelu
przyjmującego.

Zarejestrowanie  wydanie  depozytu  odbywa  się  poprzez  zaznaczenie  właściwej
pozycji  w tabeli  z  lista depozytów i  użycie przycisku Edytuj. W  wywołanym  oknie
Dane depozytu należy uzupełnić wszystkie dane dotyczące wydania depozytu oraz
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dane zatwierdzenia jego wydania.

W ostatniej zakładce opisywanego okna -  Rozpoznania hospitalizacji  zawarte są
informacje na temat  rozpoznania głównego  hospitalizacji  oraz  maksymalnie  pięciu
rozpoznań współwystępujących hospitalizacji:

Użytkownik ma możliwość wskazania rozpoznań współwystępujących bez określenia
ich  kolejności.  Wybrane  rozpoznania  współwystępujące  prezentowane  są  zatem
zgodnie z kodem rozpoznania.

Użycie  przycisku  Wyznacz  ponownie  powoduje  automatyczne  uzupełnienie  pól
Główne  oraz  Jednostka.  Wartości  pól  Główne  oraz  Jednostka  pobierane  są  z
rozpoznań końcowych. 

Tak  jak  wspomniano  na  początku  rozdziału,  w  grupie  danych  Hospitalizacja
aktywna może być dodatkowa zakładka tematyczna Rehabilitacja stacjonarna:

Zakładka  ta  jest  formularzem  dotyczącym  rehabilitacji  stacjonarnej,  który
wypełniany  jest  dla  pacjentów  przebywających  na  oddziałach  o  tej  specjalności.
Dokładnie  są  to  oddziały  o  następującym  kodzie  resortowym  części  VIII
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(specjalność komórki):

· 4300 - Oddział rehabilitacji

· 4301 - Oddział rehabilitacji dla dzieci 

· 4306 - Oddział rehabilitacji neurologicznej

· 4307 - Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

· 4308 - Oddział rehabilitacji kardiologicznej

· 4309 - Oddział rehabilitacji kardiologicznej dla dzieci

Pola Liczba dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do
przyjęcia na oddział rehabilitacji oraz Ocena czynności dnia codziennego wg
skali Barthel ADL, zawierają pola kalendarzowe, wybranie przez użytkownika daty
zachorowania lub daty wypisu wyznacza automatyczne uzupełnienie wymienionych
pól  liczbowych  odpowiednimi  wartościami  (w  polu  Liczba  miesięcy  od
zachorowania  wyznaczana  jest  wartość  względem  daty  bieżącej  i  daty
wprowadzonej  przez  użytkownika,  natomiast  w  polu  Liczba  dni  od  wypisu
chorego  z  ośrodka  leczenia  ostrej  fazy  choroby  do  przyjęcia  na  oddział
rehabilitacji  wyznaczana jest  wartość  względem  daty  przyjęcia  na  oddział  i  daty
wprowadzonej przez użytkownika).

3.1.1 Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

Użytkownik  systemu  ma  możliwość  przeglądu  archiwalnych  danych  medycznych  i
statystycznych pacjenta z jego hospitalizacji oraz wizyt.

Wywoływanie ekranu z listą wizyt i hospitalizacji pacjenta odbywać się może z wielu
miejsc opisywanego systemu, które wypunktowane zostały poniżej. 

· Dane pobytu pacjenta:

o w module  Izba  Przyjęć  lista  hospitalizacji  oraz  wizyt  znajduje  się  w  grupie

danych Wizyty i hospitalizacje:
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

o w module Oddział lista hospitalizacji oraz wizyt znajduje się w grupie danych

Hospitalizacje, w drugiej zakładce tej grupy Wizyty i hospitalizacje:

Wywołanie  okien  z  danymi  pobytu  pacjenta  na  Izbie  Przyjęć  oraz
Oddziale, a tym samym okien z listą wizyt  i  hospitalizacji  pacjenta
możliwe jest  także z poziomu  okien  Księga  Główna  oraz  Księga
Izby Przyjęć (dla modułu Izba Przyjęć), po zaznaczeniu właściwej
pozycji  księgi  i  użyciu  przycisku Edytuj. Księgi  te opisane  zostały
w osobnych rozdziałach: Księga Główna, Księga Izby Przyjęć.

Możliwość edycji  danych  na  zakładce  jest  uwarunkowana  nadanym
uprawnieniem 11311 - 'Odczyt  -  Dane administracyjne z pobytu w
jedn. organizacyjnej'

· Rejestr pacjentów:

Innym  miejscem,  wspólnym  dla  izby  przyjęć  oraz  oddziału,  z  którego  można
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

wywołać okno z listą wizyt i hospitalizacji pacjenta jest Rejestr pacjentów.

Wywołanie  listy  hospitalizacji  i  wizyt  z  okna  Rejestr  pacjentów  wymaga
wykonania  kilku  czynności.  W  pierwszej  kolejności  należy  wyszukać  właściwego
pacjenta,  zaznaczyć  pozycję  z  wybranym  pacjentem  w  tabeli,  kliknąć  w  przycisk
Idź do... a następnie z wywołanego menu wybrać opcję Wizyty i hospitalizacje.

· Karta Oczekujących

Kolejnym wspólnym miejscem dla modułów: Izba Przyjęć, Oddział  i  Statystyka,
z których można wywołać  okno z listą wizyt  i  hospitalizacji  w wybranego pacjenta
jest okno Karta Oczekujących:
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

Karta Oczekujących (Karta Oczekujących na przyjęcie do Szpitala)  jest  oknem ze
szczegółowymi  danymi  wybranej  pozycji  Księgi  Oczekujących  (Księga
Oczekujących). Wywołanie listy hospitalizacji  i  wizyt  z  okna  Karta  Oczekujących
odbywa się po użyciu przycisku Hospitalizacje:

Opis  funkcjonalny  ekranów  z  listą  wizyt  i  hospitalizacji  znajduje  się  w  kolejnym

rozdziale: Wizyty hospitalizacyjne - opis okna .

3.1.1.1 Wizyty hospitalizacyjne - opis ekranu

Niezależnie  od  wyboru  miejsca,  z  którego  wywołane  jest  okno  z  listą  wizyt  i
hospitalizacji pacjenta, jego wygląd jest taki sam. W tym rozdziale opisano okno z
listą wizyt i hospitalizacji, wywołany z poziomu Rejestru pacjentów.

34
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

Ekran podzielony jest na dwie sekcje tematyczne: Lista wizyt i hospitalizacji oraz
Szczegóły. 

Nad  sekcjami  znajdują  się  pola,  które  umożliwiają  wyszukanie  konkretnej  wizyty
bądź  hospitalizacji  na  podstawie  określonych  w  jej  nich  kryteriach.  W  polu
Jednostka  podpowiadana  jest  ta  jednostka  organizacyjna  szpitala,  do  której
aktualnie zalogowany jest użytkownik. Także pola wyboru Hospitalizacje i Wizyty
są domyślnie zaznaczone, co oznacza, że lista prezentuje i  hospitalizacje  i  wizyty.
Po  odznaczeniu  pola  wyboru  Wizyty  i  odświeżeniu  danych  (użycie  przycisku
Szukaj)  lista  prezentować  będzie  tylko  wizyty  (bez  hospitalizacji).  Analogiczna
sytuacja  będzie,  gdy  odznaczone  zostanie  pole  wyboru  Wizyty,  a  pole
Hospitalizacja  pozostanie  zaznaczone  -  na  liście  widoczne  będą  tylko  pozycje  z
hospitalizacjami pacjenta.

W  sekcji  Lista  wizyt  i  hospitalizacji  widoczna  jest  lista  wszystkich  wizyt  i
hospitalizacji  danego  pacjenta.  Lista  ta  wyświetlana  jest  na  podstawie  kryteriów
określonych  w  polach  powyżej.  Pozycje  tej  listy  można  rozwijać  za  pomocą

przycisku  po prawej stronie w sekcji Szczegóły.

Po  użyciu  przycisku    sekcje  zawierające  szczegółowe  dane  prezentują  się
następująco:
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

Dane w tabeli sekcji Lista wizyt i hospitalizacji mogą być wyświetlane na dwa
sposoby (kliknięcie w przycisk Lista prosta/Lista hierarchiczna spowoduje
zmianę wyświetlania danych w tę żądaną przez użytkownika):

· jako Lista hierarchiczna

· jako Lista prosta
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Hospitacje i wizyty pacjenta - dane archiwalne

Uwaga! W grupie danych Hospitalizacja na zakładce Wizyty i hospitalizacje
prezentowana jest informacja dotycząca pacjentów posiadających status Do
przyjęcia. Informacja ta prezentowana jest w sytuacji, kiedy pacjent zostaje
skierowany na inny odział, ale nie jest to jeszcze potwierdzone.

Uwaga! W przypadku leczenia patomorfologicznego nazwisko lekarza
wykonującego jest widoczne tylko w przypadku lekarzy określonych jako BW. Opis
widoczny jest tylko wtedy, kiedy jest autoryzowany. W przeciwnym wypadku w
sekcji tematycznej Opis badania widoczny jest komunikat o treści: Opis
niedostępny. Brak autoryzacji

3.2 Pobyt oddziałowy

Grupa danych Pobyt oddziałowy  okna Dane pobytu pacjenta wywoływana  jest
zaraz  po  przyjęciu  pacjenta  na  oddział,  czyli  po  zapisaniu  danych  przyjęcia  -

Ewidencja danych przyjęcia na oddział .

Okno to można także wywołać po zeskanowaniu ID Opieki  pacjenta
z  kodu  kreskowego  za  pomocą  czytnika  na  głównym  ekranie
aplikacji  Oddział.  Status  pacjenta  na  bieżącym  oddziale  musi  być
inny  niż  Przysłany.  Więcej  na  temat  obsługi  czytnika  kodów
kreskowych/identyfikacji  pacjenta  za  pomocą  kodu  kreskowego,
znajduje się w Obsługa kodów kreskowych.

W  grupie  danych  Pobyt  oddziałowy  zgrupowane  zostały  najistotniejsze  dane
dotyczące przyjęcia pacjenta na oddział oraz dane jego pobytu na tym oddziale.

20
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Opisywana grupa podzielona jest na trzy górne zakładki tematyczne:

1.Przyjęcie, dane pobytu - podzielona dodatkowo na trzy zakładki dolne:

· Dane pobytu;

· Informacje dodatkowe;

· Zgoda na leczenie;

2.Przepustki  -  w  zakładce  tej  istnieje  możliwość  zarejestrowania  przepustki/
ucieczki  pacjenta.  Opis  tej  funkcjonalności  znajduje  się  w  kolejnym  rozdziale:

Rejestracja przepustki/ucieczki .

3.Rejestr  zdarzeń  niepożądanych  -  w  zakładce  tej  istnieje  możliwość
zarejestrowania zdarzeń niepożądanych. Opis  tej  funkcjonalności  znajduje  się  w

kolejnym rozdziale: Rejestracja zdarzeń niepożądanych .

W pierwszej  górnej  zakładce  Przyjęcie,  dane  pobytu  znajdują  się  informacje  na
temat przyjęcia pacjenta na oddział (m.in.: data przyjęcia, rodzaj pobytu, numer w
Księdze  Oddziałowej,  czy  stan  zdrowia  pacjenta),  dane  dotyczące  położenie
pacjenta  na  oddziale  (numer  sali  lub  łóżka)  oraz  dane  personelu  prowadzącego  i
współprowadzącego pobyt przyjętego na oddział pacjenta.

w polu Lekarz prowadzący znajdują się dane lekarza określone podczas przyjęcia
pacjenta na oddział, istnieje możliwość zmiany lekarza prowadzącego na innego za
pomocą przycisku poleceń Zmień lekarza. Opisywane pole zostanie wyczyszczone,
a  użytkownik  za  pomocą  słownika  będzie  miał  możliwość  wyboru  innego  lekarza
prowadzącego.  Podczas  tej  zmiany,  wymagane  jest  określenie  daty  przydzielenia
pacjentowi  innego  lekarza  prowadzącego.  Wszystkie  zmiany  dotyczące  lekarza
prowadzącego są rejestrowane przez system. Użytkownik ma możliwość  wglądu  w
te  zmiany  za  pomocą  opcji  Pokaż  zmiany  lekarza,  która  ukryta  jest  w

dodatkowym menu kontekstowym, wywołanym kliknięciem w klawisz  przycisku
Zmień  lekarza.  W  ten  sposób  wywołane  zostanie  dodatkowe  okno  Lekarze  na
bieżącym oddziale, umożliwiające zmianę lekarza: 

41
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Po  zmianie  wartości  przycisku  na  Pokaż  zmiany  lekarzy  wywołane  zostanie
dodatkowe okno Historia lekarzy prowadzących: 

Do  tabeli  danych  w  sekcji  tematycznej  Współprowadzący  użytkownik  ma
możliwość  dodania  dodatkowego  personelu  współprowadzącego  pobyt  pacjenta
poprzez  użycie  przycisku  Dodaj  i  wybór  właściwego  użytkownika  systemu  z
wywołanego w ten sposób słownika.

Poniżej  sekcji  tematycznej  Współprowadzący  widoczne  jest  pole  Lekarz
wypisujący, które w trakcie pobytu pacjenta jest nieaktywne. Pole jest  dostępne i
wymagane, gdy pacjent jest w trakcie procesu zakończenia jego pobytu na oddziale
(wypisywany, przenoszony lub  miał  miejsce zgon). Pole  to  domyślnie  uzupełnione
jest  danymi  użytkownika  systemu,  który  rejestrował  zakończenie  pobytu  pacjenta
na oddziale.

Druga  dolna  zakładka  Informacje  dodatkowe  zawiera  jedno  pole  tekstowe,  w
którym użytkownik ma możliwość wprowadzania dodatkowych danych dotyczących
pobytu pacjenta w oddziale. 
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Dane  dodatkowe  użytkownik  może  wprowadzić  w  polu  ręcznie  lub  wykorzystując

dodatkowe  opcje  pola  (słownik  tekstów  standardowych  ,  zaczytanie  pliku  z
komputera ).

Kolejna dolna zakładka Zgoda na leczenie tak samo jak poprzednia zawiera tylko
jedno  pole  tekstowe.  W  polu  tym  użytkownik  ma  możliwość  wprowadzania
dodatkowych danych dotyczących zgody na leczenie pacjenta w szpitalu.

Wprowadzanie  danych  do  pola  odbywa  się  analogicznie  jak  w  przypadku  wyżej
opisanego pola zakładki Informacje dodatkowe.

Podczas  ustawienia  parametru  konfiguracyjnego  SL_UPORZ_KFG_AUT_POBYTU
-  Sortowanie  wg  nazwy  'Sposób  autoryzacji  pobytu',  w  panelu  konfiguracyjnym
systemu AMMS w  zakładce  Pobyt  oddziałowy  oraz  po  wykonaniu  autoryzacji  na
liście pacjentów oddziałowych pojawia się pole wyboru Osoba autoryzująca.

W  przypadku  próby  zmiany  daty  przyjęcia,  w  sytuacji  kiedy  istnieją
dowolne, kolidujące  wpisy  w  tabeli  rozliczeń  (również  dotyczące  rozliczeń
do  procedur  medycznych),  wywoływany  jest  komunikat  walidacyjny
informujący o braku takiej  możliwości. Aby było to możliwe,  należy  przed
zmianą  daty  usunąć  lub  zmienić  te  rozliczenia  (Dane  medyczne  ->
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Procedury). 

3.2.1 Rejestracja przepustki/ucieczki

W systemie umożliwiono rejestrację przepustek oraz ucieczki pacjentów. Rejestracja
ta możliwa jest na drugiej, górnej zakładce grupy danych Pobyt oddziałowy.

System  nie  zezwoli  użytkownikowi  na  wprowadzanie  danych
dotyczących  przepustki/ucieczki  do  momentu  zapisu  zmian
wprowadzonych  na  pierwszej  zakładce  opisywanej  grupy  danych  -
Przyjęcie, dane pobytu.

Aby zarejestrować przepustkę należy użyć przycisku Dodaj  widocznego pod tabelą
danych.  Wywołane  zostanie  dodatkowe  okno,  w  którym  wprowadzane  są  dane
dotyczące przepustki:
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Rejestracja przepustki/ucieczki

W  oknie  Nieobecność/Przepustka  należy  uzupełnić  Datę  wyjścia  pacjenta  ze
szpitala,  Planowaną  datę  powrotu  pacjenta,  Status  przepustki  oraz  Lekarza
wypisującego pacjenta na przepustkę. w polu  Uwagi  można  określić  dodatkowe
informacje  dotyczące  przepustki  pacjenta.  Po  zapisie  danych  wprowadzonym  w
opisywanym  oknie  zostanie  ono  zamknięte,  a  do  tabeli  danych  dodana  nowa
pozycja dotycząca przepustki pacjenta.

Pole  'Możliwe  rozliczenie  rezerwacji  łóżka'  jest  widoczne,  jeżeli  jednostka  z
kontekstu ma ustawiony kod resortowy cz. VIII na jedną z poniższych wartości:

· 5162 - Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny,

· 5163  -  Zakład/Oddział  pielęgnacyjno-opiekuńczy  psychiatryczny  dla  dzieci  i
młodzieży,

· 5171  -  Zakład/oddział  opiekuńczo-leczniczy  psychiatryczny  dla  dzieci  i
młodzieży,

· 5172 - Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny.

Istnieje  także  możliwość  uzupełnienia  dodatkowych  danych  pacjenta  na  zakładce
Dane dodatkowe.
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Rejestracja przepustki/ucieczki

Aby dokonać wydruku przepustki  należy wybrać jedno z zleceń przepustki  poprzez
dwukrotne  kliknięcie  myszką  w  tabeli  z  danymi,  co  spowoduje  wywołanie  okna
modalnego  Nieobecność/Przepustka  w  którym  odblokowany  zostanie  przycisk
Drukuj.
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Rejestracja przepustki/ucieczki

 

Po prawej stronie tabeli z  listą przepustek pacjenta znajdują się szczegółowe dane
zaznaczonej (wybranej) pozycji:

Realizacja  przepustek  możliwa  jest  za  pomocą  przycisku  Edytuj  lub  za  pomocą
przycisków Powrót, Ucieczka, Wyjście. Przyciski Powrót i Ucieczka widoczne są
dla  przepustek  o  statusie  Realizowana,  natomiast  dla  przepustki  o  statusie
Planowana widoczny jest tylko przycisk Wyjście. Tak więc:
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Przycisk  Powrót  -  umożliwia  zarejestrowanie  powrotu  pacjenta  do  szpitala  z
przepustki - zmiana statusu z Realizowana na status Zakończona;

Przycisk  Ucieczka  -  umożliwia  zarejestrowanie  ucieczki  pacjenta  będącego  na
przepustce - zmiana statusu z Realizowana na status Ucieczka;

Przycisk  Wyjście  -  umożliwia  zarejestrowanie  zaplanowanej  wcześniej  przepustki
pacjentowi - zmiana statusu z Planowana na status Realizowana.

W systemie można zarejestrować ucieczkę pacjenta ze szpitala. Rejestracja odbywa
się  analogicznie  jak  w  przypadku  rejestracji  przepustki,  z  jedną  tylko  różnicą  -
podczas rejestracji przepustki należy w polu Status wybrać z rozwijanej listy opcję
Ucieczka:

Uwaga:  Aby  móc  przeglądać,  edytować  lub  dodawać  przepustkę  należy  mieć
nadane następujące uprawnienia:

·  11595 - 'Odczyt przepustki na oddziale' 

·  12595 - 'Wpis przepustki na oddziale' 

3.2.2 Rejestracja zdarzeń niepożądanych

W systemie umożliwiono rejestrację zdarzeń niepożądanych, takich  jak  np.:  błędy
lekarza, samobójstwa, skargi pacjenta, reoperacje, itd.. Rejestracja ta możliwa jest
na trzeciej, górnej zakładce grupy danych Pobyt oddziałowy.
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Rejestracja zdarzeń niepożądanych

Aby zarejestrować  zdarzenie  należy  użyć  przycisku  Dodaj  widocznego  nad  tabelą
danych. Wywołane zostanie dodatkowe  okno  modalne,  w  którym  wprowadzane  są
dane zdarzenia niepożądanego:

Słownik z którego wybierana jest osoba zgłaszająca zdarzenie niepożądane:
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Rejestracja zdarzeń niepożądanych

W oknie Rejestr zdarzenia niepożądanego należy uzupełnić Zgłaszającego dane
zdarzenie,  Kategorię  zdarzenia  oraz  Datę  zdarzenia.  W  polu  opisowym  można
wpisać  dodatkowe  informacje  dotyczące  zdarzenia.  Po  zapisie  danych
wprowadzonym  w  opisywanym  oknie  zostanie  ono  zamknięte,  a  do  tabeli  danych
dodana nowa pozycja dotycząca zarejestrowanego zdarzenia niepożądanego.

Po prawej stronie tabeli z listą zdarzeń dla zaznaczonej (wybranej) pozycji, znajdują
się  informacje  wpisane  w  polu  opisowym,  w  oknie  rejestracji  zdarzenia  (sekcja
tematyczna  Opis  zdarzenia  niepożądanego  oraz  sekcja  tematyczna  Podjęte
działania):

Uwaga! W przypadku kiedy użytkownik nie ma nadanych uprawnień do przeglądu
rejestru  zdarzeń  niepożądanych  w  zakładce  Rejestr  zdarzeń  niepożądanych
pojawia się komunikat informujący o tym, wraz z numerem prawa umożliwiającego
przegląd danych. 
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Zgody pacjenta

3.2.3 Zgody pacjenta

Zakładka 'Zgody' zawiera zgody pacjenta i składa się z dwóch zakładek dolnych:

· Zgoda na hospitalizację; zawiera wyrażenie zgody pacjenta na: 

o badania

o udzielenie świadczenia zdrowotnego 

o informowanie o stanie zdrowia

o informowanie o udzielonych świadczeniach zdrowotnych

o informowanie siebie o stanie zdrowia

o uzyskiwanie dokumentacji medycznej

· Inne  zgody  w  jednostce;  zawiera  zgody  pacjenta  o  innym  charakterze  (np.
zgoda na operacje) 

Zakładka  'Zgody',  prezentowana  z  poziomu  zakładki  dolnej  'Zgoda  na
hospitalizację':

Zakładka  'Zgody',  prezentowana  z  poziomu  zakładki  dolnej  'Inne  zgody  w
jednostce':
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Zgody pacjenta

3.2.4 Historia zmian danych pobytu

W części  dotyczącej  danych  pobytu  pacjenta  możliwy  jest  przegląd  historii  zmian
dokonywanych w aplikacji. Aby wywołać okno z historią modyfikacji danych pobytu
pacjenta, należy kliknąć w przycisk poleceń Historia zmian.

Wywołane zostanie okno z dwoma sekcjami będącymi tabelami:

· Modyfikacja

· Lista zmian
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Historia zmian danych pobytu

W pierwszej tabeli znajdują się informacje o dacie, osobie i miejscu (stacja robocza)
modyfikacji  oraz  dane  dotyczące  rodzaju  zmiany.  Tabela  druga  zawiera  dane
dotyczące  samych  zmian,  czyli  nazwę  zmodyfikowanego  pola  oraz  wartości  tego
pola przed i po modyfikacji.

3.2.5 Ręczne wywyłanie wiadomości dla pacjenta

Istnieje możliwość wysyłania przez użytkownika systemu  wiadomości  sms  oraz  e-
mail  pacjentowi.  Konfiguracja  funkcjonalności   opisana  została  w  dokumentacji
dotyczącej panelu administracyjnego.

Opcja  Wiadomości  pacjenta  w  oknie  Rejestr  pacjentów  po  użyciu  której
wywołane zostaje okno Wiadomości pacjenta: 

Na  obrazie  poniżej  prezentowany  jest  dostęp  do  okna  Wiadomości  pacjenta  od
strony  okna  Dane  pobytu  pacjenta.  Wywołanie  dostępnych  opcji  zawierających
opcję  Wiadomości  pacjenta  uzyskuje  się  poprzez  kliknięcie  lewym  przyciskiem
myszy w obszarze logotypu użytkownika: 
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Ręczne wywyłanie wiadomości dla pacjenta

W  oknie  Wiadomości  pacjenta  istnieje  walidacja  sprawdzająca,  czy  pacjent
wyraził  zgodę  na  otrzymywanie  powiadomień  o  treści  Możliwość  wysyłania
pacjentowi  wiadomości  nie  jest  dostępna  ze  względu  na  brak  zgody  na
powiadomienia.  Komunikat  pojawia  się  w  momencie  kiedy  pacjent  nie  wyraził
zgody  na  powiadomienia  (wybór  pola  Zgoda  na  powiadomienia  w  danych
pacjenta). Komunikat pojawia się automatycznie po otwarciu okna:

W  oknie  Wiadomości  pacjenta  istnieje  walidacja  sprawdzająca,  czy  pacjent
wyraził  zgodę  na  otrzymywanie  powiadomień  o  treści:  Brak  zgody  pacjenta  na
wysyłanie powiadomień. Komunikat  pojawia się  w  momencie  kiedy  pacjent  nie
wyraził zgody na powiadomienia (wybór pola Zgoda na powiadomienia w danych
pacjenta). Komunikat pojawia się po użyciu przycisku Dodaj:
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Ręczne wywyłanie wiadomości dla pacjenta

Możliwość  użycia  przycisku  Dodaj  pojawia  się  po  zaznaczeniu  w  oknie  Dane
pacjenta,  na  zakładce  Adresy  i  telefony  pola  Zgoda  na  powiadomienia.  Na
zakładce należy również określić  adres e-mail  oraz numer telefonu pacjenta,  który
wyraził zgodę na odbiór wiadomości: 

Po zaznaczeniu pola Zgoda na powiadomienia użycie przycisku Dodaj  wywołuje
dodatkowe  okno  Wiadomość  dla  pacjenta.  W  oknie  użytkownik  ma  możliwość
wyboru opcji SMS, e-mail lub Kolejka JMS. Widok okna dla wyboru opcji SMS:
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Ręczne wywyłanie wiadomości dla pacjenta

Widok okna dla wyboru opcji e-mail:

Widok okna dla wyboru opcji Kolejka JMS:
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Ręczne wywyłanie wiadomości dla pacjenta

Informacja  o  zakolejkowaniu  wiadomości  po  użyciu  opcji  Wyślij  w  dodatkowym
oknie Wiadomość dla pacjenta:  

3.3 Historia choroby

W  skład  historii  choroby  wchodzą  dane  dotyczące  pacjenta  w  kontekście  jego
pobytu w szpitalu, zarówno na izbie przyjęć, jak i na oddziale. 

Grupa danych  Historia  choroby  znajdująca  się  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta
zawiera informacje opisujące historię choroby pacjenta przebywającego na oddziale.
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Historia choroby 

 

Opis  historii  choroby  został  podzielony  na  kategorie.  Domyślnie  lista  kategorii
historii choroby wygląda tak jak na obrazie powyżej. Istnieje natomiast  możliwość
zmiany wyglądu okna  i  dostosowania  go  do  indywidualnych  potrzeb  użytkownika.
Możliwość  modyfikacji  dotyczy  wyglądu  okna,  nazewnictwa  pozycji  i  kategorii
historii  choroby  oraz  ich  kolejności.  Przywrócenie  domyślnych  ustawień  grupy
danych jest możliwe po użyciu opcji Przywróć domyślne znajdującym się w menu
kontekstowym wywołanym poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki w grupie
danych Historia choroby. 

Obsługa parametrów konfiguracyjnych dla grupy danych Historia choroby:

Możliwość  zmiany  wyglądu  okna  i  dostosowania  go  do  indywidualnych  potrzeb
użytkownika  systemu,  przeprowadzana  jest  między  innymi  poprzez  ustawienie
parametrów konfiguracyjnych. 

Multitekst
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Aby  uruchomić  opcję  multitekstu  należy  włączyć  parametr  konfiguracyjny:
MULTI_TEKST_HIST_CHOR - 'Elementy  historii  choroby  z  wieloma  wpisami'.  W
parametrze tym określa się dla których zakładek będzie możliwe rejestrowanie wielu
tekstów historii choroby.

Wygląd okna przed włączeniem parametru:

Okno z włączonym parametrem:
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Historia choroby 

Dodatkowo  przy  włączonej  opcji  rejestrowania  wielu  tekstów,  możliwe  jest
przeglądanie opisów historii choroby z wszystkich pobytów w ramach hospitalizacji.
Uzyskuję  się  to  poprzez  zaznaczenie  pola  wyboru  Wszystkie  pobyty.  Istnieje
możliwość  domyślnego  zaznaczenie  pola  Wszystkie  pobyty  z  włączoną  opcją
multitekstu.  Aby  uzyskać  tą  opcje  należy  włączyć  parametr  konfiguracyjny:
HIST_CHOR/POKAZ_WSZYSTKIE - Wszystkie pobyty. 

Przegląd  i  edycja  opisów  historii  choroby  z  wszystkich  pobytów,  dodatkowo
uzależnione jest od uprawnień użytkownika:

· 11630 - Odczyt - Wszystkie wywiady (badanie podmiotowe)

· 11641 - Odczyt - Opis postępu leczenia

· 11642 - Odczyt - Epikryza

· 12630 - Wpis - Wszystkie wywiady (badanie podmiotowe)

· 12641 - Wpis - Opis postępu leczenia

· 12642 - Wpis - Epikryza

Proste obserwacje

Aby  uzyskać  dostęp  do  prostych  obserwacji  należy  włączyć  parametr
konfiguracyjny:  PROSTE_OBSERWACJE  -  Uproszczone  prowadzenie  obserwacji
lekarskich. Ten parametr odpowiada za to czy prowadzenie obserwacji  odbywać się
będzie z poziomu jednego okna pola tekstowego czy dwóch. 

Wygląd okna przed włączeniem parametru:
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Wygląd okna po włączeniu parametru:

Pole epikryza

Aby  spowodować  ustawienie  jednego  pola  epikryzy  zastępującego  dwa  (  epikryza
przedmiotowa oraz podmiotowa) należy włączyć parametr konfiguracyjny DOKUM/
CZY_JEDNA_EPIKRYZA - 'Czy używany jest jeden tekst epikryzy' przy ustawieniu
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Historia choroby 

wartości parametru na 'Tak'. 

Wygląd okna przed włączeniem parametru:

Wygląd okna po włączeniu parametru:

Układ prezentacji danych dla grupy danych Historia choroby
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Użytkownik ma możliwość zmian w układzie prezentacji  danych w grupie Historia
choroby:

1.Zmiana nazwy zakładki w danej grupie:

Aby  zmienić  nazwę  zakładki  należy  w  dowolnym  miejscu  obszaru,  w  którym
znajdują  się  zakładki  opisu  historii  choroby  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy
komputerowej  i  wybrać  z  wywołanego  menu  opcję  Układ  zakładek....  Pojawi  się
okno modalne widoczne na powyższym rysunku. Zmiana nazwy wybranej  zakładki
odbywa się w drugiej kolumnie okna - 'Nazwa użytkownika'.

Nazwy  zakładek   (nie  grupy  zakładek)  w  konfiguracji  historii  choroby  muszą  być
unikalne (system waliduje unikalność nazwy).

2.Ukrywanie zakładki opisu historii choroby:
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Aby  ukryć  wybrane  zakładki  należy  w  dowolnym  miejscu  obszaru,  w  którym
znajdują  się  zakładki  opisu  historii  choroby  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy
komputerowej  i  wybrać  z  wywołanego  menu  opcję  Układ  zakładek....  Pojawi  się
okno modalne widoczne na powyższym rysunku. Ukrycie wybranej zakładki odbywa
się w trzeciej  kolumnie okna  -  Ukryj,  poprzez  zaznaczenie  pola  wyboru  wybranej
pozycji.

Prezentacja  nazwy  zakładki  (według  zmiany  w  konfiguracji  zakładek  historii
choroby)  widoczna  jest  na  rozwijalnej  liście  Opisy  z  poprzedniego  pobytu,
podczas kopiowania opisu.

Zamiana nazwy zakładki w konfiguracji zakładek historii choroby:
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Prezentacja zmienionej nazwy, podczas kopiowania opisu: 

3.Ustalanie kolejności zakładek w ramach grupy:
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Aby zmienić  kolejność wybranej  zakładki  w  danej  grupie  (np.  przesunąć  zakładkę
Obserwacje  poniżej  zakładki  Plan  postępowania,  w  grupie  Badanie)  należy  w
dowolnym miejscu obszaru, w którym znajdują  się  zakładki  opisu  historii  choroby
kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  komputerowej  i  wybrać  z  wywołanego  menu
opcję  Układ  zakładek....  Pojawi  się  okno  modalne  widoczne  na  powyższym
rysunku. Zmiana kolejności  wyświetlania wybranej  zakładki  polega na zaznaczeniu

właściwej  pozycji  (zakładki)  i  przesunięcie jej  za  pomocą  przycisków   w  dół
lub górę (w ramach jednej grupy).

4.Ustalanie kolejności grup zakładek:
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Aby  zmienić  kolejność  wybranej  grupy  zakładek  (np.  grupa  Dane  wypisowe
powyżej grupy Badanie)  należy w dowolnym miejscu obszaru, w którym znajdują
się  zakładki  opisu  historii  choroby  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy
komputerowej  i  wybrać  z  wywołanego  menu  opcję  Układ  zakładek....  Pojawi  się
okno  modalne  widoczne  na  powyższym  rysunku.  Zmiana  kolejności  wyświetlania
wybranej grupy polega na zaznaczeniu właściwej  pozycji  (grupy)  i  przesunięcie jej

za pomocą przycisków  w dół lub górę.

5.Ukrywanie  sekcji  Kategorie  (obszaru  z  zakładkami  opisu  historii  choroby)  /
ustalanie szerokości sekcji Kategorie:
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Ukrywanie sekcji Kategorie odbywa się poprzez klikniecie w przycisk:

Ustalanie  szerokości  sekcji  odbywa  się  poprzez  najechanie  kursorem  i  naciśnięcie
lewego  przycisku  myszy  komputerowej  w  obszar  między  powyżej  wskazanym
przyciskiem a obszarem, w którym znajdują się zakładki, co spowoduje pojawienie
się  pionowej  linii  oraz  znacznika  umożliwiającego  przesuwanie  całej  sekcji
Kategorie w prawo lub lewo (patrz obraz poniżej):

Dodatkowe:

1.Istnieje możliwość opisu poszczególnych pozycji historii choroby za pomocą
domyślnych formularzy dokumentacji medycznej. Wymagana jest wtedy
odpowiednia konfiguracja powiązania danego elementu leczenia z domyślnym
formularzem dokumentacji medycznej. 

Jeżeli w opisach historii choroby wykorzystywane są pola tekstowe (a nie formularz
dokumentacji medycznej), istnieje możliwość kopiowania tekstów z:

· innych pobytów w ramach hospitalizacji

· innych pobytów w ramach danej jednostki

2.Pozycje w powyższych opcjach kopiowania tworzone są dynamicznie, na
podstawie uzupełnionych wcześniej danych:
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Podczas  próby  jednoczesnej  edycji  historii  choroby  przez  różnych
użytkowników  (dwie  instancje  aplikacji).  Użytkownik,  który  pierwszy
wprowadzi  zmianę,  blokuje  ekran  innym  użytkownikom  do  edycji.  Po
zapisie lub anulowaniu zapisu następuje zdjęcie blokady ekranu. Ekran
będzie  dostępny  do  edycji  po  odświeżeniu  danych.  W  przypadku  gdy
dane nie są zablokowane występuje sprawdzenie czy dane są aktualne
tzn. czy zostały  zmodyfikowane  i  zapisane  zanim  aktualny  użytkownik
rozpocznie edycję.

3.3.1 Rozpoznania

Kategoria Rozpoznania podzielona jest na następujące zakładki:

· Ze skierowania

· Wstępne

· Końcowe

· Powypisowe

· Operacyjne

Dane Ze skierowania dostępne są z poziomu standardowych ustawień. Widoczna
po  prawej  stronie  ekranu  tabela,  podzielona  jest  na  następujące  sekcje
tematyczne:  Dane  skierowania,  Rozpoznania,  Pozostałe  rozpoznania  oraz
Rozpoznanie opisowe. 



67Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Historia choroby 

Rozpoznania

Dane Wstępne znajdują się poniżej, dostęp do nich uzyskuje się poprzez kliknięcie
myszką. Wywołana po prawej  stronie tabela podzielona jest  na następujące sekcje
tematyczne:  Rozpoznanie  wstępne  oddziałowe,  Rozpoznanie  wstępne
hospitalizacji, Pozostałe rozpoznania oraz Rozpoznanie opisowe.

Dla rozpoznania wstępnego istnieje możliwość  kopiowania  rozpoznania  z  (przycisk

poleceń ):

· poprzedniego oddziału/izby przyjęć

· poprzedniej hospitalizacji

· poprzedniego popytu na oddziale

Dane Końcowe znajdują się pod opisywanymi  wyżej, dostęp  do nich uzyskuje się
poprzez kliknięcie myszką.  Wywołana  po  prawej  stronie  tabela  podzielona  jest  na
następujące sekcje tematyczne: Rozpoznanie końcowe, Pozostałe rozpoznania
oraz Rozpoznanie opisowe. 



Historia choroby 

68 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Rozpoznania

Dla rozpoznania końcowego istnieje możliwość kopiowania rozpoznania  z  (przycisk

poleceń ):

· poprzedniego oddziału/izby przyjęć

· poprzedniej hospitalizacji

· poprzedniego popytu na oddziale

· pooperacyjne

Przycisk  Historia  zmian  umożliwia  wywołanie  okna  Historia  zmian  w  którym
zawarte są dane rozpoznania końcowego. W danych okna dostępne są dwa rodzaje
obiektów:

· Rozpoznanie - informacje o rozpoznaniu (kody, zmiany dat etc.)

· Opis  rozpoznania  -  informacje  o  wartościach  tekstowych  wpisywanych  w
opisie rozpoznania przez lekarza

Dane Powypisowe znajdują się pod opisywanymi  wyżej, dostęp  do nich uzyskuje
się poprzez kliknięcie myszką. Wywołana po  prawej  stronie  tabela  podzielona  jest
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na następujące sekcje tematyczne: Rozpoznanie powypisowe oraz Rozpoznanie
opisowe.

W  zakładce  Operacyjne  prezentowane  są  rozpoznania  z  zabiegów  operacyjnych,
jeżeli  pacjent  takie posiada. W zależności  od  zaznaczenie pola Wszystkie pobyty
prezentowane są rozpoznania operacyjne z danego pobytu lub  wszystkich pobytów
pacjenta.  Pole  Wszystkie  pobyty  jest  domyślnie  odznaczone.  Aby  pole  było
domyślnie  zaznaczone,  istniejący  parametr  konfiguracyjny  HIST_LECZ
\POKAZ_WSZYSTKIE  -  'Domyślna  wartość  filtra  'Wszystkie  pobyty'  w  historii
choroby'  musi  być ustawiony na wartość '1  -  Tak'. Aby mieć dostęp  do rozpoznań
operacyjnych należy mieć nadane istniejące prawo 11614  -  'Odczyt  -  Rozpoznanie
końcowe (wypisowe).

Uwaga! 

Za obsługę danych powypisowych odpowiedzialne są następujące uprawnienia:

· 11609  -  Odczyt  -  Rozpoznanie  onkologiczne  (powypisowe)  -  przy  nadanym
uprawnieniu, użytkownik może jedynie przeglądać dane dotyczące rozpoznania
onkologicznego  (w  grupie  danych  Historia  choroby,  okna  Dane  pobytu
pacjenta).
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· 12609  -  Edycja  -  Rozpoznanie  onkologiczne  (powypisowe)  -  przy  nadanym
uprawnieniu,  użytkownik  może  dodawać,  edytować  i  usuwać  dane  dotyczące
rozpoznania onkologicznego.

Podczas zapisu rozpoznań w grupie danych Historia choroby występuje
komunikat  informujący  o  możliwości  przeniesienia  na  zakładkę
rozpoznań  hospitalizacji  w  przypadku,  gdy  jedno  z  rozpoznań  jest
rozpoznaniem  hospitalizacji.  W  oknie  z  komunikatem  znajduje  się
przycisk Idź do. Użycie przycisku powoduje przekierowanie użytkownika
do zakładki Rozpoznania hospitalizacji grupy danych Hospitalizacja.

3.3.2 Badanie

Kategoria Badanie podzielona jest na następujące zakładki:

· Wywiad

· Badanie fizykalne

· Uzasadnienie przyjęcia

· Obserwacje

· Plan postępowania

Dane wywiadu dostępne są po kliknięciu  w  nie  myszką.  Po  prawej  stronie  ekranu
pojawi się sekcja tematyczna Wywiad.
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W  podgrupie  danych  Wywiad  na  rozwijalnej  liście  przycisku  Wyniki  istnieje
możliwość  dodania  procedury.  Użycie  przycisku  Dodaj  procedurę  powoduje
wywołanie  okna  dodatkowego  Wykonanie  procedury  z  poziomu  którego  istnieje
możliwość dodania pojedynczej procedury. 

Przycisk Dodaj procedurę: 

Dodatkowe okno  Wykonanie  procedury  wywoływane  po  użyciu  przycisku  Dodaj
procedurę: 
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Dane  badania  fizykalnego  znajdują  się  poniżej,  dostęp  do  niech  uzyskuje  się
poprzez  kliknięcie  myszką.  W  ten  sposób  wywołana  zostanie  sekcja  tematyczna
Badanie fizykalne znajdująca się w prawej części ekranu.

Dane uzasadnienia przyjęcia  dostępne  są  poprzez  kliknięcie  myszką.  Wywołana  w
ten sposób sekcja tematyczna Uzasadnienie przyjęcia pojawi się w prawej  części
ekranu.
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Dane  z  obserwacjami  uzyskujemy  poprzez  kliknięcie  myszką.  Wywołana  w  ten
sposób  tabela,  po  prawej  stronie,  podzielona  jest  na  następujące  sekcje
tematyczne: Obserwacje, Obserwacje oraz Leczenie.

Dodawanie  obserwacji  odbywa  się  po  użyciu  przycisku  Dodaj.  Wywołane  w  ten
sposób zostaje okno Obserwacje:
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Wybór  pola  Wszystkie  pobytu  umożliwia  wydruk  obserwacji
zarejestrowanych  w  ramach  całej  opieki  pacjenta.  W  przypadku  kiedy
pole  pozostaje  niezaznaczone  na  wydruku  prezentowane  będą  tylko
obserwacje zarejestrowane w ramach wybranego pobytu.

Dostęp  do  obserwacji  lekarskich  możliwy  jest  z  głównego  okna  modułu
Oddział poprzez wybór opcji Obserwacje lekarskie. 

Wybór tej opcji spowoduje wywołanie okna Obserwacje.
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Poniżej  znajduję  się  zakładka  Plan  postępowania.  Dostęp  do  niej  otrzymujemy
poprzez  kliknięcie  myszką.  W  ten  sposób  zostanie  wywołana,  znajdująca  się  po
prawej stronie sekcja tematyczna Plan postępowania.

 

3.3.3 Dane wypisowe

Kategoria Dane wypisowe podzielona jest na następujące zakładki:

· Epikryza

· Przedmiotowo

· Zastosowane leczenie

· Zdolność do pracy

· Zalecenia lekarskie

Zakładka Epikryza dostępna jest po kliknięciu myszką. Po prawej stronie pojawi się
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tabela podzielona na dwie sekcje tematyczne o tej samej nazwie Epikryza.

Użycie  przycisku  Wyniki'  w  oknie  Epikryza  powoduje  wywołanie  dodatkowego
okna Wyniki  badań które umożliwia filtrowanie  wyników  badań  według  kryteriów
określonych w oknie: 

Zakładka  Przedmiotowo  znajdują  się  poniżej.  Kliknięcie  myszką  w  tę  grupę
danych spowoduję wywołanie tabeli, po prawej stronie ekranu. W tabeli znajduje się
sekcja tematyczna Przedmiotowo.
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Dalej znajduję się zakładka Zastosowane leczenie. Kliknięcie w tę grupę danych
spowoduję wywołanie tabeli po prawej stronie ekrany, w której  znajduję się sekcja
tematyczna Zastosowane leczenie.

Użycie  przycisku  Elementy  leczenia  powoduje  wywołanie  okna  modalnego
Elementy  leczenia.  W  oknie  zawarte  są  informacje  dotyczące  zastosowanych
elementów leczenia podczas leczenia pacjenta.
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Użycie  zakładka  Zdolność  do  pracy  spowoduję  wywołanie  po  prawej  stronie
ekranu formularzu z danymi pacjenta Zdolność do pracy.

Zakładka Zalecenia lekarskie, znajdująca się jako następna, dostępna jest poprzez
kliknięcie  myszką.  W  ten  sposób  wywołana  zostanie  tabela  z  sekcją  tematyczną
Zalecenia lekarskie.
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Dodatkowo w Zaleceniach lekarskich dostępny jest przycisk Wyniki, wywołujący
listę zawierającą: Wyniki, Cała historia, Leki z recepty, Elementy leczenia oraz
Zalecenia z recepty. Wybór poszczególnej opcji z listy wywoła okno z
przyporządkowaną mu nazwą.

Po użyciu przycisku Zlecenia z recepty do obszaru tekstowego sekcji tematycznej
Zalecenia lekarskie skopiowana zostaje treść pola Zalecenia wprowadzona w
oknie Recepty podczas dodawania nowej recepty. Jeżeli pole nie zostało
wypełnione po użyciu przycisku obszar tekstowy sekcji tematycznej Zalecenia
lekarskie pozostaje pusty. 

Wprowadzony wpis w polu Zalecenia podczas dodawania recepty:
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Skopiowana  treść  pola  Zalecenia  z  recepty,  po  użyciu  przycisku  Zalecenia  z
recept: 

3.3.4 Dane dodatkowe wypisu

Kategoria Dane dodatkowe wpisu podzielona jest na następujące zakładki:

· Chory udaje się do

· Wiadomości o chorym po opuszczeniu szpitala

· Adnotacje

· Uwagi

zakładka Chory udaje się do znajduję się jako pierwsza w zakładce. Dostęp do niej
uzyskuje się poprzez kliknięcie myszką. Czynność ta spowoduje wywołanie tabeli po
prawej stronie ekranu z sekcją tematyczną Chory udaje się do.
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Poniżej  znajduję  się  grupa  danych  Wiadomości  o  chorym  po  opuszczeniu
szpitala do której  otrzymuje się dostęp  poprzez  kliknięcie  myszką.  To  spowoduję
wywołanie  tabeli  z  prawej  strony  ekranu,  zawierającej  sekcje  tematyczną
Wiadomości o chorym po opuszczeniu szpitala.

zakładka Adnotacje znajduję się jako trzecie w zakładce. Powoduje ona wywołanie,
po prawej stronie ekranu tabeli z sekcją tematyczną Adnotacje.
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Następną zakładką są Uwagi. Kliknięcie w to pole spowoduję wywołanie tabeli,  po
prawej stronie ekranu z sekcją tematyczną Uwagi.

3.3.5 Dane dodatkowe

Kryteria Dane dodatkowe podzielona jest na następujące zakładki:

· Zalecenia ordynatora/kierownika

· Inne teksty

Zakładka  Zalecenia  ordynatora/kierownika  znajduje  się  na  górze  opisywanej
zakładki. Kliknięcie w jej pole spowoduję wywołanie tabeli po prawej stronie ekranu
zawierającej sekcje tematyczną Zlecenia ordynatora/kierownika.
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Poniżej znajduje się zakładka Inne teksty. Kliknięcie w to pole, spowoduje
wywołanie tabeli, zawierającej sekcje tematyczną Inne teksty.

Aby  wykonać  wydruk  wprowadzonego  wpisu  w  grupie  danych  należy  wybrać
szablon ze słownika 'Szablony pism powiązanych z klasami dokumentów (AMMS):
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3.3.6 Możliwość ewidencji tymczasowych składników historii choroby

Obsługa  parametru  TYMCZAS_TEKST_HIST_CHOR  -  'Obsługa  tymczasowych
wpisów w historii  choroby'  umożliwiaja  tworzenie  tymczasowych  wpisów  w  grupie
danych Historia choroby. Treść składnika przed autoryzacją widoczna jest tylko od
strony ewidencji. Wartościami parametru są pozycje ze słownika Elementy historii
choroby  z  tymczasowymi  wpisami  określające  jakie  podgrupy  danych  spośród
elementów  historii  choroby  można  wybrać  aby  nie  były  dostępne  do  momentu
autoryzacji,  spośród:  wywiad  epikryzy,  Opis  zdolności  do  pracy,  Uwagi  do
epikryzy, Badanie fizykalne epikryzy,  Badanie  fizykalne  wstępne,  Leczenie,
Plan postępowania, Opis postępu choroby, Zalecenia, Zalecenia ordynatora,
Uzasadnienie  przyjęcia  ,  Wywiad  wstępny.  Nowy  parametr  jest  uwzględniany
tylko  dla  tych  składników  historii  choroby  dla  których  włączona  jest  autoryzacja
(istniejący parametr konfiguracyjny AUTOR_WYNIK_KOD -  Autoryzacja wyniku -
kody  obsługiwanych  elementów  leczenia).  Inne  teksty  nie  są  objęte  nowym
parametrem   ponieważ  dla  nie  ma  możliwości  skonfigurowania  autoryzacji,  (czyli
nie występują w parametrze AUTOR_WYNIK_KOD).

Obok nazwy podrupy dodano graficzny znacznik informujący o statusie pozycji tylko
wtedy  jeżeli  dla  danego  składnika/kategorii  jest  ustawiony  parametr
TYMCZAS_TEKST_HIST_CHOR  -  'Obsługa  tymczasowych  wpisów  w  historii
choroby':

· zielony  symbol  -  w  ramach  pobytu  istnieją  pozycje  danego  składnika  historii
choroby i żadna z nich nie jest tymczasowa

· żółty  symbol  -  w  ramach  pobytu  istnieją  pozycje  danego  składnika  historii
choroby i przynajmniej jedna z nich jest tymczasowa
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Uprawnienia do edycji zleceń ordynatora oraz edycji danego składnika:

· 13630 - Autoryzacja - Wszystkie wywiady (badania podmiotowe)

· 13641 - Autoryzacja - Opis postępu leczenia 

· 13642 - Autoryzacja – Epikryza 

· 11644 - Odczyt - Zalecenia ordynatora 

W oknie Ciągła historia leczenia oraz na zakładce Wizyty i hospitalizacje grupy
danych  Hospitalizacje  dla  pozycji:  Epikryza,  Przebieg  leczenia  obserwacje,
Plan postępowania oraz   Zalecenia  lekarskie  dodany  został  komunikat  w  polu
tekstowym informujący czy dany element jest autoryzowany czy nie: 



Historia choroby 

86 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Możliwość ewidencji tymczasowych składników historii choroby

3.4 Dodatkowe funkcjonalności w Historii choroby

3.4.1 Koipiowanie formularzy

Istnieje możliwość kopiowania danych  do  formularza  podczas  edycji  formularzy  w
Historii choroby. Formularz, z którego istnieje możliwość kopiowania danych, jest
domyślnie  tego  samego  typu  w  ramach  tego  samego  elementu  leczenia.
Odznaczenie pola Ten sam element leczenia umożliwia kopiowanie formularza  o
innym  elemencie  leczenia  niż  element  leczenia  do  którego  jest  kopiowany
formularz.

Opcja Skopiuj formularz dostępna w trybie edycji formularza: 

Dodatkowe  okno  Kopiowanie  formularzy  wywoływane  po  użyciu  przycisku
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Koipiowanie formularzy

Skopiuj  formularz,  umożliwiające  skopiowanie  danych  z  innego  formularza
pacjenta: 

3.5 Ciągła historia leczenia

Ciągła historia leczenia umożliwia szybki dostęp do danych pacjenta umożliwiając
ich  analizę.  Dane  można  wybrać  z  konkretnego  przedziału  czasowego  wraz  z
możliwością ich filtrowania. Po wyszukaniu danych istnieje możliwość ich zapisania
oraz wydruku. Dane zbierane są zawsze dla bieżącego pacjenta i dotyczą wybranego
zestawu kategorii oraz okresu.  

Kategorie danych:

· Wyniki badań

· Wykonane zabiegi i procedury

· postawione rozpoznania

· Zlecenia leków

· Recepty

· Podawane leki

· Epikryza

· Przebieg leczenia, obserwacje

· Konsultacje

· Plan postępowania

· Zalecenia lekarskie

· Wynik badania

· Zlecenie

· Przebiegi pielęgnacji

· Obserwacja pielęgniarska

Do ciągłej historii leczenia można się dostać przykładowo z dwóch miejsc: 
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1.Dane  pobytu  pacjenta  ->  grupa  danych  Hospitalizacje  ->  zakładka  Wizyty
hospitalizacje -> przycisk Cała historia 

2.Dane  pobytu  pacjenta  ->  grupa  danych  Historia  choroby  ->  przycisk
Hospitalizacje -> przycisk Cała historia

Poniżej zobrazowana została jedna ze ścieżek:

W ten sposób zostanie wywołane okno Wizyty i  hospitalizacje. W oknie przycisk
funkcyjny Cała historia znajduje się w prawej, górnej części ekranu.

Użycie przycisku spowoduję wywołanie okna Ciągła historia leczenia.
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Okno  Ciągła  historia  leczenia  podzielone  jest  na  kilka  części.  Po  określeniu
kryteriów  wyszukiwania  użytkownik  ma  możliwość  wyszukiwania  odpowiadających
im danych medycznych dotyczących pacjenta. Odnalezione  dane  prezentowane  są
w tabeli  po  prawej  stronie.  Zaznaczenie  wiersza  w  tabeli  spowoduję  wyświetlenie
szczegółowych danych w polu  poniżej.  Istnieję  możliwość  podglądu  oraz  wydruku
historii leczenia za pomocą przycisku funkcyjnego Drukuj.

3.6 Uzupełnienie danych medycznych

Uzupełnianie danych medycznych realizowane jest w grupie Dane medyczne okna
Dane  pobytu  pacjenta.  W  tej  części  systemu  można  przeglądać  i  edytować
wprowadzone  dane  oraz  dodawać  nowe  informacje  dotyczące  przebiegu  procesu
leczenia pacjenta na izbie przyjęć lub oddziale szpitala. 
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Okno  Dane  pobytu  pacjenta  zawierające  dane  medyczne  pacjenta
przebywającego na izbie przyjęć wygląda następująco:

 Z kolei okno z danymi medycznymi pacjenta na oddziale prezentuje się
następująco:

Dla  badań  (diagnostycznych  bądź  laboratoryjnych)  i  zabiegów
zlecanych  na  zewnątrz  dane  dotyczące  rodzaju  badań/zabiegów
i ich  wyników  są  wpisywane  automatycznie  w  momencie
przesyłania  danych  z  jednostki  realizującej  zlecenie.  Są  one
widoczne w odpowiednich zakładkach grupy Dane medyczne.

Zgrupowane  tematycznie  dane  medyczne  znajdują  się  na  sześciu  górnych
zakładkach opisanych oddzielnie w dalej części niniejszej dokumentacji:

· Procedury – patrz punkt: Procedury

· Konsultacje – patrz punkt: Konsultacje

· Badania diagnostyczne – patrz punkt: Badania diagnostyczne
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· Badania laboratoryjne – patrz punkt: Badania laboratoryjne

· Podania leków – patrz punkt: Podania leków

· Dane zabiegów - patrz punkt: Dane Zabiegów

· Diety – patrz punkt: Diety .

Dla pacjenta na izbie przyjęć nie występuje grupa danych Diety.

Każda  zakładka  tematyczna   z  danymi  medycznymi  zawiera  tabelę  z listą
wprowadzonych  w niej  zapisów.  Układ  i  rodzaj  kolumn  zależy  od  rodzaju  danych
zakładki.

Kryteria wyszukiwania

Nad tabelą znajduje się sekcja Kryteria zawierająca pola, dzięki którym użytkownik
może  ustawić  kryteria  wyszukiwania  i filtrowania  zapisów  w  tabeli  oraz  użyć
przycisku Szukaj.

Kryteria  wyszukiwania  dla  zakładki  Podania  leków  są  inne  niż  dla  pozostałych
zakładek.

Przyciski funkcyjne:

Nad  tabelą  z  prawej  strony  znajdują  się  przyciski  funkcyjne:  Dodaj  i   Edytuj
służące do wywołania okna z danymi tematycznymi. 

Można  także  skorzystać  z  przycisku:  Historia  zmian,  dzięki  któremu  użytkownik
ma  możliwość  przeglądu  wszelkich  modyfikacji,  jakie  zostały  wprowadzone  w
danych  szczegółowych  dotyczących  poszczególnych  zakładek.  Wybór  przycisku
Historia zmian wywołuje poniższe okno:
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Dla  zakładki  Procedury  widoczny  jest  dodatkowy  przycisk  Dodaj
grupowo,  który  umożliwia  dodanie  kilku  procedur  naraz  do  listy
procedur .

3.6.1 Dane szczegółowe

Aby wywołać okno ze szczegółowymi danymi medycznymi (np. w zakładce Badania
diagnostyczne)  należy  dwukrotnie  kliknąć  w  wybrany  wiersz  z  danymi  w  tabeli
bądź użyć przycisku Edytuj. 
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Wybór ten spowoduje pojawienie się okna modalnego zawierającego szczegółowe
dane medyczne dotyczące wybranej pozycji np. badań diagnostycznych. Aby dodać
nową procedurę/badanie/lek/dietę/posiłek należy wypełnić pola wymagane
(zaznaczone kolorem żółtym) i użyć przycisku Zapisz.

Układ  danych  medycznych  i  przycisków  funkcyjnych  jest  bardzo  podobny  dla
wszystkich  okien  z  danymi  szczegółowymi.  Na  górze  jest  widoczna  nazwa  okna
(np. Badanie diagnostyczne). 

Informacje  szczegółowe  w  zależności  od  zakładki  zgrupowane  są  rodzajowo  w
dwóch kolejnych zakładkach (na przykładzie zakładki Badania diagnostyczne):

·  Badanie  diagnostyczne  -  dodanie  szczegółowe  dotyczące  wykonanych
procedur/badań/podanych leków czy zastosowanych diet/posiłków

· Rozliczenia - dane dotyczące rozliczenia wykonanych procedur/badań/podanych
leków, zastosowanych diet/posiłków.

Na dole okna znajdują się przyciski (kolejno od lewej):

wydruk danych  w  zdefiniowanym  formacie  zależnym  od
rodzaju/grupy  tematycznej  danych  (procedury,
konsultacje, badania, podanie leków, diety)   /  zapisanie
wprowadzonych zmian danych.

otwarcie  pustego  okna  w  celu  wprowadzenia
szczegółowych danych medycznych wybranego typu.

dodanie  do  tabeli  pozycji  identycznej  jak  wybrana.
Przydatny  przy  często  wykonywanych  procedurach.
Wystarczy  zmienić  konieczne  informacje  i  zapisać  nową
pozycję.

usunięcie całej pozycji danych z tabeli

Po  naciśnięciu  przycisku  pojawia  się  komunikat
ostrzeżenia:
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zapisanie wprowadzonych zmian danych.

zakończenie edycji danych bez zapamiętania
wprowadzonych zmian

Użycie  przycisku   spowoduje  zapisanie  i

autoryzację danych. Użycie  wywoła menu kontekstowe:

Przycisk Zapisz i autoryzuj umożliwia, prócz samego zapisu
danych, także rejestrację historii zmian. Autoryzacja pozwala
dodatkowo mieć wgląd w to, kto zmian dokonał.

Przycisk jest aktywny przy włączeniu odpowiedniego
parametru. Wówczas przycisk Zapisz jest nieaktywny.

Podczas  zapisu  danych  procedury/konsultacji/badania
diagnostycznego uruchamiana jest walidacja personelu uczestniczącego
według  konfiguracji  zdefiniowanej  po  stronie  panelu  administracyjnego.
W  definicji  tej  określa  się,  dla  jakiego  elementu  leczenia  i  w  jakiej
jednostce wymagany lub  preferowany (w zależności  od  zaznaczenia pola
Czy wymagany) jest personel o wybranej roli.



95Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Uzupełnienie danych medycznych 

Dane szczegółowe

3.6.1.1 Rozliczenia

Zakładka  Rozliczenia  wykorzystywana  jest  w  procesie  rozliczania  świadczeń.
Wybranie  tej  zakładki  umożliwia  przeglądanie,  wprowadzanie  i  edycję  danych
dotyczących  rozliczeń  wykonanego  elementu  procesu  leczenia  w  ramach  zakresu
świadczeń wynikających z podpisanej z NFZ umowy. 
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Zakładka Rozliczenia podzielona jest na dwa obszary:

W górnym (niezmiennym) obszarze znajdują się także następujące pola:

Zakres:
kod i nazwa zakresu świadczeń. Pole dialogowe
z rozwijalną listą zawierającą zakresy świadczeń
występujące w danym okresie i dla danej jednostki
w wybranej umowie z NFZ.  W przypadku tylko jednego
zakresu jego dane są domyślnie podpowiadane. 

Świadczenie:
kod i nazwa świadczenia. Pole dialogowe z rozwijalną listą
zawierającą świadczenia występujące w wybranym
zakresie. 

Umowa:
numer umowy. Pole dialogowe z rozwijalną listą
zawierającą numery umów z NFZ aktywnych dla danej
jednostki. W przypadku tylko jednej umowy jej numer jest
domyślnie podpowiadany. 

Wyróżnik:
wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń (wybór z listy).

ratuj życie/zdrowie: znacznik informujący, czy wykonane świadczenie
z katalogu płatnika było świadczeniem ratującym życie.

eksportuj: znacznik informujący o tym, czy dane o świadczeniu mają
zostać wyeksportowane do systemu NFZ (domyślnie
zaznaczony).

Data od: data i czas początku udzielania świadczenia.

Data do: data i czas końca udzielania świadczenia.
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Drugi obszar zawierający szczegółowe grupy danych dotyczących wybranej zakładki
dolnej (znajdujący się poniżej pierwszego obszaru).

Sposób wyboru zakresu świadczeń (Zakres):

oraz świadczenia (Świadczenie):
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Rodzaj i układ informacji szczegółowych zawartych w zakładkach/grupach danych:

Dane podstawowe

Zakładka  ta  zawiera  szczegółowe  dane  podstawowe  dotyczące  rozliczenia
wybranego świadczenia.

Pola tej zakładki są następujące:

Miejsce real. kod  i  nazwa  komórki  organizacyjnej  świadczeniodawcy,
w której  udzielono  świadczenia.  Pole  tekstowe  z
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rozwijalną listą, z  której  wybrać należy właściwe  miejsce
realizacji  świadczenia.  Domyślnie  podpowiadana  jest
jednostka,  do  której  aktualnie  zalogowany  jest
użytkownik. 

Okres spr. rok  i  miesiąc  okresu  sprawozdawczego,  według  którego
ustalane są warunki rozliczenia.

Status Informacja o statusie pozycji rozliczeniowej:

N  -  pozycja  nowo  wprowadzona  lub  zmodyfikowana  od
ostatniego eksportu do systemu NFZ

Z  -  pozycja  zaimportowana  w  systemie  NFZ  (status  nie
określa, czy pozycja została już zweryfikowana w NFZ)

P - pozycja znajdująca się na szablonie rachunku. 

Personel pole  słownikowe,  w  którym  należy  wybrać  lekarza
zlecającego daną procedurę.

Id operacji identyfikator operacji, podczas której powstała dodatkowa
dokumentacja  powiązana  z  udzielonym  świadczeniem  i
przekazywana poza bieżącym komunikatem 

Procedura kod  i  nazwa  procedury  medycznej  wykonanej  w  ramach
świadczenia.  Pole  słownikowe  otwierające  okno  Kody
procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9-CM, czyli
kody  rozliczane  według  międzynarodowej  klasyfikacji
procedur medycznych.

Rozliczenie kod  i  nazwa  specjalnego  rozliczenia  produktu  będącego
przyczyną  różnicy  między  krotnością  faktyczną
a rozliczeniową.

Wartości:

- N - Pełne rozliczenie (100%)

- ST - Statystyka (0%)

-  UE  -  świadczenia  rozliczane  według  rzeczywistych
kosztów,  udzielone  pacjentom  w ramach  przepisów
o koordynacji z UE

- UJ1 - "1,54 - dla dwóch obrażeń"

- UJ2 - "1,78 - dla trzech obrażeń

- UJ3 - "1,85 - dla narządów czterech lub więcej obrażeń"

- WD2 - Wielodojście - drugie i kolejne (60%)

- ZG - świadczenia rozliczane według  wartości  wskazanej
na zgodzie płatnika.

Krotność fakt. faktyczna  krotność  realizacji  świadczenia  z  katalogu
płatnika.

Kwota refundacji kwota  refundacji  kosztów  realizacji  świadczenia  do
wprowadzenia w przypadku specjalnego rozliczenia typu:

ZG  -  Świadczenie  rozliczane  według  wartości  wskazanej
na zgodzie płatnika.

Koszt koszt  ponoszony  w  związku  z  wykonaniem  świadczenia
z katalogu płatnika przez świadczeniodawcę. 
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Wykorzystywany  między  innymi  do  przedstawiania
kalkulacji  rzeczywistych  kosztów  świadczeń  udzielonych
pacjentom  na  izbach  przyjęć  w  ramach  przepisów
o koordynacji.

Krotność rozl. krotność  realizacji  świadczenia  z  katalogu  płatnika
możliwa  do  rozliczenia  wg  zapisów  umowy  o  udzielanie
świadczeń zdrowotnych. 

W  większości  przypadków  jest  ona  równa  krotności
faktycznej  realizacji.  Jednak  np.  w  przypadku  urazów
wielonarządowych  będzie  to  dla  pierwszego  świadczenia
100% faktycznej  krotności, dla drugiego  60% faktycznej
krotności, dla trzeciego 30% i dla czwartego 10 %.

Wpisanie  0  w  to  pole  oznacza  przekazywanie  informacji
o wykonaniu wyłącznie w celach statystycznych .

Waga punkt. waga punktowa.

Taryfa JGP wartość  taryfy  JGP.  Atrybut  przekazywany,  gdy  taryfa
została wyznaczona przez gruper JGP.

Wartość pkt. Liczba  jednostek  rozliczeniowych  zgłaszana  przez
świadczeniodawcę.

Iloczyn wagi punktowej taryfy i atrybutu krotność.  

Cena jednostki cena  1  jednostki  rozliczeniowej  wynikająca  z  planu
rzeczowo-finansowego umowy. 

Wartość Wyliczona  przez  system  wartość  refundacji  kosztów
realizacji świadczenia przez płatnika.

Iloczyn wartości punktowej i ceny jednostki.

Dopłata pac. dopłata pacjenta.

Podawane  obligatoryjnie,  jeżeli  pacjent  wniósł  częściową
opłatę.
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Uprawnienia

Zakładka  zawiera  dane  dotyczące  ubezpieczenia  lub  sposobu  finansowania
świadczeń.  Dane  są  podpowiadane  zgodnie  z  wprowadzonymi  danymi
podstawowymi dotyczącymi uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych.

 Pola zakładki są następujące:

Ubezpieczenie
powszechne

znacznik  informujący,  że  uprawnienie  do  świadczenia
jest na podstawie ubezpieczenia powszechnego.

Oddział NFZ kod  i  nazwa  oddziału  NFZ  rozliczającego  świadczenie
z ubezpieczenia powszechnego. System podpowiada te
dane  po  wprowadzeniu  danych  podstawowych
dotyczącymi  uprawnień  pacjenta  do  świadczeń
medycznych.  Pole  aktywne  tylko  po  wybraniu

znacznika 

Decyzja wójta/
burmistrza

znacznik  informujący,  że  uprawnienie  do  świadczenia
jest  ważne  na  podstawie  decyzji  wójta/burmistrza.  W
polu znajduje się numer i nazwa uprawniającej  decyzji
wójta/burmistrza.  System  podpowiada  te  dane  po
wprowadzeniu  danych  podstawowych  dotyczącymi
uprawnień  pacjenta  do  świadczeń  medycznych.  Pole

aktywne tylko po wybraniu znacznika . 

Dokument UE znacznik  informujący,  że  uprawnienie  do  świadczenia
jest  ważne  na  podstawie  dokumentu  UE.  W  polu
znajduje  się  numer  i  nazwa  uprawniającego
dokumentu  UE.  System  podpowiada  te  dane  po
wprowadzeniu  danych  podstawowych  dotyczącymi
uprawnień  pacjenta  do  świadczeń  medycznych.  Pole
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aktywne tylko po wybraniu znacznika .

Inny dokument
upraw.

znacznik  informujący,  że  uprawnienie  do  świadczenia
jest  ważne  na  podstawie  innego  dokumentu.  W  polu
znajduje  się  kod  i  nazwa  uprawnienia  (np.  31  -
uprawnienia  na  podstawie  paszportu,  itp.).  System
podpowiada  te  dane  po  wprowadzeniu  danych
podstawowych  dotyczących  uprawnień  pacjenta  do
świadczeń  medycznych.  Pole  aktywne  tylko  po

wybraniu znacznika  po lewej stronie.

Numer dokumentu numer  i  nazwa  dokumentu  uprawniającego.  System
podpowiada  te  dane  po  wprowadzeniu  danych
podstawowych  dotyczących  uprawnień  pacjenta  do
świadczeń  medycznych.  Pole  aktywne  tylko  po

wybraniu znacznika  Inny dokument upraw. 

Typ zgody pole  informujące  o  zgodzie  na  wykonanie  procedury/
badania/zabiegu. Może być to zgoda indywidualna bądź
udział w badaniu klinicznym.

Numer zgody numer  zgody,  który  użytkownik  wpisuje  ręcznie  na
podstawie określonego dokumentu.

Umiejscowienie

Zakładka  zawiera  dane  dotyczące  umiejscowienia  lub  obszaru  uzębienia  oraz
powierzchni zęba przy zabiegach stomatologicznych. 

Chemioterapia

Zakładka  służy  do  wprowadzenia  danych  dodatkowych  dla  produktów  lekowych
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dotyczących  procesu  rozliczania  świadczeń  związanych  z  chemioterapią.  Dane
zakładki  określają  element  podawany  w  przypadku  produktów  leczniczych
stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych.

Chemioterapia realizowana jest najczęściej zgodnie ze zdefiniowanymi  schematami
leczenia. Przeglądanie dokładnych danych na temat sposobu wyznaczania produktu
leczniczego  oraz  krotności  dawki  tego  produktu  do  podania  pacjentowi  zawartych
w wybranym schemacie oraz sposób definiowania schematu leczenia został opisany

w "Rozliczenia i sprawozdawczość/Dodatkowe/Schematy leczenia".

A  celu  wprowadzenia  danych  związanych  z  rozliczeniem  chemioterapii  jest  wybór
schematu leczenia za pomocą słownika  w polu Schemat . 

Na  podstawie  wybranego  schematu  leczenia  ustalany  jest  typ  parametru,  na
podstawie  którego  wyznaczono  krotność  dawki  produktu  leczniczego  do  podania
pacjentowi.
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Możliwe  jest  także  określenie  typu  parametru,  na  podstawie  którego  wyznaczono
krotność  dawki  produktu  leczniczego  do  podania  pacjentowi  oraz  krotności  dawki
tego produktu przez lekarza bez schematu leczenia.

W  polu  Parametr  z  rozwijanej  listy  należy  wybrać  typ  parametru,  na  podstawie
którego wyznaczono krotność dawki produktu leczniczego do podania pacjentowi. 



105Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Uzupełnienie danych medycznych 
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Po  wybraniu  przycisku   otwiera  się  chmura  Chemioterapia  -  krotność  z
kalkulatorem  do  wyznaczania  krotności  dawki  substancji  czynnej  produktu
leczniczego.
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Dane szczegółowe

Po zatwierdzeniu ustalane są wszystkie dane dotyczące rozliczenia chemioterapii.  
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Pola tej zakładki są następujące:

Schemat pole słownikowe pozwalające na wybór z listy kodu
i nazwy schematu leczenia.
Schemat leczenia definiuje m. in. takie dane jak:
okres trwania w dniach, typ schematu, substancje
czynne i dawki.

Produkt handlowy pole słownikowe pozwalające na wybór z listy kodu
i nazwy leku.

Taryfa pole,w którym określa się taryfę JGP
(z wykorzystaniem Jednorodnych Grup Pacjenta).
Określana z definicji bądź z faktur. 

Dzień podania nr dnia podania produktu leczniczego zgodnie z
opisem schematu leczenia.

Dni pod. w domu ilość dni, przez jakie produkt leczniczy ma być
zażywany przez pacjenta w domu.

Parametr typ parametru, na podstawie którego wyznaczono
krotność dawki produktu leczniczego do podania
pacjentowi.
Pole umożliwia wybór z rozwijanej listy jednej z
pozycji:

- bezpośrednie określenie dawki

- indywidualne określenie dawki

- na podstawie masy ciała [kg]

- na pdst. powierzchni [m2].

Masa ciała masa ciała pacjenta określana w kilogramach.

Pow. ciała powierzchnia ciała pacjenta określana w m kw.

Dawka subst. czynnej dawka substancji czynnej produktu leczniczego.

Dawka rozl. dawka substancji czynnej produktu leczniczego
możliwa do rozliczenia wg zapisów umowy o
udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dawka jednostkowa dawka jednostkowa substancji czynnej produktu
leczniczego do podania pacjentowi.

Dializa

Zakładka służy do wprowadzenia danych dodatkowych dla zabiegów hemodializy.

Należy wybrać z listy typ leczenia pacjenta u świadczeniodawcy oraz podać poziom
stężenia hemoglobiny.
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Dane szczegółowe

Następnie wybrać z listy rodzaj leku oraz jego ilość. 
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POZ

Zakładka służy do  wprowadzenia  dodatkowych  informacji  opisujących  świadczenia
POZ.

OC/SPO

Zakładka służy do prezentacji  archiwalnych danych dotyczących rozliczenia pozycji
z tytułu OC i SPO.
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Dane szczegółowe

JGP

Zakładka  zawiera  pola  informacyjne  dotyczące  procesu  rozliczania  świadczeń
z wykorzystaniem Jednorodnych Grup Pacjenta.
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Po prawej stronie znajduje się przycisk funkcyjny:

uruchomienie procesu wyznaczania taryfy na podstawie JGP.

Pola informacyjne tej zakładki są następujące:

Wersja grupera wersja  grupera  JGP  (numer  wersji  grupera,  wg
której została wyznaczona grupa).

Kod JGP wyznaczony kod JGP.

Taryfa wyznaczona taryfa JGP.

Taryfa dodatkowa wyznaczona taryfa dodatkowa JGP.

Suma taryf suma taryf JGP.

Wartość wartość świadczenia JGP.

Dane techniczne

W zakładce tej znajdują się informacje techniczne związane z procesem rozliczania
świadczeń.

Pola informacyjne tej zakładki są następujące:

Id pozycji jednoznaczny  identyfikator  pozycji  w  ramach
instalacji świadczeniodawcy.
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Dane szczegółowe

Id zestawu identyfikator  zestawu  świadczeń  (dotyczących
wszystkich  pobytów  na  oddziałach  podczas
hospitalizacji pacjenta).

Wersja pozycji

(aktualna/eksp.)

wersja  danych  tej  pozycji   (nr  aktualnej  wersji/nr
wersji użytej przy ostatnim eksporcie danych).

Wersja danych stat

(aktualna/eksp.):

wersja  danych  statystycznych  (nr  aktualnej  wersji/
nr wersji użytej przy ostatnim eksporcie danych).

Wersja danych rozl

(aktualna/eksp.)

wersja danych rozliczeniowych (nr aktualnej  wersji/
nr wersji użytej przy ostatnim eksporcie danych).

Data modyfikacji data i czas ostatniej  modyfikacji  zestawu świadczeń
w systemie świadczeniodawcy.

Data ost. eksportu data i czas ostatnio wykonanego eksportu danych.

Numer generacji i fazy pole zawierające numer generacji i fazy.

Użytkownik identyfikator  użytkownika  ostatnio  modyfikującego
dane.

Data potwierdzenia data i czas potwierdzenia .

Id szablonu identyfikator użytego szablonu.

3.6.1.2 Edycja danych opisowych

W  polach  opisowych  (występujących  w  elementach  zakładek  grupy  danych  Dane
medyczne, tj. w zakładkach:  Procedury, Konsultacje,  Badania diagnostyczne,
Badania  Laboratoryjne)  właściwy  tekst  można  wpisać  samodzielnie  lub
wykorzystać utworzoną wcześniej listę standardowych tekstów lub formularzy.
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Dane szczegółowe

Dodatkowo,  podczas  edycji  tekstu  w  polu  opisowym,  istnieje  możliwość  użycia

między  innymi  takich  elementów  funkcyjnych  jak:  wybierz  formularz  ,  wczytaj

plik  ,  zapisz  zawartość  do  pliku  ,  wybierz  z  tekstów  standardowych  ,  itd.
Więcej  na  temat  opcji  wielowierszowych  pól  tekstowych  -  w  rozdziale:  Elementy

ekranów i okien modalnych: Pola.

3.6.1.3 Dodanie pozycji słownikowej do preferowanych

Dodanie  pozycji  słownikowej  do  preferowanych  możliwe  jest  we  wszystkich
zakładkach grupy Dane medyczne za wyjątkiem zakładki Podania leków. Podczas
dodawania  tych  pozycji  do  systemu  każdorazowo  wywoływany  jest  słownik  z
właściwymi  pozycjami.  Przycisk  Dodaj  do  preferowanych  umożliwia  dodanie
wybranej  pozycji  do  katalogu  Pozycje  preferowane  (który  ukazuje  się  jako
pierwszy katalog po naciśnięcie przycisku ).
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Dane szczegółowe

Umieszczanie pozycji  w  katalogu  Pozycje  preferowane  przyspiesza  wybranie  tej
pozycji.

3.6.2 Procedury

Po  wejściu  w  zakładkę  Procedury  wyświetlana  jest  tabela,  która  zawiera  zapisy
dotyczące  procedur  medycznych  wykonanych  w  ramach  świadczeń.  Poszczególne
pozycje  tabeli  opisane  są  za pomocą:  kodu  i  nazwy  procedury  (zgodnych  z
klasyfikacja procedur medycznych wg ICD-9), daty rozpoczęcia i zakończenia (data
wraz  z godziną  sprawdzana  jest  z datą  przyjęcia  na oddział;  data,  godzina
wykonania  procedury  nie mogą  być  wcześniejsze  niż  data,  godzina  przyjęcia
na izbę), liczby wykonań procedury, płatnika i rozliczenia NFZ.
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W  tabeli  Procedury  mogą  się  pojawić  pozycje  odpowiadające
elementom  leczenia  wprowadzonym  w  innych  grupach  danych
medycznych (np. badania). Dzieje się  tak  w przypadku  gdy  element
leczenia (np. badanie) jest równocześnie procedurą. 

Przykładowo badanie BDEEG - Badanie EEG znajdujące się w grupie
Badania diagnostyczne:

znajduje  się  także  w  wykazie  procedur,  gdyż  jest  równocześnie
procedurą 89.141.1 - EEGCZ - EEG w czuwaniu.
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Procedury

Istnieje  możliwość  ewidencji  wpisu  do  księgi  zabiegów  w  momencie
ewidencji procedury medycznej jeżeli:

· Wraz z procedurą zostanie zaewdiencjonowany element leczenia

· W  ramach  jednostki  istnieje  księga  zabiegów,  która  ma  podpięty
wybrany element i leczenia.

Sekcja  Wpis  w  księdze,  pojawiająca  się  w  dodatkowym  oknie
Wykonanie  procedury,  wywoływanym  podczas  ewidencji  procedury  w
grupie danych Dane medyczne:
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System  może  podpowiadać  właściwe  rozpoznanie  na  podstawie
procedury  wprowadzonej  w elementach  leczenia.  W  tym  celu
należy:

· ustalić  parametr:  Konfiguracja/Parametry/Ustawienia  jednostki
organizacyjnej/folder  Szpital   „Kontrola  istnienia  procedury  w
pobycie” na TAK

· w  module  Administrator  w  opcji  Konfiguracja/Parametry/
Ustawienia  systemu/folder  Szpital  dla  parametru  „Zależności
walidacyjne  między  procedurami  a rozpoznaniem  końcowym”  w
polu  Wartość  należy  powiązać  procedury  z rozpoznaniem  na
podstawie zapisu:
^99*^Z51.1^36*^I51.6^
Oznacza  to,  że  wpisanie  procedury  o  kodzie  rozpoczynającym  się
od  99  spowoduje  wpisanie  do  Rozpoznania  zasadniczego  kodu
Z51.1,  a  wpisanie  procedury  z  grupy  36  spowoduje  wpisanie
Rozpoznania I51.6. W ten sam sposób można dopisywać dwójkami
procedury i rozpoznania.

Program  ma  możliwość  automatycznego  dodawania  procedur
podczas  przyjęcia  pacjenta  do  szpitala.  W  tym  celu  należy  dla
właściwej  jednostki  organizacyjnej  szpitala  określić  wartość  w
parametrze  konfiguracyjnym:  AUT_KOD_PROC_SZP.  Wartością  w
tym  parametrze  jest  kod  procedury,  który  automatycznie
podpowiadany  będzie  podczas  przyjęcia  pacjenta  do  określonej
jednostki szpitala.

Przegląd i edycja danych

Przegląd i edycja danych są możliwe po otwarciu  okna Wykonanie procedury. W
tym celu, po wskazaniu pozycji w tabeli  Procedury, należy użyć przycisku Edytuj
lub dwukrotnie kliknąć na wskazaną pozycję.

Okno ma 2 górne zakładki: Procedura i Rozliczenia.

Opis  i  edycja  danych  w  zakładce  Procedura  znajduje  się  poniżej  w  niniejszym
rozdziale.

Opis i edycja danych w zakładce Rozliczenia zostały opisane w punkcie Rozliczenia

.95
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Procedury

Dla  procedur  będących  wynikiem  zlecenia,  ale  tylko  takiego  zlecenia,  dla  którego
nie  nadano  kuponu,  od  strony  pobytu  oddziałowego  istnieje  możliwość  edycji
zakładki  Rozliczenia  przy  zachowaniu  trybu  przeglądu  dla  zakładki  Procedura
(otwarcie  takiej  procedury  powoduje  wywołanie  komunikatu  o  treści:  Niniejsza
pozycja  jest  wynikiem  wykonania  zlecenia.  Możliwa  jest  tylko  edycja
pozycji  rozliczeniowej. Jeżeli  dla  niniejszego  zlecenia  nadano  kupon,  procedura
od strony oddziału dostępna jest wyłącznie w trybie przeglądu (dotyczy to obydwu
zakładek):

Okno Wykonanie procedury zawiera następujące pola:

Procedura sposób wyboru rodzaju procedury z kodem  (czytaj  dalej
w punkcie Dodanie nowej pozycji).

Uzupełnienie
nazwy

pole opisowe.

Element leczenia opis  elementu  leczenia  (podpowiadany,  ustalany  przez
system na podstawie kontekstu wykonywanej czynności).

Daty: rozpoczęcia
i zakończenia

daty początkowe i końcowe wykonywania procedury.

Liczba wykonań liczba wykonań procedury.

Wykonał pole  słownikowe  wskazujące  dane  lekarza  (nazwisko  i
imię,  kod,  nr  prawa  wyk.),  który  daną  procedurę
wykonał.

Miejsce wykonania podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie
zalogowany jest użytkownik
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Jeżeli dla jednostki organizacyjnej (oddziału), do której zalogowany jest
użytkownik  włączony  jest  parametr  konfiguracyjny:
ORGANIZACJA.WYKONANIA_ODCINEK  (Rejestracja  wykonań  z
dokładnością do odcinka) -  czyli  wartość  tego  parametru  ustawiona
została na 1 -  Tak,  system  automatycznie  w  opisywanym  polu  wstawi
kod  oraz  nazwę  odcinka,  który  podany  został  podczas  przyjmowania
pacjenta na oddział.

Umiejscowienie pole  słownikowe,  w  którym  wartość  wybierana  jest  ze
słownika  Świadczenie  -  umiejscowienie.  Wartość
wprowadzona  w  polu  Umiejscowienie  na  zakładce
Procedura,  automatycznie  przepisywana  jest  na
zakładkę  dolną  Umiejscowienie  (na  zakładce
Rozliczenia).  W  przypadku,  gdy  w  polu  nie  zostanie
ustawiona  wartość,  na  zakładce  Rozliczenia
zaznaczone  zostanie  pole  wyboru  Nie  dotyczy.  Jeżeli
wystąpi  niezgodność  umiejscowienia  na  zakładkach
Procedura  i  Rozliczenia,  podczas  zapisu  danych
wyświetlony  zostanie  komunikat  z  pytaniem,  o  treści:
'Umiejscowienie  w  rozliczeniu  jest  inne  niż  w
procedurze i zostanie nadpisane wartością z procedury.
Czy  kontynuować?'.  Wybór  opcji  Tak  powoduje
nadpisanie  wartości  w  rozliczeniach,  wartością  z
zakładki Procedura.

Dodanie nowej pozycji

Po użyciu przycisku Dodaj system wywoła puste okno Wykonanie procedury.

Naciśnięcie  przycisku   w  polu  Procedura  otwiera  okno  Klasyfikacja  procedur
ICD9 piąta edycja umożliwiające dokonanie wyboru procedury po jej  wskazaniu i
naciśnięciu przycisku Wybierz. U góry okna znajduje się pole tekstowe z rozwijalną
 listą  umożliwiające  wybór  właściwej  klasyfikacji  procedur  medycznych  oraz  pole
szybkiego  wyszukiwania  Nazwa,  kod  i  przycisk  Szukaj.  Procedury  mogą  być
umieszczone w folderach tematycznych (Preferowane i  Wszystkie), które  widoczne

są  w  środkowej  części  okna  po  wybraniu  znacznika  Pokaż  foldery  .  Opis  opcji
dodawania  pozycji  słownikowej  do  folderu  Preferowane  znajduje  się  w  rozdziale:

Dodanie pozycji słownikowej do preferowanych .

Procedurę  należy  wybrać  poprzez  wskazanie  właściwej  procedury  medycznej
i naciśnięciu przycisku Wybierz.

113
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Procedury

Po wprowadzeniu pozostałych wymaganych danych (data rozpoczęcia, zakończenia,
element  leczenia,  liczba  wykonań)  możliwe  jest  dopisanie  pozycji  do  tabeli
Procedury  poprzez  użycie  przycisku  Zapisz.  W  przypadku,  gdy  pobyt  na  Izbie
Przyjęć  lub  na  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  jest  zakończony  i  parametr
AUTO_ROZL_IP_SOR -  'Czy automatycznie rozliczać procedury na izbie lub  SOR'
ma ustawioną  wartość  '1',  to  dodawana  jest  procedura  wraz  ze  świadczeniem.  W
przeciwnym  wypadku  (tzn.  gdy  parametr  ustawiony  jest  na  wartość  '0')
świadczenie nie jest generowane.

Grupowe dodanie pozycji  opisane  zostało  w  kolejnym  rozdziale:  Grupowe  dodanie

procedur .

Usunięcie pozycji

Usunięcie  pozycji  jest  możliwe  po  otwarciu  okna  Wykonanie  procedury.  W  tym
celu po wskazaniu pozycji w tabeli Lista procedur należy użyć przycisku Edytuj lub
dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Aby  usunąć  wybraną  pozycje  wystarczy
użyć przycisku Usuń .

Aby usunąć wybraną pozycję wystarczy użyć przycisku Usuń.

122
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Po użyciu  przycisku Usuń  system wywoła komunikat  ostrzeżenia. Wówczas  należy
potwierdzić, klikając w przycisk Tak.

W  przypadku  większej  liczby  procedur  znajdujących  się  na  liście  w  sekcji
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Procedury

tematycznej Lista procedur zastosowane zostało stronicowanie:

3.6.2.1 Grupowe dodanie procedur

Grupowe dodanie nowych pozycji

Ta  opcja  możliwa  jest  tylko  i  wyłącznie  dla  zakładki  Procedury.  Po  użyciu
przycisku Dodaj grupowo system wywołuje okno Wykonanie procedur:

Wybór procedur medycznych ze słownika odbywa się po użyciu przycisku Dodaj.
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Uwaga:  Widoczność  kolumny  Elementy  leczenia,  zależna  jest  od  ustawień
istniejących  parametrów  konfiguracyjnych  DOKUM_MED  -  'Czy  zainstalowano
dokumentację medyczną'  oraz  KKL  -  'Współpraca  z  modułem  kalkulacji  kosztów'.
Jeżeli jeden z powyżej wymienionych istniejących parametrów konfiguracyjnych jest
ustawiony na wartość 1 -'Tak' kolumna jest widoczna w oknie.

Wybór przycisku spowoduje pojawienie się okna Klasyfikacja procedur ICD9
piąta edycja.

Okno Klasyfikacja procedur ICD9 piąta edycja jest podzielone jest na dwie
części. Po lewej stronie znajdują się wybrane przez użytkownika procedury
medyczne (wybór poprzez kliknięcie), które należy "przenieść" na prawą stronę za
pomocą przycisku , by dodać określoną procedurę do tabeli procedur. Po użyciu
przycisku Wybierz wybrane procedury przenoszone są do tabeli procedur okna
Wykonanie procedury:
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Procedury

Określenie wyniku w polu poniżej  tabeli  danych spowoduje dodanie jego  treści  do
każdej procedury dodanej poprzez funkcję grupowego dodania.

Zapisanie danych  w  opisywanym  oknie  spowoduje  dodanie  wszystkich  wybranych
procedur do tabeli  z  lista  procedur.  Edycja  tych  procedur  odbywa  się  w  taki  sam
sposób jak procedur dodanych pojedynczo.

Dodawania  Elementu  leczenia  dokonuje  się  poprzez  użycie  przycisku  Dodaj
grupę  w  oknie  Wykonanie  procedur.  Wywołane  zostaje  wtedy  dodatkowe  okno
Elementy leczenia w którym istnieje możliwość wyboru elementu leczenia wraz z
wybranymi procedurami w grupie.
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Podczas grupowego dodawania procedur,  w  przypadku  gdy  dla  kolumny  Element
leczenia zostanie wpisana wartość inna, niż  XXKPM, system uzupełnia wartość w
kolumnie Świadczenie na podstawie skonfigurowanego przekodowania wybranego
elementu leczenia na świadczenie:
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3.6.3 Konsultacje

Po  wybraniu  zakładki  Konsultacje  system  wyświetla  tabelę  zawierającą  zapisy
dotyczące  konsultacji  medycznych  wykonanych  w  ramach  świadczeń.  Dane  tabeli
pogrupowane  są  w  kolumny:  Kod  i  nazwa  konsultacji,  Data  wykonania  oraz
Wykonujący konsultacje.

Obsługa  edycji  danych  konsultacji  jest  zależna  od  ustawienia
parametru:  ORGANIZACJA.EDYCJA_AUTO  (Blokada  edycji
danych wizyty/podpowiadanie zalogowanego użytkownika):

· jeżeli  w  parametrze  ustawioną  wartością  jest  ‘KNXXX’  (dla
konsultacji):
o jako  Wykonał  podpowiadany  jest  zalogowany  użytkownik

podczas  dopisywania  nowej  pozycji  (użytkownik  musi  być
zarejestrowany jako personel medyczny)

o pole Wykonał blokowane podczas edycji danych

o możliwość  edycji  tylko  własnych  danych  (zalogowany

użytkownik musi być wpisany w polu Wykonał).

Przegląd i edycja danych

Przegląd i edycja danych jest  możliwa po otwarciu  okna Konsultacja. W tym celu
po  wskazaniu  pozycji  w  tabeli  Konsultacje  należy  użyć  przycisku  Edytuj  lub
dwukrotnie kliknąć na wskazaną pozycję.

Okno ma 2 górne zakładki: Konsultacja i Rozliczenia.

Opis i edycja danych w zakładce Rozliczenia zostały opisane w punkcie Rozliczenia

.

Po  otwarciu  okna  Konsultacja  zakładka  o  tej  samej  nazwie  zawiera  następujące
dane:

95
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Konsultacja sposób  wyboru  rodzaju  konsultacji  z  kodem  (czytaj  więcej:  w
punkcie Dodanie nowej pozycji).

Uzupełnieni
e nazwy

pole opisowe stanowiące uzupełnienie nazwy konsultacji.

Data
wykonania

data wykonania konsultacji.

Wykonał informacje o konsultancie.

Miejsce
wykonania

podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie  zalogowany
jest użytkownik

Jeżeli  dla  jednostki  organizacyjnej  (oddziału),  do  której  zalogowany  jest
użytkownik,  włączony  jest  parametr  konfiguracyjny:
ORGANIZACJA.WYKONANIA_ODCINEK  (Rejestracja  wykonań  z
dokładnością do odcinka), czyli wartość tego parametru ustawiona została na 1
-  Tak,  system  automatycznie,  w  opisywanym  polu  wstawi  kod  oraz  nazwę
odcinka, który podany został podczas przyjmowania pacjenta na oddział.

Dodanie nowej pozycji

Po naciśnięciu przycisku Dodaj system wywołuje puste okno Konsultacja.

Naciśnięcie przycisku  w polu Konsultacja spowoduje otwarcie okna Elementy
leczenia  -  Konsultacje  umożliwiające  dokonanie  wyboru  konsultacji  po  jej
wskazaniu i użyciu przycisku Wybierz.

Po wprowadzeniu pozostałych wymaganych danych  (Data  wykonania,  Wykonał)
można dopisać pozycję do tabeli Konsultacji przyciskiem Zapisz.

Usunięcie pozycji

Usunięcie  pozycji  jest  możliwe  po  otwarciu  okna  Konsultacja.  W  tym  celu  po
wskazaniu  pozycji  w  tabeli  Konsultacje  należy  użyć  przycisku  Edytuj  lub
dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Do  usunięcia  wybranej  pozycji  służy
przycisk Usuń. Wybór ten spowoduje pojawienie się komunikatu:



Uzupełnienie danych medycznych 

128 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Konsultacje

W celu usunięcia konsultacji należy użyć przycisku Tak.

W sytuacji kiedy dokonywana jest próba zmiany w polu Konsultacja po wpisaniu
treści w polu opisowym oraz  wcześniejszym wybraniu jednej z dostępnych pozycji
z rozwijalnej listy pola Konsultacja wywołany zostaje komunikat informacyjny o
treści: "Zmiana pozycji może spowodować skasowanie treści w polu opisowym. Czy
kontynuować?". Użycie przycisku Nie powoduje zamknięcie okna z komunikatem i
pozostawienie wartości pola Konsultacja oraz wprowadzonej treści w polu
opisowym bez zmian. Użycie przycisku Tak spowoduje zmianę wartości w polu
Konsultacja oraz usunięcie treści z pola opisowego.
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3.6.4 Badania diagnostyczne

Po wybraniu zakładki Badania diagnostyczne wyświetlana jest tabela zawierająca
zapisy  dotyczące  badań  diagnostycznych  wykonanych  w  ramach  świadczeń.
Poszczególne  pozycje  tabeli  opisane  są  za pomocą:  kodu  i  nazwy  badania,  daty
rozpoczęcia i zakończenia badania oraz informacji o osobie wykonującej badanie. 

Obsługa  edycji  danych  badań  diagnostycznych  w  zależności  od
ustawienia  parametru:  ORGANIZACJA.EDYCJA_AUTOR
(Blokada  edycji  danych  wizyty/podpowiadanie  zalogowanego
użytkownika)

· jeżeli  w  parametrze  ustawioną  wartością  jest  ‘BDXXX’  (dla
badań diagnostycznych):
o jako  Wykonał  podpowiadany  jest  zalogowany  użytkownik

podczas  dopisywania  nowej  pozycji  (użytkownik  musi  być
zarejestrowany jako personel medyczny)

o pole Wykonał blokowane podczas edycji danych

o możliwość  edycji  tylko  własnych  danych  (zalogowany

użytkownik musi być wpisany w polu Wykonał).

Przegląd i edycja danych

Przegląd i edycja danych jest  możliwa po otwarciu  okna Badania diagnostyczne.
W tym celu po wskazaniu pozycji w tabeli Lista badań diagnostycznych należy użyć
przycisku Edytuj lub dwukrotnie kliknąć na wskazaną pozycję.

Okno ma 2 górne zakładki: Badania diagnostyczne i Rozliczenia.

Opis i edycja danych w zakładce Rozliczenia zostały opisane w punkcie Rozliczenia

.

Po  otwarciu  okna  Badania  diagnostyczne  zakładka  o  tej  samej  nazwie  zawiera
następujące dane:

Badanie sposób  wyboru  rodzaju  badania  z  kodem  (czytaj
więcej: w punkcie Dodanie nowej pozycji).
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Uzupełnienie
nazwy

stanowiące uzupełnienie nazwy konsultacji.

Procedura Jeżeli  wprowadzony  element  leczenia  nie  jest
powiązany z domyślą procedurą to pole jest aktywne z
możliwością  uzupełnienia.  Jeżeli  element  leczenia
posiada  domyślną  procedurę  (element  leczenia
powiązany z procedurą w Panelu administracyjnym) to
zostanie ona zaprezentowana w opisywanym polu bez
możliwości zmiany (pole zablokowane do edycji).

Data rozpoczęcia i
zakończenia

data rozpoczęcia i zakończenia badania.

Wykonał informacje o wykonawcy badania.

Miejsce wykonania podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie
zalogowany jest użytkownik

Jeżeli  dla jednostki  organizacyjnej  (oddziału), do której  zalogowany  jest
użytkownik,  włączony  jest  parametr  konfiguracyjny:
ORGANIZACJA.WYKONANIA_ODCINEK  (Rejestracja  wykonań  z
dokładnością  do  odcinka)  -  czyli  wartość  tego  parametru  ustawiona
została  na  1  -  Tak,  system  automatycznie,  w  opisywanym  polu  wstawi
kod  oraz  nazwę  odcinka,  który  podany  został  podczas  przyjmowania
pacjenta na oddział.

Dodanie nowej pozycji

Po  naciśnięciu  przycisku  Dodaj  system  wywołuje  puste  okno  Badania
diagnostyczne.

Naciśnięcie  przycisku   w  polu  Badanie  spowoduje  otwarcie  okna  Element
leczenia -  badania  diagnostyczne  umożliwiające  dokonanie  wyboru  badania  po
jego wskazaniu i użyciu przycisku Wybierz.

Po wprowadzeniu pozostałych wymaganych danych  (Data  wykonania,  Wykonał)
można  dopisać  pozycję  do  tabeli  Lista  badań  diagnostycznych  przyciskiem
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Zapisz.

Usunięcie pozycji

Usunięcie pozycji  jest  możliwe po otwarciu  okna Badania diagnostyczne. W tym
celu  po  wskazaniu  pozycji  w  tabeli  Lista  badań  diagnostycznych  należy  użyć
przycisku  Edytuj  lub  dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Do  usunięcia
wybranej  pozycji  służy  przycisk  Usuń.  Wybór  ten  spowoduje  pojawienie  się
komunikatu:

W celu usunięcia konsultacji należy użyć przycisku Tak.

3.6.5 Badania laboratoryjne

Po wybraniu zakładki  Badania laboratoryjne wyświetlana jest  tabela  zawierająca
zapisy  dotyczące  badań  diagnostycznych  wykonanych  w  ramach  świadczeń.
Poszczególne  pozycje  tabeli  opisane  są  za pomocą:  kodu  i  nazwy  badania,  daty
rozpoczęcia i zakończenia badania oraz informacji o osobie wykonującej badanie. 

Przegląd i edycja danych

Przegląd i edycja danych jest możliwa po otwarciu okna Badania laboratoryjne. W
tym celu po wskazaniu pozycji w tabeli Lista badań laboratoryjnych należy użyć
przycisku Edytuj lub dwukrotnie kliknąć na wskazaną pozycję.

Okno ma 2 górne zakładki: Badania laboratoryjne i Rozliczenia.

Opis i edycja danych w zakładce Rozliczenia zostały opisane w punkcie Rozliczenia
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Po  otwarciu  okna  Badania  laboratoryjne  zakładka  o  tej  samej  nazwie  zawiera
następujące dane:

Element
leczenia

sposób  wyboru  elementu  leczenia/rodzaju  badania  (czytaj
więcej: w punkcie: Dodanie nowej pozycji).

Kod badania kod  badania  podpowiadany  na  bazie  wybranego  rodzaju
badania.

Kod materiału
kod materiału  pobranego do badania. Sposób wyboru  kodu
materiału ze słownika opisano w dalszym punkcie: Dodanie
nowej pozycji.

Kod metody
kod  metody  badania.  Sposób  wyboru  kodu  metody  ze
słownika  opisano  w  dalszym  punkcie:  Dodanie  nowej
pozycji.

Uzupełnienie
nazwy

pole opisowe stanowiące uzupełnienie nazwy badania.

Data zlecenia data zlecenia badania.

Data pobrania
materiału

data pobrania materiału do badania.

Data wykonania data wykonania badania.

Liczba wykonań liczba wykonań badania laboratoryjnego.

Miejsce
wykonania

podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie
zalogowany jest użytkownik
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Jeżeli  dla  jednostki  organizacyjnej  (oddziału),  do  której  zalogowany  jest
użytkownik,  włączony  jest  parametr  konfiguracyjny:
ORGANIZACJA.WYKONANIA_ODCINEK  (Rejestracja  wykonań  z
dokładnością  do  odcinka)  -  czyli  wartość  tego  parametru  ustawiona
została na 1 - Tak, system automatycznie, w opisywanym polu wstawi  kod
oraz nazwę odcinka, który podany został podczas przyjmowania pacjenta na
oddział.

Pola dat zawierają też czas (godzina, minuta). 

System  sprawdza  poprawność  następstwa  dat  (data/godzina
zlecenia  badania  <  data/godzina  pobrania  materiału  <  data/
godzina wykonania badania). 

Dodanie nowej pozycji

Po  naciśnięciu  przycisku  Dodaj  system  wywołuje  puste  okno  Badania
laboratoryjne.

Naciśnięcie  przycisku   w  polu  Element  leczenia  spowoduje  otwarcie  okna
Element  leczenia  -  badania  laboratoryjne  umożliwiające  dokonanie  wyboru
badania po jego wskazaniu i użyciu przycisku Wybierz.

Po  wprowadzeniu  pozostałych  wymaganych  danych  (Kod  badania,  Data
wykonania,  Liczba  wykonań)  można  dopisać  pozycję  do  tabeli  Lista  badań
laboratoryjnych przyciskiem Zapisz.

Pole  Kod  badania  zostanie  automatycznie  uzupełnione  właściwą
wartością po wybraniu badania laboratoryjnego.

Usunięcie pozycji

Usunięcie  pozycji  jest  możliwe  po  otwarciu  okna  Badania  labolatoryjne.  W  tym
celu  po  wskazaniu  pozycji  w  tabeli  Lista  badań  laboratoryjnych  należy  użyć
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przycisku  Edytuj  lub  dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Do  usunięcia
wybranej  pozycji  służy  przycisk  Usuń.  Wybór  ten  spowoduje  pojawienie  się
komunikatu:

W celu usunięcia konsultacji należy użyć przycisku Tak.

3.6.6 Podania leków

Po wybraniu zakładki Podania leków wyświetlana jest tabela z wykazem:

·  leków podanych pacjentowi - dolna zakładka Leki podane

· leków, których podawanie wstrzymano - dolna zakładka Stop order
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Leki  podane  pacjentowi  są  opisane  w tabeli  za pomocą:  indeksu  materiałowego,
nazwy  leku,  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  podawania  leku,  podanej  dawki  leki,
sumy zużytego leku oraz jednostki miary.

Leki, których podawanie wstrzymano (Stop order) są opisane w tabeli  za pomocą:
nazwy  leku,  daty  rozpoczęcia  wstrzymania  i zakończenia  wstrzymania  podawania
leku, informacji o użytkowniku autoryzującym wstrzymanie podawania leku.

Wstrzymanie podawania  leków  może  dotyczyć  tylko  leku  podanego  (znajdującego
się w tabeli Leki podane).

3.6.6.1 Leki podane

Okno Podanie leku  służy do wprowadzania danych o lekach zleconych do podania
pacjentowi  w okresie  jego  pobytu  na izbie przyjęć/oddziale.  Okno  ma  dwie  górne
zakładki: Podanie leku i Rozliczenia. Aby wywołać to okno należy użyć przycisku
Dodaj  w  zakładce  Podania  leków  (w  celu  wprowadzenia  nowego  leku)  bądź
dwukrotnie kliknąć w dane leku w tabeli Lista leków.

Rozliczenia opisano w punkcie Rozliczenia .

W  zakładce  Podanie  leku  wyświetlane  są  szczegółowe  informacje  o  leku  i  jego
podawaniu.

95



Uzupełnienie danych medycznych 

136 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Podania leków

W polu Lek należy skorzystać ze słownika . Wybór ten spowoduje pojawienie się
okna Leki i materiały.

Należy  wówczas  określić  źródło  leku  w  polu  Źródło.  Lek  można  znaleźć/wskazać
poprzez  podanie  indeksu,  nazwy  lub  grupy.  Listę  wyświetlanych  leków  można
zawęzić do należących do określonej grupy: Leki  o  tym samym synonimie bądź
nazwie międzynarodowej lub Leki tylko używane.

Po  naciśnięciu  przycisku  Szukaj  w  dolnej  części  okna  wyświetlana  jest  lista
dostępnych leków spełniających kryteria wyszukiwania.

Po wskazaniu leku na liście należy użyć przycisku Wybierz. 

Nazwa leku podana jest wraz z wielkością opakowania i jednostką miary:
0,005 G/1 MLx10 AMP. JM: op)

Uwaga:  Dane  o  osobie  wprowadzającej  współczynnik  w  tabeli,  w  oknie  Leki  i
materiały  dostępne  są  tylko  przy  włączonym  parametrze  konfiguracyjnym  ZLE
\LEK\ZAMIENNIKI -  'Otwarcie słownika leków z zamiennikami'. Widoczna wtedy
jest kolumna Wprowadzający współczynnik.

Po wyborze leku uzupełniamy pozostałe pola:
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Kod kod wybranego leku.

Lek sposób wyboru leku opisano powyżej.

Dodatkowo  gdy  źródłem  wybranego  leku  jest  Apteczka  oddziałowa  pojawiają  się
informację  dotyczące  dostawy  leku:  pola  Seria  i  Data  ważności  oraz  przycisk

.  Po  użyciu  tego  przycisku  wywołane  zostanie  dodatkowe  okno
modalne Dostawy leku, z którego można wybrać właściwą dostawę leku:

Po wybraniu właściwej dostawy leku, pola Seria i Data ważności uzupełnią się na
podstawie danych wybranej dostawy.

Data rozpoczęcia data rozpoczęcia podawania leku.

Data zakończenia data zakończenia podawania leku.

Dawka podana dawka podana leku.

Dawka zużyta np.  jeśli  Dawka  podana  wymaga  otwarcia  fiolki,
a pacjentowi  należy  podać  połowę  i leku  nie można
zaaplikować  innej  osobie  ani  go  przechować,  to zużyta
zostaje cała fiolka, a nie pół.
Według  przykładu:  Dawka  podana  =  1/2,
Dawka zużyta = 1

Podań dziennie należy określić ile razy dziennie lek był podawany.

Razem podań należy określić ile razy lek był podawany.

Razem ilość podana wyliczana jest automatycznie na podstawie
wprowadzonych wyżej informacji (ilości podanych).

Razem ilość zużyta wyliczana jest automatycznie na podstawie
wprowadzonych wyżej informacji (ilości zużytych).
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Zlecający pole słownikowe, które zawiera dane lekarza, wybrane ze

słownika za pomocą przycisku .

Wykonujący pole  słownikowe,  które  zawiera  dane  osoby  wykonującej
zlecenie podania leku. 

Miejsce wykonania pole  słownikowe,  które  określa  miejsce  wykonania
podania leku - wybrane ze słownika za pomocą przycisku

 (podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie
zalogowany jest użytkownik).

Procedura pole  słownikowe  określające  rodzaj  procedury  przy
podaniu leku według klasyfikacji procedur ICD 9

Liczba wykonań pole umożliwiające określenie liczby wykonań 

Wydanie w domu zaznaczenie  pola  wyboru  powoduje  zablokowanie
możliwości edycji pola Data zakończenia i  automatyczne
ustawienie jego wartości na datę równą dacie rozpoczęcia.
Dodatkowo pole Razem podań jest odblokowane do edycji
oraz pojawia się pole Dni podań, w którym podawana jest
liczba  dni  podań  leku.  Dla  pól:  Podań  dziennie,  Dni
podań  i  Razem  podań,  podczas  uzupełniania  następuje
wzajemne  generowanie  wartości  na  podstawie  danych
wprowadzonych  w  tych  polach  np.  wartość  pola  Razem
podań  generowana  jest  na  podstawie  wartości  podanych
w polach Dni podań i Podań dziennie

W polach  Dawka podana  i zużyta  użytkownik  może  wprowadzać  dane
w zapisie  dziesiętnym  lub w postaci  ułamka  zwykłego.  W przypadku
podania  2  tabletek  Polopiryny  z listka  zawierającego  20 sztuk  – można
wpisać: 2/20 jak i 0,1. Program uznaje oba zapisy. 

Sposób wpisywania danych o leku zależy również od  tego, według  jakiej
jednostki  jest  on  wydawany  na izbie  przyjęć.  Program  umożliwia
przechowywanie  tego  samego  leku  w różnych  jednostkach:  w takiej,  w
jakiej  przyjęto  go  do  głównej  apteki  szpitalnej  lub  w jednostkach
obowiązujących  w wewnętrznej  apteczce  oddziału.  Przykładowo  może
zaistnieć taka sytuacja, że lek jest  przyjmowany przez szpital  w listkach
(po  20 szt.),  ale  do  apteczki  oddziałowej  jest  już  „rozpisany  na
sztuki”  (podaje się  wtedy  ilość:  2,  a  nie  jak  w  powyższym  przykładzie:
2/20).

W  przypadku  konieczności  zmiany  dyspozycji  (zmiana  częstości
podawania,  zmiana  okresu  podawania)  wprowadzamy  ją  za pomocą
przycisku  Edycja  –  w systemie  będzie  prowadzone  archiwum  zmian.
Każda  zmiana  będzie  opisana  przez  datę  jej  wykonania,  identyfikatory
użytkownika dokonującego zmiany oraz stacji roboczej. 

W  dodatkowym  oknie  Podanie  leku/Zużycie  materiału  użycie
przycisku  Pokaż  dokumenty  spowoduje  wywołanie  okna  Dokumenty
rozchodu wewnętrznego:
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Jeżeli  podawany  lek  zaliczany  jest  do  grupy  antybiotyków,  system
aktywuje  pole  Antybiotykoterapia,  umożliwiające  wskazanie  z  listy
rozwijalnej antybiotykoterapii danego pacjenta.

Pole jest wymagane, jeżeli podawany lek jest z grupy antybiotyków (kod
ATC),  natomiast  w  przypadku  innych  leków,  pole  jest  niewymagane  i
niewidoczne dla użytkownika.

Pole  Antybiotykoterapia  jest  niewymagane  również,  jeżeli  zostało
zablokowane, a nie było wcześniej  wypełnione (na  przykład  zmieniła  się
grupa ATC dla leku i wcześniej niewymagana antybiotykoterapia aktualnie
jest wymaga).

Podczas  edycji/dopisania  leku,  pole  dodatkowo  jest  widoczne  dla  leków
innych  niż  antybiotyki,  jeżeli  informacja  została  wypełniona  w  podaniu
leku. 
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Po wybraniu leku a następnie użyciu  przycisku  Załącznik  (w  przypadku
leków  posiadających  załączniki)  wywołane  zostanie  dodatkowe  okno
Załączniki:
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3.6.6.2 Stop order

Okno Stop order jest wywoływane przez system w momencie wyboru konkretnego
leku (dwukrotne kliknięcie w dane leku w tabeli Lista leków stop order lub użyciu
przycisku Edytuj po uprzednim zaznaczeniu danych leku w tabeli). Okno to zawiera
informacje dotyczące leku, którego podawanie ma być wstrzymane.

W oknie tym należy uzupełnić dane w polu:

· Lek - przyciskiem słownika  można przejść do listy, która zawiera leki
prezentowane w zakładce Podawane leki.

Zdarza  się,  że  ten  sam  lek  podawany  jest  z  różnych  zasobów  -
z zapasów Apteki oddziałowej lub stosowany jest Lek własny. Dla
ich rozróżnienia, w kolumnie Kod zastosowano oznaczenia: 
P - lek własny
O - lek z Apteczki Oddziałowej
A – lek z Apteki. 
Wybór  jednego  z  powyższych  oznaczeń  powoduje  zmianę  nazwy
ostatniego  pola,  odpowiednio  zmienia  się  wyświetlane  okno  i
pokazywana nazywa: Lek własny lub Lek z apteczki. 
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· Data  od...  i  Data  do...  pozwalają  określić  w  jakim  terminie  pacjentowi
NIE można podawać leku. 

Lek z apteczki  lub  Lek własny  -  nazwa pola uzależniona  jest  od  wybranego
wyżej Leku – należy wypełnić:

· w  przypadku:  Leku  z  apteczki  -  ten  sam  lek  podawano  również  z
zasobów Apteki lub Apteczki Oddziałowej

· w przypadku: Leku własnego - ten sam lek podawano również z Leków
własnych.

Jeśli wybrany lek podawany był tylko z jednego źródła, to pole można pozostawić
puste.

Do  zapisania  powyższych  danych  dotyczących  wstrzymania  podawania  leku  służy
przycisk Autoryzuj (po wcześniejszym użyciu Zapisz).

Prawo  autoryzowania  danych  mają  tylko  wybrane  osoby.  Naciśnięcie  przycisku
Autoryzuj   powoduje, że program prosi  o podanie  nazwy  użytkownika  i  hasła.  W
ten  sposób  dane  zostają  zatwierdzone  przez  osoby  odpowiedzialne  za  ich
poprawność (są „elektronicznie podpisane imieniem i nazwiskiem”).

3.6.6.3 Zakończ podania

Po  naciśnięciu  przycisku  Zakończ  podania  istnieje  możliwość  zakończenia
otwartych podań leków oraz rozpoczęcie nowych podań leków.
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Użycie przycisku Zakończ podania powoduje wywołanie okna Zakończenie podań
leków  w  którym  istnieje  możliwość  zakończenia  podań  leków  oraz  zakończenia
podań leków wraz z utworzeniem nowego podania.
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3.6.6.4 Grupowe dodanie leków

Po użyciu przycisku Dodaj grupowo istnieje możliwość grupowego dodania leków:

Użycie  przycisku  poleceń  Dodaj  powoduje  wywołanie  okna  Podania  leków,  w
którym  wybrać  można  więcej  niż  jeden  lek.  Zapisanie  grupowego  dodania  leków
spowoduje dodanie tyle pozycji do zakładki Podanie leków, ile zostało wybranych
leków ze słownika Leki i materiały wywoływanego za pomocą przycisku Dodaj.

W  sekcji  tematycznej  danych  podania  leków,  znajduje  się  pole
Antybiotykoterapia,  umożliwiające  wskazanie  z  listy  rozwijalnej
antybiotykoterapii.

Pole  jest  wymagane,  jeżeli  dodawany  lek  zaliczany  jest  do  grupy
antybiotyków.

Wartość w tym polu jest  przepisywana do każdego dodanego leku z  grupy
antybiotyków.

W  przypadku  nieuzupełnienia  pola  podczas  dodania  leku  z  grupy
antybiotyków, system wyświetla komunikat walidacji twardej. 
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W  oknie  Podania  leków  istnieje  możliwość  grupowego  podania  pakietu
materiałów. 

Przycisk  Dodaj  pakiet  materiałów  powoduje  wywołanie  okna  słownikowego
Elementy  leczenie  -  pakiety  materiałów,  w  którym  istnieje  możliwość  wyboru
leków do podania z wybranego pakietu materiałów:

W  przypadku  gdy  danego  leku  nie  ma   w  magazynie,  a  został  wybrany,  to  po
naciśnięciu  przycisku  wybierz  zostanie  wyświetlony  komunikat  informacyjny  o
treści 'Brak w magazynie: NAZWA LEKU Czy chcesz wybrać zamiennik tych leków'.
Po  użyciu  opcji  anuluj  wszystkie  leki  które  są  na  liście  pakietu,  a  nie  ma  ich  w
magazynie,  zostaną  odznaczone.  Natomiast  użycie  opcji  'ok'  spowoduje
wyświetlenie okna wyboru zamiennika.
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W  oknie  wyboru  zamiennika  Leki  i  materiały  można  wybrać  lek,  lub  anulować
wybór.  W  przypadku  wyboru  zamiennika  oryginalny  lek  na  liście  leków  pakietu
zostanie zastąpiony zamiennikiem. Natomiast  gdy wybrano przycisk  anuluj  to  lek
oryginalny  dla  którego  szukano  zamiennika  zostanie  odznaczony  na  liście  leków
pakietu  materiałów.  W  przypadku  wyboru  zamiennika,  dawki  leku  zostaną
przeliczone  by  były  zgodne  co  do  dawki  oryginalnej  zdefiniowanej  w  definicji
pakietu materiałów.

Uwaga!:  Istnieje  możliwość  ustawiania  numeru  serii  oraz  daty  ważności  w
kolumnie Seria. Serię ustawia  się  na  podstawie  słownika  'LEK_DOSTAWA_AMMS'.
Po ustawieniu serii przycisk zamienia się w Usuń serię.
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3.6.6.5 Grupowa edycja podań leków

Po  użyciu  przycisku  Edytuj  grupowo  istnieje  możliwość  grupowej  edycji  podań
leków:

Podczas  grupowej  edycji  danych  podań  leków  istnieje  możliwość  wyznaczenia
jednakowej daty podania leków dla wszystkich podań na podstawie daty wpisanej w
wybranym  podaniu.  Służy  do  tego  przycisk  Propaguj  datę  do.  Po  zaznaczeniu
jednego z podań leków i użyciu przycisku Propaguj datę do, data z zaznaczonego
wiersza przepisywana jest  do pozostałych (jeżeli  jest  pusta  to  czyszczone  są  daty
pozostałych wierszy).

3.6.6.6 Automatyczne rozliczenie podania leków

Z  poziomu  dodatkowego  okna  Podanie  leku  możliwe  jest  także  automatyczne
rozliczenie podania leku. W tym celu należy użyć przycisku Rozlicz. 

Po uruchomieniu automatycznego rozliczenia na ekranie edycji podania leku nastąpi
wywołanie metody serwerowej, co oznacza  że  na  podstawie  danych  podania  leku,
automatycznie generowane są dane rozliczenia dla podawanego leku. 
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W przypadku wystąpienia przypisanych kilku kodów jednostek użytkownik wybiera
kod jednostki, dla której będzie generowane rozliczenie. 

Po  poprawnym  wygenerowaniu  rozliczenia  dla  danych  podania  leku  nastąpi
odpowiednie przepisanie tych danych w zakładce Rozliczenia.
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3.6.6.7 Powiel podanie leku

Po naciśnięciu przycisku Powiel istnieje możliwość powielenia dodania leków:

Użycie  przycisku  wraz  z  zaznaczeniem  leku  z  tabeli  Lista  leków  spowoduje
wywołanie  okna  Podania  leków  w  którym  istnieje  możliwość  powielenia  podania
leku poprzez ustawienie ilości podań leku wraz z datą.
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3.6.6.8 Kopiowanie podania leków z innych pobytów

W grupie danych Dane medyczne na zakładce Podania leków istnieje możliwość 
kopiowania podań leków z innych pobytów.  Opcja  ta  umożliwia  kopiowanie  podań
leków z innych pobytów dla wybranego pacjenta. Użycie przycisku Kopiuj z innych
pobytów  powoduje wywołanie okna Podania leków, umożliwiające wybór  leków,
spośród leków podanych pacjentowi podczas innych pobytów w szpitalu. 

Okno 'Podania leków' wywoływane po użyciu przycisku 'Kopiuj z innych pobytów':
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3.6.7 Dane zabiegów

Po wybraniu zakładki Dane zabiegów system  wyświetla tabelę zawierającą zapisy
dotyczące  zabiegów  medycznych  wykonanych  w  ramach  świadczeń.  Dane  tabeli
pogrupowane  są  w  kolumny:  Kod  i  nazwa  zabiegu,  Data  rozpoczęcia,  Data
zakończenia oraz Wykonujący zabieg.

Przegląd i edycja danych

Przegląd  i  edycja danych jest  możliwa po otwarciu  okna  Dane  zabiegów.  W  tym
celu po wskazaniu pozycji w tabeli Lista zabiegów należy użyć przycisku Edytuj lub
dwukrotnie kliknąć na wskazaną pozycję.

Okno ma 2 górne zakładki: Dane zabiegów i Rozliczenia.

Opis i edycja danych w zakładce Rozliczenia zostały opisane w punkcie Rozliczenia

.

Po otwarciu okna Dane zabiegów zakładka o tej samej nazwie zawiera następujące
dane:

Zabieg sposób  wyboru  rodzaju  zabiegu  z  kodem  (czytaj  więcej:  w
punkcie Dodanie nowej pozycji).

Uzupełnieni
e nazwy

pole opisowe stanowiące uzupełnienie nazwy zabiegu.

Data
rozpoczęcia

data rozpoczęcia wykonania zabiegu.
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Data
zakończenia

data zakończenia wykonania zabiegu.

Wykonał informacje o lekarzu wykonującym zabieg.

Miejsce
wykonania

podpowiadana  jest  jednostka,  do  której  aktualnie  zalogowany
jest wykonujący zabieg.

Sekcja Wpis w księdze zawiera pola: Księga, Nr księgi, Rok, które wypełniane są
automatycznie przez system w momencie zapisu określonego zabiegu.

Dodanie nowej pozycji

Po naciśnięciu przycisku Dodaj system wywołuje puste okno Dane zabiegów.

Naciśnięcie  przycisku   w  polu  Zabieg  spowoduje  otwarcie  okna  Słownik
zabiegów  umożliwiający  dokonanie  wyboru  zabiegu  po  jego  wskazaniu  i  użyciu
przycisku Wybierz.

Po wprowadzeniu pozostałych wymaganych danych (Data rozpoczęcia, Wykonał)
można dopisać pozycję do tabeli Lista zabiegów przyciskiem Zapisz.

Usunięcie pozycji

Usunięcie pozycji  jest  możliwe po otwarciu  okna Dane zabiegów. W tym  celu  po
wskazaniu  pozycji  w  tabeli  Lista  zabiegów  należy  użyć  przycisku  Edytuj  lub
dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Do  usunięcia  wybranej  pozycji  służy
przycisk Usuń. Wybór ten spowoduje pojawienie się komunikatu:
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W celu usunięcia konsultacji należy użyć przycisku Tak.

3.6.8 Diety

Po wybraniu zakładki  Diety wyświetlana jest  tabela zawierająca zapisy dotyczące  
diet  bądź posiłków podawanych w ramach  świadczeń.  Poszczególne  pozycje  tabeli
Lista  diet  opisane  są  za pomocą  kolumn:  Kod  i  nazwa  posiłku/diety,  Data
rozpoczęcia  i  zakończenia  (data,  godzina  diety  nie może  być  wcześniejsza  niż
data,  godzina  przyjęcia  na oddział),  Liczba  wykonań  (podań  posiłku  lub
zastosowanych diet). 

Po wybraniu konkretnej diety otwiera się okno Podanie posiłku/Dieta. Okno służy
do wprowadzania  danych  o dietach  zleconych  pacjentowi  w okresie  jego  pobytu
na oddziale. Okno zawiera dwie górne zakładki:

Podanie posiłku/Dieta i Rozliczenia.

Rozliczenia opisano w punkcie Rozliczenia .

W  zakładce  Podanie  posiłku/Dieta  wyświetlane  są  szczegółowe  informacje
o rodzaju diety/posiłku i jego podawaniu.
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W oknie należy uzupełnić pola:

Rodzaj rodzaj  diety  lub  posiłku  -  można  wybrać  ze  słownika
przy  wykorzystaniu  okna  Diety  poprzez  użycie

przycisku   znajdującego się w polu Rodzaj.

Data rozpoczęcia data rozpoczęcia diety lub posiłku.

Data zakończenia data zakończenia diety lub posiłku.

Liczba wykonań należy określić ile posiłków podano lub  ile zastosowano
diet w wymienionym okresie.

Uwagi pole opisowe.

Dodanie nowej pozycji

Po  naciśnięciu  przycisku  Dodaj  system  wywoła  puste  okno  Podanie  posiłku/
Dieta.

Naciśnięcie  przycisku   w  polu  Rodzaj  otwiera  okno  Diety  umożliwiające
dokonanie wyboru rodzaju diety po jej wskazaniu i naciśnięciu przycisku Wybierz.
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Usunięcie pozycji

Usunięcie diety/posiłku jest możliwe po otwarciu  okna  Podanie posiłku/Dieta. W
tym celu po wskazaniu pozycji w tabeli Lista diet należy użyć przycisku Edytuj lub
 dwukrotnie  kliknąć  na  wskazaną  pozycję.  Do  usunięcia  wybranej  pozycji  służy
przycisk  Usuń.  Wówczas  pojawi  się  komunikat,  który  należy  potwierdzić
przyciskiem Tak, aby pozycja została usunięta z tabeli.

Uwaga!  W  oknie  modalnym  Podanie  posiłku/Dieta  wprowadzone  jest
automatyczne  podpowiadanie  daty  zakończenia.  Data  zakończenia  posiłku/Diety
podpowiadana  jest  na  podstawie  daty  wypisu  pacjenta.  Dotyczy  to  pacjentów,
którzy zakończyli pobyt na oddziale.

3.7 Zlecenia dla pacjenta

W modułach systemu AMMS, umożliwiono przegląd  listy zleceń badań  i  zabiegów
zleconych w wybranej  jednostce organizacyjnej  szpitala, czyli  w  kontekście  danej

jednostki (Zlecenia jednostki ) oraz listy zleceń dla wybranego pacjenta, czyli  w
kontekście pobytu pacjenta w wybranej  jednostce. Dodatkowo system udostępnia
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możliwość obsługi zleceń leków dla pacjenta oraz ich realizację (podanie leków).

Obsługa zleceń badań, zabiegów oraz leków dla pacjenta, dostępna jest  w  grupie
danych  Zlecenia  okna  Dane  pobytu  pacjenta  (moduł:  Oddział/IP  >  opcja:
Pacjenci  Oddziału/Izby  >  zaznaczenie  w  tabeli  wiersz  z  danymi  pacjenta  >
okno: Dane pobytu pacjenta > grupa danych: Zlecenia).  

Innym  sposobem  wywołania  listy  zleceń  w  oknie  Dane  pobytu

pacjenta  jest  użycie  przycisku   obok  przycisku  Edytuj  w  oknie
Lista  pacjentów  oddziału/izby  przyjęć,  który  wywoła  menu.
Wówczas należy wybrać opcję Zlecenia.

Poniżej przestawiono przykładowe okno umożliwiające obsługę zleceń dla pacjenta
na izbie przyjęć:

Okno umożliwiające obsługę zleceń dla pacjenta na oddziale wygląda tak samo.

Obsługa zleceń dla pacjenta możliwa jest podczas pobytu pacjenta w
izbie przyjęć oraz na oddziale, także działanie tej funkcjonalności jest
analogiczne dla obu aplikacji. 

Rozdział poświęcony obsłudze zleceń w niniejszej dokumentacji został
napisany  pod  kątem  obsługi  zleceń  pacjenta  przebywającego  na
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oddziale -  obrazy  widoczne  w  tym  dokumencie  wykonane  zostały  w
module Oddział.

Zapisu ustawień sekcji tematycznej kryteria realizuje się poprzez
użycie opcji Zapisz ustawienia w oknie wywoływanym poprzez użycie
prawego przycisku myszy:

3.7.1 Zlecenia badań i zabiegów

Niniejszy  rozdział  opisuje  obsługę  zleceń  badań,  zabiegów,  operacji  dla  pacjenta.
Obsługa  tych  zleceń  możliwa  jest  w  pierwszej,  górnej  zakładce  tematycznej
Zlecenia badań:

W  opisywanym  oknie  znajduje  się  lista  wszystkich  badań  zleconych  pacjentowi
podczas  jego  pobytu  w  danej  jednostce  szpitalnej.  Lista  tych  zleceń  wywoływana
jest  na  podstawie  kryteriów  wyszukiwania,  które  użytkownik  określa  w  polach
znajdujących się w sekcji tematycznej Kryteria. 

Uwaga: Pole Wynik przeczytano, umożliwiające  oznaczanie  na  bieżący  wyników
jako  przeczytane  jest  dostępne  tylko  dla  zleceń  o  statusie  wykonane  oraz
nieautoryzowane.

Listę zleceń można wyświetlać w postaci  listy hierarchicznej  lub  listy prostej. Lista
prosta  prezentuje  wszystkie  zlecone  zlecenia,  natomiast  lista  hierarchiczna
przedstawia  zlecone  zlecenia  w  sposób  pogrupowany.  Lista  prosta  zleceń
wyświetlana  jest  domyślnie,  czyli  zaraz  po  wejściu  w  grupę  danych  Zlecenia.
Przełączenie  tej  listy  na  listę  hierarchiczną  możliwe  jest  po  kliknięciu  w  opcję

, która widoczna jest z prawej stronie okna, nad tabelą danych:
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Dla listy prostej zleconych badań dla każdego zaznaczonego zlecenia prezentowane
są  także  szczegółowe  dane  tego  zlecenia.  Informacje  te  prezentowane  są  w
dodatkowym panelu, widocznym po prawej stronie tabeli z listą zleceń:

W  panelu  prezentowane  są  dodatkowo  dane  dotyczące  wyniku  danego  badania
(Oznaczenie  wyniku),  ale  tylko  dla  zleceń  o  statusie  Wykonane.  W  zakładce
Komentarze  opisywanego  panelu  istnieje  możliwość  podglądu  komentarzy  do
wyniku. Komentarz można edytować po dwukrotnym kliknięciu.

Za  pomocą  przycisków  poleceń  znajdujących  się  na  dole  okna  Dane  pobytu
pacjenta dla grupy danych Zlecenia (dla zleceń badań), możliwe jest  wykonanie
następujących funkcji:

przycisk ten  umożliwia  zlecenie  pacjentowi  nowego  badania.  Opis
tej  funkcjonalności  znajduje  się  w  kolejnym  rozdziale  Nowe

zlecenie badania .

Przycisk  wywołuje  menu,  z  którego  użytkownik  ma  możliwość
wyboru  zlecenia  badania  laboratoryjnego,  diagnostycznego,
histopatologicznego, transportu bądź zlecenia operacji:

161
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przycisk  ten  jest  aktywny  tylko  dla  tych  zleceń  z  listy,  które  są
zleceniami badań laboratoryjnych i tylko dla tych, o statusie GTRE
(Do realizacji) i NADA (Nadane).

Po użyciu przycisku wywołane zostanie okno z danymi dotyczącymi
wybranego zlecenia (lub zestawu badań), z możliwością do zlecenia
badania/badań  laboratoryjnych  (dodanie  do  zestawu  badań
laboratoryjnych kolejnego badania lub kolejnych badań).

Użycie  przycisku  powoduje  wywołanie  okna  Zlecenia  badań  z
otwartym dodatkowym oknem Dane pobrania materiału: 

Istnieje możliwość dozlecenia do istniejącej próbki już wykonanej
w sytuacji, w której pobranie materiału już się odbyło i należy
zrobić kolejne badanie wykorzystując ten sam materiał , który
znajduje się w już w laboratorium:
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przycisk ten umożliwia przegląd  danych szczegółowych wybranego
na liście zlecenia

przycisk ten wywołuje okno Pobieranie materiału

w oknie tym uzupełnia się dane dotyczące materiału pobranego
pacjentowi do badań.

Po nadaniu numeru materiału dla wybranego badania (zestawu
badań), status takiego zlecenia badania laboratoryjnego zmienia
swój status na Nadane.

lub
Przycisk umożliwia przypisanie wykonania zlecenia na inny oddział.
Po użyciu  przycisku Przypisz wykonanie na  karcie  statystycznej
niniejsze  zlecenie  jest  prezentowane  na  liście  procedur  dla
bieżącego oddziału zarówno w oknie Karta statystyczna ogólna,
jak  również  na  wydruku.  Odpięcie  wykonania  zlecenia  powoduje
prezentowanie  procedury  wykonanej  w  ramach  zlecenia  na  karcie

statystycznej na liście procedur z poprzedniego oddziału. 

lub

przycisk  Wyniki  aktywny  jest  tylko  dla  zleceń  wykonanych,  czyli
badań  o  statusie  Wykonane.  Umożliwia  przegląd  danych
dotyczących wyniku wykonanego badania. Obsługa wyników badań
opisana została w innym rozdziale niniejszej dokumentacji - Wyniki

badań .

przycisk  Dodaj  wynik  aktywny  jest  tylko  dla  zleceń  o  statusie
Opracowywane oraz dla  zleceń  gdzie  jednostką  wykonującą  jest
Pracownia  lub  Laboratorium.  Przycisk  ten  umożliwia  dodanie
wyniku do zlecenia badania.

przycisk  ten  umożliwia  wydruk  Indywidualnej  karty  zleceń
lekarskich, na podstawie określonych parametrów wydruku:
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3.7.1.1 Nowe zlecenie badania

Aby dodać nowe zlecenie dla pacjenta, należy w oknie Dane  pobytu  pacjenta  w
grupie danych Zlecenia, w pierwszej zakładce tematycznej Zlecenia badań wybrać
 przycisk Nowe zlecenie:

Wybór  przycisku  Nowe  zlecenie  spowoduje  wyświetlenie  okna  umożliwiającego
tworzenie nowych zleceń. Okno to podzielone zostało na dwie zakładki górne:

· Dane zleceń - z listą dostępnych badań i zabiegów (szablonów zleceń), w której
poprzez  wybór  właściwych,  użytkownik  ma  możliwość  zlecenia  ich  danemu
pacjentowi

· Lista  zleceń  -  z  listą  poprzednio  wykonanych  zleceń.  Zakładka  ta  umożliwia
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użytkownikowi  tworzącemu  nowe  zlecenie,  wgląd  do  listy  wcześniej
wykonanych zleceń.

W oknie udostępniono możliwość grupowania badań, po zaznaczeniu odpowiedniego
pola  spośród:  Diagnostyczne,  Mikrobiologia,  Serologia,  Wg  wykonawcy.
Dodatkowo udostępniono pole: Połącz panele (wg jednostki  wykonującej). Należy
pamiętać, że badania określone jako  zlecane  pojedynczo  (parametr)  zleca  się  bez
paneli. Zlecanie badań mikrobiologicznych musi odbywać się pojedynczo (jednemu
badaniu  musi  odpowiadać  jedno  zlecenie),  co  wynika  ze  specyfiki  badań
mikrobiologicznych. 

W  systemie  umożliwiono  definiowanie  przez  administratora  systemu  rodzajów
zleceń. Wyodrębniono następujące rodzaje zleceń:

· Preferowane  (najczęściej  wykorzystywane  przez  użytkownika)  -  aby  dodać
wybrane badanie do listy preferowanych, należy kliknąć w przycisk o symbolu

· Wszystkie (wszystkie dostępne szablony zleceń)

· Elementarne (zlecenie obejmujące jeden element, np. wymaz z gardła)

· Panelowe  (zgrupowane  zlecenia  elementarne,  można  do  nich  dołączać  inne
zlecenia elementarne i panelowe) 

· Laboratoryjne

· Diagnostyczne

· Histopatologiczne

· Operacyjne

· Konsultacje

· Grupa  (Wybór  pozycji  Grupa  powoduje  pojawienie  się  ikony  dodatkowego
okna Szablony zleceń z podziałem na kategorie)
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Dzięki polu z rozwijalną listą rodzajów zleceń, użytkownik ma możliwość zawężenia
zleceń do wybranego rodzaju. Wyszukanie właściwego  zlecenia  ułatwia  dodatkowo
okno szybkiego wyszukiwania,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość  wprowadzenia
właściwego kodu, nazwy lub słowa kluczowego szukanego zlecenia.

W oknie Zlecenia badań obsługiwany jest parametr konfiguracyjny
ZLEC_DATA_BIEZ  -  Datą  zlecenia  jest  data  bieżąca.  Przy
parametrze ustawionym na wartość 1-Tak  pole  Data  zlecenia  jest
zablokowane  a  wartością  pola  jest  podpowiadana  automatycznie
data bieżąca.

Po  ustawieniu  parametru  ZLEC_DATA_BIEZ  -  Datą  zlecenia  jest
data bieżąca na wartość 0 -Nie, wartością pola  Data  zlecenia  jest
data  bieżąca,  jednakże  wartość  można  zmienić,  według
wywoływanego pola kalendarzowego. 

Wybieranie  pozycji,  które  maja  zostać  zlecone  danemu  pacjentowi  polega  na

dwukrotnym  kliknięciu  w  wybrany  szablon  zleceń  lub  w  symbol  krzyżyka  ( ),
widocznego przy każdej pozycji. Wybrane zlecenia pojawią poniżej sekcji Szablony
zleceń.
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Dla  każdej  zleconej  pozycji  użytkownik  określa  dane  poprzez  wypełnienie
właściwych  pól  w  dolnych  zakładkach  tematycznych  Dane  zlecenia  oraz  Dane
dodatkowe, które widoczne są w dolnej części opisywanego okna.

W  pierwszej  dolnej  zakładce,  dane  zlecenia  pogrupowane  zostały  dodatkowo  na
dane nagłówka zlecenia (sekcja tematyczna Nagłówek zlecenia) oraz na właściwe
dane zlecenia (sekcja tematyczna Dane zlecenia):

Druga dolna zakładka zawiera dodatkowe informacje związane ze zleceniem,  które
zgrupowane  zostały  w  sekcjach  tematycznych  Dane  dodatkowe  zlecenia  oraz
Informacje ze skierowania:
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Dla  zleceń  Histopatologicznych  wywoływana  jest  dodatkowa  (trzecia)  zakładka
dolna Dane próbki:

Podczas wprowadzania zleceń badań w których rejestrowane są dane
próbki, nie można zapisać próbki bez uzupełnienia pola Informacje
dodatkowe,  jeżeli  dla  danego  rodzaju  próbki/materiału  ustawiono
wymagalność  wprowadzenia  informacji  dodatkowych  (moduł
Administrator -> Słowniki -> Słownik próbek)
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Zakładka  Dane  próbki  zawiera  dwie  sekcje:  Dane  pobrania  materiału  (tabela
zawiera  informacje  dotyczące  numeru,  materiału,  daty  i  miejsca  pobrania  oraz
pobierającego)  oraz  Szczegółowe  dane  pobrania  (informacje  dotyczące
materiału, daty i numeru pobrania, osoby pobierającej, miejsca pobrania, substancji
utrwalającej i informacji dodatkowych).

Dla zleceń Operacyjnych wywoływana jest zakładka Dane zabiegu:

Zakładka Dane zabiegu składka się z trzech sekcji tematycznych: Zlecenie (z
podstawowymi danymi kwalifikacji chirurgicznej) Zabiegi (tabela grupująca zabiegi
na kod i nazwę), Dane Zabiegu (informacja dotycząca celu badania, nazwy i nazwy
uzupełniającej) oraz Personel zabiegowy (dane związane z lekarzem głównym i
jego asystentami).

Więcej na temat zlecenia operacji znajduje się w dokumentacji użytkownika do
modułu Blok operacyjny.
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W przypadku zlecenia więcej niż jednej pozycji, użytkownik może:

· ustalić wspólny nagłówek dla wszystkich zleceń

· ustalić wspólny opis dla wszystkich zleceń

· ustalić wspólne pobranie (dotyczy badań laboratoryjnych)

Ustalenie  wspólnego  nagłówka  dla  wszystkich  zleconych  pozycji  jest  możliwe  po
zaznaczeniu  pola  wyboru  Wspólny  nagłówek  dla  wszystkich  zleceń.
Funkcjonalność  ta  polega  na  nadaniu  wszystkim  zleceń  tego  samego  nagłówka,
czyli  przypisanie  wszystkim  zleceniom  tych  samych  danych  (informacji),  które
wprowadzone zostały w sekcji tematycznej Nagłówek zlecenia.

Po  zaznaczeniu  pola  Wspólny  nagłówek  dla  wszystkich  zleceń,  wszystkie
zmiany  w  nagłówku  jednego  zlecenia  automatycznie  przepisane  zostaną  do
nagłówka wszystkich pozostałych zleconych pozycji.

Na  przykład:  Zaznaczenie  pola  wyboru  Pilne  w  nagłówku  jednego  wybranego
zlecenia,  spowoduje  że  każdej  innej  zleconej  pozycji  przypisany  zostanie  status

Pilny ( ).

Ustalenie  wspólnego  opisu  dla  wszystkich  zleconych  pozycji  (dla  wszystkich
wybranych  zleceń)  możliwe  jest  po  zaznaczeniu  pola  wyboru  Wspólny  opis  dla
wszystkich  zleceń.  Funkcjonalność  ta  polega  na  nadaniu  wszystkim  zleconym
pozycjom  tego  samego  opisu  wprowadzonego  w  polu  Opis  w  sekcji  tematycznej
Dane zlecenia.
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Po zaznaczeniu pola  Wspólny  opis  dla  wszystkich  zleceń,  wszystkie  zmiany  w
opisie  jednego  zlecenia  automatycznie  przepisane  zostaną  do  opisu  wszystkich
pozostałych zleconych pozycji.

Dodatkowo dla zleconych badań laboratoryjnych (dla  których  zdefiniowane  zostały
próbki),  istnieje  możliwość  ustalenia  wspólnego  pobrania.  Funkcjonalność  tą
włączana  jest  przez  zaznaczenie  pola  wyboru  Wspólne  pobranie  w  sekcji
tematycznej  Dane  zlecenia  i  polega  na  nadaniu  wszystkim  zleconym  pozycjom
tego samego numeru materiału, daty jego pobrania  oraz  osoby  pobierającej,  czyli
przypisanie wszystkim  zleconym  pozycjom  tego  samego  wpisu  wprowadzonego  w
polach Nr materiału, Data pobrania mat. oraz Osoba pobierająca.
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Usunięcie  badania/zabiegu  z  listy  pozycji  zleconych  możliwe  jest  po  kliknięciu  w

przycisk z symbolem , który widoczny jest przy każdej zleconej pozycji.

Po  wybraniu  właściwych  badań/zabiegów  z  listy  dostępnych  szablonów  zleceń  i
określeniu  właściwych  danych,  użytkownik  ma  możliwość  zapisania  tego  zlecenia,
poprzez  przycisk  Zapisz  lub  od  razu  wysłania  go  do  odpowiednich  jednostek,  za
pomocą przycisku Wyślij (wartość przycisku jest  zmienna w zależności  od  statusu
zlecenia.  Jeśli  zlecenie  ma  status  opracowane  (jest  zapisane)  przycisk  wartość
przycisku to Wyślij. Jeśli  zlecenie ma status nowe wartość przycisku to Zapisz  i

wyślij.  Zapisanemu  zleceniu  przypisany  zostanie  status  Opracowywane  ( ),

natomiast wysłane zlecenie zostanie przemianowane na zlecenie Realizowane (
).

Po zapisaniu  zlecenia  użytkownik  ma  możliwość  wysłania  go  lub  powrotu  do  listy

zleceń - Zlecenia badań i zabiegów . Po wysłaniu zlecenia, użytkownik będzie miał
możliwość wycofania tej  czynności  (przycisk Wycofaj)  lub  także przejścia do  listy
zleceń.  Powrót  do  listy  zleceń  umożliwia  przycisk  nawigacyjny  powrót  do...  -

Nawigacja miedzy pulpitami i ekranami zadaniowymi aplikacji.

Wysłanie zlecenia, czyli nadanie mu statusu Realizowane, umożliwi  zaplanowanie
zlecenia,  czyli  rezerwację  nowego  terminu.  Zaplanowanie  nowego  terminu  dla
wybranego  badania/zabiegu  możliwe  jest  po  użyciu  przycisku  Zaplanuj  lub
kliknięciu w przycisk o symbolu . 

Funkcjonalność ta możliwa jest tylko dla elementów leczenia (zleceń/
badań), dla których zdefiniowano wymagalność planowania.

Planowanie  nowego  terminu  dla  wybranego  badania/zlecenia  zostało
opisane w rozdziale z dodatkowymi  funkcjonalnościami  wspierającymi

pracę aplikacji - Planowanie terminu dla zlecenia .

Podczas  dodawania  zlecenia  badań,  jeżeli  użytkownik  dodaje  nowe
zlecenie badania, a pacjent  ma już zlecone takie badanie, pojawia się
komunikat  miękkiej  walidacji  informujący  o  tym.  Treść  komunikatu
walidacyjnego to: "Istnieje już zlecenie na badanie 'NAZWA BADANIA'
z  dnia  DATA  i  GODZINA".  System  sprawdza  wśród  zleceń  o  statusie

157
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innym  niż  anulowane  i  odrzucone.  Po  zaakceptowaniu  (przycisk
Zignoruj) komunikatu miękkiej walidacji system doda takie zlecenie. 

Kiedy  szablon  badania  posiada  flagę  Wymaga  odrębnego  zlecenia
(w danych dodatkowych elementu leczenia powiązanego  z  szablonem
badania), nie da się dodać badania z ustawioną flagą wymagalności do
niepustego panelu zleceń badań i nie można dodać badania do panelu
posiadającego  badanie  z  ustawioną  flagą  wymagalności.  W  obu
przypadkach pojawia się stosowny komunikat:

· "Lista  zleconych  badań  zawiera  badanie  wymagające  odrębnego
zlecenia: NAZWA BADANIA" 

Pole  wyboru  Brak  opisu  (oznaczenie  że  zlecenie  nie  ma  opisu)
wykorzystywane jest przede wszystkim dla zleceń o typie BD% (badania
diagnostyczne) podczas komunikacji z systemem zewnętrznym.

Wybór  pola  Brak  opisu  umożliwia  wyszukanie  zleceń  badań,  które  nie  posiadają
opisu tekstowego lub opisu w postaci formularza:

Przycisk  Zmień  umożliwia  zmianę  pilności  już  wysłanego  zlecenia  na  różnych
etapach  realizacji  (statusy  Gotowe  do  realizacji,  Realizowane,  Przyjęte  ,
Opracowywane,  Niewykonane  oraz  Nadane).  Użycie  przycisku  powoduje
odznaczenie/zaznaczenie  pola  Pilne,  zapisanie  zlecenia  oraz  wysłanie  danych  do
systemu zewnętrznego. 

W  celu  zmiany  pilności  zlecenia  (warunek  widoczności  przycisku),  musi  być
spełniony następujący warunek: 

· jednostka  wykonująca  jest  powiązana  z  systemem  zewnętrznym,  który
posiada ustawiony parametr  dotyczący  budowania  zlecenia  ZSP -  'Możliwość
zmiany statusu  pilności wysłanego zlecenia do momentu jego wykonania'.
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3.7.1.2 Zlecenie cyklu badań

W oknie Zlecenie badań  istnieje możliwość zlecenia  cyklu  badań,  poprzez  użycie
przycisku Zamień na cyklicznie. 

W  przypadku,  kiedy  zlecenie  posiada  szablon  zlecenia,  wybór  pola  Zamień  na
cyklicznie  powoduje  pojawienie  się  sekcji  tematycznej  Dane  cyklu.  Sekcja
tematyczna  zawiera  informację  o  liczbie  zleceń  cyklu,  interwale  pomiędzy
zleceniami  oraz  datą  rozpoczęcia  i  zakończenia  cyklu.  Jeżeli  w  szablonie  zlecenia
jest  zdefiniowany  interwał,  zostanie  on  domyślnie  zapisany  w  danych  cyklu.
Domyślnie  liczba  zleceń  w  cyklu  wynosi  '1'  a  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  są
równe  dacie  zlecenia,  zatem  początkowo  cykl  to  pierwotne  zlecenie.  Zmiana
parametrów powoduje dodanie kolejnych zleceń do listy. Zlecenia  mają  ustawiony
nowy  znacznik  zlecenie  z  cyklu  (dodanie  nowych  zleceń  lub  odznaczenie  pola
spowoduje usunięcie dodatkowych zleceń. Zmiana w parametrach zleceń powoduje
wygenerowanie  zleceń  i  ewentualne  automatyczne  zmiany  w  pozostałych  polach
danych cyklu. Data od  cyklu  musi  być  równa  lub  późniejsza  od  daty  pierwotnego
zlecenia. Jeżeli  daty te są równe a liczba zleceń wynosi  np  5 to wygenerowane są
dodatkowe 4 zlecenia, ponieważ pierwszym  zleceniem  jest  zlecenie  główne.  Jeżeli
data rozpoczęcia cyklu jest późniejsza niż data zlecenia, zostanie wygenerowanych
dodatkowych 5 zleceń począwszy od podanej daty początku cyklu. Limitem jest sto
zleceń,  w  przypadku  wprowadzeniu  parametrów  które  spowodowałyby
wygenerowanie większej liczby zleceń, zmiany nie zostaną wprowadzone. 

3.7.1.3 Nowe zlecenie transportu

Na  rozwijalnej  liście  wartości  przycisku  Nowe  zlecenie  należy  użyć  opcji  Nowe
zlecenie  transportu.  Zlecenia  te  obsługiwane  są  w  module  Transport.  Użycie
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przycisku powoduje wywołanie okna Zlecenia badań umożliwiającego  wyszukanie
szablonów z typem leczenia TR%. 

Pozycja na liście wartości przycisku Nowe zlecenie: 

Okno  Zlecenia  badań  wywoływane  po  użyciu  przycisku  Nowe  zlecenie
transportu:

3.7.1.4 Powielanie zleceń

Powielanie zlecanych/zleconych zleceń na podstawie definicji cyklu możliwe jest  po
użyciu przycisku Powiel w oknie Zlecenie badań:
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Wybór  przycisku  Powiel  spowoduje  wyświetlenie  dodatkowego  okna  Powiel
zlecenie,  w  którym  poprzez  wypełnienie  wymaganych  pól,  użytkownik  ma
możliwość powielenia wybranego zlecenia w interwałach/odstępach w godzinach i w
dniach oraz dniach tygodnia (domyślnie pola oprócz Sob oraz Nie są zaznaczone).

Zlecenia są powielane w następujący sposób.  

1.Wszystkie zlecenia wprowadzone w oknie Powiel  zlecenia zostaną powielone
na podstawie definicji cyklu.

2.Daty rozpoczęcia zleceń ustawione zostaną z definicji cyklu (istnieje możliwość
ustawienia  daty  początku  i  końca  daty  powielanego  zlecenia  poprzez  pole
Powiel od daty zlecenia z możliwością zapisu ustawienia pola. Jeżeli pole jest
odznaczone w polach kalendarzowych podpowiadana jest data bieżąca + jeden
dzień)

3.Dane pobrania nie są kopiowane.

4.Dla zleceń opracowywanych ich dane zostaną dodane do zleconych już badań.
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5.Dla  zleceń  wysłanych,  zlecenia  te  zostaną  usunięte  z  listy  po  powieleniu,  a
status zleceń przyjmie wartość Opracowywane.

6.Odznaczona zostanie opcja wspólnego nagłówka oraz opisu.

Uwaga: Pole Dni wolne umożliwia określenie zestawu dni  wolnych. W przypadku
określenia wybranych dni  jako  wolne,  są  one  pomijane  podczas  określania  dni,  w
których zlecenia ma być powielone.

3.7.1.5 Zlecenie zabiegu/operacji

Aby  dokonać  nowego  zlecenia  zabiegu/operacji  należy  w  grupie  danych  Lista
zabiegów użyć przycisku Dodaj.

Wywołane zostanie wtedy nowe okno Dane zabiegu w którym wprowadzić  należy
dane  zabiegu.  Szczegółowy  opis  okna  oraz  funkcjonalności  dotyczących  nowego
zabiegu/operacji znajduje się w rozdziale Blok operacyjny.
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3.7.1.6 Zlecenie sekcji zwłok

Aby dodać nowe zlecenie badania sekcyjnego  w  oknie  nowego  zlecenia  (Zlecenia
badań) należy wybrać kod BSHEK - Badanie sekcyjne: 

System uniemożliwia wykonanie badania sekcyjnego (kod  BHSEK)  pacjentowi  nie
posiadającemu zarejestrowanego zgonu:

3.7.2 Zlecenia pielęgniarskie

W  danych  pobytu  pacjenta  funkcjonalność  obsługująca  zlecenia  pielęgniarskie
umożliwia:

· wystawianie zleceń przez lekarzy dla pielęgniarek/pielęgniarzy 

· odnotowywanie realizacji zleceń przez personel pielęgniarski

Wystawianie zleceń dla pielęgniarek/pielęgniarzy

W grupie danych Zlecenia w zakładce Zlecenia pielęgniarskie istnieje możliwość
wystawiania i przeglądu zleceń trzech typów:  
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· zlecenia wykonania diagnoz pielęgniarskich

· zlecenia wykonania pomiarów

· inne zlecenia pielęgniarskie

Warunkiem  możliwości  przeglądu  danych  na  zakładce  jest  przydzielone  prawo
11963  -  'Odczyt  wystawianych  zleceń  pielęgniarskich'.  Przy  dodatkowo  nadanym
prawie  12963  -  'Edycja  wystawianych  zleceń  pielęgniarskich'  istnieje  możliwość
wprowadzania, modyfikowania i  usuwania danych. Po wybraniu zakładki  otwierane
jest okno przeglądu, w którym prezentowane są wystawione zlecenia pielęgniarskie
według warunków określonych w sekcji Kryteria. 

W oknie dostępne są opcje umożliwiające wykonanie następujących operacji:

· wystawienie zlecenia 

·  edycja zlecenia 

·  zakończenie wielu zleceń 

·  anulowanie wielu zleceń 

·  powielenie wielu zleceń 

·  wydruk listy zleceń pielęgniarskich zaplanowanych w podanym okresie

Zlecenie określonego typu można wystawić wybierając jedną z opcji dostępnych po
rozwinięciu przycisku dodawania zlecenia: 

· Dodaj zlecenie diagnoz pielęgniarskich

· Dodaj zlecenie wykonania pomiaru

· Dodaj inne zlecenie pielęgniarskie

Uwaga! Dla zleceń o statusie 'zrealizowane' wartość pomiaru jest prezentowana z
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prawej strony zielonego znacznika oraz w dodatkowym obszarze, pojawiającym się
po umiejscowieniu kursora w obszarze wartości pomiaru.

Wystawianie zleceń diagnoz pielęgniarskich

Po wyborze opcji Dodaj zlecenie diagnoz pielęgniarskich wywołane jest okno do
wprowadzania  zlecenia  umożliwiające:  wybór  diagnozy  pielęgniarskiej,  okresu,  w
którym diagnoza ma być realizowana oraz zaplanowanie procedur do wykonania w
ramach tej diagnozy.

Możliwość edycji pola Data zlecenia w oknie zlecania diagnozy uzależniona jest od
wartości  parametru  ZLEC_DATA_BIEZ  -  'Datą  zlecenia  jest  data  bieżąca'.  Jeżeli
parametr  będzie  ustawiony  na  wartość  wartość  '1'  w  polu  ustawiona  będzie  data
bieżąca  i  pole  zablokowane  będzie  do  edycji.  Jaki  rodzaj  użytkownika  domyślnie
wprowadzony  będzie  do  pola  'Zlecający'  oraz  kiedy  pole  będzie  blokowane
uzależnione jest od wartości parametru PODP\ZLE\UZY_ZLECAJACY_PIEL - 'Jaki
użytkownik  jest  podpowiadany  jako  rejestrujący  zlecenie  pielęgniarskie?'.
Dopuszczalne  wartości  parametru:   0,  3  -  lekarz  zalogowany,  1,  4  -  lekarz
prowadzący, 2, 5 - użytkownik zalogowany o rodzaju - lekarz, pielęgniarka/położna.
Wartości 3, 4, 5 blokują edycję użytkownika zlecającego, przy czym wartości  3  i  5
powodują wyświetlanie zlecenia w trybie tylko do odczytu dla  innego  użytkownika
niż zlecający. Jeżeli wartość parametru nie jest  ustawiona domyślnie przyjmowana
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jest wartość 2.

Edytować  wszystkie  dane  zlecenia  (biorąc  pod  uwagę  ograniczenia  wynikające  z
ustawienia  parametrów   ZLEC_DATA_BIEZ  oraz  PODP\ZLE
\UZY_ZLECAJACY_PIEL)  można  tylko  do  momentu  rozpoczęcia  realizacji
diagnozy. Od momentu rozpoczęcia realizacji można edytować tylko planowaną datę
zakończenia zlecenia. 

Dodatkowo w oknie danych zlecenia istnieje możliwość dodania kolejnego zlecenia
diagnozy  lub  powielenia  zlecenia  bez  zamykania  okna  (opcje  Dodaj,  Powiel
dostępne po rozwinięciu przycisku dodawania) .

Do  momentu  rozpoczęcia  realizacji  diagnozy  dostępna  jest  opcja  anulowania
zlecenia,  które  zostało  wprowadzone  niepotrzebnie  lub  przez  pomyłkę.  Anulować
takie  zlecenie  może  tylko  użytkownik  mający  uprawnienia  do  edycji  danych
wynikające  z  ustawienia  parametru  PODP\ZLE\UZY_ZLECAJACY_PIEL.
Wymagane jest podanie przyczyny anulowania zlecenia.

Wprowadzone  zlecenia  diagnoz  pielęgniarskich  są  realizowane  w  grupie  danych
Opieka  pielęgniarska  w  zakładkach  Zlecenia  pielęgniarskie  lub  Diagnozy
pielęgniarskie. 

Wystawianie zleceń wykonania pomiarów i innych czynności pielęgniarskich

Po wyborze opcji  Dodaj zlecenie wykonania pomiaru w  oknie  przeglądu  zleceń
otwierane  jest  okno  do  wprowadzania  zlecenia  pomiaru.  Po  wyborze  opcji  Dodaj
inne zlecenie pielęgniarskie otwierane jest okno do wprowadzania zlecenia innej
czynności pielęgniarskiej. Okna działają podobnie z tą różnicą, że w oknie zlecenia
pomiaru  wybierany  jest  pomiar,  a  w  oknie  innego  zlecenia  inna  czynność
pielęgniarska.

W oknie istnieje możliwość wystawiania zleceń pielęgniarskich dla grupy pomiarów.
Służy  do  tego  kryterium  Dodawanie  wraz  z  polami  zlecenia  pojedynczego
pomiaru  oraz  zleceń  dla  grupy  pomiarów.  Przy  zaznaczonym  polu  zlecenia
pojedynczego  pomiaru  zachowane  jest  standardowe  działanie  systemu.  Po
zaznaczeniu  pola  zleceń  grupy  pomiarów  zamiast  jednego  pola  do  wyboru
pomiaru  prezentowana  jest  lista  pomiarów  będących  wartością  istniejącego
parametru  konfiguracyjnego  POBYT\POMIARY_DEF  -'Lista  pomiarów
rejestrowanych  na  oddziale'.  Obok  nazw  pomiarów  znajdują  się  pola  opcji
pozwalające  wybrać  pomiary,  dla  których  tworzone  będą  zlecenia  pielęgniarskie.  
Przy zapisie dla każdego rodzaju pomiaru wprowadzane jest osobne zlecenie.
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Przy wprowadzaniu pomiaru lista dostępnych pozycji ograniczona jest do pomiarów
zdefiniowanych  dla  jednostki  w  istniejącym  parametrze  konfiguracyjnym  POBYT
\POMIARY_DEF - 'Lista pomiarów rejestrowanych na oddziale'.

Przy  wprowadzaniu  innego  zlecenie  pielęgniarskiego  pozycje  wybierane  są  ze
słownika Czynności pielęgniarskie. Gdy w słowniku czynności  pielęgniarskich nie
ma odpowiedniej pozycji użytkownik ma możliwość dodania nowej pozycji.

Dla zleceń pomiarów jak i innych czynności wymagane jest określenie częstotliwości
wykonań, na podstawie której  wyznaczane są konkretne daty i  godziny wykonania
pomiarów lub czynności. Możliwe do wyboru są częstotliwości: 

· Rozłożone  -  po  wybraniu  tej  częstotliwości  wymagane  jest  podanie
planowanej  daty  początku  wykonania  zlecenia  oraz  konkretne  godziny
wykonania zlecenia

· Co  n  godzin  -  po  wybraniu  tej  częstotliwości  wymagane  jest  podanie
planowanej daty początku i interwał czasowy pomiędzy wykonaniami

· Doraźne  -  po  wybraniu  tej  częstotliwości  wymagana  jest  planowana  data
początku, można też określić maksymalną dobową liczbę wykonań

· Rozłożone  -  po  wybraniu  tej  częstotliwości  nie  ma  konieczności  podania
konkretnych  godzin  wykonania.  Dla  takich  zleceń  w  oknie  przeglądu  oraz  w
oknie  danych  realizacji  planowana  data  zlecenia  prezentowana  jest  bez
godziny.

· Jednorazowe -   po  wybraniu  tej  częstotliwości  nazwa  pola  'Godziny'  zostaje
zastąpiona  nazwą  'Godzina'  a  wartość  pola  'Wykonań  dobowo'  automatycznie
ustawiana jest na '1'. 

Pola  do  wprowadzania  daty  zlecenia  oraz  użytkownika  zlecającego  obsłużone  są
analogicznie  jak  w  oknie  dodawania  zlecenia  diagnozy  pielęgniarskiej  (obsługa
parametrów  ZLEC_DATA_BIEZ,  PODP\ZLE\UZY_ZLECAJACY_PIEL).  Edytować
dane  zlecenia  można  tylko  do  momentu  kiedy  zarejestrowane  będzie  pierwsze
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wykonanie lub  odrzucenie dla  zlecenia.  Od  momentu  rozpoczęcia  realizacji  można
edytować tylko planowaną datę zakończenia zlecenia. 

Przed rozpoczęciem realizacji można anulować zlecenie. Istnieje możliwość dodania
kolejnego zlecenia wykonania pomiaru lub powielenie zlecenia bez zamykania okna
z  danymi  zlecenia.  Wprowadzone  zlecenia  widoczne  są  w  oknie  przeglądu  zleceń
przy odpowiednim ustawieniu kryteriów.

Przegląd wystawionych zleceń pielęgniarskich

Dane  zleceń  w  oknie  przeglądu  umieszczone  są  w  trzech  rozwijanych  sekcjach
odpowiadających  wprowadzanym  typom  zleceń:  Zlecenia  diagnoz  pielęgniarskich,
Zlecenia  wykonania  pomiarów,  Inne  zlecenia  pielęgniarskie.  W  ramach  zleceń
wykonania  pomiarów  i  innych  zleceń  pielęgniarskich  rozróżnione  są  dwa  podtypy
zleceń: 

· zlecenia zwykłe, dla których ustalane są dokładne terminy wykonania,

· zlecenia  doraźne,  które  wykonywane  będą  tylko  w  razie  konieczności,  dla
których terminy wykonania nie są ustalone.

W  pierwszej  kolumnie  prezentowanych  danych  umieszczone  są  główne  dane
zlecenia,  w  kolejnych  kolumnach  odpowiadających  kolejnym  dniom  wybranego
okresu (jeżeli okres nie jest wybrany przyjmowany jest okres pobytu) prezentowane
są planowane terminy wykonania tych zleceń. Jeżeli  zlecenie z  danej  godziny  jest
wykonane  obok  planowanego  terminu  (w  przypadku  zlecenia  diagnoz  i  zleceń

doraźnych  obok  daty  wykonania)  wyświetlana  jest  ikona   z  informacją  o
rzeczywistej  dacie  realizacji,  wykonującym  i  uwagami  dotyczącymi  wykonania.
Jeżeli zlecenie z jakiegoś powodu nie mogło być wykonane i zostało odrzucone obok

 planowanego terminu wyświetlana jest  ikona  z informacją o dacie odrzucenia,
odrzucającym i przyczynie odrzucenia.

Dodatkowo  w  oknie  przeglądu  zleceń  istnieje  możliwość  jednoczesnego
zakończenia, powielenia lub  anulowania  wielu  zleceń.  W  tym  celu  należy  wskazać
zlecenia  zaznaczając  pole  opcji  obok  nazwy  zlecenia,  a  następnie  wybrać  jedną  z
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operacji  dostępnych  po  rozwinięciu  przycisku  Zakończ/Anuluj/Powiel.  Zakończenie
zlecenia skutkuje wprowadzeniem planowanej daty końca wykonania zlecenia.

Odnotowywanie realizacji zleceń pielęgniarskich

W  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska  w  danych  pobytu  pacjenta  na  zakładce
Zlecenia pielęgniarskie prezentowane są zlecenia do wykonania dla pielęgniarek/
pielęgniarzy  w  danym  okresie  oraz  istnieje  możliwość  odnotowania  realizacji  tych
zleceń.  Widoczne  są  tu  zlecenia  pielęgniarskie  wprowadzone  w  grupie  danych
Zlecenie.

Użytkownik  ma  dostęp  do  przeglądu  danych  zakładki  jeżeli  ma  nadane  prawo
11964  -  'Odczyt  zleceń  pielęgniarskich'.  Istnieje  możliwość  realizacji  zleceń  oraz
edycji danych realizacji zleceń pielęgniarskich, jeżeli oprócz prawa  11964 - 'Odczyt
zleceń pielęgniarskich'  jest  użytkownikowi  przydzielone prawo 12964  -  'Realizacja
zleceń pielęgniarskich' oraz pełni funkcję pielęgniarki w jednostce. 

Dane zleceń prezentowane są w trzech sekcjach:  Zlecenia diagnoz pielęgniarskich,
Zlecenia wykonania pomiarów, Inne Zlecenia pielęgniarskie. 

W  oknie  istnieje  możliwość  wykonania  przez  personel  pielęgniarski  następujących
operacji:

· odnotowanie realizacji zlecenia

· edycja danych realizacji zlecenia

· odrzucenie zlecenia, jeżeli nie jest możliwa jego realizacja

· wycofanie operacji odnotowania realizacji

· wycofanie operacji odrzucenia zlecenia

· zakończenie realizacji diagnoz pielęgniarskich

· wydruk  listy  wystawionych  zleceń  pielęgniarskich  zaplanowanych  w  podanym
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okresie

Realizację zleceń odnotować można na dwa sposoby:

· poprzez  wybranie  przycisku  z  ikoną   w  kolumnie  Realizacja  (opcja  dla
pojedynczej procedury, konkretnej godziny zlecenia)

· poprzez  zaznaczenie  zleceń  do  wykonania  w  ostatniej  kolumnie  i  wybranie
przycisku Zrealizuj (opcja polecana dla wielu procedur, zleceń)

Dla poszczególnych typów zleceń inaczej przebiega proces odnotowywania realizacji
. 

Dla  zleceń  diagnoz  odnotowywana  jest  realizacja  procedur.  Jeżeli  zlecenie  ma
status Do realizacji w pierwszej kolejności zlecona diagnoza dodawana jest do listy
realizowanych diagnoz dla pobytu pacjenta. Następne odnotowywana jest realizacja
wykonania procedur. Podobnie jak w oknie przeglądu diagnoz  obsługiwany  jest  tu
parametr  konfiguracyjny  PROC_PIEL_SZYBKA_REAL  -  'Realizacja  wybranych
procedur pielęgniarskich z pominięciem okna potwierdzenia i  wprowadzania opisów
realizacji'.  Jeżeli  wartość  parametru  jest  różna  od  1  otwierane  jest  okno  do
wprowadzania opisu realizacji procedur, jeżeli przyjmuje wartość 1 odnotowana jest
realizacja procedur bez opisu. 

Dla  zleceń  wykonania  pomiaru  do  odnotowania  pomiaru  wymagane  jest  podanie
wyniku pomiaru.

Po odnotowaniu realizacji zleceń istnieje możliwość edycji danych realizacji. Pozwala

na to przycisk  umieszczony w kolumnie Realizacja.

Dla zlecenia diagnozy otwierane jest okno edycji diagnozy.

Dla zleceń wykonania pomiarów i innych zleceń po wybraniu przycisku otwierane
jest w trybie edycji okno z danymi pojedynczego wykonania.
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Jeżeli  zlecenie  nie  może  być  wykonane  istnieje  możliwość  odrzucenia  zlecenia  z
podaniem przyczyny odrzucenia. Odrzucić zlecenie można na dwa sposoby: poprzez

wybranie  przycisku  z  ikoną   w  kolumnie  'Realizacja'  lub  poprzez  zaznaczenie
zleceń do odrzucenia w ostatniej kolumnie i wybranie przycisku 'Odrzuć'.

Odrzucić  można  tylko  całe  zlecenie  diagnozy  pod  warunkiem,  że  nie  została
rozpoczęta jej realizacja.

Dla zleceń doraźnych, odrzucić  można tylko zlecenie doraźne, dla  którego  nie  jest
odnotowane żadne wykonanie.

Dla  pozostałych  zleceń  pomiarów  i  innych  czynności  odrzucać  można  wykonania
zaplanowane w konkretnych godzinach  

W przypadku, kiedy realizacja lub odrzucenie zostały odnotowane nieprawidłowo lub
przez  pomyłkę  istnieje  możliwość  wycofania  operacji  realizacji  lub  odrzucenia.
Wycofać  realizację  lub  odrzucenie  zlecenia  można  na  dwa  sposoby:  poprzez

wybranie  przycisku  z  ikonką   w  kolumnie  'Realizacja'  lub  poprzez  zaznaczenie
zleceń  w  ostatniej  kolumnie  i  wybranie  przycisku  'Wycofaj'.  Możliwość  wycofania
uzależniona  jest  od  wartości  istniejących  parametrów  konfiguracyjnych
OSOBISTA_EDYCJA_DIAG_PIEL - 'Realizacja i edycja diagnoz pielęgniarskich we
własnym  imieniu'  dla  procedur  i  ZLPIEL_OS_ED_REAL  dla  pozostałych  zleceń.
Jeżeli wartość odpowiedniego parametru ustawiona jest na '1' użytkownik nie może
wycofać  wykonania/odrzucenia  zlecenia,  jeżeli  nie  jest  wprowadzony  jako
wykonujący/odrzucający zlecenie.

Dodatkowo w  oknie  przeglądu  dla  każdego  zlecenia  prezentowane  są  następujące
informacje:

· uwagi wprowadzone przez zlecającego

· status zlecenia, w zależności od statusu  ikonka wykonania  lub  odrzucenia
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 (po  umiejscowieniu  kursora  w  obszarze  ikony  wyświetlane  są  dane
wykonania lub odrzucenia)

· planowana data wykonania 

· data wykonania (jeżeli zlecenie jest wykonane)

Dla  zleceń  diagnoz  pielęgniarskich  dostępna  jest  opcja  zakończenia  realizacji.
Zakończyć  realizację  diagnoz  można  zaznaczając  zlecenia  diagnoz  w  ostatniej
kolumnie, a następnie wybierając przycisk 'Zakończ diagnozy'.

Dla  użytkowników  mających  przydzielone  prawa  11963  -  'Odczyt  wystawianych
zleceń  pielęgniarskich'  i   12963  -  'Edycja  wystawianych  zleceń  pielęgniarskich'
dostępne  są  opcje  wprowadzania  i  edycji  zleceń  pielęgniarskich  (przyciski  'Dodaj
zlecenie...' , 'Edytuj zlecenie').

W  oknie  dostępna  jest  opcja  wydruku  listy  wystawionych  zleceń  pielęgniarskich
zaplanowanych w podanym okresie.



185Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Zlecenia dla pacjenta 

Zlecenia pielęgniarskie

W przypadku kiedy data wprowadzania/edycji zlecenia jest  mniejsza od
daty  określonej  w  parametrze  konfiguracyjny
ZLPIEL_CZAS_WPROW_ZLEC  -  'Maksymalne  opóźnienie  w
wystawianiu  zlecenia  pielęgniarskiego  wyrażone  w  dniach',  wywołany
zostaje komunikat  walidacyjny o treści:  'Data zlecenia (data)  nie może
być  mniejsza  od  daty  określonej  przez  parametr
ZLPIEL_CZAS_WPROW_ZLEC (data):

3.7.2.1 Umożliwienie rozpoczęcia realizacji zleconych diagnoz w opcji 'Diagnozy pielęgniarskie'

Na  zakładce  Diagnozy  pielęgniarskie  w  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska
dostępna  jest  sekcja  Zlecone  diagnozy  pielęgniarskie,  w  której  umieszczono
zlecenia diagnoz pielęgniarskich, których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. 
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Po  zaznaczeniu  zleceń  w  sekcji  Zlecone  diagnozy  pielęgniarskie  i  wybraniu
przycisku  Rozpocznij  diagnozy  zostaną  rozpoczęte  i  dołączone  do  listy
wykonywanych  diagnoz  pielęgniarskich  dla  pacjenta.  Dla  diagnoz  powiązanych  ze
zleceniem w oknie przeglądu i  edycji  umieszczona jest  informacja o powiązaniu ze

zleceniem i przycisk  pozwalający przeglądnąć dane zlecenia.

Diagnozy  pielęgniarskie,  które  powiązane  są  ze  zleceniem  są  automatycznie
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zamykane  po  upływie  planowanej  daty  końca  realizacji  ze  zlecenia.  Jako  data
zakończenia diagnozy wprowadzana będzie planowana data  zakończenia  diagnozy,
jako  zamykający  diagnozę  wprowadzany  będzie  użytkownik  rozpoczynający
diagnozę. Przy zapisie odnotowywany będzie fakt, ze diagnoza została  zakończona
automatycznie. 

3.7.2.2 Umożliwienie powiązania pomiaru ze zleceniem w opcji 'Wyniki pomiarów'

Powiązanie wyniku pomiaru ze zleceniem odbywa się w oknie wprowadzania/edycji
pojedynczego pomiaru poprzez użycie pola realizacja zlecenia. Jeżeli  pole będzie
zaznaczone po zapisie automatycznie wyszukiwane będzie zlecenie danego pomiaru
z dnia podanego w polu Data pomiaru. Jeżeli  istnieje niezrealizowane  zlecenie  w
danym dniu zostanie automatycznie powiązane z pomiarem.  Po powiązaniu pojawi

się  przycisk  otwierający  okno,  w  którym  podglądnąć  będzie  można  z  jakim
zleceniem powiązany był pomiar.

W oknie danych realizacji zlecenia istnieje możliwość zmiany zlecenia, na podstawie
którego  wykonywany  był  pomiar.  Służy  do  tego  przycisk  Zmień  zlecenie.  Po
wybraniu przycisku otwierane jest okno do wyboru innego zlecenia.
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Po  zaznaczeniu  właściwego  terminu  zlecenia  i  zapisie  danych  zostanie  ono
powiązane z edytowanym pomiarem.
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3.7.3 Zlecenia leków

Niniejszy rozdział  opisuje obsługę zleceń  leków  dla  pacjenta.  Obsługa  tych  zleceń
możliwa jest w drugiej, górnej zakładce tematycznej Karta zleceń leków:
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W  opisywanym  oknie  znajduje  się  lista  wszystkich  leków  zleconych  pacjentowi
podczas  jego  pobytu  w  danej  jednostce  szpitalnej.  Lista  tych  zleceń  wywoływana
jest  w  sekcji  tematycznej  Indywidualna  karta  zleceń  leków  na  podstawie
określonych  kryteriów  wyszukiwania,  które  użytkownik  definiuje  w  polach
znajdujących  się  w  sekcji  tematycznej  Kryteria.  Poniżej  tabeli  z  danymi  zlecenia
leków, znajduje się legenda informująca o rodzaju leku. 

Nazwa leku w kolorze zielonym informuję o tym, że podczas definiowania
zlecenia lek wybrany został ze źródła Inne

W  przypadku  podań  na  24  godziny  dla  leków  doraźnych  informacja  o
ilości prezentowana jest na karcie zleceń leków (oraz na wydruku karty):

Na  karcie  zleceń  leku  istnieje  możliwość  wydruku  całej  Karty  zleceń  leków  na
podstawie określonych  parametrów  wydruku.  Po  użyciu  przycisku  poleceń  Drukuj
pojawi  się  chmura  informacyjna,  w  której  określa  się  parametry  wydruku  karty
zleceń leków:

Zarówno dla opcji Tygodniowa jak i Dzienna istniej możliwość określenia pól Data
od oraz Data do. Przy wyborze opcji  Dzienna system automatycznie podpowiada
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okres  jednodniowy.  Po  zaznaczeniu  pola  wyboru  Drukuj  dla  wszystkich
pacjentów  na  oddziale,  drukowane  są  karty  dla  wszystkich  pacjentów,  których
okres  pobytu  na  oddziale  nachodzi  na  okres  określony  w  parametrach  wydruku
karty zleceń leków.

Wybór pola Dla lekarza prowadzącego umożliwia wydruk listy zleceń pacjentów,
posiadających  tego  samego  lekarza  prowadzącego.  Pole  nie  jest  dostępne  w
przypadku,  kiedy  pacjent  nie  ma  określonego  lekarza  prowadzącego.  Wybór  pola,
powoduje ukrycie pól Tylko produkcja apteczna, Cały okres pobytu oraz Drukuj
dla wszystkich pacjentów na oddziale.

W  opisywanym  oknie  istnieje  możliwość  włączenia  opcji  uproszczonego  widoku
karty  zleceń  leków.  Aby  włączyć  widok  uproszczony,  należy  w  sekcji  tematycznej
Kryteria  zaznaczyć  pole  Widok  uproszczony.  W  takiej  sytuacji  w  tabeli  widać
tylko nazwę leku oraz dawkę. 

Pola przekreślone w tabeli sekcji Indywidualna karta zleceń
leków oznaczają dni w których nie obowiązuje podanie leku

Na  karcie  zleceń  leków  istnieje  możliwość  zapamiętywania
prezentacji kolejności leków na karcie. Odbywa się to za pomocą
mechanizmu "przeciągnij i upuść". 

Data obowiązywania zlecenia -  prezentowana jest  w  sytuacji,
kiedy  zachodzą  następujące  zależności:  zlecenie  podania  leku
posiada status Doraźne a użytkownik chcę kontynuować zlecenie
leku (wybór opcji Kontynuuj)
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3.7.3.1 Nowe zlecenie leku

Aby dodać nowe zlecenie leku dla pacjenta należy w oknie Dane pobytu pacjenta
w  grupie  danych  Zlecenia,  w  drugiej  zakładce  tematycznej  Karta  zleceń  leków
wybrać przycisk Dodaj zlecenie leku, który widoczny jest u dołu ekranu po prawej
stronie:

Wybór  przycisku  Dodaj  zlecenie  leku  spowoduje  wyświetlenie  okna  Zlecenia
leku, w którym poprzez wybór właściwego leku, użytkownik ma możliwość zlecenia
go danemu pacjentowi. 
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W sekcji tematycznej Pomiary i wskaźniki opisywanego okna widoczne są wyniki
pomiarów, które zostały wykonane podczas pobytu pacjenta w szpitalu i wpisane w

grupie  danych  Wyniki  (Wyniki  badań  i  pomiarów ).  Użytkownik  ma  jednak
możliwość zmiany wagi pacjenta w jedynym aktywnym polu tej sekcji.

Do  wprowadzania  danych  związanych  ze  zleceniem  leku  służą  pola  widoczne  w
sekcji  tematycznej  Zlecenie leku. W pierwszej  kolejności  należy  wybrać  właściwy
lek,  który  ma  zostać  zlecony  pacjentowi.  Wybór  leku  odbywa  się  ze  słownika,

wywołanego przyciskiem  pola Lek. 

W wywołanym słowniku leków należy określić  Źródło, z  którego wybierany  będzie
zlecany lek. Możliwe do wyboru są:

· Apteka

· Apteczka oddziałowa

· Inne (leki pacjenta)

288
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· Produkt leczniczy

· Bazyl (leki pacjenta)

· Bloz (leki pacjenta)

Leki z słownika Bazyl oraz Bloz dostępne są po ustawieniu parametru
konfiguracyjnego ZLEC_LEK_SLOWNIK_ZEWN

aby leki z tych słowików były dostępny, zaznaczone musi być pole Lek
pacjenta 

Po  określeniu  źródła  wyświetlonych  leków  istnieje  możliwość  zawężenia  listy
wyświetlanych  leków  do  tych,  za  pomocą  pól  filtrujących  (Magazyn,  Indeks,
Grupa, Tylko używane, Tylko dostępne, Lek pacjenta), które widoczne są pod
wymaganym polem Źródło. Wybór leku polega na zaznaczeniu właściwej pozycji w
słowniku i użycie przycisku Wybierz.

Jeżeli wybrany lek pochodzi z Apteczki oddziałowej oznaczonej jako
Leki  pacjenta  generowany  jest  dokument  (dokument  posiada
status Rozchód leku pacjenta). W przeciwnym  wypadku  dokument
nie jest rejestrowany.
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Słownik  stosowany  jest  podczas  rejestracji  zlecenia  leku.  Lista
pozycji słownika jest dostępna dla Źródła: Produkt leczniczy.

Słownik  pozwala  na  elastyczne  definiowanie  listy  leków
stosowanych w szpitalu. Lista leków może zawierać zarówno pozycje
odpowiadające produktom handlowym jak i substancjom czynnym.

Dane pozycji słownika:

· Nazwa  międzynarodowa  -  nazwa  międzynarodowa  substancji
czynnej

· Nazwa - nazwa stosowana podczas rejestrowania zlecenia leku

· Aktualny - czy pozycja używana

· Postać - postać leku

· Jednostka miary dawki - jednostka miary dawki zlecanej

· Dawka podstawowa - wielkość dawki w pojedynczym podania

· Rodzaj dawki - sposób określania dawki podczas zlecania

· Drogi podania - droga podania leku

· Produkty  handlowe  -  lista  postaci  handlowych  leku  stosowanych
podczas realizacji zlecenia leku (słownik globalny apteki)

o Nazwa - nazwa produktu handlowego

o Główny  -  lek  traktowany  jako  podstawowy,  np.  podczas

generowania zamówienia do UintDose

o Dawka  jednostkowa  -  dawka  pojedynczej  dawce  leku,  np.

tabletce

o Ilość  dawek  jednostkowych  -  ilość  dawek  jednostkowych  w

opakowaniu

o Ilość  jednostek  -  ilość  w  opakowaniu  wyrażona  w  jednostce

dawk

o Generuj  dokument  rozchodu  -  czy  podczas  rejestrowanie

podania leku generowany jest dokument zużycia

o Istotne  informacje  dla  zlecającego  -  treść  informacji  istotnej

podczas zlecania leku

o Prezentuj  informację  w  zleceniu  -  -  powoduje,  że  istotne

informacje dla zlecającego prezentowane są w danych zlecenia

o Istotne informacje dla realizującego -  treść informacji  istotnej

podczas realizacji zlecenia

o Prezentuj  informację  w  realizacji  -  powoduje,  że  istotne

informacje  dla  realizującego  prezentowane  są  w  widoku
realizacji zlecenia
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Istnieje możliwość wymuszenia prezentacji zlecenia leku na  Karcie
zleceń leku, Tacy leków oraz w Realizacji zleceń, niezależnie od
włączonego filtra Aktualne. Na Karcie zleceń leku dodane zostało
pole  Zawsze  na  karcie  zleceń.  Jeżeli  opcja  Zawsze  na  karcie
zleceń  jest  włączona,  zlecenie  jest  widoczne  na  Karcie  zleceń
leku,  niezależnie  od  włączonego  filtra  Aktualne.  Informacja  ta
widoczna  jest  na  wydruku  Karty  zleceń  leków  oraz  na  Tacy
leków.

Podczas  zlecania  leku  z  Apteczki  oddzialowej  istnieje  obsługa
parametru  konfiguracyjnego  DOD\SL\LEKI\ZLEC
\TYLKO_W_AO - 'Czy wyświetlać w słowniku apteczki oddziałowej
tylko leki  ze  stanem  >  0'.  Parametr  określa,  czy  podczas  zlecenia
podania  leku,  mają  być  wyświetlane  w  słowniku  apteczki
oddziałowej  tylko  leki  znajdujące  się  obecnie  na  stanie  apteczki
oddziałowej  i  leki  recepturowe  niezależnie  od  stanu.  Parametr
konfiguracyjny  DOD\SL\LEKI\ZLEC\TYLKO_W_AO  -  'Czy
wyświetlać w słowniku apteczki oddziałowej  tylko leki  ze stanem >
0'  zastąpił  dotychczasowy  DOD\SL\LEKI\PODANIE
\TYLKO_W_AO - 'Czy wyświetlać w słowniku tylko leki  ze stanem
>  0'.  W  obecnych  instalacjach  wartość  nowego  parametru  jest
zgodna  z  poprzednim  parametrem.  Poprzedni  parametr  nadal
uwzględniany  jest  w  słowniku  leków  apteczki  wykorzystywanych
podczas  rejestrowania  podań  leków.  Ustawienie  parametru
konfiguracyjnego  DOD\SL\LEKI\ZLEC\TYLKO_W_AO  -  'Czy
wyświetlać w słowniku apteczki oddziałowej  tylko leki  ze stanem >
0' na wartość  '2 - Tak - Użytkownik nie może zobaczyć pełnej listy
leków'  powoduje,  że  pole  Tylko  dostępne  w  słowniku  leków
apteczki  jest  włączone  i  zablokowane  przed  zmianą.  Słownik
zawiera leki, których aktualny stan jest większy od zera lub które są
lekami  recepturowymi.  Dodatkowo  blokowany  jest  zapis  zlecenia
jeżeli  aktualny  stan  leku  jest  równy  0.  Nie  dotyczy  to  leków
oznaczonych  jako  recepturowe.  Dla  wartości  '1  -  Tak'  w  słowniku
leków  włączone  jest  pole  Tylko  dostępne.  Dla  wartości  '0'  pole
Tylko dostępne jest wyłączone (niedostępne).

Podczas edycji Produktu leczniczego, podczas nowego zlecenia leku,
istnieje możliwość oznaczenia leków jako:

· Antybiotyk

· Narkotyk

· Psychotrop

Jeżeli  do  pozycji  produktu  leczniczego  dodany  zostanie  produkt
handlowy,  który  jest  oznaczony  jako  antybiotyk  lub  lek  narkotykowy/
psychotropowy,  a  pola  wyboru  dostępne  w  oknie  Produkt  leczniczy
nie  są  zaznaczone,  zostaną  one  automatycznie  zaznaczone  na
podstawie  oznaczenia  dodanego  produktu  handlowego.  W  przypadku,
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gdy  produkt  leczniczy  zostanie  oznaczony  np.  wyłącznie  jako
antybiotyk, a dodany w jego ramach produkt  handlowy oznaczony jest
jako  np.  narkotyk,  to  automatycznie  zaznaczone  zostanie  dodatkowo
pole wyboru Narkotyk.

Algorytm wyliczania dawki zużytej leku na podstawie dawki leku
określonej  dla  produktu  handlowego:  podczas  realizacji  zleceń
leków  zarejestrowanych  za  pomocą  słownika  produktów  leczniczych
system  automatycznie  wylicza  ilość  dla  głównego  produktu
handlowego.  Na  podstawie  wyliczone  dawki  podanej  wyznaczana  jest
dawka zużyta. Dzieje się tak jeżeli  określona jest  wartość  w  kolumnie
Dawka minimalna produktu handlowego:

Jest  to  krotność  wartości  w  kolumnie  []  bezpośrednio  przekraczająca
lub równa dawce podanej (np. 1 tabl dla 1/2 tabl, 2 tabl dla 1,5 tabl).

Okno ze słownikiem  zostanie  zamknięte,  a  wybrany  lek  dopisany  do  pola  Lek.  W
dalszej  części  zlecania  leku  należy  określić  Rodzaj  dawkowania  (sposób
dawkowania) wybranego leku. Do wyboru są:

· Rozłożone

· Doraźne
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· Jednorazowe

· Zróżnicowane

· Co n godzin/dni

· 3 X dziennie

· 4 X dziennie

Istnieje  możliwość  określenia  domyślnego  rodzaju  dawkowania
podczas  zlecania  leku,  za  co  odpowiada  właściwe  ustawienie
wartości parametru konfiguracyjnego: ZLEC_LEK_RODZAJ.

W  zależności  od  wyboru  sposobu  podania  leku,  zmienia  się  sposób  zlecania  leku
(uzupełnianie kolejnych pól opisywanego okna):

1.  Dawkowanie  Rozłożone  -  jest  to  jeden  z  dwóch  sposobów  podawania  leku
cyklicznie. Dla tego sposobu dawka (ilość podania) leku określana jest tylko raz dla
całego cyklu.

Po  wyborze  leku  i  określeniu  rodzaju  dawkowania  jako  Rozłożone,  należy  podać
informacje o ilości leku (pole Dawka) jaka ma zostać podana pacjentowi  oraz ilość
Podań  dziennie.  System  automatycznie  określa  godziny  podania,  aczkolwiek
godziny  te  można  zmienić.  Na  przykład  dla  2  podań  dziennie  system  wprowadza
dwa  pola  z  godzinami  -  8:00  i  18:00  (dziesięciogodzinna  różnica);  dla  3  podań
dziennie  system  wprowadza  trzy  pola  z  godzinami  -  8:00,  13:00  i  18:00
(pięciogodzinna różnica), itd.

Pole  Pierwsze  podanie  także  jest  polem  wymaganym  i  wypełniane  jest  przez
system  bieżącą  datą  i  godziną  automatycznie  po  wejściu  do  opisywanego  okna.
Datę  te  można  dowolnie  zmieniać.  Po  wypełnieniu  ilości  podań  w  całym  cyklu  w
polu  Podań,  system  automatycznie  wprowadzi  datę  i  godzinę  jego  zakończenia
(pole  Data  zakończenia),  która  wyliczana  będzie  na  podstawie  ilości  podań
dziennie, godzin podań oraz ilości podań w całym cyklu.

Dodatkowo  można  określić  rodzaj  drogi  podania  (pole  Droga  podania),  zmienić
datę  zlecenia  leku  (pole  Data  zlecenia),  która  automatycznie  ustawiana  jest  na
bieżącą datę i godzinę oraz wprowadzić uwagi do zlecenia (pole Uwagi).

2. Dawkowanie Doraźne -  polega na zleceniu pacjentowi  leku, który podany ma
być  doraźnie,  na  przykład  w  nagłym  przypadku.  W  przypadku  doraźnego
dawkowania nie są wyznaczane cykle podania.

Po  wyborze  leku  i  określeniu  rodzaju  dawkowania  jako  Doraźne,  należy  podać
informacje o ilości  leku (pole Dawka)  jaka ma zostać podana pacjentowi,  określić
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datę i godzinę podania (pole Podanie), osobę zlecającą dany lek (pole Zlecający)
oraz potwierdzić  kontynuację (pola Potwierdzenie kontynuacji  i  Potwierdzenie
do). Dodatkowo można określić  rodzaj  drogi  podania (pole Droga podania), datę
zakończenia  realizacji  zlecenia  leku  (pole  Data  zakończenia),  zmienić  datę
zlecenia (pole Data zlecenia), która automatycznie ustawiana jest na bieżącą datę
i godzinę oraz wprowadzić uwagi do zlecenia (pole Uwagi). 

3. Dawkowanie Jednorazowe - polega na zleceniu pacjentowi leku, który podany
ma  być  tylko  raz.  Jednorazowy  sposób  dawkowania  jest  zgodny  z  godziną
rozpoczęcia  zlecenia.  Tak  samo  jak  w  przypadku  dawkowania  doraźnego,  nie  są
wyznaczane cykle podania.

Po  wyborze  leku  i  określeniu  rodzaju  dawkowania  jako  Jednorazowy,  należy
postępować dokładnie tak, jak przy zleceniu leku o doraźnym dawkowaniu.

4. Dawkowanie Zróżnicowane - Jest to drugi  sposób podawania leku cyklicznie.
Dawkowanie  to  jest  podobne  do  dawkowania  rozłożonego,  z  tą  różnicą,  że  dla
dawkowania  zróżnicowanego  można  określić  zmienną  ilość  podań  (dawkę)  leku  w
ciągu dnia. Dodatkowo cykl  w tym wypadku podzielić  można  na  poszczególne  dni
(na przykład podanie leku odbywać będzie się o określonych dawka co drugi, trzeci,
itd. dzień).

Po wyborze leku i określeniu rodzaju dawkowania jako Zróżnicowane, w pierwszej
kolejności  określić  należy  liczbę  podań  dziennie  (pole  Podań  dziennie),  a
następnie dla każdej  godziny podania wpisać właściwą dawkę leku (pola  Dawka).
Tak samo jak w przypadku dawkowania rozłożonego, system automatycznie określa
godziny  podania,  po  wprowadzeniu  ilości  podań  dziennie.  Określić  należy  także
właściwą datę pierwszego podania oraz osobę zlecającą. Po wypełnieniu ilości podań
w całym cyklu w polu Podań, tak samo jak w przypadku dawkowania rozłożonego,
system  automatycznie  wprowadzi  datę  i  godzinę  jego  zakończenia  (pole  Data
zakończenia), która wyliczana będzie na  podstawie  ilości  podań  dziennie,  godzin
podań oraz ilości podań w całym cyklu.

Możliwość  podzielenia  cyklu  podania  leku  na  poszczególne  dni  możliwy  jest  po
określeniu więcej niż jednego dnia w polu Dni cyklu.

Poniżej pól określających dawkę oraz godziny podań, system wyświetla zaznaczone
pola z liczbami, które informują o tym na ile dni podzielony został cykl. Wyłączenie
wybranego dnia z cyklu możliwe jest po kliknięciu  w pole wyboru określające dany
dzień. Tak więc wyłączenie drugiego dnia cyklu, spowoduje usuniecie pól z dawkami
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oraz godzinami podania tego dnia:

Wyłączenie drugiego dnia z cyklu  spowoduje, że podanie leku odbywać  będzie  się
co drugi dzień, aż do dnia zakończenia realizacji tego leku.

5.  Dawkowanie  Co  n  godzin/dni  -  jest  to  sposób  podawania  cykliczny,
umożliwiający  podanie  leku  pacjentowi  co  określoną  liczbę  godzin/dni.  Przy  tego
rodzaju dawkowaniu leku należy określić co ile godzin/dni  podawany ma być lek w
ramach  określonego  przedziału  czasowego  w  polach  kalendarzowych  Pierwsze
podanie oraz Data zakończenia. Na tej podstawie system przelicza ilość podań w
polu Podań. 

Uwaga:  w  przypadku  zleceń  leków  Co  n  godzin/dni  uwzględniania  jest  zmiana
czasu, w przypadku podań zaewidencjonowanych  w  mniejszym  niż  24  godzinnym
czasie, następuje automatyczne przesunięcie czasu podania o jedną godzinę.

Ewidencja  personelu  odbywa  się  ze  słownika,  wywołanego  przyciskiem   pola
Zlecający: Wybór personelu zlecającego odbywa się spośród lekarzy, pielęgniarek i
położnych.

Użycie przycisku spowoduje wywołane okna modalnego Użytkownicy - personel.
Po  odznaczeniu  pola  Pokaż  foldery  w  oknie  modalnym  pojawia  się  pełna  lista
personelu (lekarz, pielęgniarka, położna):
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Przyciski poleceń widoczne w dolnej części opisywanego okna:

przycisk ten aktywny jest  tylko dla  zleceń  leków  standardowych
(nie  będących  mieszanką  i  panelem)  oraz  tylko  dla  włączonego
parametru  konfiguracyjnego:  ZLEC_LEKI_PISMO  -  'Lista
szablonów pism dla pojedynczego zlecenia leku'.

Przycisk  ten  umożliwia  wydruk  pisma/pism,  które  zostały
określone  jako  wartość  opisanego  powyżej  parametru
konfiguracyjnego.

przycisk wywołuje okno  Karta  zleceń  leków,  w  którym  widoczna
jest Indywidualna karta zleceń leków:

przycisk  będzie  aktywny  po  zapisie  danych  zlecenia  leku.
Powoduje  usuniecie  danego  zlecenia  z  listy  karty  zleceń  leków
pacjenta.

przycisk  powoduje  zapisanie  wszystkich  wprowadzonych  danych
w opisywanym oknie.

Sposób generowania zleceń na konkretne  godziny
podań podczas zapisu zlecenia:

· generowane są podania do daty  równej  dacie
bieżącej  powiększonej  o  osiem  dni,  jeżeli
zlecenie  rozpoczyna  się  w  dniu  bieżącym  lub
wcześniejszym

· generowane jest podanie do daty równej dacie
rozpoczęcia zlecenia powiększonej o osiem dni
jeżeli  zlecenie  rozpoczyna  się  po  dacie
bieżącej

· w przypadku zleceń o długości  cyklu  większej
niż dziewięć dni (Rodzaj:  Rozłożone)  ilość dni
wydłużana jest  do 'cykl'  powiększony o jeden
dzień.

Podczas  realizacji  zlecenia,  zlecenia
dogenerowywane  są  do  daty  granicznej  podczas
każdego podania leku, jeżeli aktualna liczba zleceń
nie jest wystarczająca.
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przycisk powoduje zamkniecie okna z danymi zlecenia leku. Jeżeli
zlecenie zostało zapisane dopisuje się ono  do  listy  zleceń,  jeżeli
nie - okno z jego danymi zostanie zamknięte bez zapisu.

przycisk  powoduje  wywołanie  okna  Ciągła  historia  leczenia.
Okno automatycznie ustawione jest  na kategorię Wyniki  badań
dla bieżącej opieki wraz z prezentacją pozycji:

 W przypadku kiedy zlecenie realizowane  jest  za  pomocą  innego
leku niż zlecony, na karcie leku prezentowany jest symbol "?". Po
umieszczeniu  kursora  w  polu  tego  znacznika  wywoływany  jest
komunikat  z  informacją  o  tym,  że  podany  inny  lek  niż  zlecono
oraz  informacje  na  temat  tego  leku.  Informacja  ta  jest
prezentowana  jeżeli  w  momencie  rejestrowania  podania  leku
włączony  jest  parametr  ZLEC_LEK\KARTA\INNY_LEK  -
'Sposób  określania  czy  podano  inny  lek  niż  zlecony'.  Parametr
posiada następujące wartości:

· '0' - nie wyznaczaj (wartość ustawiona domyślnie)

· '1' - nie jest zamiennikiem wg zamienników na karcie leku

· '2' - nie jest produktem handlowym dla tego samego produktu
leczniczego

· '3' -  ma inną nazwę handlową

· '4' - ma inną nazwę międzynarodową

· '5' - inny identyfikator techniczny

Uwaga:  W  przypadku  podań  leków  zawierających  substancje  czynną,
ilości  substancji  czynnej  leku  jest  automatycznie  przeliczana  na  ilość
porcji i na odwrót.System umożliwia zarejestrowanie ilości  podanej  leku
za pomocą  ilości  substancji  czynnej  (np.  w  miligramach)  i  ilości  porcji
(np. tabletki). Wprowadzenie jednej  z wartości  powoduje automatyczne
wyliczenie  drugiej.  Dodatkowo  ilość  zużyta  leku  jest  automatyczne
zaokrąglana do pełnych porcji.

W  przypadku  zlecenia  leku  z  słowników  typu:  Apteczka,  Apteka,
Produkt  leczniczy  system  sprawdza  czy  istnieją  inne  zlecenia
obowiązujące  w  tym  samym  czasie  z  lekiem  o  tej  samej  nazwie
międzynarodowej.  Jeżeli  taka  sytuacja  ma  miejsce  pojawia  się
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komunikat walidacyjny informujący o tym.

Podczas  próby  zlecenia  leku,  który  został  oznaczony  w  słowniku
globalnym  modułu  Apteka  jako  nieużywany,  system  wywołuje
komunikat  walidacyjny  o  treści:  "Zlecony  lek  został  określony  jako  nie
używany przez APTEKĘ i nie może zostać zlecony. Zmień lek na inny"

W  panelu  konfiguracyjnym  systemu  istnieje  możliwość  weryfikacji
zbliżającego się niedoboru leków. Aby system informował użytkownika o
zbliżającym  się  niedoborze  leku,  należy  w  wartościach  parametru
konfiguracyjnego  POWIAD_NIEDOBOR_LEKU_JOS  -  'Lista  josów  dla
których  będą  wyświetlały  się  powiadomienia  o  przewidywanym
niedoborze leków' wyznaczyć jednostki organizacyjne szpitala, w których
takie powiadomienie będzie się wyświetlać. 

Podczas zlecania leku istnieje  możliwość  określenia  maksymalnej
dawki zlecenia leku:

Do  tego  celu  istnieje  obsługa  dwóch  parametrów  konfiguracyjnych
ZLEC_LEK/LEKI_PAC_MAX_DAWKA  -  'Lista  leków  pacjenta,  dla
których  określana  jest  maksymalna  dawka  na  zleceniu'  oraz
ZLEC_LEK/LEKI_MAX_DAWKA - 'Lista leków, dla których określana
jest  maksymalna  dawka  na  zleceniu'.  Parametry  konfiguracyjne
odpowiedzialne  są  za  określenie  leków,  których  wybór  podczas
zlecenia  leku  powoduje  wywołanie  pola  umożliwiającego  określenie
maksymalnej  dawki  leku.  Parametr  konfiguracyjny  ZLEC_LEK/
LEKI_PAC_MAX_DAWKA  -  'Lista  leków  pacjenta,  dla  których
określana jest maksymalna dawka na zleceniu' umożliwia wybór leków
spośród Leków własnych pacjenta (słownik zawierający leki będące
wartościami  parametru  konfiguracyjnego).  Parametr  konfiguracyjny
ZLEC_LEK/LEKI_MAX_DAWKA - 'Lista leków, dla których określana
jest  maksymalna dawka na zleceniu'  umożliwia wybór  leków  spośród
Globalnego  słownika  leków  (słownik  zawierający  leki  będące
wartościami parametru konfiguracyjnego). Jeżeli wybrany lek, podczas
zlecenia  leku  znajduje  się  na  jednej  z  list  wartości  parametrów,  w
obszarze pola Dawka pojawi  się pole Dawka maks.  W  polu  Dawka
maks.  po  określeniu  wartości  a  następnie  zapisie  zlecenia,  wartość
jest prezentowana w pozostałych obszarach systemu, gdzie widoczne
jest  zlecenie  (np.  Realizacja  zleceń  leków,  Taca  leków,  wydruki
Zleceń) bez możliwości edycji (tylko do odczytu).

W  polu  Uwaga  istnieje  obsługa  tekstów  standardowych,  dająca
możliwość edycji  wpisu,  wraz  z  możliwością  wywołania  dodatkowego
okna Teksty standardowe - zlecenia leków: 
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Komponent kalkulatora:

W polu Dawka istnieje możliwość użycia komponentu kalkulatora opartego o  pole
numeryczne z możliwością podawania ułamków. Po kliknięciu  ikony kalkulatora lub
naciśnięciu klawisza F2 pojawia się okienko kalkulatora. Kalkulator można zamknąć
przyciskiem  Escape  lub  klikając  w  obszar  okna,  znajdujący  się  poza  polem
kalkulatora.

Przyciski kalkulatora pozwalają na:

· wpisanie cyfr od 0 do 9

· wpisanie kropki dziesiętnej

· zmianę znaku (liczby różnej od zera)

· operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

· czyszczenie wartości, usuwanie ostatniej cyfry i zatwierdzenie operacji ('=')

· można łączyć operacje (wciskając np. kolejno '1 + 2 + 3 =')

· naciśnięcie np. '2 + + +' da wyniki kolejno 4, 6, 8, a np. "2 * * *" da wyniki 4,
8, 16.

Ograniczenia:

· pole numeryczne jest wykorzystywane jako 'ekran' kalkulatora,

· kalkulator nie operuje na ułamkach zwykłych - wszystkie wpisane wartości tego
typu są  konwertowane  na  ułamek  dziesiętny,  wyniki  również  są  dziesiętne,  a
ich  dokładność  i  format  są  walidowane  na  podstawie  parametrów  bazowego
komponentu numerycznego

· nie ma zachowywania kolejności działań np. dla '1 + 2 * 3'

· dzielenie przez zero daje wynik pusty

Kalkulator wywołany użyciem ikony, znajdującej się w polu Dawka:
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Nazwa przycisku Dodaj zlecenie leku jest wartością zmienną i zależy od
wybranej  ostatnio operacji. Przykładowo: jeśli  po wybraniu z rozwijalnej
listy opcji  Dodaj zlecenie panelu, po powrocie do  okna  Dane  pobytu
pacjenta w zakładce Karta  zleceń  leków  przycisk  będzie  prezentował
wartość Dodaj zlecenie panelu.

W  przypadku,  kiedy  dla  Drogi  podania  dla  wybranego  leku  została
zdefiniowana  więcej  niż  jedna  droga  podania,  na  rozwijalnej  liście
przycisku  Droga  podania  jako  pierwsza  prezentowana  jest  pierwsza  z
dróg podania, które podane zostały podczas określania danych leku. 

3.7.3.2 Zakończenie podania leków

Aby zakończyć podawanie leku pacjentowi, należy w oknie Dane pobytu pacjenta,
w  grupie  danych  Zlecenia,  w  zakładce  Karta  zleceń  leków  wybrać  zlecenie,  a
następnie użyć przycisku Zakończ, znajdującego się na rozwijalnej liście.
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Użycie  przycisku  Zakończ  spowoduje  wywołanie  okna  Zlecenie  leku,  w  którym
należy użyć przycisku Usuń.

Po użyciu  przycisku Usuń  wywołane zostaje okno modalne z informacją dotyczącą
potwierdzenia usunięcia zlecenia.

 

Na  karcie  zleceń  leków  istnieje  możliwość  zaznaczenia  kilku  pozycji  na  liście.  Po
zaznaczeniu pozycji dla wybranych zleceń można wykonać akcje:

· Zakończ wszystkie

· Zakończ

· Kontynuuj
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Zakończenie podania kontynowanego:

W  oknie  Karta  zleceń  leków  istnieje  możliwość  określenia  daty  zakończenia
zlecenia kontynuowanego.

Istniejące pola:

· w trybie dodawania leku: pole  Poprzednie zakończone wcześniej

· w trybie modyfikacji leku: pole Data zakończenia poprz. zlec
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Uwaga:  W  przypadku  wprowadzenia  daty/czasy  zakończenia  równej  dacie/czasu
podania  (wynikającej  z  rozłożenia),  data/czas  zakończenia  podpowiadana  jest
minute po podaniu:

Uwaga:  W  przypadku  zaznaczenia  pozycji  w  oknie  Zakończenie  podań  leków
następnie użyciu przycisku Zapisz a nie ma uzupełnionej daty zakończenia zlecenia,
pojawia się komunikat walidacyjny:
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3.7.3.3 Anulowanie zlecenia leku

Istnieje możliwość anulowania leku, którego realizacja nie została jeszcze
rozpoczęta. Aby mieć możliwość anulowania zlecenia leku użytkownik musi mieć
nadane istniejące uprawnienie 14441 - Modyfikacja - Zlecenia leków.

Aby anulować zlecenie należy na karcie zleceń leku, na rozwijalnej liście przycisku 
Zakończ użyć opcji Anuluj.



Zlecenia dla pacjenta 

210 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Zlecenia leków

Użycie opcji Anuluj powoduje otwarcie okna Anulowanie zlecenia, w którym
wymagane jest podanie przyczyny anulowania zlecenia leku. Po wpisaniu przyczyny
w polu Powód anulowania oraz użyciu przycisku Zapisz, usuwane są podania
leku z anulowanego zlecenia, a status zlecenia zmienia się na Anulowane.

Przegląd anulowanych zleceń w karcie zleceń leku możliwy jest po zaznaczeniu pola
wyboru Tylko anulowane.
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Informacja  o  przyczynie,  lekarzu  anulującym  zlecenie  oraz  czasie  anulowania
znajduje się w oknie Zlecenie leku.

Istnieje możliwość wycofania anulowanych zleceń za pomocą przycisku
Wycofaj.

Wycofanie  anulowanego  zlecenia  przywraca  zleceniu  status
Opracowywane  i  umożliwia  ponowne  wysłanie  zlecenia  do  systemu
zewnętrznego.
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W  celu  wycofania  anulowanego  zlecenia,  muszą  być  spełnione
następujące warunki: 

· zlecenie ma status Anulowane

· jednostka  wykonująca  jest  powiązana  z  systemem  zewnętrznym,
który  posiada  ustawiony  parametr  dotyczący  budowania  zlecenia
PWAZ  -  'Ponowne  wysłanie  anulowanego  zlecenia.  Zlecenie
anulowane  może  zostać  przywrócone  do  statusu  opracowywane  i
ponownie  wysłane  pod  tym  samym  numerem  zlecenia'  (Panel
administracyjny  ->  System  ->  Systemy  zewnętrzne  ->  Dane
systemu  zewnętrznego  ->  zakładka  Parametry  ->  tabela
Budowanie zlecenia -> przycisk Dodaj)

· ze  zleceniem  nie  jest  powiązana  żadna  pozycja  rozliczeniowa
(niezależnie od statusu zlecenia). 

3.7.3.4 Historia zmian zlecenia leków

W  Historii  zmian  zlecenia  leku  istnieje  możliwość  przeglądu  historii  zmian
zlecenia  leku  (zlecenie,  modyfikacja  zlecenia,  zakończenie,  kontynuacja,  podanie,
niepodanie,  wycofanie).  Aby  zobaczyć  historie  zmian,  należy  użyć  przycisku
Historia  zmian  znajdującego  się  w  dolnej  części  zakładki  Zlecenie  leku.  Użycie
przycisku spowoduje wywołanie okna modalnego Historia zmian zlecenia leku  w
którym znajdują się informacje dotyczące zleceń leków.

3.7.3.5 Powiadomienia o przeterminowanych podaniach leku

W  jednostce  organizacyjnej  szpitala  typu  Oddział  istnieje  możliwość  włączenia
powiadomienia  dotyczącego  przeterminowanych  podań  leków.  Powiadomienie  jest
generowane  przez  system,  jeśli  w  bazie  danych  zleceń,  istnieją  niezrealizowane
podania  leków  (zgodnie  z  aktualną  datą/czasem).  Sprawdzane  są  podania  do
siedmiu  dni  wstecz.  Częstotliwość  wywoływania  przez  system  komunikatu
regulowana  jest  w  panelu  administracyjnym  systemu  AMMS  w  oknie
Harmonogram zadań w tle.
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W oknie powiadomienia o przeterminowanych  podaniach  leków  znajduję  się  opcja
Pokaż  szczegóły.  Użycie  jej  spowoduje  skierowanie  użytkownika  do  okna
Realizacja  zleceń  leków  w  którym  prezentowane  są  tylko  podania
przeterminowane z przyporządkowaną datą (do siedmiu dni wstecz).

3.7.3.6 Szafy dystrybucyjne

Automatyczne szafy dystrybucyjne instalowane są na oddziałach. Rozwiązanie takie
umożliwia dostęp wyłącznie do leku składowanego w szafie, dla pacjenta, któremu
zostało wystawione zlecenie. Taka forma podań leków zabezpiecza przed  podaniem
niewłaściwego leku, umożliwia skuteczniejszą kontrolę stanów magazynowych oraz
kontrolę nad rozliczaniem dawek dla każdego pacjenta indywidualnie.

Aby dodać lek do szafy dystrybucyjnej  trzeba w module Apteka w  grupie  danych
Magazyn,  wybrać  z  grupy  lub  dodać  lek  do  grupy  leków  z  szafy  dystrybucyjnej.
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Zmiana statusu leku zostanie odnotowana w module Oddział, co nie jest  widoczne
przy wyborze leku, podczas dodawania nowego zlecenia leku.

Żeby uzyskać możliwość dostęp do listy zleceń leków z szafy dystrybucyjnej należy
ustawić  parametr  konfiguracyjny  ORGANIZACJA.LEKI\PODANIA
\SZAFY_DYSTRYB - 'czy współpraca z szafami dystrybucyjnymi', na wartość '1'  -
Tak. Po włączeniu parametru w oknie Realizacja zleceń leków  pojawiają się pola
wyboru Tylko szafa dystrybucyjna  oraz  Moje  pobrania  z  szafy,  umożliwiające
filtrowanie  realizacji  zleceń  leków  według  leków  znajdujących  się  w  szafie
dystrybucyjnej. 

Do  zleceń  leków  widocznych  w  liście  dodawana  jest  informacja  o  realizacji  na
podstawie danych przekazanych z szafy. Pozycje oznaczane są kolorem niebieskim.
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3.7.3.7 Graficzne oznaczenie podań leków

Na Karcie zleceń leków istnieją graficzne oznaczenia czasu trwania zlecenia. 

Okres  obowiązywania  zlecenia  pompy  infuzyjnej  oznaczony  jest  za  pomocą  linii
poziomej.  Linia  obowiązywania  zlecenia  znajduje  się  na  karcie  zleceń  w  obszarze
reprezentującym dni w których obowiązuje zlecenie. Długość linii w poszczególnych
dniach  jest  proporcjonalna  do  czasu  obowiązywaniu  zlecenia  w  dniu.  Moment
rozpoczęcia i zakończenia oznaczane są za pomocą pionowych linii:

Widok uproszczony - okres obowiązywania zlecenia:

Linie obowiązywania zlecenia prezentowane są dla okresu wskazanego w filtrze.
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Wstępne wartości filtra ustawiane są według zasad:

· od: data rozpoczęcia pobytu dla pobytów do 14 dni. Dla dłuższych data bieżąca
- 14 dni

· do:  dla  pobytów  zakończony  data  zakończenia  pobytu,  dla  otwartych  data
bieżąca.

Nad  listą  zleceń  znajduje  się  oś  czasu  z  podziałem  na  dni  pobytu.  W  przypadku
kiedy skala dnia staje się nieczytelna przedziały prezentowane są w tygodniach:

Kolor linii: wg legendy w dolnej części okna:

Oznaczenie zlecenia otwartego (bez daty zakończenia): strzałka na końcu linii:

Informacja o dawkowaniu i czasie trwania zlecenia: nad linią obowiązywania:

Linia  obowiązywania  zlecenia  nie  jest  wtedy  widoczna  (widok  przed  rozwinięciem
zlecenia):

W przypadku zlecenia kontynuowanego linia obowiązywania zlecenia podzielana jest
na  okresy.  W  dymkach  dla  poszczególnych  odcinków  prezentowany  jest  opis
zlecenia:
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3.7.3.8 Dawka jednostkowa leku

Podczas dodawania nowego zlecenia leku, istnieje możliwość przypisania dawek (na
podstawie  przypisanych  produktów  handlowych)  dla  produktów  handlowych  typu
Produkt leczniczy.

W  menu  kontekstowym,  wywołanym  po  użyciu  prawego  przycisku  myszy,  po
umiejscowieniu  kursora  w  obszarze  pola  Dawka,  przypisane  są  dawki   dla
wybranych  produktów  handlowych,  spośród  tych  mających  kategorie  Produkt
leczniczy. 

Wybór leku spośród leków kategorii Produkt leczniczy: 

Dawki przypisane do konkretnego leku z rodzaju Produkt leczniczy:

Dawki  prezentowane  w  menu  kontekstowym,  wywoływanym  za  pomocą  prawego
klawisza myszy: 
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3.7.3.9 Zbiorcza możliwość zmiany leku

W oknach Taca leków oraz Realizacja  zleceń  leków,  wywoływanych  z  poziomu
głównego  ekranu  modułu  Oddział  istnieje  możliwość  zmiany  leku  dla  wszystkich
pozycji dla wybranego leku. 

Aby zmiana leku była możliwa, muszą być spełnione następujące warunki:

· zlecenie nie posiada statusu ciągłe

· zlecenie posiada status do realizacji

· źródłem leku musi być Apteczka

· zlecenie leku nie jest zleceniem pompy infuzyjnej

· lek  nie  jest  wymieniony  w  istniejącym  parametrze  konfiguracyjnym
ZLEC_LEK/LEKI_ZUZYWANE_CALE

Użycie  przycisku  Zmień  wszystkie  powoduje  wywołanie  dodatkowego  okna
Podanie leku w którym dodane widnieją pola Uwzględnij dla wszystkich zleceń
oraz Zarejestruj automatycznie. Istnieje możliwość zapamiętania wartości pól. W
przypadku wyboru pola Uwzględnij dla wszystkich zleceń dla wszystkich pozycji
zaznaczonych dla realizacji z takim samym lekiem i  jednostką miary, podmieniany
jest  lek podawany i  przeliczana jest  ilość  leku  zgodnie  z  pierwszym  podaniem.  W
przypadku wyboru  pola  Zarejestruj  automatycznie  zostanie  zaewidencjonowane
podanie  leku  zgodnie  z  funkcjonalnością  wywoływaną  po  użyciu  przycisku
Uwzględnij  dla  wszystkich  zleceń.  Jeżeli  nie  zaznaczono  pola  Zarejestruj
automatycznie,  po  podmianie  leku  podanego  i  dawki  do  podania  otwierane  jest
okno podania/zmiany leku.

Opcja Zmień wszystkie na Tacy leków:
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Nowo dodana opcja Zmień wszystkie w oknie Realizacja zleceń leków:

Okno 'Podanie leku'  wraz z przyciskami  Uwzględnij  dla  wszystkich  zleceń  oraz
Zarejestruj automatycznie wywoływane po użyciu przycisku Zmień wszystkie: 
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3.7.3.10 Grupowanie zleceń leków według drogi podania

Na  zakładce  Karta  zleceń  leków  istnieje  możliwość  grupowania  zleceń  leków
według drogi podania.

Funkcjonalność  ta  jest  oparta  na  działaniu  parametru  konfiguracyjnego
ZLEC_LEK_KART_GRUP -  'Lista dróg  podań leków służąca do  grupowania  zleceń
na Karcie zleceń leków'. Parametr konfiguracyjny umożliwia  grupowanie  zleceń  na
podstawie  dróg  podań  leku.  Wartościami  parametru  konfiguracyjnego  są  drogi
podania znajdujące się w słowniku Grupy dróg podań. Wybór dowolnej liczby dróg
podania  spośród  znajdujących  się  w  słowniku  Grupy  dróg  podań  spowoduje
prezentacje ich w zakładce Karta zleceń leku.  Wybór  jednego  z  pól  dróg  podań,
spowoduje  automatyczną  prezentacje  tych  zleceń  w  obszarze  sekcji  tematycznej
Indywidualna karta zleceń leków, poniżej pól z grupami dróg podań. 

Wartościami  parametru  konfiguracyjnego  ZLEC_LEK_KART_GRUP  -  'Lista  dróg
podań leków służąca do grupowania zleceń na Karcie zleceń leków'  są następujące
drogi podania, znajdujące się w słowniku  Grupy dróg podań:

· Płyny

· Żywienie pozajelitowe

· Pompy

· Inhalacje

· Podskórnie

· Przez sondę dożołądkowo/Doustnie

· Dożylnie

· Dopochwowo

· Żywienie dojelitowe.

Dodatkowo  przy  włączonym  parametrze  konfiguracyjnym,  wśród  pól  z  drogami
podania prezentowane są pola Inne  oraz  Wszystkie.  Wybór  pola  Inne  powoduje
prezentacje zleceń, które nie kwalifikują się do żadnej  z powyższych dróg  podania.
Wybór pola Wszystkie powoduje prezentacje wszystkich zleceń leków, niezależnie
od  drogi  podania.  Domyślną  wartością  parametru  konfiguracyjnego  jest  pusta
wartość domyślna. 

Wybór  dróg  podania  z  słownika  Grupy  dróg  podania,  wywołanym  po  użyciu
przycisku Dodaj: 
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Prezentacja dróg  podania na zakładce  Karta  zleceń  leków,  w  tym  przypadku  po
wyborze wszystkich  dróg  podania  ze  słownika  Grupy  dróg  podań  wraz  z  polami
Inne oraz Wszystkie:

Każda  z  grup  ma  przyporządkowany  kolor,  widoczny  na  pionowym  pasku,
znajdującym się z lewej strony nazwy grupy oraz zlecenia: 
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3.7.3.11 Zaznaczanie wielu pozycji na liście zleceń

Istnieje możliwość zaznaczania więcej  niż  jednego zlecenia  za  pomocą  przycisków
klawiszowych SHIFT i CTRL. 

Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji dostępne są m.in. dwa przyciski funkcyjne:

· Przypisz  wykonanie  -  przycisk  dostępny  w  przypadku,  gdy  wszystkie
zaznaczone zlecenia mają możliwość przypisania wykonania

· Odepnij  wykonanie -  przycisk aktywny, gdy wszystkie zaznaczone zlecenia
mają możliwość odpięcia wykonania. 

W  bocznym  panelu  'Dane  szczegółowe  zlecenia/wyniku'  wyświetlane  są  dane  dla
ostatniego zaznaczonego zlecenia. 
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3.7.3.12 Kopiowanie zleceń z poprzedniego pobytu/hospitalizacji

Funkcja kontynuacji  zleceń leków z poprzedniego pobyty jest  dostępna  z  poziomu
zakładki Karta zleceń leków jako opcje:

· Kopiuj z poprzedniego pobytu

· Kopiuj z poprzedniej hospitalizacji 

dostępne w menu przycisku poleceń Dodaj zlecenie leku.

Podczas wyboru opcji kopiowania zleceń leków z poprzedniego pobytu/hospitalizacji
wyświetlona zostanie lista zleceń:

· dla pobytu - zakończonych w ostatnim dniu pobytu na poprzednim oddziale

· zaznaczenie pola Anulowane powoduje wyświetlenie listy anulowanych zleceń.
W  przypadku,  kiedy  pacjent  nie  ma  zarejestrowanego  poprzedniego  pobytu
pole jest nieaktywne
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· dla hospitalizacji  -  wszystkich zleceń leków ostatniego pobytu na tym  samym
oddziale z wcześniejszej hospitalizacji
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Aby skopiować zlecenia leków z poprzedniego pobytu lub  poprzedniej  hospitalizacji
należy  zaznaczyć  zlecenia  (pola  wyboru),  które  będą  kontynuowane  w  ramach
bieżącego pobytu i nacisnąć przycisk Zapisz.

W  przypadku  próby  skopiowania  leku,  więcej  niż  jeden  raz  wywołany  zostaje
komunikat walidacyjny o treści: 'Lek {nazwa leku} został już zlecony {nazwa leku,
data  od,  do}.  Czy  zlecić  go  ponownie?'.  Użycie  przycisku  Zignoruj,  spowoduje
zlecenie leku, użycie opcji Anuluj spowoduje zakończenie operacji. 
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3.7.3.13 Kontynuacja zlecenia antybiotyków

Na Karcie zleceń leków istnieje obsługa parametru konfiguracyjnego ZLEC_LEK/
KONT/ANTYB  -  'Obsługa  kontynuacji  zleceń  doraźnych  i  jednorazowych  dla
antybiotyków',  umożliwiającego  kontynuowanie  podania  leków  będących
antybiotykami. Jeżeli  parametr jest  włączony (ustawiony  na  wartość  1  -  'Tak')  na
przycisku wielowyboru dostępna jest opcja Kontynuuj. Użycie przycisku powoduje
w danych zlecenia leku automatyczne ustawienie rodzaju jako Co n godzin/dni  z
ustawionym  okresem  8  godzin.  Pierwsze  podanie  jest  ustawiane  8  godzin  po
ostatnim  podaniu  leku  kontynuowanego.  Dodatkowo  po  zmianie  okresu,
modyfikowana  jest  data  pierwszego  podania  zgodnie  z  ostatnim  podaniem  leku
kontynuowanego i wprowadzonym okresem.

Możliwość  kontynuacji  podania  antybiotyku,  przy  włączonym  parametrze
(ustawionym na wartość 1 -'Tak'): 

 Automatyczne ustawienie rodzaju jako Co n godzin/dni z ustawionym okresem 8
godzin w danych zlecenia: 
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3.7.3.14 Kontynuacja zleceń leków 'Każde podanie'

Rodzaj  potwierdzenia  Każde  podanie  stosowany  jest  w  przypadku,  kiedy
każdorazowe podanie leku powinno być potwierdzone przez lekarza.

Sposób działania w zakresie zlecanie leku: 

· w momencie rejestrowania zlecenia lekarz określa rodzaj potwierdzenia zlecenia
jako Każde podanie:

· równocześnie  z  zapisaniem  zlecenia  generowane  są  zlecenia  podań  leków,
mające określone konkretne godziny podania, każde z nich oznaczone jest jako
wymagające potwierdzenia (Wymaga potw.): 
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Zatwierdzenie kolejnego zlecenia podań w oknie Potwierdzenie zleceń leków.

Otwarcie okna Potwierdzenie zleceń leków możliwe jest:

· z  głównego  panelu  modułu  za  pomocą  opcji  Potwierdzenie  zleceń  leków
 (zostanie otwarte okno z wszystkimi zleceniami oczekującymi na potwierdzenie
do końca doby) 

· za  pomocą  linku  Wymaga  potw.  znajdującym  się  przy  wybranej  godzinie
podania (zostanie otwarte okno  z  niepotwierdzonymi  podaniami  tego  zlecenia
do godziny zgodnej ze wskazanym podaniem)

W oknie Potwierdzenia zleceń leków dostępny jest filtr Każde podanie pozwalający
na przegląd tylko zleceń posiadających wybrany taki rodzaj potwierdzenia 

Istnieje możliwość:

· potwierdzenia (pole Potw.) - zlecenie będzie mogło być wykonane

· anulowania - (pole Anul.)  - zlecenie nie będzie oczekiwało na wykonanie

· odstawienia leku (pole Odst.) - całe zlecenie zostanie zakończone
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Zlecenia oznaczone jako wymagające potwierdzenia oznaczone są  na  Tacy  leków
informacją Wymaga potwierdzenia:

Zlecenie takie nie może być zrealizowane

W  momencie  zaznaczenia  takiego  zlecenia  wywołany  zostaje  komunikat  o  treści:
'Podanie leku {nazwa leku} wymaga wcześniejszego potwierdzenia przez lekarza': 
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Przy zaznaczeniu wszystkich zleceń pacjenta zlecenie to nie jest zaznaczane: 

3.7.3.15 Wydruk karty zleceń chemioterapii

Dla  schematów  chemioterapii  istnieje  możliwość  wydruku  karty  zleceń
chemioterapii  zawierającej  listę  leków  wybranego  cyklu  danego  schematu  oraz
podstawowe informacje o leczeniu.

Po wybraniu opcji drukuj pojawia się okno opcji wydruku z polami: Nr cyklu i Data
od. W pole numeru cyklu podpowiadana jest wartość najnowszego cyklu, a w polu
daty podpowiadana jest data teraźniejsza.
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Wydruk Indywidualnej karty zleceń chemioterapii zawiera takie informacje jak:

·  Standardowy nagłówek zawierający informacje o podmiocie

·  Dane pacjenta

·  Informacje o jednostce w której przebywa pacjent oraz jego ramy

·  Rozpoznanie końcowe opisowe

·  Informacje dot. planowanego leczenia

·  Informacje  dot.  wybranego  schematu  oraz  dane  fizykalne  pacjenta  (waga,
wzrost, bsa)

·  Informacje podstawowe o wybranym cyklu oraz lista leków w nim zawartych z
podstawowymi informacjami.
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W przypadku,  gdy  dla  podanej  daty  wybrany  cykl  już  nie  istnieje  to  wyświetlany
jest  komunikat  o treści:  'Od  dnia ... brak zleceń chemioterapii  w  wybranym  cyklu
(..)':

W  przypadku,  gdy  w  konfiguracji  wydruku  dodana  zostaje  nieprawidłowa  wartość
(mniejszą od 1 oraz większą niż maksymalny numer cyklu w danym schemacie)  to
wyświetlany jest komunikat o treści: 'Wpisany niepoprawny numer cyklu':
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Dane  fizykalne  widniejące  na  wydruku,  pobierane  są  z  danych  cyklu  z  dnia  od
którego wyświetlamy  (przykładowo:  jeżeli  cykl  trwa  od  20.10  do  23.10  a  wydruk
realizowany  jest  od  22.10  to  dane  fizykalne  pobrane  zostaną  ze  zlecenia  z  dnia
22.10):
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3.7.3.16 Zlecenie schematów chemioterapii do domu

Istnieje możliwość zlecania schematów chemioterapii  pacjentowi  do domu. Pacjent
ma możliwość pobrania leku z apteki oddziałowej i zaaplikowania go samodzielnie. 

W  ramach  cyklu  chemioterapii  jego  dowolna  część  może  być  wydana  do  domu
(istnieje  możliwość  rozpoczęcia  cyklu  w  szpitalu,  a  później  kontynuowania  go  w
domu, lub odwrotnie). 

Obsługa zleceń chemioterapii z  wydaniem leków pacjentowi  do domu jest  możliwa
gdy  istniejący  parametr  konfiguracyjny  ZLEC_LEK_SCHEMATY  -  'Czy  używana
funkcjonalność  rejestrowania  schematów'  jest  ustawiony  na  wartość  1  -Tak'.
Wydanie leków do domu dotyczy gotowych produktów a nie produkcji aptecznej.

Na  dolnej  zakładce  Schematy,  na  przycisku  umożliwiającym  zlecenie  nowego
schematu,  istnieje  opcja  Zleć  nowy  schemat  do  domu.  Użycie  przycisku
umożliwia  utworzenie  nowego  schematu  chemioterapii  z  wydaniem  do  domu.  Na
rozwijalnej  liście  przycisku  Kontynuuj  cykl,  istnieją  opcje  Kontynuuj  cykl  do
domu (kolejne leki będą wydane do domu w ramach aktualnego cyklu),  oraz Zleć
kolejny cykl do domu (nowy cykl schematu wydany do domu). Opcje są dostępne
przy istniejących schematach.
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Definiowanie zlecenia z wydaniem leku do domu w oknie Zlecenie chemioterapii
do domu jest ograniczone do:

· definicji  zleceń  zróżnicowanych  (wtedy  zlecenie  można  zdefiniować  na  kilka
dni)

· w stosunku do definiowania zleceń chemioterapii,  które zawsze dotyczy jednej
doby, zniesiono walidację dotycząca ograniczenia zlecenia do 24h

· szablon,  z  którego  korzysta  się  podczas  definiowania  schematu  chemioterapii
również musi mieć określony rodzaj zlecenia: Zróżnicowany

· w oknie udostępniono pola do zdefiniowania dób cyklu od oraz do, czyli  okresu
w jakim cykl ma być kontynuowany, realizowany przez pacjenta w domu

· na  podstawie  długości  cyklu  oraz  dni  cyklu  realizowanych  w  domu  jest
określana liczba dni cyklu w zleceniu, pole jest zablokowane do edycji. 

· na  liście  przycisku  Kontynuuj  cykl  występują  opcje  Kontynuuj  cykl  do
domu, Zleć kolejny cykl do domu i Zleć nowy schemat do domu
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Na  zakładce  Karta  zleceń  leków  w  opisie  zlecenia,   dla  powyższych  zleceń
publikowana  jest  informacja,  iż  dany  lek  związany  jest  z  definicją  schematu
chemioterapii i zlecony do wydania do domu.

Skorzystanie  z  opcji   zlecenia  leków  z  wydaniem  do  domu  (w  ramach
zdefiniowanych  schematów  )  powoduje,  iż  zlecenia  te  nie  są  widoczne  na  Tacy
leków oraz w Realizacji zleceń. 

Jeżeli koniec cyklu został przekroczony, po użyciu  opcji  kontynuuj cykl  do domu
jest  to  zawsze  1  dzień  (zapis  powoduje  walidację  okresu  cyklu,  więc  wymusi  na
użytkowniku np. przedłużenie cyklu).

Kontynuacja cyklu  do domu przepisuje jedynie pojedyncze podania leków  z  wpisu
poprzedniego. Jeżeli brak takich leków to pojawia się jedno zlecenie bez leku.

W  przypadku  schematu,  który  zawierałby  np.  mieszankę  na  następną  dobę,
wywoływany zostaje komunikat o błędzie i cyklu bez możliwości kontynuacji cyklu.
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3.7.3.17 Nowe zlecenie mieszanki

Dodanie  nowego  zlecenia  mieszanki  leków  polega  na  wybraniu  opcji  Dodaj
zlecenie mieszanki z menu przycisku Dodaj zlecenie leku:

Wybór  opcji  Dodaj  zlecenie  mieszanki  spowoduje  wyświetlenie  okna  Zlecenia
mieszanki,  w  którym  poprzez  określanie  właściwych  składników,  użytkownik  ma
możliwość zlecenia ich mieszanki danemu pacjentowi.
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Zlecenie  mieszanki  polega  na  określeniu  kilku  leków  (składników)  na  raz,  dla
których wyznaczany jest jeden rodzaj dawkowania oraz sposób podania. 

Określanie  składników  mieszanki  odbywa  się  poprzez  wybór  leków  ze  słownika
leków wywołanego z pola Lek w sekcjach  tematycznych  Składnik.  Kolejne  sekcje
tematyczne, w których wybierany jest lek (składnik) mieszanki odbywa się poprzez
użycie  przycisku  Dodaj  składnik  widoczny  w  lewym  dolnym  rogu  opisywanego
okna.  Następnie,  dla  wybranych  leków  mieszanki,  należy  zdefiniować  rodzaj
dawkowania  oraz  sposób  ich  podania.  Odbywa  się  to  poprzez  uzupełnienie
właściwych  pól  sekcji  tematycznej  Zlecenie  mieszanki.  Dane  wprowadzone  w
sekcji  Zlecenie  mieszanki  są  wspólne  dla  wszystkich  określonych  leków
(składników) mieszanki.

Dodatkowo po zapisaniu danych zlecenia mieszanki obok przycisku
Dodaj  składnik,  widoczny  będzie  przycisk  Drukuj  zlecenie.
Przycisk widoczny w danych zlecenia mieszanki będzie tylko wtedy
gdy  parametr  konfiguracyjny:  ZLEC_LEKI_ZEST_PISMO  będzie
miał  określoną  chociaż  jedna  wartość.  Jako  wartość  parametru
określić  można  listę  szablonów  pism,  które  dostępne  są  dla
użytkownika.  Pierwsze  pismo  na  liście  wartości  parametru
drukowane  będzie  automatycznie  po  użyciu  przycisku  Drukuj
zlecenie. 
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Pozostałe  szablony  pism  (jeśli  zostały  określone  jako  wartość
parametru)  będą  do  wyboru  z  rozwijalnej  listy  przycisku  Drukuj
zlecenie.  Jeżeli  parametr  jest  pusty  (brak  określonej  wartości)
przycisk Drukuj zlecenie nie będzie widoczny.

 Liczba  składników  mieszanki  musi  wynosić  co  najmniej  dwa.  W
przeciwnym razie wywołany zostaje komunikat walidacyjny:

Innym  sposobem  zlecania  mieszanki,  jest  wczytanie  zdefiniowanego  wcześniej
szablonu mieszanki. Opis definiowania szablonu mieszanki znajduje się w kolejnym

rozdziale - Definiowanie szablonu mieszanki . Wczytanie szablonu możliwe jest  z
poziomu sekcji tematycznej Zlecenie mieszanki z pola słownikowego Schemat. 

Pomimo,  że  zlecenie  mieszanki  składa  się  tak  na  prawdę  z  kilku  zleceń  leków,
zapisywane  jest  do  listy  zleceń  pacjenta  jako  jedno  zlecenie,  z  zaznaczeniem,  że
jest to zlecenie mieszanki.

240
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3.7.3.17.1  Definiowanie zlecenia mieszanki

Definiowanie  szablonu  mieszanki  odbywa  się  w  oknie  Zlecenie  mieszanki.  W
pierwszej  kolejności  należy  określić  listę  składników  mieszanki  poprzez  użycie
przycisku  Dodaj  składnik  w  wywołanych  sekcjach  tematycznych  Składnik.
Następnie  w  sekcji  tematycznej  Zlecenie  mieszanki,  dla  stworzonej  listy  leków
należy określić rodzaj dawkowania oraz sposób podania tych składników mieszanki.
Zapisanie tak zdefiniowanej listy składników mieszanki, odbywa się poprzez:

1. użycie przycisku (1)
2. wpisanie nazwy szablonu mieszanki w polu Schemat (2)
3. użycie przycisku poleceń Zapisz schemat (3):

W  przypadku  modyfikacji  zlecenia  mieszanki  istnieje  blokada  możliwości  zmiany
szablonu  zlecenia.  Dodatkowo  istnieje  blokada  zmiany  szablonu  zlecenia  w
przypadku kontynuacji zlecenia mieszanki. 
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Zablokowane do edycji pole Schemat podczas modyfikacji zlecenia mieszanki: 

3.7.3.17.2  Nowe zlecenie panelu

Dodanie  nowego  zlecenia  panelu  leków  dla  pacjenta  polega  na  wybraniu  opcji
Dodaj zlecenie panelu z menu przycisku Dodaj zlecenie leku:

Proces zlecania panelu leków pacjentowi  jest  bardzo  podobny  do  procesu  zlecania
mieszanki.  Dla  zlecenia  panelu  także  istnieje  możliwość  zdefiniowania  szablonu
panelu.  Definiowanie  takiego  szablonu  odbywa  się  analogicznie  jak  szablonu

mieszanki - Definiowanie zlecenia mieszanki .240
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Dla zlecenia panelu także istnieje możliwość dodania zlecenia mieszanki oraz
zlecenia pompy infuzyjnej. Odbywa się to poprzez wybór jednego z pól,
znajdujących się w sekcji tematycznej Zlecenie panelu. Wybór jednej z opcji
spowoduje wywołanie nowej sekcji tematycznej w oknie.

3.7.3.17.3  Nowe zlecenie chemioterapii

Dodanie  nowego  zlecenia  chemioterapii  dla  pacjenta  polega  na  wybraniu  opcji
Dodaj zlecenie chemioterapii z menu przycisku Dodaj zlecenie leku:
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Wybór opcji spowoduje wywołanie okna Zlecenie chemioterapii, w którym należ
wypełnić pola wymagane sekcji Zlecenie chemioterapii (Zlecający) oraz Zlecenie
leku (Lek, Rodzaj, Dawka, Podań dziennie, Pierwsze podanie).

W  zakładce  Karta  zleceń  leków  przycisk  Dodaj  zlecenie  leku
wywołuje  menu,  z  którego  użytkownik  ma  także  możliwość  wyboru
opcji:  Kopiuj  z  poprzedniego  pobytu  i  Kopiuj  z  poprzedniej
hospitalizacji 
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Opcja  ta  umożliwia  podgląd  zleceń  podczas  poprzednich  pobytów
pacjenta w szpitali oraz ich ponowne skopiowanie.

3.7.3.17.3.1  Możliwość definiowania schematów leczenia chemioterapii

Parametr  konfiguracyjny  ZLEC_LEK_SCHEMATY  -  'Czy  używana  jest
funkcjonalność  rejestrowania  schematów  chemioterapii',  umożliwia  pojawienie  się
zakładki  Schematy  w  Karcie  zleceń  leków.  Uniemożliwia  on  również  dodanie
zlecenia chemioterapii na zakładce Karta zleceń leków (brak opcji Dodaj zlecenie
chemioterapii).

Zakładka Schematy w grupie danych Zlecenia:
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Dodanie nowego schematu

Przycisk Zleć  nowy  schemat  służy  do  zarejestrowania  pierwszego  dnia  realizacji
schematu chemioterapii.

Po wybraniu schematu, formularz zlecenia wypełniany jest na postawie szablonu dla
pierwszego dnia cyklu. 

Dane dotyczące cyklu

· długość cyklu - zgodnie z definicja schematu

· data  rozpoczęcia  cyklu  -  data  pierwszego  dnia  cyklu  (data  może  zostać
zmodyfikowana przez użytkownika) 

· nr  cyklu  -  numer  cyklu  w  ramach  całego  procesu  leczenia  zgodnie  z  tym
schematem

· doba  cyklu  -  numer  doby  cyklu  w  ramach  tego  numeru  cyklu  (Wartość
ustawiana  jest  automatycznie  na  podstawie  schematu.  Może  być
zmodyfikowana przez użytkownika)

W szczególności automatycznie uzupełniane są na podstawie szablonu:

· zlecany lek

· dawka  -  wyliczona  na  podstawie  sposobu  określania  dawki  i  aktualnych
parametrów (waga, wzrost itd.)

· uwagi - uwagi dla realizującego
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W sekcji  tematycznej  Zlecenie leku, prezentowane są informacje o dawkowaniu  i
uwagi dla zlecającego:

Prezentacja informacji o schemacie

Po  zarejestrowaniu  zleceń  dla  pierwszego  dnia  schematu  na  zakładce  Schematy
prezentowana jest informacja o schemacie.

Sekcja tematyczna Kryteria zawiera on informacje o schemacie:

· dacie rozpoczęcia schematu

· podawanych lekach i ich dawkach

· dniach realizacji zleceń
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Zastosowane oznaczenia:

· 'd.k.' - dzień kuracji

· c. x d. y - cykl: x doba: y 
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Dostęp do danych zleceń cyklu:

· link z nazwą schematu służy do przeglądu danych schematu (Link przenosi  do
listy zleceń ze wskazanej doby cyklu):

· link  z  numerem  dnia  cyklu  służy  do  edycji  zleceń  dla  wybranego  dnia  cyklu
(Link przenosi do widoku definicji schematu):
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Kontynuacja cyklu chemioterapii

Po użyciu linku z numerem dnia cyklu zostanie otwarty formularz danych zlecenia. 

W  oknie  danych  zlecenia  leku,  po  użyciu  przycisku  Kontynuuj  cykl,  zostanie
wygenerowane  zlecenie  dla  następnego  dnia  cyklu  dla  którego  w  szablonie
zdefiniowano co najmniej jeden lek: 

Oprócz danych leków, automatycznie zostają określone:

· doba cyklu

· data rozpoczęcia (zgodnie z datą rozpoczęcia cyklu i numerem doby):

W  przypadku  braku  zleceń  dla  następnych  dni  wyświetlany  jest  komunikat  Nie
znaleziono kolejnego dnia w szablonie

Zlecenie kolejnego cyklu w ramach schematu

W  celu  zarejestrowania  zlecenia  rozpoczęcia  realizacji  kolejnego  cyklu  w  ramach
schematu należy użyć opcji Zleć kolejny cykl, znajdujący się w oknie dane zlecenia
leku/chemioterapii:
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W tym przypadku w szczególności określane są:

· nr cyklu - maksymalny dotychczas zarejestrowany cykl + 1

· data  rozpoczęcia  -  data  rozpoczęcia  poprzedniego  cyklu  +  długość  cyklu
(Wartość  podpowiadana  zgodnie  z:  data  rozpoczęcia  poprzedniego  cyklu  +
długość cyklu)

Podgląd realizacji dwóch schematów:

Zlecenie schematu bez cyklu

Możliwe  jest  również  zarejestrowanie  schematu  bez  użycia  szablonu  (Zakładka
Schematy -> Zleć nowy schemat):

Wówczas należy:

· informacje  o cyklu i lekach należy wprowadzić bezpośrednio w zleceniu

· przycisk 'Kontynuuj cykl' powoduje zwiększenie wartości 'doba cyklu' o 1

· przycisk  'Zleć  kolejny  cykl'  powoduje  zwiększenie  'numeru  cyklu'  o  1  i
ustawienie numeru doby na 1

Kontynuacja schematu podczas kolejnych pobytów/hospitalizacji

W  zakładce  Karta  zleceń  leków  (grupa  danych  Zlecenia),  na  zakładce  dolnej
Schematy  widoczne  są  wszystkie  schematy  pacjenta  realizowane  od  daty
wprowadzonej w polu Pokaż schematy realizowane od...:
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W  zakładce  Karta  zleceń  leków  (grupa  danych  Zlecenia),  na  zakładce  dolnej
Schematy, po wybraniu zlecenia realizowanego w innym pobycie i użyciu jednego z
przycisków  Kontynuuj...  nowo  zarejestrowane  zlecenie  zostaje  przypisane  do
bieżącego pobytu:

Zasady  rejestrowania  zleceń  dla  schematów  realizowanych  w  ramach
kolejnych pobytów (np. chemioterapia dzienna):

· podczas pierwszego pobytu rejestrowany jest  nowy schemat  ze  zleceniami  na
pierwszy dzień

· w  przypadku  kiedy  zostaną  zarejestrowane  zlecenia,  mające  podczas  wypisu
datę późniejszą od daty wypisu to zostaną one anulowane

· podczas  kolejnego  pobytu  należy  zarejestrować  kontynuację  rozpoczętego
schematu

Obsługa zleceń związanych ze schematami na karcie zleceń leków:

· przed nazwą leku znajduje się nazwa schematu

· nie jest dostępne pole wyboru przed nazwą leku

· użycie przycisku Edytuj  powoduje otwarcie formularza zlecenia ze wszystkimi
zleceniami z danego dnia schematu

· dostępne  jest  filtrowania  zleceń  tych  związanych  ze  schematem  (Tylko
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schematy)

· nie jest dostępna akcja Kontynuuj

3.7.3.17.3.2  Dodatkowe funkcjonalności zlecenia chemioterapii

Dla  pobytów  jednodniowych  mających  zlecenia  chemioterapii  istnieje  możliwość
wprowadzenie/zdefiniowanie  schematu  podczas  pierwszego  pobytu  pacjenta,
wygenerowanie  zlecenia  podania  chemioterapii  podczas  aktualnego  pobytu  oraz
wygenerowanie  zlecenia  na  następny  dzień.  Dodano  możliwość  pozostawienia
niezrealizowanych  zleceń  podczas  zakończenia  wizyty.  Dodano  możliwość
potwierdzenia  aktualności  zlecenia,  co  umożliwi  prezentację  leku  na  tacy  leków.
Zdefiniowany  schemat  jest  widoczny  w  każdym  powiązanym  pobycie.  Podczas
ponownego  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  dodano  komunikat  z  pytaniem  czy
przypisać  zlecenia  do  nowego  pobytu  (wybór  opcji  'Tak'  spowoduje  przepisanie
zleceń, wybór opcji 'Nie' spowoduje zamknięcie tych zleceń):

3.7.3.18 Nowe zlecenie pompy infuzyjnej

Dodanie nowego zlecenia pompy infuzyjnej  dla pacjenta polega na  wybraniu  opcji
Dodaj zlecenie pompy infuzyjnej z menu przycisku Dodaj zlecenie leku:
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Proces  zlecania  pompy  infuzyjnej  pacjentowi  jest  podobny  do  procesu  zlecania
mieszanki czy panelu, różni się jedynie sekcjami tematycznymi.

Aby dokonać zlecenia pompy infuzyjnej należy wypełnić wymagane pola (kolor
żółty) w sekcjach: Pomiary i wskaźniki, Zlecenie pompy infuzyjnej,
Parametry, Składnik, oraz Rozpuszczalnik. W sekcji Składnik wartość w polach
Czas podawania (czas przepływu) wyliczana jest na podstawie wprowadzonej
ilości roztworu (pole Ilość roztworu) oraz prędkości przepływu (pole Przesuw). Z
kolei wartość  pola Przesuw (prędkości przepływu) wyliczana jest na podstawie
wprowadzonych wartości ( do miejsc po przecinku ) w polach Ilość roztworu i
Czas podawania (czas przepływu).

Podanie danych rozpuszczalnika (sekcja Rozpuszczalnik) nie jest wymagane przez
system, z tym że podczas próby zapisu danych zlecenia, system informuje,że dane
rozpuszczalnika nie zostały określone (miękka walidacja).
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Dodatkowo  po  zapisaniu  danych  zlecenia  pompy  infuzyjnej  obok
przycisku Dodaj składnik,  widoczny  będzie  przycisk  Drukuj  zlecenie.
Przycisk  widoczny  w  danych  zlecenia  pompy  będzie  tylko  wtedy  gdy
parametr  konfiguracyjny:  ZLEC_LEKI_ZEST_PISMO  będzie  miał
określoną chociaż jedna wartość. Jako wartość parametru określić można
listę szablonów pism, które dostępne są dla użytkownika. Pierwsze pismo
na liście wartości parametru drukowane będzie automatycznie po użyciu
przycisku Drukuj zlecenie. 

Pozostałe szablony pism (jeśli zostały określone jako wartość parametru)
będą  do  wyboru  z  rozwijalnej  listy  przycisku  Drukuj  zlecenie.  Jeżeli
parametr jest pusty (brak określonej wartości) przycisk Drukuj zlecenie
nie będzie widoczny.

Dla zlecenia pompy infuzyjnej także istnieje możliwość zdefiniowania szablonu
zlecenia pompy infuzyjnej. Definiowanie takiego szablonu odbywa się analogicznie

jak szablonu mieszanki czy panelu - Definiowanie zlecenia mieszanki .

W  przypadku  kiedy  produkt  Rozpuszczalnik  został  wybrany  ze
słownika  produktów  leczniczy  pole  Dawka  dla  rozpuszczalnika  nie
jest  widoczne.  W  przypadku  pozostałych  słowników  jest  widoczne  i
wymagane.

W  oknie  Zlecenie  pompy  infuzyjnej,  podczas  wprowadzania  nowego
zlecenia pompy infuzyjnej występują następujące komunikaty:

· w  przypadku  kiedy  nie  została  podana  masa  ciała  pacjenta  (pole
Masa  ciała)  wyświetlany  jest  komunikat  informacyjny  AMMS  o
treści: 'NAZWA LEKU -  Nie zaktualizowano wartości  z  powodu: brak
masy  ciała  pacjenta',  dodatkowo  w  sekcji  tematycznej  Składniki
prezentowana jest  informacja o treści:  'Nie zaktualizowano wartości
z powodu: brak masy ciała pacjenta'

· w przypadku kiedy nie zostały podane wartości miar dawki oraz miar
czasu przepływu w sekcji  tematycznej  Składniki  prezentowana jest
informacja  o  treści:  'Nie  zaktualizowano  wartości  z  powodu:  brak
jednostki miary dawki, brak jednostki miary czasu przepływu'

· w  przypadku  kiedy  podana  wartość  przepływu  jest  mniejsza  od
minimalnej  dopuszczalnej  wartości  wyświetlany  jest  komunikat
informacyjny  AMMS  o  treści:  'Nie  zaktualizowano  wartości  z

240
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powodu: bark możliwości  wyliczenia przepływu -  przepływ mniejszy
od  minimalnej  dopuszczalnej  wartości',  dodatkowo  w  sekcji
tematycznej Parametry prezentowana jest  informacja o treści:  'Nie
zaktualizowano z powodu: brak możliwości wyliczenia przepływu' 

· w przypadku kiedy nie została podana wartość przeliczania jednostek
miary  dawek  (mcg  ->  op.)  wyświetlany  jest  komunikat
informacyjny  AMMS  o  treści:  'NAZWA  LEKU  -  Nie  zaktualizowano
wartości  z  powodu:  brak  możliwości  przeliczenia  jednostek  miary
dawek  (mcg  ->  op.),  dodatkowo  w  sekcji  tematycznej  Składniki
prezentowana jest  informacja o treści:  'Nie zaktualizowano wartości
z powodu: brak możliwości przeliczania jednostek miary dawek (mcg
-> op.)'

3.7.3.18.1  Dawkowanie ciągłe pompy infuzyjnej

Aby  ustawić  pompę  infuzyjną  na  dawkowanie  ciągłe  należy  w  oknie  Zlecenie
pompy  infuzyjnej  w  sekcji  tematycznej  Parametry  zaznaczyć  pole  wyboru
Podawanie ciągłe.

Na  karcie  zleceń  leków  zlecenie  podawania  ciągłego  pompy  infuzyjnej  jest
prezentowane  w  ten  sposób,  iż  pierwsze  podanie  figuruje  jako  jedno  zlecenie,
zgodnie z datą  rozpoczęcia  zlecenia  a  kolejne  dawkowanie  widnieje  jako  doraźne.
Na poziomie zlecenia głównego znajduje się jeden wpis z informacjami  o składzie i
parametrach  pompy.  Poniżej  znajduje  się  lista  kolejnych  podań  wraz  z  datą  i
godziną podania.
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3.7.3.18.2  Podanie jednej dawki pompy infuzyjnej

Aby ustawić pompę infuzyjną  na  podanie  jednej  dawki  w  oknie  Zlecenie  pompy
infuzyjnej  w  sekcji  tematycznej  Parametry  zaznaczyć  pole  wyboru  Podanie
jednej dawki.

Na  karcie  zleceń  leków  zlecenie  podawania  ciągłego  pompy  infuzyjnej  jest
prezentowane  w  ten  sposób,  iż  zaznaczone  jest  jedno  pole  kalendarzowe  z
przyporządkowaną  datą  oraz  z  wykreślonymi  pozostałymi  dniami  w  polach
kalendarzowych.
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3.7.3.18.3  Zlecenie zmiany prędkości przepływu pompy infuzyjnej

Aby  zmienić  prędkość  przepływu  pompy  infuzyjnej  należy  użyć  przycisku  Dodaj
zlecenie  zmiany  prędkości  przepływu  z  rozwijalną  listą  na  której  znajdują  się
pozycje:

· Dodaj zlecenie zmiany prędkości przepływu

· Dodaj zlecenie wstrzymania podawania

· Dodaj zlecenie wznowienia podawania

· Zarejestruj wstrzymanie podawania

· Zarejestruj wznowienie podawania
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Po  wybraniu  z  rozwijalnej  listy   opcji  Dodaj  zlecenie  wstrzymania  podawania
roztworu,  system  otwiera  dodatkowe  okno,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość
określenia momentu, w którym wstrzymanie  ma być wykonane.
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Po  wybraniu  z  rozwijalnej  listy   opcji  Dodaj  zlecenie  wznowienia  podania
roztworu,  system  otwiera  dodatkowe  okno,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość
określenia  momentu,  w  którym  wstrzymanie  ma  być  wykonane  i  prędkość
przepływu.

Po wybraniu z rozwijalnej listy opcji  Dodaj zlecenie odstawienia system otwiera
dodatkowe  okno,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość  określenia  momentu,  w
którym  odstawienie  ma  być  wykonane.  System  automatycznie  modyfikuje  datę
zakończenia zlecenia zgodnie z datą wstrzymania.

Odnotowanie faktu wstrzymania podania:
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Użytkownik  podaje  moment  wstrzymania,  objętość  płynu  pozostałą  w  pompie  i
wskazuje której porcji leku dotyczy wstrzymanie. System automatycznie modyfikuję
ilość podaną leków proporcjonalnie do do objętości płynu która została przetoczona.
System  pozwala  zarejestrować  wstrzymanie  jeżeli  poprzednio  odnotowana
modyfikacja  pompy  (wstrzymanie,  wznowienie  itd.)  nie  była  wstrzymaniem  i
odstawieniem.

Odnotowanie faktu wznowienia podawania:

Użytkownik podaje moment  wznowienia,  objętość  płynu  pompie  i  wskazuje  której
porcji  leku  dotyczy  wstrzymanie.  System  automatycznie  modyfikuję  ilość  podaną
leków  proporcjonalnie  do  objętości  płynu  która  została  przetoczona  +  objętość
roztworu  w  pompie.  System  pozwala  zarejestrować  wznowienie  jeżeli  poprzednio
odnotowana  modyfikacja  pompy  (wstrzymanie,  wznowienie  itd.)  nie  było
wznowieniem.

Odnotowanie faktu odstawienia:
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Użytkownik  podaje  moment  odstawienia,  objętość  płynu  pozostałą  w  pompie  i
wskazuje której porcji leku dotyczy wstrzymanie. System automatycznie modyfikuję
ilość podaną leków proporcjonalnie do do objętości płynu która została przetoczona.
System  pozwala  zarejestrować  odstawienie  jeżeli  poprzednio  odnotowana
modyfikacja  pompy  (wstrzymanie,  wznowienie  itd.)  nie  było  wstrzymaniem  i
odstawieniem.

Zmodyfikowano prezentacje listy parametrów pompy na karcie zleceń i tacy leków:
dodano opis rodzaju zmiany:

3.7.3.19 Realizacja zlecenia leku

Aby  mieć  wgląd  w  realizację  zlecenia  leku  (daty  i  pory  podania  leku),  należy  w
zakładce  Karta  zleceń  leków  grupy  danych  Zlecenia  kliknąć  w  datę  zlecenia
widoczną w tabeli.
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System wywoła okno Zlecenia leków z dnia (data w formacie dd-mm-rrrr). 

Okno  zawiera  sekcję  Kryteria  zawierającą  pola,  dzięki  którym  użytkownik  może
wyszukać  podania  leków  zawężając  je  do  tych  zleconych  w  określonej  godzinie  -
Godzina od... do... i  porze dnia -  Pory dnia (pole Data jest  nieaktywne, system
wypełnia je automatycznie) Można także zawęzić wyszukanie (dzięki polom wyboru)
do  podań  leków  niestandardowych,  wszystkich,  planowych,  doraźnych  i  tych
dotyczących pompy infuzyjnej. Z  kolei  sekcja Podania leków  zwiera informacje o
podaniach leków (ich porze i ilości) wyszukanych przez system.

Przyciski funkcyjne okna są następujące:

Przycisk  umożliwia  zaznaczanie  konkretnych  podań  leków  w
celu przekazania ich do:

·  realizacji

·  wycofania, nie podania

·  wycofania realizacji

·  odznaczenia wszystkich.

przycisk  umożliwia  zmianę  podania  leku  bądź  zastosowania
zamiennika. Po jego użyciu system wywołuje okno:

Aby  dokonać  zmiany  należy  najpierw  zaznaczyć  lek,  którego
podanie chcemy zmienić.

w oknie tym uzupełnia się dane dotyczące materiału pobranego
pacjentowi do badań.
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przycisk  umożliwia  (przy  uprzednim  zaznaczeniu  konkretnego
podania  leku)  podanie,  wycofanie  lub  zaznaczenie  jako  nie
podane zaznaczonego leku. Przy użyciu polecenia Nie podane
system  wywoła  okno,  w  którym  należy  podać  przyczynę  nie
podania leku:

przycisk  zamyka  okno  Zlecenie  leków  z  dnia...  i  powoduje

powrót do zakładki Karta zleceń leków.

Jeżeli podczas zlecenia leku użytkownik wybierze w polu Rodzaj
opcję  Doraźne  pojawia  się  pole  Podań/24godz:  gdzie
użytkownik określa liczbę podań w ciągu doby. W przypadku gdy
w  ciągu  24  godz.  liczba  podań  wyniosła  równą  lub  większą
wartość niż ta określona w polu Podań/24godz: to pojawia się
komunikat walidacyjny o treści: "Liczba podań leku ... wynosi ...
Maksymalna  liczba  podań  ...  Kontynuować?"  -  opcje  'Tak'  oraz
'Nie'.  Wybór  opcja  Tak  spowoduję  kontynuowanie  podań  leku,
wybór opcji Nie zakończy podania leku. 

3.7.3.19.1  Zmiana prędkości przepływu dla zleceń pomp infuzyjnych

Zmiany prędkości  przepływu dla zleceń pomp infuzyjnych dokonuję się z  poziomu
Karty  zleceń  leków,  po  użyciu  opcji  Parametry  w  wybranej  pozycji  zlecenia
pompy infuzyjnej.

Czynność  ta  spowoduję  wywołanie  dodatkowego  okna  Zmiana  prędkości
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przepływu. 

W oknie istnieje możliwość:

· zmiany parametru przepływu 

· dodania nowego zlecenia zmiany prędkości przepływu.

Aby  dokonać  zmiany  prędkości  parametru  przepływu  należy  w  oknie  Zmiana
prędkości przepływu użyć przycisku Zarejestruj zmianę. Czynność ta spowoduję
wywołanie  nowej  sekcji  Zmiana  parametru.  Wymaganymi  polami  w  sekcji  są:
Przesuw  oraz  Data.  Dodatkowe  pole  w  sekcji  to  Uwagi.  Wprowadzone  zmiany
zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. 

Wprowadzone  nowe  wartości  prędkości  przepływu  będą  widoczne  w  sekcji
Indywidualna karta zleceń leków   w  tabeli  określającej  datę.  Powstałe  zmiany

wyróżnione zostaną znacznikiem  jako wykonane. 

 

W oknie  istnieje  możliwość  dodania  nowego  zlecenia  zmiany  prędkości  przepływu
przy  użyciu  przycisku  poleceń  Dodaj  zlecenia  zmiany  prędkości  przepływu,
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użycie  którego  spowoduję  wywołanie  w  oknie  nowej  sekcji  Zlecenie  zmiany
parametru.  Czynność  ta  spowoduje  dodanie  nowej  sekcji  Zlecenie  zmiany
parametru.  Wymaganymi  polami  w  sekcji  są:   Przesuw  oraz  Data.  Dodatkowe
pole w sekcji to Uwagi. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Nowe zlecenie zmiany wartości przepływu będzie widoczne w sekcji Indywidualna
karta zleceń leków  w tabeli określającej datę. 

3.7.3.19.2  Podanie leku pacjentowi przebywającemu w innej jednostce

Aby  podać  lek  pacjentowi  przebywającemu  tymczasowo  w  innej  jednostce
organizacyjnej szpitala (np. Blok operacyjny), należy w oknie Realizacja zleceń
leków zaznaczyć zlecenie oraz użyć opcji  Wydanie, znajdującej  się na rozwijalnej
liście  przycisku  Podanie.  Możliwość  zarejestrowania  podania  ma  osoba
odpowiedzialna za opiekę nad pacjentem.
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Użycie  przycisku  Wydanie  powoduje  wywołanie  okna  modalnego  Wydanie  do
innej jednostki. Osobę upoważnioną do podania leku pacjentowi  przebywającemu
na innym oddziale, wybiera się z rozwijalnej listy pola Osoba pobierająca. 

Po  zapisaniu  ustawień  w  oknie  Realizacja  zleceń  leków  w  sekcji  tematycznej
Kryteria pojawia się pole Do potwierdzenia, zaznaczenie którego aktywuje opcje
Potwierdzenie. 
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3.7.3.20 Zamówienia do Banku Krwi

W rozdziale tym opisano funkcjonalność umożliwiającą obsługę zamówień do Banku
Krwi.  Funkcjonalność  ta  dostępna  jest  tylko  dla  tych  Jednostek  Organizacyjnych
Szpitala  (JOS),  dla  których  zdefiniowano  parametr  -  w  grupie  danych  Zlecenia
pojawi się dodatkowa zakładka tematyczna Zamówienia do Banku Krwi:

W  opisywanym  oknie  znajduje  się  lista  zamówień  do  Banku  Krwi  dla  wybranego
pacjenta - Lista preparatów. Lista tych zamówień wywoływana jest  na podstawie
kryteriów  wyszukiwania,  które  użytkownik  określa  w  polach  znajdujących  się  w
sekcji tematycznej Kryteria.

Nad  tabelą  Lista  preparatów  po  prawej  stronie  znajdują  się  przyciski:  Usuń,
Edytuj, Dodaj, Drukuj. 

Pole  Tylko  bieżąca  opieka  umożliwia  wyszukiwanie  pozycji  z  bieżącej  opieki.
Wybór pola umożliwia wyszukiwanie pozycji  w tabeli  Lista preparatów z bieżącej



Zlecenia dla pacjenta 

268 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Zlecenia leków

opieki. Istnieje możliwość zapisu ustawień pola poprzez  użycie  prawego  przycisku
myszy, po umiejscowieniu kursora w obszarze pola.

 W przypadku kiedy wybrany składnik krwi  nie posiada oznaczenia RhD
(osocze)  pole  RhD  składnika  krwi  jest  niewidoczne  (ukrywane  po
wybraniu składnika krwi):

W przypadku kiedy Bank Krwi wykorzystuje funkcjonalność automatycznego
tworzenia  zamówień,  wpisy  o  przetoczeniach  związanych  z  takimi
zamówieniami  nie  są  umieszczone  na  wydruku  księgi  transfuzyjnej  ze
względu na brak niezbędnych informacji.

3.7.3.20.1  Nowe zamówienie do Banku Krwi

Aby  dodać  nowe  zamówienie  do  Banku  Krwi  należy  w  oknie  Dane  pobytu
pacjenta,  w  grupie  danych  Zlecenia,  w  trzeciej  zakładce  tematycznej
Zamówienia  do  Banku  Krwi  wybrać  przycisk  Dodaj,  który  widoczny  jest  w
nagłówku ekranu:
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Wybór  przycisku  Dodaj  spowoduje  wyświetlenie  okna  Zamówienie  do  Banku
Krwi:

Grupa
krwi  w
oznacze
niu

wybór  pola  powoduje  usunięcie  wartości  pól  Grupa  krwi  pacjenta
oraz Grupa krwi oraz zablokowanie możliwości uzupełnienia tych pól

Aby dodać nowe zamówienie do Banku Krwi należy wypełnić wymagane pola (kolor
żółty)  i  zapisać  dane.  W  sytuacji,  kiedy  zamówienie  wymaga  szybkiej  realizacji,
użytkownik może skorzystać ze znacznika Pilne widocznego w sekcji Zamówienie.
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Zaznaczenie pola wyboru Na ratunek spowoduje możliwość zamówienia do banku
krwi bez określania grupy preparatu. Zamówienie takie, traktowane jest jako CITO.
Pole wyboru Na ratunek dostępne jest tylko po ustawieniu w panelu
konfiguracyjnym systemu AMMS parametru BK_NA_RATUNEK na wartość '1-
Tak'. 

Po zapisaniu zamówienia (i powrocie do zakładki Zamówienia do Banku Krwi),
będzie się ono znajdować na Liście preparatów. System wówczas nada mu status
Wysłane.
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Uwaga:  Istnieje  możliwość  ustawienia  sposobu  walidowania  wartości  pola
określającego  ośrodek  powstawania  kosztów.  Walidację  pola  określa  się  według
parametru  konfiguracyjnego  SKIER_WYM_OPK  -  'Sposób  walidacji  wypełnienia
OPK  na  skierowaniu'.  W  oknie  obsługiwane  są  tylko  wartości  '1'  oraz  '2'  dla
parametru - parametr sprawdzany jest dla jednostki zlecającej, z kontekstu. 

Uwaga:  W  przypadku  niezgodności  składnika  z  grupą  krwi  pacjenta  wywoływane
jest pojedyncze zapytanie: 'Do przetoczenia należy zamówić składnik krwi zgodny w
układach  ABO  i  RhD  z  biorcą.  W  przypadkach  bezpośredniego  zagrożenia  życia
dopuszczą się zamówienie:  KKCz  lub  KPK  grupy  O  RhD  -  (ujemny)  osocza  grupy
AB. Czy potwierdzasz poprawność zamówienia?'. W przypadku wybrania opcji "Nie"
zostanie  wywołany  komunikat  twardej  walidacji  o  treści:  'Do  przetoczenia  należy
zamówić  składnik  krwi  zgodny  w  układach  ABO  i  RhD  z  biorcą.  W  przypadkach
bezpośredniego zagrożenia życia dopuszczą się zamówienie: KKCz lub KPK grupy O
RhD - (ujemny) osocza grupy AB.'

Dodatkowo  gdy dla rodzaju zamawianego składnika krwi  określono bazowy rodzaj
składnika  (Słownik  rodzajów  składników  ->  pole  'Bazowy  rodzaj  składnika'),  w
przypadku braku informacji o grupie krwi pacjenta i niezgodności zamawianej grupy
z grupą uniwersalną blokowany jest zapis zamówienia. 
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3.7.3.20.2  Przetoczenie

Aby wprowadzić dane dotyczące przetoczenia pacjentowi  zamówionego i  wydanego
z Banku Krwi preparatu, należy w oknie Dane pobytu pacjenta, w grupie danych
Zlecenia,  w  trzeciej  zakładce  tematycznej  Zamówienia  do  Banku  Krwi  wybrać
przycisk  Przetoczenie,  który  widoczny  jest  nad  tabelą  (aktywny  dopiero  po
dokonaniu  wydania  preparatu  w  module:  Bank  Krwi,  czyli  ze  statusem  Do
przetoczenia):

Użycie przycisku Przetoczenie spowoduje wywołanie słownika elementów leczenia,
z  pozycjami  zawężonymi  do  tych  o  typie  (TRFUZ).  Po  wybraniu  właściwego
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elementu leczenia na ekranie wyświetlony zostanie ekran Przetoczenie, w którym
użytkownik  ma  możliwość  zarejestrowania  danych  dotyczących  przetoczenia
wydanych z Banku Krwi preparatów.

Ekran z danymi przetoczenia podzielony jest na trzy zakładki tematyczne:

1.Przetoczenie  -  dane  dotyczące  przetoczenia  (nazwa  elementu  leczenia  i
procedury,  data  rozpoczęcia  i  zakończenia  przetoczenia,  przetoczona  objętość
oraz osoba wykonująca przetoczenie).

Przycisk Drukuj  umożliwia wydruku pisma które jest  podpięte  jako  pismo  wyniku
do elementu leczenia przetoczenia. 

2.

Uwaga:   Między  polami  'Objętość  przetoczenia'  oraz  'Data  zakończenia
przetoczenia'  zachodzi  współzależność,  w  przypadku  kiedy  wprowadzona  zostanie
wartość  w  jednym  z  nich,  wówczas  drugie  również  jest  wymagane.  Zapisanie
danych bez podania wymienionych wartości prowadzi do ustawienia nowego statusu
dla preparatu - 'W trakcie przetoczenia'.

Uwaga:  Automatyczne  podpowiadanie  kodu  elementu  leczenia  podczas
rejestrowania  przetoczenia  następuje  tylko  wówczas  kiedy  istnieje  jeden  element
leczenia  związany  z  przetaczanym  preparatem  w  danej  jednostce.  sposób
wyznaczania  zawartości  słownika  elementów  leczenia  związanych  z  przetaczanym
preparatem jest następujący:

· jeżeli  istnieje  lista  elementów  leczenia  przypisanych  do  preparatu/składnika
krwi, słownik zawiera tę listę ('Bank Krwi'  -> słownik rodzajów składników ->
lista przetoczeń)

· jeżeli  dla  przetaczanego  preparatu  nie  zdefiniowano  listy  elementów  leczenia
(przetoczeń)  słownik  zawiera  listę  przetoczeń  przypisanych  do  rodzaju
przetaczanego  preparatu  ('Bank  Krwi'  ->  słownik  składników  krwi  ->  lista
przetoczeń).

2. Ocena - informacje związane z oceną przetoczenia
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3.Rozliczenia - informacje dotyczące rozliczeń przetoczenia (zakładka Rozliczenia
opisana jest szczegółowo w rozdziale: Rozliczenia - dane szczegółowe )

Uwaga!  Podpowiadanie  danych  podstawowych  pozycji  rozliczeniowej  (zakresu,
świadczenia,  numeru  umowy  oraz  wyróżnika)  odbywa  się  na  podstawie
przekodowania kodu elementu leczenia na świadczenie jednostkowe. 
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W  pierwszej  kolejności  system  podpowiada  dane  podstawowe  na  podstawie
przekodowania kodu procedury na świadczenie jednostkowe. W przypadku, gdy nie
uda  się  wyznaczyć  świadczenia  jednostkowego,  system  wyszukuje  przekodowania
kodu elementu leczenia związanego z przetoczeniem na świadczenie jednostkowe.

System wypełnia  wszystkie  dane  podstawowe  pozycji  rozliczeniowej,  a  wyszukuje
przekodowanie  wtedy  i  tylko  wtedy,  gdy  żadne  z  danych  podstawowych  pozycji
rozliczeniowej  nie  jest  wypełnione  lub  jest  zaznaczone  pole  wyboru  Aktualizuj
rozliczenie po modyfikacji ICD9 (zakładka Przetoczenie) po zmianie procedury.

Próba znalezienia odpowiedniego przekodowania odbywa się po zmianie wartości  w
polach Przetoczenia lub Procedura na zakładce Przetoczenia.

Jeżeli  użytkownik  nie  uruchomi  zakładki  Rozliczenia,  system  spróbuje
podpowiedzieć  dane  w  momencie  zapisu  danych  przetoczenia  (zakładka
Przetoczenia).

Dodano przycisk 'Rozlicz', który jest aktywny tylko wtedy, gdy przetoczenie zawiera
kod elementu leczenia (wybrano przetoczenie). 

Po  użyciu  przycisku  Rozlicz  (aktywny  tylko  wtedy,  gdy  przetoczenie  zawiera  kod
elementu  leczenia:wybrano  przetoczenie),  system  próbuje  wyznaczyć  dane
podstawowe  pozycji  rozliczeniowej  na  podstawie  przekodowania  kodu  elementu
leczenia  na  świadczenie  jednostkowe.  W  przypadku,  gdy  pozycja  rozliczeniowa
zawiera już dane podstawowe (zakres, świadczenie, numer umowy oraz wyróżnik),
system  wyświetla  komunikat  o  treści:  "Istnieją  dane  rozliczeniowe.  Uruchomienie
funkcji  Rozlicz  spowoduje  ich  zastąpienie.  Czy  chcesz  kontynuować?"  System
podpowiada  dane  podstawowe  w  trybie  cząstkowym,  co  oznacza,  że  może
podpowiedzieć  wartość  w  polu  Zakres,  ale  pole  Świadczenie  może  pozostawić
puste.
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W  przypadku  preparatów  zleconych  z  innej  opieki  próba  rejestracji  nowego
przetoczenia jest blokowana, wywołany zostaje wtedy komunikat twardej walidacji o
treści:  'Wybrane  zlecenie  pochodzi  z  innej  opieki"  (Rysunek  1),  natomiast
zarejestrowane przetoczenia dostępne są tylko w trybie do przeglądu (Rysunek 2).

Rysunek 1:

Rysunek 2:
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Uwaga!:  Istnieje  możliwość  zlecenia  przetoczenia  z  poziomu  grupy  danych
Zlecenia oraz w oknie Lista zleceń. Użycie przycisku Wynik, dostępnego podczas
zlecenia  przetoczenia  w  grupie  danych  Zlecenia  oraz  w  oknie  Lista  zleceń  ,
powoduje wywołanie okna edycji przetoczenia. W przypadku pozycji przetoczenia na
głównej liście zleceń oddziału użycie przycisku Podgląd, powoduje wywołanie okna
Zlecenia badań, umożliwiającego podgląd zlecenia z danymi preparatu.

Uwaga!:

Podczas  edycji  zamówienia  do  Banku  Krwi  o  statusie  Przetoczone  występuje
walidacja sprawdzająca czy nie istnieje wartość pomiaru dla podanej daty. W takim
przypadku  wywoływany  zostaje  komunikat  walidacyjny  umożliwiający  nadpisanie
istniejącego wpisu, o treści: 'Istnieje już wpis ... dla podanej daty ... Czy nadpisać
istniejący wpis?':
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3.7.3.20.3  Zlecenie przetoczenia

Aby  dokonać  zlecenia  przetoczenia  z  poziomu  zakładki  Zamówienia  do  Banku
Krwi  należy  użyć  przycisku  Zleć  przetoczenie.  Przycisk  jest  aktywny,  tylko  dla
statusów preparatu Do przetoczenia: 
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Użycie przycisku Zleć przetoczenie powoduje wywołanie okna Zlecenia  badań  z
przygotowanym  szablonem  typu  Przetoczenie  (lista  szablonów  zleceń  jest
zablokowana,  aby  użytkownik  podczas  ewidencji  nie  miał  możliwości  wybrania
innego  szablonu  niż  Przetoczenie.  Dodatkowo  w  szablonie  zlecenia  widoczne  są
szczegóły preparatu):
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Wysłanie zlecenia powoduje powiązanie zlecenia z preparatem, co powoduje zmianę
na liście statusu preparatu na Zlecone do przetoczenia:
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Opcja  Przetoczenie  jest  także  dostępna  dla  statusu  preparatu  Zlecone  do
przetoczenia. Przy ewidencji przetoczenia powiązanego ze zleceniem przetoczenia,
zlecenie zmieni swój status na Wykonane:
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Usunięcie przetoczenia zmienia status zlecenia z 'Wykonane' na 'Do realizacji':
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Jeśli opcja Zleć przetoczenie jest dostępna dla wybranego preparatu, dla którego
istnieje już powiązanie ze zleceniem przetoczenia, ale status tego przetoczenia nie
jest   statusem  GTRE  -  W  realizacji,  wówczas  pojawia  się  komunikat  twardej
walidacji o treści: "Dla wybranego preparatu istnieje już zlecenie do przetoczenia":

Jeśli  status  preparatu  ma  wartość  Do  przetoczenia  to  po  użyciu  opcji
Przetoczenie zostaje wywołany komunikat  walidacyjny o treści:  "Preparat  nie  ma
realizacji zlecenia do przetoczenia": 
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3.7.3.20.4  Preparaty

W zakładce Preparaty znajduje się lista preparatów wraz z danymi pacjenta.

W górnej części  okna znajduje tabela Lista preparatów w której  podane są dane
preparatu.

Poniżej tabeli Lista preparatów znajduje się sekcja z polami wyboru.
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3.7.3.20.5  Powikłania

Możliwość  zarejestrowania  danych  dotyczących  powikłań  podczas/po  transfuzji
możliwa jest po zarejestrowaniu przetoczenia. Aby dodać dane dotyczące powiklań
należy na liście zamówień do Banku krwi wybrać pozycje ze statusem Przetoczone
i użyć przycisku poleceń Powikłania:

Użycie  przycisku  Powikłanie  spowoduje  wywołanie  ekranu  Zgłoszenie
powikłania,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość  zarejestrowania  danych
dotyczących powikłań w następstwie transfuzji.

Ekran z danymi zgłoszenia powikłania podzielony jest na trzy zakładki tematyczne:

1.Transfuzja - dane dotyczące transfuzji

2.Objawy - informacje o objawach powikłań związanych z transfuzją
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3.Przyczyny - informacje dotyczące przyczyn wystąpienia powikłań

3.7.3.20.6  Wywiad

Zakładka Wywiad podzielona jest na sekcje tematyczne:

· Wywiad

· Dane matki
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3.7.3.21 Zlecenie diety

Zakładka Zlecenia diet zawiera listę zleceń. Realizacja zlecenia diet odbywa się za
pomocą przycisku Zleć dietę. Użycie przycisku powoduje  wywołanie  dodatkowego
okna  Zlecenie  diet.  Istnieje  możliwość  wybrania  rodzaju  diety,  dat  jego
obowiązywania  oraz  opisu  (wybranie  pola  dieta  jest  wymagane  aby  odblokować
pozostałe  pola).  Dodatkowe  okno  umożliwia  wybór  rodzaju   diety,  dat  jej
obowiązywania oraz opisu. Wybór pola Dieta odblokowuje pozostałe pola w oknie.
Wartości posiłków pobierane są z istniejącego słownika DEFINICJA_POSILKOW  a
aktualne godziny dla danych posiłków pobierane są  z  parametru  konfiguracyjnego
GODZINY_PODANIA_POSILKOW  -  'Godziny  podania  posiłków'.  Po  wpisaniu
godziny  w  polu  posiłku  podpowiadany  jest  najbliższy  posiłek.  Dodatkowo
wyświetlana jest informacja o czasie trwania danej diety. Jeżeli dieta ma zamknięty
przedział czasowy to wyświetlana jest informacja w formacie: "obowiązuje: x d  x h
x m", a jeżeli jest otwarta (brak daty zakończenia) to wyświetlana jest  informacja:
"obowiązuje do kolejnej  zmiany". Po wybraniu opcji  Zmiana diety  jest  możliwość
zdefiniowania  kolejnego  zlecenia  diety.  Poprzednia  dieta  będzie  zamknięta  z  datą
poprzedzającą datę rozpoczęcia nowej diety.
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3.8 Personel_hospitalizacji

Na zakładce Personel hospitalizacji istnieje możliwość ustalenia personelu, który
przyporządkowany ma być dla hospitalizacji pacjenta.

Aby  dodać  personel  należy  wybrać  pozycje  w  dodatkowego  okna  Użytkownicy-
lekarze wywoływany po użyciu przycisku Dodaj:

3.9 Wyniki badań i pomiarów

Grupa  danych  Wyniki  umożliwia  użytkownikowi  dostęp  do  wyników  badań
zleconych pacjentowi i do wyników pomiarów wykonanych pacjentowi (wskaźników)
oraz  do  ich  wykresów  graficznych.  Szczegółowy  opis  dotyczący  wyników  badań,
ewidencji  pomiarów  i  ich  postaci  graficznych  znajduje  się  w  kolejnych  czterech
podrozdziałach:

· Wyniki badań 289



289Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Wyniki badań i pomiarów 

· Wyniki badań - widok zaawansowany

· Wyniki pomiarów

· Wyniki graficzne .

Obrazy zaprezentowane w niniejszym rozdziale wykonane zostały w
module Oddział. Obsługa grupy danych Wyniki w oknie Dane
pobytu pacjenta jest taka sama w Oddziale i na Izbie Przyjęć.

3.9.1 Wyniki badań

Jak  opisano  wcześniej,  grupa  danych  Wyniki  umożliwia  między  innymi  przegląd
listy wyników badań zleconych pacjentowi. Obsługa tej  funkcjonalności  odbywa się
na pierwszej, górnej zakładce opisywanej grupy danych - Wyniki. 

W zakładce tej, oprócz przeglądania listy zleconych i  wykonanych wyników badań,
system udostępnia wiele dodatkowych możliwości:

· przegląd  szczegółowych  danych  dotyczących  zlecenia  i  wykonania  wybranego
wyniku badania

· wprowadzanie  dodatkowych  wyników  badań  zewnętrznych  (dostarczonych  przez
pacjenta) oraz ich edycja

· komentowanie istniejących już wyników badań

· wprowadzanie dodatkowych załączników do wyników badań.

Na  liście  z  wynikami  badań  wyświetlane  są  tylko  badania  wykonane  z
wprowadzonym  wynikiem.  Domyślnie,  po  wejściu  w  opisywane  okno  widoczne  są
badania  z  bieżącego  pobytu,  czyli  badania  zlecone  w  bieżącej  jednostce.  Sposób
wyświetlania listy wykonanych badań określać można za pomocą pól  dostępnych w
sekcji  Kryteria  oraz  Kryteria  dodatkowe,  widocznych  nad  tabelą  z  tą  listą.
Opisywaną listę zawęzić można między innymi do:

· konkretnego badania wybranego ze słownika,

· badań  o  konkretnym  rodzaju  (Holter,  diagnostyczne,  laboratoryjne  Marcel,
laboratoryjne, konsultacja, podanie leku)

298
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· badań o statusie pilny - pole wyboru Pilne

· badań zlecanych przez aktualnie zalogowanego użytkownika - pole wyboru Moje

· badań  z  dołączonymi  wynikami  zewnętrznymi   -   pole  wyboru:  Dołącz  wyniki
zewnętrzne.

· daty wykonania i zlecenia badania

· jednostki zlecającej i wykonującej

· istnieje możliwość zawężenia listy wyników badań do tych posiadających ten sam
element leczenia, używając przycisku Wybrany 

Pozostałe  opcje  wyszukiwania/wyświetlania  badań,  dostępne  są  po  rozwinięciu

sekcji  Kryteria  oraz  Kryteria  dodatkowe.  Użycie  przycisku   spowoduję
rozszerzenie sekcji  o  dodatkowe  pola,  dzięki  którym  istnieje  możliwość  zawężenia
wyników wyszukiwania.

Uwaga!  Zaznaczenie  pola  przyporządkowanego  do  wyniku  badania,  w  tabeli
Dołącz do dokumentacji powoduje dołączenie wyniku do karty informacyjnej  dla
lekarza. 

Zaznaczenie pola powoduje dołączenie do dokumentacji tylko tych pozycji
listy, które są zaewidencjonowane w  ramach  tej  samej  opieki,  lub  są  to
wyniki  pacjenta  dodane  od  strony  rejestru  pacjentów  (wynik  nie
powiązany z pobytem). Przy grupowym zaznaczaniu pól, będą zaznaczane
tylko  pozycje  spełniające  powyższy  warunek  a  przy  pojedynczym
zaznaczaniu wybór pola nie spowoduje żadnej reakcji.

Opis  wyniku  dla  wybranego  w  liście  badania  znajduje  się  w  polu  tekstowym,  w
pierwszej dolnej zakładce - Wynik. 

W tej części systemu nie ma możliwości edycji i modyfikacji wyniku badania, można

natomiast  skopiować  jego  treść   lub  zapisać  ją  do  wskazanego  pliku  na  dysku

komputera .
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Listę  komentarzy  do  wybranego  badania,  można  przeglądać  klikając  w  dolną
zakładkę opisywanego okna - Komentarze.

Komentarze  wprowadza  się  i  edytuje  w  dodatkowym  oknie  Komentarz,  które
wywoływane jest użyciem przycisku Dodaj lub Edytuj. 

Komentarz  wprowadzany  może  być  przez  użytkownika  ręcznie  lub  poprzez  wybór

właściwego  tekstu  ze  słownika  tekstów  standardowych  .  Dodatkowo  tekst

może zostać zaczytany z dysku komputera . 

Wprowadzanie  dodatkowych  załączników  do  wskazanego  w  liście  badania  odbywa
się na kolejnej dolnej zakładce - Załączniki.
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Załącznikiem może być obraz (zdjęcie, skan), dokument oraz każdy inny plik
wczytany z dysku komputera. Dodanie załącznika odbywa się po użyciu przycisku 

Dodaj . Wywołane zostanie okno, za pomocą którego można wyszukać
właściwy plik załącznika. Po wybraniu tego pliku wywołane zostanie kolejne okno 
Załącznik, w którym użytkownik może wprowadzać dodatkowy opis oraz
ewentualnie zmienić wcześniej wybrany plik na inny.

W zakładce dolne Wyniki obsługiwane są uprawnienia:

·  14820  -  Przeglądu  załączników  generowanych  w  systemie  AMMS/
Infomedica. 

·  14821 - Przeglądu załączników generowanych w systemach zewnętrznych. 

W  przypadku  braku  uprawnień,  zamiast  załącznika  wyświetlany  jest  tekst:  Brak
uprawnień do przeglądu, natomiast lista załączników jest wyświetlana.
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Dodawanie załącznika w postaci obrazu z kamery odbywa się za pomocą przycisku
Przechwyć  obraz.  Użycie  przycisku  powoduje  wywołanie  dodakowego  okna
Przechwytywanie  obrazu  z  kamery  oraz  użycie  przycisku  Zapisz.  Użycie
przycisku Zapisz i nowy powoduje zapis załącznika (obrazu z kamery), zamknięcie
okna  'Przechwytywanie  obrazu  kamery'  oraz  otwarcie  nowego  okna
Przechwytywanie obrazu kamery. Dodana została obsługa  skrótu  klawiszowego
powodującego  wywołanie  okna  Przechwytywanie  obrazu  kamery.  Przed
dodaniem skrótu, okno można było wywołać tylko za pomocą przycisku Przechwyć
obraz, obecnie istnieje możliwość wywołania  go  za  pomocą  kombinacji  klawiszów
Ctrl + `.

Istnieje możliwość ustawienia szerokości  oraz  wysokości  pliku  obrazu  z  kamery  w
załączniku, podczas przechwytywania obrazu. Szerokości  oraz  wysokości  określona
jest w pikselach.

Służą do tego następujące parametry konfiguracyjne:
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KAM_RYS_SZER - 'Szerokość pliku obrazu z kamery w załączniku'

KAM_RYS_WYS - 'Wysokość pliku obrazu z kamery w załączniku'

Przegląd  szczegółowych  danych  dotyczących  zlecania  i  wykonania  wybranego  w
liście badania, możliwy jest na dolnej zakładce - Informacje dodatkowe.

Informacje  dotyczące  zlecenia  wybranego  badania  pogrupowane  zostały  w  sekcji
tematycznej  Dane  zlecenia,  natomiast  wszystkie  informacje  o  wykonaniu  tego
badania znajdują się w sekcji tematycznej Dane wykonania. 

Przegląd  personelu  wykonującego  badanie  dostepny  jest  w  zakładce  dolnej
Personel.  Dane zawarte w zakładce są tylko do odczytu, nie można ich edytować.

W zakładce Wyniki znajdują się następujące przyciski poleceń:

umożliwia wydruk podpiętego wyniku
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badania. Po kliknięciu w  system
wywoła okno:

przycisk  wywołuje  okno  Wydanie
wyników badań/zaświadczenia:

umożliwia edycję wprowadzonego
wyniku badania zewnętrznego - 

Wyniki badania zewnętrznego .

umożliwia edycję wprowadzonego
wyniku badania zewnętrznego - 

Wyniki badania zewnętrznego .

Dla przycisków Dodaj oraz Edytuj sprawdzane jest uprawnienie:
12440 – 'Wpis zlecenie badania diagnostycznego'. 

W sytuacji gdy użytkownik nie ma nadanego powyższego
uprawnienia, system uniemożliwi dodanie/edycję wyniki badania
zewnętrznego.

Podczas zapisu potwierdzenia przeczytania wyniku (wybór pola Wynik
przeczytano),  prezentowana  jest  inforamcja  o  wykonującym
potwierdzenie  oraz  dacie  i  godzinie  wykonania  potwierdzenia.  W
przypadku  braku  tych  informacji  prezentowany  jest  komunikat  o
treści: brak danych o użytkowniku. 

Potwierdzenie  przeczytania  wyniku  umożliwia  uprawnienie  12980  -
'Potwierdzanie  wyników'.  Wycofanie  potwierdzenia  przeczytania
wyników  umożliwia  uprawnienie  12981  -  'Wycofywanie  potwierdzeń
wyników'.  W  przypadku,  kiedy  użytkownik  ma  nadane  uprawnienie
12980  -  'Potwierdzanie  wyników',  ale  nie  ma  nadanego  uprawnienia
12981  -  'Wycofywanie  potwierdzeń  wyników',  po  zatwierdzeniu
przeczytania wyników pole 'Wynik przeczytano'  będzie niedostępne do
edycji (wyszarzone).

przycisk  umożliwia  uruchomienie
zewnętrznego  programu  (Przeglądarki
wyników w systemie PACS). Użycie go
spowoduje  wywołanie  dodatkowego
okna  Systemy  zewnętrzne  w
kontekście pacjenta

297
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Istniej  wybór  w  jaki  sposób  otwierane
będzie  dodatkowe  okno  Systemy
zewnętrzne  w  kontekście  pacjenta,
wywoływane  po  użyciu  przycisku  PACS.
Obecnie istnieje możliwość określenia czy
wyniki  badań  będą  otwierane  w  nowej
zakładce  bieżącej  przeglądarki,  z
pominięciem  LSU.  Sposób  otwierania
dodatkowego okna konfiguruję się według
następującej  ścieżki:  Panel
konfiguracyjny -> Panel administracyjny -
>  zakładka  System  ->  Systemy
zewnętrzne  ->  Dane  systemu
zewnętrznego  ->  zakładka  Parametry  ->
dolna  zakładka  Parametry  ->  tabela
Parametry dodatkowe -> przycisk Dodaj 

Zapisu ustawień pól w sekcji
tematycznej kryteria dokonuje się
poprzez umiejscowienie kursora w
wybranym polu a następnie użycie
prawego przycisku myszy. Wywołana
zostaje wtedy lista zawierająca opcje 
Zapisz ustawienia.

Przycisk  umożliwia  prezentacje
szczegółów  wyników  badań
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mikrobiologicznych  (typu  BLXXX).  Po
wyborze  z  listy  badań  takiego,  którego
typ  to  "badanie  mikrobiologiczne",
przycisk  zostaje  aktywowany.  W
przypadku wyboru badania o innym typie
przycisk  jest  nieaktywny.  Użycie
przycisku  powoduje  wywołanie  okna
'Wynik badania mikrobiologicznego':

Przycisk  otwiera  okno  dokumentacji
medycznej.  Przycisk  jest  aktywny  tylko
jeśli  wybrany wynik posiada identyfikator
zlecenia .

3.9.1.1 Wyniki badania zewnętrznego

W sytuacji, gdy pacjent posiada własne wyniki badań, użytkownik ma możliwość ich
wprowadzenia  do  systemu.  Funkcjonalność  ta  możliwa  jest  po  użyciu  przycisku
Dodaj.

Użycie tego przycisku wywołuje dodatkowe okno Wyniki  badania zewnętrznego,
w  którym  użytkownik  powinien  wprowadzić  dane  dotyczące  wyniku  badania
zewnętrznego.
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Dodanie nowego  wyniku  badania  zewnętrznego  polega  na  wypełnieniu  wszystkich
pól widocznych w sekcji tematycznej Dane podstawowe oraz ewentualnie dodania
opisu do tego wyniku w polu tekstowym. 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w opisywanym oknie i  zapisaniu
ich  (przycisk  Zapisz),  nowy  wynik  badania  zewnętrznego  dopisany  zostanie  jako
dodatkowa pozycja na liście istniejących już wyników badań. Informacją, że jest  to
wynik  badania  zewnętrznego  jest  zaznaczone  pole  wyboru  w  kolumnie
Zewnętrzny:

Szczegółowy opis rozdziału znajduje się tutaj: 

3.9.1.2 Wyniki badań - widok zaawansowany

Zakładka Wyniki  badań -  Zaawansowane,  tak  samo  jak  jak  wcześniej  opisana
zakładka, prezentuje listę wyników badań danego pacjenta. W tej  części  systemu
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lista  wyników  zawężona  jest  jednak  tylko  do  wyników  badań  laboratoryjnych  i
diagnostycznych  oraz  dodatkowo  do  wyników  konsultacji.  Dzięki  zastosowanemu
ograniczeniu do trzech wymienionych rodzajów badań, istnieje możliwość bardziej
szczegółowego  wglądu  do  wybranego  badania  oraz  możliwość  podglądu  wyników
numerycznych badań z możliwością ich porównania.

Domyślnie, po wejściu w opisywaną zakładkę, widoczne są wszystkie wyniki badań
pacjenta  od  dnia  rozpoczęcia  jego  pobytu  lub  hospitalizacji.  Wyniki  badań
dodatkowo  zostały  zawężone  do  bieżącego  pobytu,  co  oznacza  że  na  liście
prezentowane są badania z wynikami, które zlecone zostały w bieżącej  jednostce.
Inne sposoby wyświetlania wykonanych badań na liście, określać można za pomocą
pól  dostępnych  w  sekcji  Kryteria  widocznej  nad  tabelą  z  listą  wyników  badań.
Opisywaną listę zawęzić można między innymi do:

· badań  o  konkretnym  rodzaju  (wszystkie,  diagnostyczne,  laboratoryjne,
konsultacja)

· konkretnego badania wybranego ze słownika

· badań o statusie pilny

· badań o statusie patologiczne.

Dodatkowo istniej możliwość sortowania wyników badań po:

· kodzie badania

· nazwie badania

· kolejności definiowania
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Dodatkowo lista wyników  badań  prezentowana  może  być  w  układzie  wierszowym
lub  układzie  kolumnowym.  Domyślnie  lista  ta  wywoływana  jest  w  układzie
kolumnowym:

Za pomocą kolumn z datami istnieje możliwość porównania sobie wyników danego
badania  w  datach  (jeżeli  dane  badanie  zostało  rozwinięte  do  normy  i  wyników
numerycznych - przycisk Rozwiń):
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Z  kolei  układ  wierszowy  prezentuje  listę  wszystkich  wyników  zgodnie  w
ustawieniami w sekcji Kryteria, bez dodatkowego rozszerzenia na osobne kolumny
z datami  wyników. Układ  ten jest  standardową tabelą danych ze  stałym  układem
kolumn:

Analogicznie  jak  w  układzie  kolumnowym  tak  i  w  tym,  istnieje  możliwość
rozwijania  nazwy-kodu  badania  do  jego  normy  oraz  wyniku  numerycznego  -
przycisk Rozwiń.

Kliknięcie  w  wybraną  pozycję  wyniku  badania  i  użycie  przycisku   zarówno  w
układzie  wierszowym,  jak  i  kolumnowym  spowoduje  wywołanie  szczegółowych
danych dotyczących wybranego wyniku:
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Aby  uzyskać  szczegółowe  dane  dotyczące  określonego  wyniku  badania,  należy

zaznaczyć  kolumnę  z  wynikiem  i  użyć  przycisku   (widocznego  z
prawej strony nad tabelą danych). Wybór ten spowoduje wywołanie nowego okna
Wynik  prezentującego  opis  wyniku,  komentarze  i  załączniki  do  wyniku  oraz
informacje dotyczące zlecenia i wykonania badania:

Wszystkie  zakładki  dolne  okna  Wynik  zostały  opisane  we  wcześniejszym

rozdziale: Wyniki badań .

Dodatkowo z poziomu opisywanej  zakładki  istnieje możliwość tworzenia wykresów
badań  laboratoryjnych.  Funkcjonalność  można  uruchomić  po  użyciu  przycisku
Wykres  lub  poprzez  zaznaczenie  wybranego  badania,  użycie  prawego  przycisku
myszy  i  wybranie  z  menu  kontekstowego  opcji  Generuj  wykres.  W  wywołanym
oknie  Wykres  wyników  badań  laboratoryjnych  należy  wypełnić  danymi  pola

289
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obowiązkowe (Badanie 1 i  Mierzone w dnach od)  i  użyć przycisku Generuj. W
oknie mogą znajdować się maksymalnie cztery wykresy graficzne (pola Badanie 1 -
4).

Aby zobaczyć graficzną prezentację wyników badań laboratoryjnych pacjenta
należy użyć przycisku Drukuj. Wybór ten spowoduje wywołanie dokumentu w
formacie .pdf:
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Wyniki badań

Niezależnie od wybranego układu listy badań, po rozwinięciu badania
do  wyniku  numerycznego,  zaznaczeniu  kolumny  z  tym  wynikiem  i
użyciu  przycisku  Wykres,  wywołane  zostanie  okno  do  tworzenia
wykresu  wyników  badań  laboratoryjnych  z  domyślnie
podpowiedzianym wynikiem w polu Badanie 1.

W formatce znajdują się następujące przyciski:

użycie  przycisku  umożliwia  wystawienie  nowego  zlecenia
w oknie Zlecenia badań 

użycie  przycisku,  po  uprzednim  zaznaczeniu  wyniku  na
liście, wywoła dane szczegółowe badania. Użycie przycisku
wywoła okno Wynik

przyciski umożliwiające zwijanie i rozwijanie listy wyników

użycie  przycisku  powoduje  wyświetlenie  dodatkowego
okna  Wyniki  badań  -  konfiguracja.  W  oknie  możliwe
jest zdefiniowanie grup oraz kolejności badań 

po  kliknięciu  przycisku,  wywołane  zostanie  dodatkowego
okno, zawierające wykres wyników wybranego badania.
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3.9.2 Wyniki pomiarów

Dodatkową  funkcjonalnością  grupy  danych  Wyniki  jest  ewidencja  oraz  graficzna
prezentacja  wskaźników/pomiarów  dla  wybranego  pacjenta  i  jego  pobytu.
Wszystko  to  możliwe  jest  w  trzeciej  zakładce  górnej  grupy  danych  Wyniki  -
Wyniki pomiarów.

Zakładka  ta  podzielona  jest  na  trzy  kolejne  zakładki  dolne  Wyniki  pomiarów,
Wykres  oraz  Siatki  centylowe.  Na  pierwszej  z  nich  widoczna  jest  lista  z
wykonanymi  już  pomiarami,  którą  użytkownik  ma  możliwość  zawężać  do
wybranych opcji w sekcji Kryteria. 

Sekcja tematyczna Kryteria zawiera następujące pola:

· Pomiar/wskaźniki (np. Mocz, Saturacja, Wzrost)

· Tylko pomiary 

· Stan  (Z  bieżącego  pobytu,  Z  bieżącej  hospitalizacji,  W  dniu  przyjęcia,  Z
bieżącego pobytu, Mierzone w dniach, W dniu zapisu, Najnowsze na dzień)

· Tylko z bieżącego pobytu

· Okres  -  pole widoczne jest  tylko  w  sytuacji  kiedy  z  rozwijalnej  listy  pola  Stan
wybrana jest opcja Mierzone w dniach:

Uwaga: w sekcji tematycznej Kryteria pola Tylko z bieżącego pobytu oraz pola
kalendarzowe pojawiają się w zależności od wyboru wartości w polu Stan.

· Dodawanie i edycja wartości pomiarów odbywa się za pomocą przycisków Dodaj
oraz  Edytuj,  widocznych  nad  listą  pomiarów.  Istnieje  możliwość  prowadzenia
serii  wyników  pomiarów  za  pomocą  przycisku  Wprowadzenie  seryjne.  Proces
rejestrowania  pomiarów  opisany  został  w  kolejnym  rozdziale:  Proces

rejestrowania pomiarów . 308
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Graficzna  prezentacja  wskaźników/pomiarów  możliwa  jest  na  drugiej  dolnej
zakładce  -  Wykres.  Sposób  tworzenia  wykresów  opisany  został  rozdziale:

Tworzenie wykresów wartości wskaźników i wyników pomiarów .

Trzecia  z  zakładek  umożliwia  dostęp  do  danych  rozwoju  dziecka  w  wybranym

przedziale  czasowym  dzięki  Siatce  centylowej.  Użycie  przycisku  
spowoduje wywołanie wykresu dotyczącego wcześniej filtrowanych danych w sekcji
tematycznej Dane do generacji siatki centylowej. 

Dodatkowo w dolnej części zakładki Wyniki pomiarów znajduje się przyciski:

umożliwia wydruk karty gorączkowej danego pacjenta. Opis
dotyczący karty gorączkowej znajduje się w rozdziale: Karta
gorączkowa

Użycie przycisku powoduje wywołanie dodatkowego okna z
parametrami wydruku karty gorączkowej:

umożliwia  wydruk  siatki  centylowej,  użycie  przycisku  wywoła
okno modułowe Drukuj siatki centylowe:

312
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umożliwia  dodanie  typów  pomiarów,  użycie  przycisku  wywoła
okno modułowe Rodzaje danych pomiarowych:

przycisk  ułatwia  wprowadzanie  pomiarów  złożonych,  na  które
składa  się  kilka  pomiarów  prostych,  działanie  tej
funkcjonalności  opisano  zostało  w  rozdziale:  Wprowadzanie

pomiarów złożonych 337
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3.9.2.1 Proces rejestrowania pomiarów

Proces  rejestrowania  pomiarów  odbywa  się  w  dodatkowo  wywołanym  oknie
Rejestrowanie  pomiarów.  Wywołanie  tego  okna  powoduje  użycie  przycisków
poleceń  Dodaj  lub  Edytuj  widocznych  nad  listą  pomiarów.  Przycisk  Dodaj
umożliwia określenie zupełnie nowych wyników pomiarów, z kolei  przycisk  Edytuj
umożliwia  przegląd  i  ewentualną  modyfikację  jednego  wybranego  z  listy  wyniku
pomiaru.

W  trybie  dodawania  nowego  pomiaru  istnieje  możliwość  dodania  jednego,
konkretnego pomiaru bądź grupy wybranych pomiarów dla wskazanego momentu
(przyjęcie, leczenie, wypis) oraz czasu pomiaru (Data i  godzina pomiaru), co
umożliwiają pola sekcji Dane pomiaru.

W przypadku wyboru opcji  (pola)  grupy pomiarów, w opisywanym oknie pojawi
się  dodatkowa  sekcja  tematyczna  Wartość  pomiarów,  w  której  wyświetlone
zostaną  pola,  określające  wszystkie  możliwe  do  wypełnienia  rodzaje  pomiarów.
Opcja ta umożliwia grupowe rejestrowanie pomiarów.

Jeżeli  w  pierwszej  sekcji  użytkownik  zaznaczy  opcję  pojedynczego  pomiaru,
wtedy sekcja z wszystkimi rodzajami pomiarów zostanie zastąpiona polami Rodzaj
pomiaru  oraz  Wartość  pomiaru,  w  których  kolejno  użytkownik  wybiera  jeden
konkretny  rodzaj  pomiaru  i  określa  jego  wartości.  Wybór  tej  opcji  umożliwia
pojedyncze rejestrowanie pomiaru.

Uwaga!  Przycisk   odpowiedzialny  jest  za  kopiowanie  wartości  poprzedniego
pomiaru. 
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System automatycznie wylicza niektóre wskaźniki. Są nimi:

· BMI - na podstawie wskaźnika: Wzrost i Waga

· WHR - na podstawie wskaźników: Obwód talii i Obwód bioder

· Powierzchnia ciała - na podstawie wskaźników: Waga i Wzrost

· Ciśnienie  tętnicze  -  na  podstawie  wskaźników:  Ciśnienie
skurczowe i Ciśnienie rozkurczowe  

Zapisanie  nowego  pomiaru  odbywa  się  za  pomocą  użycia  przycisku  Zapisz.
Anulowanie rejestrowania pomiarów możliwe jest po użyciu przycisku Anuluj. Aby
przejrzeć  rejestr  zmian,  jakie  zostały  prowadzone  w  zakładce  należy  użyć
przycisku Historia zapisu. 

Istnieje  możliwość  seryjnego  wprowadzenia  wyników  pomiarów  za  pomocą
przycisku  Wprowadzenie  seryjne.  Opcja  ta  pozwala  nie  tylko  wprowadzić
hurtowo wyniki, ale także zapisania serii wyników jako szablon.
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Użycie przycisku wywoła okno:

Wówczas  użytkownik  powinien  określić  w  jakim  okresie  pomiary  mają  zostać
wykonane   -  pole  Okres  od...  do...  oraz  podać  liczbę  pomiarów  -  pole  Liczba
pomiarów.  System  automatycznie  zaznacza  typy  pomiarów  (Ciśnienie
skurczowe,  Ciśnienie  rozkurczowe,  Wzrost,  Waga,  Tętno,  Temperatura),
można  je  poszerzyć  o  kolejne,  widoczne  w  oknie  powyżej.  Ponadto  istnieje
możliwość  wypełnienia  pól  Interwał,  który  umożliwia  wskazanie  częstotliwości
wykonania  pomiaru,  można  też  wskazać  moment  pomiaru:  przyjęcie,  leczenie,
wypis oraz godzinę. Po wypełnieniu pól (wymagane - Okres i Liczba pomiarów)
oraz zaznaczeniu typu pomiarów, należy użyć przycisku Generuj. 



311Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Wyniki badań i pomiarów 

Wyniki pomiarów

System  wygeneruje  na  liście  pomiarów  tyle  pozycji,  ile  podał  użytkownik  w  polu
Liczba pomiarów. Każda z pozycji zwiera datę określoną w polu Okres. Klikając w
wiersz  tabeli  w  kolumnie  z  konkretnym  typem  pomiaru  użytkownik  może  ręcznie
wpisać wynik. Utworzony w ten sposób cykl wyników pomiarów można zapisać jako
szablon za pomocą przycisku Zapisz szablon. Wówczas system wywoła komunikat:

Zapisany  cykl  pomiarów  wyświetli  się  na  liście  pomiarów  w  zakładce  Wyniki
pomiarów.
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3.9.2.2 Tworzenie wykresów wartości wskaźników i wyników pomiarów

Za pomocą drugiej dolnej zakładki wyników pomiarów - Wykres istnieje możliwość
graficznej prezentacji wartości jednego lub dwóch wskazanych pomiarów.

Tworzenie  wykresu  wartości  wskaźnika  i  wyniku  pomiaru  należy  rozpocząć  od
określenia  wybranego  Pomiaru/wskaźnika  1  z  rozwijalnej  listy.  Zakres  dat  w
polach  kalendarzowych  Mierzone  w  dniach  wypełnia  się  automatycznie  na
podstawie daty rozpoczęcia pobytu pacjenta w danej jednostce oraz daty bieżącej.
Daty  w  tych  polach  można  zmieniać.  Użycie  przycisku  Generuj  spowoduje
wyświetlenie graficznej formy wybranego pomiaru/wskaźnika.

Na wykresie prezentowane są wszystkie punkty pomiaru danego parametru,  a  po
wskazaniu  kursorem  takiego  punktu  wywołana  zostanie  informacja  o  dacie
wykonania pomiaru i jego wyniku:

Wskazanie  na  wykresie  dwóch  wyników  wymaga  uzupełnienia  obu  pól  z  listą
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pomiarów/wskaźników i użycie przycisku Generuj:

3.9.2.3 Wpisanie maski, podtypu i zakresu wartości w wynikach pomiarów

W  oknie  definiowania  rodzajów  danych  pomiarowych  istnieje  możliwość
definiowania  maski  pomiarów,  sprecyzowania  podtypu  dla  typów  numerycznych
(wartości  całkowite  lub  rzeczywiste)  oraz  określenia  zakresu  wartości  (dla  typów
znakowych  zakres  wartości  oznacza  długość  ciągu  znakowego,  a  dla  typów
numerycznych wartości minimalne i maksymalne):

Przy dodawaniu lub zmianie wartości wyniku pomiaru maska uniemożliwia wpisanie
większego rozszerzenia dziesiętnego niż to, które określone jest  w definicji.  Zakres
wartości  uniemożliwia  wpisanie  wartości  przekraczającej  podane  w  definicji
ograniczenia. 

Dala typów znakowych zakres dolnych wartości  wynosi  0,  a  dla  typów  znakowych
dolne wynosi 1 znak, a górne 255).
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Wartości  wyników  prezentowane  są  na  zakładce  Wyniki  pomiarów  zgodnie  z
wybraną maską: 

3.9.3 Wyniki graficzne

Kolejną  dodatkową  funkcjonalnością  grupy  danych  Wyniki  jest  graficzna
prezentacja wyników dla wybranego pacjenta i  jego pobytu. Wszystko to możliwe
jest w czwartej zakładce górnej grupy danych Wyniki - Wyniki graficzne.
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Dzięki  sekcji  tematycznej  Kryteria  użytkownik  może  odszukać  wynik,  który
zostanie wyświetlony w postaci graficznej. Wyniki graficzne można zawęzić do daty
wykonania  (pole  Data  od...  do...),  rodzaju  wykresu  (pole  Rodzaj  wykresu:
Użytkownika, Bieżącej jednostki, Pacjenta)  oraz  do  skali  (pole  Skala:  Dzień,
Tydzień,  Miesiąc,  Kwartał,  Rok).  Użycie  przycisku  Szukaj  spowoduje
wyświetlenie się wyniku graficznego.  

Użycie przycisku Dodaj wywoła okno modalne:

Wówczas w pola: Nazwa i Rodzaj należy wpisać dane pomiaru, który użytkownik ma
zamiar  dodać  do  listy  pomiarów  graficznych  i  użyć  przycisku  Zapisz.  Zapisany
pomiar wyświetli się w sekcji Pomiary zakładki Wyniki graficzne. 

Istnieje możliwość konfigurowania prezentacji leków oraz procedur medycznych na
wykresie wyników graficznych. 

Konfiguracja prezentacji możliwa jest dzięki trzem parametrom konfiguracyjnym:

· WYN_GRAF_LEKI  -  'Lista  leków  z  apteczka  oddziałowych  widoczna  na
wykresie leków w wynikach graficznych' 

· WYN_GRAF_LEKI_INNE  -  'Lista  leków  własnych  pacjenta  widocznych  na
wykresie leków w wynikach graficznych' 

· WYN_GRAF_PROC  -  'Lista  procedur  medycznych  na  wykresie  procedur  w
wynikach graficznych'

3.9.3.1 Wykres graficzny wyników badań laboratoryjnych

Dla  rodzaju  wykresu  Wyniki  badań  laboratoryjnych  istnieje  możliwość
jednoczesnego  wyboru  ze  słownika  wielu  badań  laboratoryjnych.  Po  użyciu
przycisku Dodaj otwierane jest okno słownikowe do wyboru wielu pozycji:
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Dla wybranych badań ze słownika, w tabeli okna konfiguracji wprowadzane są: kod
badania, nazwa parametru (jeżeli  badanie laboratoryjne ma tylko jeden parametr)
oraz domyślna nazwa badania dla legendy wykresu:

W  przypadku  badań  laboratoryjnych  złożonych,  które  mają  wiele  parametrów
istnieje  możliwość  jednoczesnego  wybóoru  wielu  parametrów  danego  badania.  W
kolumnie  Parametr  zamiast  okna  do  wyboru  jednej  pozycji  otwierane  jest  okno
słownikowe  do wyboru wielu pozycji:
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Dla wybranych ze słownika parametrów, w oknie konfiguracji wprowadzane są: kod
badania, nazwa parametru oraz domyślna nazwa badania dla legendy wykresu:

Analogicznie jak dla rodzaju Wyniki badań laboratoryjnych dla rodzaju Pomiary
umożliwiono  jednoczesny  wybór  ze  słownika  wielu  pomiarów.  Po  naciśnięciu
przycisku  Dodaj  zamiast  okna  do  wyboru  jednej  pozycji  otwierane  jest  okno  do
wyboru wielu pozycji:
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Dla  wybranych  ze  słownika  rodzajów  parametrów,   w  tabeli  okna  konfiguracji
wprowadzane są: nazwa rodzaju pomiaru oraz domyślna nazwa rodzaju pomiaru dla
legendy wykresu:

3.10 Opieka pielęgniarska

Dostęp do funkcjonalności Opieki pielęgniarskiej znajduje się w głównym ekranie
modułu Oddział:
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Użycie  prawego  przycisku  myszy  spowoduje  wywołanie  okna  Opieka
pielęgniarska.

Okno składa się z zakładek:

· Wyniki pomiarów

· Przebiegi 

· Diagnozy 

· Zalecenia 

· Wywiad 

· Historia pielęgnowania

· Karty pomocnicze

· Zlecenia

W  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska  istnieje  możliwość  zmiany  prezentacji
zakładek. Konfigurowanie układu zakładek odbywa się poprzez nakierowanie kursora
myszy na obszar zakładek a następnie użycie prawego przycisku myszy. Powoduje
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do wywołanie chmury z opcjami, do których dodane zostały opcje Układ zakładek
oraz  Przywróć  domyślne.  Użycie  opcji  Układ  zakładek  spowoduje  wywołanie
dodatkowego  okna  Ustawienia  zakładek.  W  oknie  istnieje  możliwość  ukrycia
wybranych zakładek oraz zapisu ustawień dla grupy personelu. 

Chmura z nowo dodanymi opcjami, wywołana prawym przyciskiem myszy: 

Dodatkowe okno Ustawienia zakładek wywołane po użyciu opcji Układ zakładek:
 

Przegląd  i  uzupełnianie danych związanych z procesem przebiegu  pielęgnacyjnego
(opieki  pielęgniarskiej)  realizowane  jest  w  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska
okna Dane pobytu pacjenta.

W grupie tej można przeglądać i  edytować wprowadzone dane oraz dodawać nowe
informacje  na  temat  procesu  realizacji  diagnoz  i  przebiegów  pielęgniarskich
w trakcie  pobytu  pacjenta  na  oddziale.  Grupa  tych  danych  podzielona  jest  na

zakładki:  Wyniki  pomiarów  (patrz  opis  w  rozdziale:  Wyniki  pomiarów ),
Przebiegi  pielęgniarskie,  Diagnozy  pielęgniarskie  oraz  Zalecenia
pielęgniarskie.

305



321Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Opieka pielęgniarska 

Proces  realizacji  diagnoz  pielęgniarskich  oraz  przebieg  pielęgnacyjny  zostały

opisane w rozdziale: Przebieg pielęgnacji (Diagnozy pielęgniarskie) .

Zakładka  Zalecenia  umożliwia  wprowadzenie  nowego  zalecenia  pielęgniarskiego
oraz edycje już zapisanych zaleceń pielęgniarskich.

Pole  Do  karty  gorączkowej:  Nie,  Tak,  Wszystkie  umożliwia  wyszukiwanie
zaleceń  według  znacznika,  czy  zalecenie  ma  być  uwzględniane  na  wydruku  karty
gorączkowej.

Użycie  przycisku  Dodaj  powoduje  wywołanie  okna  Dodawanie  zalecenie
pielęgniarskiego.

Zaznaczenie  pola  Uwzględnij  opis  na  wydruku  karty  gorączkowej  podczas
dodawania  lub  edycji  zalecenia  pielęgniarskie  powoduje  prezentacje  opisu  na
wydruku karty gorączkowej.

589
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Wybór pola  Uwzględnij  opis  na  wydruku  karty  gorączkowej  powoduje  pól  w
okresie od, do, umożliwiających określenie okresu obowiązywania zalecenia. Opis
zalecenia,  wraz  z  okresem  obowiązywania  jest  widoczny  na  wydruku  karty
gorączkowej.

Zakładka  Historia  pielęgnowania  umożliwia  odczyt  oraz  edycje  historii
pielęgnowania.

Dostęp  do  zakładki  oparty  jest  na  prawach  '11956  -  Odczyt  danych  historii
pielęgnowania' oraz '12956 - Edycja danych historii pielęgnowania'. Przy nadanym
prawie 11956  użytkownik może tylko  przeglądać  dane.  Przy  dodatkowo  nadanym
prawie  12956  -   może  dodawać,  edytować  i  usuwać  historie  przy  zachowaniu
ograniczeń  wynikających  z  ustawienia  istniejącego  parametru  konfiguracyjnego
EDYCJA_AUTOR  -  'Blokada  edycji  danych,  podpowiadanie  zalogowanego
użytkownika'.

Zakładka  Wywiad  pielęgniarki  umożliwia  wprowadzenie,  edycje  oraz  odczyt
przeprowadzonych wywiadów pielęgniarskich:



323Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Opieka pielęgniarska 

W lokalizacjach w których w nazwie okna występuje słowo Przebiegi,
dodana  została  możliwość  zmiany  w  nazwie  słowa  Przebiegi  na
Obserwacje.  Aby  tego  dokonać  należy  użyć  parametru
konfiguracyjnego  NAZWA_PRZEB_PIEL  -  'Nazwa  dla  opcji
wprowadzania  opisów  obserwacji  oraz  dodatkowych  czynności
pielęgniarskich',  umożliwiającego  (w  zależności  od  wybranej
wartości) zmianę nazwy z Przebiegi na Obserwacje. 

Istnieje  możliwość  wydruku  Historii  pielęgnowania  za  pomocą
przycisku  Drukuj.  Obsługa  przycisku  Drukuj  oparta  jest  na
parametrze  SZABL_WYDR_HIST_PIEL  -  'Szablon wydruku historii
pielęgnowania'.  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny
SZABL_WYDR_HIST_PIEL  -  'Szablon  wydruku  historii
pielęgnowania'  jest  włączony  (ma  wybraną  wartość  ze  słownika
Szablony  pism  powiązanych  z  klasami  dokumentów  AMMS),
wtedy przycisk Drukuj będzie widoczny bez dodatkowego przycisku,
umożliwiającego  wywołanie  dodatkowego  okna  Wybierz  rodzaj
wydruku.  Użycie  w  takim  przypadku  przycisku  spowoduje  wydruk
według  szablonu  określonego  jako  wartość  parametru
konfiguracyjnego.  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny
SZABL_WYDR_HIST_PIEL  -  'Szablon  wydruku  historii
pielęgnowania'  jest  wyłączony  (posiada  pustą  wartość),  wtedy
przycisk  Drukuj  będzie  widoczny  wraz  z  dodatkowym  przyciskiem,
użycie  którego  spowoduje  wywołanie  dodatkowego  okna  Wybierz
rodzaj wydruku, które umożliwia wybór szablonu wydruku.

 Użycie  przycisku  Edytuj  powoduje  wywołanie  dodatkowego  okna
Skala sprawności  Zubroda. W  oknie  istnieje  możliwość  określenie
stopnia sprawności pacjenta:



Opieka pielęgniarska 

324 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Zakładka  Karty  pomocnicze  umożliwia   dodanie,  zmianę  lub  usunięcie  kart
pomocniczych o typie elementu leczenie równego 'KAPZA'  przypisanych do danego
pacjenta:

Aby dodać nową kartę pomocniczą, należy użyć przycisku Dodaj. Wywołany w ten
sposób słownik Elementy leczenia - rejestr kart  pomocniczych i  zgłoszonych
chorób w zakażeniach pozwala na wybór elementu leczenia:
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Dwukrotne  użycie  lewego  przycisku  myszy  na  wybranej  pozycji  w  słowniku
Elementy  leczenia  -  rejestr  kart  pomocniczych  i  zgłoszonych  chorób  w
zakażeniach  powoduje  wywołanie  okna  Rejestr  Kart  Pomocniczych,
umożliwiającego rejestr oraz zapis nowo dodanej karty pomocniczej:

Usunięcie  lub  edycja  karty  pomocniczej,  możliwa  jest  po  zaznaczeniu  wybranej
pozycji  na  liście  w  sekcji  tematycznej  Lista  pomiarów,  aktywuje  to  przyciski
Edytuj oraz Usuń: 

Zakładka  Bilans  płynów  umożliwia  pomiar  płynów  pacjenta  w  określonych
przedziałach czasowych.

Dostęp do danych na zakładce określa prawo 11953 -  'odczyt  wyników pomiarów'.
Przy  nadanym  prawie  12953  -  'edycja  wyników  pomiarów'  istnieje  możliwość
wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych.

Ekran  bilansu  płynów  podzielony  jest  na  dwie  zakładki:  Wyniki  pomiarów  oraz
Bilans  płynów.  Zakładki  posiadają  wspólną  sekcję  tematyczną  Kryteria
umożliwiającą wyszukiwanie pomiarów w określonych przedziałach czasowych.
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W  pierwszej  zakładce  Wyniki  pomiarów  prezentowane  są  wyniki  pomiarów
związanych z bilansem płynów (rodzaje pomiarów dla bilansu płynów zdefiniowane
są  w  parametrach  konfiguracyjnych  K_BIL_PLYN_POMIAR_PODAZ  -  'Lista
pomiarów  dla  karty  bilansu  płynów  związanych  z  podawaniem  płynów'  oraz
K_BIL_PLYN_POMIAR_WYDAL  -  'Lista  pomiarów  dla  karty  bilansu  płynów
związanych z wydalaniem płynów', które wymienione są w dalszej części opisu).

W  zakładce  znajduje  się  sekcja  tematyczna  Kryteria  dodatkowe  umożliwiająca
zawężenie listy prezentowanych pomiarów.

Generowanie  wbudowanego  wydruku  bilansu  płynów  odbywa  się  poprzez
użycie  dodatkowego  przycisku  (symbol  strzałki,  znajdujący  się  z  prawej  strony
przycisku Drukuj) powoduje wywołanie okna, umożliwiającego wybór pisma: 
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W  oknie  parametrów  wydruku  wbudowanego  istnieje  możliwość  wyboru  w  jaki
sposób  dane  pomiarowe  prezentowane  będą  na  wydruku.  Pierwsza  możliwość  to
posumowanie wyników dla poszczególnych dni  wybranego okresu z opcją podziału
na  dyżury.  Okresy  dyżurów  ustalane  są  na  podstawie  wartości  istniejącego
parametru  konfiguracyjnego  DYZUR_PIEL  -'Godziny  rozpoczęcia  dyżurów
pielęgniarskich'. Druga możliwość to podsumowanie wyników  dla całego wybranego
okresu: 
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W  zależności  od  wybranych  opcji  przy  wywołaniu  wydruku  bilans  płynów  jest
prezentowany na jeden z trzech sposobów.

1 - Jeden bilans dla podanego okresu;

2 - Bilans dla podanego okresu z rozbiciem na dni;

3 - Bilans dla podanego okresu z rozbiciem na doby, a w ramach doby z podziałem
na  dyżury.  Godziny  dyżurów  określone  są  w  istniejącym  parametrze
konfiguracyjnym  DYZUR_PIEL.  Początek  doby  pokrywa  się  z  początkiem
pierwszego dyżuru.

Wydruk obsługuje do czterech dyżurów w ramach doby.

Rodzaje  pomiarów  uwzględnione  w  bilansie  zdefiniowane  są  w  istniejących
parametrach  konfiguracyjnych  K_BIL_PLYN_POMIAR_PODAZ  (dla  płynów
przyjętych) i K_BIL_PLYN_POMIAR_WYDAL (dla płynów wydalonych).

Aby  dodać  nowy  pomiar,  należy  użyć  przycisku  Dodaj.  Spowoduje  to  wywołanie
okna Rejestrowanie pomiarów. W oknie istnieje możliwość dodania pojedynczego
pomiaru oraz grupy pomiarów:

W  trybie  pojedynczego  dodawania  pomiaru,  lista  pozycji  na  rozwijalnej  liście
zawężona jest do pomiarów związanych z podażą oraz wydalaniem płynów:
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Dla pomiarów związanych z podażą (podaż  płynów  doustnie,  dożylnie,  sonda  oraz
drenaże)  dodano  możliwość  wyznaczania  wartości  na  podstawie  podanych  leków
(przycisk  Wyznacz).  Użycie  przycisku  Wyznacz  powoduje  wywołanie
pomocniczego okna Podane leki. W oknie prezentowana jest  lista leków podanych
pacjentowi  w  wybranym  okresie.  W  oknie  istnieje  możliwość  określenia  podanej

ilości  płynów  lub  jeśli  istnieje  taka  możliwość  automatycznego  wyznaczenia  tej
wartości.  Automatyczne  wyznaczenie  wartości  możliwe  jest  gdy  podanie  leku
posiada  wprowadzoną  drogę  podania,  droga  podania  skojarzona  jest  z  pomiarem
oraz możliwe jest policzenie ilości (ml) podanego leku.

W  oknie  istnieje  możliwość  edycji,  uzupełnienia  drogi  podania  leku  (aby  przycisk
Edytuj  był  aktywny,  użytkownik  musi  mieć  nadane  jedno  z  istniejących  praw:
11570 - 'Odczyt - wszystkie podania leków lub 12570 - 'Wpis - wszystkie podania
leków').  Jeśli  użytkownik  nie  posiada  tych  uprawnień,  przycisk  pozostanie
zablokowany,  a  po  umiejscowieniu  w  jego  obrębie  kursora  wywołana  zostanie
informacja o braku uprawnień). 

W oknie pomocniczym Podanie leku dodano przycisk Pomiary dla dróg podania
wywołujący dodatkowe okno Powiązania typów pomiarów  z  drogami  podania
leków,  umożliwiające  wiązanie  dróg  podania  w  preferowanymi  pomiarami.  W
dodatkowym  oknie  w  lewej  kolumnie  znajdują  się  zdefiniowane  w  systemie  drogi
podania leków, a w prawej przypisane do nich pomiary. W oknie istnieje możliwość
filtrowania drogi podania według kodu oraz nazwy.
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W  trybie grupowego dodawaniu pomiarów, pomiary podzielono na dwie kolumny. Z
lewej prezentowane są pomiary związane z podażą leków w kolejności zgodnej z tą
zdefiniowana w parametrze konfiguracyjnym  (parametr konfiguracyjny wymieniony
jest  w  dalszej  części  opisu).  Z  prawej  strony  pól  umiejscowione  są  strzałki,
umożliwiające  kopiowanie  wartości  z  poprzedniego  pomiaru  (jeśli  taki  miał
miejsce).  Działanie  pola  Wyznacz  jest  takie  same  jak  w  przypadku  dodawania
pojedynczego pomiaru.

Po  zamknięciu  okna  rejestrowania  pomiarów  okno  bilansu  płynów  zostaje
odświeżone. 

Zakładka  umożliwia  również  edycję  wybranych  pomiarów  w  tym  samym  oknie  co
dodawanie, oraz uch usuwanie z zachowaniem  procedur  związanych  z  autoryzacją
danych. 

Na  drugiej  zakładce  Bilans  płynów  widoczne  jest  podsumowanie  bilansu  w
tabelach.  Dane  zawarte  są  w  tabelach:  Płyny  przyjęte,  Płyny  wydalone  oraz
Badania laboratoryjne zawierająca wykonane badania laboratoryjne w wybranym
okresie, których typ  został  zdefiniowany w parametrze konfiguracyjnym  (parametr
konfiguracyjny wymieniony jest w dalszej części opisu). 
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Nad tabelą prezentującą podsumowanie bilansu płynów z podziałem na dni i dyżury
znajduje  się  pole  pokaż  okresy  dyżurów.  Pole  jest  domyślnie  zaznaczone.
Odznaczenie pola spowoduje zmianę sposobu prezentacji danych w tabeli z  widoku
z podziałem na dyżury na widok ograniczony do podsumowań dobowych.

Uwaga!:  Na  zakładkach  Zalecenia  pielęgniarskie,  Wywiad  pielęgniarski  oraz
Historia  pielęgnowania  w  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska  sekcja
tematyczna Kryteria (zawierająca pole Wpisy tylko dla wybranego pobytu) jest
dostępna tylko jeśli  możliwe jest  wprowadzenie wielu  wpisu  dla  danego  elementu
leczenia  (jest  to  uwarunkowane  ustawieniami  parametru  konfiguracyjnego
MULTI_TEKST_HIST_CHOR - 'Elementy historii choroby z wieloma wpisami').

Na zakładce Zlecenia istnieje możliwość dodania:

· zlecenia diagnozy pielęgniarskiej

· zlecenie wykonania pomiaru

· innego zlecenia pielęgniarskiego

Przycisk umożliwiający wydruk zleceń składa się z:



Opieka pielęgniarska 

332 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

· Drukuj zlecenia pielęgniarskie

· Drukuj dane realizacji zleceń pielęgniarskich

W  przypadku  wyboru  opcji  Drukuj  zlecenia  pielęgniarskie  przycisk  powoduje
wydruk  Zlecenia  pielęgniarskiego.  Użycie  opcji  Drukuj  dane  realizacji  zleceń
pielęgniarskich powoduje wydruk Realizacja zleceń pielęgniarskich.

Dostępne  opcje  wydruku  po  użyciu  przycisku  Drukuj  dane  realizacji  zleceń
pielęgniarskich:

Dostępne opcje wydruku po użyciu przycisku Drukuj zlecenia pielęgniarskie:

3.11 Grupowe dodawanie opieki pielęgniarkiej

Aby  dodać  grupo  opiekę  pielęgniarską  należy  na  liście  pacjentów  oddziału,
zaznaczyć więcej  niż  jedna pozycję z listy  pacjentów  (przycisk  Shift)  a  następnie
użyć  przycisku  Dodaj  grupowo  a  następnie  wybrać  opcję  Dodaj  grupowo
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obserwacje lekarskie: 

Wybór  opcji  Dodaj  grupowo  obserwacje  lekarskie  powoduje  wywołanie  okna
Dodawanie obserwacji pielęgniarskich:

Uzupełnienie  danych  w  oknie  Dodawanie  obserwacji  pielęgniarskich,  zapis
danych  a  następnie  powrót  do  listy  pacjentów  oddziału  powoduje  wywołanie
dodatkowego okna Wynik grupowego dodania obserwacji pielęgniarkiej: 
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Podczas  grupowego  dodawania  obserwacji  pielęgniarskich  istnieje  możliwość
przepisywania ostatniej kategorii. Umożliwiają to pola: 

· dla wszystkich pacjentów wprowadź jedną  

· dla każdego pacjenta przepisz ostatnią 

Wprowadzanie kategorii opieki pielęgniarskiej możliwe jest  tylko, kiedy zaznaczone
jest pole dla wszystkich pacjentów wprowadź jedną. Jeśli pole to jest niezaznaczone
przycisk  Wyznacz  wraz  z  polem  zawierającym  kategorię  opieki,  są  nieaktywne.
Jeżeli  zaznaczone  jest  pole  dla  każdego  pacjenta  przepisz  ostatnią  podczas
zapisu  obserwacji  dla  każdego  pacjenta  przepisywana  jest  ostatnia  kategoria
wprowadzona dla pobytu. Jeżeli  zaznaczone jest  pole  dla  wszystkich  pacjentów
wprowadź jedną zapisywana jest kategoria nowo wyznaczona lub podana w oknie
opisu przebiegu:

3.12 Możliwość wydruku jednego lub kilku wybranych opisów
przebiegów pielęgniarskich

Istnieje  możliwość  wydruku  pojedynczego   lub  zbiorczego  opisu  przebiegu
pielęgniarskiego.  Do  tego  służy  przycisk  Drukuj  w  oknie  dodawania/edycji
przebiegów pielęgniarskich:
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Po  użyciu  przycisku  Drukuj  generowany  jest  wbudowany  wydruk  prezentujący
jeden opis przebiegu pielęgniarskiego.

Na wydruku dokumentu wbudowanego przebiegów pielęgniarskich wywoływanym z
poziomu okien przeglądu przebiegów pielęgniarskich istnieje możliwość prezentacji
wybranych przebiegów pielęgniarskich:

· W  oknach  przeglądu  przebiegów  pielęgniarskich  w  tabeli  wpisów  widnieje
kolumna  z  polami  do  zaznaczania  wierszy  (zaznaczenie  pola  powoduje
prezentację przebiegu pielęgniarskiego na wydruku)

· W  oknie  parametrów  wydruku  przebiegów  pielęgniarskich  widnieją  pola
wyboru wybrane przebiegi i wszystkie przebiegi . Pole wybrane przebiegi
aktywne  jest  tylko  wtedy,  gdy  w  oknie  przeglądu  są  zaznaczone  przebiegi
pielęgniarskie.  Jeżeli  pole  będzie  zaznaczone  na  wydruku  prezentowane  będą
tylko  opisy  przebiegów  wybrane  w  oknie  przeglądu,  jeżeli  zaznaczone  będzie
pole 'wszystkie  przebiegi'  prezentowane  będą  wszystkie  opisy  dla  pobytu  lub
opieki w wybranym okresie 
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3.13 Dodanie możliwości powiązania wyniku pomiaru z dostępnym
zleceniem pielęgniarskim

Istnieje  możliwość  wskazania  w  momencie  wprowadzania  wyniku  pomiaru,  że
pomiar  ten  ma  zostać  powiązania  z  dostępnym  zleceniem  pielęgniarskim.  Po
zmianie  rodzaju  pomiaru  (tylko  w  trybie  dodawania  pojedynczego  pomiaru)  lub
daty  pomiaru  (obydwa  tryby)  następuje  sprawdzenie  czy  istnieją  zlecenia
pielęgniarskie dla prezentowanych rodzajów pomiarów oraz pokazanie i zaznaczenie
pól opcji obok rodzajów pomiarów, dla których dostępne są zlecenia pielęgniarskie
(zgodnie  z  ustawieniami  parametrów  konfiguracyjnych
ZLPIEL_POMIAR_CZAS_WSTECZ  -  'Liczba  godzin  wstecz  od  daty  bieżącej,  w
których  podczas  wprowadzania  wyniku  pomiaru  wyszukiwane  będzie  zlecenie
wykonania  danego  pomiaru'  oraz  ZLPIEL_POMIAR_CZAS_W_PRZOD  -  'Liczba
godzin w przód od daty bieżącej, w których podczas wprowadzania wyniku pomiaru
wyszukiwane będzie zlecenie wykonania danego pomiaru'). Widoczne pola opcji  są
od razu zaznaczone z możliwością  odznaczenia  ich.  Po  odznaczeniu  takiego  pola  i
zmianie daty pomiaru lub rodzaju pomiaru pole zostanie ponownie zaznaczone, o ile
będzie widoczne w nowej konfiguracji.
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Dodanie możliwości powiązania wyniku pomiaru z dostępnym zleceniem pielęgniarskim 

3.14 Wprowadzanie pomiarów złożonych

Funkcjonalność ułatwia wprowadzanie pomiarów złożonych, na które składa się kilka
pomiarów prostych (np. wprowadzenia ciśnienia tętniczego jako jednego pomiaru). 
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Definiowanie pomiarów złożonych

Wprowadzanie  pomiarów  złożonych  odbywa  się  poprzez  użycie  przycisku  Pomiary
złożone, znajdującego się z poniższych oknach z wynikami pomiarów dostępnych w:

· grupie danych Wyniki z poziomu pobytu pacjenta 

· grupie danych Opieka pielęgniarska z poziomu pobytu pacjenta

· grupie danych Opieka pielęgniarska z poziomu JOS

Użycie przycisku Pomiary złożone powoduje wywołanie okna Słownik pomiarów

złożonych:

W  oknie  Słownik  pomiarów  złożonych  istnieje  możliwość  dodawania,  edycji,
usuwania  pomiarów  oraz  wyszukiwania  pozycji  po  kodzie  lub  nazwie  pomiaru
złożonego, kodzie lub nazwie pomiaru prostego i statusie. Przycisk Dodaj wywołuje
okno  do  definiowania  pomiaru  złożonego,  na  który  składa  się  kilka  pomiarów
prostych.

W dodatkowym oknie Definicja pomiaru złożonego  użycie jednego z przycisków
Pomiar,  Etykieta  lub  Tekst  powoduje  dodanie  elementu  składowego  pomiaru
złożonego. Elementem takim może być:  pole do wprowadzania wyniku  wybranego
pomiaru,  etykieta  wybranego  pomiaru  lub  dowolny  tekst  wprowadzony  przez
użytkownika. Po zaznaczeniu elementu składowego, z prawej strony ekranu w sekcji
danych  szczegółowych  pojawią  się  informacje  na  jego  temat  z  możliwością  ich
zmiany.  Każdy  dodawany/usuwany  element  określa  sposób  wprowadzania  i
prezentacji  pomiaru  złożonego  w  oknie  do  wprowadzania  wyników  pomiarów.  Pod
dodanymi  elementami  prezentowany  jest  docelowy  wygląd  wiersza  do
wprowadzania pomiaru złożonego.
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Wprowadzanie pomiarów złożonych 

Opcja przeglądu i definiowania pomiarów złożonych dostępna jest również w panelu
konfiguracyjnym w sekcji Słowniki:

Wprowadzanie wyników pomiarów złożonych

Po wybraniu w polu Rodzaj pomiaru  pomiaru złożonego wyświetlana jest  linia do
wprowadzania  wartości  pomiarów  zgodna  z  definicją  pomiaru  złożonego.  Po
umiejscowieniu  kursora  w  obrębie  pola  będącego  elementem  pomiaru  złożonego,
wywołane  zostanie  dodatkowe  okno,  zawierające  informację  jaki  pomiar  prosty
powinien być wprowadzony do danego pola.

Przycisk  umożliwia  skopiowanie  poprzedniej  wartości  z  całego  pomiaru
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złożonego  lub  w  przypadku  braku  poprzedniego  pomiaru  złożonego  wartości
poprzednich pomiarów prostych dla pól składowych.

W  oknie  przeglądu  wyników  pomiarów  w  kryteriach  wyboru  pola  opcji  Pomiary,
Pomiary  złożone  oraz  Wskaźniki  pozwalają  ograniczyć  listę  wyświetlanych
pozycji. 

Uwaga!   Jeżeli  wartość  parametru  konfiguracyjnego
POMIAR_POKAZUJ_SKLAD_ZLOZ  -  'Czy  w  oknie  z  wynikami  pomiarów
pokazywać  pomiary  proste  wchodzące  w  skład  pomiarów  złożonych'  nie  jest
ustawiona lub  przyjmuje wartość 0 -  'Nie', na  liście  pomiarów  nie  są  wyświetlane
wyniki pomiarów prostych wchodzących w skład  pomiaru złożonego. W przypadku,
kiedy  parametr  ma  wartość  1  -  'Tak',  wyświetlane  są  również  wyniki  pomiarów
prostych. 

W  przypadku  próby  usuwania  pomiaru  prostego  wchodzącego  w  skład  pomiaru
złożonego  użytkownik  ma  możliwość  określenia  czy  usunięty  ma  być  cały  pomiar
złożony ze wszystkimi pomiarami składowymi, czy usunięty ma być pomiar złożony
i tylko wybrany pomiar prosty. 

3.15 Poród

W  przypadku  przyjęcia  pacjentki  na  Oddział  Ginekologiczno-Położniczy,  w  oknie
Dane  pobytu  pacjenta  pojawia  się  grupa  danych  Poród.  W  grupie  tej  istnieje
możliwość  przeglądu  danych  dotyczących  porodu,  personelu  uczestniczącego  w
porodzie  oraz  informacji  o  noworodkach.  Możliwe  jest  także  dodawanie,  edycja  i
usuwanie danych związanych z porodem.
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Poród 

Zakładka Poród podzielona jest na zakładki dolne:

Zabiegi i powikłania

Zakładka  dolna  podzielona  jest  na  sekcje  tematyczne:  Przebieg  bieżącego
porodu, Stan pacjentki 2 godziny, Zabiegi  okołoporodowe po porodzie oraz
Powikłania porodowe.

W  sekcji  tematycznej  Stan  pacjentki  2  godziny  po  porodzie  przy  polach
umieszczone są przyciski <, umożliwiające przypisanie do wybranego pola ostatniej
wartości  danego  typu  pomiaru  wprowadzonego  w  ramach  opieki.  w  przypadku
wprowadzenia  danych  pomiarów,  gdy  tworzony  jest  nowy  pomiar  (  widoczny
również  w  wynikach  pomiarów)  system  jako  datę  pomiarów  bieżącą  datę
zakończenia porodu (w przypadku, gdy w  ramach  porodu  nie  odnotowano  jeszcze
żadnego  noworodka)  lub  datę  urodzenia  ostatniego  łożyska  powiększoną  o  2
godziny (jeżeli odnotowano urodzenie noworodka w ramach porodu). Jeżeli któraś z
tych dat  nie została uzupełniona a wprowadzono wartości  pomiarów  w  sekcji  stan
matki 2h po porodzie to podpowiadana data staje się datą wymaganą. 

Dane  dotyczące  porodu  zostały  zgrupowane  w  poszczególnych  zakładkach
tematycznych, które szczegółowo opisane zostały w kolejnych rozdziałach. Są nimi:
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· Wywiad przedporodowy - Wywiad przedporodowy ;

· Poród - Dane porodu ;

· Noworodki - Noworodki.

Proces ewidencji porodu polega na uzupełnieniu niezbędnych informacji (pól, tabel,
itd.) na wszystkich zakładkach opisywanego ekranu.

Obsługa uprawnień w grupach danych Wywiad przedporodowy, Poród i
Karta noworodka:

· 11959 - Odczyt danych wywiadu przedporodowego 

· 12959 - Edycja danych wywiadu przedporodowego 

Brak  uprawnienia  do  odczytu  powoduje,  że  zakładka  jest  zablokowana  a
próba  jej  wybrania  powoduje  wyświetlenie  komunikatu  o  braku
uprawnienia.  Brak  uprawnienia  do  edycji  powoduje,  że  zakładka  jest
uruchamiana w trybie tylko do odczytu bez możliwości edycji danych.

W  grupie  danych  Poród  (dostępnych  na  oddziale  położniczym,
noworodkowym oraz na bloku operacyjnym) wprowadzono obsługę nowych
uprawnień:

· 11957 - Odczyt danych położniczych 

· 12957 - Edycja danych położniczych 

Nowe uprawnienia dotyczą zakładek z danymi porodu oraz z położniczymi
danymi  noworodka.  Uprawnienia  działają  również  z  poziomu  grupy
danych  Karta  Noworodka  dostępnych  na  oddziale  noworodkowym  oraz
izbie  przyjęć.  Brak  uprawnienia  do  odczytu  powoduje,  że  zakładka  jest
zablokowana  a  próba  jej  wybrania  powoduje  wyświetlenie  komunikatu  o
braku uprawnienia. Brak uprawnienia do edycji powoduje, że zakładka jest
uruchamiana w trybie tylko do odczytu bez możliwości edycji danych.

W  grupie  danych  Karta  noworodka  dostępnej  na  oddziale
noworodkowym dodano obsługę nowych uprawnień: 

· 11958 - Odczyt danych neonatologicznych 

· 12958 - Edycja danych neonatologicznych 

Nowe  uprawnienia  dotyczą  zakładek  z  neonatologicznymi  danymi
noworodka. Uprawnienia działają również z poziomu grupy danych Poród
dostępnej  na  oddziale  położniczym  lub  na  bloku  operacyjnym.  Brak
uprawnienia do odczytu powoduje, że zakładka jest  zablokowana a próba
jej  wybranie  powoduje  wyświetlenie  komunikatu  o  braku  uprawnienia.
Brak  uprawnienia  do  edycji  powoduje,  że  zakładka  jest  uruchamiana  w
trybie tylko do odczytu bez możliwości edycji danych.

Na zakładce Poród istniej możliwość obsługi atrybutów dodatkowych.
Widoczność przycisku Atrybuty dodatkowe zależna jest od ustawień
parametru konfiguracyjnego CZY_WLACZ_ATRYBUTY_AMMS - 'Czy
włączona obsługa atrybutów w systemie AMMS'. Funkcjonalność dostępna
jest tylko dla porodów, których ewidencja odbywa się w ramach
istniejącego pobytu matki. Użycie przycisku, w przypadku, kiedy istnieją
zaewidencjonowane dodatkowe atrybuty powoduje wywołanie
dodatkowego okna Atrybuty dodatkowe. Użycie przycisku, w przypadku
braku dodatkowych atrybutów powoduje wywołanie komunikatu
informacyjnego o treści: "Brak atrybutów do wyświetlenia"

343
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Poród 

3.15.1 Wywiad przedporodowy

Pierwsza  zakładka  grupy  danych  Poród  -  Wywiad  przedporodowy  służy  do
wprowadzania  niezbędnych  informacji  związanych  z  wywiadem  przedporodowym.
Dane  dotyczące  wywiadu  przedporodowego  zostały  podzielone  zostały  na  trzy
zakładki, znajdujące się w dolnej części okna:

· Ciąża

· Badanie położnicze

· Wywiad ogólny

· Statystyka położnicza

· Starsze rodzeństwo
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Wywiad przedporodowy

W  pierwszej  zakładce  dolnej  Ciąża  można  uzupełnić  informacji  o  czasie  trwania
ciąży  oraz  dane  o  ewentualnych  powikłaniach  ciąży,  wypełniając  formularz  w
zakładce Przebieg i ewentualne powikłania ciąży.

W następnej zakładce Badanie położnicze można uzupełnić dane dotyczące badań
związanych z położnictwem.
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Poród 

Wywiad przedporodowy

W sekcji tematycznej Wymiary położnicze istnieje możliwość przypisania ostatniej
wartości  danego  typu  pomiaru  wprowadzonej  w  ramach  opieki,  poprzez  użycie
przycisku  '<'.  W  przypadku  ręcznego  wpisywania  wartości  w  polach,  sekcji
tematycznej  Wymiary  położnicze,  system  podpowiada  jako  datę  wykonania
pomiaru  datę  wykonania  badania  położniczego.  Zapis  danych  skutkuje  zapisem
formularza  wywiadu  przedporodowego  oraz  określonego  pomiaru,  który  będzie
widoczny w Wynikach pomiarów. Każda modyfikacja wartości  pomiarów  wymiarów
położniczych  skutkuje  modyfikacją  tychże  pomiarów  widocznych  w  Wynikach
pomiarów. 

Następną  zakładką  jest  Wywiad  ogólny,  gdzie  istnieje  możliwość  uzupełnienia
danych wywiadu ogólnego oraz wywiadu rodzinnego.

W  kolejnej  dolnej  zakładce  Statystyka  położnicza  użytkownik  ma  możliwość
wprowadzenia  danych  statystycznych  dotyczących  wszystkich  porodów  pacjentki,
jak na przykład: liczba ciąż, liczba porodów, itd.
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Wywiad przedporodowy

Przycisk  umożliwia  wyliczenie  danych  statystycznych  na  podstawie
poprzednich ciąż i porodów 

Użycie  przycisku  powoduje  wyznaczenie  częściowo  statystyki
położniczej w zakresie:

·  Liczby dzieci ogółem

·  Ilości żywo urodzonych dzieci 

·  Ilości martwo urodzonych dzieci 

·  Ilości ciąż

·  Ilości porodów

Na zakładce Poprzednie ciąże i porody prezentowana jest historia ciąż i  porodów
pacjentki. Jeżeli pacjentka rodziła wcześniej w danej placówce, to dane poprzednich
porodów są już widoczne na zakładce dolnej. Dane na zakładce Poprzednie ciąże i
porody prezentowane są w formie chronologicznej. Na górze formatki  widoczne są
dane ostatniego porodu.



347Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Poród 

Wywiad przedporodowy

Istnieje  możliwość  wprowadzenia  informacji  o  ciąży  zakończonej  poronieniem  lub
porodem poza bieżącą placówką. Aby tego  dokonać  należy  użyć  przycisku  Dodaj.
Wywoływane jest w ten sposób dodatkowe okno Poprzednia ciąża/poród:

Dla  istniejących  danych  porodów  istnieje  możliwość  dodania  (przypisania)
noworodków  urodzonych  w  ramach  danego  porodu.  Aby  tego  dokonać,  należy
zaznaczyć istniejącą pozycje na liście Historia ciąż i porodów, następnie w sekcji
tematycznej  Dane  szczegółowe  użyć  przycisku  Dodaj  nowego  noworodka.  W
ten  sposób  wywołane  zostanie  dodatkowe  okno  Noworodek  urodzony  poza
szpitalem, umożliwiające uzupełnienie danych noworodka:
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Wywiad przedporodowy

Dane  w  sekcji  tematycznej  Poprzednie  ciąże  i  porody  można  edytować  lub
usuwać  bezpośrednio  na  tej  zakładce,  tylko  w  przypadku  porodów  spoza  danej
placówki szpitalnej (tej w której odbywa się poród) oraz dla poronień. W przypadku
porodów,  które  odbyły  się  w  danej  placówce  szpitalnej,  możliwość  edycji  danych
porodu, dostępna jest tylko w danych archiwalnych.

W oknie wymagane jest zaznaczenie czy było to urodzenie żywe czy martwe. 

Badanie krwi matki odbywa się w oknie Karta badania grupy krwi pacjenta
wywołane za pomocą przycisku Badanie krwi matki:
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Poród 

Wywiad przedporodowy

Na  zakładce  Wywiad  przedporodowy  istnieje  funkcjonalność
polegająca  na  uniemożliwieniu  równoczesnej  edycji  danych  pacjenta,
przez różnych użytkowników. Jeżeli  próby edycji  danych podejmuje się
użytkownik,  a  dane  pacjenta  podlegają  już  edycji  przez  innego
użytkownika, wywołany zostaje komunikat informacyjny o treści: "Dane
są  edytowane  przez  użytkownika  {imię  nazwisko}".  Użycie  przycisku
Ok,  znajdującego  się  w  oknie  komunikatu  informacyjnego  powoduje
odświeżenie danych na zakładce Wywiad przedporodowy. 

Użycie przycisku Wyw. przedporodowy  w zależności  od  wyboru opcji
umożliwia:

· opcja  Wywiad  przedporodowy  -  wywołuje  wydruk  Wywiad
przedporodowy

· opcja  Wywiad  przedporodowy  (pismo)  -  wywołuje  słownik
Szablony  pism  powiązanych  z  klasami  dokumentów,
umożliwiający  wybór  szablonu  dokumentu  do  wydruku  (słownik
zawiera  szablony  powiązane  z  klasą  dokumentu  Wywiad
przedporodowy)

Dodatkowo  okno  Historia  ciąż  i  porodów  wywoływane  jest  z  poziomu
dodatkowego  okna  Ciąża  pacjentki,  poprzez  użycie  przycisku  Historia  ciąż  i
porodów:

Okno  Historia  ciąż  i  porodów  zawiera  dane  ewidencjonowane  w  oknie  Ciąża
pacjentki. Istnieje możliwość edycji tych danych, za pomocą przycisku Edytuj.
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Wywiad przedporodowy

3.15.2 Dane porodu

Tak  samo  jak  informacje  dotyczące  wywiadu  przedporodowego,  tak  i  dane
dotyczące  porodu  zgrupowane  zostały  dodatkowo  na  trzech  dolnych  zakładkach
tematycznych:

· Podsumowanie

· Poród operacyjny

· Zabiegi i powikłania

· Personel

W  pierwszej  dolnej  zakładce  Podsumowanie,  za  pomocą  właściwych  pól,  należy
wprowadzić  najważniejsze  dane  dotyczące  porodu,  przebiegu  i  ram  czasowych
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Poród 

Dane porodu

porodu.  Dodatkowo  uzupełnić  można  informacje  o  wskazaniach  do  cesarskiego
cięcia oraz wprowadzić dodatkowy opis.

Z  poziomu  opisywanej  zakładki  istnieje  możliwość  wydruku  Karty  obserwacji
porodu.  Wydruk  karty  umożliwia  przycisk  widoczny  w  górnej  części  zakładki

.

Uwaga: nazwa pola Początek porodu prezentowana jest w sytuacji kiedy wartość
pola Charakterystyka porodu ustawiona jest na Zabiegowy, w przypadku zmiany
wartości  pola  na  Fizjologiczny  nazwa  pola  zmieni  się  na  Początek  i  okres
porodu.

W  zakładce  Poród  operacyjny  za  pomocą  właściwych  pól,  należy  wprowadzić
najważniejsze dane dotyczące cesarskiego cięcia oraz opisu porodu operacyjnego.

W  kolejnej  dolnej  zakładce  Zabiegi  i  powikłania  użytkownik  ma  możliwość
uzupełnienia  danych  dotyczących  przebiegu  porodu,  zabiegów  po  porodzie  oraz
ewentualnych powikłań porodowych.
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Definiowanie danych dotyczących przebiegu  bieżącego  porodu  (sekcja  tematyczna
Przebieg  bieżącego  porodu)  polega  na  wprowadzaniu  informacji  o  zabiegu,
narkozie,  stosowanych  lekach  podczas  zabiegu,  itd.  Informacje  o  zabiegach  po
porodzie  (sekcja  Zabiegi  po  porodzie)  definiuje  się  poprzez  zaznaczanie
właściwych pól  wyboru.  Aby  określić  dane  dotyczące  powikłań  porodowych  należy
wypełnić pole tekstowe wpisując tekst samodzielnie lub korzystając z dostępnych w
tym  polu  funkcji.  Aktywowanie  tego  pola  polega  na  zaznaczeniu  pola  wyboru
widocznego z prawej strony tytułu sekcji tematycznej Powikłania porodowe:

W kolejnej  zakładce Personel  istnieje możliwość dodawania, edycji  oraz usuwania
danych dotyczących personelu uczestniczącego w porodzie.

Aby dodać personel  uczestniczący  w  porodzie,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj  z

symbolem . Na ekranie pojawi się dodatkowe okno:
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W oknie na rysunku powyżej widnieją trzy pola, z czego tylko dwa są wymagane. W
polu  Imię  i  nazwisko   należy  skorzystać  ze  słownika  Użytkownicy  systemu  i
wybrać  właściwą  pozycję,  czyli  właściwego  członka  personelu.  Następnie  z
rozwijalnej  lity  pola  Rola  należy  wskazać  rolę  wybranego  wcześniej  użytkownika.
Dodatkowo istnieje możliwość określenia specjalności wybranego użytkownika.

Jeżeli w panelu administracyjnym wybrany użytkownik ma
zdefiniowaną specjalność, system podpowie ją automatycznie w
polu Specjalność, tuż po wyborze tego użytkownika ze słownika.

Zatwierdzenie wcześniej  zdefiniowanych  pól  w  opisywanym  oknie  spowoduje  jego
zamkniecie  oraz  automatyczne  dodanie  pozycji  do  tabeli  danych  sekcji  Lista
personelu uczestniczącego. 

Dodawanie  kolejnych  członków  personelu  uczestniczących  w  porodzie  odbywa  się
tak,  jak  opisano  powyżej.  Można  również  edytować  dane  dotyczącego  wybranego
użytkownika  poprzez  zaznaczenie  wybranej  pozycji  w  tabeli  danych  i  użycie
przycisku  Edytuj.  Usuwanie  pozycji  danych  personelu  odbywa  się  poprzez
zaznaczenie właściwej pozycji tabeli i użycie przycisku Usuń.

3.15.3 Edycja danych porodu

Dane porodu są tylko do odczytu. Aby je edytować należy w grupie danych Poród
dodana  została  możliwość  wprowadzania  Danych  porodu  bez  konieczności
określania  Daty  urodzenia  noworodka.  Aby  dodać  Dane  porodu,  należy
wprowadzić  Dane  porodu  z  poziomu  zakładki  Noworodek.  Po  zapisie  danych,
będą one prezentowane w sekcji tematycznej Dane porodu.

Wprowadzenie Danych porodu w zakładce Noworodek:
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Edycja danych porodu

Dostęp do Danych neonatologicznych znajduje się na dolnej zakładce:

Prezentacja wprowadzonych danych na zakładce Poród wraz z ikoną symbolizująca
noworodka  (użycie  ikony  powoduje  przekierowanie  do  zakładki  Noworodek  w
której wprowadzone zostały Dane porodu):
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Dane  osobowe  i  administracyjne  znajdują  się  na  dolnej  zakładce  Dane  osob.  i
adm.:

Przycisk Generuj umożliwia wygenerowanie kolejnego wolnego numeru zgłoszenia
dla  noworodka.  Przycisk  jest  aktywny  tylko  dla  noworodków  z  wprowadzoną  datą
urodzenia oraz jeśli w polu Nr zgłoszenia nie wprowadzono żadnej wartości.

3.15.4 Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

W  grupie  danych  Poród  na  oddziale  typu  położniczego  istnieje  możliwość
wprowadzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Opiekę wprowadza się w
zakładce  KOC.  Widoczność  zakładki  jest  zależna  od  ustawień  parametru
konfiguracyjnego  KOC  -  'Funkcjonalność  koordynowanej  opieki  nad  kobietą  w
ciąży'.  Aby  zakładka  była  widoczna  parametr  konfiguracyjny  musi  być  włączony
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(ustawiony na wartość 1 - 'Tak'). 

Zakładka KOC w grupie danych Poród: 

Zakładka KOC składa się z następujących zakładek oraz sekcji tematycznych:

· sekcji tematycznej Dane pacjentki w której znajdują się pola oraz zakładki:

o W  KOC  od  -  do  -  pola  określające  okres  objęcia  koordynowaną  opieką

pacjentki w ciąży

o Planowany  termin  porodu  -  wymagane  pole  kalendarzowe  określające

planowaną datę porodu pacjentki

o Telefon - pole objęte wymagalnością, zawierające numer telefonu pacjentki

objętej opieką 

o E - mail - pole zawierające adres e-mail pacjentki objętej opieką

· zakładki  Dane  podstawowe  zawierającej  następujące  sekcje  tematyczne,
których ilość pól  jest  zwiększana  lub  zmniejszana  za  pomocą  przycisków  (ikony
plus oraz krzyż) znajdujących się z prawej strony pól:

o Typ jednostki, określający oddział, gabinet lub poradnie sprawujące opiekę

nad  pacjentką,  wartości  pól  nie  podlegają  edycji  (Gabinet  położnej,
Oddział  położniczo  -  ginekologiczny  oraz  Poradnia  położniczo  -
ginekologiczna) 

o Instytucja, określającą placówkę medyczną (np, szpital)  sprawującą opiekę

nad  pacjentką  wartości  listy  pola  określane  są  w  nowym  parametrze
konfiguracyjnym  KOC_INSTYTUCJE  -  'Instytucje  realizujące  opiekę  nad
kobietą ciężarną w ramach KOC' w słowniku Zewnętrzne instytucje wraz z
instytucją główną

o Jednostka  organizacyjna,  określającą  oddział,  pododdział,  gabinet  lub

poradnie sprawującą opiekę nad pacjentką , wartości  listy pola określane są
w nowych parametrach konfiguracyjnych: 

§ KOC_GAB_POL  -  'Gabinety  położnej  realizujące  opiekę  nad  kobietą
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ciężarną w ramach KOC' w słowniku Jednostki organizacyjne Szpitala/
Przychodni (lista gabinetów) 

§ KOC_ODDZ_POL_GIN  -  'Oddziały  położniczo-ginekologiczne  realizujące
opiekę  nad  kobietą  ciężarną  w  ramach  KOC'  w  słowniku  Jednostki
organizacyjne Szpitala/Przychodni (lista oddziałów)

§ KOC_PORAD_GIN_POL -  'Poradnie ginekologiczno-położnicze realizujące
opiekę  nad  kobietą  ciężarną  w  ramach  KOC'  w  słowniku  Jednostki
organizacyjne Szpitala/Przychodni  (lista poradni) 

Zakładka Dane podstawowe wraz z  przyciskami  umożliwiającymi  dodawanie  lub
usuwanie pól w sekcjach tematycznych Typ jednostki, Instytucja oraz Jednostka
organizacyjna: 

· zakładki Realizacja zawierającej obszary:

o Lista  wizyt  i  pobytów  w  ramach  KOC,  w  którym  znajduje  się  listująca

wszystkich wizyty i pobytów oddziałowych w miejscach realizacji opieki KOC,
której  widok  można  regulować  za  pomocą  przycisku  Lista  prosta/lista
hierarchiczna (w drugim przypadku pojawia się tabela z danymi) 

o Szczegóły, w którym znajdują się szczegóły wizyt i pobytów oddziałowych w

miejscach realizacji opieki KOC, prezentowane po wyborze konkretnej wizyty
z listy znajdującej się po prawej stronie. 

Widok  zakładki  na  Realizacja  przy  włączonej  opcji  Lista  hierarchiczna.  Tabela
zawierająca kolumny: Jednostka, Data od, Data do, Lekarz oraz Szczegóły:

Widok zakładki na Realizacja przy włączonej opcji Lista prosta: 
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W  sekcji  tematycznej  Personel  istnieje  możliwość  określenia  personelu
sprawującego  opiekę  nad  pacjentką,  pole  Zawężaj  personel  wg  roli  umożliwia
wybór  tylko  takich  osób,,  które  mają  w  panelu  administracyjnym  przypisaną  rolę
jaka została wybrana w liście z rolami personelu. W przypadku kiedy pole Zawężaj
personel  wg  roli  jest  odznaczone,  to  można  dokonywać  wyboru  personelu  z
pełnego  słownika.  Wartości  listy  pola  określane  są  w  nowym  parametrze
konfiguracyjnym  KOC_PERSONEL_ROLE  -  'Dodatkowe  role  personelu  w  KOC  w
słowniku' w słowniku Rola personelu uczestniczącego w leczeniu. 

· sekcji  tematycznej  Kontakt  w  pilnych  przypadkach  zawierającej  pole
Telefon  -  zawierające  numer  telefonu  określony  jako  wartość  nowego
parametru konfiguracyjnego KOC_TEL_PILNE_PRZYP - 'Telefon do kontaktów
w pilnych przypadkach dla kobiet objętych opieką KOC'

3.15.5 Obsługa atrybutów dodatkowych na zakładce 'Poród'

W  grupie  danych  Poród,  na  zakładce  Poród  istnieje  obsługa  atrybutów
dodatkowych.  Funkcjonalność   włączona  jest,  gdy  istniejący  parametr
CZY_WLACZ_ATRYBUTY_AMMS  -  'Czy  włączona  obsługa  atrybutów  w  systemie
AMMS' przyjmuje wartość '1 - Tak'.

Funkcjonalność  umożliwia  obsługę  dodatkowych  walidacji,  komunikatów  oraz
pozwala  na  wprowadzenie  wartości  dodatkowych  danych  zdefiniowanych  przez
użytkownika.  Warunkiem  działania  jest  odpowiednia  konfiguracja  atrybutów
dodatkowych.  Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  żeby  okres  obowiązywania  atrybutów
obejmował datę początku I okresu porodu. Szczegółowy opis konfiguracji atrybutów
dodatkowych  znajduje  się  w  podręczniku  użytkownika
'AMMS_Panel_konfiguracyjny_Podrecznik_uzytkownika'  (PDF).  Gdy  funkcjonalność
jest włączona w oknie danych porodu dostępny jest przycisk Atrybuty dodatkowe.
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Jeżeli  dla  zdarzenia  Zapis  porodu  istnieje  odpowiednio  skonfigurowany   atrybut
rodzaju  Walidacja  podczas  zapisu  danych  porodu  obsłużona  będzie  zdefiniowana
walidacja.  Może  być  ona  twarda  lub  miękka  w  zależności  od  tego,  czy  atrybut
zdefiniowany jest jako obowiązkowy.

Dla  zdarzenia  Zapis  porodu  istnieje  odpowiednio  zdefiniowany  atrybutu  rodzaju
Komunikat,  wtedy  podczas  zapisu  danych  porodu  pojawi  się  dodatkowy
komunikat.
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Funkcjonalność  atrybutów  dodatkowych  pozwala  również  wprowadzać  i  zapisywać
inne niż na zakładce  Poród  dane istotne  dla  porodu.  W  celu  zdefiniowania  takich
danych  w  oknie  konfiguracji  dla  zdarzenia  Zapis  porodu  wprowadzić  należy
atrybuty dodatkowe rodzaju Atrybut. 

Wartości atrybutów dodatkowych dla porodu wprowadzić można wybierając przycisk
Atrybuty  dodatkowe  w  oknie  porodu.  Okno  do  wprowadzania  wartości  atrybutów
pojawi się również przy zapisie danych porodu. Wprowadzenie danej wartości może
być  wymagane  lub  nie  w  zależności  od  tego,  czy  atrybut  zdefiniowany  jest  jako
obowiązkowy.  
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Funkcjonalność  atrybutów  dodatkowych  dostępna  jest  tylko  dla  porodów
odbywających  się  w  szpitalu  (matka  ma  zarejestrowany  pobyt  powiązany  z
porodem).  

3.16 Karta noworodka

Na Karcie noworodka znajdują się wszystkie dane dotyczące porodu,  noworodka
oraz  jego  matki  i  rodzeństwa.  Ta  grupa  danych  jest  widoczna  w  oknie  z  danymi
pobytu pacjenta tylko dla oddziałów noworodkowych oraz na ekranie danych pobytu
pacjenta na izbie przyjęć, w przypadku gdy  przyjętym  do  szpitala  pacjentem  jest
noworodek.  Większość  danych  na  karcie  noworodka  jest  podpowiadana  zgodnie  z

danymi wprowadzonymi w grupie danych Poród (Poród ). 340
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Okno z kartą noworodka dzieli się na trzy zakładki tematyczne:

· Wywiad przedporodowy

· Poród



363Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Karta noworodka 

Uwaga: W sekcji tematycznej Dane porodu z prawej  strony pola Matka znajduje
się  przycisk  <.  Użycie  pola  powoduje  wyszukanie  danych  matki  na  podstawie
wprowadzonych  dla  pacjenta  danych  opiekuna,  opierając  się  na  numerze  pesel
opiekuna, dla którego jako stopień pokrewieństwa wybrano matka. 

Po pobraniu danych porodu sprawdzany jest status autoryzowanych danych oraz w
razie  konieczności  blokowana  możliwość  edycji  danych.  Jeżeli  użytkownik  nie
posiada  uprawnień  do  edycji  autoryzowanych  danych,  a  konfiguracja  systemu
takich uprawnień wymaga, nie  będzie  możliwości  odblokowywania  tych  danych,  a
podczas  zapisu  wywołana  zostanie  jedynie  metoda  umożliwiająca  powiązanie
danych  noworodka  z  porodem,  nie  zmieniając  statusu  autoryzowanych  danych  w
grupie danych Dane porodu. 

· Noworodek

Pierwsza zakładka Wywiad przedporodowy  służy  do  wprowadzania  niezbędnych
informacji związanych z wywiadem przedporodowym. Zakładka ta została opisana w

rozdziale - Wywiad przedporodowy .

Druga zakładka opisywanego ekranu Poród zawiera najistotniejsze dane dotyczące

porodu, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale: Dane porodu .

Trzecia  zakładka  umożliwia  dodanie  lub  przegląd  danych  noworodka.  Zakładka
została opisana w rozdziale - Noworodek.

Dodatkowo  za  pomocą  przycisku  Karta  zgłoszenia  noworodka  do  USC,  który
widoczny  jest  w  stopce  opisywanego  ekranu,  istnieje  możliwość  wydrukowania
pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.

3.16.1 Wywiad przedporodowy

Pierwsza  zakładka  grupy  danych  Poród  -  Wywiad  przedporodowy  służy  do
wprowadzania  niezbędnych  informacji  związanych  z  wywiadem  przedporodowym.
Dane  dotyczące  wywiadu  przedporodowego  zostały  podzielone  zostały  na  trzy
zakładki, znajdujące się w dolnej części okna:

343

350
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· Ciąża

· Badanie położnicze

· Wywiad ogólny

· Statystyka położnicza

· Starsze rodzeństwo

W  pierwszej  zakładce  dolnej  Ciąża  można  uzupełnić  informacji  o  czasie  trwania
ciąży  oraz  dane  o  ewentualnych  powikłaniach  ciąży,  wypełniając  formularz  w
zakładce Przebieg i ewentualne powikłania ciąży.

W następnej zakładce Badanie położnicze można uzupełnić dane dotyczące badań
związanych z położnictwem.
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W sekcji tematycznej Wymiary położnicze istnieje możliwość przypisania ostatniej
wartości  danego  typu  pomiaru  wprowadzonej  w  ramach  opieki,  poprzez  użycie
przycisku  '<'.  W  przypadku  ręcznego  wpisywania  wartości  w  polach,  sekcji
tematycznej  Wymiary  położnicze,  system  podpowiada  jako  datę  wykonania
pomiaru  datę  wykonania  badania  położniczego.  Zapis  danych  skutkuje  zapisem
formularza  wywiadu  przedporodowego  oraz  określonego  pomiaru,  który  będzie
widoczny w Wynikach pomiarów. Każda modyfikacja wartości  pomiarów  wymiarów
położniczych  skutkuje  modyfikacją  tychże  pomiarów  widocznych  w  Wynikach
pomiarów. 

Następną  zakładką  jest  Wywiad  ogólny,  gdzie  istnieje  możliwość  uzupełnienia
danych wywiadu ogólnego oraz wywiadu rodzinnego.

W  kolejnej  dolnej  zakładce  Statystyka  położnicza  użytkownik  ma  możliwość
wprowadzenia  danych  statystycznych  dotyczących  wszystkich  porodów  pacjentki,
jak na przykład: liczba ciąż, liczba porodów, itd.
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Przycisk  umożliwia  wyliczenie  danych  statystycznych  na  podstawie
poprzednich ciąż i porodów 

Użycie  przycisku  powoduje  wyznaczenie  częściowo  statystyki
położniczej w zakresie:

·  Liczby dzieci ogółem

·  Ilości żywo urodzonych dzieci 

·  Ilości martwo urodzonych dzieci 

·  Ilości ciąż

·  Ilości porodów

Na zakładce Poprzednie ciąże i porody prezentowana jest historia ciąż i  porodów
pacjentki. Jeżeli pacjentka rodziła wcześniej w danej placówce, to dane poprzednich
porodów są już widoczne na zakładce dolnej. Dane na zakładce Poprzednie ciąże i
porody prezentowane są w formie chronologicznej. Na górze formatki  widoczne są
dane ostatniego porodu.
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Istnieje  możliwość  wprowadzenia  informacji  o  ciąży  zakończonej  poronieniem  lub
porodem poza bieżącą placówką. Aby tego  dokonać  należy  użyć  przycisku  Dodaj.
Wywoływane jest w ten sposób dodatkowe okno Poprzednia ciąża/poród:

Dla  istniejących  danych  porodów  istnieje  możliwość  dodania  (przypisania)
noworodków  urodzonych  w  ramach  danego  porodu.  Aby  tego  dokonać,  należy
zaznaczyć istniejącą pozycje na liście Historia ciąż i porodów, następnie w sekcji
tematycznej  Dane  szczegółowe  użyć  przycisku  Dodaj  nowego  noworodka.  W
ten  sposób  wywołane  zostanie  dodatkowe  okno  Noworodek  urodzony  poza
szpitalem, umożliwiające uzupełnienie danych noworodka:
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Dane  w  sekcji  tematycznej  Poprzednie  ciąże  i  porody  można  edytować  lub
usuwać  bezpośrednio  na  tej  zakładce,  tylko  w  przypadku  porodów  spoza  danej
placówki szpitalnej (tej w której odbywa się poród) oraz dla poronień. W przypadku
porodów,  które  odbyły  się  w  danej  placówce  szpitalnej,  możliwość  edycji  danych
porodu, dostępna jest tylko w danych archiwalnych.

W oknie wymagane jest zaznaczenie czy było to urodzenie żywe czy martwe. 

Badanie krwi matki odbywa się w oknie Karta badania grupy krwi pacjenta
wywołane za pomocą przycisku Badanie krwi matki:



369Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Karta noworodka 

Wywiad przedporodowy

Na  zakładce  Wywiad  przedporodowy  istnieje  funkcjonalność
polegająca  na  uniemożliwieniu  równoczesnej  edycji  danych  pacjenta,
przez różnych użytkowników. Jeżeli  próby edycji  danych podejmuje się
użytkownik,  a  dane  pacjenta  podlegają  już  edycji  przez  innego
użytkownika, wywołany zostaje komunikat informacyjny o treści: "Dane
są  edytowane  przez  użytkownika  {imię  nazwisko}".  Użycie  przycisku
Ok,  znajdującego  się  w  oknie  komunikatu  informacyjnego  powoduje
odświeżenie danych na zakładce Wywiad przedporodowy. 

Użycie przycisku Wyw. przedporodowy  w zależności  od  wyboru opcji
umożliwia:

· opcja  Wywiad  przedporodowy  -  wywołuje  wydruk  Wywiad
przedporodowy

· opcja  Wywiad  przedporodowy  (pismo)  -  wywołuje  słownik
Szablony  pism  powiązanych  z  klasami  dokumentów,
umożliwiający  wybór  szablonu  dokumentu  do  wydruku  (słownik
zawiera  szablony  powiązane  z  klasą  dokumentu  Wywiad
przedporodowy)

Dodatkowo  okno  Historia  ciąż  i  porodów  wywoływane  jest  z  poziomu
dodatkowego  okna  Ciąża  pacjentki,  poprzez  użycie  przycisku  Historia  ciąż  i
porodów:

Okno  Historia  ciąż  i  porodów  zawiera  dane  ewidencjonowane  w  oknie  Ciąża
pacjentki. Istnieje możliwość edycji tych danych, za pomocą przycisku Edytuj.
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3.16.2 Dane porodu

Tak  samo  jak  informacje  dotyczące  wywiadu  przedporodowego,  tak  i  dane
dotyczące  porodu  zgrupowane  zostały  dodatkowo  na  trzech  dolnych  zakładkach
tematycznych:

· Podsumowanie

· Poród operacyjny

· Zabiegi i powikłania

· Personel

W  pierwszej  dolnej  zakładce  Podsumowanie,  za  pomocą  właściwych  pól,  należy
wprowadzić  najważniejsze  dane  dotyczące  porodu,  przebiegu  i  ram  czasowych
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porodu.  Dodatkowo  uzupełnić  można  informacje  o  wskazaniach  do  cesarskiego
cięcia oraz wprowadzić dodatkowy opis.

Z  poziomu  opisywanej  zakładki  istnieje  możliwość  wydruku  Karty  obserwacji
porodu.  Wydruk  karty  umożliwia  przycisk  widoczny  w  górnej  części  zakładki

.

Uwaga: nazwa pola Początek porodu prezentowana jest w sytuacji kiedy wartość
pola Charakterystyka porodu ustawiona jest na Zabiegowy, w przypadku zmiany
wartości  pola  na  Fizjologiczny  nazwa  pola  zmieni  się  na  Początek  i  okres
porodu.

W  zakładce  Poród  operacyjny  za  pomocą  właściwych  pól,  należy  wprowadzić
najważniejsze dane dotyczące cesarskiego cięcia oraz opisu porodu operacyjnego.

W  kolejnej  dolnej  zakładce  Zabiegi  i  powikłania  użytkownik  ma  możliwość
uzupełnienia  danych  dotyczących  przebiegu  porodu,  zabiegów  po  porodzie  oraz
ewentualnych powikłań porodowych.
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Definiowanie danych dotyczących przebiegu  bieżącego  porodu  (sekcja  tematyczna
Przebieg  bieżącego  porodu)  polega  na  wprowadzaniu  informacji  o  zabiegu,
narkozie,  stosowanych  lekach  podczas  zabiegu,  itd.  Informacje  o  zabiegach  po
porodzie  (sekcja  Zabiegi  po  porodzie)  definiuje  się  poprzez  zaznaczanie
właściwych pól  wyboru.  Aby  określić  dane  dotyczące  powikłań  porodowych  należy
wypełnić pole tekstowe wpisując tekst samodzielnie lub korzystając z dostępnych w
tym  polu  funkcji.  Aktywowanie  tego  pola  polega  na  zaznaczeniu  pola  wyboru
widocznego z prawej strony tytułu sekcji tematycznej Powikłania porodowe:

W kolejnej  zakładce Personel  istnieje możliwość dodawania, edycji  oraz usuwania
danych dotyczących personelu uczestniczącego w porodzie.

Aby dodać personel  uczestniczący  w  porodzie,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj  z

symbolem . Na ekranie pojawi się dodatkowe okno:
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W oknie na rysunku powyżej widnieją trzy pola, z czego tylko dwa są wymagane. W
polu  Imię  i  nazwisko   należy  skorzystać  ze  słownika  Użytkownicy  systemu  i
wybrać  właściwą  pozycję,  czyli  właściwego  członka  personelu.  Następnie  z
rozwijalnej  lity  pola  Rola  należy  wskazać  rolę  wybranego  wcześniej  użytkownika.
Dodatkowo istnieje możliwość określenia specjalności wybranego użytkownika.

Jeżeli w panelu administracyjnym wybrany użytkownik ma
zdefiniowaną specjalność, system podpowie ją automatycznie w
polu Specjalność, tuż po wyborze tego użytkownika ze słownika.

Zatwierdzenie wcześniej  zdefiniowanych  pól  w  opisywanym  oknie  spowoduje  jego
zamkniecie  oraz  automatyczne  dodanie  pozycji  do  tabeli  danych  sekcji  Lista
personelu uczestniczącego. 

Dodawanie  kolejnych  członków  personelu  uczestniczących  w  porodzie  odbywa  się
tak,  jak  opisano  powyżej.  Można  również  edytować  dane  dotyczącego  wybranego
użytkownika  poprzez  zaznaczenie  wybranej  pozycji  w  tabeli  danych  i  użycie
przycisku  Edytuj.  Usuwanie  pozycji  danych  personelu  odbywa  się  poprzez
zaznaczenie właściwej pozycji tabeli i użycie przycisku Usuń.

3.17 Dane matki

Aby wywołać okno umożliwiające edycje danych matki noworodka należy z poziomu
okna  Dane  pobytu  pacjenta  w  grupie  danych  Karta  noworodka,  w  zakładce
tematycznej Noworodek użyć przycisku Dane matki.
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Użycie przycisku spowoduje wywołanie okna Dane pacjenta na poziomie  zakładki
Dane  podstawowe.  W  oknie  istnieje  możliwość  wpisu  oraz  edycji  danych  matki
noworodka.

3.18 Dostęp do dokumentacji medycznej

Dokumentacja  medyczna  to  zbiór  informacji  i  danych  medycznych  związanych  ze
stanem  zdrowia  pacjentów  oraz  z  udzielonymi  im  świadczeniami  zdrowotnymi.
Każdy  zapis  skojarzony  z  konkretnym  pacjentem  zawierający  jakąkolwiek  daną
medyczną (rozpoznanie, kod  procedury medycznej)  lub  daną  związaną  z  pobytem
pacjenta  w  jednostce  opieki  zdrowotnej  może  być  traktowana  jako  część
dokumentacji medycznej.

Sporządzana  i  prowadzona  przez  szpital  dokumentacja  medyczna  dzieli  się  na
dokumentację  indywidualną  i  zbiorczą  (ze  względu  na  zakres  gromadzonych
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danych)  oraz  na  dokumentację  wewnętrzną  i  zewnętrzną  (ze  względu  na  miejsce
przeznaczenia).  Indywidualna  dokumentacja  medyczna  dotyczy  konkretnego
pacjenta,  natomiast  dokumentacja  zbiorcza  dotyczy  konkretnej  ich  grupy  lub
rodzaju.

3.18.1 Konfiguracja uprawnień dostępu do dokumentacji medycznej

Uprawnienia  dostępu  do  dokumentacji  medycznej  pojawiają  się  dynamicznie  dla
klas dokumentacji, dla których włączono kontrolę uprawnień.

· Kontrolę uprawnień dla klasy dokumentacji można włączyć w następujący sposób.

o Wybór  kolejno  Panel  administracyjny  ->  Konfiguracja  wewnętrzna  ->

Konfiguracja dokumentacji

o Wybór  konkretnego  typu  dokumentu  (np.  Kartę  statystyczną)  i  użycie

przycisku Edytuj

o W  oknie  Edycja  danych  typu  dokumentu  należy  zaznaczyć  pole  wyboru

Kontrola uprawnień

o Po tej  operacji  odpowiednie uprawnienie pojawi  się  w  oknie  nadawania  praw

użytkownikom systemu.
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· Nadawanie uprawnień

Uprawnieniach  dostępu  do  dokumentacji  medycznej  ustawić  można  w
następującym miejscu: Panel administracyjny -> Kontrola dostępu -> użytkownicy
(lub grupy) -> Wyszukanie i wybór użytkownika (lub grupy) -> Prawa systemu.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją:

o W polu Systemy należy wybrać opcję Szpital - leczenie

o W polu Typ obiektu należy wybrać opcję Dokumenty medyczne

o Następnie  należy  zaznaczyć  listę  typów  dokumentów  na  liście  po  prawej

stronie ekranu, do których nadane mają zostać uprawnienia

o Zaznaczyć  prawa  z  listy  po  prawej  stronie,  które  mają  zostać  nadane

użytkownikowi lub grupie.

§ 17001 - Utworzenie/wygenerowanie dokumentu medycznego

§ 17002 - Przegląd dokumentu medycznego

§ 17003 - Usunięcie dokumentu medycznego

§ 17004 - Podpis dokumentu.

o Zapis nadanych uprawnień, poprzez użycie przycisku Zapisz.
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Konfiguracja uprawnień dostępu do dokumentacji medycznej

3.18.2 Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS

Niniejszy  rozdział  opisuje  obsługę  dokumentacji  indywidualnej  (wewnętrznej  i
zewnętrznej),  która  możliwa  jest  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta,  w  grupie
danych  Dokumentacja  medyczna.  Obsługa  Ksiąg,  czyli  dokumentacji  zbiorczej

opisana została w rozdziale:  Obsługa Ksiąg .

Okno  umożliwiające  zarządzanie  dokumentacją  medyczną  w  szpitalu  zostało
podzielone na kilka sekcji tematycznych. W pierwszej z nich - Kryteria użytkownik
ma  możliwość  wyświetlania  typów  dokumentów  o  określonych  w  polach  sekcji
parametrach. Przede wszystkim istnieje możliwość przeglądu  dokumentów  według
wybranego zakresu danych:

· możliwość przeglądu typów dokumentu w kontekście opieki, czyli wszystkich tych
dokumentów, które dotyczą opieki nad pacjentem w szpitalu

· możliwość  przeglądu  tylko  tych  dokumentów,  które  związane  są  z  danym
pobytem pacjenta (pobyt aktualnie obsługiwany)

616
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· możliwość  przeglądu  tych  dokumentów,  które  dotyczą  konkretnego  pacjenta
(wszystkie wystawione dokumenty medyczne aktualnie obsługiwanego pacjenta).

Dodatkowo  system  umożliwia  szerszy  podział  dokumentów  medycznych.  Jest  to
podział  na tak zwane podzakresy, czyli  na  poszczególne  etapy  pobytu  pacjenta  w
szpitalu:

· Domyślny

· Przyjęcie 

· Wypis

· Zgon.

W sekcji Typy dokumentów są wyświetlone wszystkie typy dokumentów zgodnie z
określonymi parametrami w sekcji Kryteria.

Dodatkowo, oprócz nazwy określonego typu dokumentu, w tabeli tej sekcji znajduje
się informacja o liczbie zarejestrowanych dokumentów oraz liczbie wygenerowanych
dokumentów  dla  danego  typu.  Pozycje  zaznaczone  czerwonym  kolorem  czcionki
wskazują,  że  typ  dokumentu  jest  w  danej  jednostce  wymagany.  Wymagalność
obsługi danego typu dokumentu jest także definiowana w Panelu konfiguracyjnym,
w  części  odpowiedzialnej  za  konfigurację  dokumentacji  medycznej.  Dodatkowo  w
tej  części  Panelu  konfiguracyjnego  istnieje  możliwość  określenia,  które  typy
dokumentów dostępne będą dla danego typu jednostki organizacyjnej lub nawet dla
konkretnej jednostki organizacyjnej szpitala. 

Podczas  dodawania  nowego  typu  dokumentów  za  pomocą  przycisku  Dodaj,
zostanie  wywołana  lista  dostępnych  typów  dokumentów  (zgodnie  z  dokonaną
konfiguracją dokumentacji medycznej):
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W  systemie  AMMS  istnieje  dodatkowy  podział  typów  dokumentów  ze  względu  na
mechanizmy ich obsługi:

· Niektóre  typy  dokumentów,  na  przykład  Historia  choroby  czy  Karta
informacyjna,  są  dokumentami,  które  tworzą  się  automatycznie,  czyli  na
podstawie  danych  gromadzonych  w  ramach  pobytu  pacjenta.  Dla  tego  typu
dokumentów  nie  istnieją  osobne  okna,  w  których  wprowadzane  są  dane
źródłowe  tego  dokumentu.  Dokumenty  tego  typu  są  obsługiwane  za  pomocą

mechanizmu szablonu pism. Patrz rozdział: Szablony pism .

· Istnieją  dokumenty,  których  dane  źródłowe  są  wprowadzane  na  osobnych,
wbudowanych w systemie oknach. Takimi  typami  dokumentów są np.  Ankieta
udarowa,  Recepta  czy  Karta  gorączkowa.  Wybór  któregoś  z  tych  typów
dokumentów  spowoduje  wywołanie  osobnego  (wbudowanego)  okna,  w  którym
użytkownik wprowadza dane źródłowe, na podstawie których generowany będzie

dany dokument. Patrz rozdział: Recepta .

· Bardzo  podobne  w  obsłudze  są  dokumenty  formularzowe.  Są  to  typy
dokumentów, których dane źródłowe są wprowadzane w osobnych formularzach
(oknach),  ale  nie  wbudowanych,  tylko  w  osobno  zaprojektowanych  oknach.
Mechanizm  definiowania  formularzy  umożliwia  program  Edytor  formularzy.
Przykładem  tego  typu  dokumentów  są  Formularze  pacjenta,  Formularze

pobytu. Patrz rozdział: Dokumenty formularzowe . 

W tabeli danych sekcji tematycznej Dane i  dokumenty  wyświetlona zostanie lista
wszystkich utworzonych dokumentów dla wybranego typu dokumentu.

383
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W zależności od wybranego typu dokumentu, dostępne są poszczególne opcje. Dla
typu  dokumentu,  dla  którego  określać  można  więcej  niż  jeden  dokument  będzie
aktywna opcja Dodaj. Takimi typami dokumentów są np. Recepta, Karta TISS28
czy  Inne  pisma.  Po  użyciu  tego  przycisku  zostanie  wywołane  dodatkowe  okno,
formularz, pismo, itd  (w zależności  od  tego jakim mechanizmem jest  obsługiwany
wybrany typ dokumentu).     

W  przypadku  kart  TISS28,  system  informuje  o  statusie  rozliczenia  karty:
rozliczona/nierozliczona.

Istnieje  także  możliwość  edycji  wybranego  dokumentu,  co  umożliwia  przycisk

Edytuj  -  symbol  .  Za  pomocą  przycisku  Drukuj  istnieje  możliwość  wydruku
wybranego  z  listy  dokumentu.  Wydrukowany  dokument  zostanie  oznaczony

statusem  -Zmaterializowany.  Każdy  zmaterializowany  dokument  zawiera
numery wersji, które informują o liczbie wydruku danego dokumentu:
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W prawej części tabeli znajduje się informacja o statusie. Widoczna jest  po użyciu
suwaka.

Jako że niektóre typy dokumentów (np. Karta gorączkowa) można edytować oraz
modyfikować,  użytkownik  ma  możliwość  pobrania  dokumentu  sprzed  modyfikacji,
czyli  dokumentu  z  wcześniejszą  wersją.  Należy  zaznaczyć  właściwą  wersje
dokumentu i użyć przycisk Pobierz. 

Jak i dla przycisku Drukuj, tak i dla przycisku Pobierz istnieje możliwość włączenia
opcji  podglądu  (okno  z  podglądem  dokumentu,  przed  jego  wydrukiem),  co

umożliwia przycisk .

Istnieje  również  możliwość  drukowania  zestawu  wybranych  dokumentów  (pism),
przypisanych  do  danej  jednostki  organizacyjnej  szpitala  za  pomocą  przycisku
Drukuj zestaw, który widoczny jest w prawym, dolnym rogu. 
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Zestawy  dokumentów  drukowane  są  w  oparciu  o  następujące  parametry
konfiguracyjne:
· Dla  jednostek  typu  ODDXXX  (Oddziałów)  -  WYDR_ZB_DOD  (Zbiorowe

drukowanie  pism  użytkownika  dla  oddziału).  Parametr  ten  ustawiany  jest
indywidualnie dla JOS).

· Dla  jednostek  typu  IZPXXX  (Izb  Przyjęć)  -  WYDR_ZB_DOD_IP  (Zbiorowe
drukowanie pism użytkownika dla izby przyjęć).

Dodatkowo istnieje możliwość wydruku pełnej (aktualnej) dokumentacji  medycznej
pacjenta  utworzonej  w  ramach  jego  pobytu  w  danej  jednostce  organizacyjnej
szpitala  (izba  przyjęć  bądź  oddział).  Funkcjonalność  ta  dostępna  jest  pod
przyciskiem  Zbiorcze  operacje,  który  widoczny  jest  w  prawym,  dolnym  rogu
opisywanego okna. Jego użycie powoduje wywołanie dodatkowego okna:

Okno  to  prezentuje  listę  aktualnych  dokumentów  utworzonych  w  ramach  pobytu
pacjenta.  Za  pomocą  tej  funkcjonalności  istnieje  także  możliwość  tworzenia  i
generacji zupełnie nowych dokumentów. Za pomocą przycisku Dodaj nowy można
dodawać  nowe  dokumenty,  natomiast  za  pomocą  przycisku  Generuj  można
ponownie  wygenerować  bieżący  dokument.  Poniżej  tabeli  z  listą  dokumentów
widoczny jest  przycisk Drukuj, po użyciu  którego  zaznaczone  dokumenty  zostaną
wydrukowane (z podglądem lub bez, w zależności od wybranej opcji). 

Funkcjonalność  Zbiorczych  operacji  udostępniona  została  również  z  poziomu
grupy zadaniowej Zakończenie pobytu, opisanej w rozdziale: Zakończenie pobytu
na Oddziale.

Pod  przyciskiem  Dokumentacja  kryje  się  dodatkowe  menu,  za  pomocą  którego
można:

· dodać nowy dokument  

· dodać inne pismo

· dokonać zbiorczego wydruku

· wydrukować zestaw dokumentów

· zamówić dokumentacje
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· wydrukować etykietę

· wydrukować opaskę

· powiązać wydruk z drukarką

· dokonać konfiguracji dokumentacji medycznej.

Uwaga!  Jeżeli  połącznie  z  systemem  EDM  zostanie  przerwane  to  poniżej  sekcji
temtycznej  Kryteria  pojawia  się  stosowny  komunikat  w  kolorze  czerwonym
informujący o braku połącznia z EDM.

3.18.2.1 Szablony pism

Dla  wybranych  typów  dokumentów,  np.:  Historia  choroby,Karta  informacyjna,
Karta  Statystyczna  definiowane  są  szablony  pism.  Uprawnienia  do  tworzenia
szablonów pism posiada tylko i wyłącznie administrator systemu. Szablon pisma to
nic  innego  jak  wersja  prezentacyjna  wybranego  typu  dokumentu.  Ten  sam  typ
dokumentu drukowany może być według różnych szablonów. 

Tak  jak  opisano  w  poprzednim  rozdziale,  dokumenty  typu  Historia  choroby  czy
Karta  informacyjna  obsługiwane  są  za  pomocą  mechanizmu  szablonu  pism.  Po
użyciu przycisku Drukuj dla tego typu dokumentów zostanie wywołane dodatkowe
menu,  z  którego  użytkownik  będzie  miał  możliwość  wyboru  właściwego  szablonu
wydruku (innego pisma):

Wybór właściwego szablonu wydruku (pisma) możliwe jest w tym wypadku na dwa
sposoby:

1. Wybór pisma z pozycji preferowanych

2.  Wybór  właściwego  pisma  ze  słownika  Szablonów  pism  powiązanych  z
klasami dokumentów (AMMS) - kliknięcie w Inne...
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Wywołany słownik  zawężony  zostanie  do  szablonów  pism  powiązanych  z  wybraną
klasą (typem) dokumentacji  -  w tym wypadku jest  to Historia choroby. Dodanie
wybranego  szablonu  do  pozycji  preferowanych  jest  możliwe  po  użyciu  przycisku
Dodaj  do  preferowanych.  Pozycja  ta  zostanie  skopiowana  do  folderu
Preferowane  (patrz  rysunek  powyżej)  oraz  do  pozycji  Preferowane  w
dodatkowym menu wywołanym przyciskiem Drukuj.

3.18.2.2 Dokumenty wbudowane

Dokumenty  wbudowane  to  osobne  okna,  w  których  są  wprowadzane  informacje
źródłowe.  Ich  wygląd  oraz  zakres  danych  jest  ustalany  przez  producenta.

Dokumentami tymi są między innymi Karta gorączkowa  i Recepta .

3.18.2.2.1  Karta gorączkowa

Karta gorączkowa to druk z rubrykami do wypełnienia stanu ogólnego pacjenta.

Karta  gorączkowa  jest  drukowana  na  podstawie  wyników  pomiarów.  Można  ją
drukować z poziomu grupy danych Dokumentacja medyczna, wybierając ją z listy
typów  dokumentów  lub  z  poziomu  grupy  danych  Wyniki,  zakładki  tematycznej

Wyniki pomiarów - Wyniki badań i pomiarów .

384 386
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Użycie przycisku Drukuj kartę gorączkową powoduje wywołanie dodatkowego okna z
parametrami wydruku:

Karta Gorączkowa drukowana jest na podstawie zdefiniowanych w systemie
wyników pomiarów danego pacjenta dla wybranego okresu:
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Na  wydruku  Karty  gorączkowej  istnieje  mozliwość  dodania  nazwy  szpitala/
placówki.  To  czy  nazwa  szpitala/placówki  jest  prezentowana  na  wydruku  karty
gorączkowej  zależna  jest  od  ustawień  wartości  parametru  konfiguracyjnego
WARIANT_KARTY_GORACZKOWEJ - 'Wariant karty gorączkowej' oraz parametru
konfiguracyjnego  KARTA_GOR\BLOK_DRUK  -  'Blokowanie  wydruku  danych  na
karcie  gorączkowej'.  Aby  nazwa  była  prezentowana  na  wydruku  parametr
konfiguracyjny WARIANT_KARTY_GORACZKOWEJ -  'Wariant  karty  gorączkowej'
musi  być  ustwiony  na  wartość:  '2  -  Wariant  alternatywny  (nr  2)'  a  parametr
konfiguracyjny  KARTA_GOR\BLOK_DRUK  -   'Blokowanie  wydruku  danych  na
karcie  gorączkowej'  nie  może  być  ustawiony  na  wartość:  '9  -  Nazwa  placówki  w
nagłówku  karty  gorączkowej  (wariant  2)'.  Wartość  '9'  na  liście  parametru
konfiguracyjnego powoduje, że nazwa szpitala nie jest prezentowana w nagłówku. 

Uwaga! Podczas wydruku karty, istnieje możliwość umieszczania na wydruku karty
gorączkowej  pomiarów  z  innych  pobytów  z  określonego  okresu  wydruku  karty
gorączkowej.  Możliwość  wydruku  pomiarów  z  innych  pobytów  oparta  jest  o
parametr konfiguracyjny KARTA_GOR_POMIAR_POBYT - 'Ograniczenie pomiarów
do danego pobytu oddziałowego na karcie gorączkowej'. Jeżeli  parametr przyjmuje
wartość  '1-Tak'  zakres  pomiarów  i  innych  danych  o  leczeniu  ograniczony  jest  do
danego pobytu oddziałowego. Jeżeli parametr przyjmuje wartość '0 - Nie', wówczas
prezentowane  są  również  pomiary  spoza  pobytu  z  zakresu  dat  określonego  dla
karty.

Uwaga!  Istnieje  możliwość  określenia,  dla  których  danych  prezentowanych  na
wydruku  karty  gorączkowej  wysokość  wiersza  będzie  wynosiła  co  najmniej  dwie
linie. Służy do tego parametr konfiguracyjny KARTA_GOR_POMIAR_PODW_WYS
-  'Rodzaje  pomiarów,  dla  których  wysokość  wiersza  na  karcie  gorączkowej  będzie
wynosiła  co  najmniej  na  dwie  linie'.  Dane,  dla  których  określana  jest  wysokość
wiersza wybierane są ze  słownika  'Dane,  które  mogą  być  prezentowane  na  karcie
gorączkowej'.

Uwaga!  Widoczność  danych  pomiarów  prezentowanego  na  wydruku  karty
gorączkowej  uzależniono  od  ustawienia  parametru  konfiguracyjnego  KARTA_GOR
\BLOK_DRUK - 'Blokowanie wydruku danych na karcie gorączkowej'

Proces  rejestrowania  pomiarów  został  opisany  w  rozdziale  -  Proces  rejestrowania

pomiarów .

3.18.2.2.2  Recepta

W części z  dokumentacją medyczną istnieje możliwość zewidencjonowania recepty
dla pacjenta. Aby dodać receptę do dokumentacji, należy użyć przycisku Dodaj na

308
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liście  typów  dokumentów,  a  następnie  wyszukać  receptę  wśród  innych  typów
dokumentów i kliknąć w Wybierz:

Po  wyborze  recepty  z  listy  dostępnych  typów  dokumentów  system  wywoła  okno
Recepty  umożliwiające  dodanie  do  istniejącej  już  dokumentacji  medycznej
kolejnego dokumentu - Recepty:

Powyższe okno podzielone jest na kilka sekcji tematycznych. Dwie pierwsze sekcje:
Dane  podstawowe  oraz  Dane  wystawienia  zawierają  m.  in.  informacje
dotyczące  płatnika,  uprawnień  pacjenta,  osoby  wystawiającej  daną  receptę
(domyślnie podpowiadany jest aktualnie zalogowany użytkownik), datę wystawienia
(podpowiadana bieżąca data) oraz inne dane istotne podczas wystawiania recepty.

Dodawanie  leków  do  recepty  odbywa  się  w  sekcji  tematycznej  Leki  poprzez
wyszukanie leku w Słowniku leków. 
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Słownikiem  leków  może  być:  Własny  słownik  leków  (Leki
pacjenta), Słownik BAZYL (Baza leków), lub Słownik BLOZ, a od
tego  który  z  nich  zostanie  wyświetlony,  zależy  odpowiednia
konfiguracja  systemu,  która  opisana  została  w  kolejnym  rozdziale:

Konfiguracja wyświetlania rodzaju słownika na recepcie .

W  polu  tekstowym  słownika  należy  wpisać  właściwy  lek  i  użyć  przycisk  poleceń
Szukaj.  Pozycję  z  wyszukanym  lekiem  należy  dwukrotnie  kliknąć,  wówczas  lek
pojawi się w sekcji  Leki. Wyszukane leki  w sekcji  Słownik leków  można zawęzić
do tych refundowanych, preferowanych lub z pominięciem wycofanych dzięki polom
wyboru znajdującym się nad tabelą. Na jednej  recepcie, można wprowadzić  więcej
niż jeden lek, powtarzając czynności  opisane powyżej.  Zamknięcie  słownika  leków

odbywa się poprzez kliknięcie w  widoczny z prawej strony tabeli ze słownikiem.

Po  wyszukaniu  i  wybraniu  wszystkich  leków,  które  mają  znaleźć  się  na  recepcie
należy  dla  każdej  z  pozycji  leku  (tabela  danych  w  sekcji  Leki)  określić  właściwe
dane  (pola)  w  sekcji  tematycznej  Dane  leku.  W  przypadku  zwykłego  leku  (nie
psychotropowego)  należy  określić  Ilość  wystawianego  na  recepcie  leku.  Jeżeli  do
recepty  dodany  został  lek  psychotropowy,  wtedy  oprócz  ilości,  dodatkowo  należy
Jednostkę,  gdzie  ilość  substancji  czynnej  dla  leku  psychotropowego/narkotyku
wyliczana jest automatycznie przez system.

Leki zawierające substancje psychotropowe lub odurzające muszą
być przepisywane na osobnych receptach - taki komunikat pojawi
się w sytuacji  gdy do listy leków na recepcie  użytkownik  będzie
chciał dodać lek psychotropowy:

391
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Przycisk  Szczegóły  jest  widoczny  gdy  skonfigurowana  jest
obsługa  słownika  BAZYL.  W  przypadku  gdy  nie  jest
skonfigurowana obsługa słownika BAZYL przycisk Szczegóły  nie
jest widoczny.

Pole  wyboru  Ilość  słownie  na  recepcie  także  jest  związane  z  środkami
odurzającymi  i  psychotropowymi,  ale  z  wydrukiem  wystawianej  recepty.  Jego
zaznaczenie  spowoduje,  że  na  wydruku  recepty  podana  zostanie  słownie  ilość
środków odkurzających lub substancji psychotropowych (jeżeli wybrany lek zawiera
takowe substancje). Zaznaczenie pola wyboru Nie zmieniać będzie  oznaczać brak
możliwości wydania leku zamiennego.

W  sekcji  tematycznej  Uwagi  użytkownik  może  określić  dodatkowe  informacje/
uwagi odnośnie wybranego leku. Widoczne będą one pod nazwą i  ilościom leku na
wydruku recepty.

W sekcji tematycznej Zalecenia użytkownik może wprowadzić informacje dotyczące
zaleceń  lekarza.  Zalecenia  wydrukować  można  po  zapisie  recepty  poprzez  użycie
przycisku poleceń Drukuj zalecenia. 

Zapisanie danych wystawianej recepty odbywa się za pomocą przycisku Zapisz. Po
zapisaniu  wystawionej  recepty  użytkownik  ma  możliwość  wydrukowania  jej
(przycisk  Drukuj)  lub  zamknięcie  okna  z  zapisanymi  danymi  recepty  (przycisk
Zamknij).  

Po zapisaniu danych recepty  istnieje  możliwość  jej  powielenia  pozostając  w  oknie
Recepty poprzez użycie przycisku Powiel:
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Użycie przycisku Powiel  spowoduje wyświetlenie kolejnej  zakładki  z  przepisanymi
danymi powielanej recepty:

 

Istnieje także możliwość dodawania kolejnych recept  pozostając w  oknie  Recepty
poprzez  użycie  przycisku  Nowa  (lub  wybierając  lek  psychotropowy  z  listy
słownika). Użycie tego przycisku (lub  wybranie  leku  psychotropowego)  spowoduje
wyświetlenie dodatkowej zakładki z numerem dodawanej recepty:
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Po zamknięciu okna Recepta, dokument ten będzie widoczny na liście pozostałych
dokumentów medycznych danego pacjenta:

Receptę  można  drukować  TYLKO  z  puli  lekarza  zalogowanego.  Jeżeli
wystawiającym jest inny lekarz to tworzona jest kopia recepty. 

Ponowny  wydruk  recepty  już  wydrukowanej  powoduje  utworzenie  kopii,  ale  z
nowym numerem.  

3.18.2.2.2.1  Konfiguracja wyświetlania rodzaju słownika na recepcie

Najistotniejszą informacją, jaka znajduje się na recepcie pacjenta jest  lek. Podczas
wystawiania recepty należy ze słownika leków wybrać właściwą pozycję, co opisane

zostało w poprzednim rozdziale: Recepta . To z jakiego słownika wybierany będzie
lek zależy od właściwej konfiguracji systemu, a dokładnie od właściwego ustawienia
parametru  konfiguracyjnego:  RECEPTA\SLOW_LEKOW  -  'Czy  na  recepcie

386
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wywoływany własny słownik leków'.

Jeżeli  wartością  opisywanego  parametru  będzie  1  -  własny  słownik  leków,  wtedy
wywoływanym  słownikiem  podczas  wystawiania  leku  na  recepcie  będzie  Własny
słownik  leków  (Leki  pacjenta),  jeśli  wartością  tego  parametru  będzie  2  -  słownik
leków BLOZ, wtedy lek na recepcie wybierany będzie ze słownika BLOZ (Baza leków
BLOZ). Natomiast jeśli opisywany parametr przyjmować będzie wartość 0 - słownik
leków BAZYL, wtedy lek wybierany będzie ze słownika BAZYL (Baza leków BAZYL).
Domyślną  wartości  parametru  RECEPTA\SLOW_LEKOW  jest  wartość  0,  czyli
słownik leków BAZYL.

Własny słownik leków (Leki pacjenta)

Słownik leków BLOZ (Baza leków BLOZ)
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Słownik leków BAZYL (Baza leków BAZYL)

3.18.2.2.2.2  Interakcje

W  przypadku,  gdy  na  recepcie  zaordynowano  więcej  niż  jeden  lek,  możliwe  jest
wystąpienie interakcji pomiędzy lekami. Po wprowadzeniu nazw leków, dawkowania,
ilości,  jednostek  i  odpłatności,  używając  przycisku  Interakcje,  można  uzyskać
informacje o wzajemnym oddziaływaniu przepisanych leków.

W systemie, za pomocą kolorów, wyróżniono pięć rodzajów interakcji:

oznacza brak informacji o jakichkolwiek interakcjach pomiędzy lekami

symbolizuje mało istotną interakcję

oznacza istotną interakcję
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symbolizuję interakcję bardzo istotną

oznacza interakcję bez znaczenia, z uwagi na niską moc składnika.

Po najechaniu kursorem na przycisk Interakcje, wyświetlony zostanie komunikat o
kolorze interakcji zachodzącej pomiędzy lekami.

Po  użyciu  przycisku  Interakcje  nastąpi  przejście  do  okna  o  tej  samej  nazwie,  w
którym  szczegółowo  opisano  interakcje  pomiędzy  wszystkimi  zaordynowanymi
lekami.

Po  zaznaczeniu  pola  Tylko  zachodzące  interakcje,  system  wyświetli  w  tabeli
zachodzące interakcje pomiędzy lekami, z pominięciem braku interakcji.
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3.18.2.2.2.3  Kopiowanie recept

W oknie Recepty umożliwiono skopiowanie recept z poprzedniej wizyty pacjenta. W
tym  celu  należy  wybrać  przycisk  Kopiuj  z  poprzedniego  pobytu  pacjenta  w
jednostce. Na liście przycisku dodatkowo znajdują się  opcje  kopiowania  z  innych
pobytów oraz kopiowania z poprzedniej porady pacjenta.

Po wybraniu właściwej opcji, system przechodzi do okna Kopiowanie recept, gdzie
znajduje się zestawienie poprzednich  pobytów/wizyt  pacjenta  (zgodnie  z  wybraną
opcją)  wraz  z  przepisanymi  lekami  recepty.  Użycie  przycisku  Kopiuj  spowoduje
powrót  do  okna  Recepty,  gdzie  zostaną  skopiowane  leki  z  poprzednich  wizyt/
pobytów pacjenta.



Dostęp do dokumentacji medycznej 

396 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS

w  oknie  Kopiowanie  recept  pola  Od;do  oraz  Jednostka  i
przycisk Szukaj są odblokowane w przypadku kopiowania recept z
innych pobytów.

3.18.2.2.2.4  Szablon recepty

W  przypadku,  kiedy  określony  rodzaj  leku,  jest  często  wykorzystywany  przez
użytkownika,  istnieje  możliwość  wygenerowania  szablonu  recepty,  bądź
wykorzystania istniejącego szablonu recepty. 

Tworzenie oraz kopiowanie szablonów recept możliwe jest z poziomu okna Recepty.
Aby dokonać jednej z czynności, należy wybrać przycisk Zapisz szablon recepty/
Kopiuj recepty z szablony.
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Aby  zapisać  nowy  szablon  recepty  należy  użyć  opcji  Zapisz  szablon  recepty.
Utworzenie  nowego  szablony  recepty  możliwe  jest  tylko  po  wyborze  co  najmniej
jednej pozycji leku ze słownika leków. Wybór jednego lub kilku leków, uzupełnienie
danych leku oraz użycie  przycisku  Zapisz  powoduję  dodanie  szablonu  recepty  do
słownika szablonów recept.

Aby wykorzystać istniejący szablon recepty, należy wybrać opcję Kopiuj recepty z
szablony. Spowoduje to wywołanie okna Kopiowanie szablonów recept. W oknie
istnieję  możliwość  wyboru  szablonu  recepty  z  listy,  poprzez  zaznaczenie  pola
wyboru,  znajdującego  się  przy  nazwie  szablonu,  oraz  użycie  przycisku  Kopiuj.
Spowoduje to dodanie szablonu recepty do listy okna Recepty.
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3.18.2.3 Karta TISS

Karta  TISS  (Terapeutyczna  Skala  Interwencji  Medycznych)  określa  punktacje
pacjenta w tzw. skali TISS 28. W karcie określane oraz punktowane są: 

· Czynności podstawowe

· Oddech

· Krążenie

· Nerki 

· Metabolizm

· Inne interwencje

· Ośrodkowy układ nerwowy

· Cechy pobytu na OAiIT

Aby wywołać okno Karta TISS należy wybrać opcję Karta TISS28 znajdującą się w
sekcji tematycznej Typ dokumentu.
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W wywołanym oknie Karta TISS należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru oraz
użyć przycisku Zapisz bądź przycisku Zapisz i autoryzuj.

Użycie  jednego  z  przycisków  spowoduje  aktywacje  niedostępnych  wcześniej
przycisków ( Drukuj, Rozlicz kartę, Nowa karta TISS, Powiel kartę TISS, Usuń
):

 

3.18.2.3.1  Ewidencja kart TISS w kontekście pobytu

Ewidencja  kart  TISS  w  kontekście  pobytu  odbywa  się  z  poziomu  panelu  (1),  w
którym  wyświetlana  jest  lista  kart  TISS  zaewidencjonowanych  w  ramach
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aktualnego pobytu. Lista prezentuje dane w kolumnach:

· Data oceny

· Oceniający

· Liczba punktów

Dane tabeli można filtrować dwoma znacznikami:

· Pokaż braki (po zaznaczeniu na liście pojawią się dni, w których nie dodano kart
dla danego pobytu)

· Wszystkie (po zaznaczeniu na liście  prezentowane  będą  katy  uzupełnione  jak  i
brakujące).

2. Dodawanie nowej karty TISS można zrealizować poprzez: 

· dwuklik na pozycji - w dniu w którym nie dodano jeszcze karty. Na nowo otwartej
zakładce pole Data oceny (2)  będzie uzupełnione datą zgodnie z datą wybranej
pozycji

· użycie przycisku Nowa karta TISS (3) na dowolnej zakładce z danymi karty. Na
nowo otwartej zakładce pole Data oceny (2) będzie uzupełnione datą dzisiejszą

3. Powielenie karty można zrealizować poprzez przycisk Powiel kartę TISS  (4)  na
zakładce z danymi karty którą użytkownik chce powielić. Na nowo otwartej zakładce
pole Data oceny (2) będzie puste.

4. Edycję karty można zrealizować poprzez dwuklik na pozycji  –  w dniu, w którym
zaewidencjonowano już kartę

5. Usunięcie karty można zrealizować poprzez przycisk Usuń na zakładce z danymi
karty którą użytkownik chce usunąć

6.  Przycisk  Zapisz  wszystkie  (5)  umożliwiający  zapis  wszystkich  otwartych,  nie
zapisanych  kart.  Karty  które  nie  zostały  zapisane  oznaczone  są  symbolem  *  w
nazwie zakładki np. *15-04-2015.
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3.18.2.3.2  Powielanie karty TISS

Aby powielić  karte TISS należy dokonać wyboru istniejącej  karty a następnie użyć
przycisku Powiel kartę TISS.

Użycie  przycisku  Powiel  kartę  TISS  spowoduje  wywołanie  nowej  zakładki  (karty
TISS) z pustą wartością daty, pustym polem Data oceny  (pole wymagane, próba
zapisu danych bez określenia daty powoduje wymuszenie przez system wypełnienia
pola  poprzez  komunikat  walidacyjny),  wypełnionym  polem  Wypełniający
(wartością  w  polu  jest  nazwisko  aktulanie  zalogowanego  użytkownika)  oraz
powieloną  oceną  z  poprzedniej  karty.  Dodanie  karty  zatwirdza  się  poprzez  użycie
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przycisku Zapisz. 

3.18.2.4 Karta SGA

Karta  Subiektywna  globalna  ocena  stanu  odżywienia  (SGA)  określa  stan
odżywienia pacjenta według określonych w karcie parametrów.

Wybór karty spośród rodzaju dokumentów:

Okno Karta oceny SGA, składające się z dwóch zkładek:

· Wywiad 

· Dane dodatkowe
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3.18.2.5 Karta psychiatryczna

Karta psychiatryczna dostępna z poziomu grupy danych Dane medyczne tylko dla
oddziałów psychiatrycznych. 

Aby dodać nową kartę psychiatryczną  należy  użyć  przycisku  Dodaj,  znajdującego
się w sekcji tematycznej Typy dokumentów.
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W  wywołany  oknie  modalnym  Wybierz  rodzaj  dokumentu  należy  wybrać  opcje
Karta psychiatryczna.

Wybór  opcji  Karta  psychiatryczna  spowoduje  wywołanie  okna  Karta
statystyczna psychiatryczna w którym należy uzupełnić dane pacjenta w zakresie
danych  podstawowych,  przyjęcia  i  wypisu,  czego  dokonuje  się  w  poszczególnych
sekcjach.



405Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Dostęp do dokumentacji medycznej 

Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS

3.18.2.6 Karta wzmożonego nadzoru SOR

Karta  wzmożonego  nadzoru  w  SOR  zakładana  jest  pacjentowi,  który  wymaga
specjalnej  opieki  podczas  pobytu  na  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym.  Dla
danego  pobytu  może  istnieć  tylko  jeden  otwarty  taki  dokument.  Podczas
zakończenia  pobytu  poprzez  wypis,  przeniesienie  lub  zgon,  jeżeli  istnieje  otwarta
karta, system wymaga jej zamknięcia. 

Okno Karta wzmożonego nadzoru SOR podzielone jest na trzy zakładki:

· Dane ogólne 
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Na  zakładce  znajdują  się  dane  podstawowe  dotyczące  rodzaju  karty  (Karta
podstawowa  lub  Karta  pediatryczna),  okresu  obowiązywania,  pielęgniarki
nadzorującej prowadzenie karty oraz dostępu dożylnego. 

· Wyniki pomiarów

Na  zakładce  jest  możliwość  wprowadzenia  i  przeglądu  wszystkich  pomiarów
charakterystycznych  dla  karty  wzmożonego  nadzoru  SOR  (nie  tylko  pomiarów
określonych  w  parametrze  K_NADZ_SOR_POMIAR_UTR_PLYN  -  'Lista
dodatkowych  pomiarów  dla  karty  wzmożonego  nadzoru  SOR  związanych  z  utratą
płynów'  oraz K_NADZ_SOR_POMIAR_PODAZ - 'Lista dodatkowych pomiarów dla
karty wzmożonego nadzoru SOR związanych z podażą płynów').
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· Podanie leku

Na  zakładce  znajdują  się  informacje  o  lekach  podanych  w  okresie  wzmożonego
nadzoru określonym dla karty.    

System  domyślnie  określa  rodzaj  karty  w  zależności  od  wieku  pacjenta  (Karta
podstawowa lub Karta pediatryczna). Istnieje jednak możliwość zmiany rodzaju
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karty.  W  zależności  od  wybranego  rodzaju  karty  generowany  jest  odpowiedni
wydruk Karta wzmożonego nadzoru w SOR lub  Karta  wzmożonego  nadzoru
w SOR (Karta pediatryczna).

Na  wydruku  Karta  wzmożonego  nadzoru  w  SOR  obsłużono  nowe  parametry
konfiguracyjne:

· K_NADZ_SOR_POMIAR_UTR_PLYN  -  'Lista  dodatkowych  pomiarów  dla  karty
wzmożonego nadzoru SOR związanych z utratą płynów'

Parametr umożliwia wybór ze słownika Słownik pomiarów wybranych dla karty
nadzoru  SOR  dodatkowych  pomiarów  związanych  z  utratą  płynów,  które
umieszczone  zostaną  na  wydruku  Karty  wzmożonego  nadzoru  SOR  w  sekcji
Utrata płynów.

· K_NADZ_SOR_POMIAR_PODAZ  -  'Lista  dodatkowych  pomiarów  dla  karty
wzmożonego nadzoru SOR związanych z podażą płynów' 

Parametr umożliwia wybór ze słownika Słownik pomiarów wybranych dla karty
nadzoru SOR pomiarów związanych z podażą płynów, które  umieszczone  zostaną
na wydruku Karty wzmożonego nadzoru SOR w sekcji Podaż płynów.
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3.18.2.7 Ankieta udarowa

Ankieta  udarowa  wypełniana  jest  w  momencie  wystąpienia  udaru  u  pacjenta.
Zawiera ona dane podstawowe oraz kliniczne dotyczące udaru.

Aby uzyskać dostęp  do ankiety udarowej należy  w  grupie  danych  Dokumentacja
medyczna  w  sekcji  tematycznej  Typy  dokumentów  wybrać  opcje  Ankieta
udarowa,  lub  jeżeli  nie  ma  jej  na  liście  poprzez  dodanie  jej  z  poziomu  okna
modalnego  Wybierz  rodzaj  dokumentu,wywoływanego  za  pomocą  przycisku
Dodaj.

Wybór  opcji  Ankieta  udarowa  spowoduje  wywołanie  okna  Ankieta  udarowa,
które podzielone jest na dwie zakładki: Dane podstawowe oraz Dane Kliniczne.
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3.18.2.8 Karta obserwacji centralnego cewnika naczyniowego

Karta  obserwacji  centralnego  cewnika  naczyniowego  wypełniana  jest  w  sytuacji
kiedy wobec pacjenta zostało zastosowane cewnikowanie.

Aby uzyskać dostęp  do ankiety udarowej należy  w  grupie  danych  Dokumentacja
medyczna  w  sekcji  tematycznej  Typy  dokumentów  wybrać  opcje  Karta
obserwacji  centralnego cewnika naczyniowego, lub  jeżeli  nie ma jej  na  liście
poprzez  dodanie  jej  z  poziomu  okna  modalnego  Wybierz  rodzaj
dokumentu,wywoływanego za pomocą przycisku Dodaj.
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Wybór opcji  Karta obserwacji  centralnego  cewnika  naczyniowego  spowoduje
wywołanie  okna  Karta  obserwacji  centralnego  cewnika  naczyniowego,  które
podzielone jest na dwie zakładki: Dane podstawowe oraz Dane obserwacji.
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3.18.2.9 Wywiad przedporodowy

Dostęp  do  dokumentacji  medycznej  'Wywiad  przedporodowy'  jest  zależny  od
ustawień  parametru  konfiguracyjnego  REJ_NOWORODKOW  -  'Czy  oddział
obsługuje  rejestrację  porodów  i  noworodków',  który  jest  odpowiedzialny  za
włączenie/wyłączenie  obsługi  rejestracji  porodów  i  noworodków  dla  danego
oddziału..  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny  jest  ustawiony  na  wartość  '1  -  Tak
(obsługa  rejestracji  porodów  i  noworodków)'  to  użytkownik  ma  dostęp  do
dokumentacji medycznej  Wywiad przedporodowy, jeżeli  paramtr konfiguracyjny
ustawiony jest na wartość '0 - Nie (brak obsługi rejestracji porodów i noworodków)'
to  użytkownik  nie  ma  dostępu  do  dokumentacji  medycznej  Wywiad
przedporodowy. 

Dwukilk  na  opcji  Wywiad  przedporodowy  powoduje  wywołanie  okna  System
AMMS  domyślnie ustawiony na zakładkę Ciąża która  jest  przebudowaną  zakładką
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Wywiad przedporodowy znadującą się w grupie danych Ciąża. W poszczególnych
zakładkach istnieje możliwość wprowadzania danych przedporodowych.

3.18.2.10 Dokumenty formularzowe

W  grupie  danych  Dokumentacja  medyczna  istnieje  możliwość  zarejestrowania
osobnych formularzy dokumentacji medycznej dla zmiennych:

· Dane pacjenta

· Dane pobytu.

Aby  dodać  taki  formularz  do  dokumentacji  należy  użyć  przycisku  Dodaj
znajdującego się nad listą typów dokumentów, a następnie wybrać jedna z opcji:

· Formularz pacjentów

· Formularz pobytu
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Opcje  Formularze  pacjenta  oraz  Formularze  pobytu,  widoczne
będą  w  oknie  modalnym  Wybierz  rodzaj  dokumentu,  tylko  jeśli  w
aplikacji  służącej  do  tworzenia  formularzy,  zostały  zdefiniowanie
formularze dla tych dwóch zmiennych.

Następnie system zaprezentuje listę dostępnych formularzy wskazanego typu:

Po wyborze formularza zostanie zaprezentowany ekran umożliwiający edycję danych
oraz zapis formularza:

Po  zamknięciu  ekranu  edycji  formularz  będzie  widoczny  na  liście  dokumentów
medycznych związanych z pobytem lub pacjentem.
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Jeśli  do  formularza  dołączono  możliwość  wydruku  to  z  okna  dokumentacji
medycznej  będzie  możliwość  wydrukowania  dokumentu  powiązanego  z
formularzem.

Uwaga:  W  przypadku  wyboru  pola  'Wymagana  modyfikacja  użytkownika',  w
dodatkowym  oknie  'Właściwości  składnika:  Formularz',  w  oknie  'Edytor  szablonu
formularza',  wymagane  jest  wprowadzenie  jakiejkolwiek  danej  podczas  ewidencji
formularza dokumentacji medycznej w grupie danych 'Dokumentacja medyczna' ->
'formularze pobytu/pacjenta':
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3.18.2.10.1  Zgłoszenie formularzu niebieksiej karty

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  niebieskiej  karty
należy  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta,  w  grupie  danych  Dokumentacja
medyczna  po  ustawieniu  zakresu  danych  na  Pacjent  spośród  typu  dokumentu
Formularze  pobytu  wybrać  w  dodatkowym  oknie  (pojawiającym  się  po
dwukrotnym  kliknięciu  lewym  przyciskiem  myszy  na  wybrany  typ  dokumentu)
Formularze dokumentów opcję Niebieska karta - A.

W  ten  sposób  wyświetlony  zostanie  ekran  z  właściwym  formularzem  Niebieska
karta - A w którym należy uzupełnić dane dotyczące zgłoszenia:

3.18.2.10.2  Wydanie dokumentów pacjentowi

Za pomocą przycisku Wydania dokumentacji (widocznego w stopce ekranu z listą
dokumentacji  medycznej  pacjenta)  istnieje  możliwość  odnotowania  faktu  wydania
wszystkich  zmaterializowanych  dokumentów  medycznych  dotyczących  danego
pacjenta.
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Ekran  wywołany  przyciskiem  Wydania  dokumentacji  podzielony  jest  na  trzy
sekcje tematyczne:

· Lista  wydań  -  lista  dokonanych  wydań  dokumentacji  z  informacją  o  dacie  i
godzinie wydania oraz o osobie dokonującej wydanie.

· Dane  wydania  -  pola  z  informacjami  o  osobie  wydającej  dokumenty,  o  dniu  i
godzinie tego  wydania  oraz  dodatkowe  uwagi  wprowadzone  podczas  wydawania
dokumentów. Wszystkie te trzy pola można edytować.

· Lista  dokumentów  -  tabela  danych  zawierająca  listę  dokumentów  wydanych
pacjentowi.

Dokonanie  wydania  dokumentów  pacjentowi  odbywa  się  za  pomocą  przycisku
Dodaj,  który  wywołuje  kolejny  ekran  z  listą  wszystkich  zmaterializowanych
dokumentów pacjenta:

Wydanie  dokumentacji  pacjentowi  polega  na  określeniu  osoby  wydającej,  daty
wydania  oraz  wyborze  właściwych  dokumentów  z  listy.  Wybór  pojedynczych
dokumentów  polega  na  zaznaczaniu  właściwego  pola  wyboru  w  odpowiednim
wierszu tabeli,  natomiast  zaznaczenie wszystkich  dokumentów  w  tabeli  polega  na
zaznaczeniu jednego pola wyboru w nagłówku ostatniej kolumny tabeli danych:
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Użycie przycisku Zapisz spowoduje zapisanie wykonanych czynności oraz powrót do
listy wydań i dodanie kolejnej pozycji do listy wydań:

Pole  jednokrotnego  wyboru  Postać  udostępnionej  dokumentacji  umożliwia
wskazanie  rodzaju  wydawanej  dokumentacji,  w  ramach  którego  dostępne  są
następujące wartości 

· papierowa - wartość domyślna

· elektroniczna

Istnieje możliwość zmiany domyślnej postaci udostępnianej  dokumentacji, poprzez
użycie  prawego  przycisku  myszy  w  obszarze  danej  wartości  i  wybranie  z  menu
kontekstowego opcji Zapisz ustawienia.

Przycisk  Eksportuj  dokumenty,  który  jest  aktywny  dla  zapisanej  dokumentacji
medycznej  wydawanej  w  formie  elektronicznej  (przycisk  jest  nieaktywny  podczas
dodawania lub edycji wydania). Przycisk umożliwia wygenerowanie skompresowanej
paczki zawierającej wybrane dokumenty w formacie ZIP.

Po  pobraniu  dokumentów  z  Repozytorium  EDM  i  wygenerowaniu  pliku  .zip,
wyświetlane  jest  powiadomienie  systemowe  z  linkiem  do  pobrania  pliku,  którego
użycie umożliwia pobranie pliku ZIP, który można następnie zapisać na wybranym
nośniku danych.
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Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS

Na  zakładce  Oczekujące  eksporty  widoczne  są  wszystkie  oczekujące  eksporty
dokumentów wykonane przez  użytkownika.  Po  pobraniu  pliku  ZIP,  powiadomienie
jest usuwane z listy.

3.18.3 Integracja systemu AMMS z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej (EDM)

· Umożliwiono  przechowywanie  dokumentacji  medycznej  tworzonej  w  systemie
AMMS w Repozytorium EDM (Wymaga wdrożenia modułu Repozytorium EDM).

· Dokumenty  elektroniczne  generowane  są  tak  jak  dotychczas  generowane  były
dokumenty  papierowe  za  pomocą  opcji  "Drukuj".  Następnie  dokumenty  takie  w
sposób  automatyczny  i  niewidoczny  dla  użytkownika  przekazywane  są  do
Repozytorium EDM.

· Przegląd  dokumentacji  przechowywanej  w  Repozytorium  EDM  możliwy  jest
bezpośrednio  w  systemie  AMMS  za  pomocą  ekranu  dokumentacji  medycznej
przedstawionego na rysunku poniżej.
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Integracja systemu AMMS z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(EDM)

Przykładowy ekran dokumentacji medycznej.
Widok dokumentacji elektronicznej przechowywanej w repozytorium EDM.

· Umożliwiono  podpisywanie  medycznych  dokumentów  elektronicznych  podpisem
kwalifikowanym i niekwalifikowanym za pomocą zestawów Szafir -  Krajowej  Izby
Rozliczeniowej. W celu  podpisania dokumentu konieczne jest  wybranie przycisku
Podpisz na ekranie dokumentacji medycznej.

· Umożliwiono  również  zbiorcze  podpisywanie  dokumentów  dostępne  za  pomocą
przycisku Zbiorcze operacje.
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Integracja systemu AMMS z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej (EDM)

· Konfiguracja interfejsu systemu AMMS z Repozytorium EDM

Syste
m

Sek
cja

Kod Nazwa Przykładowa wartość

SZPM EDM ENABLED Aktywna  współpraca  z
systemem EDM

1

SZPM EDM USER Użytkownik
Repozytorium EDM

TEST_X

SZPM EDM PASSWORD Hasło EDM *********

SZPM EDM URL URL  usług  sieciowych
repozytorium EDM

http://127.0.0.1:8765

SZPM EDM DOCUMENT_T
YPE_WSDL

WSDLŚcieżka  do  WSDL
operacji  na  typach
dokumentów

integration/edm/
document-types/1.2?wsdl

SZPM EDM REGISTRATIO
N_WSDL

Ścieżka  do  WSDL
rejestracji dokumentów

integration/edm/
registration/1.2/?wsdl

SZPM EDM PATIENT_IDE
NTITY_WSDL

Ścieżka  do  WSDL
operacji na pacjentach

integration/edm/patient-
identity/1.2?wsdl

SZPM EDM REPOSITORY_
WSDL

Ścieżka  do  WSDL
repozytorium
dokumentów

integration/edm/
sharing/1.2/?wsdl

SZPM EDM SEARCH_WS Ścieżka  do  WSDL integration/edm/
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(EDM)

DL wyszukiwania
dokumentów

search/1.2/?wsdl

SZPM EDM SIGN_APP_D
OWNLOAD_U
RL

Ścieżka  do  pobrania
aplikacji podpisu

http://10.10.131.29:8080/
edm-install/apps/
crypto_bridge.jnlp

SZPM EDM SIGN_APP_W
SDL_URL

Url  do  pliku  WSDL
aplikacji podpisu

http://127.0.0.1:9999/
adsu/registerDocument?
wsdl

3.19 Rozliczenia z NFZ

Przegląd  i  uzupełnianie  danych  związanych  z  procesem  rozliczania  świadczeń
medycznych  jest  realizowane  w  grupie  danych  Rozliczenia  okna  Dane  pobytu
pacjenta.

Pod  nagłówkiem  z  nazwą  okna  znajdują  się  podstawowe  dane  osobowe  pacjenta
oraz informacje o pobycie (miejsce, status i okres pobytu). 

W tej grupie danych można przeglądać i edytować wprowadzone dane oraz dodawać
nowe informacje na temat  procesu rozliczania  świadczeń  medycznych  udzielonych
pacjentowi  w trakcie pobytu  w  wybranej  jednostce  organizacyjnej,  jak  i  w  trakcie
całego  procesu  hospitalizacji  pacjenta  (dotyczących  wszystkich  pobytów  na
oddziałach podczas hospitalizacji pacjenta). Jest to możliwe dla pacjentów oddziału
o statusie Wypisany. 

Rozliczane są elementy procesu leczenia realizowane w ramach zakresu świadczeń
wynikającego z podpisanej z NFZ umowy.

Zgrupowane tematycznie dane sprawozdawcze i rozliczeniowe znajdują się w pięciu
górnych zakładkach opisanych oddzielnie:

· Dane sprawozdawcze – patrz: Dane sprawozdawcze

· Rozliczenia – patrz: Rozliczenia

· Rozliczenia hospitalizacji – patrz: Rozliczenia hospitalizacji

423

424

426
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· JGP – patrz: JGP

· Wynik weryfikacji - patrz: Wynik weryfikacji .

3.19.1 Dane sprawozdawcze

Pierwsza  zakładka  danych  związanych  z  procesem  rozliczania  świadczeń
medycznych  zawiera  informacje,  które  zostały  wprowadzone  podczas  ewidencji
danych  przyjęcia  pacjenta  na  Izbę  Przyjęć,  w  części  związanej  z  danymi
sprawozdawczymi. Zakładka ta podzielona jest na:

· podstawowe dane sprawozdawcze, takie  jak  kod  świadczenia,  nazwa  płatnika
itd.

· dane  związane  z  uprawnieniami  pacjenta  do  udzielenia  mu  świadczeń
zdrowotnych - Uprawnienia pacjenta

· dane związane z transportem w przypadku, gdy pacjent korzystał z transportu
sanitarnego - Transport

· dane związane z sesją  terapeutyczna  lub  cyklem  leczenia,  w  ramach  których
udzielono dodatkowych świadczeń - Sesja lub cykl leczenia.

W podstawowych danych sprawozdawczych zakładki pole Kod świadczenia wg MZ
jest  automatycznie uzupełniane. Obok tego pola, korzystając ze słownika  Funkcje
ochrony zdrowia - kody świadczeń wskazać należy odpowiedni kod. 

Dodatkowo w tej części opisywanej zakładki znajduje się pole Typ zestawu, które
umożliwia zmianę typu zestawu świadczeń.

Funkcjonalność zmiany typu zestawu może być używana na przykład  w przypadku
oddziałów dziennych, które w umowie mają określony ambulatoryjny tryb  realizacji
świadczeń,  a  ze  względu  na  sposób  ewidencji  danych  i  wymagania  pod  katem
dokumentacji  medycznej  są  obsługiwane  za  pomocą  aplikacji  Oddział.  Dzięki
zmianie  typu  zestawu  można  wymusić  sprawozdawanie  zestawów  na  takim
oddziale, jako zestawy ambulatoryjne.

Jeżeli użytkownik zalogowany jest do oddziału dziennego, w którym są
realizowane tylko świadczenia w trybie ambulatoryjnym należy na
poziomie tej jednostki ustawić parametr konfiguracyjny: 
ROZLICZAJ_SWIAD_W_TRYBIE_AMB - Rozliczaj świadczenia w

427
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Dane sprawozdawcze

trybie ambulatoryjnym, na wartość '1 -Tak'. W wyniku takich
ustawień, wszystkie przyjęcia na oddział dzienny eksportowane będą w
trybie ambulatoryjnym.

Jeżeli natomiast na oddziale dziennym są realizowane świadczenia
zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym, powyższy
parametr nie powinien być w ogóle ustawiany. Jednak i w takiej
sytuacji możliwa będzie zmiana typu zestawu na ambulatoryjny, co
umożliwia właściwe ustawienie innego parametru konfiguracyjnego: 
ROZL_ZMIANA_TYPU_ZEST - Czy możliwa zmiana typu zestawu
świadczeń. Ustawienie tego parametru na wartość '1 - udostępniona
obsługa zmiany typu świadczenia', spowoduje że pole Typ zestawu
zostanie odblokowane, a użytkownik będzie miał możliwość zmiany
typu zestawu na wybrany.

3.19.2 Rozliczenia

Po  wybraniu  zakładki  Rozliczenia  zostaje  wyświetlona  tabela  zawierająca  wykaz
pozycji rozliczeniowych dotyczących świadczeń medycznych udzielonych pacjentowi
w  trakcie  pobytu  w  wybranej  jednostce  organizacyjnej.  Nad  tabelą  znajduje  się
sekcja  Kryteria,  dzięki  której  można  wyszukać  konkretną  pozycję  rozliczeniową,
zawężając wyszukiwanie poprzez pole Szybki  filtr  -  można  wpisać  Id  rozliczenia,
zakres, świadczenie lub numer umowy. W sekcji tej użytkownik ma także możliwość
wyszukania  pozycji  rozliczeniowej  wskazując  dany  rok,  miesiąc  oraz  zawężenia
wyszukanych  pozycji  do  tych  skorygowanych  -  pole  wyboru  Pozycje
skorygowane. 

Z prawej strony pod tabelą znajdują się liczniki: Liczba osobodni (suma liczby dni
pobytu  wszystkich  chorych  w  badanym  okresie  z  tym,  że  dzień  przyjęcia  i  dzień
wypisania  liczy  się  jako  jeden  dzień  pobytu),  Liczba  pkt.(liczba  jednostek
rozliczeniowych  zgłaszana  przez  świadczeniodawcę),  Wartość  (wyliczona  przez
system wartość refundacji  kosztów realizacji  świadczenia przez płatnika)  oraz ilość
pozycji rozliczeniowych.

Po  podwójnym  kliknięciu  wybranej  pozycji  rozliczeniowej  lub  użyciu  przycisku
Edytuj  rozmiar  tabeli  zostaje  zmniejszony,  a  w  dolnej  części  okna  pojawiają  się
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Rozliczenia

dane  szczegółowe  wybranej  pozycji  rozliczeniowej  -  sekcja  Dane  pozycji
rozliczeniowej.

W  celu  wygenerowania  kliku  pozycji  rozliczeniowych  należy  użyć  przycisku
Generowanie  zbiorcze.  Użycie  przycisku  spowoduje  wywołanie  dodatkowego
okna  Zbiorcze  generowanie  pozycji  rozliczeniowych,  w  którym  należy
uzupełnić  dane  dotyczące  danych  podstawowych  oraz  generacji  terminów.  Po
uzupełnieniu  danych  należy  użyć  przycisku  Generuj  terminy,  który  spowoduje
wyświetlenie  pozycji  w  obszarze  pól  Termin  od,  Termin  do,  oraz  aktywowanie
przycisku Generuj pozycje.

Oprócz podstawowych przycisków związanych  z  dodawaniem,  edycją  i  usuwaniem
pozycji  w  tabeli  danych,  użytkownik  ma  także  możliwość  skorzystania  z
następujących przycisków:

Brakujące
uprawnienia

jeśli  przycisk  jest  aktywny  -  jego  użycie  spowoduje
wyświetlenie  informacji  o  brakujących  uprawnieniach
użytkownika,  a  jeśli  użytkownik  posiada  uprawnienia  -
przycisk będzie nieaktywny.
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Rozlicz
wszystkie
karty TISS

przycisk umożliwia rozliczenie wszystkich kart TISS

Duplikuj
pozycję

dodanie  do  tabeli  danych  nowej  pozycji  rozliczeniowej
będącej kopią wcześniej wybranej i zaznaczonej pozycji

Historia
zmian

możliwość  przeglądania  historii  modyfikacji  zmian  wybranej
pozycji rozliczeniowej

Wynik
weryfikacji

możliwość przeglądania wyników weryfikacji, czyli  informacji
o błędach eksportu i importu

Podczas  dodawania  pozycji  rozliczeniowych  są  również  uwzględniane  terminy
przepustek.  Jeżeli  parametr  ROZL\POMIN_OKRESY_PRZEPUSTEK  -  'Podczas
dodawania pozycji rozliczeniowych rozliczanych osobodniami automatycznie podziel
rozliczenia pomijając okresy związane z przepustkami', jest ustawiony na wartość '1
-  Tak',  a  w  okresie  wynikającym  z  dat  realizacji  pozycji  rozliczeniowych
zaewidencjonowano  przepustki,  to  system  automatycznie  podzieli  pozycje
rozliczeniowe na rozliczenia w okresach niekolidujących z przepustami.

3.19.3 Rozliczenia hospitalizacji

Po  wybraniu  zakładki  Rozliczenia  hospitalizacji  wyświetlana  jest  tabela
zawierająca  wykaz  pozycji  rozliczeniowych  dotyczących  świadczeń  medycznych
udzielonych pacjentowi w trakcie całej hospitalizacji (wszystkie pobyty w szpitalu  -
izba przyjęć oraz oddziały). 

Na zakładce nie ma możliwości  edycji.  Jej  celem  jest  zaprezentowanie  wszystkich
świadczeń  wykonanych  lub  wykonywanych  podczas  całego  pobytu  pacjenta  w
szpitalu. Jedynymi dostępnymi przyciskami zakładki są:

· Historia  zmian  -  przycisk  służy  do  przeglądania  historii  modyfikacji  zmian
wybranej pozycji rozliczeniowej
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Rozliczenia hospitalizacji

· Wynik weryfikacji  -  przycisk  daje  możliwość  przeglądania  wyników  weryfikacji,
czyli informacji o błędach eksportu i importu

3.19.4 JGP

Zakładka  umożliwia  wyznaczanie  świadczeń  JGP  (Jednorodna  Grupa  Pacjentów)
odpowiednich dla danej hospitalizacji zgodnie z zasadami JGP. 
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Świadczenia JGP nie mogą być wyznaczane podczas  trwania  pobytu/hospitalizacji.
Jednak istnieje możliwość sprawdzenia potencjalnych JGP, które mogą brać udział w
rozliczeniu pobytu. 

Na  ekranie  w  górnym  prawym  roku  jest  prezentowana  aktualna  wersja  grupera,
która wynika z daty zakończenia hospitalizacji. Wyjątkiem, kiedy informacja o wersji
grupera  nie  jest  prezentowana,  jest  sytuacja,  gdy  dana  hospitalizacja  nie  została
jeszcze zakończona.

Do  wyznaczania  JGP  służy  przycisk  Wyznacz  JGP.  Jego  użycie  spowoduje
wyświetlenie  listy  świadczeń  JGP  odpowiednich  dla  danego  pobytu/hospitalizacji
wraz  z  ich  wyceną  (świadczenia  JGP  o  najwyższej  wycenie  widoczne  są  w  górnej
części  listy).  Domyślnie  prezentowane  są  świadczenia  JGP  tylko  prawidłowe  i
zgodne z planem umowy. Przy wyznaczaniu JGP, użytkownik ma możliwość wyboru
więcej niż jednej pozycji z katalogu 1r.

Kiedy  odznaczymy  pole  wyboru  Pokaż  tylko  prawidłowe  i  zgodne  z  planem
umowy, o ile będą takowe występować - okno będzie wyglądało następująco:
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Przypisanie  JGP  do  hospitalizacji  odbywa  się  poprzez  zaznaczenie  wybranego
świadczenia  JGP  i  użycie  przycisku  Przypisz  JGP.  Wyznaczone  JGP  zostanie
dopisane do listy  opisywanej  zakładki.  Dodatkowo  kod  wybranej  grupy  pojawi  się
obok nazwy opisywanej zakładki:

3.19.5 Wynik weryfikacji

Zakładka ta prezentuje w postaci tabeli opisy błędów eksportu i importu w wyniku
weryfikacji rozliczeń danego świadczenia medycznego udzielonego pacjentowi
w trakcie pobytu w szpitalu. Każda pozycja błędu ma swój identyfikator, określony
typ, kod, wagę błędu oraz opis. 
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3.20 Koszty

Jeżeli  dla parametru KKL  -  'Współpraca  z  modułem  kalkulacji  kosztów'  ustawiono
wartość  1,  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta  pojawi  się  grupa  danych  Koszty,  w
której udostępniono prezentację kosztów pobytu pacjenta w jednostce/jednostkach.
System Kalkulacji Kosztów Leczenia (KKL) łączy część medyczną systemu z częścią
administracyjną,  umożliwiając  zarejestrowanie  i  opisanie  procesu  leczenia  w
wymiarze klinicznym i w kategoriach kosztowych.

Dane  związane  z  kosztami  leczenia  podzielono  na  zakładki  dolne.  W  systemie
udostępniono  możliwość  wywołania  listy  kosztów  świadczeń  bez  świadczeń
wykonywanych  na  oddziałach,  po  zaznaczeniu  pola  wyboru  Bez  świadczeń
wykonywanych w oddziałach. W sąsiadującym polu (Szukaj z uwzględnieniem
kosztu pobytu), użytkownik ma możliwość wyszukania pozycji  z  uwzględnieniem
kosztu  pobytów.  Pod  tabelą  w  górnej  części  formatki  znajduje  się  łączna  suma
kosztów świadczeń.
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Uwaga!  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny  KKL_PAR_WARTO  jest  ustawiony  na
wartość  '29'  to  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta  w  zakładce  Koszty  pojawi  się
zakładka dolna Operacje:

4 Opieka anestezjologiczna

Grupa  danych  Opieka  anestezjologiczna  jest  dostępna  w  oknie  Dane  pobytu
pacjenta  po  ustawieniu  w  panelu  konfiguracyjnym  parametru
BO_ODDZIAL_ZABIEGY  -  Czy  oddział  zabiegowy  współpracujący  z  Blokiem
Operacyjnym na wartość '1-Tak'.

Zakładka  Wyniki  pomiarów  składa  się  z  sekcji  tematycznej  Elementy  leczenia
związane z znieczuleniem w której, istniej  możliwość  filtrowania  Listy  zabiegów
oraz Listy pomiarów.

W zakładce Wykres istniej możliwość wygenerowania wykresu prezentującego takie
dane pomiarowe pacjenta jak oddech, saturacja, tętno czy ciśnienie.
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Gdy  pole  zawężaj  do  pobytu  jest  zaznaczone,  wykres  obejmuje  jedynie  czas
trwania  zabiegu  i  znajdują  się  na  nim  jedynie  pomiary  i  podania  leków
zarejestrowane w tym okresie. Jeśli nie jest zaznaczone, wykres obejmuje wszystkie
pomiary i podania leków zarejestrowane w ramach karty anestezjologicznej.

Wybór danych pomiarowych odbywa z poziomu okna modalnego Rodzaje danych
pomiarowych wywoływanego poprzez użycie przycisku Typy pomiarów.

Wydruk  karty  anestezjologicznej  odbywa  się  poprzez  wybór  w  zakładce  Wyniki
pomiarów zabiegu oraz użyciu przycisku Drukuj kartę anestezjologiczną. 

Istnieje możliwość zdefiniowania listy elementów leczenia, które po zarejestrowaniu
prezentowane  będą  w  grupie  danych  Opieka  anestezjologiczna  w  sekcji
Elementy leczenia związane ze znieczuleniem:
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Słownik  Elementy  leczenia,  wywoływany  po  użyciu  przycisku  Konf.  opieki
anestezjologicznej: 

Uwaga:  na  wydruku  karty  anestezjologicznej  (Karta  obserwacyjna)  widnieje
graficzna prezentacja podań leków. 

5 Zakończenie pobytu na Oddziale

Zakończenie pobytu pacjenta na Oddziale następuje w sytuacji:

· wypisania pacjenta ze szpitala

· przeniesienia (skierowania) pacjenta na inny oddział

· zgonu pacjenta.

Obsługę  procesu  zakończenia  pobytu  pacjenta  na  Oddziale  można  rozpocząć  z

poziomu okna Lista pacjentów - (nazwa oddziału) (Lista pacjentów oddziału )
lub w trakcie obsługi pobytu pacjenta na oddziale w oknie Dane pobytu pacjenta

(Obsługa pobytu pacjenta na Oddziale ).
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Wybierając  pierwszy  wariant  (z  okna  Lista  pacjentów  -  (nazwa  oddziału))
rozpoczęcia  procesu  zakończenia  pobytu  pacjenta  na  oddziale  należy  wykonać
następujące czynności:

· wybór pozycji na oddziale na ekranie głównym aplikacji Oddział: 

Zostanie  wywołane  okno  z  listą  pacjentów  wybranego  oddziału  zawężona  do
pacjentów o statusie Na oddziale.

· zaznaczenie pozycji z danymi pacjenta, następnie użycie  przycisku Wypisz:

 

· wybór  jednej  z  opcji  zakończenia  pobytu  pacjenta  na  danym  oddziale  z
wywołanego menu kontekstowego:
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Z poziomu okna Dane pobytu pacjenta (drugi wariant) proces zakończenia pobytu
pacjenta na oddziale rozpocząć należy od następujących czynności:

· wybór  pozycji  na  oddziale  na  ekranie  głównym  aplikacji  Oddział.  Wówczas
zostanie  wywołane  okno  z  listą  pacjentów  wybranego  oddziału  zawężona  do
pacjentów o statusie Na oddziale.

· Zaznaczenie  pozycji  z  danymi  pacjenta,  następnie  użycie  przycisku  Edycja
(bądź dwukrotne kliknięcie w pozycję z danymi):

· W  wywołanym  oknie  Dane  pobytu  pacjenta  należy  wybrać  ostatnią  grupę
danych  Zakończenie  pobytu,  a  następnie  jedną  z  opcji  zakończenia  pobytu
pacjenta na oddziale:
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Poprzez wybór opcji Zakończenie pobytu z menu kontekstowego przycisku Edytuj

(wywołanego  przez  klawisz  ),  jest  możliwe  wywołanie  okna  Dane  pobytu
pacjenta, bezpośrednio w grupie danych Zakończenie pobytu:

Wszystkie  sposoby  zakończenia  pobytu  pacjenta  na  Oddziale,  opisane  zostały  w
kolejnych rozdziałach:

· Skierowanie pacjenta na inny Oddział

· Wypis pacjenta ze szpitala

· Zgon pacjenta .

Z  poziomu  grupy  zadaniowej  Zakończenie  pobytu  istnieje
możliwość  wydruku  pełnej  (aktualnej)  dokumentacji  medycznej
pacjenta utworzonej w ramach zamykanego pobytu. Funkcjonalność
ta  dostępna  jest  pod  przyciskiem  poleceń  Zbiorczy  wydruk
dokumentacji,  który  jest  widoczny  w  prawym,  dolnym  rogu
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wymienionej grupy zadaniowej:

Opis  tej  funkcjonalności  opisany  został  w  rozdziale:  Obsługa

dokumentacji medycznej w systemie AMMS .

Z  poziomu  grupy  zadaniowej  Zakończenie  pobytu  istnieje
możliwość  zaplanowanie  terminu  wizyty  kontrolnej.  Umożliwia  to
przycisk  Nowa  rezerwacja.  Zaplanowania  nowego  terminu
dokonuję  się  w  oknie  Rezerwacja  terminu  ->  Terminarz  -
rezerwacja  nowego  terminu,  które  wywoływane  jest  po  użyciu
przycisku. Po zaplanowanej wizycie w oknie Rezerwacja terminu -
>  Terminarz  -  rezerwacja  nowego  terminu  i  zamknięciu  okna,
system  przekierowuje  użytkownika  z  powrotem  do  okna  'Dane
pobytu pacjenta' otwartym w grupie danych Zakończenie pobytu. 

Podczas  zakończenia  pobytu  (wypis,  przeniesienie,  zgon)  system
sprawdza,  czy  dla  jednostki  ustawiono  parametr
KOM_KOD_ELECZ_OSOBODNI  -  'Kod  usługi  dla  wyliczania
osobodni'.  Jeżeli  dokonano  ustawienia  parametru,  to  system
sprawdza,  czy  podczas  pobytu  zaewidencjonowano  usługę
komercyjną,  którą  zadeklarowano  w  ramach  parametru.  Jeżeli
usługa  taka  została  zaewidencjonowana,  to  system  przelicza  ją

377
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ponownie na podstawie daty wypisu.

5.1 Wypis pacjenta ze szpitala

Niezależnie  od  miejsca,  z  którego  została  wybrana  opcja  Wypisz,  system
automatycznie  wywoła  okno  Wypisanie  pacjenta  >  Dane  pobytu  pacjenta  w
grupie danych Zakończenie pobytu:

Podczas  wypisywania  pacjenta  ze  szpitala  należy  uzupełnić  wszystkie  wymagane
przez system pola. Wszystkie z nich wypełniane są automatycznie przez system:

Data wypisu podpowiadana jest bieżąca data i godzina.

Tryb wypisu wartość  w  tym  polu  podpowiadana  jest  zgodnie  z
wartością  określoną  w  parametrze  konfiguracyjnym
TRYB_WYPISU - 'Domyślny tryb wypisu ze szpitala',
lub  jeśli  parametr  nie  przyjmuje  żadnej  wartości,
domyślnie  podpowiadany  jest  tryb  S1.1  -
Zakończenie procesu terapeutycznego

Lekarz wypisujący domyślnie jest podpowiadany lekarz prowadzący.

Charakter świadczenia/
Tryb hospitalizacji

wartość  tych  pól  jest  automatycznie  wypełniana
danymi  wprowadzonymi  podczas  przyjęcia  pacjenta
do szpitala.

Jednostka kalk. PZH jest domyślnie podpowiadana przez system.

Odleżyny podpowiadane są wartości tak lub nie 

Użycie  przycisku  Zapisz  po  wypełnieniu  wszystkich  wymaganych  pól,  spowoduje
wstępne wypisanie pacjenta ze szpitala oraz zmianę jego dotychczasowego statusu
na: (Wypisywany). 

Jeżeli podczas wypisu ze szpitala, pacjent posiada niezrealizowane
zlecenia, system umożliwi ich anulowanie. Po zapisaniu danych wypisu,
zostanie wywołane dodatkowe okno modalne z listą badań do
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Wypis pacjenta ze szpitala 

anulowania:

Badania  do  anulowania  należy  zaznaczyć  poprzez  wybór  właściwego
pola  wyboru  w  kolumnie  po  prawej  stronie.  Po  zaznaczeniu  badań,
należy użyć przycisku Zatwierdź.

W oknie Wypisanie danych - Dane pobytu pacjenta dodana istnieje
walidacja pozycji rozliczeniowych. Działanie funkcjonalności  oparte jest
o  istniejący  parametr  konfiguracyjny  WALID\ZAKPOB\ROZL  -
'Walidacja  danych  rozliczeniowych  przy  wypisie'.  Wartości  parametru
konfiguracyjnego:  0 -  brak  walidacji,  1  -  wyświetlenie  informacji,  2  -
wyświetlenie  informacji  i  blokada  potwierdzenia  wypisu  z  oddziału
(można  określić  tylko  oddziału).  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny  jest
włączony (ustawiony na wartość '1'  lub  '2')  i  wypisywany  pacjent  ma
dodaną  pozycję  rozliczeniową  to  wywołane  zostaje  okno  modalne  z
komunikatem walidacyjnym informacyjnym, że parametr jest  włączony
i  znaleziony  został  błąd  polegający  na  nieznalezieniu  uprawnień  dla
konkretnego okresu. 

Jeżeli podczas wypisu z oddziału, pacjent posiada założoną Kartę
Statystyczną Psychiatryczną to w zależności od ustawień parametru
konfiguracyjnego WALID_KSP_WYP - 'Rodzaj walidacji wymagalności
danych KSP przy wypisie pacjenta z oddziału', wywoływana jest
wymagalność wypełnienia pól na zakładce Dane KSP:

Podczas  próby  wypisu  pacjenta,  posiadającego  zarejestrowane  zlecenia
badań  (o  statusie  'Do  realizacji')  wywołane  zostaje  dodatkowe  okno
'Wybierz  badania  do  anulowania'  umożliwiające  pominięcie  badań  do
anulowania:
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Dodatkowo po zapisie danych związanych z wypisem pacjenta ze szpitala,  istnieje
możliwość wycofania tego wypisu lub jego potwierdzenia:

przycisk ten umożliwia wycofanie wypisu pacjenta ze szpitala

- Wycofanie wypisu pacjenta .

przycisk  ten  umożliwia  potwierdzenie  wypisu  pacjenta  ze
szpitala.  Potwierdzeniu  wypisu  pacjenta  ze  szpitala  jest
nieodwracalne, oznacza to,  że  nie  ma  możliwości  wycofania
potwierdzonego wypisu pacjenta ze szpitala -  Potwierdzenie

wypisu pacjenta .

441

443



441Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Wypis pacjenta ze szpitala 

Użytkownik może skorzystać także z przycisków:

przycisk po użyciu  system wywoła menu kontekstowe:

opis  tej  funkcjonalności  opisany  został  w  rozdziale:  Obsługa

dokumentacji medycznej w systemie AMMS .

5.1.1 Wycofanie wypisu pacjenta

Wycofanie  wypisu  pacjenta  ze  szpitala  jest  możliwe  zaraz  po  zapisaniu  danych
wypisu poprzez użycie przycisku Wycofaj wypis:

lub  po  wyborze  z  listy  pacjentów  oddziału  pozycji   z  pacjentem  o  statusie
(Wypisywany) i użyciu przycisku poleceń Wycofaj:
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Wycofanie wypisu pacjenta

Wykonanie  powyżej  opisanych  czynności  spowoduje  wywołanie  komunikatu,  w
którym  użytkownik  ma  możliwość  potwierdzenia  lub  wycofania  się  z  akcji
anulowania wypisu pacjenta ze szpitala:

Potwierdzenie  tego  komunikatu  spowoduje  anulowanie  wycofania  pacjenta  ze
szpitala i  powrót  do okna Dane pobytu pacjenta do grupy danych  Zakończenie
pobytu  z  możliwością  wyboru  innego  sposobu  zakończenia  pobytu  pacjenta  na
oddziale.

Uwaga!  Działanie  przycisku  Wycofaj  objęte  jest  walidacją  za  obsługę  której
odpowiedzialny  jest  parametr  konfiguracyjny  WYCOF_POB_REP  -  'Blokada
wycofania pobytu, gdy w aptece istnieją  nagłówki  dokumentów  rozchodowych'.  W
przypadku  ustawienia  parametru  konfiguracyjnego  na  wartość  '1-Tak'  podczas
próby  wycofania  pobytu,  nastąpi  sprawdzenie  czy  istnieją  zaewidencjonowane
rozchody  w  ramach  pobytu.  Jeśli  istnieją  takie  wpisy,  system  wywołuje  okno
walidacyjne  "Lista  błędów  weryfikacji  danych"  zawierające  komunikat:  "W  aptece
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Wypis pacjenta ze szpitala 

Wycofanie wypisu pacjenta

wprowadzono  podanie  dla  tego  pacjenta.  Nie  można  wycofać  pobytu.  Proszę  o
kontakt z apteką celem skorygowania pomyłkowo wprowadzonego podania".

Aby  dokonywać  wycofywania  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  lub
niepotwierdzonego wypisu należy mieć nadane prawa:

· 10113  -  'Wycofanie  przyjęcia  pacjenta  na  oddział/
niepotwierdzonego wypisu'

·  10116 – 'Wycofanie niepotwierdzonego wypisu pacjenta'

5.1.2 Potwierdzenie wypisu pacjenta

Potwierdzenie wypisu pacjenta ze szpitala możliwe jest  zaraz po zapisaniu danych
rejestracji tego wypisu poprzez użycie przycisku Potwierdź wypis:

lub  po  wyborze  z  listy  pacjentów  oddziału  pozycji  z  pacjentem  o  statusie
(Wypisywany) i użyciu przycisku Potwierdź wypis:
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Potwierdzenie wypisu pacjenta

Wykonanie  powyżej  opisanych  czynności  spowoduje  wywołanie  komunikatu,  w
którym  użytkownik  ma  możliwość  potwierdzenia  lub  wycofania  się  z  akcji
potwierdzania wypisu pacjenta ze szpitala:

Użycie przycisku Tak spowoduje potwierdzenie wypisu pacjenta ze szpitala i powrót
do  okna  Wypisanie  pacjenta  >  Dane  pobytu  pacjenta  w  grupie  danych
Zakończenie pobytu. Wówczas status pacjenta zostanie zmieniony na Wypisany. 

5.1.3 Zakończenie pobytu przy włączonej obsłudze Komercji

Zakończenie pobytu pacjenta możliwe jest  po zastosowaniu przycisku funkcyjnego
Potwierdź wypis. 
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Wypis pacjenta ze szpitala 

Zakończenie pobytu przy włączonej obsłudze Komercji

Po  potwierdzeniu wypisu pacjenta  zostanie  uruchomione  okno  Zakończenie  pobytu pod  warunkiem,
że: 

· parametr KOMERCJA - 'Obsługa pacjentów komercyjnych' zostanie ustalony na '1 - Tak'

· parametry  KOM_KOD_ELECZ_PODANIE_LEKU  -  'Kod  usługi  dla  wyliczania
wartości  podań leków'  oraz  KOM_KOD_ELECZ_OSOBODNI  -  'Kod  usługi  dla
wyliczania osobodni' zostaną ustalone na jakąkolwiek wartość

· płatnikiem nie jest NFZ

· wartość  podań  leków,  która  jest  związana  z  parametrem
KOM_KOD_ELECZ_PODANIE_LEKU  -  'Kod  usługi  dla  wyliczania  wartości
podań leków', jest większa od zera. 

W  wyświetlonym  oknie  Zakończenie  pobytu  możliwe  jest  komercyjne  rozliczenie  podań  leków
hospitalizacji podczas zakończenia pobytu pacjenta. Cena usługi wyliczana jest  na podstawie wartości podań
leków. W przypadku, gdy wartość podań leków przekracza maksymalną dopuszczalną cenę, system wyświetla
ostrzeżenie informujące użytkownika o pomniejszeniu ceny do maksymalnej dopuszczalnej wartości. 

Każda z usług wymaga  zatwierdzenia,  gdyż  w  przeciwnym wypadku zostanie  usunięta.  Zatwierdzone  usługi
prezentowane są na zielono, a te wymagające zatwierdzenia - na czerwono.
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Karta statystyczna psychiatrycza przy wypsie pacjenta z oddziału

5.1.4 Karta statystyczna psychiatrycza przy wypsie pacjenta z oddziału

Przy  włączony  parametrze  konfiguracyjnym  OBS_KSP_PRZYJ_IP  -  'obsługa  KSP
przy przyjęciu na IP' widoczna jest zakładka Dane KSP w oknie wypisu pacjenta z
oddziału.

Analogicznie do karty psychiatrycznej w dokumentacji medycznej na oddziale, pola
z pierwszych dwóch sekcji są wymagane (Dane podstawowe i Dane przyjęcia).

Dodatkowo wymagane są pola Stan pacjenta i Wypis dokąd.

Po  wypisaniu  pacjenta  z  oddziału,  zakładka  Dane  KSP  jest  automatycznie
ukrywana. 

Zakładka Dane KSP jest widoczna w przypadku, gdy utworzono kartę statystyczną
psychiatryczną dla danej opieki. 

5.2 Skierowanie pacjenta na inny Oddział

Niezależnie od miejsca, z którego została wybrana opcja Skieruj na inny oddział,
system  automatycznie  wywoła  okno  Skierowanie  pacjenta  na  inny  oddział  >
Dane pobytu pacjenta w grupie danych Zakończenie pobytu:
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Skierowanie pacjenta na inny Oddział 

W  opisywanym  oknie  należy  wypełnić  pole  Oddział,  wybierając  odpowiednią
pozycję ze słownika Oddziały szpitala. 

Pole Odcinek pojawia się w opisywanym oknie wtedy, gdy wybrany
oddział  docelowy (w tym wypadku oddział  na  który  kierowany  jest
pacjent)  przypisany  ma  w  strukturze  odcinek  lub  kilka  odcinków
oddziałowych (jednostki podrzędne).

Dodatkowo,  za  pomocą  parametru  konfiguracyjnego:
SYSTEM.WALID\PRZYJODDZ\ODCINEK  (Wymagane  wpisanie
odcinka przy  przyjęciu  na  oddział)  można  uaktywnić  wymagalność
pola Odcinek.

W  grupie  danych  Zakończenie  pobytu,  podczas  przenoszenia
pacjenta  w  trybie  awaryjnym,  istnieje  możliwość  potwierdzenia
przeniesienia  pacjenta  na  inny  oddział.  W  tym  celu  dodany  został
przycisk Potwierdź. Przycisk dostępny jest dopiero po potwierdzeniu
przyjęcia  pacjenta  na  oddziale  do  którego  pacjent  zostaje
przeniesiony.  Użycie  przycisku  powoduje  prawidłową  prezentacje
danych w module Statystyka - Ruch chorych.

Pole Data  skierowania  na  oddział  jest  automatycznie  wypełniane  przez  system
bieżącą  datą  i  godziną,  także  pole  Lekarz  jest  domyślnie  uzupełniane  danymi
lekarza prowadzącego pobyt danego pacjenta.

Użycie  przycisku  Zapisz  po  wypełnieniu  wszystkich  wymaganych  pól  spowoduje
przeniesienie  pacjenta  na  wskazany  oddział  oraz  zmianę  jego  dotychczasowego
statusu  na  (Przenoszony).  Przycisk  Anuluj  powoduje  anulowanie  wszystkich
wprowadzonych w formularzu zmian.

Dodatkowo istnieje możliwość wycofania tego skierowania poprzez użycie przycisku
Wycofaj przeniesienie, co opisane zostało w rozdziale: Wycofanie przeniesienia na

inny oddział .

5.2.1 Wycofanie przeniesienia na inny Oddział

Wycofanie przeniesienia (skierowania)  pacjenta na inny oddział  jest  możliwe zaraz
po zapisaniu danych skierowania poprzez użycie przycisku Wycofaj przeniesienie:
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Wycofanie przeniesienia na inny Oddział

lub  po  wyborze  z  listy  pacjentów  oddziału  pozycji  z  danymi  pacjenta  o  statusie
(Przenoszony) i użyciu przycisku Wycofaj:

Wykonanie  powyżej  opisanych  czynności  spowoduje  wywołanie  komunikatu,  w
którym  użytkownik  ma  możliwość  potwierdzenia  lub  wycofania  się  z  akcji
anulowania skierowania pacjenta na wybrany oddział:
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Wycofanie przeniesienia na inny Oddział

Potwierdzenie tego komunikatu spowoduje anulowanie skierowania pacjenta na inny
oddział  i  powrót  do okna Dane  pobytu  pacjenta  do  grupy  danych  Zakończenie
pobytu  z  możliwością  wyboru  innego  sposobu  zakończenia  pobytu  pacjenta  na
oddziale:
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5.3 Zgon pacjenta

Rejestracja zgonu pacjenta odbywa się w grupie danych Zakończenie pobytu okna
Rejestracja zgonu > Dane pobytu pacjenta.

Poniżej  przestawiono  przykładowy  ekran  z  danymi  dotyczącymi  zgonu  na  izbie
przyjęć:

Poniżej przestawiono przykładowy ekran z danymi dotyczącymi zgonu na oddziale:

Okno  umożliwiające  zarejestrowanie  zgonu  zostało  podzielone  na  następujące
zakładki tematyczne:  

· Dane zgonu

· Sekcja zwłok
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· Inne dokumenty.

W  zakładce  Dane  zgonu  należy  uzupełnić  następujące  informacje:  Datę  zgonu,
Lekarza stwierdzającego zgon, Miejsce  zgonu  oraz  Bezpośrednią  przyczynę
zgonu.  Określenie  przyczyny  wyjściowej  i  wtórnej  zgonu  pacjenta  nie  jest
wymagane, tzn. bez przyczyny wtórnej i wyjściowej, można zarejestrować zgon.

W polach Numer w Księdze Zgonów i Rok system dobiera automatycznie kolejny
wolny  numer  w  Księdze  Zgonów  oraz  uzupełnia  bieżący  rok.  Użytkownik  ma
jednak  możliwość  zmiany  tego  numeru.  Podczas  zapisywania  danych  system
sprawdza, czy wpisany numer jest  dostępny. Jeżeli  nie, ustawiony  zostaje  kolejny
wolny.

Dodatkowo  automatycznie  przez  system  jest  uzupełniana  informacja  o  Miejscu
zgonu pacjenta.

Pole wyboru Zgoda na pobranie organów dostępne jest przy
włączonym parametrze OPIEKA_DAWCA_ORGANOW - 'Czy
włączona obsługa opieki nad dawcą organów'. wartości parametru
= 1-Tak.

Opis dotyczący realizacji o typie badania: Opieka nad dawcą
organu, znajduje się w rozdziale: Realizacja opieki nad dawcą

organu . 

Zakładka tematyczna Sekcja zwłok wykorzystywana jest w sytuacji, gdy po zgonie
pacjenta została przeprowadzona sekcja zwłok.

Aby  móc  wprowadzić  dane  dotyczące  sekcji  zwłok,  należy  uprzednio  zaznaczyć
opcję Tak  pola  Wykonano  sekcję  zwłok.  Jeżeli  opcja  Tak  zostanie  zaznaczona,
system będzie wymagać uzasadnienia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok. 

Po  uzasadnieniu  decyzji,  należy  uzupełnić  wszystkie  niezbędne  informacje
dotyczące  sekcji  zwłok:  Datę  wykonania  sekcji,  Rozpoznanie  sekcyjne  oraz
Lekarza przeprowadzającego sekcję.

W  zakładce  tematycznej  Inne  dokumenty  użytkownik  ma  możliwość
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zarejestrowania  dodatkowych  dokumentów  medycznych,  związanych  ze  zgonem
pacjenta w szpitalu:

Przycisk  umożliwia kopiowanie formularzy do pola Opis. W przypadku
istniejących  dla  danego  pobytu  formularzy  powiązanych  z  elementem
leczenia wczytywane są one automatycznie w polu Opis. 

W  tabeli  danych  widoczne  są  wprowadzone  dokumenty,  natomiast  poniżej  tabeli
wszystkie dane wybranego w niej dokumentu.

Użycie  przycisku  Zapisz  po  wypełnieniu  wszystkich  wymaganych  pól,  spowoduje
zarejestrowanie zgonu pacjenta, dodanie wpisu do Księgi Zgonów (Księga Zgonów)
oraz zmianę jego dotychczasowego statusu na: (Zgon). Jest to tak zwana pierwsza
faza rejestracji zgonu pacjenta - Zgon niepotwierdzony.
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Dodatkowo  istnieje  możliwość  wycofania  zgonu  pacjenta  niepotwierdzonego  z
poziomu okna z listą pacjentów izby/oddziału. Proces ten opisany został w kolejnym

rozdziale: Wycofanie zgonu niepotwierdzonego .

Po  zapisaniu  danych  zgonu  pacjenta,  użytkownik  ma  możliwość  wydruku  Karty
Statystycznej do karty zgonu za pomocą przycisku Drukuj Kartę Zgonu.

Ostateczne potwierdzenie zgonu pacjenta następuje po użyciu przycisku Potwierdź
zgon, który jest  widoczny  u  dołu  opisywanego  okna.  Szczegółowy  opis  dotyczący

potwierdzenia zgonu znajduje się w rozdziale: Potwierdzenie zgonu .

Uwaga! W przypadku kiedy użytkownik nie ma nadanych uprawnień do przeglądu
danych zgonu w zakładce Dane zgonu  pojawia się komunikat  informujący o tym,
wraz z numerem prawa umożliwiającego przegląd danych. 

5.3.1 Wycofanie zgonu niepotwierdzonego

Wycofanie zgonu pacjenta niepotwierdzonego możliwe jest  z poziomu  okna  z  listą
pacjentów izby przyjęć lub oddziału. Z listy tej należy wybrać pacjenta ze statusem
(Zgon) i użyć przycisku Wycofaj.

Wycofanie zgonu pacjenta Izby Przyjęć:
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455



Zgon pacjenta 

454 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Wycofanie zgonu niepotwierdzonego

Wycofanie zgonu pacjenta Oddziału:

Wykonanie  powyżej  opisanych  czynności  spowoduje  wywołanie  komunikatu,  w
którym  użytkownik  ma  możliwość  potwierdzenia  lub  wycofania  się  z  akcji
anulowania skierowania pacjenta na wybrany oddział:
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Wycofanie zgonu niepotwierdzonego

Potwierdzenie tego komunikatu spowoduje anulowanie zgonu pacjenta i  powrót  do
okna z listą pacjentów izby/oddziału.

5.3.2 Potwierdzenie zgonu

Potwierdzenie  zgonu  pacjenta  jest  możliwe  zaraz  po  zapisaniu  danych  rejestracji
zgonu i po użyciu przycisku Potwierdź zgon.

W  tym  samym  oknie,  w  którym  dokonano  rejestracji  zgonu  pacjenta  zostanie
wywołane dodatkowe okno Potwierdzenie zgonu pacjenta:



Zgon pacjenta 

456 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Potwierdzenie zgonu

Ostateczne  potwierdzenie  zgonu  pacjenta,  którego  w  żaden  sposób  nie  będzie
można  już  wycofać  polega  na  określeniu  właściwego  Lekarza  dokonującego
potwierdzenia zgonu i użycie przycisku Zapisz.

5.3.3 Sekcja zwłok

Sekcja zwłok pacjenta jest  możliwa zaraz po zapisaniu  danych  rejestracji  zgonu  z
poziomu zakładki Sekcja zwłok. 

Uwaga!  W  momencie  zatwierdzenia  zgonu,  występuję  walidacja  w  określonych
zależnościach:

·  występuje twarda  walidację  o  braku  decyzji  o  sekcji.  W  sytuacji  kiedy  jedno  z
pól  Tak  lub  Nie,  przy  decyzji  w  sprawie  sekcji  zwłok  nie  jest  wybrane  a  pole
Zlecono  sekcję  zwłok  jest  zaznaczone,  pojawia  się  komunikat  walidacyjny  o
treści: "Należy zarejestrować decyzję w sprawie sekcji zwłok"
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Sekcja zwłok

· występuje  komunikat  informujący  o  rozbieżności  pomiędzy  Zlecono  sekcję
zwłok a Wykonano sekcję zwłok - Nie. W sytuacji kiedy pole Zlecono sekcję
zwłok  jest  zaznaczone  przy  jednoczesnym  wyborze  pola  Nie  przy  decyzji  w
sprawie sekcji zwłok, pojawia się komunikat walidacyjny o treści:  Ustawiono pole
"Zlecono sekcję zwłok" lecz zaznaczono pole "Nie" przy decyzji o wykonaniu sekcji
zwłok

·  występuje   komunikat  informujący  o  braku  kompletu  rozpoznań  przyczyny.  W
sytuacji  kiedy  w  sekcji  tematycznej  Przyczyna  zgonu  nie  zostały  uzupełnione
wszystkie  dane,  pojawia  się  komunikat  walidacyjny  o  treści:  Nie  uzupełniono
wszystkich przyczyn zgonu

· występuje  komunikat  informujący  o  rozbieżności  pomiędzy  rozpoznaniem
sekcyjnym  a  klinicznym  (kod  sekcyjny  nie  jest  żadną  z  przyczyn  zgonu).  W
sytuacji  kiedy  na  zakładkach  Sekcja  zwłok  oraz  Dane  zgonu  występuje  inne
rozpoznanie  przyczyny  zgonu,  pojawia  się  komunikat  walidacyjny  o  treści:
"Przyczyna sekcyjna nie jest żadną z przyczyn zgonu".

5.3.4 Zgody pacjenta

Aby uzyskać dostęp  do  funkcjonalności  Zgody  pacjenta  należy  w  oknie  Zgon  >
Dane  pacjenta  skorzystać  z  przycisku  poleceń  Zgody  poprzez  użycie  lewego
przycisku myszy.

Czynność ta spowoduję wywołanie dodatkowego okna Zgody pacjenta 
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Zgody pacjenta

Wywołane okno podzielone  jest  na  dwie  zakładki:  Zgoda  na  hospitalizacje  oraz
Inne zgody w jednostce. 

W pierwszej  zakładce -  Zgoda na hospitalizacje użytkownik może wypełnić  pola
informujące  o  zgodzie  na  leczenie,  informowaniu  siebie  oraz  wybranych  osób  o
stanie  zdrowia  oraz  udzieleniu  dostępu  wybranych  osób  do  dotyczącej  pacjenta
dokumentacji medycznej.

Druga zakładka aktywuje dostęp do tabeli Inne zgody w jednostce, która składa
się z pól Nazwa, Data, Zgoda.

6 Dostęp do listy zakończonych pobytów

Aby  uzyskać  dostęp  do  listy  zakończonych  pobytów  należy  z  poziomu  głównego
okna modułu oddział wybrać opcję Zakończone pobyty. 
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W ten sposób wywołane zostaje okno Lista pacjentów - archiwum  wraz z nazwą
wybranej  jednostki  organizacyjnej  szpitala.  W  sekcji  te  tematycznej  Kryteria
istnieje  możliwość  filtrowania  zakończonych  pobytów  spośród  Przeniesiony,
Wypisany oraz Zgon.

7 Funkcjonalności związane z procesami na Oddziale

7.1 Lista pacjentów oddziału

Okno  Lista  pacjentów  oddziału  to  jedno  z  najważniejszych  okien  opisywanej
aplikacji. To właśnie z tego okna swój  początek mają  trzy  główne  procesy  obsługi
pacjenta na oddziale szpitalnym:
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· Proces przyjęcia - Obsługa procesów przyjęcia pacjenta na Oddział

· Proces obsługi pobytu - Obsługa pobytu pacjenta na Oddziale

· Proces zakończenia pobytu - Zakończenie pobytu na Oddziale .

Okno z listą pacjentów oddziału jest podzielone na kilka części. Pierwszą z nich jest
nagłówek, na środku którego znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna,  informacje  o
zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które  opisane  zostały  w

rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej  nagłówka
znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania  (tzw.  filtr),  dzięki
którym  można  dodatkowo  zawęzić  listę  wyświetlanych  pozycji.  Obszar  filtra  po
wywołaniu  opisywanego  okna  zawiera  podstawowe  pola  służące  do  określania
kryteriów  wyszukiwania  (widoczne  na  rysunku  powyżej),  natomiast  istnieje

możliwość  rozszerzenia  tego  obszaru,  za  pomocą  przycisku  .  Użycie  tego
przycisku  spowoduje  wyświetlenie  ukrytych  pól  (kryteriów  wyszukiwania),  dzięki
którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna to:

· Przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

Status pacjenta umożliwia  zawężenie  listy  pacjentów  do
tych  o  określonym  statusie.  Statusy
pacjenta:
· Przysłany
· Na oddziale
· Na przepustce
· (Przenoszony)
· Ucieczka
· (Wypisywany)
· Zgon.

11

25
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Lista pacjentów oddziału 

Lekarz prowadzący

Lekarz przyjmujący

Wykonujący usługę

Moi pacjenci 

umożliwia zawężenie listy do:
· pacjentów, którym  przydzielony  został

lekarz  prowadzący  określony  w  polu
słownikowym

· pacjentów, którzy przyjęci zostali przez
lekarza  określonego  w  polu
słownikowym

· pobytów  w  ramach  których  została
wykonana  usługa  przez  wybraną  w
słowniku osobę.

· pacjentów  lekarza  (użytkownika)
aktualnie zalogowanego.

ID pacjenta umożliwia  wyszukiwanie  konkretnego
pacjenta  po  numerze  jego  ID.  ID
pacjenta  to  unikalny  numer  nadawany
przez  system  w  momencie  dodawania
nowego  pacjenta  do  bazy  danych
aplikacji. 

Status eWUŚ umożliwia  wyszukiwanie  pacjentów
oddziału po statusie eWUŚ.

Odcinek      umożliwia zawężenie listy do pacjentów
znajdujących  się  na  konkretnym  oddziale
szpitala

Sala      umożliwia zawężenie listy do pacjentów
znajdujących się w konkretnej sali

Osoby poniżej      pole  służące  do  aktywacji  pola  roku
życia

roku życia      umożliwia filtrowanie pacjentów poniżej
wybranego roku życia

VIP      umożliwia zawężenie listy do pacjentów
do tych posiadających status VIP

Uprawnienia %      wybór  pola  aktywuje  wartości  w
kolumnie Uprawnienia %

Podstawa przyjęcia      umożliwia  wybór  wartości  z  słownika
Rodzaj skierowania 

· Po rozwinięciu pozostałej części filtra:

Rozp. zasadnicze umożliwia zawężenie listy pacjentów oddziału  do tych,
o  określonym  w  tym  polu  słownikowym  rozpoznaniu
zasadniczym.

Nr kartoteki umożliwia  wyszukiwanie  pacjenta  po  określonym
numerze jego kartoteki.

Nr karty pacjenta umożliwia  wyszukiwanie  pacjenta  po  określonym
numerze karty pacjenta.

Płatnik umożliwia  wyszukiwanie  pacjentów  o  określonym
płatniku.

Wszystkie kody rozp. umożliwia zawężenie listy pacjentów oddziału  do tych,
o określonym w tym polu słownikowym rozpoznaniu.



Lista pacjentów oddziału 

462 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Zlec. modyf. w ciagu
... godz.

umożliwia zawężenie listy pacjentów oddziału  do tych,
którym zmodyfikowano  zlecenia  w  ciągu  określonej  w
tym polu liczbie godzin.

Stan pacjenta umożliwia wyszukanie  pacjentów  o  określonym  stanie
zdrowia.

Powiat umożliwia  wyszukanie  pacjentów  po  określonym
powiecie.

Bez opisu historii
choroby

wyszukanie  pacjentów  oddziału  bez  opisu  historii
choroby.

Z akt. zleceniami
leków

wyszukanie  pacjentów  oddziału  z  aktualnymi
zleceniami leków.

Bez akt. zleceń
leków

wyszukanie pacjentów oddziału  bez aktualnych zleceń
leków.

Obsługiwani w trybie
intensywnej opieki

wyszukanie  pacjentów  oddziału  obsługiwanych  w
trybie intensywnej opieki.

Obsługiwani w
innych jednostkach

wyszukanie  pacjentów  oddziału  obsługiwanych  w
innych jednostkach szpitala.

Do autoryzacji wyszukanie pobytów do autoryzacji.

Zlecenia leków do
potwierdzenia

wyszukanie pacjentów oddziału ze zleceniami leków do
potwierdzenia.

Przepustki do
zakończenia

wyszukanie  pacjentów  oddziału  z  zarejestrowanymi
przepustkami do zatwierdzenia.

Nowo przyjęci wyszukanie  nowo  przyjętych  na  oddział  pacjentów
(domyślnie - przyjęci w ostatnich 24 h)

Zaznaczenie  tego  pola  spowoduje  wyszukanie  tylko  tych
pacjentów,  którzy  zostali  przyjęci  na  wybrany  oddział  w
ostatnich  x  godzinach.  X  pobierane  jest  z  parametru
konfiguracyjnego:  ODD_NOWO_PRZYJ  (Czas  przez  jaki
pacjent jest nowo przyjęty).

Tylko bez lekarza
prowadzącego

wyszukanie pacjentów oddziału, którym nie przypisano
lekarza prowadzącego.

Archiwalny ID Archiwalny ID to identyfikator pacjenta, który  został
usunięty  w  wyniku  scalenia  z  innym  pacjentem.
Kryterium  to  umożliwia  wyszukanie  pacjenta  po
numerze ID, który w przeszłości był mu przypisany.

Osoby poniżej

roku życia

pola  powiązane  ze  sobą,  zaznaczenie  pola  Osoby
poniżej  aktywuje  pole  roku  życia.  Pola  umożliwiają
filtrowanie listy pacjentów poniżej określonego wieku

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pacjentów  danego  oddziału  po:
Nazwisku, imieniu, numerze PESEL, NR KG.

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuje  tabela  danych  z  listą  pozycji
(pacjentów).  Lista  ta  zostanie  wyświetlona  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami
wyszukiwania,  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  tabel  danych  systemu

AMMS znajduje się w rozdziale: Tabela danych.
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Na  samym  dole  opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń: 

przycisk  jest  widoczny  tylko  dla  pacjentów  o  statucie
Przysłany.  Umożliwia  on  przyjęcie  pacjenta  przysłanego  na

oddział - Obsługa procesów przyjęcia pacjenta na Oddział .

przycisk  jest  widoczny  tylko  dla  pacjentów  o  statucie
Przysłany.  Umożliwia  on  zarejestrowanie  odmowy  przyjęcia
pacjenta na oddział szpitalny -  Odmowa przyjęcia pacjenta na

oddział .

przycisk  jest  widoczny  tylko  dla  pacjentów  o  statucie  Na
oddziale. Umożliwia wypisanie pacjenta z oddziału szpitalnego
-  Wypis  pacjenta  ze  szpitala.  Po  rozwinięciu  dodatkowego

menu  (   )  przycisku  jest  możliwe  (oprócz  wypisu  z
oddziału):

· Skierowanie  pacjenta  na  inny  oddział  -  Skierowanie
pacjenta na inny Oddział

· Zarejestrowanie zgonu - Zgon pacjenta

w  zależności  od  statusu  wybranego  pacjenta  (zaznaczonej
pozycji listy), działanie tego przycisku jest inne:

· dla pacjenta  o  statusie  Przysłany/Na obserwacji  przycisk
powoduje jego wycofanie z Izby Przyjęć

· dla  pacjenta  o  statusie  (Przenoszony)  przycisk  umożliwia
wycofanie jego skierowania (przenoszenia)  na inny oddział  -

Wycofanie skierowania pacjenta na inny oddział
· dla  pacjenta  o  statusie  (Wypisywany)  przycisk  umożliwia

wycofanie  wypisu  pacjenta  ze  szpitala  -  Wycofanie  wypisu

pacjenta .
przycisk  umożliwia  przegląd  i  edycję  danych  dotyczących
pobytu  pacjenta  na  oddziale  -  Obsługa  pobytu  pacjenta  na

Oddziale .  Nieaktywny  jest  dla  pacjentów  o  statusie

Przysłany. Po rozwinięciu dodatkowego menu (  )  przycisku
możliwe jest:

· przegląd danych hospitalizacji - Hospitalizacja

· obsługa pobytu bieżącego - Pobyt oddziałowy

· obsługa historii choroby - Historia choroby
· obsługa  danych  medycznych  -  Uzupełnianie  danych

medycznych

11
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26
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· obsługa zleceń - Zlecenia dla pacjenta
· obsługa wyników badań i pomiarów pacjenta - Wyniki
· obsługa  dokumentacji  medycznej  -  Dostęp  do

dokumentacji medycznej

· obsługa rozliczeń z NFZ - Rozliczenia z NFZ
· obsługa zakończenia pobytu pacjenta na IP - Zakończenie

pobytu pacjenta na IP
· obsługa  przebiegów  pielęgniarskich  -  Przebiegi

pielęgnacyjne  .

Istnieje możliwość wyboru akcji domyślnej przycisku Edytuj
(zmiana wartości przycisku, spośród dostępnych opcji rozwijalnej
listy, znajdującej się z prawej strony przycisku). Aby tego
dokonać, należy umieścić kursor myszy w obrębie pola przycisku 
Edytuj a następnie użyć prawego przycisku myszy. Wywołane
zostanie lista opcji na której znajduje się Akcja domyślna. Wybór
jednej z opcji, znajdującej się na liście spowoduję zmianę wartości
przycisku na wybraną:

Istnieje  możliwość  konfiguracji  przycisku  poprzez  wybór  opcji

155

422

433

606
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Konfiguracja,  wybór  przycisku  powoduje  wywołanie  dodatkowego
okna Konfiguracja, umożliwiającego:

· ukrywanie pozycji z listy

· zmianę kolejności pozycji na liście

· dodanie separatora pomiędzy pozycjami na liście 

· wybór domyślnej pozycji na liście

· zapis dla grupy personelu

przycisk ten umożliwia zarejestrowanie pacjentowi:
· nowego zlecenia badania,
· nowego zlecenia leku
· nowej procedury medycznej
· nowej konsultacji
· nowego badania diagnostycznego i laboratoryjnego
· nowego podania leku
· nowego pomiaru
· nowego pobrania materiału
· nowej recepty
· nowej obserwacji lekarskiej
· nowego przebiegu pielęgniarskiego
· nowego przebiegu lekarskiego
· oceny sprawności
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· Zlecenie pielęgniarskie diagnozy
· Zlecenie pielęgniarskie pomiaru
· Inne zlecenie pielęgniarskie 

· Zlecenie mieszanki/wlewu

· Zlecenie panelu

· Zlecenie  pompy  infuzyjnej  (opcja  dostępna  jest  przy
istniejącym  parametrze  konfiguracyjnym
ZLEC_LEK_INFUZ  -  'Sposób  określania  dawki  dla
infuzometru' ustawionym na wartość '1' lub '2')

· Zlecenie chemioterapii [opcja dostępna dla chemioterapii
bez  schematów  (istniejący  parametr  konfiguracyjny
ZLEC_LEK_CHEMIOTERAPIA  -  'Karta  zleceń  leków  -
dostępna  opcja  Dodaj  zlecenie  chemioterapii'  ustawiony
na  wartość  '1'  oraz  istniejący  parametr  konfiguracyjny
ZLEC_LEK_SCHEMATY  -  'Czy  używana  jest
funkcjonalność  rejestrowania  schematów  chemioterapii'
ustawiony na wartość '0')

przycisk  umożliwia  weryfikację  uprawnień  pacjenta  do
świadczeń  opieki  zdrowotnej.  Po  rozwinięciu  dodatkowego
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menu  (  )  przycisku  dodatkowo  możliwe  jest  (prócz
weryfikacji):

· przegląd historii uprawnień.

przycisk  umożliwia  przegląd,  dodanie,  zamówienie,
wydrukowanie  oraz  konfigurację  dokumentów  medycznych.

Użycie przycisku  spowoduje rozwinięcie dodatkowego menu,
dzięki któremu możliwe jest:

· dodanie dokumentu
· dodanie innego pisma
· przegląd zbiorczych operacji
· drukowanie zestawu
· drukowanie  obecności  pacjenta  (należy  włączyć  odpowiedni

parametr)
· wzgląd w dokumentację medyczną
· zamówienie dokumentacji
· wybór i wydruk etykiet  i  opasek (należy włączyć odpowiedni

parametr)
· wybór drukarki
· konfiguracja dokumentacji.
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7.2 Grupowe dodawnie procedur oraz obserwacji z poziomu listy
pacjentów

Z  poziomu  listy  pacjentów  oddziału  istnieje  możliwość  grupowego  dodawania
procedury  medycznej  oraz  obserwacji  lekarskiej.  Aby  dodać  procedurę  medyczną
lub obserwację lekarską jednocześnie dla kilku pacjentów należy zaznaczyć powyżej
jednego pacjenta z listy oddziału a następnie wybrać jedną z nowo dodanych opcji
przycisku  Uzupełnij  dane.  Nowo  dodane  opcje  to:  Dodaj  grupowo  procedurę
medyczną  oraz  Dodaj  grupowo  obserwację  lekarską.  Opcje  dostępne  są  po
użyciu przycisku dopiero po zaznaczeniu większej niż jedna ilości osób na liście. 



469Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Grupowe dodawnie procedur oraz obserwacji z poziomu listy pacjentów 

Wybór  opcji  Dodaj  grupowo  procedurę  medyczną  powoduje  wywołanie  okna
modalnego  Grupowe  dodawanie  procedury  medycznej  w  którym  istnieje
możliwość  wyboru  procedury  medycznej  dla  zaznaczonych  pacjentów.  Aby
zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku Zapisz.

Przy  grupowym  dodawaniu  procedury  medycznej  dodana  jest  obsługa  parametru
konfiguracyjnego PROC\WYK\UZY.

Użycie przycisku Zapisz spowoduje wywołanie okna modalnego Wynik grupowego
dodania procedury:
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Wybór  opcji  Dodaj  grupowo  obserwację  lekarską  powoduje  wywołanie  okna
Obserwacje  w  którym  istnieje  możliwość  wpisu  obserwacji  lekarskiej  dla
zaznaczonych pacjentów. Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku
Zapisz:

Użycie przycisku Zapisz spowoduje wywołanie okna modalnego Wynik grupowego
dodania obserwacji:
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7.3 Grupowe dodawanie zlecenia z poziomu listy pacjentów
oddziału

Z  poziomu  listy  pacjentów  oddziału  istnieje  możliwość  grupowego  dodawania  
zlecenia  pielęgniarskiego,  zlecenia  pielęgniarskiego  pomiaru  oraz  zlecenia
diagnozy  pielęgniarskiej.  Aby  dodać  grupowo  zlecenie  należy  zaznaczyć  kilka
pozycji na liście pacjentów (zmiana wartości przycisku 'Dodaj'  na 'Uzupełnij  dane')
a  następnie  wybrać  jedną  z  wyżej  wymienionych  wartości  przycisku  Uzupełnij
dane. W oknach wprowadzania zlecenia diagnozy pielęgniarskiej, zlecenia pomiaru i
innego  zlecenia  pielęgniarskiego,  dla  wywołania  w  wyżej  wymienionych  ścieżek
należy obsłużyć zapis tego samego zlecenia pielęgniarskiego jednocześnie dla kilku
pacjentów (analogicznie jak wprowadzane są przebiegi pielęgniarskie).

W  przypadku  wprowadzania  zlecenia  pielęgniarskiego  dla  wielu  pacjentów  naraz
parametr  konfiguracyjny  PODP\ZLE\UZY_ZLECAJACY_PIEL  -  'Jaki  użytkownik
jest  podpowiadany  jako  rejestrujący  zlecenie  pielęgniarskie?'  powoduje
podpowiadanie zlecającego w następujący sposób:

· 0 -  podpowiadany jest  zalogowany użytkownik, jeżeli  jest  lekarzem,  pole  jest
odblokowane do edycji

· 1 - jeżeli jest jeden lekarz prowadzący dla wszystkich zaznaczonych pacjentów
podpowiadany jest lekarz prowadzący i pole jest odblokowane do edycji

· 2  -  podpowiadany  jest  zalogowany  użytkownik,  jeżeli  jest  lekarzem  lub
pielęgniarką/położną, pole jest odblokowane do edycji

· 3 -  podpowiadany jest  zalogowany użytkownik, jeżeli  jest  lekarzem,  pole  jest
zablokowane  do  edycji;  w  przypadku,  jeśli  zalogowany  użytkownik  nie  jest
lekarzem przy otwarciu  okna  wywoływany  jest  komunikat  informujący  o  tym,
po potwierdzeniu okno jest zamykane

· 4  -  jeżeli  jest  jeden  lekarz  prowadzący  dla  wszystkich  zaznaczony  pacjentów
podpowiadany jest  lekarz prowadzący, pole jest  zablokowane  do  edycji,  jeżeli
dla  wybranych  pacjentów  są  różni  lekarze  prowadzący  wywoływany  jest
komunikat informujący o tym, po potwierdzeniu okno jest zamykane
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· 5  -  podpowiadany  jest  zalogowany  użytkownik,  jeżeli  jest  lekarzem  lub
pielęgniarką/położną,  pole  jest  zablokowane  do  edycji;  w  przypadku,  kiedy
zalogowany  użytkownik  nie  jest  lekarzem  ani  pielęgniarka  po  otwarciu  okna
wywoływany  jest  komunikat  o  treści:  'Zalogowany  użytkownik  nie  pełni  w
jednostce  funkcji  lekarza  ani  pielęgniarski.  Nie  będzie  możliwości  zapisu
danych'

7.4 Obsługa rejestru pacjentów

Rejestr  pacjentów  umożliwia  dostęp  do  danych  osobowych,  danych  z
hospitalizacji  i  danych  z  wizyt  pacjenta  w  Izbie  Przyjęć.  Możliwość  przeglądania
danych osobowych dotyczy wszystkich pacjentów, którzy kiedykolwiek mieli kontakt
ze szpitalem. Chodzi zarówno o pacjentów przyjętych na oddział, jak i tych, którym
odmówiono  dalszej  hospitalizacji  lub  udzielono  jedynie  porady  lekarskiej.
Niezależnie,  czy  pacjent  podczas  pierwszorazowej  wizyty  w  Izbie  Przyjęć  został
przyjęty do szpitala czy nie - jego dane osobowe zostały wprowadzone do systemu,
czyli  do  Rejestru  pacjentów.  Dzięki  temu,  przy  ponownej  wizycie  pacjenta  w
szpitalu  możliwe  będzie  szybkie  wyszukanie  jego  danych,  bez  konieczności
wprowadzania ich ponownie do systemu.

Rejestr  pacjentów  nie  służy  tylko  do  przeglądania  oraz  uzupełniania  danych
pacjentów. Umożliwia także dodanie nowego pacjenta (jego danych osobowych)  do

systemu, co szerzej zostało opisane w rozdziale: Dane pacjenta .

 

Wywoływanie okna Rejestr pacjentów odbywać się może z wielu  miejsc systemu
AMMS:

· Opcja Rejestr pacjentów na ekranie głównym:

jednym ze  sposobów  wywołania  rejestru  jest  użycie  opcji  Rejestr  pacjentów  na
ekranie  głównym  wybranego  modułu.  Wywołany  zostanie  pusty  rejestr,  bez
jakichkolwiek  pozycji.  Jedynym  aktywnym  przyciskiem  w  tym  oknie  jest  Dodaj
nowego pacjenta, który umożliwia zarejestrowanie nowego pacjenta w systemie.
Jeżeli  natomiast  użytkownik  ma  zamiar  odszukać  właściwego  pacjenta,  musi
najpierw określić odpowiednie opcje filtru.

·

483
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Czytnik kart ubezpieczenia zdrowotnego

W województwach, w których pacjenci korzystają z Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego
system umożliwia szybkie odczytanie danych pacjenta za pomocą czytnika kart. Po
włożeniu  karty  do  czytnika,  system  próbuje  wyszukać  pacjenta  według  danych
zapisanych  na  karcie  i  po  jego  odnalezieniu  wyświetla  Rejestr  pacjentów  z
pozycją  tego  pacjenta.  Jeśli  pacjent  nie  został  znaleziony,  system  przechodzi  do
trybu rejestracji nowego pacjenta z danymi wstępnie wypełnionymi  informacjami  z
karty.

Okno  z  listą  pacjentów  podzielone  jest  na  kilka  części.  Pierwszą  z  nich  jest
nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł wyświetlanego okna. Tytuł ten różni
się  w  zależności  od  sposobu  wywołania  okna.  W  nagłówku  opisywanego  okna
znajdują  się  także  informacje  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe
opcje,  które  opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi
aplikacji.

Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw.  filtr).  Obszar  filtra  po  wywołaniu  opisywanego  okna  zawiera  kilka
podstawowych pól. Istnieje  także  możliwość  poszerzenia  obszaru  filtra  za  pomocą

przycisku . Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie dodatkowych kryteriów
wyszukiwania, dzięki którym można zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Kryteria wyszukiwania w oknie Rejestr pacjentów:

· przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

ID pacjenta system wyszukiwać będzie pacjentów, których dane
odpowiadają  informacjom  wpisanym  w  tym  polu,
czyli po numerze ID

Kartoteka system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
numerze kartoteki. 
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Tylko żyjący pole  wyboru,  po  zaznaczeniu  którego  wyszukiwani
będą  pacjenci  tylko  żyjący,  którym  nie
zarejestrowano  i  nie  potwierdzono  zgonu  w
systemie

Tylko nieżyjący pole  wyboru,  po  zaznaczeniu  którego  wyszukiwani
będą  pacjenci  tylko  nieżyjący,  którym
zarejestrowano i potwierdzono zgon w systemie

Pole szybkiego
wyszukiwania

po  wprowadzeniu  nazwiska  i  imienia  lub  numeru
PESEL,  system  wyszukiwać  będzie  pacjentów,
których  dane  odpowiadają  tym  wprowadzonym  w
polu szybkiego wyszukiwania

Data ur. system  będzie  wyszukiwał  tylko  pacjentów
urodzonych  w  określonym  przez  użytkownika  dniu
wskazanego miesiąca

Rok daty ur. system  będzie  wyszukiwał  tylko  pacjentów
urodzonych w roku podanym w tym polu

Płeć system  będzie  wyszukiwał  tylko  pacjentów  o
określonej  płci  (do  wyboru:  Kobieta,  Mężczyzna,
Nieokreślony)

Szukaj również w
archiwum

pole wyboru, po zaznaczeniu którego system będzie
wyszukiwał  pacjentów  także  poprzez  przegląd
danych archiwalnych. 

· Po rozwinięciu pozostałej części filtra:

Imię ojca system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
imieniu ojca

PESEL opiekuna system wyszukiwać będzie pacjentów, których dane
odpowiadają  danym  wprowadzonym  w  tym  polu,
czyli po numerze PESEL opiekuna

Nazwisko rodowe system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
nazwisku rodowym

Cudzoziemiecy pole  wyboru,  po  zaznaczeniu  którego  wyszukiwani
będą pacjenci spoza Polski

Imię matki system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
imieniu matki

Nazwisko rodowe
matki

system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
nazwisku rodowym matki

Poprzednie nazwisko system wyszukiwać będzie pacjentów, których dane
odpowiadają  tym  wprowadzonym  w  opisywanym
polu, czyli po poprzednim nazwisku

VIP pole, które umożliwia użytkownikowi posiadającemu
uprawnienia  do  edycji  danych  (np.  lekarz,  osoba
rejestrująca) określenie pacjenta jako "VIP"  (ważna
osoba).  Dzięki  temu  system  wyszukuje  pacjentów,
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których przy rejestracji oznaczono takim "tytułem"

Miasto system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
mieście

Miasto (adres stały) system  wyszukiwać  będzie  pacjentów
odpowiadającym  danym  wprowadzonym  w  tym
polu, czyli po adresie stałego zamieszkania

Miasto (adres koresp.) system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych wprowadzonych w tym polu, czyli po adresie
do korespondencji 

Uprawnieni do
przyjęcia poza
kolejnością 

pole  umożliwiające  użytkownikowi  przyjęcie
pacjenta  poza  kolejnością  podczas  rejestracji  i
zapisania  tego  faktu  w  systemie.  Dzięki   temu
system  wyszukuje  pacjentów,  których  przy
rejestracji oznaczono takim przywilejem  

Pobyt/Okres system  wyszukiwać  będzie  pacjentów
przebywających w wybranej jednostce szpitala bądź
przychodni oraz w podanych okresie

Nr telefonu system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po  nr
telefonu

Adres e-mail system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych wprowadzonych w tym polu, czyli po adresie
e-mail

Rodzaj i nr dok.
tożsamości

system wyszukiwać będzie pacjentów pasujących do
danych  wprowadzonych  w  tym  polu,  czyli  po
rodzaju i nr dok. tożsamości

Archiwalny ID Archiwalny  ID  to  identyfikator  pacjenta,  który
został  usunięty  w  wyniku  scalenia  z  innym
pacjentem.  Kryterium  to  umożliwia  wyszukanie
pacjenta po numerze ID, który w przeszłości był mu
przypisany.

Opis NN system wyszukiwać będzie pacjentów NN

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuje  tabela  danych  z  listą
zarejestrowanych  w  systemie  pacjentów.  Lista  ta  zostanie  wyświetlona  po  użyciu
przycisku  Szukaj  zgodnie  z  określonymi  przez  użytkownika  kryteriami
wyszukiwania. Opis  obsługi  tabel  danych systemu AMMS znajduje się w rozdziale:
Tabela danych.

Pod tabelą danych opisywanego okna znajdują się następujące przyciski poleceń:

po  kliknięciu  w  przycisk  wyświetlone  zostanie  dodatkowa  lista
opcji:

· Dokumentacja medyczna: Dostęp do dokumentacji medycznej.

· Wizyty i  hospitalizacje:  Hospitalizacje i  wizyty pacjenta  -  dane
archiwalne

· Wyniki

· Wyniki graficzne
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· Księga Oczekujących

· Rezerwacje.

użycie przycisku rozwija dodatkową listę opcji:

· Wydruk  czystych  recept  -  opis  dotyczący  wydruku  pustych

recept, znajduje się w rozdziale: Wydruk pustych recept .

· Wydruk kuponów

· Rejestruj kupon

· Kupony pacjenta - informacje dotyczące kuponów, znajdują się
w rozdziale: Obsługa kuponów

· Drukuj pismo

· Drukuj opaskę

· Drukuj opaskę (wybór).

przycisk umożliwia zarejestrowanie nowego pacjenta w systemie.

Możliwość ta opisana została w rozdziale: Dane pacjenta . 

przycisk  umożliwia  przegląd  oraz  edycję  danych  osobowych
wybranego pacjenta. Przegląd  danych  pacjenta  opisany  został  w

rozdziale: Dane pacjenta .

Uwaga: Istnieje możliwość zapisu domyślnej akcji dla przycisku.
System  zapamiętuje  ostatnią  wybraną  opcję  i  to  ona  jest
prezentowana  jako  wartość  przycisku  podczas  ponownego
otwarcia okna Rejestr pacjentów

przycisk pozwala usunąć pozycję w tabeli z listą pacjentów.

Należy wówczas użyć przycisku Tak.

wybór przycisku spowoduje wywołanie okna Rejestr pacjentów,
którego  wygląd  zawiera  bardziej  zaawansowane  kryteria
wyszukiwania.System może wyszukać pacjenta po danych, takich
jak:  ID  pacjenta,  PESEL,  nazwisko,  imię,  rodowe,  miejscowość,
ulica.  Użytkownik  może  także  zaznaczyć  opcję,  aby  system
wyszukał  pacjentów  w  archiwum  lub  zaznaczyć  fakt,  że
poszukiwany  pacjent  jest  nieznany  (NN).  Kryteria  wyszukiwania
dotyczą  również  konkretnego  czasu  przyjęcia  pacjenta  (pola:
dzisiaj,  wczoraj,  w  tym  tygodniu,  ostanie  24  godziny,
ostatnie  48  godzin  i  konkretny  dzień  tygodnia  oraz  czasu
wypisania  pacjenta  (pola:  dzisiaj,  wczoraj,  w  tym  tygodniu,
ostatnie  24  godziny,  ostatnie  48  godzin,  Dzień  tygodnia,
Po, Przed.
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Użycie  przycisku  Dod.  kryteria  powoduje  wywołanie  okna
modalnego  Dodatkowe  kryteria,  które  podzielone  jest  na  trzy
zakładki (Dane o pobycie, Rozpoznania oraz Procedury). W oknie
znajdują się następujące przyciski:

· Ustaw  -  ustawia  (zapisuje)  wybrane  w  oknie  kryteria,  po  jego
użyciu  okno  zostanie  zamknięte  a  obok  przycisku  Dod.  Kryteria
pojawia  się  znacznik  informujący  o  wprowadzeniu  dodatkowych
kryteriów wyszukiwania:

· Anuluj -   jeżeli  w  oknie  nie  wprowadzono  zmian  to  okno  zostaje
zamknięte bez komunikatu. Jeżeli zostały ustawione jakieś kryteria
to pojawia się okno z pytaniem 'Zamknięcie okna spowoduje utratę
wprowadzonych  kryteriów.  Czy  chcesz  porzucić  wprowadzone
zmiany?':

o wybór  opcji  Tak  kasuje  dodatkowe  kryteria,  zamyka

formatkę i  a znacznik znajdujący się obok przycisku  Dod.
kryteria zostaje usunięty 

o wybór opcji Nie pozostawia okno otwarte

· Zamknij  -  jeżeli  w oknie nie wprowadzono zmian  to  okno  zostaje
zamknięte bez komunikatu. Jeżeli zostały ustawione jakieś kryteria
to pojawia się okno z pytaniem 'Zamknięcie okna spowoduje utratę
wprowadzonych  kryteriów.  Czy  chcesz  porzucić  wprowadzone
zmiany?':

o Wybór opcji Tak powoduje zamknięcie okna bez zapisu

kryteriów



Obsługa rejestru pacjentów 

478 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

o Wybór opcji Nie powoduje pozostawienie otwartego okna

bez zmian.

Zamknięcie  okna  Dodatkowe  kryteria  oraz  opuszczenie  okna
Rejestr  pacjentów  -  widok  zaawansowany  powoduje  usunięcie
danych z okna Dodatkowe kryteria.

Zakładka Dane o pobycie składa się z trzech pól wyboru: Pobyt na
oddziale, Pobyt w szpitalu, Pobyt na Izbie przyjęć.

W  zależności  od  zaznaczonego  pola  pojawiają  się  różne  kryteria
wyszukiwania:

· Pobyt  na  oddziale   -  wybór  tej  opcji  powoduje  prezentowanie
tylko  pobytów  na  oddziale,  dodatkowo  za  pomocą  kryteriów
opisanych poniżej aplikacja zawęża listę prezentowanych pobytów:

o Tryb  Przyjęcia  -  słownik  z  możliwością  określenie  trybu

przyjęcia

o Tryb  wypisu  -  słownik  z  możliwością  określenia  tryby

wypisu

o  Jednostka - słownik jednostek o typie oddział

o Status  pobytu  -  słownik  posiadający  pozycje  opisane

poniżej.  Jeżeli  nie  jest  wybrana  pozycja  słownikowa  to
prezentuje  wszystkie  pobyty  na  oddziale  niezależnie  od
statusu:

-  Przebywający  na  oddziale   -  określa  aktualnie
przebywających  na  wybranym  oddziale.  Jeżeli  w  polu
Oddział  nie  jest  wybrana  jednostka  to  wtedy
prezentowane  są  pobyty  znajdujące  się  na  liście
pobytów oddziału o statusie na oddziale)

-  Przeniesiony  na  inny  oddział  -  określa  pobyty  na
oddziale  zakończone  przesłaniem  na  inny  oddział.  W
tym przypadku nie jest  konieczne wybranie wartości  w
polu Oddział , ale jeżeli zostanie wybrana jednostka to
widoczne są pobyty tylko z tej jednostki.

- Wypisani ze szpitala  - określa pacjentów, którzy na
oddziale  są  wypisani  lub  mają  pobyt  zakończony
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zgonem (jeżeli  pacjent  był  w  ramach  hospitalizacji  na
dwóch oddziałach to jeżeli  nie jest  wybrany  oddział  to
prezentowane są oba pobyty.)
 W tym przypadku nie jest konieczne wybranie wartości
w polu Oddział , ale jeżeli zostanie wybrana jednostka
to widoczne są pobyty tylko z tej jednostki. 

-  Wypisani  ze szpitala z  danego  oddziału   -  Jeżeli
wybrano  wartość  w  polu  Oddział  to  pobyty  w  tej
jednostce  które  zakończyły  się  wypisem  ze  szpitala.
Jeżeli  w polu 'Oddział'  nie zostanie wybrana  jednostka
to  lista  zostaje  ograniczona  do  pobytów  które  zostały
zakończone wypisem ze szpitala.

o Lekarz  prowadzący  -  zawęża  listę  pobytów  w  ramach

których  lekarzem  prowadzącym  była  osoba  określona  w
kryterium 

· Pobyt w szpitalu   - wybór tej opcji powoduje prezentowanie tylko
pobytów  na  oddziale  i  izbie  przyjęć,  dodatkowo  za  pomocą
kryteriów opisanych poniżej aplikacja zawęża listę prezentowanych
pobytów:

o Tryb przyjęcia - słownik z możliwością określenie trybu

przyjęcia

o Tryb wypisu - słownik z możliwością określenia tryby

wypisu

o Jednostka - słownik jednostek o typie oddział i izba

przyjęć

o Status pobytu - słownik posiadający pozycje opisane

poniżej, jeżeli brak wybranej wartości to prezentowane
są wszystkie pobyty na oddziale i izbie przyjęć
niezależnie od statusu:

- Przebywający na oddziale  - określa aktualnie
przebywających na wybranym oddziale. Jeżeli w polu 
Oddział nie jest wybrana jednostka to wtedy
prezentowane są pobyty znajdujące się na liście
pobytów oddziału o statusie na oddziale

- Przeniesiony na inny oddział - określa pobyty na
oddziale zakończone przesłaniem na inny oddział. W
tym przypadku nie jest konieczne wybranie wartości w
polu Oddział , ale jeżeli zostanie wybrana jednostka to
widoczne są pobyty tylko z tej jednostki.

- Przebywający w szpitalu - określa aktualnie
przebywających w szpitalu. W tym przypadku nie jest
konieczne wybranie wartości w polu Jednostka , ale
jeżeli zostanie wybrana jednostka to prezentowane są
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pobyty tylko z tej jednostki. 

- Wypisani ze szpitala - określa pacjentów którzy na
oddziale są wypisani lub mają pobyt zakończony
zgonem oraz zakończone pobyty na Izbę Przyjęć przez
odmowę lub zgon (jeżeli pacjent był w ramach
hospitalizacji na izbie i  dwóch oddziałach to jak nie
jest wybrana jednostka  to powinny się pojawić trzy
pobyty.)
W tym przypadku nie jest konieczne wybranie wartości
w polu Jednostka , ale jeżeli zostanie wybrana
jednostka to widoczne są pobyty tylko z tej jednostki. 

- Wypisani ze szpitala z danego oddziału  - jeżeli
wybrano wartość w polu Jednostka, to określa pobyty
w tej jednostce, które zakończyły się wypisem ze
szpitala. Jeżeli w polu Jednostka nie zostanie wybrana
jednostka to lista zostaje ograniczona do pobytów,
które zostały zakończone wypisem ze szpitala. 

o Lekarz  prowadzący  -  zawęża  listę  pobytów,  w  ramach

których  lekarzem  prowadzącym  była  osoba  określona  w
kryterium 

· Pobyt na Izbie Przyjęć - wybór tej opcji powoduje prezentowanie
tylko  pobytów  na  Izbie  Przyjęć,  pola  wyszukiwania  działają  w
następujący sposób:

o Tryb Przyjęcia - słownik z możliwością określenie trybu

przyjęcia

o Tryb wypisu - słownik z możliwością określenia tryby

wypisu

o Jednostka - słownik jednostek o typie izba przyjęć

o Status pobytu - słownik posiadający pozycje opisane

poniżej, jeżeli brak wybranej wartości to prezentowane
są wszystkie pobyty na izbie przyjęć niezależnie od
statusu:

- Przebywający na Izbie przyjęć - określa aktualnie
przebywających na wybranej jednostce izby przyjęć.
Jeżeli w polu Jednostka nie jest wybrana wartość to
wtedy prezentowane są pobyty z wszystkich izb

- Skierowany na oddział - określa wszystkie pobyty
na izbie przyjęć, które zakończyły się przesłaniem
pacjenta na oddział

- Odmowa przyjęcia - określa wszystkie pobyty na
izbie przyjęć, które zakończyły się odmową. Jeżeli pole
jednostka jest określone to prezentowane są pobyty
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tylko wybranej izby 

- Wypisani ze szpitala - określa pobyty, które na
oddziale mają status wypisani lub mają pobyt
zakończony zgonem oraz zakończone pobyty na izbie
przyjęć przez odmowę lub zgon. W tym przypadku nie
jest konieczne wybranie wartości w polu Jednostka ,
ale jeżeli zostanie wybrana jednostka to widoczne są
pobyty tylko z tej jednostki. 

o Lekarz badający - zawęża listę pobytów, w ramach

których lekarzem badającym była osoba określona w
kryterium 

Zakładka Rozpoznania składa się z:

· pól wyboru:

o lub  -  przy  zaznaczonej  tej  opcji  aplikacja  wyszykuje

pobyty, które posiadają jakiekolwiek z wymienionych na
liście rozpoznań.

o -  i  -  przy  zaznaczonej  tej  opcji  aplikacja  wyszukuje

pobyty,  które  posiadają  wszystkie  wymienione  na  liście
rozpoznania

· tabeli Rozpoznania pobytu. Tabela składa się z kolumn:

o Kod (kod rozpoznania)

o Typ rozpoznania (słownik z typem rozpoznania)

o Rodzaj rozpoznania (słownik z rodzajem rozpoznania)

o Nazwa (nazwa rozpoznania) 

Kolumny Typ rozpoznania  i  Rodzaj  rozpoznania  mogą
być  puste  co  powoduje  wyszukanie  danego  rozpoznania
niezależnie od typu lub rodzaju.

· Przycisków Dodaj oraz Usuń. Przycisk Dodaj  powoduje wywołanie
okna  klasyfikacja  chorób  ICD10,  przycisk  Usuń  powoduje
wywołanie  okna  z  komunikatem  'Czy  na  pewno  chcesz  usunąć
wybraną pozycje?'.
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Zakładka Procedury składa się z:

· pól wyboru:

o lub  -  przy  zaznaczonej  tej  opcji  aplikacja  wyszykuje

pobyty,  które  posiadają  jakiekolwiek  z  wymienionych
procedur

o -  i  -  przy  zaznaczonej  tej  opcji  aplikacja  wyszukuje

pobyty,  które  posiadają  wszystkie  wykonane  z
wymienionych procedur

· tabeli Procedury pobytu. Tabela składa się z kolumn:

o Kod procedury

o Nazwa procedury

· Przycisków Dodaj oraz Usuń. Przycisk Dodaj  powoduje wywołanie
okna  Klasyfikacja  procedur  ICD9  piąta  edycja,  przycisk  Usuń
powoduje  wywołanie  okna  z  komunikatem  'Czy  na  pewno  chcesz
usunąć wybraną pozycje?'.
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przycisk umożliwia  zamknięcie  okna  Rejestr  pacjentów,  a  tym
samym powrót do ekranu głównego wybranego modułu. 

7.4.1 Dane pacjenta

Okno  Dane  pacjenta  umożliwia  edycję,  przeglądanie  i  wprowadzanie  danych
osobowych pacjenta. Ponadto w oknie tym można dokonać zmian danych pacjenta
w  ramach  jego  historii  (zmiana  nazwiska,  adresu  itp.),  co  opisane  zostało  w

rozdziale: Rejestr archiwalnych danych pacjenta .

Okno  Dane  pacjenta  podzielone  jest  na  kilka  części.  Tak  jak  wszystkie  okna  w
systemie, tak i to okno, zawiera nagłówek z właściwym tytułem pośrodku. Tytuł ten

512
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Dane pacjenta

różni  się  w  zależności  od  sposobu  (miejsca)  wywołania  tego  okna.  Przykładowo:
jeżeli  jest  to wprowadzanie  danych  nowego  pacjenta,  a  okno  wywołane  zostało  w
trakcie  procesu  przyjęcia  pacjenta  na  izbę  przyjęć,  będzie  ono  zatytułowane:
Przyjęcie nowego pacjenta > Dane pacjenta.

Poniżej nagłówka widoczne są zakładki  tematyczne, które dodatkowo dzielą okno z
danymi pacjenta. Są nimi:

· Dane podstawowe

· Dane dodatkowe

· Opiekunowie i upoważnienia

· Adresy i telefony

· Dane ratunkowe

· Dziecko

· Dane służbowe

· Uprawnienia

· Wywiad

Uwaga:   Istniejące  ograniczenia  podczas  wypełniania  pól  w  zakładce  Dane
podstawowe:

· Ograniczenie  liczby  znaków  jaką  użytkownik  może  wpisać  w  polu  Numer
innego dokumentu tożsamości. Jeżeli  wybierze  się  w  polu  Rodzaj  innego
dokumentu  tożsamości  wartość  Inny  dokument  tożsamości  oraz  Prawo
jazdy to liczba znaków jest ograniczana do 27. Dla pozostałych przypadków do
30.

· Podczas  dodawania  nowego  pacjenta,  w  sytuacji,  kiedy  wpisywany  numer
PESEL  jest  już  przypisany  pacjentowi  zarejestrowanemu  na  oddziale,  pojawia
się okno modalne z komunikatem walidacyjnym informującym, iż  dany numer
PESEL jest już zaewidencjonowany w systemie.

Każda  z  wymienionych  zakładek  tematycznych  zawiera  różnego  rodzaju  sekcje,
które  dodatkowo  zawierają  pola,  za  pomocą  których  użytkownik  wprowadza
niezbędne  dane  dotyczące  pacjenta.  Pola  oznaczone  kolorem  żółtym  informują  o
konieczności ich wypełnienia nie tylko podczas rejestrowania nowego pacjenta, ale
także  podczas  modyfikacji  jego  danych.  Ponadto  pola  znajdujące  się  w

poszczególnych sekcjach można ukrywać ("zwijać") za pomocą przycisku . 

W przypadku pacjenta posiadającego uprawnienia do świadczeń prezentowany jest
komunikat  o  treści:  Uprawnienia  do  świadczeń.  W  przypadku  kiedy  pacjent
posiada  jedno  z  uprawnień  o  kodzie:  47DN,  47CC,  47CDN,  57IB,  57IW,  47IB,
47CIB,  47IW,  47CIW,  47CK,  57K,  ZZC,  ZZDN,  47CZ,  w  dodatkowym  oknie
pojawiającym się po umiejscowieniu kursora w obrębie komunikatu, prezentowany
jest komunikat o treści: Uprawnienia poza kolejnością (KOD):
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Dane pacjenta

Umiejscowienie kursora w  obrębie  pola  zawierającego  nazwę  uprawnień  powoduje
wywołanie  komunikatu  zawierającego  kod,  nazwę  oraz  datę  obowiązywania
uprawnień:

Podczas dodawania pacjenta, który jest  osobą niezidentyfikowaną (NN), opisywane
okno przybiera zupełnie inny wygląd:

Po wprowadzeniu niezbędnych danych pacjenta NN (Data obowiązująca od, Opis
NN, Płeć)  i  użyciu  przycisku  Zapisz,  system  zapisze  pacjenta  w  rejestrze  i  nada
mu ID.

 Jeżeli  pacjent  w  swojej  historii  był  już  określany  jako  pacjent  NN  wartość  pola
PESEL  ustawiana  jest  automatycznie  na  nie  nadany/nieznany,  a  wartość  pola
Ubezpieczyciel na 00-(żaden z oddziałów).

Zakładka  Dane  podstawowe  zawiera  pola,  w  których  wprowadzić  należy
najistotniejsze  dane  osobowe,  takie  jak:  Nazwisko,  Imię,  Płeć,  itd.,  a  także
informacje  dotyczące  adresu  zamieszkania  pacjenta  i  uprawnień  do  wykonania
świadczeń opieki zdrowotnej (ubezpieczenie).
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Sekcjami opisywanej zakładki są:

· Dane  podstawowe  -   zakładka  zawiera  m.  in.  takie  pola,  jak:  Imię,
Nazwisko, Płeć, PESEL, itd.

· Uprawnienia  i  dokumenty  -  w  tym  miejscu  można  zarejestrować  właściwy
dokument  upoważniający  pacjenta  do  świadczeń  zdrowotnych  za  pomocą
przycisków:  Decyzje w/b, Dokumentu  UE,  Inne  dokumenty,  Dokumenty
EWUŚ.  Więcej  na  ten  temat  opisane  zostało  w  rozdziale:  Dokumenty
uprawniające.

· Adres  zamieszkania  -  sekcja  zawiera  pola  z  danymi  dotyczącymi  adresu
zamieszkania oraz adresu do korespondencji  pacjenta wraz  z  okresem  pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze danej gminy.

Podczas  wpisywania  wartości  w  polu  Ulica,  podczas  przejścia  do  innego  pola
(przycisk  Tab),  w  sytuacji,  kiedy  nazwa  ulicy  pojawia  się  wielokrotnie,  wywołane
zostaje dodatkowe okno Ulica: 

· Identyfikacja - tutaj nadawany jest Nr kartoteki i ID pacjenta.
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Aby system poprawnie zapisał dane pacjenta, należy wypełnić wszystkie wymagane
pola w zakładce Dane podstawowe okna Dane pacjenta. Polami tymi są:

· Nazwisko

· Imię

· Płeć

· Status PESEL

· Ubezpieczyciel

· Kod kraju pochodzenia.

Wymagane  pola  w  oknie  Dane  pacjenta  znajdują  się  tylko  na
pierwszej  zakładce  tematycznej  Dane  podstawowe.  Pozostałe
zakładki  okna  zawierają  pola  z  danymi,  które  użytkownik  może,  ale
nie  musi  wypełnić.  Aby  pacjent  został  dopisany  do  Rejestru
pacjentów, wystarczy uzupełnić pola wymienione powyżej.

W  oknie  Dane  pacjenta,  na  zakładce  Dane  podstawowe  istnieje
możliwość prezentacji pola Data uzyskania pełnoletności  przed 18
rokiem  życia.  Pole  widoczne  jest  tylko  dla  kobiet,  które  ukończyły
szesnasty  rok  życia.  Pole  wyświetlane  jest  ze  względu  na  możliwość
wystąpienia  szczególnego  przypadku  opisanego  jako:  'Przed
osiągnięciem tego  wieku  małoletni  może  uzyskać  pełnoletniość  przez
zawarcie  małżeństwa.  Zgodnie  z  art.  10  'Kodeksu  rodzinnego  i
opiekuńczego'  jest  to  możliwe  z  ważnych  powodów  za  zgodą  sądu
opiekuńczego  w  przypadku  kobiety,  która  ukończyła  lat  szesnaście,
gdy  z  okoliczności  wynika,  że  zawarcie  małżeństwa  będzie  zgodne  z
dobrem założonej  rodziny'. Wartości  w polu muszą zawierać przedział
czasowy między szesnastym a osiemnastym rokiem życia pacjentki. W
przypadku  wpisania  innej  daty,  wartość  pola  Data  uzyskania
pełnoletności  przed  18  rokiem  życia  jest  usuwana.  Po  wpisaniu
prawidłowej  wartości  w  polu  (zmiany  daty)  system  wyświetla
komunikat  informacyjny  o  treści:  'Zmieniono  datę  uzyskania
pełnoletności.  Zweryfikuj  listę  i  daty  obowiązywania  przedstawicieli
ustawowych  i  opiekunów'.  Możliwe  opcje  to:  Anuluj  -  powoduje
anulowanie operacji, Zignoruj - powoduje zapisanie zmiany daty, bez
innej  reakcji,  Idź  do  (dostępny  po  zaznaczeniu  obszaru  z  treścią
komunikatu)  -  powoduje  przekierowanie  użytkownika  do  zakładki
'Opiekunowie i upoważnienia'. 

Na  zakładce  Dane  dodatkowe  umieszczone  są  pola,  w  których  można  m.in.
zarejestrować dane o zatrudnieniu i wykształceniu pacjenta.
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W górnej  części  opisywanej  zakładki  znajdują się  informacje  o  nazwisku  i  imieniu
oraz  numerze  PESEL  pacjenta,  które  wprowadzone  zostały  na  pierwszej  zakładce.
Poniżej  widoczne  są  sekcje,  na  które  podzielona  została  zakładka  oraz  zawarte  w
nich pola:

· Sekcja Dane dodatkowe:

o Miejsce urodzenia

o Imię ojca

o Imię matki

o Nazwisko rodowe matki

o Obywatelstwo 

o NIP

o RUM

o Narodowość

o Stan cywilny

o Pochodzenie danych

· Sekcja Dane o zatrudnieniu:

o Zawód

o Szkoła

o Wykształcenie

Dodatkowo  w  tej  sekcji  można  zarejestrować   miejsca  pracy  pacjenta,
używając  przycisku  Miejsca  pracy,  którego  wybór  spowoduje  wywołanie
okna:
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Dodanie  miejsca  zatrudnienia  pacjenta  polega  na  użyciu  przycisku
Dodaj  i  uzupełnienie  uaktywnionych  w  ten  sposób  pól  w  sekcji
tematycznej  Dane  miejsca  pracy.  Zapisanie  danych  spowoduje
dodanie nowej pozycji  do tabeli  danych sekcji  Miejsca pracy. Dodanie
kolejnych pozycji odbywa się tak samo, jak to zostało opisane powyżej.
Modyfikacji  miejsc  pracy  dokonuje  się  poprzez  zaznaczenie  wybranej
pozycji  w  tabeli  i  użycie  przycisku  Edytuj.  Usuwanie  pozycji  z  tabeli
umożliwia  przycisk  poleceń  Usuń  (po  uprzednim  zaznaczeniu
właściwego wiersza).

Definiowanie rodzaju niepełnosprawności  odbywa  się  poprzez  pole  Rodzaj
niepełnosprawności umożliwiające określenie stopnia niepełnosprawności.
Jeżeli  użytkownik  ma  zdefiniowaną  niepełnosprawność  to  w  nagłówku
pacjenta,  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta  prezentowana  jest  ikona
symbolizująca niepełnosprawność.

Rodzaj  niepełnosprawności  w  polu,  wybierany  jest  z  słownika  Rodzaj
niepełnosprawności pacjenta:
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Ikona prezentowana w nagłówku z danymi pacjenta w oknie Dane pobytu
pacjenta,  w  przypadki,  kiedy  pacjent  ma  określony  stopień
niepełnosprawności: 

Sekcja  Uwagi  zawiera  jedno  pole  tekstowe  Uwagi,  w  którym  użytkownik  ma
możliwość ręcznego wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących pacjenta. 

W  sekcji  znajduje  się  także  pole  Cecha  pacjenta.  Użycie  pola  słownikowego
powoduje  wywołanie  okna  modalnego  Cechy  pacjenta.  Okno  Cechy  pacjenta
zawiera  pozycje  ze  słownika  PAC_CECHA  który  uzupełniany  jest  przez
administratora systemu z poziomu panelu konfiguracyjnego systemu.
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Sekcja  Dane  o  zgonie  jest  nieaktywna,  bez  możliwości  wprowadzania
jakichkolwiek  zmian.  Jeżeli  podczas  pobytu  w  szpitalu  pacjent  zmarł  i  jego  zgon
został  zarejestrowany  i  potwierdzony,  wtedy  informacje  te  zostają  automatycznie
przeniesione  do  opisywanej  sekcji.  Podczas  dodawania  nowego  pacjenta  do
systemu, pole wyboru Żyje jest domyślnie zaznaczone.

Zakładka Opiekunowie i  upoważnienia  zawiera  sekcje  i  pola,  w  których  można
określić dane opiekunów pacjenta oraz dane dotyczące upoważnień do informacji  o
pobycie w szpitalu, stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach. 

W  sekcji  Dane  opiekuna  użytkownik  określa  dane  dotyczące  prawnego  opiekuna
pacjenta  poprzez  wprowadzenie  nazwiska  i  imienia,  numeru  PESEL,  rodzaju
pokrewieństwa  oraz  adresu  zamieszkania.  Adres  zamieszkania  opiekuna  można
wpisać  lub  skopiować  go  za  pomocą  przycisku  Kopiuj  adres  pacjenta.  Ponadto
można określić zawód i  miejsce pracy opiekuna (patrz:  opis  zakładki  tematycznej:
Dane dodatkowe)  oraz wprowadzić  dodatkowe uwagi  dotyczące opiekuna w  polu
Uwagi.
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Wygląd sekcji Pozostali opiekunowie i członkowie rodziny przybrał formę tabeli
danych,  którą  można  uzupełnić  informacjami  o  pozostałych  opiekunach/członkach
rodziny pacjenta. Aby dodać pozycję do tabeli, należy kliknąć przycisk Dodaj  (nad
tabelą), który wywoła następujące okno:

Wymaganymi  polami  w  oknie  Dane  opiekuna  są:  Data  obowiązywania  od,
Nazwisko i imię oraz Kod kraju pochodzenia opiekuna/członka rodziny. Ważnym
polem okna jest  pole wyboru Opiekun, którego zaznaczenie automatycznie uczyni
opiekunem  osobę,  której  dane  wpisywane  są  w  oknie  Dane  opiekuna.  Pozostałe
pola  dotyczą  adresu  zamieszkania  i  miejsca  pracy  opiekuna/członka  rodziny.
Zapisanie danych (przycisk:  Zapisz)  spowoduje jego zamknięcie i  dodanie pozycji
do tabeli danych.

Mechanizm podpowiadania rodzaju opiekuna  oraz  daty  obowiązywania  ze  względu
na  wybrany  stopień  pokrewieństwa  działa  następująco:  przy  zmianie  stopnia
pokrewieństwa na inny niż  ojciec,  matka,  ojciec/matka  pola  rodzaj  oraz  data
obowiązywania  do  są  czyszczone.  Przy  wyborze  stopnia  rodzaju  pokrewieństwa
spośród ojciec, matka, ojciec/matka w polu rodzaj automatycznie ustawiana jest
wartość  ustawowy  a  w  polu  data  obowiązywania  do  ustawiana  jest  data
osiemnastych urodzin pacjenta plus jeden dzień.

Przycisk  Edytuj  (nad  tabelą  danych)  aktywny  jest  w  sytuacji,  gdy  tabela  z
pozostałymi  opiekunami/członkami  rodziny  pacjenta  jest  wypełniona  przynajmniej
jedną pozycją oraz gdy jedna z tych pozycji jest zaznaczona. Użycie tego przycisku
(lub dwukrotne klikniecie w wybraną pozycje tabeli)  powoduje ponowne wywołanie
okna  Dane  opiekuna  (rysunek  powyżej),  w  którym  istnieje  możliwość  zmiany
wcześniej wprowadzonych informacji.
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W  sekcji  Upoważnienia  znajdują  się  informacje  dotyczące  tego,  czy  pacjent
wyraża zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie w szpitalu, a także informacje
o osobach upoważnionych do  uzyskania  informacji  o  stanie  zdrowia  pacjenta  oraz
odbioru dokumentacji na wypadek jego śmierci. Pola tej sekcji są następujące:

Nie udzielać inf. o
pobycie pacjenta w
szpitalu

pole to informuje o tym, czy pacjent  wyraził  zgodę  na
udzielanie  informacji  o  jego  pobycie  w  szpitalu.  Jeśli
pacjent  nie  udzielił  takiej  zgody,  pole  to  należy
zaznaczyć,  w  innym  wypadku  pozostawić  pole  bez
wypełniania.

Upoważnienie do inf.
o stanie zdrowia i
udzielonych
świadczeniach

pole  tekstowe,  w  którym  można  wprowadzić  dane
opiekuna upoważnionego do otrzymywania informacji  o
stanie  zdrowia  pacjenta  oraz  udzielonych  mu
świadczeniach.  Dodatkowo  za  pomocą  przycisku
poleceń  Kopiuj  dane  opiekuna  istnieje  możliwość
automatycznego  przepisania  nazwiska  i  imienia
opiekuna  określonego  w  pierwszej  sekcji  opisywanej
zakładki.

Upoważnienie do
udostępnienia
dokumentacji
medycznej

pole  tekstowe,  w  którym  można  wprowadzić  dane
opiekuna  upoważnionego  do  udostępniania
dokumentacji  medycznej  pacjenta.Dodatkowo  za
pomocą  przycisku  poleceń  Kopiuj  dane  opiekuna
istnieje  możliwość  automatycznego  przepisania
nazwiska  i  imienia  opiekuna,  określonego  w  pierwszej
sekcji opisywanej zakładki

Upoważnienie do
wglądu w
dokumentację
medyczną na wypadek
śmierci pacjenta

pole  tekstowe,  w  którym  można  wprowadzić  dane
opiekuna  upoważnionego  do  wglądu  w  dokumentację
medyczną w przypadku śmierci pacjenta. Dodatkowo za
pomocą  przycisku  poleceń  Kopiuj  dane  opiekuna
istnieje  możliwość  automatycznego  przepisania
nazwiska  i  imienia  opiekuna,  określonego  w  pierwszej
sekcji opisywanej zakładki

Istnieje  możliwość  zmiany  kolejności  zakładek  dolnych  na  zakładce
Opiekunowie  i  upoważnienia.  Zapisu  konfiguracji  zakładek  dokonuje
się w dodatkowym oknie Ustawienia zakładek. Okno wywoływane jest
poprzez wybór opcji Układ zakładek w polu wywoływanym przez użycie
prawego  przycisku  myszy,  przy  kursorze  umiejscowionym  w  obrębie
zakładek dolnych. 
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Przycisk  Rejestr  pacjentów  powoduje  wywołanie  okna   z  listą  wszystkich
pacjentów.  Po  wybraniu  pacjenta  z  listy  automatycznie  system  przekierowuje
użytkownika  do  okna  Dane  pacjenta  oraz  uzupełniane  są  dane  w  sekcji
tematycznej Dane opiekuna.

Więcej informacji na temat upoważnień, znajduje się w rozdziale: Upoważnienia do
informacji o pobycie w szpitalu, stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach.

W  czwartej  zakładce  opisywanego  okna:  Adresy  i  telefony  umieszczone  zostały
sekcje  i  pola,  w  których  istnieje  możliwość  wprowadzenia  informacji  o  adresie
stałego zameldowania pacjenta oraz o jego adresie do korespondencji.

Pola obu sekcji  widocznych na opisywanej  zakładce tematycznej  są automatycznie
wypełniane  podczas  wprowadzania  adresu  pacjenta  na  pierwszej  zakładce  (Dane



495Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Obsługa rejestru pacjentów 

Dane pacjenta

podstawowe),  za  sprawą  domyślnie  zaznaczonych  pól  wyboru  Taki  sam  jak
adres  zamieszkania  widocznych  z  prawej  strony  obu  sekcji.  Jeżeli  istnieje
potrzeba wprowadzenia innych adresów  w  sekcjach,  należy  odznaczyć  zaznaczone
pola  wyboru.  Dodatkowo,  za  pomocą  pola  wyboru  Zgoda  na  powiadomienia,
określić  można,  czy  pacjent  wyraził  zgodę  na  przesyłanie  informacji  na  wskazany
adres mailowy lub telefon (za pomocą wiadomości sms).

Zakładka  Dane  ratunkowe  zawiera  sekcje  dotyczące  informacji  niezbędnych  do
określenia sposobu leczenia pacjenta. 

Dostęp  do  danych  ratunkowych,  w  przypadku  pacjentów  mających  zdefiniowaną
grupę  krwi,  możliwy  jest  z  poziomu  okna  Dane  pobytu  pacjenta,  poprzez  link
widoczny  po  użyciu  lewego  przycisku  myszy  w  obrębie  ikony  symbolizującej
pacjenta:

Uwaga:  Istnieje możliwość blokady pól  Przeciwciała odpornościowe (fenotyp)
oraz Przeciwciała w Danych ratunkowych pacjenta. W przypadku kiedy parametr
konfiguracyjny REJ_GRUP_KRWI - 'Rejestracja informacji o badaniach grupy krwi
pacjenta' jest ustawiony na wartość '0 - Brak rejestracji (tylko informacje w danych
pacjenta'  nie  istnieje  możliwość  edycji  wyżej  wymienionych  pól.  W  przypadku
ustawienia  parametru  na  pozostałe  wartości  istnieje  możliwość  edycji  pól  (w
przypadku  kiedy  użytkownik  na  nadane  istniejące  uprawnienie  12313  -  Wpis  -
Grupa krwi pacjenta - Rejestracja). 

W  sekcji  tematycznej  Szczepienia  istnieje  możliwość  dodania  informacji  o
szczepieniach, które otrzymał pacjent. Dodanie informacji o szczepieniach wykonuje
się z poziomu dodatkowego okna Szczepienia, wywoływanego za pomocą ikony w
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polu Szczepienia:

Zakładka Dane ratunkowe podzielona jest dodatkowo na dwie dolne zakładki:

· Podstawowe  dane  ratunkowe,  w  której  za  pomocą  właściwych  pól  określić
można informacje o grupie krwi pacjenta, o przebytych chorobach, alergiach oraz
szczepieniach pacjenta

Pierwsza dolna zakładka podzielona jest na następujące sekcje:

Sekcja Grupa krwi zawiera pola:

Grupa krwi pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
właściwą grupę krwi pacjenta

Czynnik Rh pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
właściwy czynnik Rh krwi pacjenta.

Status badania      pola wyboru określające status badania

Sekcja Podstawowe dane POZ  zawiera pola:

Lekarz rodzinny pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
lekarza rodzinnego

Instytucja lekarza
POZ

pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
instytucje lekarza POZ

Pielęgniarka POZ pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
pielęgniarkę POZ

W sekcji  Stale podawane leki   należy wpisać informacje o przyjmowanych przez
pacjenta lekach. 

W sekcji Uczulenia należy wpisać informacje o uczuleniach pacjenta. 

W  sekcji  Przebyte  choroby  należy  wpisać  informacje  o  chorobach  jakie  pacjent
przebył.

W sekcji  Szczepienia  należy  wpisać  informacje  o  przyjętych  szczepionkach  przez
pacjenta. 

· Uzupełniające dane ratunkowe, w której zarejestrować można uwagi dotyczące



497Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Obsługa rejestru pacjentów 

Dane pacjenta

danych  ratunkowych  oraz  dane  kontaktowe  w  razie  wypadku  pacjenta.  Na
zakładce  znajdują  się  także  dane,  które  wprowadził  pacjent,  korzystając  z
systemu zewnętrznego, współpracującego z AMMS.

Jeżeli  przyjmowanym pacjentem jest  dziecko, nie można pominąć wypełnienia  pól
w zakładce Dziecko.

Zakładka zawiera tylko jedną sekcję Dane dziecka, w której wypełnić należy pola:

Dziecko mieszka
w

pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
miejsce zamieszkania dziecka

Dziecko
uczęszcza do

pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola czy szkoły

Uwagi pole  tekstowe,  w  którym  można  wpisać  dodatkowe
informacje  dotyczące  dziecka  przyjmowanego  do
szpitala. W pole można dodatkowo skorzystać z opcji ,

, , ,  - opisanych powyżej.

Jeżeli  przyjmowany  do  szpitala  pacjent  posiada  historię  dotyczącą  odbycia  służby
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(na  przykład  Wojsko  Polskie,  Policja  czy  Straż  Graniczna),  należy  wypełniać
podstawowe dane w zakładce Dane służbowe.

Zakładka zawiera jedną sekcję Dane, w której wypełnić należy następujące pola:

Data
rozpoczęcia
służby

pole kalendarzowe określające datę rozpoczęcia służby 

Data
zakończenia
służby

pole kalendarzowe określające datę zakończenia służby

Rodzaj służby pole  wywołujące  dodatkowe  okno  zawierające  następujące
pozycje:

· Biuro Ochrony Rządu

· Centralne Biuro Antykorupcyjne

· Policja

· Państwowa Straż Pożarna

· Straż Graniczna

· Służba Więzienna

· tymczasowa

· Wojsko Polskie

Stopień pole  wywołujące  dodatkowe  okno  zawierające  stopień
funkcjonariusza

Grupa
osobowa

pole  wywołujące  dodatkowe  okno  zawierające  grupę
osobową funkcjonariusza

Status
funkcjonariusz
a

pole  wywołujące  dodatkowe  okno  zawierające  następujące
pozycje:

· Emeryci i renciści

· Funkcjonariusz w służbie czynnej
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· Kandydat na funkcjonariusza

· Kandydat do szkoły

Nr  leg.
służbowej

pole  w  którym  należy  wpisać  numer  legitymacji  służbowej
funkcjonariusza 

Zakładka Uprawnienia dotyczy umów komercyjnych, z których korzysta pacjent.

Zakładka składa się z dwóch sekcji tematycznych:

· Lista umów komercyjnych

· Umowa komercyjna.

Sekcja  Lista  umów  komercyjnych  przybiera  formę  tabeli,  która  składa  się  z
kolumn:  Nr  umowy,  Kontrahent,  Benefitplan,  Data  przypisania  od,  Data
przypisania do, Kategoria beneficjenta, Nr karty.

Sekcja  Umowa  komercyjna  przedstawia  dane  dotyczące:  umowy,  daty
przypisania,  benefitplanu,  nr  karty,  kategorii  beneficjenta,  jego  kategorii  i
nr PESEL, kategorii subbeneficjenta. Sekcja zawiera także pole tekstowe Uwagi
z opcjami  zapisania tekstu z pola do pliku, skopiowania zaznaczonego  tekstu  oraz

maksymalizacji pola (kolejno: , , ). 

Zakładka  Uprawnienia  umożliwia  wgląd  do  danych  dotyczących  umów
komercyjnych, jednak na poziomie tej  zakładki  użytkownik nie może  samodzielnie
dodać  umowy.  Proces  dodawania  umów  komercyjnych  jest  możliwy  jedynie  w
module Komercja (patrz rozdział:Umowy komercyjne).

Zakładka Wywiad służy do zapisywania wszelkich uwag, które dotyczą informacji
uzyskanych podczas wywiadu lekarza z pacjentem. Zakładka zawiera jedną sekcję
tematyczną Wywiad, która przybrała formę pola tekstowego.
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W  polu  tekstowym  istnieje  możliwość  wczytania  wybranego  pliku  z  dysku

komputera  ( ),  zapisania  tekstu  z  pola  do  pliku  ( ),  kopiowania  zaznaczonego

tekstu  ( ),  wyboru  ze  słownika  tekstów  standardowych  właściwej  pozycji  ( ),

modyfikacji  tekstu  standardowego  ( )  oraz  maksymalizacji  pola  ( ).
Użytkownik  ma  także  możliwość  samodzielnego  wprowadzenia  tekstu  w  pole
tekstowe. 

Na  dole  okna  Dane  pacjenta,  niezależnie  od  wyboru  zakładki  tematycznej,
znajdują się następujące przyciski poleceń:  

po  użyciu  przycisku  wyświetlona  zostanie  dodatkowa  lista
opcji:

· Dokumentacja  medyczna:  Dostęp  do  dokumentacji
medycznej

· Wizyty i  hospitalizacje:  Hospitalizacje i  wizyty pacjenta -
dane archiwalne

· Historia  scaleń  -  historia  zmian,  jakie  zaszły  po  scaleniu
danych pacjenta (np. w sytuacji, kiedy w systemie zapisano
dwa razy tego samego pacjenta i niektóre z danych okazują
się nieaktualne, wtedy system scala je, pozostawiając tylko
te aktualne, co jest widoczne w tabeli Historii scaleń.  Owa
funkcjonalność obsługiwana jest w modułach Statystyka (w
Ruchu Chorych i w Przychodni)

· Badania  kliniczne  -  opcja  aktywna  dla  pacjentów,  którzy  biorą  udział  w
badaniach  klinicznych  -  funkcjonalność  jest  obsługiwana  przez  moduł  Badania
kliniczne (patrz rozdział: Badania kliniczne).

przycisk  ten  umożliwia  wyświetlenie  listy  rejestru
archiwalnych  danych  pacjenta.  Więcej  na  ten  temat  opisane
zostało w rozdziale: Rejestr archiwalnych danych pacjenta.
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Przycisk  ten  powoduje  przejście  w  specjalny  tryb  edycji
danych  osobowych  pacjenta.  W  trybie  tym,  wszelkie  zmiany
danych pacjenta, traktowane są jako faktyczne zmiany danych
osobowych,  a  nie  jako  poprawa  źle  wprowadzonych  danych.
Przegląd zmian danych pacjenta, za pomocą tego specjalnego
trybu edycji, opisany został  w rozdziale:  Rejestr archiwalnych

danych pacjenta .

przycisk  umożliwia  przejście  w  rejestr  zgód  i  sprzeciwów
poszczególnego pacjenta.

przycisk wywołuje okno Historia  autoryzacji  danych,  gdzie
w tabeli  wyświetla się lista zmian i  wszelkich modyfikacji, do
której użytkownik ma wgląd.

przycisk  ten  umożliwia  zapisanie  wszystkich  wprowadzonych
danych  w  opisywanym  oknie.  Jeśli  jest  to  rejestrowanie
nowego  pacjenta  do  systemu,  po  użyciu  tego  przycisku
wszystkie wprowadzane dane w tym oknie zostaną zapisane, a
nowy  pacjent  dodany  do  Rejestru  pacjentów.  Natomiast,
jeśli  jest  to  edycja  danych  pacjenta,  wszystkie  zmiany
wprowadzone w opisywanym oknie zostaną zapisane.

jeśli  w  oknie  Dane  pacjenta  były  wprowadzane  zmiany
przycisk ten spowoduje pojawienie się komunikatu

Użycie przycisku Tak spowoduje zamknięcie okna, anulowanie
zmian  i  powrót  do  wcześniej  obsługiwanej  pozycji  systemu.
Jeśli użytkownik nie wprowadził żadnych zmian w opisywanym
oknie,  użycie  przycisku  Zamknij  od  razu  spowoduje
zamknięcie okna i  powrót   do wcześniej  obsługiwanej  pozycji
systemu.

7.4.1.1 Badanie krwi pacjenta

Aby zarejestrować badanie grupy krwi pacjenta, należy w oknie Dane pacjenta, w
zakładce  Dane  ratunkowe  skorzystać  z  przycisku  poleceń  Badanie  krwi
znajdującym się w sekcji Grupa krwi.

Przycisk  ten  jest  widoczny  przy  właściwych  ustawieniach  parametru
konfiguracyjnego  REJ_GRUP_KRWI  -  'Rejestracja  informacji  o  badaniach  grupy
krwi pacjenta': 

· jeżeli  parametr  przyjmuje  wartość  '0'  lub  jego  wartość  nie  została  określona,
wtedy  w  oknie  danych  osobowych  pacjenta  możliwe  jest  określenie  jego  grupy
krwi  w  odpowiednich  polach,  tym  samym  przycisk  Badanie  krwi  nie  jest
dostępny.

· jeżeli  wartość  parametru  jest  równa  '1'  lub  '2',  wtedy  nad  sekcją  Grupa  krwi

512
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widoczny jest przycisk poleceń Badanie krwi. Dodatkowo pola określające grupę
krwi  pacjenta w oknie  z  danymi  pacjenta  są  nieaktywne.  Pola  te  wypełniane  są
automatycznie na podstawie zarejestrowanych informacji  o badaniach krwi,  czyli
po wypełnieniu wymaganych pól w oknie modalnym Karta badania grupy krwi
pacjenta  wywołanym  przyciskiem  Badania  krwi.  Dla  wartości  parametru
konfiguracyjnego '2' istnieje możliwość autoryzacji informacji o badaniach krwi. 

Użycie  przycisku  Badanie  krwi  wywoła  dodatkowe  okno  Karta  badania  grupy
krwi pacjenta, w którym istnieje możliwość zarejestrowania informacji o badaniach
grupy krwi pacjenta.
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Wymaganymi  polami  w  sekcji  są  AB0,  RhD  oraz  Przeciwciała,  znajdujące  się  w
sekcji Grupa krwi oraz Numer i Data w sekcjach Badanie I i Badanie II. 

Po uzupełnieniu  wymaganych  pól  należy  użyć  przycisku  Zapisz,  w  celu  zapisania
danych  a  następnie  przycisku  poleceń  Zamknij.  Wprowadzone  zmiany  zostaną
automatycznie  zapisane  w  sekcji  Grupa  krwi,  na  zakładce  Dane  ratunkowe  w
oknie Dane pacjenta.

7.4.2 Dokumenty uprawniające

Podczas  wizyty  w  szpitalu  pacjent  powinien  przedstawić  aktualne  dokumenty
potwierdzające jego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia.

System, poprzez wybór właściwego przycisku poleceń w oknie z  danymi  pacjenta,
umożliwia zarejestrowanie następujących dokumentów:

· Przycisk: Decyzje wójta/ burmistrza - dokument  z decyzją wójta/burmistrza -

rozdział: Decyzje wójta/burmistrza

· Przycisk:  Dokumenty  UE  -  dokumenty/formularze  dla  pacjentów  z  krajów  Unii

Europejskiej - rozdział: Dokumenty UE

· Przycisk:  Inne  dokumenty  -  inne  dokumenty  uprawniające  do  świadczeń

zdrowotnych - rozdział: Inne dokumenty

· Przycisk:  Dokumenty  EWUŚ  -  dokument  potwierdzający  posiadanie  prawa  do

świadczeń zdrowotnych - rozdział: Dokumenty EWUŚ .
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7.4.2.1 Decyzje wójta/burmistrza

Osobę  nieubezpieczoną,  ale  spełniającą  kryterium  dochodowe  uprawniające  do
otrzymywania  świadczeń  z  pomocy  społecznej,  do  świadczeń  zdrowotnych
upoważnia decyzja wójta (burmistrza, prezydenta)  gminy właściwej  ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. 

Zarejestrowanie  tego  dokumentu  pacjentowi  umożliwia  przycisk  Decyzje  w/b  (z
poziomu okna Dane pacjenta).

Okno  z  listą  decyzji  ma  formę  tabeli,  w  której  wyświetlane  są  podstawowe
informacje  o  decyzji  w/b  dla  danego  pacjenta.  Informacje  te  są  pogrupowane  w
kolumny:  Numer,  Data  od/do,  Organ  wydający,  Kod  terytorialny,  Status).
Klikając w wybraną pozycję w tabeli  i  używając  przycisku  Edytuj  w  dolnej  części
okna wyświetlona zostanie sekcja Dane decyzji. W pola sekcji  można wprowadzać
zmiany, które zostaną zapisane poprzez użycie przycisku Zapisz.
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Te  same  pola,  które  prezentują  dane  szczegółowe  wybranej  decyzji  umożliwiają
dodanie nowej pozycji do tabeli. Wystarczy użyć przycisku Dodaj  i  uzupełnić  dane
decyzji:

Numer decyzji pole tekstowe, w którym powinien zostać
wprowadzony  numer decyzji wójta/burmistrza. Jest
to pole wymagane.

Data od/Data do pola kalendarzowe, za pomocą których należy
wprowadzić  okres obowiązywania decyzji. Jest to
pole wymagane.

Organ wydający pole tekstowe, w którym powinna  znaleźć się nazwa
organu wydającego daną decyzję. Jest to pole
wymagane.

Kod terytorialny pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwego
kodu terytorialnego ze słownika wywołanego

przyciskiem: 

Data wygaśnięcia pole kalendarzowe, za pomocą którego należy
wprowadzić datę wygaśnięcia dokumentu, czyli datę
końcową. 

Pozostałe przyciski poleceń:

przycisk umożliwia usuniecie zaznaczonej pozycji,
wraz z wszystkimi zawartymi w niej danymi.

przycisk powoduje zapisanie informacji
wprowadzonych w polach sekcji Dane decyzji oraz
dodanie nowej pozycji do tabeli danych.

przycisk umożliwia anulowanie wszelkich zmian w
danych tabeli (o ile zostały wprowadzone) i/lub
powrót do wcześniej obsługiwanej pozycji systemu.

przycisk  umożliwiający  potwierdzenie  daty
weryfikacji dokumentu 

przycisk  dostępny  po  zapisaniu  danych  decyzji.
Powoduje  potwierdzenie  weryfikacji  dokumentu  z
oryginałem.

7.4.2.2 Dokumenty UE

W przypadku pacjentów  z  kraju  należącego  do  UE,  których  stan  zdrowia  wymaga
udzielenia  opieki  zdrowotnej  w  Polsce,  biorąc  pod  uwagę  planowany  czas  pobytu
oraz charakter tych świadczeń, wymagane są następujące dokumenty:

· Czasowy pobyt w Polsce:

o Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ

o Certyfikat Zastępczy.

· Pacjent z kraju UE mieszkający na terytorium Polski:
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o E-106/S1 – pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą

o E-109/S1 – członkowie rodziny zamieszkujący w innym państwie członkowskim

o E-121/S1 – emeryci renciści

o E-123/DA1  –  pracownicy,  którzy  ulegli  wypadkowi  przy  pracy,  lub  u  których

stwierdzono chorobę zawodową.

· Przyjazd do Polski w celu odbycia planowego leczenia:

o E-112/S2  –  dotyczy  zaplanowanych:  porodów,  operacji,  radio-  lub

chemioterapii, badań diagnostycznych

o E-123/DA1  –  dotyczy  wypadków  przy  pracy  lub  stwierdzenia  choroby

zawodowej.

Użycie przycisku  Dokumenty  UE  spowoduje  wywołanie  okna  z  listą  dokumentów
UE zarejestrowanych pacjentowi. Aby dodać nowy formularz lub  zmodyfikować już
istniejący,  należy  użyć  przycisków  Dodaj  lub  Edytuj.  W  zależności  od  wyboru
przycisku wywołane zostanie okno:

lub
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Okno Dodaj dokument UE/Edytuj dokument EU  podzielone jest na kilka sekcji
tematycznych, w których znajdują się właściwe dla danej sekcji pola:

Pierwsza sekcja Dane podstawowe zawiera następujące pola:

Rodzaj dokumentu pole tekstowe z rozwijalną listą, z której należy
wybrać właściwy rodzaj wprowadzanego dokumentu.

Data ważności od/do pola kalendarzowe, za pomocą których należy wpisać
okres ważności dokumentu.

Typ formularza pole tekstowe z rozwijalną listą, z której można
wybrać właściwy typ formularza, dla określonego
wcześniej rodzaju dokumentu.

Data wystawienia pole kalendarzowe, za pomocą którego można
określić właściwą datę wystawienia dokumentu.

Nr Dokumentu pole tekstowe, w którym można wpisać właściwy
numer wprowadzanego dokumentu.

Data modyfikacji jeżeli dokument był modyfikowany, w polu tym
zostanie wyświetlona data tej modyfikacji (pole
nieaktywne - informacyjne).

Data wygaśnięcia pole kalendarzowe, za pomocą którego należy
wprowadzić datę wygaśnięcia dokumentu, czyli datę
końcową. 

Sekcja: Instytucja zawiera pola:

Państwo pole tekstowe z rozwijalna listą, z której należy
wybrać kraj instytucji właściwej.

Instytucja UE pole słownikowe z możliwością wyboru instytucji

właściwej ze słownika wywołanego przyciskiem .

Kod instytucji pole tekstowe, którego wypełniane odbywa się
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automatycznie po wyborze właściwej instytucji ze
słownika. W przypadku, kiedy w słowniku instytucja
właściwa nie posiada przypisanego kodu, można go
wpisać ręcznie.

Kod CWU pole tekstowe, którego wypełniane jest
automatycznie po wyborze właściwej instytucji ze
słownika. W przypadku, kiedy w słowniku instytucja
właściwa nie posiada przypisanego identyfikatora
CWU - można go wpisać ręcznie.

Akronim nazwy pole tekstowe, którego wypełniane odbywa się
automatycznie po wyborze właściwej instytucji ze
słownika. W przypadku, kiedy w słowniku instytucja
właściwa nie posiada przypisanego akronimu, można
go wprowadzić ręcznie.

Podmiot finansujący pole tekstowe z rozwijalną listą, z której można
wybrać właściwy podmiot finansujący.

Sekcje: Pacjent/ubezpieczony oraz Podopieczny zawierają wszystkie niezbędne
dane dotyczące pacjenta  (podopiecznego  pacjenta),  dla  którego  rejestrowany  jest
dokument UE: Numer identyfikacyjny, Nazwisko, Imiona, Data urodzenia oraz
informacje  o  Statusie  zatrudnienia,  które  są  wymagane  przez  system  i  które
wybrać należy z rozwijalnej listy.

Sekcje:  Adres  właściwy  (w  kraju  UE)  oraz  Adres  w  Polsce  zawierają  pola,  w
których  znaleźć  powinny  się  informacje  dotyczące  adresu  pacjenta  w  kraju,  z
którego pochodzi lub - jeśli pacjent mieszka w Polsce - adresu w Polsce.

przycisk powoduje zapisanie wszystkich danych
wprowadzonych w opisywanym oknie.

przycisk powoduje anulowanie pracy w opisywanym
oknie oraz jego zamknięcie i powrót do wcześniej
obsługiwanej pozycji systemu.

przycisk  umożliwiający  potwierdzenie  daty
weryfikacji dokumentu 
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7.4.2.3 Inne dokumenty

Rejestrowanie  pozostałych  dokumentów  uprawniających  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej odbywa się po użyciu przycisku Inne dokumenty, który widoczny jest
w oknie Dane pacjenta.

Okno Dokumenty uprawniające jest  podzielone  na  kilka  części.  Pierwszą  z  nich
jest nagłówek z nazwą okna. Poniżej nagłówka znajdują się podstawowe informacje
dotyczące  pacjenta,  którego  dokumenty  uprawniające  są  aktualnie  przeglądane
(Imię, Nazwisko, PESEL, ID, itd.).

W  środkowej  części  opisywanego  okna  znajduje  się  tabela  danych  z  listą
dokumentów  pacjenta.  Klikając  w  wybraną  pozycję  w  tabeli  danych,  zostaną
wyświetlone szczegółowe dane dotyczące wybranej pozycji widoczne w dolnej części
okna  w  sekcji:  Dane  dokumentu.  Te  same  pola,  które  prezentują  dane
szczegółowe wybranego dokumentu, umożliwiają  dodanie  nowej  pozycji  do  tabeli.
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Dokumenty uprawniające

Wystarczy użyć przycisk Dodaj i uzupełnić następujące pola:

Rodzaj dokumentu pole tekstowe z rozwijalną listą, z której
obowiązkowo należy wybrać właściwy rodzaj
wprowadzanego do systemu dokumentu
ubezpieczającego. Rodzaje dokumentów,
dostępnych w systemie zostały wykazane na
pierwszym rysunku opisywanego rozdziału.

Data wystawienia pole kalendarzowe, za pomocą którego obowiązkowo
należy wprowadzić datę wystawienia danego
dokumentu.

Data ważności od/do pole kalendarzowe, za pomocą którego można
wprowadzić datę ważności danego dokumentu.

Data opłacenia
ostatniej składki

pole kalendarzowe, za pomocą którego można
wprowadzić datę opłacenia ostatniej składki.

Numer dokumentu pole tekstowe, w którym powinien zostać
wprowadzony numer dokumentu uprawniającego.

NIP pole tekstowe, w którym powinien zostać
wprowadzony NIP pacjenta.

Nazwa pole tekstowe, w którym należy obowiązkowo
wprowadzić nazwę dokumentu ubezpieczającego.

Id dokumentu pole tekstowe, w którym system automatycznie
wprowadza Id dokumentu.

Podmiot
wystawiający

pole tekstowe, w którym powinna się znaleźć nazwa
podmiotu, która wystawiła dany dokument
ubezpieczenia.

Lekarz pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwego

lekarza, ze słownika wywołanego przyciskiem .

Numer prawa pole tekstowe z możliwością wprowadzenia numeru
prawa ubezpieczenia.

Typ oświadczenia pole tekstowe z rozwijalną listą, z której należy
wybrać właściwy typ oświadczenia. Pole będzie
aktywne przy odpowiednim wyborze rodzaju
dokumentu, który wymaga podania typu
oświadczenia. 

Typ zgłoszenia pole tekstowe z rozwijalną listą, z której należy
wybrać właściwy typ zgłoszenia. Pole będzie
aktywne przy odpowiednim wyborze rodzaju
dokumentu, który wymaga podania typu
zgłoszenia. 

Podstawa
uprawnienia

pole tekstowe z rozwijalną listą, z której należy
wskazać podstawę uprawnienia. Pole będzie
aktywne przy odpowiednim wyborze rodzaju
dokumentu, który wymaga wskazania podstawy
uprawnienia.

Data wygaśnięcia pole kalendarzowe, za pomocą którego należy
wprowadzić datę wygaśnięcia dokumentu, czyli datę
końcową. 
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Dokumenty uprawniające

Przyciski poleceń w opisywanym oknie:

przycisk powoduje zapisanie wszystkich danych
wprowadzonych w opisywanym oknie.

przycisk umożliwia anulowanie wszelkich zmian w
danych tabeli (o ile zostały wprowadzone) i/lub
powrót do wcześniej obsługiwanej pozycji systemu.

Uwaga!  Wybór  opcji  Karta  pobytu   z  słownika  Uprawienie  OP  wywoływanego
poprzez  wybór  rodzaju  dokumentu  powoduje  pojawienie  się  pola  Rodzaj
zezwolenia. 

aj

7.4.2.4 Dokumenty eWUŚ

Rejestrowanie dokumentów EWUŚ uprawniających do świadczeń opieki  zdrowotnej
odbywa się po użyciu  przycisku  Dokumenty  EWUŚ,  który  widoczny  jest  w  oknie
Dane pacjenta.
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Dokumenty uprawniające

Proces  dodawania  dokumentów  EWUŚ  został  opisany  w  rozdziale:  Dokumentacja

EWUŚ.

7.4.3 Rejestr archiwalnych danych pacjenta

System umożliwia rejestrację faktycznych  zmian  danych  osobowych  pacjenta  (nie
będących  jedynie  poprawą  błędów  podczas  wprowadzania  danych  osobowych
pacjentów  do  systemu).  Takimi  fizycznymi  zmianami  danych  pacjenta  jest  na
przykład: zmiana stanu cywilnego. Służy do tego przycisk Nowa wersja danych,
który jest widoczny w oknie Dane pacjenta wywołanego z  Rejestru pacjentów.

Aby mieć  wgląd  w  zmiany  danych  osobowych,  należy  zaznaczyć  pozycję  w  tabeli
(okno  Rejestr  pacjentów)  z  danymi  wybranego  pacjenta  i  kliknąć  w  nią
dwukrotnie lub użyć przycisku Edytuj. 
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Rejestr archiwalnych danych pacjenta

Wywoła to okno Dane pacjenta, w którym należy użyć przycisku Nowa wersja
danych. Wówczas dolne przyciski poleceń po lewej stronie staną się nieaktywne, a
system automatycznie wyczyści pole Dane obowiązują od, które obowiązkowo
należy ponownie wypełnić datą, od której obowiązują wprowadzane zmiany. Po
wypełnieniu tego pola, użytkownik powinien użyć przycisku Zapisz.

Po użyciu przycisku Zapisz, by mieć wgląd w rejestr archiwalnych danych pacjenta,
należy wybrać przycisk Pokaż historię.

W celu przeglądu zmian, których dokonano należy użyć przycisku Przegląd. Wtedy
system powróci do okna Dane pacjenta, gdzie będą widoczne dane przed
wprowadzeniem zmian.

W tabeli istnieje możliwość sortowania w kolejności rosnącej lub malejącej
kolumny: Ważne do poprzez dwukrotne kliknięcie w nagłówek tej kolumny. 

Dostępne przyciski w oknie Rejestr archiwalnych danych pacjenta:
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Rejestr archiwalnych danych pacjenta

 

przycisk umożliwia przegląd informacji o wybranym pacjencie przed
dokonaniem faktycznych zmian.

przycisk umożliwia usuniecie wybranych pozycji tabeli.

7.5 Wydruk pustych recept

Kupony pacjenta  generowane  i  drukowane  z  wykorzystaniem  Karty  Ubezpieczenia
Zdrowotnego  posiadają  nadruk  Recepta  i  mogą  być  wykorzystane  jako  imienna
recepta na leki.

Lekarze  mogą  mieć  przydzieloną  pulę  czystych  recept  do  wykorzystania  na  rzecz
wskazanych pacjentów.

Po  wskazaniu  pacjenta  w  Rejestrze  pacjentów  funkcja  umożliwiającą  wydruk
pustych recept widoczna jest po naciśnięciu przycisku Dokumenty>>.

W  województwach,  w  których  pacjenci  korzystają  z  Kart
Ubezpieczenia  Zdrowotnego,  system  umożliwia  szybkie  odczytanie
najistotniejszych  danych  pacjenta,  za  pomocą  czytnika  kart.  Po
włożeniu karty do czytnika, system próbuje wyszukać pacjenta według
danych zapisanych na karcie  i  po  jego  wyszukaniu  wyświetla  Rejestr
pacjentów z pozycją tego pacjenta. 

Proces  wydruku  pustych  recept  dla  wybranego  pacjenta  realizowany  jest  przez
funkcję  Wydruk  czystych  recept,  która  widoczna  jest  po  użyciu  przycisku
Dokumenty. 

Przed wydrukiem recept w wywołanym oknie modalnym, należy podać następujące
dane:
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Lekarz dane identyfikacyjne lekarza (wybranego ze słownika). 

Liczba wolnych
numerów
(bloczków/
wszystkich)

pole  informacyjne  widoczne  tylko,  gdy  włączony  parametr
konfiguracyjny OBSLUGA_RECEPT.

Liczba czystych
recept do
wydruku

W  polu  tym  prezentowana  jest  liczba  czystych  recept  do
druku,  w  zależności  od  zaznaczonego  pola  wyboru  poniżej
(drukuj  jedną/dwie/trzy  recepty  na  stronie).  Po  wydruku  o
liczbę tę jest pomniejszana liczba wolnych numerów.

Drukuj jedną
receptę stronie

zaznaczenie  tego  pola  spowoduje  wydrukowanie  jednej
recepty na jednej stronie.

Drukuj trzy
recepty na
jednej stronie

zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie trzech recept
na jednej stronie.

Drukuj dwie
recepty na
jednej stronie
(format papieru
A4)

zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie dwóch recept
na jednej stronie (format papieru A4).

Drukuj dwie
recepty na
jednej stronie
(format papieru
8,5" szer. x 8"
wys.)

zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie dwóch recept
na jednej stronie (format papieru 8,5" szer. x 8" wys.).

Drukuj dane
pacjenta:

po zaznaczeniu tego pola,  na  recepcie  będą  drukowane  dane
pacjenta.

Drukuj wg
wzoru "Rpw"

po zaznaczeniu tego  pola,  recepta  wydrukowana  zostanie  wg
wzoru "Rpw".

Recepta po  zaznaczeniu  tego  pola  wydrukowana  zostanie  recepta
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transgraniczna transgraniczna, czyli  taka,  którą  zrealizować  będzie  można  w
innym niż Polska kraju członkowskim UE.

Po  ustawieniu  parametrów  i  naciśnięciu  przycisku  Drukuj  wywołane  zostanie
dodatkowe okno modalne Lista umów recept, z  którego przed  wydrukiem należy
wybrać właściwą umowę recepty

Po  wyborze  właściwej  umowy  recepty,  nastąpi  wydruk  czystych  recept  zgodnie  z
wcześniej określonymi parametrami wydruku.

Dodatkowo  za  pomocą  przycisku  poleceń  Konfiguracja  recept  użytkownik  ma
możliwość  zdefiniowania  parametrów  wydruku  recept.  Opis  konfiguracji  recept

znajduje się w rozdziale: Konfiguracja recept .517
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Przykładowy wydruk czystej recepty pacjenta: 

7.5.1 Konfiguracja recept

Opcja  Konfiguracja  recept  jest  dostępna  się  po  zmianie  panelu  na  Panel
Konfiguracyjny.  Następnie  należy  wybrać  moduł  Konfiguracja  wewnętrzna  i
przejść (poprzez dolny suwak) do zakładki Konfiguracja.
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Konfiguracja recept

W oknie Konfiguracja recept  użytkownik ma możliwość definiowania parametrów
wydruku  recept.  Ustawienia  wydruku  recept  odbywa  się  na  dwóch  zakładkach
tematycznych:

· Parametry ogólne

· Rozmiar recepty.

Jeżeli w systemie włączony zostanie parametr konfiguracyjny: OBSLUGA_RECEPT,
w ekranie konfiguracji parametrów wydruku recept wyświetlona zostanie dodatkowa
zakładka  tematyczna  Pule  numerów,  która  umożliwi  definiowanie  puli  numerów
recept:
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Konfiguracja recept

Możliwość  konfiguracji  recept  istnieje  także  z  poziomu  okna  Recepty,  czego
dokonuje się za pomocą przycisku Konfiguracja recept:

7.5.1.1 Parametry ogólne

Definiowanie parametrów wydruku recept odbywa się na kilku poziomach:

· Użytkownik - dla aktualnie zalogowanego użytkownika

· Stacja - dla stacji roboczej, komputera (adresu IP)

· Jednostka organizacyjna - dla wybranej Jednostki Organizacyjnej Szpitala

· System - dla całego systemu

· Wydruk - z uwzględnieniem wszystkich poziomów i wartości domyślnych.
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Konfiguracja recept

W dalszej części opisywanego ekranu znajdują się następujące parametry wydruku
recept:

· Rodzaj  wydruku  recept  -  z  rozwijalnej  listy  opisywanego  pola  wybrać  należy
właściwą opcje:

o Nadruk  na  formularz  -  wydruk  recepty  zostanie  nadrukowany  na  podany

formularz recepty

o Wydruk na kartce - wydruk recepty zostanie wydrukowany na kartce.

Przy  włączonym  parametrze  konfiguracyjnym  OBSLUGA_RECEPT
dostępna jest tylko opcja Nadruk na formularz.

· Adres drukowany na recepcie - z rozwijalnej listy opisywanego pola wybrać należy
właściwą opcje:

o Adres jednostki - na recepcie wdrukowany zostanie adres jednostki

o Adres szpitala - na recepcie wdrukowany zostanie adres szpitala

o Brak adresu - na wydruku recepty nie zostanie wydrukowany żaden adres

· Tekst  drukowany w  stopce  -  poprzez  zaznaczanie  właściwych  pól  jednokrotnego
wyboru  użytkownik  ma  możliwość  określenia  co  drukowane  będzie  w  stopce
recepty:

o Wydruk  własny  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  w  stopce  wydrukowanej  recepty

pojawi się nazwa programu

o Numer  REGON  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  w  stopce  wydrukowanej  recepty

pojawi się numer REGON podmiotu drukującego receptę\

o Brak  stopki  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  nie  będzie  drukowana  stopka  na

recepcie

· Drukuj  obramowanie  recepty  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  drukowane  będzie
obramowanie recepty

· Drukuj linie oddzielające pola na recepcie -  po zaznaczeniu tego pola drukowane
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będą linie oddzielające pola na recepcie (nie dotyczy obramowania)

· Drukuj linie oddzielające leki na recepcie -   po zaznaczeniu tego pola drukowane
będą linie oddzielające leki na recepcie

Obsługa  parametrów  do  wydruku  obramowania  i  linii  na  recepcie  w
zależności od Rodzaju wydruku recepty:

o Nadruk  na  formularz  –  domyślnie  wydruk  obramowania/linii  jest

wyłączony;  użytkownik  może  włączyć  wydruk  zaznaczając
odpowiednie pola w oknie konfiguracji

o Wydruk  na  kartce  –  domyślnie  wydruk  obramowania/linii  jest

włączony;  użytkownik  może  wyłączyć  wydruk  odznaczając
odpowiednie pola w oknie konfiguracji.

· Drukuj  kod  kreskowy  z  numerem  REGON  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  na
wydrukowanej recepcie pojawi się kod kreskowy z numerem REGON jednostki

· Drukuj  kod  kreskowy  z  numerem  PESEL  -  po  zaznaczeniu  tego  pola  na
wydrukowanej recepcie pojawi się kod kreskowy z numerem PESEL pacjenta

· Drukuj kod kreskowy z numerem prawa wyk. zawodu -  po zaznaczeniu tego pola
na  wydrukowanej  recepcie  pojawi  się  kod  kreskowy  z  numerem  prawa
wykonywania zawodu personelu

· Drukuj  kod  kreskowy z datą wystawienia recepty -  po  zaznaczeniu  tego  pola  na
wydrukowanej recepcie pojawi się data wystawienia recepty

· Kod NFZ wg miejsca zamieszkania - na recepcie drukowany jest kod NFZ zgodnie
z miejscem zamieszkania.

· Zdefiniowano  rozmiary  recept  -  pole  to  informuje,  czy  na  danym  poziomie
konfiguracji definiowany jest rozmiar recept (zakładka: Rozmiar recepty).

Za  pomocą  przycisku  poleceń  Usuń  parametry  istnieje  możliwość  wykasowania
(usunięcia) wszystkich wcześniej zdefiniowanych parametrów wydruku recepty.
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7.5.1.2 Rozmiar recepty

Zakładka Rozmiar recepty umożliwia samodzielne definiowanie rozmiaru recepty:

W  zakładce  tej  istnieje  możliwość  konfiguracji  wymiarów  poszczególnych  sekcji
recepty.  Ponadto  można  zdefiniować  szerokość,  wielkość  marginesów  (górnego,
dolnego, prawego i lewego).

7.5.1.3 Pule numerów

Zakładka Pula numerów umożliwia definiowanie pól numerów recept:

W  górnej  części  okna  znajduje  się  tabela  danych  z  pulą  numerów.  Tabela  ta
umożliwia  wprowadzenie  zakresu  numerów  wystawianych  recept  ręcznie  lub
automatycznie poprzez pobranie pliku wygenerowanego z systemu numeracji NFZ.

§ Ręczne zdefiniowanie zakresu numerów recept  dla nowej puli  umożliwia przycisk



523Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Wydruk pustych recept 

Konfiguracja recept

poleceń Dodaj widoczny z prawej  strony nad tabelą danych. Przy próbie zmiany
numeracji  puli  recept  system  informuje,  że  modyfikacja  puli  może  skutkować
utratą części numerów lub powtórnym ich wydrukowaniem.

§ Pobranie pliku  z  pulą  numerów  umożliwia  przycisk  poleceń  Import  widoczny  w
dolnej  części  ekranu.  Umożliwia  on  import  numerów  recept  z  pliku  TXT  oraz  z
pliku XML.

W obsłudze puli numerów recept dodano ewidencję puli dla umowy. Numer umowy
dopisuje się automatycznie podczas importu puli numerów recept z pliku XML, który
w  nagłówku  posiada  informacje  o  numerze  umowy,  której  są  przypisane
importowane  pule  numerów.  Pula  może  być  przypisana  albo  jednostce
organizacyjnej albo umowie (nie może obu jednocześnie).

Przycisk  poleceń  Drukuj  zestawienie  umożliwia  wydruk  zestawienia  numerów
recept na podstawie określonych parametrów wydruku:

Pole  wyboru  Uwzględnij  pule  komercyjne  wykorzystane  jest
podczas  obsługi  recept  komercyjnych.  Zaznaczenie  tego  pola
spowoduje wyświetlenie dodatkowych kolumn na zestawieniu: 

· Liczba bloczków wolnych 'Kom.'

· Liczba numerów wolnych  'Kom.'

· Liczba wykorzystanych  'Kom.'

7.5.1.4 Kopiowanie recepty

W grupie danych Dokumentacja medyczna istnieje możliwość kopiowania recepty
z:

· poprzedniego pobytu

· innych pobytów

· leków przepisanych

· leków podanych\zleconych
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Kopiowanie  recepty  odbywa  się  z  poziomu  okna  Recepty  będącego  klasą
dokumentacji medycznej:

Wybór jednej  z dostępnych  opcji  z  rozwijalne  opcji  pola  Kopiuj  z  poprzedniego
pobytu  w  jednostce  (domyślna  wartość  pola),  powoduje  wywołanie  okna
Kopiowanie  recepty.  W  oknie  Kopiowanie  recepty  po  użyciu  filtra  według
dostępnych  kryteriów  wyszukiwania,  należy  użyć  przycisku  Kopiuj  co  spowoduje
zapis istniejącej w ewidencji recepty.

7.6 Obsługa obcych odcinków szpitalnych

Poprzez właściwe  skonfigurowanie  systemu  (ustawienie  odpowiednich  parametrów
konfiguracyjnych) można włączyć funkcjonalności  pozwalające na obsługę pobytów
pacjentów z innych oddziałów -  w kontekście odcinka/odcinków -  bez konieczności
przełączania się między instalacjami systemu.

Dla  poprawnego  działania  opisywanej  funkcjonalności,  konieczne  jest  właściwe
ustawienie dwóch parametrów konfiguracyjnych:
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1. ORGANIZACJA.ODCINKI_OBCE - 'Czy obsługa odcinków obcych'

W  parametrze  tym  użytkownik  określa,  czy  oddział,  na  który  aktualnie  jest
zalogowany  ma  możliwość  obsługi  pobytu  pacjentów  z  obcych  odcinków  poprzez
wybór właściwej wartości:

· 0  -  Nie  (wybrany  oddział  nie  obsługuje  i  nie  udostępnia  obcych  odcinków
szpitalnych)

· 1 - Oddział obsługuje i udostępnia odcinki

· 2 - Oddział obsługuje obce odcinki

· 3 - Oddział udostępnia odcinki.

2.  ORGANIZACJA.ODDZIAŁ_OBSLUGUJĄCY  -  'kod  oddziału,  który  obsługuje
odcinek'

Jako  wartość  tego  parametru  należy  ustawić  kod  oddziału,  do  którego  aktualnie
zalogowany jest użytkownik i który ma mieć możliwość obsługi pacjentów z obcych
odcinków.  Po  zapisaniu  tych  ustawień,  oddział  wybrany  jako  wartość  parametru
będzie  miał  możliwość  sprawowania  opieki  nad  pacjentami  tego  odcinka,  dla
którego ustawiony został  opisywany  parametr  konfiguracyjny.  Jeżeli  dany  oddział,
ma  obsługiwać  pacjentów  większej  ilości  odcinków,  należy  ustawić  jego  kod  jako
wartość opisywanego parametru, również dla innych odcinków.

Obsługa  pacjentów  na  oddziale  jest  możliwa  w  oknie  Lista  pacjentów  oddziału

(Lista  pacjentów  oddziału  -  opis  okna ).  Jeżeli  została  włączona  funkcjonalność
obsługi  pacjentów  z  innych  odcinków,  użytkownik  będzie  miał  możliwość
wyświetlenia  tych  pacjentów  poprzez  wybór  właściwej  opcji  rozwijalnej  listy  pola
Odcinki, w sekcji Kryteria.

Zawartość rozwijalnej listy pola Odcinek jest uzależniona od  wartości, jaka została
określona w parametrze: ORGANIZACJA.ODCINKI_OBCE

1. Wartość parametru = 0 

W polu Odcinki znajdą się:
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- pozycja pusta

- odcinki bieżącego oddziału.

2. Wartość parametru = 1

W polu Odcinki znajdą się:

- pozycja pusta

- odcinki bieżącego oddziału.

-  obce  odcinki  obsługiwane  przez  bieżący  oddział  (zdefiniowane  w  parametrze:
ORGANIZACJA.ODDZIAL_OBSLUGUJACY)

- [Z innych oddziałów]

- [Własne]

- [Na innych oddziałach]

3. Wartość parametru = 2

W polu Odcinki znajdą się:

- pozycja pusta

- odcinki bieżącego oddziału.

-  obce  odcinki  obsługiwane  przez  bieżący  oddział  (zdefiniowane  w  parametrze
ORGANIZACJA.ODDZIAL_OBSLUGUJACY odcinków)

- [Z innych oddziałów]

- [Własne]

4. Wartość parametru = 3

W polu Odcinki znajdą się:

- pozycja pusta

- odcinki bieżącego oddziału.

- [Na innych oddziałach]

Definicja pozycji pola Odcinki:

- wartość pusta - pacjenci wszystkich odcinków (obcych i własnych)

- wybrany odcinek - pacjenci wybranego odcinka

- [Z innych oddziałów] - pacjenci przypisani do wszystkich obcych odcinków

- [Własne] - pacjenci przypisani do wszystkich odcinków bieżącego oddziału

- [Na innych oddziałach] -  pacjenci  przypisani  do odcinków bieżącego oddziału  ale
obsługiwanych przez inne oddziały.

7.7 SOR-Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) - jest specyficznym oddziałem szpitala, który
podzielony  jest  na  obszary.  Jednym  z  nich  jest  obszar  segregacji/rejestracji
pacjentów  -  to  tu  trafia  pacjent,  tu  jest  on  rejestrowany  i  tu  podejmowane  są,
pierwsze decyzje o tym co dalej. 

W zależności od stanu pacjenta przydziela się status pilności (wg skali Triage) oraz
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w  zależności  od  schorzenia/miejsca  urazów,  kieruje  się  pacjenta  do  właściwego
obszaru SOR. W szczególnych wypadkach pacjent może być przenoszony pomiędzy
obszarami w trakcie pobytu na SOR.

Obszary  SOR,  to  specjalizowane  zespoły  pomieszczeń,  gabinetów,  urządzeń,  i
personelu  przygotowane  do  wstępnej  diagnostyki,  wstępnego  leczenia,  czy
podejmowania czynności ratujących życie zależnie od rodzaju przypadku.

Wymagania funkcjonalne

W zależności  od  szpitala w którym znajduję  się  SOR,  może  on  funkcjonować  jako
Izba Przyjęć bądź jako połączenie Izby Przyjęć z Oddziałem. W trybie pracy jak IP,
pacjenci SOR mogą być albo przyjęci do szpitala (na oddziały) lub rejestrowana jest
dla nich odmowa-porada i nie są wtedy ewidencjonowani w Księdze Głównej Przyjęć
i Wypisów. W drugim przypadku pacjenci przyjmowani są bezpośrednio na oddział,
rejestrowani  w  Księdze  Głównej  i  albo  są  wypisywani  ze  szpitala  wypisem,  albo
przenoszeni na inny oddział szpitalny.

O  trybie  pracy  SOR  w  danym  szpitalu  decyduje  konfiguracja  jednostek
organizacyjnych.  Aby  jednostka  typu  izba  przyjęć  lub  oddział  funkcjonowały  jako
SOR  konieczne  jest  ustawienie  dla  tych  jednostek  kodu  resortowego  części  8
(specjalności komórki), odpowiedniego dla SOR.

Dodatkowo  dla  jednostek  SOR  istnieje  możliwość  włączenia  obsługi  statusów
TRIAGE,  poprzez  właściwe  ustawienie  parametru  konfiguracyjnego:
OBSL_STATUS_PILNOSCI  -  'Obsługa  status  pilności  (TRIAGE)  dla  jednostek
SOR'.  Po  włączeniu  (ustawieniu  wartości  na  1-Tak)  opisywanego  parametru  na
głównym  ekranie  aplikacji  z  funkcją  SOR,  na  liście  oddziału  IP,  w  oknie  danych
pobytu  oraz  podczas  szybkiego  przyjęcia  widoczna  będzie  informacja  o  ilości
pacjentów według oceny TRIAGE. 

Pacjenci  rejestrowani  są  w  obszarze  segregacji  i  po  rejestracji  danych  osobowych
określany jest status pilności przypadku w skali TRIAGE:

· czarny  -   oznacza  pacjentów  w  stanie  krytycznym  (brak  oddechu  i  tętna),
wymagających natychmiastowej pomocy

· czerwony  -  oznacza  pacjentów  w  stanie  zagrożenia  życia,  z  nieregularnym
tętnem czy oddechem

· pomarańczowy  -  oznacza  pacjentów  w  stanie  zagrożenia  życia,  z  regularnym
tętnem i oddechem

· żółty  -oznacza  pacjentów  wymagających  natychmiastowej  pomocy,  bez
zagrożenia życia

· zielony  -  oznacza  pacjentów  w  stanie  stabilnym,  nie  wymagających
natychmiastowej pomocy

· niebieski  -  oznacza  pacjentów  w  stanie  dobrym,  nie  wymagających
natychmiastowej pomocy

Czas  obsługi  pacjentów  według  oceny  TRIAGE  opisany  jest  w  rozdziale  Standard

czasowy obsługi pacjenta .

Edycja  oceny  TRIAGE  jest  możliwa  tylko  dla  użytkownika
posiadającego prawa administracyjne.
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7.7.1 Izba przyjęć

Przyjęcie pacjenta na IP- SOR  

Rejestracja danych osobowych pacjenta oraz jego przyjęcie na IP-SOR odbywa się
na analogicznych zasadach jak w module Izba przyjęć systemu AMMS. Jeżeli znane
są dane osobowe pacjenta, to rejestrowane są one na etapie przyjęcia. W przypadku
braku możliwości  ustalenia  danych  osobowych  pacjenta  jest  on  rejestrowany  jako
NN. Opis  przyjęcia pacjenta  jako  NN  został  opisany  w  rozdziale  Szybkie  przyjęcie
pacjenta  NN.  Na  etapie  rejestracji  pacjenta  na  SOR  przypisywany  jest  mu  lekarz
prowadzący wybierany z listy lekarzy dyżurnych SOR.

Dane  przyjęcia  pacjenta  na  IP  -  SOR  są  przedstawione  analogicznie  jak  w  Izbie
Przyjęć,  z  tą  różnicą  że  przed  zapisem  danych  przyjęcia  na  SOR  należy  określić
właściwy status TRIAGE, poprzez wybór właściwej  ikony, po kliknięciu  w TRIAGE z
prawej strony belki z danymi pacjenta. Przed określeniem statusu pacjenta, jest on
nieokreślony (ikona koloru białego) i pozostanie taki bez określenia go.



529Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

SOR-Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Izba przyjęć

Po  zapisaniu  danych  i  zamknięciu  okna,  aplikacja  powróci  do  ekranu  z  listą
pacjentów  IP-SOR,  gdzie  dodany  zostanie  wiersz  z  nowo  przyjętym  pacjentem.
Ważną informacją dla użytkownika pracującego w aplikacji  IP -  SOR  jest  kolumna
'T', określająca status TRIAGE dla każdego pacjenta. 

Pobyt pacjenta na IP - SOR

Proces obsługi pobytu pacjenta następuje po zakończeniu procesu jego przyjęcia na
IP  -  SOR,  czyli  po  wprowadzeniu  i  zapisaniu  wszystkich  niezbędnych  danych
dotyczących przyjęcia pacjenta do szpitala.

Proces obsługi pobytu pacjenta na izbie przyjęć odbywa się z poziomu okna Dane
pobytu  pacjenta  i  składa  się  z  wielu  etapów  polegających  na  wprowadzaniu
danych  medycznych  przyjmowanego  na  SOR  pacjenta.  Obsługę  tych  etapów
umożliwiają poszczególne grupy danych, które dzielą opisywane okno.

Aby  wywołać  okno  Dane  pobytu  pacjenta  należy  wybrać  pacjenta  z  listy
pacjentów izby przyjęć (moduł:  Izba Przyjęć  >  Opcja:  Lista  pacjentów  SOR  >
dwukrotne  kliknięcie  w  wybrany  wiersz  tabeli  z  danymi  pacjenta  lub  użycie
przycisku poleceń Edytuj). 

W każdej chwili podczas edycji danych pobytu pacjenta na SOR istnieje możliwość
zmiany statusu TRIAGE.
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Izba przyjęć

7.7.2 Oddział

Przyjęcie  pacjenta  na  oddział  -  SOR  Szybkie  przyjęcie  (bezpośrednie
przyjęcie pacjenta na oddział)

Jedyną  możliwością  bezpośredniego  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  -  SOR  jest
skorzystanie  z  funkcji  tak  zwanego  szybkiego  przyjęcia  pacjenta  na  oddział

(bezpośrednie przyjęcie), co opisane zostało w rozdziale: Szybkie przyjęcie .

W sekcji  tematycznej  Przyjęcie nowego pacjenta wyświetlany  jest  standardowy
czas  obsługi  pacjenta,  który  został  szczegółowo  opisany  w  rozdziale:Standard

czasowy obsługi pacjenta .

Dane  przyjęcia  pacjenta  na  oddział  -  SOR  są  przedstawione  analogicznie  jak  w
Oddziale, z  tą  różnicą  że  przed  zapisem  danych  przyjęcia  na  SOR  należy  określić

14
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Oddział

właściwy status TRIAGE, poprzez wybór właściwej  ikony, po kliknięciu  w TRIAGE z
prawej strony belki z danymi pacjenta. Przed określeniem statusu pacjenta, jest on
nieokreślony (ikona koloru białego) i pozostanie taki bez określenia go.

Po  zapisaniu  danych  i  zamknięciu  okna,  aplikacja  powróci  do  ekranu  z  listą
pacjentów oddział-SOR, gdzie dodany zostanie wiersz z nowo przyjętym pacjentem.
Ważną  informacją  dla  użytkownika  pracującego  w  aplikacji  oddział  -  SOR  jest
kolumna 'T', określająca status TRIAGE dla każdego pacjenta.

Pobyt pacjenta na oddziale - SOR

Proces obsługi pobytu pacjenta następuje po zakończeniu procesu jego przyjęcia na
oddział  -  SOR  czyli  po  wprowadzeniu  i  zapisaniu  wszystkich  niezbędnych  danych
dotyczących przyjęcia pacjenta do szpitala.

Proces  obsługi  pobytu  pacjenta  na  oddziale  odbywa  się  z  poziomu  okna  Dane
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Oddział

pobytu  pacjenta  i  składa  się  z  wielu  etapów  polegających  na  wprowadzaniu
niezbędnych danych medycznych, których obsługę umożliwiają poszczególne grupy
danych, dzielące opisywane okno.

Aby  wywołać  okno  Dane  pobytu  pacjenta  należy  wybrać  pacjenta  z  listy
pacjentów  izby  przyjęć  (moduł:  Oddział  >  Opcja:  Pacjenci  izby  >  dwukrotne
kliknięcie w wybrany wiersz tabeli z danymi pacjenta). 

W  każdej  chwili  podczas  edycji  danych  pobytu  pacjenta  na  oddziale  SOR  istnieje
możliwość  zmiany  statusu  TRIAGE.  Szczególny  nacisk  należy  położyć  na
monitorowanie  statusu  pacjenta  oraz  stanu  realizacji  zleceń.  Uzupełnienie  danych
dokumentacji medycznej może być odłożone do zakończenia pobytu na SOR. 
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Historia autoryzacji danych TRIAGE

7.7.3 Historia autoryzacji danych TRIAGE

Dla zmiany kategorii TRIAGE istnieje możliwość autoryzacji tych danych oraz wgląd
do jej historii. Włączenie autoryzacji oraz przeglądu danych autoryzacji polega na:

· włączeniu  parametru  konfiguracyjnego:  AKTYWNA_AUTORYZACJA  -
'Aktywacja mechanizmów autoryzacji danych', czyli na ustawieniu jego wartości
na '1-Tak'

· ustawieniu parametru konfiguracyjnego: AKTYWNY_PUNKT_AUTORYZACJI -
'Aktywacja poszczególnych punktów autoryzacji',  tak aby wartością parametru
była opcja (punkt) 'DANE_TRIAGE'.

Dla  wyżej  opisanych  ustawień,  każdorazowa  zmiana  kategorii  TRIAGE  w  danych
pobytu pacjenta, będzie automatycznie (w tle) zautoryzowana przez system.

Przegląd  historii  autoryzacji  zmiany  kategorii  TRIAGE  umożliwia  opcja  Historia
zmian, widoczna w dole panelu ze statusami TRIAGE.

Po kliknięciu  w opcje otrzymujemy dostęp  do  okna  Historia  autoryzacji  danych
zawierającego wykaz wszystkich zmian w kontekście statusu TRIAGE. 
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Historia autoryzacji danych TRIAGE

7.7.4 Pomiary w polu kwalifikacji 'Oceny TRIAGE'

W oknie Dane pobytu pacjenta w oddziale typu Szpitalny oddział ratunkowy, w
polu  kwalifikacji  Oceny  TRIAGE  istnieje  możliwość  realizacja  pomiarów.  Aby
doknać  pomiarów  należy  użyć  przycisku  Pomiary.  Za  możliwość  wprowadzania
pomiarów  bezpośrednio  z  pola   kwalifikacji  Oceny  TRIAGE  odpowiedzialny  jest
parametr  konfiguracyjny  TRIAGE_LISTA_POMIAROW  -  'Lista  pomiarów
rejestrowanych  wraz  z  klasyfikacją  TRIAGE'.  Wartości  parametru  pochodzą  ze
słownika Rodzaje danych pomiarowych. 

Użycie przycisku Pomiary spowoduje wywołanie okna Rejestrowanie pomiarów,
które umożliwia dodanie pomiaru dla wybranego pacjenta:
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Po  wprowadzeniu  wpisu  istnieje  możliwość  odczytu  wyników  pomiarów
bezpośrednio  z  pola  oceny  Triage.  W  tym  celu  należy  umiejscowić  kursor  w
obszarze pola. Wyniki będę widoczne w postaci chmury:

7.7.5 Standard czasowy obsługi pacjenta

Aby  uzyskać  dostęp  do  Standardu  czasowego  obsługi  pacjenta  należy  w
głównym  pulpicie  Izba  przyjęć  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszki  na  jedną  z
trzech dostępnych ikon oceny TRIAGE. 
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Standard czasowy obsługi pacjenta

Czynność  ta  powoduję  dostęp  do  okna  modułowego  Standard  czasowy  obsługi
pacjenta. Czas obsługi jest z góry ustalany na poziomie administratora systemu z
późniejszą możliwością jego zmiany.

Dostępne informacje w oknie:

 Kod ikona  reprezentująca  przypisany  kolor  (np  czerwony,  żółty,
zielony)

 Nazwa pole z nazwą kodu:

· czarny

· czerwony

· pomarańczowy

· żółty
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· zielony

· niebieski

 Status pole  określające  status  pozycji  słownika  używanych  kategorii
statusu pilności

 Opis pole  zawierające  diagnozę  poszkodowanego  z  możliwością
edycji tekstu

 Czas obsługi preferowany  czas  obsługi  pacjenta  z  możliwością  zmiany
parametru w minutach 

Dodatkowe opcje w oknie to:

 przycisk poleceń, którego użycie  spowoduję  zapis  dokonanych
w zmian w oknie

 przycisk  poleceń,  którego  użycie  spowoduję  anulowanie
dokonanych zmian w oknie

7.8 Zlecenia jednostki

W systemie AMMS umożliwiono przegląd listy zleceń (badań, zabiegów, konsultacji,
operacji  itd.)  w kontekście danej  jednostki, czyli  zleconych w  wybranej  jednostce
organizacyjnej  szpitala.  Istnieje  również  możliwość  przeglądu  listy  zleceń  dla
wybranego pacjenta, czyli w kontekście pobytu pacjenta w wybranej jednostce, co
opisane zostało w innym rozdziale niniejszej  dokumentacji  użytkownika -  Zlecenia

dla pacjenta . 

Dodatkowo system udostępnia możliwość obsługi  zleceń  leków  oraz  ich  realizację
(podanie leków).

Obsługa  zleceń  (badań  laboratoryjnych  i  diagnostycznych,  operacji  i
zabiegów,konsultacji oraz leków) zleconych w wybranej jednostce, dostępna jest na
głównym pulpicie w grupie zadaniowej Zlecenia.

Grupy zadaniowe opisane zostały w poniższych rozdziałach:

· Lista zleceń badań
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· Realizacja zleceń badań

· Realizacja zleceń leków

· Taca leków

7.8.1 Lista zleceń

Aby  wywołać  listę  zleceń  należy  w  grupę  zadaniową  Zlecenia,  bądź  w  ikonę
znajdującą się powyżej.

Poniżej  znajduję  się  lista  zawężająca  dostęp  do  zleceń  z  określonymi  statusami
(opracowywane, wystawione, wykonane, bieżącej jednostki):
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Lista zleceń

Po wykonaniu tej czynności wywołane zostaje okna Lista zleceń (laboratoryjnych i
diagnostycznych, operacji i zabiegów, konsultacji i zabiegów rehabilitacyjnych).

Okno Lista zleceń umożliwia przegląd  listy zleceń badań i  zabiegów w kontekście
danej jednostki, czyli zleconych w wybranej jednostce organizacyjnej szpitala.

Okno Lista zleceń podzielone jest na kilka części. Pierwszą z nich jest nagłówek, na
środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna.  W  nagłówku  opisywanego
okna  znajdują  się  także  informacje  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz
dodatkowe opcje, które opisane zostały w rozdziale:  Budowa interfejsu i  podstawy
obsługi.

Sekcja  tematyczna  Kryteria  zawiera  pola  umożliwiające  filtrowanie  listy  zleceń.
Wymaganymi polami w sekcji są pola kalendarzowe (od/do), w które umożliwiają
zawężenie listy do wprowadzonego przedziału czasowego.
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Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw.filtr).  Obszar  filtra  po  wywołaniu  opisywanej  formatki  zawiera  kilka
podstawowych  pól,  natomiast  istnieje  możliwość  poszerzenia  tego  obszaru,  za

pomocą przycisku . Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie dodatkowych
kryteriów  wyszukiwania,  dzięki  którym  można  dodatkowo  zawęzić  listę
wyświetlanych pozycji. 

Kryteria wyszukiwania przed rozszerzeniem:

 Status  jest  to  pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą  za  pomocą
której istnieje możliwość zawężenia listy zleceń do:

·  opracowanych, 

·  wystawionych, 

·  gotowych do realizacji, 

·  realizowanych, 

·  wykonanych, 

·  anulowanych/odrzuconych

 Nazwisko  i  imię  lub
PESEL 

 pole  szybkiego  wyszukiwania  umożliwiające
znalezienie indywidualnego zlecenia pacjenta 

 Nazwa jest  to  pole  tekstowe  za  pomocą  którego  istnieje
możliwość  zawężenia  listy  do  wprowadzonej  listy
badania

 Zlecenia  z  wynikami
do wydrukowania

 pole wyboru, zaznaczenie którego zawęża listę zleceń
z badaniami (gotowymi do wydruku)

 Osoba wykonująca  jest  to  pole  słownikowe  które  umożliwia  zawężenie
listy  zleceń,  których  wykonawcą  jest  osoba  określona
w tym polu słownikowym 

 Data  pole  jednokrotnego  wyboru,  które  umożliwiają
zawężenie listy zleceń do określonej daty:

·  daty zgłoszenia

·  daty daty planowanego wykonywania

·  daty wykonania

·  godziny zlecenia 

W  pierwszej  kolejności  należy  zaznaczyć  właściwy
rodzaj  daty,  następnie  w  polach  kalendarzowych  -
właściwą datę 

 Bieżąca jednostka pole  wyboru,  którego  zaznaczenie  umożliwi
przeglądanie  tylko  tych  zleceń,  które  wystawione
zostały  przez  bieżącą  jednostkę  do  innej  dowolnej
jednostki szpitala

 Rodzaj personelu jest  to  pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  dzięki  której
istnieje  możliwość  wyboru  personelu  spośród  lekarzy
oraz personelu pielęgniarskiego 

 Tylko moje  pole  wybór  zawężające  listę  zleceń  do  zleceń
aktualnie zalogowanego użytkownika
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 Rodzaj jest  to  pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą  za  pomocą
której  istnieje  możliwość  zawężenia  rodzaju  zleceń
do: 

·  badań laboratoryjnych, 

·  badań diagnostycznych, 

·  konsultacji, 

·  operacji/zabiegów 

·  zabiegów rehabilitacyjnych

Ponowne pobrania pole  umożliwia  filtrowanie  zleceń  oznaczonych  do
ponownego pobrania

Dowolna pole  umożliwia  wyszukiwanie  listy  zleceń  według
dowolnego zakresu dat. Pole jest  aktywne po  wpisaniu
dowolnej wartości w polu Nazwisko i imię lub PESEL.
Odznaczenie  pola  umożliwia  określenie  dowolnego
zakresu dat

Po poszerzeniu obszaru wyszukiwania dodatkowe kryteria to:

 Kod  jest  to  pole  słownikowe,  które  umożliwia  zawężenie
listy zleceń poprzez wpisanie kodu bądź nazwy

 Wykonawca  jest  to  pole  słownikowe,  które  umożliwia  zawężenie
listy zleceń poprzez wybór wykonawce badania

 Nr próbki  jest  to  pole  tekstowe  umożliwiające  odnalezienie
zlecenia po numerze pobranego materiału

 Odcinek  jest  to  pole  tekstowe  określające  wydzieloną  część
oddziału

wybór  w  polu  wiąże  się  z  podpowiedzią  w  polu
Odcinek  znajdującym  się  w  kryteriach  wydruku  w
oknie dodatkowym Wydruk Listy Zleceń 

 Zlecający  jest to pole słownikowe umożliwiające dostęp do okna
z możliwością wyboru użytkownika systemu

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuję  tabela  danych  z  listą
zarejestrowanych  pacjentów.  Lista  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi
kryteriami  wyszukiwania i  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  danych  tabel
systemu AMMS, znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na samym dole opisywanej  formatki, pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń: 

  
 Przycisk  ten  umożliwia  wydruk  listy  zleceń.  Użycie
opisywanego  przycisku  spowoduje  wywołanie  chmury  
informacyjnej,  w  której  istnieje  możliwość  określenia
parametrów wydruku listy zleceń.
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Podczas wybierania pozycji z rozwijalnej listy pola Status
istnieje możliwość wielowybory prezentowanych  statusów
na wydruku:

Podczas wybierania pozycji z  rozwijalnej  listy pola Sortuj
wg: istnieje możliwość opcji z rozwijalnej listy:

 
opcja  umożliwiające  szczegółowy  dostęp  do  listy
zleceń badań pacjenta

 
opcja  dostępna  wyłącznie  dla  zleceń  o  statusie
Wykonane  umożliwiająca  dostęp  do  wyników  badań
pacjenta

7.8.2 Realizacja zleceń

Funkcjonalność ta znajduje się na głównym pulpicie w grupie zadaniowej Zlecenia.
Wywołanie Listy zleceń realizowanych możliwe jest po wybraniu opcji Realizacja
zleceń.
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Okno Lista zleceń realizowanych prezentuje listę zleceń realizowanych w bieżącej
jednostce. Domyślnie lista zawężona jest do zleceń o statusie Do obsłużenia.

Okno Lista zleceń realizowanych podzielone jest na kilka części. Pierwszą z nich
jest  nagłówek,  na  środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna.  W
nagłówku  opisywanego  okna  znajdują  się  także  informacje  o  zalogowanej  do
systemu osobie oraz dodatkowe opcje, które opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa
interfejsu i podstawy obsługi.

Sekcja  tematyczna  Kryteria  zawiera  pola  umożliwiające  filtrowanie  listy
realizowanych zleceń. Wymaganymi polami w sekcji są pola kalendarzowe (od/do),
w  których  zaznaczyć  należy  przedział  czasowy  wyszukiwanych  zleceń  oraz  pole
Wykonawca  badania,  które  umożliwia  zawężenie  listy  zleceń  do  tych,  których
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wykonawcą jest zaznaczony w tym polu lekarz.

Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw.filtr).  Obszar  filtra  po  wywołaniu  opisywanej  formatki  zawiera  kilka
podstawowych  pól,  natomiast  istnieje  możliwość  poszerzenia  tego  obszaru,  za

pomocą przycisku . Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie dodatkowych
kryteriów  wyszukiwania,  dzięki  którym  można  dodatkowo  zawęzić  listę
wyświetlanych pozycji. 

Kryteria wyszukiwania przed rozszerzeniem:

 Status badania jest  to  pole  z  rozwijalną  listą  za  pomocą  której  istnieję
możliwość  zawężenia  listy  do  zleceń  o  wybranym  statusie.
Możliwe do wyboru są:

· Do obsłużenia

· Do przyjęcia

· Zaplanowane

· Zarejestrowane

· Realizowane

· Nieautoryzowane

· Niewykonane

· Wykonane (zautoryzowane)

· Anulowane 

 ID pacjenta jest to pole tekstowe umożliwiające wyszukanie pacjenta po
numerze ID

 CITO jest  to  pole  wyboru  za  pomocą  którego  istnieje  możliwość
zawężenia listy zleceń do tych o statusie CITO

 Przy  łóżku
pacjenta

jest to pole wyboru umożliwiające zawężenie listy zleceń do
wykonywanych przy łóżku pacjenta

 Nazwisko  i  imię
lub PESEL

pole  szybkiego  wyszukiwania  umożliwiające  znalezienie
indywidualnego zlecenia pacjenta 

 Typ badania pole  z  rozwijalną  listą  za  pomocą  której  istnieje  możliwość
zawężenia  listy  zleceń  do  wybranego  badania.  Możliwe  do
wyboru są:

· Konsultacji

· Badania diagnostycznego

· Opieki nad dawcą organów

Badanie  jest  to  pole  słownikowe,  które  umożliwia  zwężenie  listy
realizacji zleceń poprzez wybór Elementów leczenia

Kartoteka  jest  pole  tekstowe  umożliwiające  zawężenie  listy  realizacji
zleceń poprzez wybór kartoteki 

Po poszerzeniu obszaru wyszukiwania dodatkowe kryteria to:

 Instytucja wybór instytucji kierującej ze słownika Instytucje
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kierująca

 Jednostka
kierująca 

wybór  jednostki  kierującej  ze  słownika  Jednostki
Organizacyjne Szpitala/Przychodni

 Uprawnienia % pole  wyboru,  którego  zaznaczenie  spowoduje  wyświetlenie
uprawnień w kolumnie Uprawnienia

 Lekarz kierujący jest  to  pole  słownikowe,  które  umożliwia  zawężenie  listy
realizacji zleceń poprzez wybór Lekarzy

 Rok i nr w KG jest  to  pole  wyboru  umożliwiające  ustawienie  daty  oraz
numeru księgi głównej zlecenia

 Zasób wybór pozycji ze słownika Zasoby osób/urządzeń 

 Zasób miejsca wybór pozycji ze słownika zasobu miejsc 

 OPK jest  to  pole  słownikowe  umożliwiające  zawężenie  listy
realizacji  zleceń  poprzez  wybór  Ośrodków  powstawania
kosztów 

 Brak jest  to  pole  wyboru  umożliwiające  zaznaczenie  opcji  brak
OPK 

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuję  tabela  danych  z  listą
zarejestrowanych  pacjentów.  Lista  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi
kryteriami  wyszukiwania i  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  danych  tabel
systemu AMMS, znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na samym dole opisywanej  formatki, pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń:

 
przycisk  poleceń  umożliwiający  przyjęcie  pacjenta  na
oddział.  Po  rozwinięciu  listy  uzyskany  zostaje  dostęp  do
następujących opcji:

· Zaplanuj

· Przenieś

· Zaplanuj termin

· Inne zakończenie

 
w  zależności  od  statusu  wybranego  pacjenta  (zaznaczonej
pozycji listy), działanie tego przycisku jest inne:

· dla  pacjenta  o  statusie  Przysłany  /  Na  obserwacji,
przycisk ten powoduje jego wycofanie z Izby Przyjęć;

· dla  pacjenta  o  statusie  (Skier.  na  oddział),  przycisk
ten umożliwia wycofanie jego skierowania na oddział

· dla  pacjenta  o  statusie  Zgon,  przycisk  ten  umożliwia
anulowanie zgonu (niepotwierdzonego) pacjentowi 

 przycisk  poleceń  potwierdzający  prawa  pacjenta  do
świadczeń opieki zdrowotnej 

 
przycisk poleceń umożliwiający  edycje  danych  z  rozwijalnej
listy z następującymi opcjami:
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· dane pacjenta

· opis badania

· dane skierowania

· dane medyczne

· wizyty i hospitalizacje

· zlecenia

· wyniki

· dokumentacja medyczna

· rozliczenia

· zakończenie badania

 przycisk umożliwiający autoryzacje wykonanego zlecenia

7.8.2.1 Realizacja badania diagnostycznego

Proces  realizacji  badania  diagnostycznego  (przyjęcie  pacjenta)  rozpoczyna  się  w
oknie Lista zleceń realizowanych. Po wybraniu odpowiedniej pozycji na liście (typ
badania:  Badanie  diagnostyczne,  status:  Do  realizacji)  należy  użyć  przycisk
poleceń Przyjmij.

Wywołane zostanie okno Dane badania pacjenta na poziomie grupy danych Dane
badania, w którym odbywa się obsługa badania. 
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Prawidłowe  wypełnienie  pól  na  zakładkach:  Dane  podstawowe  i  Skierowanie
oraz  użycie  przycisku  Zapisz,  kończy  proces  przyjęcia  pacjenta.  Status  badania
zmienia  się  na  status  Realizowane.  Zakończenie  obsługi  badania  odbywa  się  w
grupie  danych  Zakończenie  badania.  Wypełnienie  pól  tej  grupy  danych  i  ich
zapisanie  powoduje  zakończenie  realizacji  badania  diagnostycznego  oraz  zmianę
jego statusu na Wykonane.

7.8.2.2 Realizacja konsultacji

Proces  realizacji  konsultacji  (przyjęcie  pacjenta)  rozpoczyna  się  w  oknie  Lista
zleceń realizowanych. Po wybraniu odpowiedniej  pozycji  na  liście  (typ  badania:
Konsultacje, status: Do realizacji) należy użyć przycisk poleceń Przyjmij.
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Wywołane  zostanie  okno  Realizacja  zlecenia  na  poziomie  grupy  danych  Dane
konsultacji, w którym odbywa się obsługa konsultacji. 

Prawidłowe  wypełnienie  pól  na  zakładkach:  Dane  podstawowe  i  Skierowanie
oraz użycie przycisku Zapisz  powoduje  zmianę  statusu  konsultacji  Realizowane.
Zapisanie danych powoduje także  odblokowanie  dolnych  zakładek:  Komentarze  i
Załączniki.  Zakończenie  obsługi  konsultacji  odbywa  się  na  zakładce:  Dane
podstawowe  w  sekcji  tematycznej  Dane  konsultacji,  poprzez  określenie  Daty
realizacji do: i zapisanie poprzez użycie przycisku Zapisz. Wykonanie powyższych
czynności  spowoduje zakończenie realizacji  konsultacji  oraz  zmianę  jej  statusu  na
Wykonane.
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7.8.2.3 Realizacja opieki nad dawcą organu

Realizacja  opieki  nad  dawcą  organu  możliwa  jest  po  włączeniu  parametru
konfiguracyjnego:  OPIEKA_DAWCA_ORGANOW  -  'Czy  włączona  obsługa  opieki
nad  dawcą organów', czyli  ustawienie  wartości  na  '1  -  Tak'.  Włączenie  parametru
spowoduje, że do rozwijalnej  listy pola Typ badania zostanie dodana opcja Opieka
nad dawcą organu.

Realizacja tego typu  zlecenia  możliwa  jest  tylko  po  śmierci  pacjenta  (wystawiona
Karta  zgonu).  Ustawienie  opisanego  wyżej  parametru  powoduje  dodatkowo
dodanie do karty zgonu pacjenta pola wyboru Zgoda na pobranie organów (Zgon

pacjenta ).  Jeżeli  podczas  rejestracji  zgonu,  zostanie  zaznaczone  pole  wyboru
Zgoda na pobranie organów, wtedy system automatycznie wygeneruje zlecenie
dla elementu leczenia o typie: ODORG - Opieka nad dawcą organu.

Proces  realizacji  opieki  nad  dawcą  organu  rozpoczyna  się  w  oknie  Lista  zleceń
realizowanych. Po wybraniu odpowiedniej  pozycji  na liście (typ  badania:  Opieka
nad dawcą organu, status: Do realizacji) należy użyć przycisk poleceń Przyjmij.

451
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Wywołane  zostanie  okno  Realizacja  zlecenia  poziomie  grupy  Dane  opieki  w
którym odbywa się obsługa opieki.

Prawidłowe wypełnienie pól na zakładkach: Dane podstawowe a następnie użycie
przycisku Zapisz, który kończy proces przyjęcia pacjenta. Status  badania  zmienia
się  na  status  Realizowane.  Zapisanie  danych  powoduję  także  odblokowanie
dolnych zakładek Komentarze i Załączniki. Zakończenie obsługi opieki nad dawcą
organów odbywa się na zakładce: Dane podstawowe. 
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7.8.3 Realizacja zleceń leków

Funkcjonalność  Realizacja  zleceń  leków  znajduje  się  na  głównym  pulpicie  w
grupie  zadaniowej  Zlecenia.  Aby  uzyskać  do  niej  dostęp  należy  kliknąć  w  opcje
Realizacja zleceń leków.

Po wykonaniu tej czynności wywołane zostanie okno Realizacja zleceń leków dla
danego oddziału. 

W  wywołanym  oknie  istnieję  możliwość  podań  leków  dla  wszystkich  pacjentów
danego oddziału, dla których zlecono leki.
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Okno Realizacja zleceń leków podzielone jest na kilka części. Pierwszą z nich jest
nagłówek, na środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna.  W  nagłówku
opisywanego okna znajdują się także informacje o zalogowanej  do systemu osobie
oraz  dodatkowe  opcje,  które  opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i
podstawy obsługi.

Kolejnym  elementem  opisywanego  okna  jest  sekcja  tematyczna  Kryteria.  Sekcja
zawiera  zawiera  pola  umożliwiające  filtrowanie  danych  określających  realizacje
zleceń leków.

Obszar  filtra  po  wywołaniu  opisywanej  formatki  zawiera  kilka  podstawowych  pól
(Odcinek,  Sala,  Pole  szybkiego  wyszukiwania).  Istnieje  także  możliwość

poszerzenia  tego  obszaru,  za  pomocą  przycisku  .  Użycie  tego  przycisku
spowoduje wyświetlenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania realizacji zleceń.

Kryteria wyszukiwania przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

 Odcinek pole  z  rozwijalną  listą  umożliwiające  wybór  właściwego
odcinka oddziału

 Sala pole  z  rozwijalną  listą  umożliwiające  wybór  konkretnej
sali

 Nazwisko, PESEL, Nr
KG

pole  szybkiego  wyszukiwania  umożliwiające  znalezienie
indywidualnego  bloku  pacjenta  z  listą  zleceń  leków
poprzez  określenie  jego  danych  personalnych  wraz  z
numerem Księgi Głównej

Kryteria wyszukiwania po rozwinięciu pozostałej części filtra:

 Data pole kalendarzowe określające  datę  zlecenia  (domyślnie
podpowiada się dzień bieżący)
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Godzina od, do pole  wyboru  określające  godzinę  podania  leku  w
dobowym  przedziale  czasowym.  Przy  parametrze
ustawionym  na  pory  podania  Planowe,  parametr  ma
ustalone godziny podania z możliwością przesunięcia ich
z zachowaniem zaplanowanych odstępów. 

 Okres pole wyboru określające okres podania leku w dobowym
przedziale czasowym

 Droga podania pole z rozwijalną listą umożliwiające określenie sposobu
podania leku. Dostępne opcje na liście to:

· Domięśniowo

· Doodbytniczo

· Dopochwowo

· Dotrzewnowo

· Doustnie

· Dożylnie

· Inhalacja

· Inne

· Opatrunek

· Pompa infuzyjna

· Podjęzykowo

· Podskórnie

· Wlew dotętniczy

· Wlew dożylny

· Zewnętrznie

 Pory podania pola wyboru umożliwiające określenie pór  podania  leku.
Dostępne pola to:

· 8:00,  13:00,  18:00  -  standardowe  pory  podania
leków 

· Niestandardowe  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
pozastandardowych pór podań leków

· Wszystkie  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
wszystkich podań leków

· Planowane  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
zaplanowanych podań  leków 

· Doraźne  -  opcja  dająca  dostęp  do  bezpośredniego
podania leku 

· Pompa  infuzyjna  -  opcja  umożliwiająca  regularne
podawanie leków przy łóżku pacjenta 
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 Status realizacji pola wyboru umożliwiające wybór statusu:

· Do realizacji

· Zrealizowane

 Zlecający pole  słownikowe  umożliwiające  wybór  lekarza  ze
słownika Nazwa słownika

 Pacjenci na
przepustkach 

opcja uwzględniająca pacjentów przebywających obecnie
na przepustkach. Kryterium Pacjenci  na przepustkach
dostępne jest w sytuacji gdy na oddziale jest  możliwość
ewidencji   przepustek  oraz  gdy  jednostka  nie  jest
oddziałem dziennym. Czyli gdy:

· włączony  jest  parametr  konfiguracyjny
KOD_PARAMETRU - CZY_EWID_PRZEPUSTKI

· wyłączony  jest  parametr  konfiguracyjny
KOD_PARAMETRU - ODDZIAL_DZIENNY.

Nazwa leku pole  umożliwiające  filtrowanie  zlecenia  po  nazwie  leku
przypisanego pacjentowi 

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuje  tabela  z  rozwijalnymi  pozycjami,
zawierająca wybrane dane dotyczące realizacji zleceń leków.

Na samym dole opisywanej  formatki, pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń: 

przycisk umożliwiający podgląd  oraz  wydruk  wybranych
(zaznaczonych)  zleceń  leków.  Przycisk  nieaktywny,  gdy
zaznaczone jest pole wyboru przy danych pacjenta.

 przycisk  umożliwiający  podgląd  oraz  wydruk  realizacji
zleceń leków (lista pacjentów ze zleceniami)

 przycisk  z  rozwijalną  listą,  która  zawiera  następujące
opcje:

· Zaznacz  do  realizacji  -  opcja  umożliwiająca  wybór
zleceń gotowych do zrealizowania 

· Zaznacz  do  wycofania  nie  podania  -  opcja
umożliwiająca  odmowę  realizacji  podania  leku  w
kontekście pojedynczego zlecenia

· Zaznacz do wycofania realizacji - opcja umożliwiająca
wycofanie  podania  leku  w  kontekście  pojedynczej
dawki 

· Odznacz  wszystkie  -opcja  powodująca  odznaczenie
wszystkich  zaznaczonych  pól  wyboru  w  tabeli  z
danymi

 przycisk rozwijający wszystkie opcje w tabeli 

 
przycisk ukrywający dodatkowe opcje w tabeli

 przycisk wywołujący okno Karta zleceń leków

 przycisk wywołujący okno Zlecenie leku
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 za pomocą przycisku istnieje możliwość zmiany podania
leku  bądź  zastosowania  zamiennika.  Po  jego  użyciu
system wywołuje okno:

Aby  dokonać  zmiany  należy  najpierw  zaznaczyć  lek,
którego podanie chcemy zmienić.

w  oknie  tym  uzupełnia  się  dane  dotyczące  materiału
pobranego pacjentowi do badań

 

przycisk  umożliwia  (przy  uprzednim  zaznaczeniu
konkretnego  podania  leku)  podanie,  wycofanie  lub
zaznaczenie jako Nie podanie  zaznaczonego  leku.  Przy
użyciu  polecenia  Nie  podanie  system  wywoła  okno,  w
którym należy podać przyczynę nie podania leku:

7.8.3.1 Modyfikacja danych opakowania leku w realizacji zlezeń

Istnieje  możliwość  modyfikacji  danych  realizacji  (określenie  innego  rodzaju
opakowania niż zlecone lub innej dawki zużytej ze względu na specyfikacje leku).

Informacje  dotyczące  podania  znajdują  się  w  drugiej  linii  danych  zlecenia.  Po
zmodyfikowaniu danych podania należy zaznaczyć pozycje zlecenia (pole wyboru)  i
użyć przycisk poleceń Podanie.

Istnieje możliwość zarejestrowania dla zleceń leków, podania leków z większej ilości
niż z jednego rodzaju opakowania. Aby wykonać tą czynność należy użyć przycisku

 umożliwiającym dodanie informacji  o podaniu leku z innego opakowania.  Aby

wycofać  zmianę  należy  użyć  przycisku   ,  który  pojawia  się  w  dodanej  linii
danych zlecenia.
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7.8.3.2 Grupowe wycofanie zleceń leków

Istnieje  możliwość  wycofania  realizacji  zlecenia  dla  więcej  niż  jednego  zlecenia
jednocześnie.  Grupowe  wycofanie  realizacji  zleceń  leków,  odbywa  się  poprzez
zaznaczenie więcej  niż  jednej  pozycji  w  oknie  Realizacja  zleceń  leków.  Podczas
wycofania  zleceń,  wywołane  zostaje  okno  modalne  Wycofanie  podania/
niepodania leku w którym użytkownik musi podać przyczynę wycofania leku.

7.8.4 Taca leków

Funkcjonalność Taca leków znajduję się na głównym pulpicie w grupie zadaniowej
Zlecenia. Aby uzyskać do niej  dostęp  należy kliknąć na opcje  Taca  leków.  Okno
Taca  leków  zawiera  listę  aktualnych  zleceń  leków,  która  przedstawiona  jest  w
postaci  tzw.  tacy  leków  -  zlecenia  poszczególnych  pacjentów  znajdują  się  w
blokach. Opcja ta umożliwia realizacje oraz wydruk tacy leków.
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Po wykonaniu tej czynności wywołane zostaje okno Taca leków.

Okno Taca leków podzielone jest na kilka części. Pierwszą z nich jest nagłówek, na
środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna.  W  nagłówku  opisywanego
okna  znajdują  się  także  informacje  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz
dodatkowe opcje, które opisane zostały w rozdziale:  Budowa interfejsu i  podstawy
obsługi.

Kolejnym  elementem  opisywanego  okna  jest  sekcja  tematyczna  Kryteria.  Sekcja
zawiera  zawiera  pola  umożliwiające  filtrowanie  danych  określających  planowanie  i
realizacje podania leków.

Obszar  filtra  po  wywołaniu  opisywanej  formatki  zawiera  kilka  podstawowych  pól
(Odcinek,  Sala,  Pole  szybkiego  wyszukiwania).  Istnieje  także  możliwość

poszerzenia  tego  obszaru,  za  pomocą  przycisku  .  Użycie  tego  przycisku
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spowoduje wyświetlenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania pozycji tacy leków.

Kryteria wyszukiwania przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

 Odcinek pole z  rozwijalną  listą  umożliwiające  wybór  właściwego
odcinka oddziału

 Sala pole z rozwijalną listą umożliwiające wybór sali  (istnieje
możliwość wyboru, więcej niż jednej sali)  W przypadku,
kiedy wybrana jest wartość w polu Odcinek w polu Sala
istnieje  możliwość  wyboru  sal,  dostępnych  w  ramach
wybranego odcinka szpitala. Jeżeli  w  polu  Odcinek  nie
ma  wybranej  wartości,  w  polu  Sala  istnieje  możliwość
wyboru sal z całego szpitala.

 Nazwisko, PESEL, Nr
KG

pole  szybkiego  wyszukiwania  umożliwiające  znalezienie
indywidualnego  bloku  pacjenta  z  listą  zleceń  leków
poprzez  określenie  jego  danych  personalnych  wraz  z
numerem Księgi Głównej

Kryteria wyszukiwania po rozwinięciu pozostałej części filtra:

 Data pole kalendarzowe określające datę zlecenia ( domyślnie
podpowiada się dzień bieżący )

 Godzina od, do pole  wyboru  określające  godzinę  podania  leku  w
dobowym  przedziale  czasowym.  Przy  parametrze
ustawionym  na  pory  podania  Planowe  ma  ustalone
godziny  podania  z  możliwością  przesunięcia  ich  z
zachowaniem zaplanowanych odstępów. 

 Okres pole wyboru określające okres podania leku w dobowym
przedziale czasowym

 Droga podania pole z rozwijalną listą określające sposób podania leku.
Dostępne opcje na liście to:

· Domięśniowo

· Doodbytniczo

· Dopochwowo

· Dotrzewnowo

· Doustnie

· Dożylnie

· Inhalacja

· Inne

· Opatrunek

· Pompa infuzyjna

· Podjęzykowo
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· Podskórnie

· Wlew dotętniczy

· Wlew dożylny

· Zewnętrznie

 Pory podania pola  wyboru  określające  pory  podania  leku.  Dostępne
pola to:

·  8:00, 13:00, 18:00 -  standardowe pory podania
leków 

· Niestandardowe  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
pozastandardowych pór podań leków

· Wszystkie  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
wszystkich tac leków

· Planowane  -  opcja  umożliwiająca  dostęp  do
zaplanowanych tac leków 

· Doraźne - opcja dająca dostęp do bezpośredniego
podania leku 

 Status realizacji pola wyboru umożliwiające wybór statusu:

· Do realizacji

· Zrealizowane 

· Do potwierdzenia

· Tylko produkcja apteczna do podania

 Zlecający pole  słownikowe  umożliwiające  wybór  lekarza  ze
słownika Nazwa słownika

 Zawsze  na  Karcie
zleceń

pole  z  rozwijalną  listą  określające  pojawianie  się  na
Karcie zleceń

 Nazwa leku pole  tekstowe,  które  umożliwia  filtrowanie  danych
według nazwy leku

 Pacjenci  na
przepustkach

opcja  uwzględniająca  pacjentów  przebywających
obecnie  na  przepustkach.  Kryterium  Pacjenci  na
przepustkach dostępne jest w sytuacji gdy na oddziale
jest możliwość ewidencji  przepustek oraz gdy jednostka
nie jest oddziałem dziennym. Czyli gdy:

· włączony  jest  parametr  konfiguracyjny
KOD_PARAMETRU - CZY_EWID_PRZEPUSTKI

· wyłączony  jest  parametr  konfiguracyjny
KOD_PARAMETRU - ODDZIAL_DZIENNY.

 Sortuj wg pole  z  rozwijalną  listą  umożliwiające  sortowanie  leków
według:

· Nazwiska 

· Sali, nazwiska

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuję  tabela  zawierająca  listę  aktualnych
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zleceń leków ( tzw.taca leków ), przedstawiona w postaci bloków.

Na samym dole opisywanej  formatki, pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń: 

 przycisk z rozwijalną listą. Dostępne opcje to:

· Zaznacz  do  wycofania  nie  podania  -  opcja
umożliwiająca  odmowę  realizacji  podania  leku  w
kontekście pojedynczego 

· Zaznacz  do  wycofania  realizacji  -  opcja
umożliwiająca  wycofanie  podania  leku  w
kontekście pojedynczej dawki 

· Odznacz  wszystkie  -  opcja  powodująca
odznaczenie wszystkich zaznaczonych pól  wyboru
w tabeli z danymi

 przycisk  z  rozwijalną  listą  umożliwiający  podgląd  oraz
wydruk pozycji z tacy leków 

istnieje  możliwość  zapisu  preferowanych  ustawień,
poprzez użycie opcji Zapisz ustawienia pojawiającej  się
po umiejscowieniu kursora w obszarze ustawień wydruku
a następnie użyciu prawego przycisku myszy

 za pomocą przycisku istnieje możliwość zmiany podania
leku  bądź  zastosowania  zamiennika.  Po  jego  użyciu
system wywołuje okno:

Aby  dokonać  zmiany  należy  najpierw  zaznaczyć  lek,
którego podanie chcemy zmienić.

W  oknie  tym  uzupełnia  się  dane  dotyczące  materiału
pobranego pacjentowi do badań.

 

przycisk  umożliwia  (przy  uprzednim  zaznaczeniu
konkretnego  podania  leku)  podanie,  wycofanie  lub
zaznaczenie jako nie podanie  zaznaczonego  leku.  Przy
użyciu  polecenia  Nie  podanie  system  wywoła  okno,  w
którym należy podać przyczynę nie podania leku:
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W  oknie  Taca  leków  prezentowane  w  tabelach  z  danymi  pacjenta  oraz  nazwami
leków,  leki  ze  źródła  Inne  oraz  leki  mające  status  Doraźne  są  prezentowane  w
kolorze zielonym. 

W  oknie  Taca  leków  prezentowane  w  tabelach  z  danymi  pacjenta  oraz  nazwami
leków, leki przechodzące przez UD  przypisany mają przedrostek UD prezentowany
w kolorze czerwonym.

Uwaga: parametr ZLEC_LEK/ZLEC_LEK_ZUZYWANE_CALE - 'Lista leków, które
są zużyte w całości dla tego samego pacjenta', umożliwia określenie listy leków,
które mają zostać zużyte w całości (całe opakowanie) przez jednego pacjenta -
podczas realizacji podania leku pacjentowi na tacy leków.

Dla ustawionego parametru (podawany pacjentowi lek znajduje się na liście pozycji
wartości parametru) realizacja zlecenia wygląda w następujący sposób:

· po użyciu przycisku Podanie wywołane zostaje okno modalne Podanie leku

· w oknie pojawiają się opcje po włączeniu parametru (ustawieniu wartości):

o Opakowanie będzie użyte do podania kolejnych dawek

o Podanie z użytego wcześniej opakowania

· w przypadku wybrania opcji  Podanie  z  użytego  wcześniej  opakowania,  w
polu Dawka zużyta automatycznie wprowadzona zostanie wartość '0'

· w  przypadku  wybrania  opcji  Opakowanie  będzie  użyte  do  podania
kolejnych  dawek  należy  podać  dawkę  zużytą  odpowiadającą  jednemu



Zlecenia jednostki 

562 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Taca leków

opakowaniu

Uwaga: Na tacy leków w momencie użycia przycisku Podanie zawsze otwierane
jest okno Podanie leku.

W  przypadku  kiedy  zlecenia  zostały  zarejestrowania  za  pomocą  słownika
Produktów leczniczych u dołu ekranu wyświetlane są informacje:

· zlecona objętość roztworu - objętość roztworu określona w zleceniu

· objętość dawki  -  objętość składników mieszanki  innych  niż  rozpuszczalnik  wg
dawki  podanej.  Wyliczona  na  podstawie  objętości  dawki  podstawowej
określonej w słowniku produktów leczniczych

· objętość  rozpuszczalnika  -  objętość  odpowiadająca  dawce  podanej
rozpuszczalnika

· objętość  roztworu  -  łączna  objętość  roztworu  (objętość  dawki  +  objętość
rozpuszczalnika)

W  przypadku  kiedy  Objętość  roztworu  jest  wyświetlana  w  kolorze  czerwonym,
wykonywane są wyliczenia:

· po  otwarciu  okna  (jeżeli  w  polach  Lek  i  rozpuszczalnik  znajdują  się  leku)  
wyliczana jest ilość rozpuszczalnika (objętość zlecona - objętość dawki)

· po zmianie dawki leku wyliczana jest ilość rozpuszczalnika

· po zmienia ilości rozpuszczalnika wyliczana jest objętość roztworu.

Uwaga! 

W przypadku podań na 24 godziny dla leków doraźnych, prezentowana jest
informacja na Tacy leków (oraz na wydruku tacy leków):

7.8.4.1 Podanie zamiennika na tacy leków

Aby  dokonać  podania  zamiennika  leku  lub  zmodyfikować  podanie  przypisanego
pacjentowi leku, należy zaznaczyć w oknie Taca leków zlecenie leku poprzez wybór
pola  znajdującego  się  w  tabeli  zlecenia  leku  a  następnie   użyć  przycisku  Zmień.
Wywołane zostanie wtedy okno modalne Modyfikacja podania leku lub podanie
zamiennika w którym dokonuje się zmiany bądź po modyfikacji podania leku. 
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7.8.4.2 Realizacja zleceń za pomocą czytnika kodów na tacy leków

W  oknie  'Taca  leków'  istnieje  obsługa  parametru  konfiguracyjnego
ZLEC_LEK_REAL_KOD_KRES  -  'Realizacja  zleceń  leków  za  pomocą  czytnika
kodów kreskowych', umożliwiającego realizacje zleceń  za  pomocą  czytnika  kodów.
W przypadku kiedy parametr konfiguracyjny jest włączony (ustawiony na wartość 1
-'Tak')  w  oknie  Taca  leków  dostępne  są  pola  Kod  leku  oraz  Obsługa  kodów
kreskowych:

Po wczytaniu listy leków (przycisk Szukaj)  kursor automatycznie ustawiany jest  w
polu Kod leku. Użytkownik może wczytać kod pierwszego leku. Po odczytaniu kodu
leku system prezentuje listę wszystkich leków pierwszego pacjenta któremu należy
podać odczytany lek (okno dodatkowe Realizacja zleceń leków). Okno nie zawiera
zleceń  zrealizowanych  i  zleceń  pomp  infuzyjnych.  Użytkownik  odczytuje  kody
pozostałych  leków  -  system  automatycznie  uzupełnia  dane  podawanego  leku.  Po
uzupełnieniu  wszystkich  leków  należy  zapisać  informację  o  podaniu  za  pomocą
przycisku Podanie lub naciśnięcia klawisza Enter w polu Kod:
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W  przypadku  kiedy  odczytany  lek  jest  składnikiem  zlecenia  pompy  infuzyjnej
prezentowane  jest  okno  Podanie  leku  (pompa  infuzyjna).  Użytkownik  powinien
odczytać kod rozpuszczalnika (jeżeli jest używany):

Wskazanie pacjenta, któremu podawany jest lek możliwe jest  również przez użycie
przycisku Wybierz. Widok z listą zleceń do realizacji zostanie otwarty jeżeli istnieją
zlecenia do realizacji inne niż pompa infuzyjna:
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Rejestrację  podania  leku  w  pompie  można  również  rozpocząć  przez  zaznaczenie
zlecenia i użycie przycisku Podanie:

7.8.4.3 Analiza zmian zleceń leków

Istnieje  możliwość  "ręcznej"  analizy  zmian  zleceń  leków,  która  polega  na
prezentacji listy zleceń leków pacjenta w dwóch kolumnach.

Listy zleceń prezentowane są w trybie stronicowania. Na każdej stronie znajdują się
zlecenia jednego pacjenta.

W  pierwszej  kolumnie  znajdują  się  zlecenia  dla  tego  samego  pacjenta  (ten  sam
pobyt) za okres w dniu poprzednim (24 godziny temu).

W  drugiej  kolumnie  prezentowane  są  zlecenia  na  okres  ustawiony  podczas
filtrowania danych.
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Rozszerzono  przycisk  Szukaj  o  możliwość  rozwijania  go  i  wybierania  opcji
Porównanie zleceń.

Po użyciu przycisku Porównanie zleceń, system:

· przełącza  widok  w  tryb  stronicowania  i  powoduje  zaznaczenie  pól  wyboru
statusów realizacji 

· pobiera listę zleceń zgodnie z kryteriami  wyszukiwania oraz zlecenia pacjentów z
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okresu poprzedniego.

W nagłówku listy zleceń dodano informację na temat  okresu za jaki  prezentowane
są zlecenia. 

Podczas  porównywania  zleceń,  wszystkie  przyciski  funkcyjne,  znajdujące  się  w
dolnej  części  okna  są  nieaktywne,  a  obsługa  kodów  kreskowych  zostaje
zablokowana. 
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 Dodatkowo dla zleceń, które w danym dniu rozpoczynają się lub są zmodyfikowane,
prezentowana jest odpowiednia informacja:

· 'Nowe od ??-??-???? 00:00'

· 'Zmodyfikowane od ??-??-???? 00:00'.

Po kliknięciu w informację, system wyświetli okno ze szczegółowymi informacjami o
modyfikacjach zlecenia.
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7.8.4.4 Wprowadzenie realizacji zleceń na tacy leków za pomocą czytnika kodów kreskowych

Realizacja zleceń na Tacy leków za pomocą czytnika kodów kreskowych:

· pominięcie  wszystkich  zleceń  pacjenta  z  procesu  wyszukiwania  zleceń  po
doczytaniu kodu w polu Kod leku na Tacy leków. 

Umożliwia to użycie przycisku oznaczonego symbolem "krzyżyka" (zlecenia są
ukrywane):
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· wycofanie tej operacji wykonywane jest przez użycie przycisku Pokaż:

· taką  samą  operację  można  wykonać  już  po  otwarciu  dodatkowego  okna
Realizacja zleceń  leków,  po  odczytaniu  kodu  na  tacy  leków.  Służy  do  tego
przycisk Ukryj/Pomiń:
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Oznaczenie kolorem pozycji na tacy leków:

· kolorem niebiesko-szarym oznaczane są pozycje dla których rejestrowanie jest
podanie: 



Zlecenia jednostki 

572 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Taca leków

· po zatwierdzeniu podań leków na oknie Realizacja zleceń leków okno jest
automatycznie zamykane a na liście kolorem żółtym oznaczany jest kolejny
pacjent na liście:
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Po odświeżeniu listy oznaczenie kolorami jest usuwane.

Automatyczne przewijanie suwaka na tacy leków:

Po  zatwierdzeniu  podań  dla  bieżącego  pacjenta  i  zamknięciu  okna  z  listą  podań
pacjenta  system  wyszukuje  następną  pozycję  na  liście  i  jeżeli  to  konieczne
przesuwa  listę  w  ten  sposób  aby  wyszukana  pozycja  znajdowała  się  w  pierwszy
linii: 

Krok 2: 

Krok 3: 
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Automatyczne  przewijanie  suwaka  na  oknie  realizacji  zleceń  za  pomocą  kodów
kreskowych:

· po odczytaniu kodu i  automatycznym uzupełnieniu informacji  o leku podanym
lista  jest  tak  pozycjonowana  aby  aktualne  zlecenie  było  widoczne  (jeżeli  to
możliwe na górze listy):

7.8.4.5 Przygotowanie 'Tacy leków' w dwóch etapach

Istnieje możliwość przygotowania Tacy leków w dwóch etapach: 

· przygotowanie zastawów leków dla poszczególnych pacjentów

· potwierdzenie padania leków pacjentom

W pierwszym etapie przygotowanie wygląda standardowo: 
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· należy oznaczyć zlecenia, którą są przeznaczone do realizacji (określany zostaje
lek podawany lub pozostawiany jest  domyślny wyznaczony przez system bądź
posługuje się czytnikiem kodów kreskowych)

· zapisuje dane (opcja Potwierdzenie)

System  rejestruje  informację  o  podanym  leku,  generuje  dokument  zużycia  i
oznacza podanie jako podanie Do potwierdzenia:
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Dodatkowym etapem jest potwierdzenie wykonania podania.

W tym celu należy:

· oznaczyć podania lub  skorzystać z opcji  Zaznacz do potwierdzenia  (system
automatycznie oznacza podania) 

· użyć opcji Potwierdź

Zlecenia zostają oznaczone jako Zrealizowane: 
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Aby  włączona  była  opcja  przygotowania  tacy  leków  w  dwóch  etapach  parametr
konfiguracyjny LEKI\PODANIA\PRZYG_TACY  -  'Obsługa  procesu  przygotowania
tacy leków' musi być włączony (ustawiony na wartość 1 - 'Tak'). 

7.9 Planowanie terminu dla zlecenia

Po  zapisaniu  i  wysłaniu  zleceń  badań,  istnieje  możliwość  zaplanowania  dla  nich
nowego terminu. Zaplanowanie nowego terminu dla wybranego badania (zlecenia)
jest  możliwe  po  użyciu  przycisku  Zaplanuj  lub  kliknięciu  w  przycisk  o  symbolu
kalendarza:



Planowanie terminu dla zlecenia 

578 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Funkcjonalność  ta  możliwa  jest  tylko  dla  elementów  leczenia  (zleceń/badań),  dla
których zdefiniowano wymagalność planowania. Opcja planowania nowego terminu
dla wysłanego zlecenia jest możliwa po dodatkowej konfiguracji systemu AMMS.

Konfiguracja:

1.Wymaganie planowania dla elementu leczenia (Panel  konfiguracyjny  >  opcja:
Panel administracyjny > zakładka: Słowniki > opcja: Elementy leczenia)

W słowniku Elementów  leczenia,  w  Panelu  administracyjnym  systemu  należy
wybrać te badania, dla których włączona ma zostać funkcjonalność planowania. W
oknie  danych  szczegółowych  wybranego  elementu  leczenia  należy  przejść  do
zakładki  Jednostki  wykonujące  (po  uprzednim  wypełnieniu  pól  wymaganych  -
Typ  i  Nazwa  -   zakładki  Dane  podstawowe)  i  zaznaczyć  pozycję  z  wybraną
jednostką wykonującą, następnie użyć przycisku Edytuj.  Zostanie  wywołane  okno
Dostępność  usługi,  w  którym  należy  zaznaczyć  pole  wyboru  Czy  wymaga
planowania:
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2.Definicja terminarza (Panel konfiguracyjny > opcja: Panel administracyjny >
zakładka: Zakład > opcja: Szablony harmonogramów)

W  Panelu  administracyjnym  systemu,  w  części  związanej  z  konfiguracją  grafika,
należy:

· dodać  do  listy  usług  element  leczenia,  dla  którego  wcześniej  włączona  została
wymagalność planowania i określić czas trwania tej usługi

· w liście zasobów stworzyć nowy zasób miejsca oraz zasób osoby/urządzenia

· w liście szablonów harmonogramów stworzyć nowy szablon:

o Określić nazwę szablonu harmonogramu

o Określić (wybrać) wcześniej stworzone zasoby miejsca, osoby/urządzenia

o Zdefiniować przedziały czasowe

o Wybrać usługę (element leczenia), dla której definiowane są sloty czasowe

o Zapisać nowy szablon, a następnie wygenerować harmonogram.

Właściwa  konfiguracja  oraz  użycie  przycisku  poleceń  Zaplanuj  w  oknie  Zlecenie
badania spowoduje wywołanie kolejnego okna Terminarz - rezerwacja  nowego
terminu, w którym użytkownik ma możliwość zaplanowania terminu dla wybranego
zlecenia (badania):
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Okno  to  zawiera  listę  tylko  wolnych  terminów  na  bieżący  dzień.  Zaplanowanie
wybranego  badania  (zlecenia)  następuje  po  zaznaczeniu  właściwego,  wolnego
terminu  w  sekcji  tematycznej  (tabeli  danych)  Terminy  oraz  użycie  przycisku
Planuj. 

Szybkie zaplanowanie terminu (bez użycia przycisku  Planuj) jest możliwe poprzez
dwuklik na wybranej pozycji tabeli z listą terminów.

Zmiana kryteriów wyszukiwania terminów, szybkie wyszukania pierwszego wolnego
terminu  oraz  inne  możliwości  dostępne  na  ekranie  Terminarza  opisane  zostały  w
kolejnym  rozdziale:  Terminarz  -  szczegółowy  opis  ekranu.Szybkie  zaplanowanie
terminu  (bez  użycia  przycisku  poleceń  Planuj),  możliwe  jest  poprzez  dwuklik  na
wybranej pozycji tabeli z listą terminów.
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Zmiana kryteriów wyszukiwania terminów, szybkie wyszukania pierwszego wolnego
terminu  oraz  inne  możliwości  dostępne  na  ekranie  Terminarza,  opisane  zostały  w
kolejnym rozdziale: Terminarz - szczegółowy opis ekranu.

Istnieje  możliwość  powiązania  terminu  z  wpisem  do  Księgi
oczekujących  pacjentów  z  oddziału.  Dzięki  czemu,  podczas
przeplanowywania terminu, wpis  do  księgi  zostanie  automatycznie
zaktualizowany danymi z nowego terminu i nie pojawi  się ponowne
pytanie o dopisanie do księgi. W przypadku przeniesienia terminu,
w systemie generowany jest  zupełnie nowy  termin,  a  przenoszony
jest  anulowany,  powiązany  z  przenoszonym  terminem  wpis  do
kolejki  zostaje  przepisany  (powiązanie  usunięte)  z  anulowanego
terminu do nowego.

7.9.1 Terminarz - szczegółówy opis okna

Okna terminarza jest podzielone na kilka części tematycznych:

· Nagłówek -  z  nazwą okna  oraz  określonymi  wcześniej  kryteriami  jak:  nazwa
zlecenia,  kod  procedury  oraz  najistotniejsze  dane  pacjenta,  którego  dotyczy
planowanie terminu (imię, nazwisko, wiek, data ur., itd.)

· Kryteria  -  sekcja  tematyczna,  w  której  użytkownik  ma  możliwość  zmiany
kryteriów wyszukiwania właściwego terminu

· Terminy - tabela danych z listą terminów

· Dane  nowej  rezerwacji  -  sekcja  tematyczna,  w  której  znajdują  się
szczegółowe dane dotyczące nowej rezerwacji terminu

· Stopka  -  z  dodatkowymi  funkcjami,  które  można  wykonać  w  opisywanym
ekranie (m.in. przyciski funkcyjne).

W sekcji  tematycznej  Kryteria  istnieje  możliwość  zmiany  kryteriów  wyszukiwania
listy  terminów.  Domyślnie  wyświetlana  jest  część  opisywanej  sekcji,  natomiast
wyświetlenie wszystkich opcji (pól) kryteriów wyszukiwania następuje po kliknięciu
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w przycisk z symbolem strzałki :

Przycisk Szukaj powoduje wyświetlenie listy terminów (sekcja Terminy) zgodnie z
określonymi kryteriami wyszukiwania.

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuje  sekcja  tematyczna  Terminy,  która
zawiera  tabelę  danych  z  listą  terminów.  Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z
zadanymi kryteriami wyszukiwania, po użyciu przycisku Szukaj. Opis  obsługi  tabel

danych systemu AMMS, znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Legenda kolorów oraz oznaczeń graficznych, zastosowanych w tabeli z terminami:

kolor
czarny

wolny termin

kolor
brązowy

zajęty termin

kolor
filetowy

forsowany termin

kolor
niebieski

zrealizowany termin

kolor
granatowy

termin modyfikowany

kolor
czerwony

termin zablokowany, np. absencja lekarza, awaria sprzętu, itd.

Wizyta pierwszorazowa

Wolny termin



583Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Planowanie terminu dla zlecenia 

Terminarz - szczegółówy opis okna

Termin zajęty 

Termin zrealizowany

Termin do potwierdzenia

Termin modyfikowany

Blokada terminu, np. z powodu absencji lekarza

Termin anulowany

Z  lewej  strony  tabeli  danych  jest  wyświetlany  dodatkowy  panel  Data/Miejsce/
Osoba/Urządzenie,  który  umożliwia  wyświetlanie  terminów  na  inne  dni  niż
bieżący oraz dla wybranego zasobu:

Domyślnie  lista  terminów  wyświetlana  jest  dla  bieżącego  dnia.  Liczbę  dni
widocznych w  tym  dodatkowym  panelu  określa  się  w  sekcji  Kryteria,  za  pomocą
pola L.dni. Panel ten wysuwany i chowany jest poprzez klikniecie przycisku:

Po  prawej  stronie  opisywanej  tabeli  danych,  widoczny  jest  kalendarz  domyślnie
wyświetlający dni tygodnia bieżącego miesiąca:
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Poprzez  klikanie  w  pola  kalendarza  użytkownik  ma  możliwość  wyświetlania
terminów  na  wybrany  dzień.  W  kalendarzu  także  zastosowano  oznaczenia,  które
opisane zostały poniżej:

  
Domyślnie  -  data  bieżąca.  Podświetlenie  wybranej  daty
powoduje wyświetlenie listy rezerwacji na wybrany dzień. 

Aktywne terminy.

Dni wolne.

brak aktywnych terminów.

Użycie przycisku pod kalendarzem Pierwszy wolny umożliwia szybkie wyszukanie
pierwszego wolnego terminu od wybranej daty.

Terminy  można  przeglądać  jako  listę  lub  jako  kalendarz.  Zmianę  tego  widoku
umożliwia przycisk , który widoczny jest nad tabelą danych z prawej strony.
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Powrót do widoku listy (terminów) umożliwia przycisk .

W  kalendarzu  terminów  istnieje  możliwość  przeglądania  ich  w  dodatkowych
widokach:  Widok  dnia,  Widok  tygodnia,  Widok  miesiąca.  Wybór  widoku
następuje przez kliknięcie odpowiedniej ikonki na pasku po prawej stronie:

Widok dnia

Widok tygodnia

Widok miesiąca

Dzięki  strzałkom umieszczonym obok daty   szybko  można
przejść  do  kolejnych  lub  poprzednich  dni  (miesięcy)  w  kalendarzu.  Używając

znaków z lewej  strony paska   można  obraz  powiększać,  pomniejszać  lub
powrócić do jego rzeczywistej wielkości. 
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Widok dnia

Widok tygodnia

Widok miesiąca

Niezależnie czy terminy wyświetlane są w formie listy czy kalendarza, po najechaniu
kursorem w wybrany slot pojawią się szczegółowe dane dotyczące tego terminu:
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Poniżej tabeli danych znajduje się sekcja tematyczna Dane nowej rezerwacji. 

W  sekcji  tej  znajdują  się  dane  wybranego  terminu,  dla  którego  zarezerwowana
zostanie usługa, takie jak dzień oraz godziny podpowiadane przez system zgodnie z
wybranym  slotem  (terminem).  W  sekcji  tej  użytkownik  ma  możliwość  określenia
daty, dla której  nowy termin powinien zostać potwierdzony oraz dodatkowe  uwagi
dla tej rezerwacji. 

Za  pomocą  rozwijalnej  listy  pola  Sposób  rezerwacji  użytkownik  ma  możliwość
wyboru jednego z trzech sposobów rezerwacji: osobiście, telefonicznie, poprzez
internet. Określanie sposobu rezerwacji  wynika z faktu  integracji  systemu  AMMS
ze  Szpitalnym  Portalem  Informacyjnym  (SPI).  Dane  te  wprowadza  się  dla  celów
statystyczno-informacyjnych.
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W stopce opisywanego ekranu znajdują się następujące funkcje:

Następny
pacjent

pole  wyboru,  które  umożliwia  planowanie  terminu  na
wybraną usługę kolejnym pacjentom bez powrotu do Listy
planowanych  terminów.  Pole  to  wykorzystywane  jest
modułach  Przychodni,  natomiast  podczas  rezerwowania
terminu na zlecenie (badania) w oddziale, czy izbie przyjęć
przycisk ten nie jest wykorzystywany.

po  wybraniu  właściwego  terminu  z  listy  i  użyciu  tego
przycisku,  wybrana  usługa  (zlecenie  badania)  zostanie
zaplanowana  pacjentowi.  Dodatkowo  po  rozwinięciu  listy,
pojawi  się  opcja  Na  koniec  listy,  dostępna  dla  tego
przycisk,.  Użycie  tej  opcji  spowoduje  zaplanowanie  usługi
pacjentowi  na  ostatni  termin  znajdujący  się  na  liście  w
tabeli danych. 

przycisk powoduje zamkniecie okna terminarza i  powrót  do
ekranu Zlecenia badań.
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Planowanie terminu dla zlecenia 

Terminarz - szczegółówy opis okna

7.10 Przebieg pielęgnacji (Diagnozy pielęgniarskie)

Opcja  Diagnozy  pielęgniarskie  dostępna  jest  w  programie  tylko  i  wyłącznie
wtedy, gdy dla parametru konfiguracyjnego:  DIAGN_PIEL  -  'Czy obsługa diagnoz
pielęgniarskich'  ustawiona  zostanie  wartość:  1  -  Tak.  Ponowne  zalogowanie  do
systemu spowoduje, że na ekranie głównym, pod opcją Rejestr pacjentów pojawi
się  dodatkowa  opcja  Diagnozy  pielęgniarskie.  Jeżeli  parametr  ten  istnieje  i
przyjmuje wartość '1', to można uruchomić formatkę w żądanym trybie:

· Tryb  dodawania  -  dodawanie  nowego  przebiegu  pielęgnacyjnego.  Wymagane
uprawnienia użytkownika 11643, 12643. 

· Tryb  edycji  -  Edycja  danych  przebiegu  pielęgnacyjnego.  Wymagane
uprawnienia  użytkownika:  11643,  12643.  Tryb  edycji  dostępny  tylko  dla
przebiegu pielęgnacyjnego niepowiązanego z żadną diagnozą pielęgniarską.

Dodatkowo  dla  właściwego  oddziału  należy  ustawić  parametr  konfiguracyjny:
EDYCJA_AUTOR  -  'Blokada  edycji  danych  wizyty  przez  osobę  inną  niż  autor
wpisu'. W parametrze tym określa się typ elementów leczenia, które powinny zostać
zablokowane  przed  edycją.  Jeżeli  wartością  parametru  jest  element  Karta
indywidualnej pielęgnacji  o kodzie TTKIP,  wtedy zalogowany  użytkownik  może
edytować tylko swoje wpisy. W przypadku, gdy wartością parametru jest  inny  typ
elementu  leczenia  niż  TTKIP,  zalogowany  użytkownik  może  edytować  dowolny
wpis. 

W  sytuacji,  gdy,  zgodnie  z  wartością  parametru  konfiguracyjnego,  zalogowany
użytkownik może edytować tylko swoje wpisy, przed  każdą próbą  wywołania  okna
dodawanie/edycja przebiegu pielęgnacyjnego system sprawdza:

· W trybie dodawania -  czy zalogowany użytkownik jest  pielęgniarką  na  danym
oddziale. Jeżeli użytkownik nie jest pielęgniarką na danym oddziale system nie
pozwala  mu  otworzyć  okno  w  żądanym  trybie  i  informuje  o  tym  stosownym
komunikatem.

· W trybie edycji  -  czy  zalogowany  użytkownik  jest  autorem  wskazanego  opisu
realizacji.  Jeżeli  użytkownik  nie  jest  autorem  wpisu  nie  może  go  edytować  –
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system wyświetla użytkownikowi odpowiedni komunikat i nie pozwala otworzyć
okna.

Dodatkowe uprawnienia:

Nazwa uprawnienia Kod uprawnienia

Modyfikacja danych z autoryzowanego pobytu 10102

Modyfikacja danych archiwalnych 10104

Odczyt - Opis pielęgnacji 11643

Wpis – Opis pielęgnacji 12643

W przypadku braku jakiegokolwiek wymaganego uprawnienia systemie nie pozwala
otworzyć formatki i informuje użytkownikowi o tym stosownym komunikatem.

Opcja Diagnozy pielęgniarskie umożliwia użytkownikom systemu: 

· rejestrowanie nowych diagnoz dla pacjentów przebywających na oddziale

· przegląd zaplanowanych procedur

· rejestrowanie wykonań procedur pielęgniarskich

· wprowadzanie opisu przebiegu realizacji diagnozy

· zakończenie realizacji diagnozy

· wydruk Indywidualnej Karty Procesu Pielęgnowania.

7.10.1 Realizowane diagnozy pielęgniarskie

Użycie  w  opcji  Diagnozy  pielęgniarskie  spowoduje  wywołanie  okna  z  listą
pacjentów  przebywających  na  oddziale  w  danych  okresie  (data  dyżuru)  oraz  dla
których zrealizowano lub nadal realizowane są diagnozy pielęgniarskie.
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Lista diagnoz pielęgniarskich, a dokładniej lista pacjentów z wpisanymi  diagnozami
jest  prezentowana  w  formie  rozwijalnego  drzewa.  Pierwszą  gałęzią  są  dane
dotyczące  danego  pacjenta  (PESEL,  nr  KG,  nr  Ks.  oddz.,  data  przyjęcia  na
oddział,diagnoza  pielęgniarska,  procedura  pielęgniarska  itd.).  Po  rozwinięciu  tej

gałęzi, czyli  kliknięciu  w przycisk o symbolu pojawi  się lista  wszystkich  diagnoz
pielęgniarskich zrealizowanych bądź w trakcie realizacji.  Informacją  o  zakończeniu

realizacji diagnozy jest symbol  widoczny z prawej strony listy diagnoz:

W  ramach  realizacji  diagnoz  pielęgniarskich  są  wykonywane  procedury
pielęgniarskie.  Listę  tych  procedur  przeglądać  można  po  rozwinięciu  pozycji

wybranej diagnozy, za pomocą przycisku  . 

W  oknie  Diagnozy  pielęgniarskie  użytkownik  ma  możliwość  zawężania
wyświetlanych  danych  na  różne  sposoby  poprzez  zaznaczanie  i  odznaczanie  pól
wyboru,  wybieranie  właściwych  opcji  z  pól  z  rozwijalną  listą  oraz  wprowadzania
odpowiednich danych w polach tekstowych, które znajdują się w sekcji Kryteria. 

przycisk  ten  umożliwia  wydruk  Indywidualnej  karty
procesu  pielęgnowania  według  wcześniej  określonych
kryteriów wydruku:
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Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Data dyżuru (od, do)

· Pacjenci - wybrany/wszyscy

· Osobne wydruki

· Drukuj plan

· Drukuj cel działania

· Drukuj wykonane procedury

  użycie dodatkowego przycisku, znajdującego się z
prawej  strony  przycisku  Drukuj  powoduje  wywołanie
dodatkowego okna Wybierz rodzaj wydruku:

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu  wydruku  Indywidualnej  Kartu  Procesu
Pielęgnowania.  Z  okna  podglądu  wydruku  istnieje
możliwość  przesłania  go  do  określonej  drukarki  lub
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zapisania  jako  plik  Adobe  PDF  Files  (*.pdf).  Przycisk
Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z  kryteriami
wydruku.

przycisk  ten  umożliwia  przegląd  przebiegów
pielęgnacyjnych  wybranego  pacjenta  (pobytu).  Patrz

rozdział: Przebiegi pielęgnacyjne .

przycisk  ten  umożliwia  zdefiniowanie  nowej  diagnozy
pielęgniarskiej  wybranemu  pacjentowi.  Patrz  rozdział:

Dodawanie i realizacja diagnoz pielęgniarskich .

przycisk ten umożliwia dodanie więcej niż jednej diagnozy. 

przycisk  ten  dostępny  po  zaznaczeniu  wybranej  diagnozy
na  liście  (drugiej  gałęzi).  Umożliwia  edycję  danych
dotyczących  wybranej  diagnozy  oraz  jej  realizację.  Patrz

rozdział: Dodawanie i realizacja diagnoz pielęgniarskich .

przycisk usuwa zaznaczoną pozycję z danymi diagnozy. 

w  przypadku  próby  usunięcia  diagnozy,  z
którą  powiązane  są  wykonane  procedury,
system  wywoła  komunikat  z  informacją  o
konieczności  wcześniejszego  usunięcia
procedur  i  uniemożliwi  usunięcie  takiej
diagnozy:

przycisk powoduje powrót do stanu przed modyfikacją.

przycisk  ten  umożliwia  realizację  procedury  dla  wybranej
diagnozy  lub  przegląd  danych  wybranej  procedury.  Patrz

rozdział: Realizacja procedury .

umożliwia  przegląd  listy  procedur  zaplanowanych  do
realizacji  dla wybranej  diagnozy.Powoduje wywołanie okna
z danymi wybranej diagnozy, w zakładce Procedury. Patrz

rozdział: Dodawanie i realizacja diagnoz pielęgniarskich .

przycisk powoduje anulowanie dalszej pracy oraz wyjście z
bieżącego okna.

W sekcji tematycznej Diagnozy pielęgniarskie pacjenta znajduje się opis diagnoz
wraz  z  datą  ich  rozpoczęcia  i  zakończenia.  Na  poziomie  nazwy  okna  znajdują  się
przyciski funkcyjne:

· Zwiń  -  użycie  przycisku  powoduje  prezentacje  widoku  uproszczonego
diagnozy ( tylko nazwa wraz z datą )

· Rozwiń  -  użycie  przycisku  powoduje  prezentacje  widoku  rozbudowanego
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diagnozy wraz z klasyfikacją ICNP:

· Zrealizuj  -  przycisk  aktywny  tylko  po  zaznaczeniu  diagnozy,  poprzez  wybór
jednego  lub  kilku  pól  wyboru,  znajdujących  się  poniżej  przycisku.  Użycie
przycisku spowoduje                    wywołanie okna Realizacja procedury

opisanego w rozdziale Realizacja procedury . 

Diagnozy pielęgniarskie dostępne są także z poziomu okna Dane pobytu pacjenta
w grupie danych Opieka pielęgniarska:

7.10.1.1 Dodawanie i realizacja diagnoz pielęgniarskich

Zaznaczenie  wybranego  pobytu  (pacjenta)  na  liście  wcześniej  opisywanego  okna

(Realizowane  diagnozy  pielęgniarskie )  i  użycie  przycisku  Dodaj  diagnozę
powoduje  wywołanie  okna  Diagnoza  pielęgniarska,  w  której  użytkownik  ma
możliwość  zdefiniowania  nowej  diagnozy  pielęgniarskiej  wybranemu  pacjentowi.
Jest to proces dodawania diagnozy pielęgniarskiej dla wybranego pobytu.

Zaznaczenie wybranej diagnozy na liście wcześniej opisywanego okna (Realizowane

diagnozy  pielęgniarskie )  i  użycie  przycisku  Edytuj  powoduje  wywołanie  okna
Diagnoza  pielęgniarska,  w  którym  użytkownik  ma  możliwość  modyfikacji
niektórych  danych,  wcześniej  dodanej  diagnozy  pielęgniarskiej  oraz  realizację  tej
diagnozy. Jest to proces realizacji diagnozy pielęgniarskiej dla wybranego pobytu.
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Realizowane diagnozy pielęgniarskie

W  ramach  procesu  dodawania  nowej  diagnozy  pielęgniarskiej  użytkownik  ma
jedynie możliwość:

· wyboru właściwej diagnozy ze słownika (pole słownikowe Diagnoza)

· określenia  osoby  rozpoczynającej  ten  proces  (pole  słownikowe  Rozpoczęta
przez)

· określenia daty rozpoczęcia procesu (pole kalendarzowe Data rozpoczęcia)

· wprowadzenia dodatkowego opisu dla wybranej diagnozy (Zakładka Cel i opis
diagnozy, sekcja Opis)

· zdefiniowania  planowanych  procedur  pielęgniarskich  w  ramach  wybranej
diagnozy (Zakładka Procedury, sekcja Planowane procedury)

Proces  ten  kończy  się  w  sytuacji  zapisania  wszystkich  wymienionych  powyżej
danych,  a  rozpoczyna  się  kolejny  -  proces  realizacji  wybranej  diagnozy
pielęgniarskiej.  

W ramach procesu realizacji wybranej diagnozy pielęgniarskiej, użytkownik może:

· zmienić  opis,  wcześniej  wprowadzonego  dodatkowego  opisu  diagnozy
(Zakładka Cel i opis diagnozy, sekcja Opis)

· Dodawać, usuwać oraz realizować planowane procedury (Zakładka Procedury,
sekcje Planowane/Wykonane procedury)

· Dodawać, edytować oraz usuwać opis  przebiegu realizacji  (Zakładka Przebieg
realizacji)

Okno  Diagnozy  pielęgniarskie  niezależnie  czy  zostało  wywołane  w  procesie
dodawania diagnozy, czy w procesie jej  realizacji,  wygląda identycznie. Podzielone
jest  na  kilka  części  (zakładek  tematycznych),  których  obsługa  opisana  została
poniżej:

Zakładka Cel i opis diagnozy:
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Zakładka  ta  składa  się  z  dwóch  sekcji  tematycznych  (w  tym  wypadku  pól).  W
pierwszej  -  Cel  postępowania  -  znajdują  się  informacje  dotyczące  celu
postępowania,  zgodne  z  definicją  wybranej  w  procesie  dodawania  diagnozy  (pole
bez możliwości modyfikacji), natomiast w polu Opis można wprowadzić  dodatkowe
informacje związane z realizowaną diagnozą pielęgniarską.

Zakładka Procedury:

Zakładka ta również składa się z dwóch sekcji  (tabel).  W  pierwszej  -  Planowane
procedury  widoczne  są  wszystkie  planowane  procedury  pielęgniarskie,  które
powinny zostać wykonane w ramach realizacji  wybranej  diagnozy oraz klasyfikacja
ICNP.  Domyślnie  podpowiadane  są  wszystkie  te  procedury,  które  wynikają  z
definicji  realizowanej  diagnozy  pielęgniarskiej.  Użytkownik  ma  jednak  możliwość
dodania  do  tej  listy  więcej  procedur  pielęgniarskich  (nie  tylko  wynikających  z
definicji diagnozy), za pomocą przycisku Dodaj, który wywołuje słownik wszystkich
dostępnych procedur pielęgniarskich. Usuniecie wybranych pozycji z tabeli  możliwe
jest po użyciu przycisku Usuń. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich procedur
w diagnozie za pomocą pola znajdującego się z prawej strony paska procedura.

Dodatkowo  z  prawej  stronie  tabeli  z  listą  planowanych  procedur  pielęgniarskich
widoczne  jest  pole  tekstowe  Uwagi  do  procedury,  w  którym  użytkownik  ma
możliwość  dopisania  swoich  uwag  dla  każdej  wybranej  procedury  z  listy.  Pole  to
można zwijać za pomocą przycisku:
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Realizacja  planowanych  procedur  możliwa  jest  tylko  po  zakończeniu  procesu
dodawania  diagnozy  pielęgniarskiej  (zapis  danych),lub  podczas  procesu  realizacji
tej  diagnozy. Realizację wybranej, planowanej  procedury pielęgniarskiej  umożliwia
przycisk Realizuj, którego użycie powoduje wywołanie okna Realizacja procedury

(Realizacja procedury ). Po zrealizowaniu wybranej procedury, system powraca do
opisywanego  okna,  a  zrealizowana  procedura  przyjmuje  status  wykonanej  i
przeniesiona  zostaje  automatycznie  do  kolejnej  sekcji  opisywanej  zakładki:
Wykonane  procedury.  Przycisk  Dodaj  widoczny  w  tej  sekcji  umożliwia
użytkownikowi realizację innych procedur pielęgniarskich dla wybranej diagnozy.

Zakładka Przebiegi realizacji:

Zakładka  ta  zawiera  wpisy  dotyczące  opisu  realizacji  wybranej  diagnozy
pielęgniarskiej. Jest nieaktywna w procesie dodawania nowej diagnozy. W procesie
realizacji diagnozy pielęgniarskiej z poziomu tej zakładki użytkownik ma możliwość
dodania  oraz  modyfikacji  istniejącego  już  opisu  przebiegu  realizacji  diagnozy.
Użycie  przycisku  Dodaj  lub  wybór  pozycji  z  opisem  diagnozy  i  użycie  przycisku
Edytuj, spowoduje wywołanie okna widocznego na rysunku poniżej:
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W  oknie  tym  należy  w  pierwszej  kolejności  określić  pielęgniarkę  ze  słownika
Personel  medyczny - pielęgniarki  oraz datę  realizacji  danej  diagnozy.  W  sekcji
Opis  przebiegu  realizacji  wprowadzić  należy  właściwy  opis  lub  za  pomocą
słownika tekstów standardowych wybrać odpowiednie pismo. 

Po  zapisaniu  danych  wprowadzonych  w  powyższym  oknie,  system  automatycznie
wraca do okna realizacji diagnozy pielęgniarskiej.

Zakładka  Opis  końcowy  diagnozy  zawiera  informacje  dotyczące  zakończenia
realizacji diagnozy pielęgniarskiej:

Opis  końcowy wprowadzany jest  podczas  procesu  zakończenia  realizacji  diagnozy,

który opisany został w rozdziale: Zakończenie realizacji diagnozy . 

Pole  Wyniki  dostępne  jest  po  zaznaczeniu  pola  wyboru

.  Umożliwia  ono  wybór  diagnozy  wraz  z  kodem  i
nazwą ICNP. 
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W dolnej części opisywanego okna znajdują się przyciski , które umożliwiają:

użycie  przycisku  spowoduje  zapis  danych
wprowadzonych do systemu

użycie przycisku spowoduje zamkniecie bieżącego okna i
powrót do tego wcześniej obsługiwanego

użycie przycisku spowoduje zamknięcie bieżącego okna i
powrót do okna Dane pobytu pacjenta

W  oknie  Diagnozy  pielęgniarkie,  przy  pojedynczym  wprowadzaniu  diagnozy
istnieje możliwość wyboru diagnoz preferowanych dla oddziału, na którym przebywa
pacjent.  Folder  Preferowane  znajduje  się  na  liście  słownika  Diagnozy  wraz  z
kodami  klasyfikacji  ICNP,  wywoływanego  za  pomocą  ikony  znajdującej  się  z
prawej strony pola Diagnoza.

W  grupie  danych  Opieka  pielęgniarska,  na  zakładce  Diagnozy
pielęgniarskie  istnieje  obsługa  nowego  parametru
konfiguracyjnego  DIAGN_PIEL_AUTO_OTW_SLOW  -
'Automatyczne  otwieranie  słownika  diagnoz  przy  dodawaniu  nowej
diagnozy  pielęgniarskiej  dla  pacjenta'.  Parametr  konfiguracyjny
umożliwia  automatyczne  otwierania  dodatkowego  okna  Diagnozy
pielęgniarskie  podczas  dodawania  nowej  diagnozy  pielęgniarskiej
(przycisk  Dodaj  diagnozę).  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny  jest
wyłączony  (ustawiony  na  domyślną  wartość  0  -'Nie')  po  użyciu
przycisku  Dodaj  diagnozę  otwarte  zostaje  okno  Diagnoza
pielęgniarka  bez  otwartego  dodatkowego  okna  Diagnozy
pielęgniarskie.  Jeżeli  parametr  konfiguracyjny  jest  włączony
(ustawiony na wartość 1-'Tak') po użyciu przycisku Dodaj diagnozę
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automatyczne  w  oknie  Diagnoza  pielęgniarka  otwarte  zostaje
dodatkowe okno Diagnozy pielęgniarskie.  

7.10.1.1.1  Grupowe dodawanie diagnoz pielęgniarskich

Opisywana  w  tym  rozdziale  funkcjonalność  pozwala  na  dodanie  diagnoz
pielęgniarskich grupowo. Aby tego dokonać, należy użyć  przycisku  poleceń  Dodaj
diagnozy  grupowo,  który  dostępny  jest  z  poziomu  okna  Diagnozy
pielęgniarskie. Przycisk aktywuję się po zaznaczeniu pozycji w tabeli. 

Po wykonaniu powyżej opisanych czynności wywołane zostanie okno Diagnozy
pielęgniarskie, w którym istnieje możliwość wyboru, oraz rejestracji listy
wybranych diagnoz. Okno składa się z sekcji Diagnoza, zawierającej kod oraz
nazwę diagnozy oraz dwóch zakładek Cel i opis diagnozy ( składającej się z sekcji
Cel postępowania i Opis ) oraz Opis końcowy diagnozy. 

Dodanie nowej grupowej diagnozy, odbywa się poprzez wybór odpowiednich pól w 
sekcji Diagnoza oraz określeniu przedziału czasowego w wymaganych polach
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kalendarzowych. Diagnozę zatwierdza się poprzez zaznaczenie pola Zakończenie
realizacji diagnozy.

7.10.1.1.2  Grupowe zakańczanie i przywracanie diagnoz pielęgniarskich

Istnieje możliwość zamknięcia lub przywrócenia wielu diagnoz jednocześnie w oknie
przeglądu diagnoz dla pobytu pacjenta oraz w zbiorczym oknie  przeglądu  diagnoz
dla pacjentów oddziału. Służą do tego przyciski  Zakończ  oraz Przywróć. Przycisk
Zakończ  jest  odblokowany  gdy  zaznaczone  są  niezakończone  diagnozy.  Przycisk
Przywróć odblokowany jest gdy zaznaczone są zakończone diagnozy. 

Po  wybraniu  zakończonych  diagnoz  a  następnie  użyciu  przycisku  Przywróć
diagnozy  są  automatycznie  przywracane.  Po  wybraniu  niezakończonych  diagnoz  a
następnie  użyciu  przycisku  Przywróć  wywołane  zostaje  dodatkowe  okno
umożliwiające wyznaczenie daty zakończenia diagnozy:

W przypadku próby zamknięcia niezakończonych diagnoz lub  kiedy użytkownik nie
jest autorem wybranej diagnozy, wywołany zostaje komunikat  informujący o braku
możliwości zamknięcia poszczególnych diagnoz:
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W przypadku próby przywrócenia  diagnoz  niezakończonych   lub  kiedy  użytkownik
nie  jest  autorem  wybranej  diagnozy,  wywołany  zostaje  komunikat  informujący  o
braku możliwości przywrócenia poszczególnych diagnoz:

Dla  każdej  diagnozy,  którą  można  przywrócić  usuwane  są  wpisy  dotyczące
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zakończenia  diagnoz  (WYK_ELECZ,  WYK_PIEL_DIAGN.DATA_ZAKONCZ,
WYK_PIEL_DIAGN.ID_WYK_ZAKONCZ  analogiczne  jak  podczas  zakańczania
diagnozy  według  następującej  ścieżki:  Opieka  pielęgniarska  ->  Diagnozy
pielęgniarskie -> Edycja -> zapisz po odznaczeniu pola Zakończenie realizacji
diagnozy.

7.10.1.1.3  Realizacja procedury

Realizacja  procedury  pielęgniarskiej  możliwa  jest  z  kilku  miejsc  opisywanej
funkcjonalności:

1.  Zaznaczenie  diagnozy  dla  wybranego  pobytu  (pacjenta)  na  liście  diagnoz

pielęgniarskich  (Realizowane  diagnozy  pielęgniarskie )  i  użycie  przycisku
Zrealizuj procedurę

2.  W oknie z danymi  realizowanej  diagnozy pielęgniarskiej  (Dodawanie i  realizacja

diagnoz pielęgniarskich ), w zakładce  tematycznej  Procedury  po  zaznaczeniu
pozycji z wybraną procedurą i użyciu przycisku Realizuj

3.  W oknie Przebiegi  pielęgnacyjne, w zakładce tematycznej  Plan realizacji  po
wybraniu pozycji z wybraną procedurą i użyciu przycisku Realizuj.

Czynności  te  powodują  wyświetlenie  okna,  w  którym  użytkownik  poprzez
wprowadzenie właściwych danych oraz ich zapis  ma możliwość  realizacji  wybranej
procedury pielęgniarskiej:

Proces realizacji procedury pielęgniarskiej odbywa się poprzez wybranie ze słownika
procedur  pielęgniarskich  (wywołanego  przyciskiem  Dodaj)  właściwej  procedury,
określenie  daty  i  godziny  realizacji  tej  procedury  w  polu  Data  realizacji  oraz
wybranie ze słownika Personel medyczny - pielęgniarki osoby odpowiedzialnej za
realizację wybranej procedury pielęgniarskiej.

Dla  każdej  z  dodanych  wcześniej  procedury,  użytkownik  ma  możliwość  dodania
opisu dotyczącego realizacji procedury pielęgniarskiej, co umożliwia pole tekstowe,
w sekcji Opis realizacji procedury.

W dolnej części opisywanego okna, widoczne są następujące przyciski poleceń:

590
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użycie przycisku spowoduje zapis wprowadzonych danych w
systemie

użycie  przycisku  spowoduje  zamkniecie  bieżącej  formatki  i
powrót do wcześniej obsługiwanego okna

W  grupie  danych  Diagnozy  pielęgniarskie  istnieje  obsługa
parametru  konfiguracyjnego  PROC_PIEL_SZYBKA_REAL  -
'Realizacja wybranych procedur pielęgniarskich z pominięciem okna
potwierdzenia  i  wprowadzania  opisów  realizacji'.  Przy  włączonym
parametrze konfiguracyjnym (ustawionym na wartość 1 -'Tak')  po
użyciu przycisku Zrealizuj system realizuje diagnozę pielęgniarską
z  pominięciem  okna  potwierdzania  i  bez  uzupełniania  opisów
realizacji. Bez włączonego parametru (czyli ustawionego na wartość
1  -'Tak')  system  działa  standardowo,  przekierowując  użytkownika
do okna potwierdzenia operacji.

7.10.1.1.4  Zbiorcza realizacja procedur z różnych diagnoz

Aby odnotować realizację procedur z różnych diagnoz w jednym momencie należy w
grupie  danych  Opieka  pielęgniarska  w  zakładce  Diagnozy  pielęgniarskie
zaznaczyć  do  realizacji  procedury  z  różnych  diagnoz.  Użycie  przycisku  Zrealizuj
spowoduje wywołanie okna Zbiorcza realizacja procedur.

W oknie Zbiorcza realizacja procedur znajdują się pola: Niezależny opis dla
każdej procedury, Wspólny opis dla procedur w diagnozie oraz Wspólny opis
dla wszystkich procedur. Wybór jednego z pól umożliwia wprowadzenie opisu
realizacji procedur na jeden z wymienionych sposobów.
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Dodatkowo  na  zakładce  Diagnozy  pielęgniarskie  widnieją  opcje  Zwiń,
pozwalającą  zwinąć  wszystkie  pozycje  tabeli  do  poziomu  danych  pacjenta  oraz
Rozwiń, rozwijającą pozycje tabeli do poziomu procedur. 

7.10.1.1.5  Zakończenie realizacji diagnozy

Zakończenie  realizacji  wybranej  diagnozy  pielęgniarskiej  możliwe  jest  po  użyciu
przycisku  Zakończ  na  liście  diagnoz  pielęgniarskich  (Realizowane  diagnozy

pielęgniarskie ). 

Czynność ta powoduje wyświetlenie okna Diagnoza pielęgniarska automatycznie
na zakładce Opis końcowy.

Proces  zakończenia  realizacji  diagnozy  odbywa  się  poprzez  określenie  właściwego
użytkownika  w  polu  słownikowym  Zakończona  przez,  wprowadzenie  daty
zakończenia  realizacji  diagnozy  w  polu  kalendarzowym  Data  zakończenia  oraz

590
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poprzez  wprowadzenie  właściwego  wpisu  lub  wybór  odpowiedniego  tekstu  ze
słownika w  polu  tekstowym  zakładki.  Ostatnią  czynnością  w  procesie  zakończenia
realizacji  diagnozy  pielęgniarskiej  jest  zapis  powyższych  czynności  za  pomocą
przycisku Zapisz.

W dolnej części opisywanego okna widoczne są następujące przyciski poleceń:

użycie przycisku spowoduje zapis wprowadzonych danych w
systemie 

użycie  przycisku  spowoduje  zamkniecie  bieżącej  formatki  i
powrót do wcześniej obsługiwanego okna

Uwaga:  Dla  zamkniętych  diagnoz  pielęgniarskich  istnieje  możliwość  dodawania
procedur:

7.10.2 Przebiegi pielęgnacyjne

Opcja Przebieg pielęgnacyjny umożliwia przegląd opieki pielęgniarskiej udzielonej
danemu  pacjentowi.  W  ramach  przebiegu  pielęgnacyjnego  użytkownik  ma
możliwość  podglądu  wszystkich  diagnoz  pielęgniarskich  zaplanowanych,  jak  i
zrealizowanych  danemu  pacjentowi  oraz  zaplanowanych  i  wykonanych  procedur
pielęgniarskich  w  ramach  wybranej  diagnozy.  Dodatkową  możliwością  z  poziomu
przeglądu  przebiegu  pielęgnacji  jest  wydruk  Indywidualnej  Karty  Procesu
Pielęgnacji.

Okno  z  przebiegiem  pielęgnacyjnym  jest  wywoływane  za  pomocą  przycisku
Przebieg pielęgnacyjne na liście realizowanych pielęgnacji (Realizowane diagnozy

pielęgniarskie ),  który  aktywny  jest  tylko  po  zaznaczeniu  (wyborze)  pozycji  z
pobytem.

590
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Pod paskiem z nazwą okna znajdują się podstawowe  dane  osobowe  pacjenta  oraz
informacje o pobycie (miejsce, status i okres pobytu), którego dotyczy przeglądany
przebieg pielęgnacji.

Okno przebiegu pielęgnacji  podzielone jest  na  kilka  zakładek  tematycznych,  które
prezentują  poszczególne  elementy  procesu  przebiegu  pielęgnacji  dla  wybranego
pobytu (pacjenta).

Zakładka Przebieg pielęgnacji, zawiera listę wszystkich opisów realizacji  diagnoz
pielęgniarskich, jakie zostały dodane w ciągu dotychczasowego procesu pielęgnacji.
Obok tabeli  danych z listą opisów realizacji  diagnoz,  znajduje  się  pole  tekstowe  z
treścią wybranego opisu.

Zakładka  Diagnozy  pielęgniarskie,  zawiera  listę  wszystkich  diagnoz
pielęgniarkach, jakie zostały dodane do danego pobytu w trakcie dotychczasowego
procesu pielęgnacji:

Powyżej tabeli danych są widoczne pola wyboru, za pomocą których użytkownik ma
możliwość zawężania listy diagnoz pielęgniarskich, do:

· diagnoz realizowanych (pole wyboru Realizowane)

· diagnoz zakończonych (pole wyboru Zakończone)

Domyślnie  zaznaczone  jest  pole  wyboru  Wszystkie,  więc  w  tabeli  danych
opisywanej  zakładki  wyświetlane  są  wszystkie  diagnozy  pielęgniarskie  dodane  w
ramach wybranego pobytu.

Dodatkowo  z  poziomu  tej  zakładki  użytkownik  ma  możliwość  dodawania  nowych
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diagnoz pielęgniarskich oraz realizacji  i  zakończenia  wybranej  diagnozy  z  listy,  za
pomocą przycisków poleceń widocznych z prawej strony nad tabelą danych (Dodaj,
Edytuj,  Zakończ).  Proces  dodawania  i  realizacji  diagnozy  opisany  został  w

rozdziale: Dodawanie i realizacja diagnoz pielęgniarskich , natomiast opis procesu
zakończenia  realizacji  diagnoz  znajduje  się  w  rozdziale:  Zakończenie  realizacji

diagnozy .

Zakładka Plan realizacji  zawiera listę realizowanych w ramach wybranego pobytu
diagnoz  pielęgniarskich  w  formie  dat,  w  których  rozpoczęto  realizację  danej
diagnozy  oraz  listę  procedur  zaplanowanych  w  ramach  wybranej  diagnozy
pielęgniarskiej: 

Lewą  stronę  opisywanej  zakładki,  jak  wspomniano  powyżej,  zajmuje  lista
realizowanych diagnoz. Z  prawej  strony znajduje się lista procedur zaplanowanych
w ramach wybranej diagnozy. W kolumnie Liczba wykonań zaprezentowano liczbę
wykonań poszczególnych procedur. Za pomocą przycisku  Realizuj  użytkownik  ma
możliwość wykonania wybranej z listy procedury pielęgniarskiej.

Zakładka Wykonane procedury  prezentuje listę  wykonanych  procedur  w  ramach
wybranej diagnozy:

Powyżej  listy  wykonanych  procedur  są  widoczne  pola  wyboru,  za  pomocą  których
użytkownik ma możliwość zawężania tej listy, do:

· wykonanych  procedur  w  ramach  zrealizowanej  diagnozy  pielęgniarskiej  (pole
wyboru Realizowanej)

· wykonanych  procedur  w  ramach  zakończonej  diagnozy  pielęgniarskiej  (pole
wyboru Zakończonej)

Domyślnie  zaznaczone  jest  pole  wyboru  Wszystkie,  zatem  w  tabeli  danych
opisywanej  zakładki  wyświetlane  są  wszystkie  wykonane  procedur  wraz  z  listą
wszystkich diagnoz pielęgniarskich dodanych w ramach wybranego pobytu.
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Zakładka  Opis  realizacji  zawiera  listę  opisów  realizacji  wybranych  diagnoz
pielęgniarskich:

Powyżej  listy  opisów  realizacji  są  widoczne  pola  wyboru,  za  pomocą  których
użytkownik ma możliwość zawężania tej listy, do:

· opisów  realizacji  dla  zrealizowanej  diagnozy  pielęgniarskiej  (pole  wyboru
Realizowanej)

· opisów  realizacji  dla  zakończonej  diagnozy  pielęgniarskiej  (pole  wyboru
Zakończonej)

Domyślnie  zaznaczone  jest  pole  wyboru  Wszystkie,  więc  w  tabeli  danych
opisywanej  zakładki  wyświetlane  są  wszystkie  opisy  realizacji  wraz  z  listą
wszystkich diagnoz pielęgniarskich dodanych w ramach wybranego pobytu.

Na dole opisywanego okna znajdują się następujące przyciski poleceń:

przycisk  ten  umożliwia  wydruk  Indywidualnej  Karty
Pielęgnacji według wcześniej określonych kryteriów wydruku:
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Kryteriami wydruku opisywanego wydruku są:

· Jednostka ( nazwa oddziału )

· Przebiegi wykonane (od, do)

· Wszyscy pacjenci

· Wybrany pacjent

· W ramach pobytu

· W ramach opieki

· Sortuj wg (Daty/Osoby realizującej -> Rosnąco/Malejąco)

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu wydruku Indywidualnej Kartu Pielęgnacji. Z  okna
podglądu  wydruku  istnieje  możliwość  przesłania  go  do
określonej  drukarki  lub  zapisania  jako  plik  Adobe  PDF  Files
(*.pdf).  Przycisk  Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z
kryteriami wydruku.

Użycie  przycisku   spowoduję  wywołanie  menu
kontekstowego z możliwością wyboru rodzaju wydruku:

przycisk  powoduje  anulowanie  dalszej  pracy  oraz  wyjście  z
bieżącego okna.
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7.10.2.1 Dodawanie przebiegu pielęgnacyjnego

Aby  dodać  nowy  przebieg  pielęgniarski  należy  z  poziomu  zakładki  Przebiegi
pielęgniarskie w grupie danych Opieka pielęgniarska użyć przycisku Dodaj.

Użycie przycisku Dodaj spowoduje wywołanie okna Dodawanie przebiegu
pielęgnacyjnego.

Przycisk Edycja zmienia swoją wartość na Przegląd. W
zależności od tego czy autorem wpisu nie jest zalogowany
użytkownik, wpis jest tylko możliwy do odczytu a wartość
przycisku Edycja zmieniona jest na Przegląd. Jeżeli autorem
wpisu jest zalogowany użytkownik, istnieje możliwość edycji
wpisu, przy zachowaniu nazwy przycisku Edytuj.

Okno podzielone jest na kilka części. W jego górnej części, poniżej nagłówka okna
oraz podstawowych danych pacjenta, znajdują się pola:

· Pielęgniarka  -  wymagane  pole  z  rozwijalną  listą,  wywołujące  okno  modalne
Personel medyczny - pielęgniarki.

· Data realizacji - wymagane pole kalendarzowe

· Kategoria opieki - pole tekstowe określające kategorie opieki
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Z prawej strony pola Kategoria opieki znajduje się przycisk Wyznacz. Użycie tego
przycisku spowoduje wywołanie okna Kryteria dla wyznaczania kategorii  opieki
pielęgniarskiej. 

Kryteria  opieki  pielęgniarskiej  wyznaczane  są  na  podstawie  oddziału  oraz
charakterystyki choroby, urazu pacjenta. 

W oknie przebiegu pielęgniarskiego istnieje mozliwość zanacznia opcji  Uwzględnij
opis w raporcie z dyżuru pielęgniarskiego. Widoczność pola uzależniona jest od
wartości  parametru  PRZEB_PIEL_DO_RAP_DATA  -  'Data,  od  której  użytkownik
będzie mógł określać, czy opis przebiegu pielęgn. będzie uwzględniony w raporcie z
dyżuru pielęgn.' Wartością parametru jest data, od  której   pole 'Uwzględnij  opis  w
raporcie z dyżuru pielęgniarskiego' będzie widoczne. Poza tym opcja dostępna jest
tylko, gdy przebieg wprowadzony jest  w formie opisu.  Dla formularzy pole będzie
odznaczone i zablokowane.
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Użycie  przycisku  Poprzedni  opis  spowoduje  wywołanie  okna  modalnego
Poprzedni  opis  przebiegu  pielęgnacyjnego  w  którym  znajdują  się  dane  z
poprzedniego opisu.

 W przypadku kiedy pacjent nie posiada poprzedniego opisu przebiegu
pielęgnacyjnego pojawi się komunikat informujący o tym.
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W dolnej części opisywanego okna znajdują się następujące przyciski:

 Wycofaj
autoryzację

przycisk aktywny tylko po użyciu  przycisku Zapisz i  autoryzuj,
powoduje wycofanie autoryzacji

 Zapisz  i
autoryzuj

przycisk z rozwijalną listą na której znajdują się opcje:

· Autoryzuj  jako  (użycie  powoduje  wywołanie  okna
modalnego Autoryzacja danych)

· Historia zapisu (użycie powoduje wywołanie okna Historia
autoryzacji danych)

 Zapisz przycisk powoduje zapis ustawień

 Anuluj przycisk powoduje anulowanie wprowadzonych zmian

 Zamknij przycisk powoduje zamknięcie okna i powrót do głównego okna 

Istnieje  możliwość  zdefiniowania  listy  diagnoz,  które
wprowadzane będą automatycznie podczas przyjęcia pacjenta do
danej jednostki organizacyjnej. 

Diagnozy,  które  dodawane  mają  być  automatycznie  dla  pobytu
pacjenta  należy  wprowadzić  na  listę  wartości  parametru
konfiguracyjnego:  DIAGN_PIEL_WPROW_AUTO  -  'Diagnozy
pielęgniarskie wprowadzane automatycznie w danej jednostce'.

W  lokalizacjach  w  których  w  nazwie  okna  występuje  słowo
"Przebiegi",  dodana  została  możliwość  zmiany  w  nazwie  słowa
"Przebiegi"  na  "Obserwacje".  Aby  tego  dokonać  należy  użyć
parametru konfiguracyjnego NAZWA_PRZEB_PIEL -  'Nazwa dla
opcji  wprowadzania  opisów  obserwacji  oraz  dodatkowych
czynności  pielęgniarskich',  umożliwiającego  (w  zależności  od
wybranej wartości) zmianę nazwy z 'Przebiegi' na 'Obserwacje'. 

7.10.2.2 Grupowe wprowadzanie przebiegów/obserwacji pielęgniarskich

Istnieje możliwość grupowego wprowadzanie przebiegów/obserwacji pielęgniarskich
w oknie Lista pacjentów. 

To  czy  istnieje  możliwość  grupowego  przebiegu  czy  obserwacji  oparte  jest  na
działaniu istniejącego parametru konfiguracyjnego NAZWA_PRZEB_PIEL - 'Nazwa
dla  opcji  wprowadzania  opisów  obserwacji  oraz  dodatkowych  czynności
pielęgniarskich' (w zależności od wartości parametru w opcjach dotyczących opisów
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Przebiegi pielęgnacyjne

obserwacji oraz dodatkowych czynności  pielęgniarskich będzie się pojawiała nazwa
Przebiegi lub Obserwacje.

Aby wprowadzić  grupowo przebieg/obserwację  pielęgniarską  należy  w  oknie  Lista
pacjentów wybrać więcej niż jednego pacjenta (użycie prawego przycisku myszy z
jednoczesnym użyciem przycisku Shift):

Po zaznaczeniu więcej  niż  jednego pacjenta z listy, należy spośród  opcji  przycisku
Uzupełnij  dane  wybrać  opcje  Dodaj  grupowo  przebiegi/obserwacje
pielęgniarskie: 

Użycie  przycisku  Dodaj  grupowo  przebiegi/obserwacje  pielęgniarskie
powoduje  wywołanie  okna  Dodawanie  przebiegu  pielęgnacyjnego  w  którym
istniej możliwość grupowego wprowadzenia przebiegu/obserwacji pielęgniarskich: 
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Po  grupowym  wprowadzeniu  przebiegu/obserwacji  pielęgniarskich  w  oknie
Dodawanie  przebiegu  pielęgnacyjnego  następnie  zapisie,  automatycznie
wywołane zostaje okno  Lista  pacjentów  z  otwartym  dodatkowym  oknem  Wynik
grupowego dodania przebiegów pielęgniarskich: 

7.11 Obsługa ksiąg

Na  mocy  obowiązujących  przepisów  szpitale  są  zobowiązane  do  prowadzenia
różnorodnych  rejestrów  zwanych  z  księgami  szpitalnymi.  System  umożliwia  w
oddziale prowadzenie:

· Księgi Głównej

· Księgi Oddziałowej

· Księgi Noworodków

· Księgi Porodów

· Księgi Zabiegów
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· Księgi Raportów Lekarskich

· Księgi Raportów Pielęgniarskich

· Księgi Oddziału Sztucznej Nerki

· Księgi Transfuzji

· Księgi Oczekujących

· Księgi Zgonów

W zależności od konfiguracji systemu na terenie jednostki, wymienione księgi mogą
być  prowadzone  odrębnie  dla  każdej  jednostki  organizacyjnej  bądź  wspólnie  dla
całego szpitala.

Obsługa Ksiąg w systemie Oddział, odbywa się na na drugim pulpicie systemu. Aby
wywołać ten pulpit, przesunąć należy suwak (zakładkę) widoczny u dołu ekranu na
opcję Księgi. 

W  tej  części  systemu  użytkownik  ma  możliwość  wglądu  do  wszystkich  Ksiąg
Oddziału.

Na  pierwszej  zakładce  systemu  wybranego  modułu:  Pacjenci,  znajduje  się  także
opcja Księga Oczekujących, kliknięcie której  wywołuje listę zaplanowanych wizyt
pacjentów.

Opis poszczególnych ksiąg znajduje się w kolejnych rozdziałach.

7.11.1 Księga Główna

Po  wyborze  opcji  Księga  Główna  z  ekranu  głównego  aplikacji  (zakładka  Księgi)
system wywoła okno z listą pozycji Księgi Głównej.

Księga Główna zawiera informacje o pobytach (hospitalizacjach) pacjenta w szpitalu
(Izbie  Przyjęć  i  Oddziałach).  W  systemie  AMMS  prowadzona  jest  jedna  Księga
Główna  dla  całego  szpitala.  Numer  Księgi  Głównej  (nowy  wpis  w  Księdze)
nadawany  jest  pacjentowi  w  momencie  kierowania  go  z  Izby  Przyjęć  na  Oddział.
Podczas  przenoszenia  pacjenta  na  inny  oddział  numer  Księgi  Głównej  się  nie
zmienia.
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Okno  z  listą  pozycji  Księgi  Głównej  jest  podzielone  na  kilka  części.  Tak  jak
wszystkie  okna  w  systemie,  tak  i  to,zawiera  nagłówek  z  właściwym  tytułem
pośrodku, informacją o zalogowanej do systemu osobie oraz pozostałe opcje, które

opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  
Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw. filtr). Obszar filtra po wywołaniu opisywanego okna zawiera podstawowe pola
służące  do  określania  kryteriów  wyszukiwania  (widoczne  na  rysunku  powyżej),

natomiast  istnieje możliwość rozszerzenia tego  obszaru,  za  pomocą  przycisku  .
Użycie  tego  przycisku  spowoduje  wyświetlenie  ukrytych  pól  (kryteriów
wyszukiwania),  dzięki  którym  można  dodatkowo  zawęzić  listę  wyświetlanych
pozycji.

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący liczbę pozycji w księdze. 

Kryteria wyszukiwania w opisywanym oknie:

· Przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

Rok i nr w Ks w polach tych można wpisać właściwy rok księgi  (z
rozwijalnej  listy)  oraz  podać  przedział  numerów
księgi, które mają zostać wyświetlone.

Status pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można
wybrać  rodzaj  statusu.  Wybrany  z  listy  status
zawęzi listę pozycji do tych o podanym statusie.

Szpital pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można
wybrać właściwą jednostkę.

Okres pobytu pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
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pobytu pacjentów w szpitalu.

Oddział pola  tekstowe  z  rozwijalnymi  listami,  za  pomoc
których  można  określić  rodzaj  pobytu  oraz  oddział
szpitalny,  na  którym  wybrany  rodzaj  pobytu  się
odbywał.

Data przyjęcia (od, do) pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
przyjęcia pacjentów do szpitala.

Tryb przyjęcia pola  tekstowe  z  rozwijalnymi  listami,  za  pomocą
których  istnieje  możliwość  określenia  właściwego
trybu przyjęcia.

Data wypisu (od, do) pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
wypisu pacjentów ze szpitala.

Tryb wypisu pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można
wybrać właściwy tryb wypisu.

Dodatkowo z lewej strony opisywanego obszaru filtra znajdują się trzy pola wyboru:

Wszyscy zaznaczone  jest  automatycznie  po  wejściu  do
opisywanego okna. Zaznaczenie tego pola powoduje
wyświetlenie wszystkich pozycji  Księgi Głównej.

Noworodki zaznaczenie  tego  pola  spowoduje  wyświetlenie
pozycji dotyczących tylko noworodków.

Bez noworodków zaznaczenie  tego  pola  spowoduje  wyświetlenie
wszystkich  pozycji  Księgi  Głównej,  za  wyjątkiem
pozycji, które dotyczą noworodków

· Po rozwinięciu pozostałej części filtra:

Data urodzenia (od, do) pola  kalendarzowe,  w  których  można  określić
właściwe daty .

ID pacjenta pole tekstowe, w którym można wpisać właściwe ID
pacjenta, którego dane mają zostać wyświetlone.

Nr kuponu pole  tekstowe,  gdzie  można  wpisać  właściwy  nr
kuponu pacjenta, którego pozycja księgi  ma  zostać
wyświetlona.

Nazwisko rodowe pole  tekstowe,  gdzie  można  wpisać  właściwe
nazwisko  rodowe  pacjenta,  którego  pozycja  księgi
ma zostać wyświetlona.

Nr kartoteki pole  tekstowe,  gdzie  można  wpisać  właściwy  nr
kartoteki pacjenta, którego pozycja księgi ma zostać
wyświetlona.

Wszystkie kody rozp.
wstępnego

umożliwia zawężenie listy pacjentów izby przyjęć do
tych,  dla  których  określone  zostało  rozpoznanie
wstępne wybrane ze słownika w tym polu. 

Wszystkie kody rozp.
końcowego

umożliwia zawężenie listy pacjentów izby przyjęć do
tych,  dla  których  określone  zostało  rozpoznanie
końcowe wybrane ze słownika w tym polu.

Rozpoznanie końcowe
zasadnicze

umożliwia zawężenie listy pacjentów izby przyjęć do
tych,  dla  których  określone  zostało  rozpoznanie
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końcowe  zasadnicze  wybrane  ze  słownika  w  tym
polu.

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  można  wyszukać  pozycję  Księgi  Głównej  po:  Nazwisku  lub
numerze PESEL pacjenta.

Centralne miejsce opisywanego okna zajmuje tabela danych z listą pozycji  Księgi.
Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami  wyszukiwania,  po
użyciu  przycisku  Szukaj  umożliwiającego  wyszukiwanie  po  nazwisku,  numerze
PESEL  oraz  numerze  Księgi  głównej.  Opis  obsługi  tabel  danych  systemu  AMMS

znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na  samym  dole  opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń:

przycisk  umożliwia  wydruk  Księgi  Głównej  według
wcześniej określonych kryteriów wydruku:

Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Rok

· Numer w Księdze (od, do)

· Data przyjęcia (od, do)

· Data wypisu (od, do)
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Zaznaczając  pole  wyboru  Nie  uwzględniaj
noworodków  na  wydruku  widoczne  będą  pobyty
wszystkich pacjentów, za wyjątkiem noworodków.

Zaznaczając  pola  wyboru  Papier:  A4,  A3
użytkownik  wybiera  na  jakim  rozmiarze  papieru
drukowana będzie Księga

Pola  z  żółtym  tłem  informują  o  konieczności  ich
wypełnienia (nie mogą pozostać puste).

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym
oknie  podglądu  wydruku  Księgi  Głównej.  Z  okna
podglądu wydruku istnieje możliwość  przesłania  go
do określonej drukarki lub zapisania jako plik Adobe
PDF  Files  (*.pdf).  Przycisk  Zamknij  spowoduje
zamknięcie okna z kryteriami wydruku Księgi.

przycisk  powoduje  wywołanie  okna  Karta
statystyczna  ogólna.  Więcej  informacji  na  temat
Karty  statystycznej  opisane  zostało  w   rozdziale:
Karta statystyczna.

przycisk  umożliwia  przegląd  danych  dotyczących
pobytu  pacjenta  w  szpitalu.  Po  użyciu  tego
przycisku  zostanie  wywołane  okno  z  danymi
dotyczącymi  pobytu  głównego  pacjenta,  czyli  z
danymi  z  ostatniego  pobytu  pacjenta  na  oddziale,
jaki  został  zarejestrowany  w  systemie.  Więcej
informacji  na  temat  przebiegu  pobytu  pacjenta  w
oddziale znajdują się w  dokumentacji  użytkownika,
dla  systemu  Oddział  w  rozdziale:  Obsługa  pobytu

pacjenta na Oddziale .

7.11.2 Księga Oddziałowa

Wyświetlenie  listy  pozycji  Księgi  Oddziałowej  odbywa  się  z  ekranu  głównego
aplikacji Oddział i Statystyka zakładki Księgi.

Księga  Ruchu  Chorych  (Oddziałowa)  tworzona  jest  automatycznie  przez  kolejne
przyjęcia  pacjentów  na  oddział.  Z  tego  poziomu  istnieje  możliwość  podglądu
szczegółów  wybranej  pozycji  Księgi,  czyli  wszystkich  danych  dotyczących  pobytu
pacjenta na oddziale szpitalnym.

25
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Okno  z  listą  pozycji  opisywanej  księgi  jest  podzielone  na  kilka  części.  Pierwszą  z
nich  jest  nagłówek,  na  środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna,
informacje o zalogowanej  do systemu osobie oraz dodatkowe opcje,  które  opisane

zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej
nagłówka znajdują się pola, w których określa się kryteria wyszukiwania (tzw. filtr),
dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący ilość pozycji w księdze.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna to:

Jednostka pole  słownikowe,  w  którym  należy  określić
jednostkę, w której pacjent przebywa.

Rok i nr w Księdze
(od/do)

w  polach  można  określić  właściwy  rok  księgi  (z
rozwijalnej  listy)  oraz  podać  przedział  numerów
księgi, które mają zostać wyświetlone.

Data przyjęcia (od/
do)

pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
przyjęcia pacjentów na oddział.

Data wypisu (od/do) pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
wypisu pacjentów na oddział.

ID pacjenta pole  tekstowe,  gdzie  można  wpisać  właściwy  ID
pacjenta, którego dane mają zostać wyświetlone.

Nr kartoteki pole  tekstowe,  gdzie  można  wpisać  właściwy  nr
kartoteki  pacjenta,  którego  dane  mają  zostać
wyświetlone.

Status rozliczenia wyszukiwanie  pacjenta  po  wybranym  z  rozwijalnej
listy statusie rozliczenia. Do wyboru możliwe są:

· sprawozdanie

· rozliczeni

Rozpoznanie wyszukiwanie  pacjentów  po  wybranym  ze  słownika
rozpoznaniu
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Grupa rozpoznań wyszukiwanie  pacjentów  po  określonej  grupie
rozpoznań

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pozycji  Księgi  Oddziałowej  po:
Nazwisku lub numerze PESEL pacjenta.

Centralne miejsce opisywanego okna  zajmuje  tabela  danych  z  listą  pozycji  Księgi
Ruchu  Chorych.  Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami
wyszukiwania,  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  tabel  danych  systemu

AMMS znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na dole opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące  przyciski
poleceń:

przycisk  umożliwia  wydruk  Księgi  Oddziałowej  według
wcześniej określonych kryteriów wydruku:

Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Rok

· Numer w Księdze (od, do)

· Data przyjęcia (od, do)

Pola z żółtym tłem informują o konieczności  ich wypełnienia
(nie mogą pozostać puste). Przed  wydrukiem należy określić
jeden  z  zakresów:  Numer  w  Księdze  lub  Data  przyjęcia.
Jeżeli  wypełniono zakres  numerów  w  Księdze,  wtedy  zakres
dat przyjęcia nie jest już wymagany i odwrotnie.

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu  wydruku  Księgi  Ruchu  Chorych.  Z  okna  podglądu
wydruku  istnieje  możliwość  przesłania  go  do  określonej
drukarki  lub  zapisania  jako  plik  Adobe  PDF  Files  (*.pdf).
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Przycisk  Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z  kryteriami
wydruku Księgi.

Uwaga !

Dla oddziałów  Neonatologi  oraz  Intensywnej  Terapii  Noworodka
istnieje możliwość wydruku księgi chorych oddziału dedykowanej
wyżej wymienionym oddziałom.

Dla  wybranej  jednostki  (odział  Neonatologi  lub  Intensywnej
Terapii  Noworodka)w  zależności  od  wartości  parametru
SZABLON_WYDR_KSODDZ_NOWORODKOW  -  'Szablon
wydruku księgi  chorych oddziału  dla oddziałów noworodkowych'
wybranie  opcji  drukuj  na  ekranie  Księgi  Ruchu  Chorych
powoduje  wywołanie  odpowiedniego  wydruku  zgodnie  z
ustawioną wartością parametru:

· "1" - Domyślny wydruk księgi (jak dla standardowych

oddziałów)

· "2" - Dedykowany wydruk księgi oddziału  neonatologicznego -
wydruk  dokument  księgi  zgodnie  ze  wzorem  zamieszczonym
poniżej.  Odczyt  danych  z  uwagi  na  pokrywający  się  zakres
powinien  być  wykonany  analogicznie  jak  w  przypadku  księgi
"Sali  porodowej"  dostępnej  na  oddziałach  położniczo-
ginekologicznych.

· "3"  -  Dedykowany wydruk księgi  oddziału  Intensywnej  terapii
noworodka  -  wydruk  dokument  księgi  zgodnie  ze  wzorem
zamieszczonym  poniżej.  Odczyt  danych  z  uwagi  na
pokrywający  się  zakres  powinien  być  wykonany  analogicznie
jak  w  przypadku  księgi  "Sali  porodowej"  dostępnej  na
oddziałach położniczo-ginekologicznych.

przycisk  wywołuje  okno  Dane  pobytu  pacjenta  w  grupie
danych  dotyczących  pobytu  pacjenta  na  Oddziale  (Pobyt
oddziałowy),  które  opisane  zostały  w  rozdziale:  Obsługa

pobytu pacjenta na Oddziale .

7.11.3 Księga Noworodków

Wybór  opcji  Księga  Noworodków  odbywa  się  z  ekranu  głównego  aplikacji  (w
Oddziale i Statystyce), w zakładce Księgi:

25
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wybór ten spowoduje wyświetlenie okna Księga Noworodków.

Każde urodzenie dziecka w szpitalu zostaje odnotowane  w Księdze Noworodków. Z
tego poziomu istnieje możliwość podglądu szczegółów wybranej pozycji księgi, czyli
wszystkich danych dotyczących noworodka urodzonego w szpitalu.

Okno  z  listą  pozycji  opisywanej  księgi  jest  podzielone  na  kilka  części.  Pierwszą  z
nich  jest  nagłówek,  na  środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna,
informacje o zalogowanej  do systemu osobie oraz dodatkowe opcje,  które  opisane

zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej
nagłówka znajdują się pola, w których określa się kryteria wyszukiwania (tzw. filtr),
dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący liczbę pozycji w księdze.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna:
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Rok KG w polu można określić  właściwy rok  Księgi  Głównej
(z  rozwijalnej  listy),  do  którego  zawężone  zostaną
pozycje opisywanej księgi.

Nr KG (od/do) w  polach  można  podać  przedział  numerów  Księgi
Głównej, które mają zostać wyświetlone.

Rok KN w  polu  można  określić  właściwy  rok  Księgi
Noworodków  (z  rozwijalnej  listy),  do  którego
zawężone zostaną pozycje opisywanej księgi.

Nr KN (od/do) w  polach  tych  można  podać  przedział  numerów
Księgi Noworodków, które mają zostać wyświetlone.

Nr zgłoszenia pole  tekstowe,  w  którym  można  wpisać  numer
zgłoszenia urodzenia dziecka.

brak numeru
zgłoszenia

pole  wyboru  umożliwiające  wyszukanie  wpisów
w Księdze  Noworodków  z  nieuzupełnionym
numerem  zgłoszenia.  Zaznaczenie  tego  pola
skutkuje  wyczyszczeniem  i  dezaktywacją  pola
nr zgłoszenia. Odznaczenie pola uaktywnia pole nr
zgłoszenia. 

ID matki pole  umożliwiające  wyszukanie  księgi  po  numerze
identyfikacyjnym matki

ID noworodka pole  umożliwiające  wyszukanie  księgi  po  numerze
identyfikacyjnym noworodka

Dodatkowo w prawym górnym rogu znajduje się  pole  szybkiego  wyszukiwania,  za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pozycji  Księgi  Noworodków  po:
Nazwisku lub numerze PESEL matki.

Centralne miejsce opisywanego okna  zajmuje  tabela  danych  z  listą  pozycji  Księgi
Porodów.  Lista  ta  zostanie  wyświetlona  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami
wyszukiwania,  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  tabel  danych  systemu

AMMS znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na  samym  dole  opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń:

przycisk  umożliwia  wydruk  Księgi  Noworodków  według
wcześniej określonych kryteriów wydruku:
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Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Rok KN

· Data ur. (od, do)

· Numer KN (od, do)

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu wydruku Księgi  Noworodków. Z  okna  podglądu
wydruku  istnieje  możliwość  przesłania  go  do  określonej
drukarki  lub  zapisania jako plik Adobe PDF Files  (*.pdf).
Przycisk  Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z
kryteriami wydruku Księgi.

Uwaga! Jeżeli pole PESEL matki nie jest  wypełnione na
wydruku  księgi  znajdować  się  będzie  seria  i  numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość matki.

przycisk wywołuje okno Dane noworodka, które zostało
opisane w rozdziale: Dane noworodka.

7.11.4 Księga Porodów

Wyświetlenie  listy  pozycji  Księgi  Porodów  odbywa  się  z  poziomu  zakładki  Księgi
ekranu głównego modułu Oddział , po wyborze opcji Księga Porodów:



Obsługa ksiąg 

628 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Księga Porodów

Każdy poród w szpitalu odnotowany zostaje w Księdze Porodów. Z  tego poziomu
istnieje  możliwość  podglądu  szczegółów  wybranej  pozycji  księgi,  czyli  wszystkich
danych  dotyczących  porodu,  wywiadu  przedporodowego,  jak  również  danych
dotyczących urodzonego noworodka.

Okno  z  listą  pozycji  opisywanej  księgi  jest  podzielone  na  kilka  części.  Pierwszą  z
nich  jest  nagłówek,  na  środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna,
informacje o zalogowanej  do systemu osobie oraz dodatkowe opcje,  które  opisane

zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej
nagłówka znajdują się pola, w których określa się kryteria wyszukiwania (tzw. filtr),
dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący liczbę pozycji w księdze.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna to:
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Księga za  pomocą  rozwijalnej  listy  tego  pola  istnieje
możliwość wyboru właściwej Księgi Porodów.

Rok księgi za  pomocą  rozwijalnej  listy  tego  pola  istnieje
możliwość wyboru właściwego roku Księgi Porodów.

ID pacjenta za pomocą tego pola istnieje możliwość odnalezienia
pacjenta po numerze ID 

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pozycji  Księgi  Porodów  po:
Nazwisku lub numerze PESEL matki.

Centralne miejsce opisywanego okna  zajmuje  tabela  danych  z  listą  pozycji  Księgi
Porodów.  Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami
wyszukiwania,  po  użyciu  przycisku  Szukaj.  Opis  obsługi  tabel  danych  systemu

AMMS znajduje się w rozdziale: Tabela danych.

Na  samym  dole  opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń:

przycisk  umożliwia  wydruk  Księgi  Noworodków  według
wcześniej określonych kryteriów wydruku:

Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Księga (tylko księgi porodowe) 

· Zakres ( Dowolny, Okładka oraz Przedział numerów )

· Rok księgi

· Instrukcja wypełniania

Wybór  tego  pola  oraz  użycie  przycisku  Drukuj  spowoduje
wywołanie  Instrukcji  do  wypełnienia  Księgi  sali
porodowej. 

· Numer w księdze (od, do)

· Pokaż ID pacjenta

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu wydruku Księgi Porodów. Z okna podglądu wydruku
istnieje  możliwość  przesłania  go  do  określonej  drukarki  lub
zapisania jako plik Adobe PDF Files (*.pdf). Przycisk Zamknij
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spowoduje zamknięcie okna z kryteriami wydruku Księgi.

przycisk  wywołuje  okno  Dane  pobytu  pacjenta  w  grupie
danych  dotyczących  porodu,  które  opisane  zostały  w

rozdziale: Poród .

Uwaga: Istnieje możliwość wskazania zdarzenia na podstawie którego wyznaczana
jest  data  porodu  w  Księdze  Porodów.  Umożliwia  to  parametr  konfiguracyjny
DATA_PORODU - 'Zdarzenie odpowiadające dacie porodu'. 

7.11.5 Księga Raportów Lekarskich

Wyświetlenie  listy  pozycji  Księgi  Raportów  Lekarskich  odbywa  się  z  poziomu
zakładki  Księgi  modułów  Izba  Przyjęć  i  Oddział  po  wyborze  opcji  Księga
Raportów Lekarskich:

Księga  Raportów  Lekarskich  zawiera  listę  sprawozdań  z  odbytych  dyżurów
lekarskich,  za  pomocą  których  lekarz  kończąc  swój  dyżur,  informuje  swojego
zmiennika rozpoczynającą dyżur miedzy innymi  o stanie zdrowia pacjentów oraz o
zdarzeniach, które wystąpiły podczas dyżuru. 

Z  tego  poziomu  system  umożliwia  dodanie  nowej  pozycji  do  listy,  podgląd
szczegółów  wybranego  raportu,  wydruk  pojedynczej  pozycji  oraz  wydruk  całej
księgi.  

340
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Okno  z  listą  pozycji  Księgi  Raportów  Lekarskich  jest  podzielone  na  kilka  części.
Pierwszą z nich jest nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł  wyświetlanego
okna,  informacje  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które

opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.
Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw. filtr), dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Centralne miejsce opisywanego okna zajmuje tabela danych z  listą  pozycji  księgi.
Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami  wyszukiwania,  po
użyciu przycisku Szukaj. Opis obsługi tabel danych systemu AMMS znajduje się w

rozdziale: Tabela danych.

Poniżej tabeli danych znajduje się sekcja tematyczna Szczegółowe dane raportu,
która  służy  do  wprowadzania  danych  pozycji  księgi  lub  do  przeglądu  danych
istniejącej  już  pozycji.  Aby  wyświetlić  szczegółowe  dane  wybranej  pozycji,  należy
zaznaczyć  ją  na  liście  w  tabeli  danych.  Aby  dodać  nową  pozycję  księgi  do  listy,
należy  użyć  przycisku  Dodaj,  który  znajduje  się  nad  tabela  danych,  z  prawej
strony.  Użycie  tego  przycisku  spowoduje  dodanie  nowej  pozycji  do  listy  i
automatyczne wypełnienie następujących kolumn oraz pól  w  sekcji  poniżej  tabeli:
Księga (dostępne są tam księgi raportów pielęgniarskich lub lekarskich dla oddziału
lub dla dowolnego z jego odcinków. Jeśli w kryteriach wybrany zostanie odcinek to
wówczas  dostępne  księgi  są  zawężane  do  tych  dla  danego  odcinka  oraz  dla
oddziału,  ale  nie  są  dostępne  księgi  zdefiniowane  jedynie  dla  innych  odcinków
oddziału), Rok, Data wpisu, Dyżur w okresie (od, do). Koniecznym warunkiem
dodania  nowej  pozycji  do  listy  księgi  jest  uzupełnienie  Dyżurującego  poprzez
wybór  właściwego  użytkownika  ze  słownika  Użytkownicy  -  lekarze.  Istnieje
możliwość wyboru kilku dyżurujących. Wybór dyżurujących odnotowany zostanie w
opisywanej sekcji tematycznej, poniżej kolumny Dyżurujący/wpisujący.

Jeżeli  zalogowana osoba do systemu posiada  wpis  w  rejestrze
personelu  -  podczas  dodawania  pozycji  do  Księgi  Raportów
Lekarskich  osoba  ta  automatycznie  podpowiadana  będzie  w
polu Dyżurujący.

Dodatkowo  w  opisywanej  sekcji  można  uzupełnić  Dodatkowe  uwagi  dotyczące
dodawanego raportu.

Zapisanie pozycji odbywa się za pomocą przycisku poleceń Zapisz znajdującego się
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w stopce opisywanego ekranu.

Pozostałe przyciski poleceń na ekranie z listą pozycji Księgi Raportów Lekarskich:

przycisk  ten  umożliwia  wydruk  Księgi  Raportów
Pielęgniarskich  według  wcześniej  określonych  kryteriów
wydruku:

Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Zakres ( Dowolny, Okładka, Przedział numerów )

· Rok

· Numer w Księdze (od, do)

· Data wpisu (od, do) 

· Sortuj  wg  (Numer  w  Księdze,  Data  wpisu,  Data
dyżuru od, Data dyżuru do, Lekarz)

· Wydruk kolumny 'Podpis'  

Pola  z  żółtym  tłem  informują  o  konieczności  ich
wypełnienia.

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu  wydruku  Księgi  Raportów  Pielęgniarskich.  Z
okna podglądu wydruku istnieje możliwość przesłania  go
do określonej drukarki  lub  zapisania jako plik Adobe PDF
Files  (*.pdf).  Przycisk  Zamknij  spowoduje  zamknięcie
okna z kryteriami wydruku księgi.

przycisk powoduje zamkniecie bieżącego ekranu.

Użycie przycisku powoduje wywołanie dodatkowego okna
Podgląd  Raportów  Pielęgniarskich,  zawierającego
dane raportów pielęgniarskich, wpisanych w analogicznej
księdze  raportów  pielęgniarskich  (uwzględniając  JOS
oraz  odcinek)  w  okresie  obejmującym  raport  lekarski.
Dane  prezentowane  w  dodatkowym  oknie  nie  podlegają
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edycji.  Dla  raportu  lekarskiego  bez  wybranego  odcinka
pokazywane  są  raporty  pielęgniarskie  zarówno  bez
odcinka jak i z odcinkiem

W  przypadku  braku  raportów  pielęgniarskich  odpowiadających
wybranemu  raportowi  lekarskiemu  po  użyciu  przycisku
prezentowany jest komunikat informacyjny:

W  sekcji  tematycznej  Szczegółowe  dane  raportu,  w  polu  Dodatkowe  uwagi
istnieje możliwość dodania formularza. A by dodać formularz należy użyć przycisku
Wybierz  formularz,  co  spowoduje  wywołanie  dodatkowego  okna  Manadżer
formularzy w którym istnieje możliwość wybory formularza:
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7.11.5.1 Raport z dyżuru lekarskiego

Wywołanie okna Raport  z dyżuru  odbywa się  z  poziomu  okna  Księga  raportów

lekarskich poprzez użycie przycisku poleceń Drukuj raport z dyżuru. 

Wywołane okno Raport  z dyżuru podzielone jest  na  kilka  części.  Pierwszą  z  nich
jest nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł wyświetlanego okna, informacje
o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które  opisane  zostały  w

rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej  nagłówka
znajdują się sekcje tematyczne, w których określa się kryteria wydruku raportu.

Okno Raport z dyżuru podzielone jest na dwie sekcje tematyczne:

· Jednostki organizacyjne obsługiwane na dyżurze ( Oddział chirurgiczny,
Oddział Dermatologiczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Laryngologiczny,
Oddział Neurologiczny, Oddział Okulistyczny )

· Kryteria wydruku ( Dyżury wydruku od, do, Godziny dyżuru, Dyżurujący/
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wpisujący, Dyżurujący 2,3..., Uwzględniaj:Tylko obserwacje dyżurujących,
Konsultacje lekarskie, Tylko konsultacje dyżurujących, Rozpoznania w
sekcji: Przyjęcia, Na oddziale, Wypisy, Zgony oraz Uwzględniaj pobyty z:
całego dyżuru, początku dyżuru, końca dyżuru. 

Pole Tylko konsultacje dyżurującego dostępne jest tylko po zaznaczeniu pola
Konsultacje lekarskie. 

Ustawiając  parametry  wydruku  raportu  istnieje  możliwość  wybory  pobytów  na
oddziale z:

· całego dyżuru

· początku dyżuru

· końca dyżuru

Użycie  przycisku   wywołane  zostaje  okno  Raport  z  dyżuru
lekarskiego. Po rozwinięciu wiersza z danymi pacjenta w każdej sekcji: Przyjęcia,
Na  oddziale,  Wypisy  i   Zgony  widoczne  są  rozwijane  sekcje:  Rozpoznania,
Obserwacje/Przebiegi i Konsultacje. Po rozwinięciu sekcji Rozpoznania widoczne
są rozpoznania przeniesione z danych pacjenta umieszczone jedno pod drugim. Po
rozwinięciu sekcji Obserwacje/Przebiegi  widoczne są dane kolejnych obserwacji.
Kolejne konsultacje widoczne są po rozwinięciu sekcji Konsultacje. 

Podczas  próby  wydruku  niezapisanego  raportu  system  wywołuje
komunikat o treści: 

· "Wprowadziłeś  zmiany  w  danych  księgi  raportów.  Czy  chcesz
zapisać  dane  księgi  przed  wydrukiem?"  Użycie  przycisku  Tak
powoduje zapis i przekierowanie do okna wydruku, użycie przycisku
NIE  powoduje  drukowanie  ostatniej  zapisanej  wersji  raportu  (bez
niezapisanych zmian).

Podczas  próby  wydruku  niezapisanego  raportu  poprzez  przycisk
Drukuj raport system wywołuje komunikat o treści: 
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· Próba  wydruku  niezapisanego  raportu.  Czy  chcesz  zapisać  dane
księgi  przed  wydrukiem  ?  Użycie  przycisku  Tak  powoduje  zapis  i
przekierowanie  do  okna  wydruku,  użycie  przycisku  NIE  powoduje
anulowanie akcji

Wybór  wartości  w  polu  Dyżurujący  powoduje  wywołanie  słownika
Lekarze na bieżącym oddziale. W słowniku prezentowani są lekarze
przypisani  do  danej  jednostki  organizacyjnej.  Istnieje  również
możliwość  wyboru  pozycji  spośród   wszystkich  lekarzy  (zaznaczenie
opcji 'Pokaż foldery')

7.11.5.2 Przywracanie raportów usuniętych

Istnieje  możliwość  przywracania  raportów  usuniętych  z  Księgi  Raportów
Lekarskich oraz Księgi Raportów Pielęgniarskich. Opcja przywracania raportów
lekarskich  i  pielęgniarskich  dostępna  jest,  gdy  parametr  konfiguracyjny
KS_RAP_PRZYWROC  -  Czy  dostępna  jest  funkcja  przywracania  do  aktywności
raportów usuniętych z Księgi  raportów lekarskich i  Księgi  raportów  pielęgniarskich
ustawiony jest na wartość 'Tak'. W przypadku gdy parametr jest włączony, w oknie
Księga Raportów Lekarskich  nad  tabelą  pojawi  się  przycisk  Przywróć,  którego
naciśnięcie  powoduje  wyświetlenie  okna  Przywracanie  raportu  lekarskiego,  w
którym należy wpisać powód przywrócenia wpisu.

Dodatkowo w tabeli, w kolumnie Status  wyświetlany jest  status raportu w postaci
ikony.  Po  przywróceniu  raportu  lekarskiego  system  zmienia  jego  status  na
Aktywny.

Dla przywróconego wpisu w dolnej części okna Księga Raportów Lekarskich
wyświetlana jest informacja o powodzie przywrócenia:
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Możliwość  przywracania  raportu  istnieje  także  w  Księdze  raportów
pielęgniarskich.

7.11.6 Księgi Raportów Pielęgniarskich

Wyświetlenie listy pozycji  Księgi  Raportów Pielęgniarskich odbywa się z z poziomu
zakładki  Księgi  modułu  Izba  Przyjęć  i  Oddział  po  wyborze  opcji  Księga
Raportów Pielęgniarskich:

Księga  Raportów  Pielęgniarskich  zawiera  listę  sprawozdań  z  odbytych  dyżurów
pielęgniarskich,  za  pomocą  których  pielęgniarki  kończące  swój  dyżur,  informują
kolejną zmianę rozpoczynającą dyżur, miedzy innymi o stanie zdrowia pacjentów. 
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Z  tego  poziomu  można  dodawać  nowe  pozycje  do  listy,  przeglądać  szczegóły
wybranego raportu, drukować pojedyncze pozycje oraz całą księgę.

Okno z listą pozycji Księgi Raportów Pielęgniarskich jest podzielone na kilka części.
Pierwszą z nich jest nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł  wyświetlanego
okna,  informacje  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które

opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.
Poniżej  nagłówka  znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania
(tzw. filtr), dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Centralne miejsce opisywanego okna zajmuje tabela danych z  listą  pozycji  księgi.
Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami  wyszukiwania,  po
użyciu przycisku Szukaj. Opis obsługi tabel danych systemu AMMS znajduje się w

rozdziale: Tabela danych.

Poniżej tabeli danych znajduje się sekcja tematyczna Szczegółowe dane raportu,
która  służy  do  wprowadzania  danych  pozycji  księgi  lub  do  przeglądu  danych
istniejącej  już  pozycji.  Aby  wyświetlić  szczegółowe  dane  wybranej  pozycji,  należy
zaznaczyć  ją  na  liście  w  tabeli  danych.  Aby  dodać  nową  pozycję  księgi  do  listy,
należy  użyć  przycisku  Dodaj,  który  znajduje  się  nad  tabela  danych,  z  prawej
strony.  Użycie  tego  przycisku  spowoduje  dodanie  nowej  pozycji  do  listy  i
automatyczne wypełnienie następujących kolumn oraz pól  w  sekcji  poniżej  tabeli:
Księga (dostępne są tam księgi raportów pielęgniarskich lub lekarskich dla oddziału
lub dla dowolnego z jego odcinków. Jeśli w kryteriach wybrany zostanie odcinek to
wówczas  dostępne  księgi  są  zawężane  do  tych  dla  danego  odcinka  oraz  dla
oddziału,  ale  nie  są  dostępne  księgi  zdefiniowane  jedynie  dla  innych  odcinków
oddziału) , Rok, Data wpisu, Dyżur w okresie (od, do). Koniecznym warunkiem
dodania nowej pozycji do listy księgi jest uzupełnienie Dyżurującego poprzez wybór
właściwego użytkownika ze słownika Użytkownicy - lekarze.  Istnieje  możliwość
wyboru kilku dyżurujących. Wybór dyżurujących odnotowany zostanie w opisywanej
sekcji tematycznej, poniżej kolumny Dyżurujący/wpisujący.

Jeżeli  zalogowana osoba do systemu posiada  wpis  w  rejestrze
personelu  -  podczas  dodawania  pozycji  do  Księgi  Raportów
Pielęgniarskich osoba ta automatycznie podpowiadana będzie w
polu Dyżurujący.

Dodatkowo  w  opisywanej  sekcji  można  uzupełnić  Dodatkowe  uwagi  dotyczące
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dodawanego raportu.

Zapisanie pozycji odbywa się za pomocą przycisku poleceń Zapisz znajdującego się
w stopce opisywanego ekranu.

Pozostałe  przyciski  poleceń  na  ekranie  z  listą  pozycji  Księgi  Raportów
Pielęgniarskich:

przycisk  ten  umożliwia  wydruk  Księgi  Raportów
Pielęgniarskich  według  wcześniej  określonych  kryteriów
wydruku:

Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Rok

· Numer w Księdze (od, do)

· Data wpisu (od, do) 

· Wydruk kolumny 'Podpis' 

Pola z żółtym tłem informują o konieczności ich wypełnienia.

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu  wydruku  Księgi  Raportów  Pielęgniarskich.  Z  okna
podglądu  wydruku  istnieje  możliwość  przesłania  go  do
określonej  drukarki  lub  zapisania  jako  plik  Adobe  PDF  Files
(*.pdf).  Przycisk  Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z
kryteriami wydruku księgi.

przycisk powoduje zamknięcie bieżącego ekranu.

W  sekcji  tematycznej  Szczegółowe  dane  raportu,  w  polu  Dodatkowe  uwagi
istnieje możliwość dodania formularza. A by dodać formularz należy użyć przycisku
Wybierz  formularz,  co  spowoduje  wywołanie  dodatkowego  okna  Manadżer
formularzy w którym istnieje możliwość wybory formularza:
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7.11.6.1 Raport z dyżuru pielęgniarskiego

Wywołanie okna Raport  z dyżuru odbywa się  z  poziomu  okna  Księga  raportów
pielęgniarskich poprzez użycie przycisku poleceń Drukuj raport z dyżuru. 

Wywołane okno Raport  z dyżuru  podzielone jest  na  kilka  części.  Pierwszą  z  nich
jest nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł wyświetlanego okna, informacje
o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które  opisane  zostały  w

rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej  nagłówka
znajdują się sekcje tematyczne, w których określa się kryteria wydruku raportu.
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W  oknie  Księga  raportów  pielęgniarskich  istnieje  możliwość  przywracania
raportów  usuniętych,  odbywa  się  to  analogicznie  jak  w  oknie  Księga  raportów

lekarskich co zostało opisane w rozdziale Przywracanie raportów usuniętych 

Użycie  przycisku   powoduje  wywołanie  okna  Raport  z  dyżuru
pielęgniarskiego.  Po  rozwinięciu  wiersza  z  danymi  pacjenta  w  każdej  sekcji:
Przyjęcia,  Na  oddziale,  Wypisy  i   Zgony  widoczne  są  rozwijane  sekcje:
Rozpoznania,  Obserwacje/Przebiegi  i  Konsultacje.  Po  rozwinięciu  sekcji
Rozpoznania widoczne są rozpoznania przeniesione z danych pacjenta umieszczone
jedno pod drugim. Po rozwinięciu sekcji Obserwacje/Przebiegi widoczne są dane
kolejnych  obserwacji.  Kolejne  konsultacje  widoczne  są  po  rozwinięciu  sekcji
Konsultacje. 

Podczas  próby  wydruku  niezapisanego  raportu  system  wywołuje
komunikat o treści: 

· "Wprowadziłeś  zmiany  w  danych  księgi  raportów.  Czy  chcesz
zapisać  dane  księgi  przed  wydrukiem?"  Użycie  przycisku  Tak
powoduje zapis i przekierowanie do okna wydruku, użycie przycisku

636
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NIE  powoduje  drukowanie  ostatniej  zapisanej  wersji  raportu  (bez
niezapisanych zmian).

Podczas  próby  wydruku  niezapisanego  raportu  poprzez  przycisk
Drukuj raport system wywołuje komunikat o treści: 

· Próba  wydruku  niezapisanego  raportu.  Czy  chcesz  zapisać  dane
księgi  przed  wydrukiem  ?  Użycie  przycisku  Tak  powoduje  zapis  i
przekierowanie  do  okna  wydruku,  użycie  przycisku  NIE  powoduje
anulowanie akcji

7.11.7 Księga Oddziału Sztucznej Nerki

Księga  Oddziału  Sztucznej  Nerki  jest  dostępna  z  poziomu  ekranu  głównego
aplikacji Oddział zakładki Księgi po wybraniu opcji o tej samej nazwie.

Po  wybraniu  opcji  Księga  Oddziału  Sztucznej  Nerki  zostanie  wywołane  okno
Księga Oddziału Sztucznej Nerki.
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W oknie udostępniono kryteria wyszukiwania, po określeniu których lista pacjentów
oddziału sztucznej nerki będzie zawężona. Dodatkowo udostępniono pole szybkiego
wyszukiwania. Po wpisaniu nazwiska i imienia, numeru PESEL i użyciu przycisku 
Szukaj, zostanie wyświetlona pozycja księgi według wpisanego kryterium.

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący ilość pozycji w księdze.

Dane z księgi można drukować po użyciu przycisku Drukuj i określeniu kryteriów
wydruku.
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7.11.8 Księga Transfuzji

Księga Transfuzji jest dostępna po wybraniu opcji o tej samej nazwie w zakładce
Księgi - z ekranu głównego aplikacji Statystyka:

Po  wybraniu  opcji  Księga  Transfuzji  zostanie  wywołane  okno  zawierające  dane
transfuzji w postaci tabeli oraz obszar kryteriów wyszukiwania:
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Określenie kryteriów i użycie przycisku Szukaj zawęzi listę transfuzji.

U dołu prawej strony ekranu znajduje się licznik wskazujący liczbę pozycji księgi. 

Wydruk księgi jest możliwy po użyciu przycisku Drukuj i określeniu kryteriów
wydruku.

7.11.9 Księga Oczekujących

Wybór  Księgi  Oczekujących  odbywa  się  na  poziomie  ekranu  głównego  wybranej
aplikacji (Izba Przyjęć, Oddział i Statystyka) w zakładce Księgi.

Księga Oczekujących (KO) zawiera dane osób oczekujących na przyjęcie do szpitala
(na  konkretny  oddział)  lub  przychodni  (do  konkretnej  jednostki  organizacyjnej
przychodni).  W  systemie  AMMS  istnieje  możliwość  definiowania  dowolnej  liczby
ksiąg oczekujących, odrębnych dla poszczególnych jednostek. W takim przypadku,
po wejściu do opcji  Księga Oczekujących  należy w pierwszej  kolejności  wybrać z
pola tekstowego Księga właściwą księgę, której pozycje będą przeglądane.



Obsługa ksiąg 

646 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Księga Oczekujących

U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący liczbę pozycji w księdze.

Okno  z  listą  pozycji  opisywanej  księgi  jest  podzielone  na  kilka  części.  Pierwszą  z
nich  jest  nagłówek,  na  środku  którego  znajduje  się  tytuł  wyświetlanego  okna,
informacje o zalogowanej  do systemu osobie oraz dodatkowe opcje,  które  opisane

zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej
nagłówka znajdują się pola, w których określa się kryteria wyszukiwania (tzw. filtr),
dzięki  którym można dodatkowo zawęzić  listę  wyświetlanych  pozycji.  Obszar  filtra
po  wywołaniu  opisywanego  okna  zawiera  podstawowe  pola  służące  do  określania
kryteriów  wyszukiwania  (widoczne  na  rysunku  powyżej),  istnieje  możliwość

rozszerzenia  tego  obszaru,  za  pomocą  przycisku  .  Użycie  tego  przycisku
spowoduje  wyświetlenie  ukrytych  pól  (kryteriów  wyszukiwania),  dzięki  którym
można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna to:

· Przed rozwinięciem dodatkowego obszaru filtra:

Status
wybrany z listy status zawęzi listę pozycji, do tych o
podanym statusie. 

Jednostka

pole tekstowe z rozwijalną listą, z której można
wybrać właściwą Jednostkę Organizacyjną
Szpitala.Automatycznie podpowiadany jest oddział,
do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik. 
Dostęp do księgi oczekujących w  ma tylko
uprawniony użytkownik (w przeglądzie jednostka
jest ustawiona z kontekstu).

ID pacjenta
pole tekstowe, w którym wpisać należy właściwe ID
pacjenta, którego dane mają zostać wyświetlone
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Nieprzypisany do
kolejki

pole  wyboru,  po  zaznaczeniu  którego  wyświetlone
zostają  tylko  pozycje  z  danymi  pacjenta
nieprzypisanymi do kolejki oczekujących.

Wersja robocza
pole wyboru po zaznaczeniu którego wyświetlone
zostają tylko pozycje z danymi pacjenta roboczo
zapisanymi w systemie.

Rok i nr w Ks
w  polach  można  określić  właściwy  rok  księgi  (z
rozwijalnej  listy)  oraz  podać  przedział  numerów
księgi, które mają zostać wyświetlone.

Księga
pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można
wybrać  księgę,  której  pozycje  mają  zostać
wyświetlone w tabeli danych opisywanego okna.

Planowana data
przyjęcia (od, do)

pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
planowanych dat przyjęcia pacjentów do szpitala.

Data wpisu (od, do)
pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
dotyczący  wpisów  pacjentów  do  Księgi
Oczekujących.

· Po rozwinięciu pozostałej części filtra:

Wiek w latach (od, do)
pola liczbowe, w których można określić przedział
wiekowy pacjentów.

Planowany produkt
pole słownikowe z możliwością wyboru planowanego
produktu.

Data skreślenia
pola  kalendarzowe  określające  przedział  czasowy
dotyczący  dezaktywacji  wpisów  pacjentów  w
Księdze Oczekujących.

Planowane świadczenie
pole słownikowe z możliwością wyboru planowanego
świadczenia.

Planowana procedura
pole słownikowe z możliwością wyboru planowanej
procedury.

Nr karty pacjenta
pole tekstowe, gdzie należy wpisać właściwy nr
karty pacjenta, którego pozycja księgi ma zostać
wyświetlona.

Lekarz planujący
pole tekstowe z rozwijalną listą, z której wybrać
można lekarza planującego pobyt.

Rozpoznanie ze skier.
pole słownikowe z możliwością wyboru właściwego
rozpoznania ze skierowania ze słownika 
Klasyfikacja chorób wg ICD (rewizja 10).

Kolejka
pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  wybrać
można właściwą kolejkę oczekujących.

Płeć
pole tekstowe z rozwijalną listą, z której wybrać
można płeć pacjentów.

Kategoria medyczna
pole tekstowe z rozwijalną listą, z której wybrać
można właściwą kategorię medyczną (przypadek
stabilny, przypadek pilny).

  Planowany produkt pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można
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wybrać  właściwy  produkt  z  okna  modalnego
Zakresy  świadczeń  w  którym  zawarta  jest  lista
świadczeń wraz z kodem produktu.

  Powód zmiany      pole  z  rozwijalną  listą,  zawierającą  słownik  z
powodami zmian

  Powód zmiany terminu      pole  wyszukiwania  pozycji  po  powodzie  zmiany
terminu  wprowadzonej  na              Karcie
Oczekujących

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pozycji  Księgi  Oczekującej  po:
Nazwisku lub numerze PESEL pacjenta.

Centralne miejsce opisywanego okna zajmuje tabela danych z listą pozycji  Księgi.
Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami  wyszukiwania,  po
użyciu przycisku Szukaj. Opis obsługi tabel danych systemu AMMS znajduje się w

rozdziale: Tabela danych.

Na  samym  dole  opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące
przyciski poleceń:

przycisk  umożliwia  wydruk  Księgi  Oczekujących  według
wcześniej określonych kryteriów wydruku:
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Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Księga

· Jednostka

· Rok

· Nr w Księdze (od, do)

· Data wpisu (od, do)

· Planowana data przyjęcia (od, do)

· Status

· Kolejka

· Sortuj wg.

Pola z żółtym tłem informują o konieczności  ich wypełnienia
(nie mogą pozostać puste).

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu wydruku Księgi Głównej. Z okna podglądu wydruku
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istnieje  możliwość  przesłania  go  do  określonej  drukarki  lub
zapisania jako plik Adobe PDF Files (*.pdf). Przycisk Zamknij
spowoduje zamknięcie okna z kryteriami wydruku Księgi.

przycisk  umożliwia  użytkownikowi  dodanie  nowej  pozycji/
nowego  pacjenta  do  Księgi  Oczekujących.  Użycie  tego
przycisku  powoduje  wywołanie  okna  Rejestr  pacjentów,  a
wybór właściwego  pacjenta (lub dodanie nowego)  powoduje
wywołanie  okna  Karta  oczekujących.  Więcej  informacji  o
możliwości dodania pacjenta do KO znajduje się w kolejnym

rozdziale: Karta Oczekujących na przyjęcie do Szpitala .

przycisk  umożliwia  przegląd  oraz  edycję  Karty
Oczekujących  na  przyjęcie  do  szpitala.  Opis  okna
wywołanego  wyborem  tego  przycisku  znajduje  się  w

rozdziale: Karta Oczekujących na przyjęcie do Szpitala .

przycisk  umożliwia  skreślenie  pacjenta  z  listy  oczekujących
na  przyjęcie  do  szpitala/przychodni.  Użycie  tego  przycisku
wywołuje okno:

W oknie Skreślenie pozycji należy podać przede wszystkim
Datę  dezaktywacji  wpisu  w  Księdze,  która  ustawiona  jest
domyślnie na datę bieżącą, następnie z rozwijalnej  listy pola
tekstowego  Powód  użytkownik  powinien  wybrać  właściwą
opcję,  czyli  powód  skreślenia  pacjenta  z  listy  Księgi
Oczekujących.

Użycie  przycisku  Skreśl  spowoduje  usunięcie  pacjenta
(pozycji) z  listy Księgi. Ważna informacją w tej  sytuacji  jest
to,  że  nie  można  usunąć  pacjenta  z  Księgi  Oczekujących,
jeżeli  ten  został  już  przyjęty  do  Szpitala.  Przycisk  Anuluj
powoduje  rezygnację  z  uruchomionego  procesu  skreślenia
wybranej pozycji.

przycisk  umożliwia  wyświetlenie  danych  dotyczących
hospitalizacji wybranego pacjenta w szpitalu  oraz jego wizyt
w gabinetach i  pracowniach  poszczególnych  poradni.  Więcej
na  ten  temat  opisane  zostało  w  rozdziale:  Hospitalizacje  i

wizyty pacjenta - dane archiwalne .

7.11.9.1 Karta Oczekujących na przyjęcie do Szpitala

Jeżeli powodem odmowy przyjęcia pacjenta na oddział jest brak miejsca bądź inne
względy,  które  powodują,  że  realizację  tej  wizyty  należy  odłożyć  jedynie  na  inny
termin,  należy  to  odnotować  w  Księdze  Oczekujących,  dodając  do  niej  właściwy
wpis. Służy do tego okno widoczne na rysunku poniżej:

650

650
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Okno umożliwiające dodanie pacjenta do Księgi  Oczekujących  jest  podzielone  jest
na kilka części.  Tak  jak  wszystkie  okna  w  systemie,  tak  i  to,  zawiera  nagłówek  z
właściwym  tytułem  pośrodku,  informacją  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz
pozostałe  opcje,  które  opisane  zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy

obsługi aplikacji . Poniżej nagłówka znajduje się obszar, w którym umieszczono
podstawowe dane dotyczące pacjenta aktualnie dodawanego do Księgi: Nazwisko i
Imię,  Data  urodzenia,  PESEL,  Wiek  oraz  ID  pacjenta.  Poniżej  tego  obszaru
widoczne  są  dwie  zakładki  tematyczne,  które  dodatkowo  dzielą  opisywaną
formatkę:

· Dane podstawowe

· Dane skierowania

· Zamówienia leków

Każda z wyżej wymienionych zakładek tematycznych podzielona jest dodatkowo na
sekcje,  które  z  kolei  zawierają  pola,  za  pomocą  których  użytkownik  wprowadza
wszystkie niezbędne dane dotyczące wpisu pacjenta do Księgi Oczekujących. Pola z
żółtym  tłem  informują  o  konieczności  ich  wypełnienia  nie  tylko  podczas
rejestrowania  nowego  wpisu,  ale  także  podczas  edycji  tych  danych  (pola  te  nie
mogą pozostać puste). Dodatkowo pola znajdujące się w  poszczególnych  sekcjach

można ukrywać ('zwijać') w razie potrzeby, za pomocą przycisku .

Zakładka  Dane  podstawowe  zawiera  pola,  w  których  należy  wprowadzić
najistotniejsze dane dotyczące wpisu pacjenta do Księgi Oczekujących.
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W sekcji Dane podstawowe opisywanego okna znajdują się następujące pola:

Numer w Księdze
Oczkujących

nadawany przez system automatycznie.

Rok podpowiadany bieżący rok.

Data wpisu do księgi
pole kalendarzowe z możliwością wprowadzenia
właściwej daty wpisu do Księgi Oczekujących. W
polu podpowiadana jest bieżąca data i godzina.

Czas oczekiwania w
dniach

pole określające liczbę dni oczekiwania pacjenta na
przyjęcie. Pole to wypełniane jest automatycznie po
uzupełnieniu pól Data wpisu do księgi oraz
Planowania data przyjęcia (aktualny czas
oczekiwania, wyliczany z różnicy dat planowanego
przyjęcia i daty wpisu do księgi).

Dokładność planowania
(Dzień / Tydzień)

za pomocą tych dwóch pól wyboru określić można, z
jaką dokładnością planowane jest przyjęcia pacjenta
do szpitala.

Planowana data
przyjęcia

pole kalendarzowe z koniecznością wprowadzenia
właściwej daty przyjęcia pacjenta do szpitala. Obok
pola z datą, znajduje się pole określające dzień
tygodnia, zgodny z podaną datą przyjęcia.

Powód wcześniejszego
przyjęcia

pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwego
powodu wcześniejszego przyjęcia pacjenta do

szpitala, ze słownika wywołanego przyciskiem: .

Powód zmiany terminu

pole tekstowe, w którym wprowadzić można
informacje dotyczące powodu zmiany terminu
przyjęcia pacjenta do szpitala. Dodatkowo w polu
tym istnieje możliwość korzystania z dodatkowych
opcji, jak na przykład: wczytanie wybranego pliku z
dysku komputera, czy wybór ze słownika tekstów
standardowych właściwej pozycji. Więcej na temat
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dodatkowych opcji tego pola, znajduje się w
rozdziale: Elementy ekranów i okien modalnych:

Pola.

Lekarz planujący
przyjęcie

pole słownikowe, z koniecznością wyboru
właściwego lekarza planującego przyjęcie pacjenta
do szpitala, ze słownika wywołanego przyciskiem .
Automatycznie podpowiadany jest zalogowany
użytkownik.

Planowana jednostka
pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwego

oddziału, ze słownika wywołanego przyciskiem: .

Rozpoznanie
pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwego
rozpoznania, ze słownika wywołanego przyciskiem: 

.

Uwagi / Planowane
rozpozn.

wielowierszowe pole tekstowe, w którym wprowadzić
można dodatkowe uwagi dotyczące planowanego
pobytu oraz planowanych rozpoznań. Dodatkowo w
polu tym istnieje możliwość korzystania z
dodatkowych opcji, jak na przykład: wczytanie
wybranego pliku z dysku komputera, czy wybór ze
słownika tekstów standardowych właściwej pozycji.
Więcej na temat dodatkowych opcji tego pola,
znajduje się w rozdziale: Elementy ekranów i okien

modalnych: Pola. 

Jeżeli pole to zostanie uzupełnione, na ekranie z
listą pozycji KO w kolumnie Uwagi, wyświetlona
zostanie chmurka informująca o istnieniu
ewentualnych uwag:

Pole to jest wymagane jeśli w w polu Kategoria
medyczna, wybrana została opcja Przypadek
pilny.

Powiązanie z kolejką Pole  wyboru,  umożliwiające  zaznaczenie  jednej  z
opcji:

· Kolejka typu K lub P

· Kolejka onkologiczna

· Inna kolejka prowadzona w aplikacji NFZ

· Brak wpisu w kolejce

Pole  Kolejka  oczekujących  jest  automatycznie
czyszczone w przypadku wybrania opcji Brak wpisu
w kolejce.  W  przypadku  wyboru  pozostałych  opcji
powiązań z kolejką (Kolejka typu K lub P, Kolejka
onkologiczna,  Inna  kolejka  prowadzona  w
aplikacji  NFZ)  pole  Kolejka  oczekujących  jest
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automatycznie  uzupełniane  zgodnie  z  planowaną
jednostką oraz wybraną opcją powiązania z kolejką. 

Pomiń  obliczając
PWT

Po ustawieniu kursora na nazwie pola, wyświetlany
jest  dodatkowy  obszar  z  opisem  pola:  Pomiń
termin  podczas  wyznaczania  pierwszego
wolnego  terminu.  Pole  możliwe  jest  do
zaznaczenia  wyłącznie  w  przypadku  gdy  podczas
dodawania  wpisu  do  Księgi  Oczekujących,
uzupełnione  jest  pole  Kolejka  Oczekujących.
Domyślnie  pole  jest  odznaczone.  Jeżeli  podczas
rezerwacji  terminu  w  Terminarzu,  zostanie  on
również  dopisany  do  Księgi  Oczekujących,  a
istnieją  wolne  terminy  dla  wybranej  usługi  przed
planowanym terminem (grafik sprawdzany jest  do
180  dni  wstecz),  to  pole  wyboru  Pomiń
obliczając  PWT  automatycznie  zostanie
zaznaczone.

użycie tego przycisku spowoduje skopiowanie
rozpoznania głównego pacjenta, z wcześniejszego
pobytu danego oddziału, pod warunkiem, że pacjent
przebywał wcześniej na tym oddziale

przycisk  dostępny  jest,  jeżeli  Karta  oczekujących
jest  zapisana  oraz  została  wprowadzona  wartość  w
polu  Planowana  procedura.  Użycie  go  powoduje
możliwość  planowania  wydarzenia,  bądź
przesunięcia jego daty.

Sekcja Dane kolejki zawiera pola dotyczące kolejki oczekujących, są nimi:

Kolejka oczekujących

pole słownikowe, z możliwością wyboru właściwej
kolejki oczekujących, ze słownika wywołanego

przyciskiem: . Jeżeli pole to nie zostanie
wypełnione, to podczas zapisywania Karty
Oczekujących, zostanie wywołany komunikat z
informacją, że wpis nie zostanie wprowadzony do
kolejki oczekujących. Niewypełnienie tego pola, nie
powoduje blokady zapisu wpisu do Księgi
Oczekujących.

Nr wpisu
pole tekstowe, w którym wprowadzić można numer
wpisu do kolejki.

Kategoria medyczna

pole tekstowe, z rozwijalną listą, z której wybrać
należy właściwą opcje (kategorie medyczną). Pole to
jest wymagane, jeśli została określona Kolejka
oczekujących

Kategoria dodatkowa
pole tekstowe, z rozwijalną listą, z której wybrać
można właściwą opcje (kategorie dodatkową).

Planowana procedura
pole słownikowe, z możliwością wyboru elementu

leczenia, ze słownika wywołanego przyciskiem: .

Planowany produkt
pole słownikowe, z możliwością wyboru produktu, ze

słownika wywołanego przyciskiem: .
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Planowane świadczenie
pole słownikowe, z możliwością wyboru świadczenia,

ze słownika wywołanego przyciskiem: .

W  przypadku,  gdy  wpis  do  Księgi  Oczekujących  nie  jest  już  aktualny,  należy
uzupełnić  sekcję  opisywanego  okna  Skreślenie  wpisu.  Z  rozwijalnej  listy  pola
Powód należy wybrać właściwą opcję - powód skreślenia, a w polu kalendarzowym
Data skreślenia wybrać należy właściwą. 

Dodatkowo  za  pomocą  przycisku  Wybierz  opiekę,  użytkownik  ma  możliwość
automatycznej  dezaktywacji  wpisu  w  KO  na  podstawie  innej  zakończonej
hospitalizacji  tego  pacjenta.  Polega  to  na  wyborze  opieki  z  listy  wywołanej
opisywanym przyciskiem. Wybór takiej  opieki  spowoduje automatyczne ustawienie
powodu  dezaktywacji  wpisu  jako  Zrealizowanie  świadczenia  oraz  ustawienie
bieżącej  daty. Jeżeli  wybrana hospitalizacja nie została zakończona, wtedy  system
wyświetli  odpowiedni  komunikat  i  uniemożliwi  na  dezaktywację  wpisu  poprzez
wybór innej opieki.

Ostatnia  sekcja  opisywanego  ekranu  -  Modyfikacja  -  prezentuje  informacji  o
osobie, która jako ostatnia modyfikowała dane w Karcie Oczekujących oraz datę tej
modyfikacji. Dodatkowo widoczne są dane osoby planującej przyjęcie do szpitala.

Zakładka  Dane  skierowania  zawiera  pola,  w  których  należy  wprowadzić  dane
dotyczące  skierowania  pacjenta  do  szpitala.  W  chwili  wprowadzania  wpisu  z
poziomu  odmowy  przyjęcia,  program  automatycznie  podpowiada  informacje  o
skierowaniu z danych wizyty.

W sekcji Dane podstawowe opisywanego okna znajdują się następujące pola:

Data skierowania pole  kalendarzowe,  w  którym  określić  można
właściwą datę skierowania pacjenta do szpitala.

Lekarz kierujący pole  słownikowe,  z  możliwością  wyboru  lekarza
kierującego  pacjenta  do  szpitala,  ze  słownika

wywołanego przyciskiem: .

Instytucja kierująca pole  słownikowe,  z  możliwością  wyboru  instytucji
kierującej  pacjenta  do  szpitala,  ze  słownika

wywołanego przyciskiem: .

Jednostka pole  słownikowe  z  możliwością  wyboru  jednostki
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kierującej,  będącej  w  strukturze  instytucji
kierującej.  Pole  jest  aktywne,  jeżeli  w  polu
Instytucja kierująca wybrano jednostkę główną.

Użycie  przycisku  Wewnętrzne  automatycznie  wprowadza  dane  Jednostki
Organizacyjnej, w której rejestrowany jest pacjent do Księgi Oczekujących.

Sekcja Kody resortowe zawierają pola:

Rodzaj jednostki pole słownikowe,  z  możliwością  wyboru  właściwego
charakteru  jednostki/komórki  organizacyjnej  (kod
resortowy  VI),  ze  słownika  wywołanego

przyciskiem: 

Specjalność jednostki pole  słownikowe,  z  możliwością  wyboru  właściwej
specjalności  komórki  organizacyjnej  (kod  resortowy

VIII), ze słownika wywołanego przyciskiem: 

Nr ident. pole  tekstowe,  w  którym  wpisać  można  2-znakowy
kod  resortowy  identyfikujący  jednostkę
organizacyjną  w  strukturze  organizacyjnej  zakładu
(kod  resortowy  V)  lub  3-znakowy  kod  resortowy,
identyfikujący  komórkę  organizacyjną  wykonującą
świadczenia  zdrowotne  w  ramach  zakładu  (kod
resortowy VII)

W sekcji Skierowanie są pola:

Nr kontraktu instytucji
kierującej

pole  tekstowe,  w  którym  wpisać  można  właściwy
numer  kontraktu  instytucji  kierującej  pacjenta  do
szpitala.

Rozpoznanie ze
skierowania

pole słownikowe, z  możliwością  wyboru  właściwego
rozpoznania,  ze  słownika  wywołanego  przyciskiem:

.

Kategoria medyczna pole tekstowe, z rozwijalną listą, z której można
wybrać właściwą opcje (kategorie medyczną). Jeżeli
na skierowaniu została określona kategoria
medyczna, podpowie się ona także w tej części
systemu.

Data dostarczenia pole  kalendarzowe  określającą  datę  dostarczenia
skierowania

Wymagana  data
dostarczenia

pole  kalendarzowe  określającą  wymaganą  datę
dostarczenia skierowania

Pierwotna data wpisu do
kolejki

pole kalendarzowe określające pierwotną datę wpisu
do kolejki oczekujących

Tryb wpisu pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą  umożliwiające
wybór:

· przywrócenie do kolejki

· zakończenie  wykonania  umowy  przez  innego
świadczeniodawcę  

Powód niedostarczenia pole  tekstowe  w  którym  wprowadzić  można  powód
niedostarczenia skierowania 
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Ostatnią  sekcją  opisywanej  zakładki  jest  Informacje  dodatkowe,  w  której
widoczne  jest  jedno  pole   tekstowe,  w  którym  wprowadzić  można  dodatkowe
informacje  dotyczące  skierowania  pacjenta.  W  polu  tym  istnieje  możliwość
wczytywania formularzy dokumentacji medycznej,

Na  samym  dole  opisywanego  okna,  niezależnie  od  wyboru  zakładki  tematycznej,
znajdują się następujące przyciski:

przycisk  ten  umożliwia  wyświetlenie  danych  dotyczących
hospitalizacji wybranego pacjenta w szpitalu  oraz jego wizyt
w gabinetach i pracowniach, poszczególnych poradni. Więcej
na  ten  temat  opisane  zostało  w  rozdziale:  Hospitalizacje  i
wizyty pacjenta - dane archiwalne.

przycisk ten aktywny jest  tylko podczas edycji  danych Karty
Oczekujących oraz gdy statusem wpisu jest:  Zrealizowanie
świadczenia.  Użycie  tego  przycisku  umożliwia  wycofanie
realizacji wpisu.

przycisk ten umożliwia wydruk aktualnie  wyświetlanej  Karty
Oczekujących.

przycisk ten umożliwia zapisanie wszystkich wprowadzonych
danych  w opisywanym oknie.

przycisk  ten  umożliwia  usunięcie  pacjenta  (wpisu)  z  Księgi
oczekujących. Nie ma możliwości usunięcia pacjenta z Księgi
Oczekujących ze zrealizowanym świadczeniem.

przycisk  ten  powoduje  anulowanie  pracy  w  opisywanym
oknie  oraz  jego  zamknięcie  i  powrót  do  wcześniej
obsługiwanej pozycji systemu.

Uwaga! W przypadku kiedy użytkownik nie ma nadanych uprawnień do przeglądu
danych na karcie oczekujących w oknie  pojawia się komunikat  informujący o tym,
wraz z numerem prawa umożliwiającego przegląd danych. 

Podczas przyjęcia pacjenta na Izbie przyjęć, po wyborze wpisu do księgi
oczekujących pole data kolejki  na skierowaniu będzie  wypełniane  tylko
jeśli  wpis  do  księgi  jest  powiązany  z  kolejką,  czyli  wybrano  inny  typ
powiązania z kolejką niż Brak wpisu w kolejce

7.11.9.2 Kolejki oczekujacych

Po  wejściu  w  opcję:  Kolejki  oczekujących  zostanie  wyświetlone  okno  z  listą
aktywnych kolejek oczekujących.
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Okno z listą Kolejek oczekujących jest podzielone na kilka części. Tak jak wszystkie
okna  w  systemie,  tak  i  to,  zawiera  nagłówek  z  właściwym  tytułem  pośrodku,
informacją  o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  pozostałe  opcje,  które  opisane

zostały  w  rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej
nagłówka znajdują się pola, w których określa się kryteria wyszukiwania (tzw. filtr),
dzięki którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna:

Status wybrany  z  listy  status  zawęzi  listę  pozycji  do  tych  o
podanym statusie (Aktywne, Wszystkie).

Rodzaj wybrany  z  listy  rodzaj  zawęzi  listę  pozycji  do  tych  o
podanym  rodzaju  kolejki  (Wszystkie,  dla  komórek
organizacyjnych, dla procedur).

Kod res. pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
właściwy kod resortowy komórki. Jest to kod w systemie
rozliczeniowym NFZ.

Kod techniczny pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można  wybrać
właściwy kod techniczny komórki. Jest to kod w systemie
rozliczeniowym NFZ.

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  istnieje  możliwość  wyszukania  pozycji  opisywanego  okna  po:
Nazwisku lub numerze PESEL pacjenta.

Pod tabelą danych w opisywanym oknie znajdują się następujące przyciski:

przycisk umożliwia wyświetlenie okna, w którym  użytkownik
ma  możliwość  przeglądu  statystyki  wybranej  kolejki
oczekujących.

przycisk  umożliwia  dodanie  nowej  kolejki  oczekujących  do
systemu.  Funkcjonalność  ta  opisana  została  w  kolejnym

rozdziale: Dane kolejki .659
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przycisk umożliwia przegląd i edycję danych wybranej kolejki
oczekujących. Użycie  tego  przycisku  wywołuje  okno  opisane

w rozdziale: Dane kolejki . 

przycisk  powoduje  usuniecie  z  systemu  wybranej  kolejki
oczekujących.

7.11.9.2.1  Statystyki kolejek oczekujących

Kolejka  oczekujących  umożliwia  grupowanie  pacjentów  oczekujących  na
konkretną  procedurę  lub  na  przyjęcie  do  konkretnej  jednostki.  Do  takiego
grupowania pacjentów służy okno opisane w tym rozdziale.

Dwukrotne kliknięcie w wybraną pozycję listy kolejek, użycie przycisku Edytuj  lub
przycisku  Dodaj  spowoduje  pojawienie  się  w  dolnej  części  okna  dodatkowego
okna:  Statystyki  kolejek  oczekujących  służącego  do  przeglądu  i  edycji  danych
wybranej kolejki lub do wprowadzania nowej kolejki do systemu.

Aby móc edytować dane w opisywanej sekcji należy dwukrotnie kliknąć w wybraną
pozycję w tabeli. Wówczas system wywoła okno Statystyka kolejki oczekujących

659
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Wszystkie  aktywne  pola  okna  może  modyfikować,  aby  zapisać  zmiany  pola
wymagane  (kolor  żółty)  należy  koniecznie  wypełnić  (Data  oceny,  Liczba
oczekujących, Średni czas oczekiwania).

Zapisanie  danych  kolejki  oczekujących  następuje  po  użyciu  przycisku  Zapisz,
natomiast przycisk Anuluj powoduje anulowanie wypełnionych informacji kolejki.

7.11.9.2.2  Przenoszenie pacjentów pomiędzy kolejkami oczekujących

Po  wejściu  w  opcję  Przenoszenie  pacjentów  w  grupie  danych  Księga
oczekujących  zostanie  wyświetlone  okno  służące  do  przenoszenia  pacjentów
pomiędzy kolejkami oczekujących.

Okno  jest  podzielone  jest  na  dwie  tabele  danych.  Tabela  z  lewej  strony  zawiera
pozycje  kolejki  źródłowej,  tabela  z  prawej  –  kolejki  docelowej.  Aby  przenieść
pacjenta/pacjentów  z  kolejki  źródłowej  do  kolejki  docelowej  należy  w  pierwszej
kolejności  wybrać  kolejkę  (pola  Kolejka  widoczne  po  obu  stronach  okna).  Po
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wyborze  właściwych  kolejek  i  użyciu  przycisków  Szukaj  po  obu  stronach  okna
system uzupełni obie tabele listami pacjentów przypisanych do wybranych kolejek. 

W  tabeli  danych  dotyczącej  kolejki  źródłowej  istnieje  dodatkowo  możliwość
zawężania listy wyświetlanych pacjentów do tych, których planowana data przyjęcia
do szpitala mieści się w zakresie dat określonych w polach Planowana data przyj
od/do, do pacjentów o nazwisku wprowadzonym w polu Pacjent lub do pacjenta o
numerze PESEL identycznym z tym, który wpisany został w polu Pacjent. 

Przenoszenie  pacjentów  z  kolejki  źródłowej  do  kolejki  docelowej  odbywa  się  za
pomocą przycisków znajdujących się w środkowej części ekranu:

umożliwia  przeniesienie  wybranej  pozycji  tabeli  lub  kilku  zaznaczonych
pozycji.

umożliwia przeniesienie wszystkich pozycji tabeli.

W  kolejce  docelowej  pozycje,  które  zostały  do  niej  przeniesione  są  wyróżnione
kolorem  zielonym,  a  kolumny  z  numer  w  Księdze  Oczekujących  są  puste.  Numer
Księgi Oczekujących oraz planowana data przyjęcia nadane zostaną po zapisie.

Przenoszenie pozycji  z  prawej  tabeli  do lewej  jest  niemożliwe, chyba że następuje
to  w  procesie  wycofania  wcześniej  przeniesionych  pozycji.  Możliwość  tą  daje

przycisk .

W przypadku, gdy występuje niespójność dat dla przeniesionych pozycji z
kolejki źródłowej i pozycji kolejki docelowej, system wyświetla komunikat
informacyjny  i  automatycznie  przelicza  planowane  daty  dla
przenoszonych pozycji pod kątem kolejki docelowej.

W opisywanym oknie pod tabelami danych znajdują się następujące przyciski:

przycisk  powoduje  wyznaczanie  dla  przeniesionych  pozycji
proponowane  daty  planowanego  przyjęcia  (na  podstawie
historii  przyjęć  kolejki  docelowej,  z  uwzględnieniem
dokładności  planowania  –  dzień/  tydzień  oraz  tego  czy
przyjęcia z danej kolejki odbywają się w dni wolne od pracy).

przycisk  umożliwia  zapisanie  wykonanego  procesu
przenoszenia  pacjentów  z  kolejki  źródłowej  do  kolejki
docelowej -  zapis  danych. Po użyciu  tego przycisku zostanie
wywołane okno informujące o ilości  skreślonych pacjentów z
kolejki  źródłowej  (w  zależności  od  ilości  przenoszonych
pozycji)  i  dopisanych  do  kolejki  docelowej.  Dodatkowo  w
oknie  tym  użytkownik  powinien  wpisać  przyczynę  takiego
przeniesienia  oraz  musi  podać  Planowaną  jednostkę
wykonującą:
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przycisk  umożliwia  wycofanie  przenoszenia  pacjentów
pomiędzy kolejkami.

7.11.10 Księga Zgonów

Wyświetlenie listy pozycji  Księgi  Zgonów odbywa się z poziomu  zakładki  Księgi  z
ekranu głównego aplikacji Izba Przyjęć, Oddział oraz Statystyka.

Księga  Zgonów  zawiera  informacje  o  zgonach  pacjentów  w  trakcie  pobytu  w
szpitalu.  W  systemie  AMMS  prowadzona  jest  jedna  Księga  Zgonów  dla  całego
szpitala.  Wpisy  do  Księgi  Zgonów  tworzone  są  automatycznie  po  zarejestrowaniu
zgonu  pacjenta  na  izbie  lub  w  oddziale.  Z  tego  poziomu  można  przeglądać  dane
wprowadzone podczas rejestrowania zgonu oraz wydrukować księgę.

Okno z listą pozycji Księgi Zgonów jest  podzielone na kilka części. Pierwszą z nich
jest nagłówek, na środku którego znajduje się tytuł wyświetlanego okna, informacje
o  zalogowanej  do  systemu  osobie  oraz  dodatkowe  opcje,  które  opisane  zostały  w

rozdziale:  Budowa  interfejsu  i  podstawy  obsługi  aplikacji.  Poniżej  nagłówka
znajdują  się  pola,  w  których  określa  się  kryteria  wyszukiwania  (tzw.  filtr),  dzięki
którym można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych pozycji.
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U dołu prawej strony okna znajduje się licznik wskazujący ilość pozycji w księdze.

Kryteria wyszukiwania w opisywanego okna to:

Status wybrany  z  listy  status  zawęzi  listę  pozycji,  do
tych  o  podanym  statusie  (  Potwierdzony  lub
Niepotwierdzony).

Rok i nr w Księdze (od/
do)

w  polach  tych,  można  określić  właściwy  rok
księgi  (z  rozwijalnej  listy)  oraz  podać  przedział
numerów księgi, które mają zostać wyświetlone.

ID pacjenta pole tekstowe, gdzie można wpisać właściwe  ID
pacjenta, którego dane mają zostać wyświetlone.

Data zgonu (od/do) pola  kalendarzowe  określające  przedział
czasowy,  w  którym  zarejestrowano  w  systemie
zgon.

Księga pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można
wybrać  właściwą  księgę  zgonów,  której  pozycje
wyświetlone  zostaną  w  tabeli  danych
opisywanego okna.

Jednostka pole tekstowe z rozwijalną listą,  z  której  można
wybrać  właściwą  Jednostkę  Organizacyjną
Szpitala.

Wszyscy pole  powodujące  wyświetlenie  wszystkich
pozycji Księgi zgonów

Bez martwych urodzeń pola  powodujące  wyświetlenie  pozycji  księgi  z
pominięciem martwych urodzeń

Dodatkowo w prawym, górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania, za
pomocą  którego  można  wyszukać  pozycję  Księgi  Zgonów  po:  Nazwisku  lub
numerze PESEL pacjenta.

Centralne  miejsce  opisywanego  okna  zajmuje  tabela  danyc  z  listą  pozycji  Księgi.
Lista  ta  wyświetlona  zostanie  zgodnie  z  zadanymi  kryteriami  wyszukiwania,  po
użyciu przycisku Szukaj. Opis obsługi tabel danych systemu AMMS znajduje się w

rozdziale: Tabela danych.

Na dole opisywanego  okna,  pod  tabelą  danych  znajdują  się  następujące  przyciski
poleceń:

przycisk umożliwia wydruk Księgi  Zgonów według  wcześniej
określonych kryteriów wydruku:
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Kryteriami wydruku opisywanej Księgi są:

· Jednostka

· Księga

· Rok

· Numer w Księdze (od, do)

· Data zgonu (od, do)

· Bez martwych urodzeń 

Dodatkowo po zaznaczeniu pola wyboru Drukuj informacje
dodatkowe  na  wydruku  opisywanej  księgi  wyświetlone
zostaną dodatkowe dane:

· Podane leki

· Wykonane procedury

· Wywiad

· Badania przedmiotowe

· Rozpoznanie wstępne z IP.

Pola z żółtym tłem informują o konieczności ich wypełnienia.

Przycisk  Drukuj  spowoduje  wywołanie  w  nowym  oknie
podglądu wydruku Księgi Zgonów. Z okna podglądu wydruku
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istnieje  możliwość  przesłania  go  do  określonej  drukarki  lub
zapisania  jako  plik  Adobe  PDF  Files  (*.pdf).  Przycisk
Zamknij  spowoduje  zamknięcie  okna  z  kryteriami  wydruku
Księgi.

przycisk umożliwia przegląd  danych  zgonu  pacjenta.  Więcej

informacji na ten temat znajduje w rozdziale: Zgon .

7.12 Obsługa zakażeń szpitalnych

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  zakażenia  jest  ściśle  związane  z  pacjentami
przebywającymi  na  oddziałach  szpitalnych.  W  związku  z  tym  w  module  Oddział
stworzono  funkcjonalność  Zakażenia  szpitalne.  Jej  zadaniem  jest  gromadzenie
informacji  na  temat  zaistniałych  przypadków  zakażeń,  wykrycie  drobnoustrojów
alarmowych, jak również sporządzanie zgłoszeń chorób.

Funkcjonalność  Zakażenia  szpitalne  obejmuje  zarówno  sferę  zakażeń  biernych,
jak  i  czynnych.  W  ramach  obu  tych  sfer  opcja  zakażeń  szpitalnych  umożliwia
sporządzanie  Indywidualnych  Kart  Rejestracji  Zakażenia  Szpitalnego  (IKRZS),
Indywidualnych Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego (IKRDA) oraz zgłoszeń
zachorowań  (podejrzeń  zachorowań).  W  ramach  zakażeń  czynnych  program
dodatkowo  umożliwia  prowadzenie  kart  obserwacji.  Bierna  rejestracja  zakażeń  w
module Oddział dostępna jest w standardzie, natomiast czynna rejestracja zakażeń
dostępna jest dla klientów posiadających odpowiednią licencje.

Funkcjonalność zakażeń szpitalnych (bierna i  czynna rejestracja zakażeń)  znajduje
się na pierwszym ekranie modułu oddział, jako grupa zadaniowa Zakażenia:

Bierna rejestracja zakażeń:

Czynna rejestracja zakażeń:

450
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Obie wersje Zakażeń szpitalnych szerzej opisane zostały w kolejnych rozdziałach:

· Bierna rejestracja zakażeń

· Czynna rejestracja zakażeń .

7.12.1 Bierna rejestracja zakażeń

W ramach zakażeń biernych program umożliwia sporządzanie i przeglądanie:

· Indywidualnych Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego (IKRZS )

· Indywidualnych Kart Rejestracji Drobnoustroju/Czynnika Alarmowego (RIKDA ) 

· Kart zgłoszeń zachorowań (podejrzeń zachorowań).

7.12.1.1 Rejestr IKRZS

666
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Wybór  opcji  Zakażenia  Szpitalne  spowoduje  wywołanie  listy  pacjentów  ze
zdefiniowanymi Indywidualnymi Kartami Rejestracji Zakażenia Szpitalnego (IKRZS)
w bieżącym oddziale szpitalnym. Także poprzez kliknięcie w ikonę lub nazwę grupy
zadaniowej Zakażenia zostanie wywołany rejestr IKRZS.

W  sekcji  Kryteria  istnieje  możliwość  wyszukania  pacjentów  z  zarejestrowanymi
IKRZS,  według  wybranych  kryteriów  wyszukiwania.  Wyszukiwanie  pacjentów  z
IKRZS zawsze odbywa się na poziomie bieżącego oddziału szpitalnego, co sugeruje
wypełnione właściwą jednostką i zablokowane do edycji pole Oddział.

Kolumna Nr karty jest wypełniana w momencie weryfikacji karty. Jeżeli w kolumnie
nie  ma  wpisu  (jest  pusta)  oznacza  to,  że  dla  wybranego  pacjenta  jest  założona
karta IKRZS, lecz dane nie zostały zweryfikowane przez personel medyczny.

Za  pomocą  przycisków  poleceń  widocznych  na  dole  opisywanego  okna  istnieje
możliwość wykonania dodatkowych działań:

użycie  tego  przycisku  powoduje  wygenerowanie/wydrukowanie
wybranej z rejestru Karty Rejestracyjnej Zakażenia Szpitalnego.

przycisk  ten  umożliwia  zdefiniowanie  dla  wybranego  pacjenta

nowej IKRZS. Patrz rozdział: IKRZS .

przycisk ten działa tak samo jak dwuklik na wybranej  pozycji  -
umożliwia przegląd oraz edycję szczegółowych danych wybranej

IKRZS. Patrz rozdział: IKRDA .

przycisk ten umożliwia usunięcie wybranej/zaznaczonej pozycji z
tabeli  danych.  Usunięcie  zweryfikowanej  karty  IKRZS  jest
możliwe  tylko  po  uprzednim  usunięciu  weryfikacji.  Nie  można
usunąć  weryfikacji  z  karty  IKRZS  innej  niż  ostatnio
zweryfikowanej.

7.12.1.1.1  IKRZS

Tworzenie Indywidualnej Karty Rejestracji Zakażenia Szpitalnego rozpoczyna się od
użycia przycisku Dodaj, który znajduje się w dolnej części okna z rejestrem IKRZS.
Pojawi się wówczas dodatkowa chmura z polem słownikowym Pobyt pacjenta, za

667

671



Obsługa zakażeń szpitalnych 

668 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Bierna rejestracja zakażeń

pomocą którego wywoływane jest okno modalne Słownik pobytów pacjentów:

Listę pobytów ograniczyć można do bieżącego oddziału  lub  do wszystkich pobytów
poprzez wybór właściwego folderu w górnej  części  słownika.  Aby  wybrać  pacjenta
należy podświetlić go na liście i kliknąć przycisk Wybierz. Następnym krokiem jest
wypełnienie Indywidualnej  Karty Rejestracji  Zakażenia  Szpitalnego  dla  wybranego
pacjenta:

Definiowanie IKRZS polega na wypełnieniu poszczególnych zakładek tematycznych
wywołanego ekranu. Są nimi:

· Dane  ogólne  -  z  danymi  dotyczącymi  karty  (numer  karty,  data  jej
wypełnienia)  oraz  informacjami  o  rozpoznaniach.  Podgląd  pierwszej  zakładki
znajduje się na rysunku powyżej

· Wywiad/Leki - informacje o wywiadzie lekarskim oraz o przyjmowanych przez
pacjenta  lakach.  Na  zakładce  tej  istnieje  możliwość  kopiowania  wywiadu  i
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epikryzy z historii choroby

· Ryzyko zakażenia - informacje dotyczące ryzyka zakażenia

· Dane zakażenia - dane dotyczące zakażenia szpitalnego

· Opis  badań  potwierdzających  zakażenia  -  informacje  o  badaniach
potwierdzających wystąpienie zakażenia

· Chorzy  operowani  -  informacje  dotyczące  operacji  pacjenta  związanych  z
zakażeniem

· Kobieta rodząca/dzieci - dane związane z ciążą, porodem oraz dzieckiem

· Opisy/Potwierdzenia - miejsce gdzie dokonuje się weryfikacji karty.

Po  wprowadzeniu  wszystkich  danych,  czyli  po  wypełnieniu  wszystkich  zakładek
tematycznych  zaprezentowanych  na  powyższych  rysunkach,  należy  zatwierdzić
wprowadzone  dane  przyciskiem  Zapisz.  Jeżeli  następuje  potrzeba  zmiany
wprowadzonych  danych,  można  je  zmieniać  poprzez  tryb  edycji.  Należy  wówczas
wprowadzić  kartę  w  tryb  edycji  poprzez  wybór  właściwej  pozycji  w  oknie  z  listą
pacjentów z IKRZS i użycie przycisku Edytuj, wprowadzić/zmienić  wybrane dane i
zatwierdzić  je  ponownie  za  pomocą  przycisku  Zapisz.  Z  poziomu.  Po  zapisaniu
wprowadzonych danych można także dokonać:

· przeglądu informacji o pacjencie – przycisk Dane Pacjenta

· wydrukowania karty IKRZS dla wybranego pacjenta – przycisk Drukuj

· skopiowania danych z karty IKRZS do rejestru Indywidualnej  Karty Rejestracji
Drobnoustroju Alarmowego (IKRDA) - przycisk Kopiuj kartę.

Ostatnim  krokiem  będzie  weryfikacja  karty.  Wykonywana  jest  wówczas,  gdy
wypełnianej karcie ma zostać nadany numer. Weryfikacji można dokonać później  –
tj.  po  wprowadzeniu  i  zatwierdzeniu  danych.  Weryfikacji  dokonuje  się  w
opisywanym  ekranie,  w  zakładce  Opis/Potwierdzenie  poprzez  użycie  przycisku
Weryfikuj  kartę.  Weryfikacja  powoduje  zablokowanie  możliwości  edycji  karty.
Tylko  użytkownik  z  odpowiednimi  uprawnieniami  może  wycofać  weryfikację
(przycisk Wycofaj weryfikację), a tym samym umożliwić ponowną edycję karty.

Sposób nadawania numeru karty podczas weryfikacji:

· nadawanie pierwszego wolnego numeru (w ramach roku)

· zapamiętywanie nadanego numeru podczas wycofywania weryfikacji

· przypisanie zapamiętanego numeru karty podczas powtórnej  weryfikacji  (jeżeli
nie zmienił się rok weryfikacji).
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7.12.1.2 Rejestr IKRDA

Wybór  opcji  Zgłoszenia  Drobnoustroju  spowoduje  wywołanie  listy  pacjentów  z
Rejestru  Indywidualnych  Kart  Drobnoustroju/Czynnika  Alarmowego  w  bieżącym
oddziale szpitalnym.

W  sekcji  Kryteria  istnieje  możliwość  wyszukania  pacjentów  z  IKRDA  według
wybranych  kryteriów  wyszukiwania.  Wyszukiwanie  pacjentów  z  IKRDA  zawsze
odbywa  się  na  poziomie  bieżącego  oddziału  szpitalnego,  co  sugeruje  wypełnione
właściwą jednostką i zablokowane do edycji pole Oddział.

Za  pomocą  przycisków  poleceń  widocznych  na  dole  opisywanego  okna  istnieje
możliwość wykonania dodatkowych działań:

użycie  tego  przycisku  powoduje  wygenerowanie/wydrukowanie
wybranej z rejestru Karty Rejestracyjnej Zakażenia Szpitalnego.
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przycisk  ten  umożliwia  zdefiniowanie  dla  wybranego  pacjenta

nowej IKRZS. Patrz rozdział: IKRZS .

przycisk ten działa tak samo jak dwuklik na wybranej  pozycji  -
umożliwia przegląd oraz edycję szczegółowych danych wybranej

IKRDA. Patrz rozdział: IKRDA .

przycisk ten umożliwia usunięcie wybranej/zaznaczonej pozycji z
tabeli  danych.  Usunięcie  zweryfikowanej  karty  IKRZS  jest
możliwe  tylko  po  uprzednim  usunięciu  weryfikacji.  Nie  można
usunąć  weryfikacji  z  karty  IKRZS  innej  niż  ostatnio
zweryfikowanej.

7.12.1.2.1  IKRDA

Przycisk  Dodaj  w  oknie  rejestru  IKRDA(Rejestr  IKRDA )  spowoduje  wywołanie
okna,  umożliwiającego  wprowadzenie  danych  Indywidualnej  Karty  Rejestracji
Drobnoustroju \ Czynnika Alarmowego:

Opis  poszczególnych  zakładek  okna  jest  tożsamy  z  tym  znajdującym  się  w

rozdziale: IKRZS .

7.12.1.3 Rejest kart zgłoszeń zachorowań

Wybór opcji  Zgłoszenia  Chorób  z  ekranu  głównego  aplikacji  Oddział  spowoduje
wywołanie Rejestru Zgłoszeń Zachorowań.
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Okno to wygląda następująco:

W  sekcji  Kryteria  pole  Rejestr  pozwala  zawęzić  listę  pacjentów,  do  tych
zarejestrowanych za pomocą określonego formularza. 

 

Określenie odpowiedniego formularza nie tylko zawęża listę pacjentów, ale także za
pomocą  przycisku  Dodaj  i  określeniu  ze  Słownika  pobytów  pacjentów  pobytu
pacjenta system wywoła wybrany przez użytkownika formularz. W systemie można
wybrać następujące formularze:

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  AIDS  lub
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zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę
przenoszoną droga płciową

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę
zakaźną

· Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę

· Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej. 

Po  wyborze  odpowiedniego  formularza  i  oznaczeniu  pobytu  ze  słownika  system
wywoła  odpowiedni  formularz,  np.  Formularz  zgłoszenia  zachorowania
(podejrzenia zachorowania) na AIDS  lub  zgłoszenia zakażenia (podejrzenia
zakażenia) HIV:

Więcej  na  temat  można  znaleźć  w  rozdziale:  Rejestr  formularzy  zgłoszeń  o

zachorowaniach .

7.12.2 Czynna rejestracja zakażeń

W ramach zakażeń czynnych system umożliwia przegląd oraz rejestrację:

· Indywidualnych  Kart  Zakażeń  Szpitalnych  -  Indywidualna  Karta  Rejestracji

Zakażenia Szpitalnego

· Indywidualnych  Kart  Drobnoustroju  Alarmowego  -  Indywidualna  Karta

Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego

· Kart obserwacji (pomocniczych) - Rejestr kart pomocniczych

· Formularzy  zgłoszeń  zachorowań  -  Rejestr  formularzy  zgłoszeń  o

zachorowaniach

· Czynników alarmowych - Czynniki alarmowe .
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7.12.2.1 Rejestr IKRZS

Wybór  opcji  Zakażenia  Szpitalne  opisywanej  grupy  zadaniowej  spowoduje
wywołanie  listy  pacjentów  ze  zdefiniowanymi  Indywidualnymi  Kartami  Rejestracji
Zakażenia  Szpitalnego  (IKRZS)  w  bieżącym  oddziale  szpitalnym.  Także  poprzez
kliknięcie  w  ikonę  lub  nazwę  grupy  zadaniowej  Zakażenia,  zostanie  wywołany
rejestr IKRZS.
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W  sekcji  Kryteria  istnieje  możliwość  wyszukania  pacjentów  z  zarejestrowanymi
IKRZS  według  wybranych  kryteriów  wyszukiwania.  Wyszukiwanie  pacjentów  z
IKRZS zawsze odbywa się na poziomie bieżącego oddziału szpitalnego, co sugeruje
wypełnione właściwą jednostką i zablokowane do edycji pole Oddział.

Kolumna Nr karty jest wypełniana w momencie weryfikacji karty. Jeżeli w kolumnie
nie  ma  wpisu  (jest  pusta)  oznacza  to,  że  dla  wybranego  pacjenta  jest  założona
karta IKRZS, lecz dane nie zostały zweryfikowane przez personel medyczny.

Za  pomocą  przycisków  poleceń  widocznych  na  dole  opisywanego  okna  istnieje
możliwość wykonania dodatkowych działań:

użycie  przycisku  umożliwia  wydrukowanie  rejestru  IKRZS  na
podstawie  określonych  wcześniej  parametrów.  Parametry
wydruku rejestru ustawić można w wywołanej chmurze:

przycisk umożliwia zdefiniowanie dla wybranego pacjenta nowej
IKRZS. Patrz rozdział: Indywidualna Karta Rejestracji Zakażenia

Szpitalnego .

przycisk  działa  tak  samo  jak  dwuklik  na  wybranej  pozycji  -
umożliwia przegląd oraz edycję szczegółowych danych wybranej
IKRZS. Patrz rozdział: Indywidualna Karta Rejestracji Zakażenia

Szpitalnego .

przycisk  umożliwia  usunięcie  wybranej/zaznaczonej  pozycji  z
tabeli  danych.  Usunięcie  zweryfikowanej  karty  IKRZS  jest
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możliwe  tylko  po  uprzednim  usunięciu  weryfikacji.  Nie  można
usunąć  weryfikacji  z  karty  IKRZS  innej  niż  ostatnio
zweryfikowanej.

Przycisk udostępnia ukrytą zakładkę, zawierającą sekcję tematyczną Szczegóły:

7.12.2.1.1  Indywidualna Karta Rejestracji Zakażenia Szpitalnego

Tworzenie Indywidualnej Karty Rejestracji Zakażenia Szpitalnego rozpoczyna się od
użycia przycisku Dodaj, który znajduje się w dolnej  części  okna z  listą  pacjentów
posiadających IKRZS. Pojawi się wówczas okno Słownik pobytów pacjentów:

Listę pobytów ograniczyć można do bieżącego oddziału  lub  do wszystkich pobytów
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poprzez wybór właściwego folderu w górnej  części  słownika.  Aby  wybrać  pacjenta
należy podświetlić  go na liście i  kliknąć  w  przycisk  Wybierz.  Następnym  krokiem
jest  wypełnienie  Indywidualnej  Karty  Rejestracji  Zakażenia  Szpitalnego  dla
wybranego pacjenta:

Definiowanie  IKRZS  polega  na  wypełnieniu  właściwymi  danymi  poszczególnych
zakładek tematycznych wywołanego okna. Są nimi:

· Dane  ogólne  -  z  danymi  osobowymi  pacjenta,  informacjami  dotyczącymi
przyjęcia  pacjenta  (data,  oddział,  tryb,  itd)  oraz  informacjami  o  rozpoznaniach.
Podgląd pierwszej zakładki znajduje się na rysunku powyżej.:

· Wywiad/Leki  -  informacje  o  wywiadzie  lekarskim  oraz  o  przyjmowanych  przez
pacjenta  lakach.  Na  zakładce  tej  istnieje  możliwość  kopiowania  wywiadu  i
epikryzy z historii choroby:

· Ryzyko zakażenia - informacje dotyczące ryzyka zakażenia:
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· Dane zakażenia - dane dotyczące zakażenia szpitalnego:

· Opis  badań  potwierdzających  zakażenia  -  informacje  o  badaniach
potwierdzających wystąpienie zakażenia:
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· Chorzy  operowani  -  informacje  dotyczące  operacji  pacjenta  związanych  z
zakażeniem:

· Kobieta rodząca/dzieci - dane związane z ciążą, porodem oraz dzieckiem:

· Opisy/Potwierdzenia - miejsce gdzie dokonuje się weryfikacji karty:
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Po  wprowadzeniu  wszystkich  danych,  czyli  po  wypełnieniu  wszystkich  zakładek
tematycznych  zaprezentowanych  na  powyższych  rysunkach,  należy  zatwierdzić
wprowadzone dane przyciskiem poleceń Zapisz. Jeżeli  następuje  potrzeba  zmiany
wprowadzonych  danych,  można  je  zmieniać  poprzez  tryb  edycji.  Należy  wówczas
wprowadzić  kartę  w  tryb  edycji  poprzez  wybór  właściwej  pozycji  w  oknie  z  listą
pacjentów z IKRZS i użycie przycisku Edytuj, wprowadzić/zmienić  wybrane dane i
zatwierdzić  je  ponownie  za  pomocą  przycisku  Zapisz.  Z  poziomu.  Po  zapisaniu
wprowadzonych danych można także dokonać:

· przeglądu informacji o pacjencie – przycisk Dane Pacjenta

· wydrukowania karty IKRZS dla wybranego pacjenta – przycisk Drukuj

· skopiowania danych z karty IKRZS do rejestru Indywidualnej  Karty Rejestracji
Drobnoustroju Alarmowego (IKRDA) - przycisk Kopiuj kartę.

Ostatnim  krokiem  będzie  weryfikacja  karty.  Wykonywana  jest  wówczas,  gdy
wypełnianej karcie ma zostać nadany numer. Weryfikacji można dokonać później  –
tj.  po  wprowadzeniu  i  zatwierdzeniu  danych.  Weryfikacji  dokonuje  się  w
opisywanym  ekranie,  w  zakładce  Opis/Potwierdzenie  poprzez  użycie  przycisku
Weryfikuj  kartę.  Weryfikacja  powoduje  zablokowanie  możliwości  edycji  karty.
Tylko  użytkownik  z  odpowiednimi  uprawnieniami  może  wycofać  weryfikację
(przycisk Wycofaj weryfikację), a tym samym umożliwić ponowną edycję karty.

Sposób nadawania numeru karty podczas weryfikacji:

· Nadawanie pierwszego wolnego numeru (w ramach roku)

· Zapamiętywanie nadanego numeru podczas wycofywania weryfikacji

· Przypisanie zapamiętanego numeru karty podczas powtórnej  weryfikacji  (jeżeli
nie zmienił się rok weryfikacji).

7.12.2.2 Indywidualna Karta Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego

Indywidualną  Kartę  Rejestracji  Drobnoustroju  Alarmowego\Czynnika
Alarmowego  zakłada  się  analogicznie  jak  Indywidualną  Kartę  Rejestracji

Zakażenia  Szpitalnego ,  z  tą  różnicą,  że  używając  opcji  Kopiuj  kartę  -  dane
zawarte w karcie zostaną przeniesione do rejestru IKRZS. Po wykonaniu kopii karty
można ją dowolnie modyfikować, przy czym wprowadzenie zmian na jednej  karcie
nie  skutkuje  taki  samymi  zmianami  na  drugiej.  Kopiowanie  karty  jest  operacją
jednorazową;  program  sprawdza  czy  taka  kopia  została  już  wykonania  i  blokuje

674
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możliwość  ponownego  skopiowania  karty.  Stanowi  to  zabezpieczenie  przed
wielokrotnym  kopiowaniem  kart.  Operacja  ponownego  skopiowania  karty  możliwa
jest po uprzednim skasowaniu wcześniejszej kopii.

Opis  Rejestru  Indywidualnych  Kart  Drobnoustroju/Czynnika  Alarmowego  znajduje
się w rozdziale: RIKDA.

7.12.2.3 Rejestr kart pomocniczych

Wybór  opcji  Karty  Pomocnicze  grupy  zadaniowej  Zakażenia  spowoduje
wywołanie  rejestru  kart  pomocniczych.  Rejestr  ten  nie  wyświetla  wszystkich
zdefiniowanych Kart Pomocniczych w wybranym oddziale, tylko listę kart wybranego
rodzaju. Rodzaj  kart  jakie mają  zostać  wyświetlone  wybiera  się  z  rozwijalnej  listy
pola Rejestr.
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Rejestr  kart  pomocniczych  zawiera  formularze  służące  ewidencji  bieżących
obserwacji pacjenta. Są to:

· Pacjenci z cewnikiem moczowym;

· Obserwacja dzieci;

· Pacjenci operowani;

· Pacjenci podłączeni do respiratora.

· Obserwacja wkłuć centralnych;

· Obserwacja wkłuć obwodowych.

Obserwacje  te  są  prowadzone  w  ramach  czynnego  nadzoru  nad  zakażeniami.
Zarejestrowanie  niepokojącego  objawu  powinno  skutkować  założeniem  karty
zakażenia, jeśli zostanie ono potwierdzone.

7.12.2.3.1  Pacjenci z cewnikiem moczowym

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart obserwacji pacjenta z cewnikiem należy
w oknie Rejestr kart Pomocniczych wybrać z rozwijalnej listy pola Rejestr opcję
Pacjenci  z cewnikiem moczowym, określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po
czym użyć przycisk Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Obserwacja pacjenta z cewnikiem.
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W górnej części  formularza, w sekcji  tematycznej  Dane ogólne znajdują się dane
identyfikujące pacjenta: Imię, Nazwisko, Oddział, Nr księgi  oddziałowej  oraz księgi
głównej. 

Poniżej,  w  sekcji  tematycznej  Założenie  cewnika  moczowego  znajdują  się
informacje dotyczące daty  oraz  rodzaju  założonego  cewnika,  a  także  informację  o
osobie, która go założyła. 

Dane z obserwacji w sekcji Objawy, rejestrowane są w postaci tabeli  z  kolumnami
zawierającymi  Objawy,  Datę  obserwacji,  Osobę  przeprowadzającą
obserwację oraz Uwagi. W celu rejestrowania kolejnych obserwacji należy kliknąć
na przycisk Dodaj  pod  tabelą w celu  dodania  kolejnego  wiersza  tabeli.  Po  prawej
stronie,  także  pod  tabelą  znajdują  się  przyciski  Góra  i  Dół  pozwalające
uporządkować kolejne obserwacje. W przypadku błędnego wprowadzenia obserwacji
istnieje możliwość jej usunięcia poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. 

W  sekcji  tematycznej  Uwagi,  w  polu  testowym  można  wprowadzić  dodatkowe
uwagi  dotyczące  obserwacji  pacjenta  z  założonym  cewnikiem.   W  ostatniej  sekcji
tematycznej  Zdjęcie  cewnika  moczowego  w  opisywanym  formularzu  należy
wprowadzić datę i godzinę oraz osobę zdejmującą cewnik moczowy.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie
Pacjenci z cewnikiem moczowym.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru kart  pomocniczych, podświetlić, a następnie  kliknąć   w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność  użyciem  przycisku  Zapisz.  Jeżeli  czynnik  został  wprowadzony  dla
niewłaściwego  pacjenta  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  go
podświetlić, a następnie użyć przycisku Usuń. 

Wydruk karty możliwy po użyciu przycisku Drukuj.

7.12.2.3.2  Obserwacja dzieci

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart obserwacji dzieci należy w oknie Rejestr
kart  Pomocniczych  wybrać  z  rozwijalnej  listy  pola  Rejestr  opcję  Obserwacja
dzieci, określić pozostałe kryteria wyszukiwania, po czym użyć przycisku Szukaj. 
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Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Obserwacja dzieci.

W górnej części formularza, w sekcji tematycznej Dane pacjenta znajdują się dane
identyfikujące pacjenta: Imiona, Nazwisko, Data urodzenia, Data przyjęcia. 

Poniżej, w sekcji tematycznej Rozpoznanie znajduje się rozpoznanie wstępne. Pod
rozpoznaniem umieszczona jest  tabela, w której  rejestrowane są Czynniki  ryzyka
wraz  z  liczbą  wystąpień  oraz  okresem  występowania  w  dniach.  Pod  tabelą
znajdują  się  przyciski  Dodaj  oraz  Usuń  pozwalające  uzupełnić  listę  o  dodatkowe
czynniki  ryzyka  lub  usunąć  omyłkowo  dodaną  pozycję.  Po  prawej  stronie,  pod  tą
sama tabelą znajdują się przyciski  Góra i  Dół  pozwalające uporządkować czynniki
w odpowiedniej  kolejności. Pod  czynnikami  ryzyka  w  analogiczny  sposób  można
rejestrować Objawy kliniczne wraz z Datą wystąpienia objawu. Obok znajduje
się lista, z której można wybrać Postać kliniczną zakażenia. Poniżej  wyświetlana
jest  Data  wypisu  oraz  Rozpoznanie  końcowe,  jeżeli  pacjent  jest  w  trakcie
wypisu lub po nim.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie
Obserwacja dzieci.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru  kart  pomocniczych,  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność kliknięciem na przycisk  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
niewłaściwego  pacjenta  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  ją
podświetlić a następnie kliknąć w przycisk Usuń. 

Wydruk karty  możliwy  jest  z  poziomu  jej  formularza  po  użyciu  przycisku  poleceń
Drukuj.



685Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Obsługa zakażeń szpitalnych 

Czynna rejestracja zakażeń

7.12.2.3.3  Pacjenci operowani

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart pacjentów operowanych należy w oknie
Rejestr kart Pomocniczych wybrać z rozwijalnej listy pola Rejestr opcję Pacjenci
operowani,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po  czym  użyć  przycisku
Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Pacjenci operowani.

W górnej części  formularza, w sekcji  tematycznej  Dane ogólne znajdują się dane
identyfikujące  pacjenta:  Imię,  Nazwisko,  Data  urodzenia,  Data  przyjęcia,
Oddział, Numer księgi oddziałowej oraz księgi głównej, Płeć. 

Poniżej,  w  sekcji  tematycznej  Informacje  znajdują  się  informacje  dotyczące
operacji. Na karcie należy zarejestrować Miejsce operacji oraz Datę rozpoczęcia,
stan  chorego  wg  klasyfikacji  ASA,  Czystość  pola  operacji  oraz  rodzaj
znieczulenia i operacji. Po prawej stronie należy określić czy miał miejsce uraz,
czy  operacja  była  nagła,  czy  wykonano  wszczep,  wideochirurgia,
wieloproceduralny. Poniżej w polu tekstowym można zamieścić dodatkowy opis.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie
Pacjenci operowani.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru  kart  pomocniczych,  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność kliknięciem na przycisk  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
niewłaściwego  pacjenta  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  ją
podświetlić a następnie kliknąć w przycisk Usuń. 

Wydruk karty możliwy jest z poziomu jej formularza po użyciu przycisku Drukuj.
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7.12.2.3.4  Pacjenci podłączeni do respiratora

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart  pacjentów podłączonych do  respiratora
należy w oknie Rejestr kart Pomocniczych wybrać z rozwijalnej listy pola Rejestr
opcję  Pacjenci  podłączeni  do  respiratora,  określić  pozostałe  kryteria
wyszukiwania, po czym użyć przycisku Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Pacjenci podłączeni do respiratora.

W górnej części  formularza, w sekcji  tematycznej  Dane ogólne znajdują się dane
identyfikujące pacjenta: Imię, Nazwisko, Oddział, Nr księgi  oddziałowej  oraz księgi
głównej. 

Poniżej, w sekcji tematycznej Podłączenie do respiratora znajdują się informacje
dotyczące  daty  i  godziny  podłączenia,  jak  również  rodzaju  i  osoby  podłączającej
respirator. 

Informacje  dotyczące  zaobserwowanych  objawów  umieszcza  się  w  tabeli  danych
sekcji  tematycznej  Objawy,  podając  Objaw,  Osobę  przeprowadzającą
obserwację,  Datę  obserwacji  oraz  ewentualne  Uwagi.  Kolejne  obserwacje
dodaje się/usuwa za pomocą przycisków Dodaj/Usuń oraz porządkuje za pomocą
przycisków Góra/Dół.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie
Pacjenci podłączeni do respiratora.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru kart  pomocniczych, podświetlić, a następnie  kliknąć   w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność kliknięciem na przycisk  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
niewłaściwego  pacjenta,  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  ją
podświetlić a następnie kliknąć przycisk w Usuń. 

Wydruk karty możliwy jest z poziomu jej formularza po użyciu przycisku Drukuj.
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7.12.2.3.5  Obserwacja wkłuć centralnych

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart  obserwacji  wkłuć centralnych  należy  w
oknie  Rejestr  kart  Pomocniczych  wybrać  z  rozwijalnej  listy  pola  Rejestr  opcję
Obserwacja  wkłuć  centralnych,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po
czym użyć przycisk poleceń Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: obserwacja wkłuć centralnych.

W górnej części  formularza, w sekcji  tematycznej  Dane ogólne znajdują się dane
identyfikujące  pacjenta:  Imię,  Nazwisko,  Oddział  pobytu  pacjenta,  Numer
księgi oddziałowej oraz księgi głównej. 

Poniżej, w sekcji tematycznej Założenie kaniuli znajdują się informacje dotyczące
założonej  kaniuli:  data  i  godzina,  miejsce  wkłucia,  rodzaj  opatrunku,  osoba
zakładająca oraz tabela danych z rodzajem venflonu i jego ilością. 

Pod danymi dotyczącymi wkłucia, kolejnej sekcji tematycznej Obserwacja miejsca
wkłucia, znajduje się tabela, w której  wprowadzane są dane z obserwacji  miejsca
wkłucia. W tabeli odnotowywana jest  data i  godzina obserwacji, dodatkowe uwagi,
obserwowane  objawy  (legenda  obserwowanych  objawów  znajduje  się  w  dolnej
części  okna).  Ostatnia  kolumna  zawiera  imię  i  nazwisko  osoby  przeprowadzającej
obserwację. 

Pod tabelą obserwacji, w sekcji tematycznej Usunięcie kaniuli znajdują się pola, w
których  należy  wprowadzić  datę  i  godzinę  usunięcia  kaniuli  oraz  określić  osobę
usuwającą.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie
Obserwacja wkłuć centralnych.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru kart  pomocniczych, podświetlić, a następnie  kliknąć   w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność kliknięciem na przycisk  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
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niewłaściwego  pacjenta  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu  należy  ją
podświetlić, a następnie kliknąć w przycisk Usuń. 

Wydruk karty możliwy jest z poziomu jej formularza, po użyciu przycisku Drukuj.

7.12.2.3.6  Obserwacja wkłuć obwodowych

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart obserwacji dzieci należy w oknie Rejestr
kart  Pomocniczych  wybrać  z  rozwijalnej  listy  pola  Rejestr  opcję  Obserwacja
wkłuć  obwodowych,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po  czym  użyć
przycisku  Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Obserwacja wkłuć obwodowych.

W górnej części  formularza, w sekcji  tematycznej  Dane ogólne znajdują się dane
identyfikujące  pacjenta:  Imię,  Nazwisko,  Oddział  pobytu  pacjenta,  Numer
księgi oddziałowej oraz księgi głównej. 

Poniżej, w sekcji tematycznej Założenie kaniuli, znajdują się informacje dotyczące
założonej  kaniuli;:  data i  godzina, miejsce wkłucia, rodzaj  opatrunku,  osoba
zakładająca oraz tabela danych z rodzajem venflonu i jego ilością. 

Pod danymi dotyczącymi wkłucia, kolejnej sekcji tematycznej Obserwacja miejsca
wkłucia, znajduje się tabela, w której  wprowadzane są dane z obserwacji  miejsca
wkłucia. W tabeli odnotowywana jest  data i  godzina obserwacji, dodatkowe uwagi,
obserwowane  objawy  (legenda  obserwowanych  objawów  znajduje  się  w  dolnej
części  okna).  Ostatnia  kolumna  zawiera  imię  i  nazwisko  osoby  przeprowadzającej
obserwację. 

Pod tabelą obserwacji, w sekcji  tematycznej  Usunięcie kaniuli, znajdują się pola,
w których należy  wprowadzić  datę  i  godzinę  usunięcia  kaniuli  oraz  określić  osobę
usuwającą.

Po  wypełnieniu  karty,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzona karta znajdzie się na liście kart  pomocniczych w grupie



689Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Obsługa zakażeń szpitalnych 

Czynna rejestracja zakażeń

Obserwacja wkłuć obwodowych.

Jeżeli  karta wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy ją odszukać w tabeli
rejestru kart  pomocniczych, podświetlić, a następnie  kliknąć   w  przycisk  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność kliknięciem na przycisk  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
niewłaściwego  pacjenta,  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  ją
podświetlić a następnie kliknąć przycisk Usuń. 

Wydruk karty możliwy jest  z poziomu jej  formularza,  po  użyciu  przycisku  poleceń
Drukuj.

7.12.2.3.7  Ocena ryzyka zakażenia

W celu wyświetlenia zarejestrowanych kart  oceny ryzyka zakażenia należy w oknie
Rejestr kart  Pomocniczych  wybrać z rozwijalnej  listy pola Rejestr opcję  Ocena
ryzyka  zakażenia,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po  czym  użyć
przycisku Szukaj. 

Aby  zarejestrować  nową  kartę  pomocniczą,  należy  kliknąć  w  przycisk  Dodaj.  Tak
samo jak podczas dodawania każdej  nowej  karty  pomocniczej,  wywołany  zostanie
Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt  pacjenta,  dla
którego  chcemy  założyć  kartę.  Po  wyborze  właściwego  pobytu/pacjenta,
wyświetlony zostanie formularz: Ocena ryzyka zakażenia.

Karta  oceny  ryzyka  zakażenia  to  formularz  z  podpiętym  właściwym  elementem
leczenia.
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7.12.2.4 Rejestr formularzy zgłoszeń o zachorowaniach

Wybór  opcji  Zgłoszenia  Chorób  grupy  zadaniowej  Zakażenia  spowoduje
wywołanie  rejestru  zgłoszeń  zachorowań.  Rejestr  ten  nie  wyświetla  wszystkich
zdefiniowanych  Formularzy  zgłoszenia  choroby  w  wybranym  oddziale,  tylko  listę
formularzy  wybranego  rodzaju.  Rodzaj  formularzy  jakie  mają  zostać  wyświetlone
wybiera się z rozwijalnej listy pola Rejestr.

Rejestr  formularzy  zgłoszenia  choroby  zawiera  informacje  o  sporządzonych
zgłoszeniach  lub  podejrzeniach  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  6  września  2001  r.  o
chorobach  zakaźnych  i  zakażeniach  (Dz.  U.  Nr  126,  poz.  1384,  z  późn.  zm.)  i
stosownych rozporządzeń. Są to:

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  AIDS  lub
zgłoszenie zakażenia na (podejrzenia zakażenia) HIV

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę
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przenoszoną drogą płciową

· Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę
zakaźną

· Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę

· Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej.

7.12.2.4.1  Zgłoszenie zachorowania na AIDS

W celu wyświetlenia zarejestrowanych formularzy zgłoszenia zachorowania na AIDS
lub  zgłoszenia  zakażenia  HIV  należy  w  oknie  Rejestr  Zgłoszeń  Zachorowań
wybrać  z  rozwijalnej  listy  pola  Rejestr  opcję  Formularz  zgłoszenia
zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  AIDS  lub  zgłoszenie
zakażenia  na  (podejrzenia  zakażenia)  HIV,  określić  pozostałe  kryteria
wyszukiwania, po czym użyć przycisku Szukaj. 

Aby zarejestrować nowy formularz, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Tak samo jak
podczas dodawania każdego nowego formularza zgłoszenia zachorowania, wywołany
zostanie  Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt
pacjenta,  dla  którego  chcemy  zdefiniować  formularz.  Po  wyborze  właściwego
pobytu/pacjenta, wyświetlony zostanie ekran z właściwym formularzem  zgłoszenia
zachorowania.

Na  formularzu  zgłoszenia  należy  zarejestrować  czego  dotyczy  Zgłoszenie
(Podejrzenie  zachorowania  na  AIDS,  Podejrzenie  zakażenia  HIV,  Zachorowanie  na
AIDS, Zakażenie HIV), następnie rejestruje się rozpoznaną chorobę oraz datę jej
rozpoznania,  a  także  lekarza  zgłaszającego  (możliwość  wyboru  ze  słownika
lekarzy). 

Poniżej, w sekcji tematycznej  Dane chorego  wyświetlane są dane chorego wraz z
adresem zamieszkania. Dodatkowo w polu Wydruk danych można określić, czy na
wydruku mają się pojawić pełne dane czy tylko inicjały pacjenta.

Po  wypełnieniu  zgłoszenia  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  kliknięciem  na
przycisk  Zapisz.  Tak  wprowadzone  zgłoszenie  znajdzie  się  na  liście  rejestru
zgłoszeń  zachorowania  w  grupie  Zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia
zachorowania)  na  AIDS  lub  zgłoszenie  zakażenia  (podejrzenie  zakażenia)
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HIV.

Jeżeli  zgłoszenie  wymaga  uzupełnienia  lub  zmodyfikowania  należy  wyszukać  je  w
tabeli,  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  przycisk  Edytuj  i  uzupełnić  o  brakujące
informacje. Jeżeli  zgłoszenie zostało  wprowadzona  dla  niewłaściwego  pacjenta  lub
wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  je  podświetlić,  a  następnie  kliknąć
przyciskUsuń. 

Wydruk  zgłoszenia  możliwy  jest  z  poziomu  jego  formularza,  po  użyciu  przycisku
poleceń Drukuj.

7.12.2.4.2  Zgłoszenie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  zachorowania  na
chorobę przenoszoną drogą płciową należy w oknie Rejestr Zgłoszeń Zachorowań
wybrać  z  rozwijalnej  listy  pola  Rejestr  opcję  Formularz  zgłoszenia
zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę  przenoszoną  drogą
płciową, określić pozostałe kryteria wyszukiwania, po czym użyć przycisku Szukaj.
 

Aby zarejestrować nowy formularz, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Tak samo jak
podczas dodawania każdego nowego formularza zgłoszenia zachorowania, wywołany
zostanie  Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt
pacjenta,  dla  którego  chcemy  zdefiniować  formularz.  Po  wyborze  właściwego
pobytu/pacjenta, wyświetlony zostanie ekran z właściwym formularzem  zgłoszenia
zachorowania.

Formularz zgłoszenia podzielony jest na dwie zakładki (Rozpoznanie/Podejrzenie
oraz  Dane  szczegółowe).  Na  pierwszej  zakładce  należy  zarejestrować  czego
dotyczy  Zgłoszenie  (Podejrzenia  zachorowania  czy  Zachorowania),  następnie
rejestruje się rozpoznaną chorobę oraz  datę  jej  rozpoznania,  a  także  lekarza
zgłaszającego (możliwość wyboru ze słownika lekarzy). 

Poniżej, w sekcji tematycznej  Dane chorego  wyświetlane są dane chorego wraz z
adresem zamieszkania.
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Na  drugiej  zakładce  należy  zarejestrować  czy  pacjent  był  już  leczony  na  daną
chorobę,  jeśli  tak  to  gdzie.  Jakie  choroby  weneryczne  przebył  do  tej  pory,
jakie podjęto postępowanie oraz informacje o zgłoszonych kontaktach.

Po  wypełnieniu  zgłoszenia  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  kliknięciem  w
przycisk  Zapisz.  Tak  wprowadzone  zgłoszenie  znajdzie  się  na  liście  rejestru
zgłoszeń  zachorowania  w  grupie  Zgłoszenie  zachorowania  na  chorobę
przenoszoną drogą płciową.

Jeżeli  zgłoszenie  wymaga  uzupełnienia  lub  zmodyfikowania  należy  wyszukać  je  w
tabeli,  podświetlić, a następnie kliknąć w przycisk Edytuj  i  uzupełnić  o  brakujące
informacje. Jeżeli  zgłoszenie zostało  wprowadzona  dla  niewłaściwego  pacjenta  lub
wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  je  podświetlić,  a  następnie  użyć
przycisku Usuń. 

Wydruk  zgłoszenia  możliwy  jest  z  poziomu  jego  formularza,  po  użyciu  przycisku
Drukuj.

7.12.2.4.3  Zgłoszenie zachorowania na chorobę zakaźną

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  zachorowania  na
chorobę  przenoszoną  drogą  płciową,  należy  w  oknie  Rejestr  Zgłoszeń
Zachorowań wybrać z rozwijalnej listy pola Rejestr opcję Formularz zgłoszenia
zachorowania  (podejrzenia  zachorowania)  na  chorobę  przenoszoną  drogą
płciową, określić pozostałe kryteria wyszukiwania, po czym użyć przycisku Szukaj.
 

Aby zarejestrować nowy formularz, należy kliknąć w przycisk Dodaj.  Tak samo jak
podczas dodawania każdego nowego formularza zgłoszenia zachorowania, wywołany
zostanie  Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt
pacjenta,  dla  którego  chcemy  zdefiniować  formularz.  Po  wyborze  właściwego
pobytu/pacjenta, wyświetlony zostanie ekran z właściwym formularzem  zgłoszenia
zachorowania.



Obsługa zakażeń szpitalnych 

694 Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Czynna rejestracja zakażeń

Na  drugiej  zakładce  należy  zarejestrować  czy  pacjent  był  już  leczony  na  daną
chorobę,  jeśli  tak  to  gdzie.  Jakie  choroby  weneryczne  przebył  do  tej  pory,
jakie podjęto postępowanie oraz informacje o zgłoszonych kontaktach.

Po  wypełnieniu  zgłoszenia  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  kliknięciem  w
przycisk  Zapisz.  Tak  wprowadzone  zgłoszenie  znajdzie  się  na  liście  rejestru
zgłoszeń  zachorowania  w  grupie  Zgłoszenie  zachorowania  na  chorobę
przenoszoną drogą płciową.

Jeżeli  zgłoszenie  wymaga  uzupełnienia  lub  zmodyfikowania  należy  wyszukać  je  w
tabeli,  podświetlić, a następnie kliknąć w przycisk Edytuj  i  uzupełnić  o  brakujące
informacje. Jeżeli  zgłoszenie zostało wprowadzona dla niewłaściwego pacjenta, lub
wymaga usunięcia z innego powodu,  należy  je  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  w
przycisk Usuń. 

Wydruk  zgłoszenia  możliwy  jest  z  poziomu  jego  formularza,  po  użyciu  przycisku
poleceń Drukuj.

7.12.2.4.4  Zgłoszenie zachorowania na gruźlicę

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  zachorowania  na
gruźlicę należy w oknie  Rejestr Zgłoszeń Zachorowań  wybrać z rozwijalnej  listy
pola  Rejestr  opcję  Formularz  zgłoszenia  zachorowania  (podejrzenia
zachorowania)  na  gruźlicę,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po  czym
użyć przycisku Szukaj. 

Aby zarejestrować nowy formularz, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Tak samo jak
podczas dodawania każdego nowego formularza zgłoszenia zachorowania, wywołany
zostanie  Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt
pacjenta,  dla  którego  chcemy  zdefiniować  formularz.  Po  wyborze  właściwego
pobytu/pacjenta, wyświetlony zostanie ekran z właściwym formularzem  zgłoszenia
zachorowania.
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Formularz zgłoszenia podzielony jest na dwie zakładki (Rozpoznanie/Podejrzenie
oraz  Dane  uzupełniające).  Na  pierwszej  z  nich  należy  zarejestrować  czego
dotyczy  Zgłoszenie  (Podejrzenia  zachorowania  czy  Zachorowania),  następnie
rejestruje  się  rozpoznaną  chorobę,  datę  jej  rozpoznania,  podstawy
rozpoznania,  oraz  lekarza  zgłaszającego  (możliwość  wyboru  ze  słownika
lekarzy). 

Poniżej, w sekcji tematycznej  Dane chorego  wyświetlane są dane chorego wraz z
adresem zamieszkania.

Na  drugiej  zakładce  należy  zarejestrować  datę  zarejestrowania  oraz  numer
rejestru.  Poniżej  należy  wprowadzić  lokalizację  oraz  stan  bakteriologiczny
choroby.  W  formularzu  powinno  się  wprowadzić  dane  o  wykonanym  szczepieniu
oraz  o  tym  czy  chory  miał  styczność  z  gruźlicą.  Następnie  należy  zarejestrować
dane  dot.  badania  histopatologicznego  oraz  metodę  wykrycia  choroby.  Po  prawej
stronie  można  zarejestrować  dane  dot.  statusu  społecznego,  wykształcenia  oraz
stanu cywilnego, poniżej dane dot. poprzedniego zachorowania na gruźlicę, a także
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wynik badania bakteriologicznego.

Dodatkowo  istnieje  możliwość  wyświetlenia  trzeciej  zakładki  w
opisywanym  formularzu  zgłoszenia:  Badania  kliniczne/Wyniki
leczenia.  Zakładka  ta  aktywna  jest  w  sytuacji,  gdy  w  programie
Dokumentacja  medyczna  powiązany  zostanie  formularz  o
identyfikatorze: 'zach_na_gruzl_2'  z  właściwym elementem leczenia
o  typie  KACHZ  (ZGR  -  Formularz  zgłoszenia  zachorowania
(podejrzenia zachorowania) na gruźlicę).

Na  trzeciej  zakładce  użytkownik  zarejestrować  powinien  dane
dotyczące rodzaju  patogenu  oraz  badania  genetycznego.  Poniżej
wprowadzić  należy  informacje  dotyczące  wrażliwości  pacjenta  na  lek
(Lekowrażliwość). 

Po  wypełnieniu  zgłoszenia  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  kliknięciem  w
przycisk  Zapisz.  Tak  wprowadzone  zgłoszenie  znajdzie  się  na  liście  rejestru
zgłoszeń zachorowania w grupie Zgłoszenie zachorowania na gruźlicę.

Jeżeli  zgłoszenie  wymaga  uzupełnienia  lub  zmodyfikowania  należy  wyszukać  je  w
tabeli,  podświetlić, a następnie kliknąć w przycisk Edytuj  i  uzupełnić  o  brakujące
informacje. Jeżeli  zgłoszenie zostało wprowadzona dla niewłaściwego pacjenta, lub
wymaga usunięcia z innego powodu,  należy  je  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  w
przycisk Usuń. 

Wydruk  zgłoszenia  możliwy  jest  z  poziomu  jego  formularza,  po  użyciu  przycisku
poleceń Drukuj.

7.12.2.4.5  Zgłoszenie zgonu z powodu choroby zakaźnej

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  zachorowania  na
gruźlicę należy w oknie  Rejestr Zgłoszeń Zachorowań  wybrać z rozwijalnej  listy
pola  Rejestr  opcję  Formularz  zgłoszenia  zgonu  (podejrzenia  zgonu)  z
powodu  choroby  zakaźnej,  określić  pozostałe  kryteria  wyszukiwania,  po  czym
użyć przycisku Szukaj. 

Aby zarejestrować nowy formularz, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Tak samo jak
podczas dodawania każdego nowego formularza zgłoszenia zachorowania, wywołany
zostanie  Słownik  pobytów  pacjentów,  w  którym  należy  wyszukać  pobyt
pacjenta,  dla  którego  chcemy  zdefiniować  formularz.  Po  wyborze  właściwego
pobytu/pacjenta, wyświetlony zostanie ekran z właściwym formularzem  zgłoszenia
zachorowania.
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W  formularzu  zgłoszenia  należy  zarejestrować  czego  dotyczy  Zgłoszenie
(Podejrzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, Zgon z powodu choroby zakaźnej),
następnie powinno się uzupełnić rozpoznaną chorobę, datę zgonu, oraz lekarza
zgłaszającego (możliwość wyboru ze słownika lekarzy). 

Poniżej, w sekcji tematycznej  Dane chorego  wyświetlane są dane chorego wraz z
adresem zamieszkania.

Po  wypełnieniu  zgłoszenia  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  kliknięciem  w
przycisk  Zapisz.  Tak  wprowadzone  zgłoszenie  znajdzie  się  na  liście  rejestru
zgłoszeń zachorowania w grupie Zgłoszenie zgonu z powodu choroby zakaźnej.

Jeżeli  zgłoszenie  wymaga  uzupełnienia  lub  zmodyfikowania  należy  wyszukać  je  w
tabeli,  podświetlić, a następnie kliknąć w przycisk Edytuj  i  uzupełnić  o  brakujące
informacje. Jeżeli  zgłoszenie zostało wprowadzona dla niewłaściwego pacjenta, lub
wymaga usunięcia z innego powodu,  należy  je  podświetlić,  a  następnie  kliknąć  w
przycisk Usuń. 

Wydruk  zgłoszenia  możliwy  jest  z  poziomu  jego  formularza,  po  użyciu  przycisku
poleceń Drukuj.

7.12.2.4.6  Zgłoszenie formularzu niebieskiej karty

W  celu  wyświetlenia  zarejestrowanych  formularzy  zgłoszenia  niebieskiej  karty
należy  w  oknie  Dane  pobytu  pacjenta,  w  grupie  danych  Dokumentacja
medyczna  po  ustawieniu  zakresu  danych  na  Pacjent  spośród  typu  dokumentu
Formularze  pobytu  wybrać  w  dodatkowym  oknie  (pojawiającym  się  po
dwukrotnym  kliknięciu  lewym  przyciskiem  myszy  na  wybrany  typ  dokumentu)
Formularze dokumentów opcję Niebieska karta - A.

W  ten  sposób  wyświetlony  zostanie  ekran  z  właściwym  formularzem  Niebieska
karta - A w którym należy uzupełnić dane dotyczące zgłoszenia:
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7.12.2.5 Czynniki alarmowe

Wybór  opcji  Czynniki  alarmowe  grupy  zadaniowej  Zakażenia  spowoduje
wywołanie rejestr czynników alarmowych. 
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W sekcji Kryteria można zawęzić listę czynników alarmowych do tych o wskazanej
dacie wprowadzenia, pobycie pacjenta, lekarza prowadzącego, odcinka, a także po
podanym przez użytkownika numerze PESEL lub nazwisku. 

Aby  dodać  czynnik  alarmowy  należy  użyć  przycisku  Dodaj,  wybór  ten  wywoła
chmurę informacyjną (patrz powyżej), w której należy wskazać za pomocą słownika

 pobyt pacjenta i użyć przycisku Wybierz:

Wówczas  wybrana  pozycja  ze  słownika  zostanie  przeniesiona  do  chmury,  wtedy
należy wybrać przycisk Dodaj:
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System wywoła okno Czynnik alarmowy:

Okno  zawiera  siedem  pól  tekstowych,  które  ręcznie  bądź  za  pomocą  dostępnych
opcji  (Wczytaj  plik,  Wybierz  z  tekstów  standardowych,  Modyfikacja  tekstu
standardowego)  można  wypełnić.  Polem  wymaganym  jest  Data  założenia,  które
wypełnianie jest  automatycznie przez system, jednak można ją zmienić. Pozostałe
pola  dotyczą  czynników  ryzyka  predysponujących  do  wystąpienia  czynnika
alarmowego  właściwego  dla  pacjenta  i  typu  oddziału,  wyników  badań
potwierdzających  wystąpienie  czynnika  alarmującego,  rodzaju  materiału
przesłanego  do  badania  mikrobiologicznego,  daty  izolacji  i  rodzaju  czynnika
chorobotwórczego,  źródła  pochodzenia  czynnika  (pola  wyboru:  szpitalne,
pozaszpitalne  i  z  innego  oddziału),  opisu  podjętych  czynności  oraz  informacji
dodatkowych (niewidocznych na obrazie).

Po  wypełnieniu  pól,  wprowadzone  dane  należy  potwierdzić  klikając  w  przycisk
Zapisz. Tak wprowadzone dane znajdą się w Rejestrze Czynników Alarmowych. 

Jeżeli  zarejestrowany czynnik wymaga uzupełnienia lub  zmodyfikowania należy  go
odszukać  w  tabeli  rejestru,  podświetlić,  a  następnie  użyć  przycisku  Edytuj  i
uzupełnić o brakujące informacje. Po zmodyfikowaniu danych trzeba potwierdzić ich
poprawność  użyciem  przycisku  Zapisz.  Jeżeli  karta  została  wprowadzona  dla
niewłaściwego  pacjenta  lub  wymaga  usunięcia  z  innego  powodu,  należy  ją
podświetlić, a następnie użyć przycisku Usuń. 

Wydruk karty możliwy jest z poziomu jej formularza po użyciu przycisku Drukuj.

7.12.2.6 Dodakowe funkcjonalności IKRZS

7.12.2.6.1  Walidacja karty zakażeń przy przenoszeniu pacjenta

Przy  skierowania  na  inny  oddział  zgodnie  z  istniejącym  parametrem
konfiguracyjnym WALID\ZAKPOB\KARTAZAKSZP -  'Wymagana karta Zakażenia
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Szpitalnego  dla  zakończonego  pobytu'  dodano  istnieję  obsługa  przycisku  Idź  do.
Podczas przenoszenia pacjenta na inny oddział użytkownik jest informowany o tym,
że Karta Zakażeń Szpitalnych nie jest wypełniona, system umożliwa wypełnienie
karty  i  przekierowanie  użytkownika  do  okna  Rejestr  Indywidulanych  Kart
Zakażeń Szpitalnych.

Okno Rejestr Indywidulanych Kart Zakażeń Szpitalnych wywoływane po użyciu
przycisku Idź do:
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Wybór zakładki  Rozliczenia z ekranu głównego danego modułu, wywoła dostępne
raporty związane tematycznie z rozliczaniem świadczeń medycznych z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a dla Izby Przyjęć także dostępna jest grupa funkcji Kupony.

Poniżej  przedstawiono  ekran  pozycji  Rozliczenia  w  przypadku  obsługi  w  Izbie
Przyjęć. 

Poniżej przedstawiono ekran pozycji Rozliczenia w przypadku obsługi na Oddziale. 

Proces  rozliczania  świadczeń  medycznych  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia
wspomagany jest przez poniższe funkcjonalności:

· Wykonane świadczenia

· Sesje i cykle leczenia

· Weryfikacja zestawów świadczeń

· Kupony
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Szczegółowe  opisy  funkcjonalności  znajdują  się  w  Podręczniku  użytkownika  dla
modułu Rozliczenia.

7.14 Zestawienie kart TISS28

W  zakładce  oddziału  Rozliczenia  wybranie  funkcjonalności  Zestawienie  kart
TISS28,  powoduje  uruchomienie  okna  Zestawienie  kart  TISS28,  w  którym
istnieje  możliwość  wykonania  zestawienia  danych  tabelarycznych  związanych  z
kartami TISS dla poszczególnych pacjentów. 

Nad  tabelą  znajduje  się  sekcja  Kryteria  z  polami  do  ustawiania  kryteriów
wyszukiwania i filtrowania zapisów w tabeli oraz przyciskiem funkcyjnym Szukaj. 

Wyodrębniono następujące kryteria wyszukiwania: 

Jednostka nazwa  jednostki  organizacyjnej  dla  której  prezentowane  są
dane. Pole dialogowe, którego uaktywnienie otwiera  okno  ze
słownikiem Oddziały 

Rok  i  nr  w
Księdze

trzy  pola  umożliwiające  filtrowanie  po  roku  i  numerze  w
Księdze:

· rok

· numer w Księdze Głównej (od) 

· numer w Księdze Głównej (do)

Data
przyjęcia 

data przyjęcia pacjenta (od i do)

Data oceny data oceny (od i do)

ID
pacjenta 

identyfikator pacjenta w systemie 

Rozliczone pole z rozwijalną listą zawierającą możliwości:

· Wszystkie
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· Nierozliczone 

· Rozliczone 

Data
wypisu 

 data wypisu pacjenta (od i do)

Zakończony
pobyt 

 pole  wyboru,  które  po  zaznaczeniu  powoduje  wyświetlanie
jedynie w zestawieniu pacjentów o zakończonym pobycie na
oddziale. 

Po ustawieniu odpowiednich kryteriów i  użyciu  przycisku  Szukaj,  wyświetlana  jest
tabela z danymi. 

Poszczególne pozycje tabeli opisane są za pomocą kolumn:

Czy obliczać? znacznik  informujący  czy  dane  o  karcie  TISS  mają
zostać rozliczone 

Rozliczona znacznik  informujący  czy  pozycja  została  już
wcześniej rozliczona

Pediatryczna znacznik  informujący  czy  pozycja  dotyczy  przypadku
pediatrycznego

Id karty Tiss identyfikator karty TISS w systemie 

Nazwisko nazwisko pacjenta 

Imiona imiona pacjenta

PESEL numer pesel pacjenta 

Data przyjęcia data przyjęcia pacjenta na oddział 

Data wypisu data wypisu pacjenta 

Oddział oddział, na którym przebywał pacjent 

Data oceny data wystawienia oceny 

Lb. punktów liczba punktów danego pacjenta 

Osoba oceniająca dane osoby oceniającej. 

Pod tabelą znajdują się trzy przycisku funkcyjne: 
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Edy
tuj 

możliwość modyfikacji danych karty TISS danego pacjenta 

Roz
licz 

rozlicza wszystkie zaznaczone w tabeli pozycje

Za
mk
nij 

powoduje zamknięcie okna. 

Istnieje  możliwość  modyfikacji  karty  TISS  pacjenta,  co  jest  możliwe  po  użyciu
przycisku funkcyjnego Edytuj. 

W nowym oknie edycji karty TISS można modyfikować za pomocą pól wyboru, dane
dotyczące pobytu pacjenta na oddziale.

Na dole okna Karta TISS znajdują się przyciski funkcyjne: 

Drukuj generacja  i  wydruk  zestawienia.  Użycie  przycisku  strzałki
znajdującego się obok Drukuj,  pozwala  na  wybór  opcji  wydruku
(Podgląd  wydruku,  Dokument  Roboczy)  oraz  wybór  drukarki
(Drukarka). 
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Pole wyboru Podgląd wydruku umożliwia generację zestawienia
w postaci  pliku w formacie  PDF  oraz  wyświetlenie  zestawienia  w
nowej  zakładce.  Wyświetlany  plik  można  wydrukować  i/lub
zapisać  w  pliku  o  zdefiniowanej  przez  użytkownika  nazwie  i
lokalizacji

Rozlicz
kartę 

rozliczanie edytowanej karty TISS

Nowa
karta
TISS

utworzenie nowe karty TISS dla danego pacjenta 

przejście do poprzedniej karty TISS pacjenta 

przejście do kolejnej karty TISS pacjenta

Powiel
kartę
TISS

powielenie otwartej karty TISS 

Zapisz  i
autoryz
uj

zapisanie danych oraz ich autoryzacja 

Zapisz zapisanie edytowanych danych

Zamknij
 

zamknięcie okna. 

7.15 Przegląd indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej

Na  ostatnim  ekranie  aplikacji  -  Raporty  udostępniono  funkcjonalność,  która
umożliwia przegląd indywidualnej lub zbiorczej dokumentacji medycznej, tworzonej
w danej jednostce organizacyjnej szpitala:



707Podręcznik użytkownika wersja 5.27.1

Przegląd indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej 

Tak jak wspomniano w rozdziale opisującym dokumentację medyczną pacjenta -  w
kontekście pobytu pacjenta -  Dostęp  do dokumentacji  medycznej  -  dokumentacja
medyczna dzieli się na:

· Indywidualną  -  odnosząca  się  do  poszczególnych  pacjentów  korzystających  ze
świadczeń zdrowotnych

· Zbiorczą  -  odnosząca  się  do  ogółu  pacjentów  lub  określonych  grup  pacjentów
korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

Funkcjonalność  przeglądu  indywidualnej  i  zbiorczej  dokumentacji  medycznej  (w
kontekście  jednostki  organizacyjnej  szpitala),  opisana  została  w  kolejnych
rozdziałach:

· Dokumentacja pacjenta

· Dokumentacja zbiorcza .          

7.15.1 Dokumentacja pacjenta

Przegląd  indywidualnej  dokumentacji  medycznej  odbywa  się  z  poziomu  okna
Dokumentacja  indywidualna  pacjentów.  Aby  wywołać  to  okno,  należy  wybrać
opcję Dokumentacja pacjentów z zakładki Raporty ekranu głównego aplikacji.

707
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Dokumentacja pacjenta

Okno  z  listą  indywidualnej  dokumentacji  medycznej  pacjentów  utworzonych  w
określonej jednostce organizacyjnej szpitala podzielone jest na trzy części.    

Pierwsza z nich to sekcja tematyczna Kryteria, za pomocą której istnieje możliwość
zawężenia  listy  wyświetlanych  dokumentów  do  określonych  w  tej  sekcji
parametrów.  Wymaganym  parametrem  w  kryteriach  wyszukiwania  jest  pole  Typ
dokumentu, w którym znajdują się wszystkie typy dokumentów przypisanych dla
danej  jednostki  szpitala  podczas  konfiguracji  dokumentacji  medycznej  w  Panelu
konfiguracyjnym (osobna dokumentacja dla administratora systemu). 

Druga część opisywanego okna to sekcja tematyczna Lista dokumentów, w której
wyświetlana jest  lista dokumentów o określonym w  kryteriach  wyszukiwania  typie
oraz innych zdefiniowanych parametrach wyszukiwania. Dokładny opis tabeli z listą
dokumentów  oraz  funkcji  możliwych  do  wykonania  na  wybranych  pozycjach  tej
tabeli  znajduje  się  w  rozdziale  opisującym  dokumentację  medyczną  w  kontekście

pobytu pacjenta Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS . 

Ostatnią  częścią  okna  z  listą  indywidualnej  dokumentacji  pacjentów  jest  sekcja
tematyczna  Dane  dokumentu.  W  sekcji  tej  znajdują  się  najistotniejsze  dane
zaznaczonego na liście dokumentu (pozycji w tabeli danych). Są to między innymi:
Data utworzenia dokumentu, osoba tworząca dany dokument, itd.

Za pomocą przycisku Idź do..., który aktywny jest dla zaznaczonego dokumentu na
liście, możliwe jest:

· przegląd danych osobowych pacjenta - Dane pacjenta .

· dane pobytu oddziałowego pacjenta - Pobyt oddziałowy

· dane dotyczące wizyt i hospitalizacji pacjenta - Hospitalizacje i  wizyty pacjenta -

dane archiwalne

· dane  dotyczące  dokumentacji  medycznej  pacjenta  w  kontekście  jego  pobytu  -

Obsługa dokumentacji medycznej w systemie AMMS .

7.15.2 Dokumentacja zbiorcza

Przegląd  zbiorczej  dokumentacji  medycznej  odbywa się  z  poziomu  okna  Zbiorcza
dokumentacja medyczna. Aby wywołać to okno należy użyć opcji Dokumentacja

377
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Dokumentacja zbiorcza

zbiorcza, która znajduje się w zakładce Raporty danej aplikacji. 

Wybór opcji wywoła okno:

Okno z  listą  zbiorczej  dokumentacji  medycznej  wybranej  jednostki  organizacyjnej
szpitala podzielone jest na cztery części. 

Pierwsza z nich to sekcja tematyczna Kryteria, za pomocą której istnieje możliwość
zawężenia  listy  wyświetlanych  dokumentów  do  określonych  w  tej  sekcji
parametrów.  Wymaganym  parametrem  w  kryteriach  wyszukiwania  jest  pole
Jednostka  org.,  w  którym  znajduje  się  lista  obsługiwanych  jednostek
organizacyjnych szpitala. Wybór jednostki  organizacyjnej  dokonywany jest  spośród
jednostek, dla których użytkownik posiada istniejące uprawnienia:

· 11331  -   'Odczyt  -  Dane  administracyjne  z  pobytu  w  jednostce  organizacyjnej'
oraz

· jedno z uprawnień: 

o 11941 - 'Dostęp do dokumentacji medycznej' lub 
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o 11920 - 'DOK_MED - Odczyt materializacji dokumentów', 

o 10870 - 'Drukowanie wszystkich dokumentów dla instytucji'

Druga część opisywanego okna to sekcja tematyczna Typy dokumentów, w której
widoczna jest lista typów dokumentacji zbiorowej dostępnej dla wybranej jednostki
organizacyjnej szpitala oraz liczba określonych dokumentów.

Trzecią  część  formatki  stanowi  sekcja  tematyczna  Lista  dokumentów,  w  której
wyświetlana jest  lista dokumentów o określonym w  kryteriach  wyszukiwania  typie
oraz  innych  zdefiniowanych  parametrach  wyszukiwania.  Z  tego  poziomu  nie  ma
możliwości  przeglądu  danych  wybranej  księgi,  natomiast  istnieje  możliwość
wydruku ich zawartości - przycisk Drukuj.

Ostatnią  częścią  okna  z  listą  zbiorczej  dokumentacji  pacjentów  jest  sekcja
tematyczna Dane dokumentu. W sekcji tej znajdują się najistotniejsze informacje
zaznaczonego na liście dokumentu (pozycji w tabeli danych). Są to między innymi:
Data utworzenia dokumentu, osoba tworząca dany dokument, itd.

7.15.3 Ankiety OROZW

W  systemie  udostępniono  eksport  danych  Ogólnopolskiego  Rejestru  Ostrych
Zespołów  Wieńcowych  (OROWZ)  po  wybraniu  opcji  Ankiety  OROZW  w  zakładce
Raporty w aplikacji Statystyka.

Po  wybraniu  opcji  Ankiety  OROZW  pojawi  się  okno  Eksport  danych
Ogólnopolskiego  Rejestru  Ostrych  Zespołów  Wieńcowych  z  domyślnie
wybraną  zakładką  Zestawienie  Ankiet  OROZW.  Na  pozostałych  zakładkach
udostępniono  dane  dotyczące  eksportu  danych,  ewidencji  eksportu  oraz
konfiguracji. 

Zakładka Zestawienie ankiet OROWZ

Użytkownik  może  zawęzić  zestawienie  ankiet  OROWZ  przez  wypełnienie  pól  w
sekcji  Kryteria. Dodatkowo w obszarze  wyszukiwania  znajduje  się  pole  szybkiego
wyszukiwania umożliwiające sporządzenie zestawienia ankiet wg nazwiska i imienia
pacjenta lub nr PESEL.

Zakładka Eksport danych
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Ankiety OROZW

Użytkownik  ma  do  dyspozycji  następujące  kryteria:  Ostatni  eksport,Tytuł
eksportu,  pola  daty  do  określenia  zasięgu  czasowego  eksportu  danych  oraz
określenie  wyniku  eksportu  (przez  oznaczenie  opcji  zapisz  do  pliku  lub  wyślij
pocztą.

Dodatkowo na zakładce można eksportować  wszystkie  ankiety  lub  tylko  nowe  (po
zaznaczeniu pola Wyłącznie nowe). 

U  dołu  prawej  strony  okna  udostępniono  przycisk  Eksportuj,  którego  użycie  (po
wprowadzeniu  odpowiednich  informacji)  spowoduje  eksport  danych  oraz  przycisk
Pobierz,  który  po  poprawnym  wyeksportowaniu  ankiet  umożliwia  zapis
wygenerowanego eksportu do pliku XLS.

Jeśli eksport zakończy się niepomyślnie, system wyśle odpowiedni komunikat.  

Zakładka Ewidencja eksportów

Na  zakładce  znajduje  się  ewidencja  eksportów  w  postaci  tabeli  zawierającej
następujące  dane:  Data  wykonania,  Tytuł,  Użytkownik.  Szczegóły  wskazanej
pozycji  będą  dostępne  w  panelu  bocznym  po  użyciu  strzałki.  Użycie  przycisku
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Ankiety Eksportu wywoła zakładkę Zestawienie Ankiet OROZW .

Istnieje także możliwość pobrania wyeksportowanego pliku z ankietami  za pomocą
użycia przycisku poleceń Pobierz.  Pobranie  wyeksportowanego  pliku  możliwe  jest
tylko wtedy, kiedy plik znajduje się na serwerze (w przypadku jego braku, przycisk
Pobierz jest zastępowany wyszarzonym przyciskiem Brak eksportu).

Zakładka Konfiguracja

Na  zakładce  w  kolejnych  sekcjach  zawierających:  dane  szpitala,  dane  eksportu,
dane wysyłki oraz pole, którego zaznaczenie umożliwia podgląd i edycję formularza,
użytkownik określa parametry eksportu przez wypełnienie kolejnych pól  i  zapisanie
przyciskiem Zapisz.     

Dodatkowo udostępniono przycisk Ustawienia domyślne.   

7.15.4 Karta nowotworowa

Kartę nowotworową użytkownik może dodać z poziomu: 

· dokumentacji  medycznej  przy  ustawionym,  istniejącym  parametrze
konfiguracyjnym  systemu  KARTA_NOWOTW_WER  -  'Wersja  karty
nowotworowej' ustawionym na wartość '3' 

· oraz z poziomu Statystyki Ruchu Chorych i Przychodni.

Karta nowotworowa w wersji '3' składa się z dwóch zakładek: 

·  Dane pacjenta

Na  zakładce  prezentowane  są  dane  pacjenta  obowiązujące  na  dzień  utworzenia
karty.

710
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Karta nowotworowa

·  Rozpoznanie

Na zakładce Rozpoznanie:

· Nr  prawa  wykonywania  zawodu  (1)  w  polu  42.  Nr  PWZ  generowany  jest  na
podstawie użytkownika tworzącego kartę. Jeśli osoba wprowadzająca dane jest
lekarzem wówczas  przy  tworzeniu  nowej  karty  dane  osoby  są  wprowadzane  i
jest  wyświetlane  pole  nr  prawa  zawodu,  w  przeciwnym  wypadku
podpowiadany jest nr prawa zawodu lekarza prowadzącego

· istnieje  możliwość  wprowadzenia  trzech  miejsc  przerzutów  wraz  z  datami
wykrycia  przerzutu  (2).  Pola  Miejsce  przerzutu  dostępne  są  po  zaznaczeniu
opcji Przerzut w punkcie 28. Nowotwór

· rozpoznanie na karcie nowotworowej podpowiadane jest podczas jej dodawania,
z  dostępnych  rozpoznań  nowotworowych  wskazanych  w  ramach  pobytu
pacjenta

· w  przypadku  gdy  kod  rozpoznania  jest  inny  niż  dowolne  rozpoznanie
nowotworowe  określone  w  ramach  pobytu  pacjenta  system  wywołuje
komunikat  miękkiej  walidacji  o  treści:  kod  rozpoznania  nie  występuje  wśród
rozpoznań pacjenta 

· istnieje  możliwość  wprowadzenia  dodatkowej  klasyfikacji  w  zależności  od
wybranego kodu ICD10 (3):
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C18-21 

Klasyfikacja Astlera-Collera

C43 

Głębokość nacieku wg Clark

C51-58

klasyfikacja FIGO

C61 

klasyfikacja  Suma  Gleasona,  która  składa  się  z  dwóch  pól,  będących
stopniami  skali  Gleasona  dla  dwóch  dominujących  pod  względem
objętości typów komórek nowotworowych
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C81-85,
C96 

klasyfikacja Ann Arbour

Okno  Rejestr  kart  nowotworowych  stanowi  zbiorczy  przegląd  kart
nowotworowych. Okno to jest dostępne z poziomu modułów:

· Statystyka Ruch chorych 

· Statystyka Przychodnia

Wybranie opcji Karty nowotworowe powoduje wyświetlenie okna Rejestr kart
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nowotworowych, które umożliwia przegląd, dodawanie oraz edycję kart
nowotworowych wprowadzonych w systemie.

Zaznaczenie opcji  Pobyty bez karty  powoduje,  że  system  wyświetli
listę pacjentów z określonym rozpoznaniem kocowym z grupy C lub D
(C00-C97,  D00-D09  oraz  D37-D48).  Przy  określeniu  tego  typu
rozpoznania  końcowego  nie  jest  wymagane  posiadanie  karty
nowotworowej.  W  przypadku  oznaczenia  pola  Pobyty  bez  karty
blokowane są pola: 

· Data wprowadzenia
· do 
· Status
· Rozpoznanie

Istnieje możliwość dodania nowej karty nowotworowej poprzez użycie przycisku 
Dodaj. W kolejnym kroku użytkownik wybiera pacjenta w oknie Rejestr
pacjentów:

Uwaga! 

W  przypadku  wybrania  pacjenta,  który  nie  ma  rozpoznania  nowotworowego  lub
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zostały już utworzone dla  niego  karty  nowotworowe  dla  wszystkich  rozpoznań  nie
ma możliwości dodania nowej karty i wyświetlany jest poniższy komunikat:

Po wybraniu pacjenta wyświetlane jest okno najnowszej wersji  karty nowotworowej
(niezależnie  od  wartości  parametru  KARTA_NOWOTW_WER  -  'Wersja  karty
nowotworowej').

Po zapisaniu danych, karta dostępna jest z poziomu:

· okna Rejestr kart nowotworowych
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· grupy danych Dokumentacja medyczna, sekcja Typ dokumentu

Karty  nowotworowe  dodane  w  dokumentacji  medycznej  pacjenta  widoczne  są
również w oknie Rejestr kart nowotworowych w module Statystyka.

Uwaga!

Uprawnienia jakie są sprawdzane w przypadku karty nowotworowej są uprawieniami
już istniejącymi w systemie i są to:

· 11256 - Odczyt - Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego (zawartość)

· 12256 - Wpis - Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego (zawartość)

7.15.4.1 Wydruk karty nowotworowej

Aby wydrukować kartę nowotworową należy użyć przycisk Drukuj.

Wydruk karty nowotworowej:
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Przegląd indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej 

Karta nowotworowa

7.16 Zapotrzebowanie żywnościowe

Zapotrzebowanie  żywnościowe  ściśle  związane  jest  z  aktywnymi  dietami
zdefiniowanymi  w  systemie.  Dla  każdej  z  diet  istnieje  możliwość  określenia
zamówienia na wybrane posiłki. Posiłki wraz z godzinami ich podania definiuje się w
Panelu administracyjnym w słowniku Definicja posiłków.

Funkcjonalność ta dostępna jest  w module Oddział  w zakładce  Pacjenci  w  grupie
zadaniowej Zlecenia
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7.16.1 Kalendarz zapotrzebowania żywnościowego

Po  użyciu  opcji  Zapotrzebowanie  żywnościowe  system  wywoła  okno  z
kalendarzem zapotrzebowania:

Okno umożliwia podgląd  statusów zapotrzebowań żywnościowych na dany dzień w
widoku kalendarza. Dwukrotne kliknięcie w dany dzień kalendarza lub  zaznaczenie
danej pozycji w kalendarzu i użycie przycisku Edytuj spowoduje przejście do okna
edycji  zapotrzebowania  żywnościowego.  W  oknie  tym  użytkownik  będzie  miał
możliwość  modyfikacji  istniejącego  już  zapotrzebowania  lub  utworzenie  nowego.
Proces  tworzenia  zapotrzebowania  żywnościowego  opisany  został  w  kolejnym

rozdziale: Tworzenie nowego zapotrzebowania .721
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Tworzenie nowego zapotrzebowania

7.16.2 Tworzenie nowego zapotrzebowania

Proces tworzenia nowego zapotrzebowania składa się z kilku elementów:

· określenie ilości posiłków dla wybranej jednej lub kilku diet

· dodanie dodatkowych posiłków do zamówienia

· zapisanie stworzonego zapotrzebowania

o modyfikacja zapisanego zapotrzebowania

o ponowny zapis zmodyfikowanego zapotrzebowania

· wysłanie zapotrzebowania

o modyfikacja wysłanego zapotrzebowania

o ponowne zapisanie i wysłanie zapotrzebowania

· Drukowanie zapotrzebowania

· Przeliczanie zapotrzebowania wg przypisanych diet

Po  wejściu  w  opcję  Zapotrzebowanie  żywnościowe  w  grupie  zadaniowej
Zlecenia, system wywoła okno z zapotrzebowaniem żywnościowym na dany dzień
(domyślnie  bieżący).  Jeśli  na  dany  dzień  nie  było  jeszcze  tworzonego
zapotrzebowania pojawi się puste zapotrzebowanie ze statusem Nowe:

Zapotrzebowanie żywnościowe składa się z 3 części:

· diety i posiłki - posiłki dla konkretnych diet

· zamówienie na dodatkowe posiłki

· lista  diet  przypisanym  pacjentom  -  druga  zakładka  opisywanego  ekranu  -

Przypisane diety .

W  kolumnach  pierwszej  części  ekranu  określa  się  liczbę  posiłków  dla  wybranych
diet,  w  kolejnej  części  użytkownik  ma  możliwość  dokonania  zamówienia  na

726
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Tworzenie nowego zapotrzebowania

dodatkowe  posiłki.  Zapisanie  takiego  zapotrzebowania  spowoduje  zmianę  jego
statusu na zapisane, niewysłane:

Istnieje  możliwość  modyfikacji  zapisanego  zapotrzebowania.  Można  zmieniać
wprowadzone  już  wartości  lub  dopisywać  nowe.  Po  zapisaniu  zmodyfikowania
takiego zapotrzebowania status pozostaje niezmieniony.

Tak  utworzone  zapotrzebowanie  można  wysłać.  Dokonuje  się  tego  za  pomocą
przycisku  Wyślij.  Wysłanie  zapotrzebowania  spowoduje  zmianę  jego  statusu  na:
Wysłane:

Po wysłaniu zapotrzebowania, prócz zmiany statusu zmienia się także wygląd okna.
Wartości  zapisane i  wysłane prezentowane są  obok  pól  edycyjnych.  Pola  edycyjne
umożliwiają  modyfikacje  wysłanego  zapotrzebowania.  Zapis  zmian  w
zapotrzebowaniu powoduje ponowną zmianę jego statusu, tym razem na: Korekta,
niewysłane:
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Korektę zapotrzebowania można ponownie wysłać. Wysłanie takiej  korekty zmienia
status na: Korekta, wysłane:

Dopiero wysłanie zapotrzebowania umożliwia jego wydrukowanie. Aktywny staje się
przycisk Drukuj, użycie którego spowoduje wygenerowanie podglądu dokumentu w
osobnym oknie:
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Tworzenie nowego zapotrzebowania

W  każdej  chwili  (na  etapie  tworzenia  czy  modyfikacji  zapotrzebowania)  istnieje
możliwość skorzystania z opcji  przeliczania zapotrzebowania wg przypisanych diet.
Po  użyciu  przycisku  Przelicz  wg  przypisanych  diet  powoduje  automatyczne
wyliczanie  zapotrzebowania  żywnościowego  na  dany  dzień  na  podstawie  diet
przypisanych  pacjentom  leżącym  na  oddziale  (włączając  pacjentów  obcych

odcinków -  Obsługa  obcych  odcinków  szpitalnych ).  System  wylicza  ilości  diet
na  każdy  ze  zdefiniowanych  posiłków  na  podstawie  dat  obowiązywania  diety  z
uwzględnieniem pory podawania posiłku na danym oddziale.

Możliwość  wglądu  w  listę  diet  przypisanych  pacjentom  oddziału  umożliwia  druga

zakładka opisywanego okna Przypisane diety - patrz rozdział: Przypisane diety .

7.16.3 Zamówienie dodatkowe

Aby  dokonać  nowego  zamówienia  dodatkowego  w  zapotrzebowaniu  żywieniowym
należy użyć przycisku Dodaj, znajdującego się w sekcji  tematycznej  Zamówienia
dodatkowe.

524

726
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Zamówienie dodatkowe

Użycie  przycisku  Dodaj  spowoduje  wywołanie  okna  modalnego  Asortyment
żywieniowy,w  którym  należy  wybrać  produkt  z  dostępnej  listy  materiałów/
posiłków. Każdy z produktów ma przyporządkowany kod, ułatwiający znalezienie go
na  liście  asortymentu  żywieniowego.  Po  zaznaczeniu  produktu,  należy  użyć
przycisku Wybierz.

Wybrany produkt pojawi się w tabeli sekcji tematycznej Zamówienia dodatkowe
oraz, po użyciu przycisku Zapisz w oknie Zapotrzebowanie żywnościowe -
kalendarz.

. 
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Zamówienie dodatkowe

7.16.4 Przypisane diety

Zakładka  Przypisane  diety  umożliwia  pprzegląd  diet  przypisanych  pacjentom
przebywającym na oddziale. Lista uwzględnia również pacjentów przebywających na
przepustkach.

W przypadku podziału oddziału na odcinki, a w szczególności  w przypadku obsługi
przez oddział  obcych  odcinków,  w  tabeli  obok  nazwiska  prezentowana  jest  nazwa
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Przypisane diety

odcinka.  Kolorem  czerwonym  oznaczeni  są  pacjenci,  dla  których  na  dany  dzień
zapotrzebowania  nie  da  się  określić  diety  dla  przynajmniej  jednego  posiłku
(pacjenci bez przypisanej diety).

Przycisk Edytuj przepustki odsyła pacjenta do ekranu z listą przepustek pacjenta

(Rejestracja  przepustki/ucieczki ),  za  pomocą  którego  istnieje  możliwość
przeglądu listy ewentualnych przepustek pacjentów, które  należy  barć  pod  uwagę
tworząc  zapotrzebowanie  żywnościowe.  Za  pomocą  przycisku  Przypisz/Zmień
dietę  uruchamiane  jest  okno  danych  pobytu  pacjenta,  w  grupie  danych  Dane

medyczne zakładka Diety (Diety ).

7.17 Raporty

Obsługa Raportów Oddziału  odbywa  się  na  na  ekranie  głównym  modułu  Oddział.
Aby  wywołać  okno  z  raportami  należy  przesunąć  suwak  widoczny  u  dołu  ekranu
głównego na opcję: Raporty. 

Wybór  tej  opcji  wywoła  okno  Raporty  Oddziału  (-  nazwa  oddziału)  z  listą
raportów Oddziału.

41

153
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Wygenerowane raporty przybierają poniższą formę:

Raporty dostępne w aplikacji Oddział:

· Ruch Chorych Oddziału - opis w rozdziale: Ruch Chorych Oddziału

· Dziennik  ruchu  chorych  oddziału  -  opis  w  rozdziale:  Dziennik  ruchu

chorych oddziału

· Obłożenie łóżek Oddziału - opis w rozdziale: Obłożenie łóżek Oddziału

729
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Raporty 

· Zestawienie  pacjentów  na  przepustkach  -  opis  w  rozdziale:

Zestawienie pacjentów na przepustkach

· Zestawienie  pacjentów  oddziału  -  opis  w  rozdziale:  Zestawienie

pacjentów oddziału

· Zestawienie  Kart  Zakażenia  Szpitalnego  -  opis  w  rozdziale:

Zestawienie Kart Zakażenia Szpitalnego

· Zestawienie  wykonanych  procedur  -  opis  w  rozdziale:  Zestawienie

wykonanych procedur

· Diety podane - opis w rozdziale: Diety podane

· Zestawienie osobodni z przepustkami  -  opis  w  rozdziale:

Zestawienie osobodni z przepustkami

· Kolejki oczekujących - opis w rozdziale: Kolejki oczekujących

· Zestawienie ruchu chorych -  Imienne  -  opis  w  rozdziale:  Zestawienie

ruchu chorych - Imienne

· Raport  dla  kart  nowotworowych  -  opis  w  rozdziale:  Raport  dla  kart

nowotworowych

· Raport  przeniesień  między  jednostkami  -  opis  w  rozdziale:  Raport

przeniesień między jednostkami

· Zestawienie  pacjentów  wg  czasu  pob.,  rozpoznania  -  opis  w

rozdziale: Zestawienie pacjentów wg czasu pob., rozpoznania

· Raport rejestru zdarzeń niepożądanych - opis w rozdziale: 

· Zestawienie obecności - opis w rozdziale: Zestawienie obecności

· Zestawienie  obecności  pacjenta  -  opis  w  rozdziale:  Zestawienie

obecności pacjenta

· Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji - opis w rozdziale:

Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji .

7.17.1 Ruch Chorych Oddziału

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  powoduje
wywołanie listy raportów Oddziału. Wybór z listy opcji Ruch chorych spowoduje, że
w tym samym oknie po prawej  stronie zostaną wyświetlone parametry wybranego
raportu.
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Ruch Chorych Oddziału

Raport  Ruch  chorych  wygenerowany  może  zostać  w  czterech  wariantach.  Wybór
rodzaju raportu odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru.

Parametry raportu

Osobowy Raport  może  być  wykonywany  w  postaci  raportu  dziennego,
tygodniowego,  dekadowego,  miesięcznego,  dowolnego,  bądź
dyżurowego.  Jest  to  lista  pacjentów  z  datami  ich  przyjęcia,
wypisu  lub  przeniesienia  oraz  numerami  w  Księgach:
Oddziałowej,  Głównej,  a  w  przypadku  zgonu  również  w
Księdze Zgonów.

Osobowy z
grupowaniem

Raport  podobny,  jak  opisano  powyżej,  z  tą  różnicą,  że
grupowany  jest  dodatkowo  na  pacjentów,  którzy:  przybyli,
ubyli,  zostali  przeniesieni  na  oddział,  zostali  przeniesieni  z
oddziału oraz zmarli. 

Dodatkowo widoczne są dane podsumowujące: 

·  Liczba chorych z dnia poprzedniego

·  Liczba chorych na dzień dzisiejszy

·  Liczba przyjętych/przeniesionych z innego oddziału

·  Liczna wypisanych/przeniesionych na inny oddział. 

Osobowy z
grupowaniem
i sumaryczny

Raport zawierający dane pogrupowane i sumaryczne (z: dnia,
tygodnia, dekady, miesiąca, dowolny bądź dyżurowy).

Przy  zaznaczonym  polu  Osobowy  z  grupowaniem  i
sumaryczny  widoczne  jest  pole  Osobodni  dla  pobytów
dziennych  oraz  Pokaż  osobno:  do  przyjęcia/
wypisywanych/zgon do potwierdzenia:
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Sumaryczny Raport  może  być  wykonany  w  postaci  raportu  dziennego,
tygodniowego,  dekadowego,  miesięcznego,  dowolnego  bądź
dyżurowego.  Ma  postać  trzech  tabel,  w  których  zawarte  są
informacje  o  ruchu  na  oddziale  –  ilu  pacjentów  w  zadanym
okresie  opuściło  oddział  (tabela  z  tytułem  Ubyło),  ilu
pacjentów przyjęto na oddział  (tabela Przybyło)  oraz  tabela
łącząca ruch chorych (Podsumowanie).

Przy  zaznaczonym  polu  Sumaryczny  widoczne  jest  pole
Osobodni dla pobytów dziennych oraz Pokaż osobno: do
przyjęcia/wypisywanych/zgon do potwierdzenia:

Format
wydruku

Wybór formatu wydruku pomiędzy pdf i xls

Kolejnym parametrem wydruku jest  Typ raportu,  za  pomocą  którego  użytkownik
określa postać wybranego rodzaju raportu: 

· Dzienny

· Tygodniowy

· Dekadowy

· Miesięczny

· Dowolny

· Dyżurowy.

Udostępniono  parametr  Odcinek  umożliwiający  wygenerowanie  raportu
uwzględniającego  ruch  pacjentów  (przybyli  z  innego  oddziału.,  przybyli
bezpośrednio na oddział). 

Wybór  niezależnie  którego  typu  raportu,  za  wyjątkiem  dowolnego  oraz
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dyżurowego  spowoduje  automatyczne  określenie  kolejnych  parametrów  wydruku
raportu: Data od/Data do. 

· Raport  dzienny -  od  godziny 00:00  podanej  daty  do  godziny  00:00  następnego
dnia

· Raport tygodniowy - od godziny 00:00 podanej daty do godziny 00:00 data do +
7 dni

· Raport dekadowy -  od  godziny 00:00 podanej  daty do godziny 00:00 data do +
10 dni

· Raport  miesięczny  -  od  godziny  00:00  podanej  daty  do  godziny  00:00  tego
samego dnia następnego miesiąca.

Wybór  raportu  dowolnego  oraz  dyżurowego  pozostawia  pola  Data  od/Data  do
pustymi z możliwością wpisania dowolnego okresu.

Dla raportów osobowych oraz osobowych z grupowaniem, możliwe  jest  sortowanie
wydruku według wybranych danych:

· Nazwiska

· Daty wpisu na oddział

· Daty wypisu z oddziału

· Numeru Księgi Głównej

Dodatkowo  udostępniono  pole  wyboru  Uwzględniany  ruch  międzyodcinkowy
(pole  nie  pojawi  się  po  zaznaczeniu  rodzaju  raportu:  Sumaryczny).  Sekcja
Parametry raportu zawiera także pole Godzina zmiany doby szpitalnej.

Przycisk  umożliwia  wygenerowanie  podglądu  raportu  Ruchu
chorych: Oddział na podstawie określonych parametrów.

Raport osobowy
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Raport osobowy z grupowaniem  

Raport z grupowaniem i sumaryczny 1/2
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Raport z grupowaniem i sumaryczny 2/2

Raport sumaryczny
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7.17.2 Dziennik ruchu chorych oddziału

Po  wskazaniu  na  liście  raportów  pozycji  Dziennik  ruchu  chorych  oddziału  po
prawej stronie okna pojawią parametry wybranego raportu.
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Parametry raportu   

Oddział Bieżący oddział.     

Odcinek Wybór odcinka ze słownika Odcinki oddziału.

Miesiąc/Rok Wybór  miesiąca  z  rozwijanej  listy.  System  podpowiada  rok
bieżący.

Godzina
zmiany doby
szpitalnej

Ustawienie godziny zmiany doby szpitalnej.

Osobodni dla
pobytów
dziennych

Pole aktywne po wyborze statusu Wszystkie.

Uwzględniaj Wybór z rozwijanej listy: Wszystkie, Hospitalizacje.

Pobyty
dzienne jako

Wybór z  rozwijanej  listy:  Opieka  do  24  godz.,  Opieka  w
granicach doby, Opieka w granicach doby hotelowej.

Format
wydruku

Wybór formatu z rozwijanej listy: pdf, xls.

Przycisk funkcyjny

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu raportu Kolejki
oczekujących na podstawie określonych parametrów.     
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7.17.3 Obłożenie łóżek Oddziału

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  powoduje
wywołanie listy raportów Oddziału. Wybór z listy opcji  Obłożenie łóżek  oddziału
spowoduje,  że  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  zostaną  wyświetlone
parametry wybranego raportu.

Raport  przedstawia  liczbowy  stan  obłożenia  łóżek  bieżącego  oddziału/odcinka  na
wybrany  dzień,  z  rozbiciem  na  sale  oraz  status  dostępności  łóżka  (zajęte,  wolne,
wyłączone).

Parametry raportu

Rodzaj
raportu -

Pole  wyboru,  którego  zaznaczenie  spowoduje  wygenerowanie
raportu  syntetycznego  zawierającego  listę  łóżek  z  ich
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Syntetyczny dostępnością w poszczególnych salach.

Rodzaj
raporty -
Analityczny

Pole  wyboru,  którego  zaznaczenie  spowoduje  wygenerowanie
raportu  analitycznego  zawierającego  listę  łóżek  przypisanych
do pacjentów oraz stan poszczególnych łóżek w salach.

Data i
godzina   

Pole  kalendarzowe,  w  którym  należy  określić  datę,  dla  której
generowany będzie raport.

Format
wydruku 

Wybór formatu z rozwijanej listy: pdf, xls.

Przycisk funkcyjny

Przycisk  umożliwia  wygenerowanie  podglądu  raportu  na
podstawie określonych parametrów.

Raport syntetyczny

Raport analityczny
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7.17.4 Zestawienie pacjentów na przepustkach

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  powoduje
wywołanie listy raportów Oddziału. Wybór z listy opcji Zestawienie pacjentów na
przepustkach  spowoduje,  że  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  zostaną
wyświetlone parametry wybranego raportu.
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Raport  umożliwia  przegląd  zestawienia  pacjentów  bieżącego  oddziału/odcinka
przebywających  na  przepustkach  w  określonym  czasie.  Uwzględniane  są  te
przepustki,  których  okres  obowiązywania  częściowo  lub  w  całości  pokrywa  się  z
okresem sprawozdawczym.

Dodatkowo udostępniono pole Uwzględnij  przepustki  planowane  umożliwiające
wygenerowanie raportu zawierającego dane przepustek planowanych.

Parametry raportu

Data od /
Data do

Pola kalendarzowe, w których należy określić  właściwy okres, za
który sporządzony zostanie raport.

Sortowani
e danych

Pole tekstowe z rozwijalną listą, z  której  można wybrać  sposób,
według  którego  sortowany  będą  dane  zestawienia  (według:
nazwiska  i  imienia,  daty  początku  przepustki,  daty  początku
pobytu  na  oddz.,  daty  końca  pobytu  na  oddz.  i  numeru  Księgi
Głównej).

Format
wydruku

Pole  z  rozwijalną  listą,  umożliwiające  określenie  formatu
raportu: pdf i xls

Przycisk funkcyjny

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie podglądu raportu wg
określonych parametrów.

Zestawienie przepustek pacjentów (w tym planowanych):
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7.17.5 Zestawienie pacjentów oddziału

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  powoduje
wywołanie  listy  raportów  Oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Zestawienie  pacjentów
oddziału  spowoduje,  że  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  zostaną
wyświetlone parametry wybranego raportu.

Raport zawiera dane pacjentów przebywających na bieżącym oddziale w określonym
czasie. 
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Parametry raportu:

Typ raportu Pole tekstowe z rozwijalną listą, z  której  można  wybrać  typ
raportu.  Wybór  jakiejkolwiek  opcji  z  tej  listy  ma  wpływ  na
pole kalendarzowe Data do:

· Raport dzienny - od godziny 00:00 podanej daty (Data do)
do godziny 00:00 następnego dnia

· Raport tygodniowy - od godziny 00:00 podanej daty (Data
do) do godziny 00:00 data do + 7 dni

· Raport  dekadowy -  od  godziny  00:00  podanej  daty  (Data
do) do godziny 00:00 data do + 10 dni

· Raport  miesięczny  -  od  godziny  00:00  podanej  daty  do
(Data  do)  godziny  00:00  tego  samego  dnia  następnego
miesiąca

· Raport  dowolny  -  nie  ma  wpływu  na  pola  z  datami,
użytkownik określa je samodzielnie.

 Data od /
Data do

Pola kalendarzowe, w których należy ustalić  właściwy okres,
za  który  sporządzony  zostanie  raport.  Dla  każdego  typu
raportu,  za  wyjątkiem  dowolnego,  użytkownik  ma
możliwość określenia daty początkowej (Data do), natomiast
data  końcowa  (Data  do)  zostanie  określona  automatycznie,
zgodnie z wybranym typem raportu - patrz opis powyżej.

Godzina
zmiany doby
szpitalnej

Pole,  w  którym  można  określić  właściwą  godzinę  zmiany
doby szpitalnej.

Wiek Pole tekstowe do wprowadzenia wieku pacjenta.

Przysłany z: Pole  wypełniane  przez  wybór  jednostki,  z  której  pacjent
został  przysłany  ze  słownika  Jednostki  Organizacyjne
Szpitala/Przychodni.

Sortowanie Pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można  wybrać
sposób,  według  którego  sortowany  będą  dane  zestawienia
(według:  daty przyjęcia  pacjentów,  daty  wypisu  pacjentów,
nazwiska, numeru KG, odcinka).

Odcinek Pole wypełniane przez wybór ze słownika Odcinki  oddziału,
odpowiedniej pozycji.

Grupowanie Pole  Grupowanie  zmienia  się  wraz  z  ustawieniem  Rodzaju
raportu. 

Dla  raportu  Zestawienie  nowo  przyjętych  pole  grupowanie
umożliwi następujące opcje: Województwo zamieszkania,
Ubezpieczyciel,  Lekarz  kierujący,  Lekarz  przyjmujący,
Przysłany  z.  Dla  raportu  Zestawienie  wypisanych  pole
grupowanie umożliwi  dostęp  do opcji  Przeniesiono na.  Dla
raportu  Zestawienie  przybywających  pole  grupowanie  nie
będzie dostępne.

Rodzaj
raportu

Pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można  wybrać
właściwy  rodzaj  raportu.  Zestawienie  można  wygenerować
dla  pacjentów:  nowo  przyjętych  na  oddział,  wypisanych  z
bieżącego  oddziału  lub  aktualnie  przebywających  na
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oddziale.

Format
wydruku

Wybór formatu wydruku z rozwijanej listy: pdf, xls.

Przycisk funkcyjny      

Przycisk  umożliwia  wygenerowanie  podglądu  raportu
Zestawienie  pacjentów  oddziału,  na  podstawie
określonych parametrów.

Zestawienie  pacjentów  oddziału  nowo  przyjętych  należących  do  Śląskiego
Oddziału NFZ.

Na  wydruku  raportu  kody  rozpoznań  prezentowane  są,  według
następującej reguły:

drukowanie rozpoznania końcowego (zasadniczego), 

jeśli  nie  ma  rozpoznania  końcowego  -  drukowanie  rozpoznania
wstępnego oddziałowego (wstępnego), 

jeśli  nie  ma  rozpoznania  wstępnego  oddziałowego  -  drukowanie
rozpoznania wstępnego hospitalizacji (zasadniczego),

jeśli  nie  ma  rozpoznania  wstępnego  hospitalizacji  -  drukowanie
rozpoznania ze skierowania (zasadniczego).

7.17.6 Zestawienie Kart Zakażenia Szpitalnego

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywołuje  listę
raportów  Oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Zestawienie  pacjentów  oddziału
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 spowoduje,  że  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  zostaną  wyświetlone
parametry wybranego raportu.

Raport  umożliwia przegląd  listy pacjentów bieżącego oddziału  posiadających Kartę
Zakażenia Szpitalnego przebywających na oddziale w określonym czasie.        

Parametry raportu  

Data od / Data
do

Pola kalendarzowe, w których należy ustalić właściwy okres,
za który sporządzony zostanie raport.

Filtr Pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  można  wybrać
właściwy filtr pacjentów (wszyscy pacjenci, z  niewyplenioną
kartą, z wypełnioną kartą)

Sortowanie
danych

Pole  tekstowe  z  rozwijalną  listą,  z  której  wybiera  się
właściwe kryterium sortowania (nazwisko, rodzaj  zakażenia,
data  wpisu  zakażenia,  data  wypisu,  data  przyjęcia,  numer
Księgi Głównej).

Dodatkowo  udostępniono  pola  wyboru:  Ilość  osobodni  z  czynnikiem  ryzyka,
Czynniki ryzyka. Także pole Format wydruku - do wyboru pdf i xls.

Przycisk funkcyjny   

Przycisk  umożliwia  wygenerowanie  podglądu  raportu
Zestawienie  Kart  Zakażenia  Szpitalnego  wg  określonych
parametrów.
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7.17.7 Zestawienie wykonanych procedur

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywoła  listę
raportów  Oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Zestawienie  wykonanych  procedur
spowoduje  wyświetlenie  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  parametrów
wybranego raportu.  

Raport  zawiera zestawienie liczby wykonanych procedur  medycznych  na  bieżącym
oddziale,  w  określonym  czasie  dla  poszczególnych  pacjentów  oraz  zbiorczo  dla
całego oddziału.
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Parametry raportu

Oddział System podpowiada oddział bieżący.

Data
wykonania
(od, do)

Pola kalendarzowe,  w  których  należy  określić  właściwy  okres,
dla którego generowany będzie raport.

Personel Wybór  odpowiedniej  pozycji  ze  słownika  Użytkownicy  -
lekarze.

Pacjent Wywołanie rejestru pacjentów.

Tylko
powiązane z
kodem
Ministerialny
m

Raport  będzie  zawierał  pozycje  powiązane  z  kodem
ministerialnym.

Drukuj kody
Ministerialne

Po  zaznaczeniu  pola,  na  zestawieniu  pojawią  się  kody
ministerialne.

Kod
Ministerialny

Wybór kodu ze słownika     

Procedura Pole słownikowe, które umożliwia  wybór  właściwej  procedury,
dla której generowany będzie raport. Gdy pole zostanie puste,
wygenerowane  zestawienie  zawierać  będzie  wszystkie
wykonane procedury w bieżącym oddziale, w okresie podanym
w polach kalendarzowych (Data wykonania (od, do))

Grupowanie
wg kodu
procedury

Po zaznaczeniu pola, dane na zestawieniu  będą  pogrupowane
wg kodu procedury.

Grupowanie
wg kodu
Ministerialne
go

Po zaznaczeniu pola, dane na zestawieniu  będą  pogrupowane
wg kodu ministerialnego.

Rodzaj
raportu -
Syntetyczny

Pole  wyboru,  zaznaczenie  którego  powoduje  wygenerowanie
raportu syntetycznego, który prezentuje l wykonane na danym
oddziale procedury danego typu.

Rodzaj
raportu -
Analityczny

Pole  wyboru,  zaznaczenie  którego  powoduje  wygenerowanie
raportu  analitycznego,  który  prezentuje  listę  wykonanych  na
danym oddziale procedur z dokładnością do pacjenta.

Format
wydruku

Możliwość  wyboru  z  rozwijanej  listy  formatu  wydruku:  pdf,
xls.

Przycisk funkcyjny 

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu raportu 
Zestawienie wykonanych procedur, na podstawie
określonych parametrów.  

Raport analityczny:
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Raport syntetyczny:
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7.17.8 Diety podane

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywoła  listę
raportów Oddziału. Wybór z listy opcji Diety podane spowoduje, że w tym samym
oknie po prawej stronie zostaną wyświetlone parametry wybranego raportu.
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Raport  przedstawia  zestawienie  diet  na  wybranym  oddziale,  w  zadanym  okresie
czasu dla poszczególnych pacjentów oraz zbiorczo dla całego oddziału. 

Parametry raportu:  

Data (od, do) Pole kalendarzowe, w których należy określić  właściwy  okres,
dla którego generowany będzie raport.

Bez
grupowania

Pole  wyboru.  Po  zaznaczeniu  zostanie  wygenerowany  raport
bez grupowania wg odcinków lub wg sal.

Grupowanie
wg odcinków

Pole  wyboru.  Po  zaznaczeniu  wygenerowany  raport  będzie
zawierał dane pogrupowane wg odcinków.

Grupowanie
wg sal

Pole  wyboru.  Po  zaznaczeniu  wygenerowany  raport  będzie
zawierał dane pogrupowane wg sal.  

Rodzaj
raportu -
Osobowy

Pole  wyboru.  Zaznaczenie  powoduje  wygenerowanie  raportu
szczegółowego  z  listą  podanych  diet  na  danym  oddziale  z
dokładnością do pacjenta.

Rodzaj
raportu -
Sumaryczny

Pole  wyboru.  Zaznaczenie  powoduje  wygenerowanie  raportu
syntetycznego  z  listą  podanych  diet  na  danym  oddziale.  Po
zaznaczeniu przyciski w sekcji Grupowanie będą nieaktywne.

Format
wydruku

Wybór formatu wydruku (pdf, xls) z rozwijanej listy.

Diety podane Pole słownikowe, umożliwiające wybór odcinka, dla którego ma
być generowany raport 

Przycisk funkcyjny   

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu raportu Diety
podane, na podstawie określonych parametrów.       

Raport osobowy
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Raport sumaryczny

7.17.9 Zestawienie osobodni z przepustkami

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywoła  listę
raportów  Oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Zestawienie  osobodni  z  przepustkami
spowoduje, wyświetlenie w tym samym oknie parametrów wybranego raportu.
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Raport  umożliwia  przegląd  zestawienia  liczby  osobodni  z  uwzględnieniem
przepustek  na  wybranym  oddziale,  w  określonym  czasie  dla  poszczególnych
pacjentów oraz zbiorczo dla całego oddziału. Uwzględniane są te przepustki, których
okres  obowiązywania  częściowo  lub  w  całości  pokrywa  się  z  okresem
sprawozdawanym (okresem za jaki sporządzany jest raport)

Domyślnie  raport  wykonywany  jest  dla  bieżącego  oddziału  wynikającego  z
kontekstu działania aplikacji. 

Parametry raportu

Data (od, do) Data początkowa raportu. Data końcowa raportu.

Ubezpieczyciel Wybór ze słownika właściwego ubezpieczyciela (oddział
NFZ, żaden z oddz., UE).

Płatnik Wybór  pozycji  ze  słownika  płatników  (oddziały  NFZ,
Ministerstwa, Wojewodowie, Ubezpieczyciele, inni).

Grupa Lista wyboru: płatnik, ubezpieczyciel. 

Osobodni jako -
Osobodni
hospitalizacji

Lista wyboru.

Osobodni jako -
Liczba dni pobytu

Po  zaznaczeniu  pola  wyboru  na  wygenerowanym
raporcie prezentowana jest liczba dni pobytu.

Uwzględniaj Pole tekstowe z rozwijalną listą, z której należy wybrać
dodatkowe  dane,  które  uwzględnione  będą  na
zestawieniu:  Hospitalizacje,  Pobyty  dziennie  lub
obie dane - Wszystkie.

Pobyty dzienne
jako

Pole tekstowe, z rozwijalna listą, z której należy wybrać
właściwy  typ  pobytu  dziennego.  Pole  jest  aktywne
tylko  w  sytuacji  wyboru  dodatkowych  danych  w  polu
Uwzględnij.  Z  rozwijalnej  listy  tego  pola  można
wybrać  następujące  dane:  Opieka  do  24  godz.,
Opieka  w  granicach  doby,  Opieka  w  granicach
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doby hotelowej. 

Opcja dostępna, gdy w pozycji  Uwzględniaj  wybrano
Hospitalizacje  lub  Pobyty  dzienne.  Jeśli  wybrano
Wszystkie  lub  pozostawiono  puste  pole,  opcja  ta  ie
jest dostępna.

Rodzaj raportu -
Syntetyczny

Pole  wyboru,  zaznaczenie  którego  spowoduje
wygenerowanie  raportu  z  wykazem  sumarycznym  dla
poszczególnych  płatników  lub  ubezpieczycieli  (w
zależności  od  wybranego  sposobu  grupowania  pole
Grupa).

Rodzaj raporty -
Analityczny

Pole  wyboru,  zaznaczenie  którego  spowoduje
wygenerowanie  raportu  analitycznego  z  wykazem
osobodni z podziałem na płatników lub  ubezpieczycieli
(w  zależności  od  wybranego  sposobu  grupowania  -
pole Grupa) z dokładnością do pacjenta.

Format wydruku Pole z rozwijalną listą zawierającą formaty wydruku do
wyboru: pdf i xls

Przycisk funkcyjny

 

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu wykazu Osobodni
z przepustkami na podstawie określonych parametrów.

Raport syntetyczny:

Raport analityczny:
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7.17.10 Kolejki oczekujących

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  powoduje
wywołanie  listy  raportów  Oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Kolejki  oczekujących
spowoduje,  że  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  zostaną  wyświetlone
parametry wybranego raportu.

Raport  przedstawia  zestawienie  kolejek  oczekujących  dla  bieżącego  oddziału  lub
odcinka  tego  oddziału  w  wybranym  okresie  z  dokładnością  do  pacjentów  lub
zbiorczo dla całego oddziału.   

Parametry raportu
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Rodzaj kolejki   Pole tekstowe z rozwijaną listą, z  której  można  wybrać
właściwy rodzaj  kolejki, dla którego  wygenerowany  ma
zostać  raport.  Do  wyboru  są  następujące  opcje:
Kolejka  dla  komórki  organizacyjnej,  Kolejka  dla
procedur i programów terapeutycznych.

Kolejka (nr,
nazwa)

Pole  słownikowe,  które  umożliwia  wybór  ze  słownika
właściwej  kolejki  oczekujących,  dla  której  generowany
będzie raport.

Specjalność Pole  słownikowe,  które  umożliwia  wybór  ze  słownika
właściwej  specjalności  komórki  organizacyjnej,  dla
której generowany będzie raport.

Jednostka Pole  słownikowe,  które  umożliwia  wybór  ze  słownika
właściwej  jednostki  organizacyjnej  szpitala,  dla  której
generowany będzie raport

Kod wg NFZ Pole  tekstowe  z  kodem  wg  NFZ,  dla  którego
generowany będzie raport

Stan wpisu  Pole tekstowe z rozwijalną listą, z  której  można wybrać
stan  wpisu,  dla  którego  wygenerowany  ma  zostać
raport. Do wyboru opcje: 

· Aktywny

· Zrealizowanie świadczenia

· Przeterminowanie  (pacjent  nie  zgłosił  siew
zaplanowany terminie)

· Rezygnacja pacjenta z oczekiwania

· Zgon pacjenta w okresie oczekiwania

· Decyzje świadczeniodawcy

Kategoria
medyczna

Pole tekstowe z rozwijaną listą, z  której  można  wybrać
właściwą kategorię medyczną, dla której wygenerowany
ma zostać raport. Do wyboru opcje:  Przypadek  pilny,
Przypadek stabilny.

Data wpisu (od,
do)

pola  kalendarzowe,  w  których  można  ustalić  właściwy
okres  wpisu  pacjentów  do  kolejki  oczekujących,  dla
którego generowany będzie raport

Planowany termin
(od, do)

Pola  kalendarzowe,  w  których  można  ustalić  właściwy
okres  planowanych  terminów  wykonań  świadczeń
pacjentom, dla którego generowany będzie raport

Data wykreślenia
(od, do)

pola  kalendarzowe,  w  których  można  ustalić  właściwy
okres wykreślenia pacjentów z kolejki oczekujących, dla
którego generowany będzie raport.

Modyfikowany
termin realizacji
(od, do)

po zaznaczeniu tego pola wyboru, uaktywnią się kolejne
dwa  pola  kalendarzowe,  w  których  określić  należy
właściwy okres  modyfikowanego  terminu  realizacji,  dla
którego generowany będzie raport

Dołącz opis
modyfikacji
terminu

Po zaznaczeniu pola, na raporcie pojawi  się  dodatkowy
wpis z opisem modyfikacji terminu.
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Kolejki oczekujących

Dołącz wpisy bez
przydzielonej
kolejki

Po  zaznaczeniu  pola,  na  wygenerowanym  raporcie
zostaną uwzględnione pozycje wpisów bez przydzielonej
kolejki.

Tylko wpisy bez
przydzielonej
kolejki

Po  zaznaczeniu  pola,  na  wygenerowanym  raporcie
widoczne  będą  tylko  pozycje  z  wpisami  bez
przydzielonej kolejki.

Bez wpisów
przeterminowanyc
h

Po  zaznaczeniu  pola,  na  wygenerowanym  raporcie  nie
będą  widoczne  wpisy  przeterminowane.  W  polu
kalendarzowym,  które  uaktywni  się  po  zaznaczeniu
opisywanego pola wyboru, wpisać należy właściwą datę
przeterminowania wpisów

Tylko wpisy
przeterminowane

Pole kalendarzowe.

Tylko powiązane z
Kodem
Ministerialnym

Po  zaznaczeniu,  wybór  kodu  ministerialnego  ze
słownika.

Kod ministerialny Wybór pozycji ze słownika Kody ministerialne

Sortuj wg Pole tekstowe  z  rozwijaną  listą  z  której  można  wybrać
właściwą opcję, według której sortowany będzie raport.

Okres
sprawozdania

Należy  wybrać  z  rozwijalnej  listy  właściwy  miesiąc
sprawozdawczy. System podpowiada rok bieżący.

Grupowanie       

Sekcja zawiera pola wyboru, zaznaczając które użytkownik ma możliwość określić:

· sposób grupowania zestawienia - wg jednostki oraz wg kolejki 

· sposób wydruku raportu - Drukuj na oddzielnych stronach

· jakie dane umieszczone mają zostać na wydruku - Drukuj tylko aktywne kolejki

Rodzaj raportu 

Rodzaj raportu -
Syntetyczny

Sumaryczne zestawienie danych w tabeli.

Rodzaj raporty -
Analityczny

Analityczne  zestawienie  danych,  z  wyszczególnieniem
pacjentów

Format wydruku wybór między formatem pdf i xls

Przycisk funkcyjny

 

Przycisk umożliwia wygenerowanie raportu, na
podstawie określonych parametrów.
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Kolejki oczekujących

Raport syntetyczny

7.17.11 Zestawienie ruchu chorych - Imienne

Zestawienie ruchu chorych - Imienne można generować po wybraniu opcji o tej
samej nazwie na ekranie raportów i określeniu parametrów raportu, które pojawią
się z prawej strony okna.   

Jedynymi parametrami raportu są: Data od i Data do oraz Format wydruku (pdf
oraz xls).

Przycisk funkcyjny

Użycie   przycisku  umożliwia  generowanie  imiennego  raportu
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Zestawienie ruchu chorych - Imienne

wg określonych dat.

Na wydruku raportu Zestawienie ruchu chorych imienne dodana
została kolejność pobierania rozpoznań. Rozpoznania pobierane
są według następującej kolejności:

· Rozpoznania końcowe, jeśli brak: 

· Rozpoznania wstępne oddziałowe, jeśli brak:

· Rozpoznania wstępne hospitalizacji, jeśli brak: 

· Rozpoznania ze skierowania. 

7.17.12 Raport dla kart nowotworowych

Po  wybraniu  opcji  Raport  dla  kart  nowotworowych  po  prawej  stronie  okna
pojawią się parametry raportu.

Parametry raportu

Według daty -
przyjęcia

Pole wyboru. Po zaznaczeniu zostanie wygenerowany raport
wg daty przyjęcia.

Według daty -
wypisu

Pole wyboru. Po zaznaczeniu zostanie wygenerowany raport
wg daty wypisu.

Data od/do Daty  graniczne  okresu  dla  którego  będzie  generowany
raport.

Okres Wybór  okresu  z  rozwijanej  listy:  Na  dzień,  Do  dnia,
Tydzień, etc.

Oddział Bieżący oddział.

Lekarz Wybór lekarza ze słownika Użytkownicy lekarze.
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Raport dla kart nowotworowych

Sortowanie Wybór  kryterium  sortowania  z  rozwijanej  listy:  Data
przyjęcia, Data wypisu, Nazwisko i imiona, PESEL.  

Typ raportu -
Nie założono
karty
nowotworowej

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
przypadków, w których nie założono karty nowotworowej.

Typ raportu -
Nie założono
karty
nowotworowej
w pierwszym
pobycie

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
przypadków, w których nie założono karty nowotworowej w
pierwszym pobycie.

Typ raportu -
Założono dla
tego samego
rozpoznania,
więcej niż
jedną kartę.

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
przypadków,  w  których   założono  więcej  niż  jedną  kartę
nowotworową dla tego samego rozpoznania.   

Format
wydruku

Wybór formatu wydruku z rozwijanej listy: pdf, xls.

Przycisk funkcyjny

użycie  przycisku  umożliwi  wygenerowanie  raportu  wg
określonych parametrów:

7.17.13 Raport przeniesień między jednostkami

Po  wybraniu  opcji  Raport  przeniesień  między  jednostkami  po  prawej  stronie
pojawi się obszar zawierający parametry raportu.
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Raport przeniesień między jednostkami

Parametry raportu

Okres sprawozdania -
miesiąc

Wybór miesiąca sprawozdania z rozwijanej listy.

Okres sprawozdania -
rok

System podpowiada rok bieżący.

Z oddziału Możliwość wybrania  oddziału  ze  słownika  Oddziały.
Dodanie oddziału przyciskiem Dodaj.

Na oddział  Możliwość  dodania  oddziału  ze  słownika   Oddziały.
Dodanie oddziału przyciskiem Dodaj.

Format wydruku Wybór formatu wydruku z rozwijanej listy: pdf, xls.

Przyciski funkcyjne

    
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie raportu
wg wybranych kryteriów.
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Raport przeniesień między jednostkami

7.17.14 Zestawienie pacjentów wg czasu pob., rozpoznania

Po  wybraniu  opcji  Zestawienie  pacjentów  wg  czasu  pob.,  rozpoznania  po
prawej stronie okna pojawi się obszar wyboru parametru raportu.  

Parametry raportu

Oddział Oddział, dla którego będzie generowany raport.

Data od/do Zakres czasowy raportu.

Godzina Określenie godziny zmiany doby szpitalnej.
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zmiany doby
szpitalnej

Zestawienie
pacjentów wg

Możliwość  generowania  zestawienia  raportu  wg:
całkowitego  czasu  pobytu,  dotychczasowego  czasu
pobytu, rozpoznania zasadniczego.

Min. ilość dni
przeb. na
oddz. 

Minimalna liczba dni przebywania na oddziale. 

Jednostka
chorobowa

Pole  aktywne  po  zaznaczeniu  kryterium:  rozpoznania
zasadniczego w polu Zestawienie pacjentów wg.

Rodzaj
raportu

Po  zaznaczeniu  właściwego  pola  wyboru  zostanie
wygenerowany raport osobowy lub sumaryczny.

Format
wydruku

Możliwość wyboru formatu zestawienia: pdf, xls.

Raport osobowy:

Raport sumaryczny:
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Zestawienie pacjentów wg czasu pob., rozpoznania

7.17.15 Raport rejestru zdarzeń niepożądanych

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywoła  listę
raportów Oddziału. Wybór z listy opcji  Raport  rejestru  zdarzeń  niepożądanych
spowoduje  wyświetlenie  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie  parametrów
wybranego raportu.  
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Raport rejestru zdarzeń niepożądanych

Raport zawiera zestawienie wszystkich zarejestrowanych niepożądanych zdarzeń na
danym oddziale w określonym czasie.

Parametry raportu

Jednostka
organizacyjn
a

System podpowiada oddział bieżący.

Zgłaszający Wybór ze słownika właściwej  osoby zgłaszającej  zdarzenie, na
podstawie której generowany będzie raport

Kategoria Wybór  ze  słownika  właściwej  kategorii  zdarzenie
niepożądanego, na podstawie której generowany będzie raport

Data (od,
do)

Pola kalendarzowe,  w  których  należy  określić  właściwy  okres,
dla którego generowany będzie raport.

Przycisk funkcyjny 

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu Raportu
rejestru zdarzeń niepożądanych, na podstawie określonych
parametrów. Poniżej podgląd wydruku raportu w formacie
pdf:
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Raporty 

Raport rejestru zdarzeń niepożądanych

7.17.16 Sprawozdanie zespołu do spraw analizy zgonów

Użycie  opcji  Raporty  na  czwartym  ekranie  opisywanego  systemu  wywoła  listę
raportów  oddziału.  Wybór  z  listy  opcji  Sprawozdanie  zespołu  d.s.  analizy
zgonów  spowoduje  wyświetlenie  w  tym  samym  oknie  po  prawej  stronie
parametrów wybranego raportu.  

Raport  zawiera szczegółowe informacje  dotyczące  zgonów  w  wybranym  przedziale
czasowym.

W  sekcji  tematycznej  Parametry  raportu  jedynym  polem  jest  Okres
sprawozdania  ,w  którym  należy  wybrać  miesiąc  i  rok  dla  którego  ma  być
stworzony raport. Pole to jest wymagane.

Na  dole  opisywanego  okna  znajduję  się  przycisk  funkcyjny  .  Użycie
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Sprawozdanie zespołu do spraw analizy zgonów

przycisku powoduje wygenerowanie podglądu raportu Sprawozdanie zespołu d.s.
analizy zgonów, na podstawie określonych parametrów. 

7.17.17 Zestawienie obecności

Po  wybraniu  opcji  Zestawienie  obecności  po  prawej  stronie  okna  pojawią  się
parametry raportu.

Parametry raportu
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Zestawienie obecności

Odcinek Wybór odcinka ze słownika Odcinki oddziału.

Data od/do Daty  graniczne  okresu  dla  którego  będzie  generowany
raport.

Grupuj według
odcinka

Po  zaznaczeniu  pola  system  wygeneruje  raport  z  danymi,
grupując na podstawie odcinka. 

Przycisk funkcyjny  

Użycie  przycisku  umożliwi  wygenerowanie  raportu  wg
określonych parametrów.

7.17.18 Zestawienie obecności pacjenta

Po  wybraniu  opcji  Zestawienie  obecności  po  prawej  stronie  okna  pojawią  się
parametry raportu.
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Zestawienie obecności pacjenta

Parametry raportu

Odcinek Wybór odcinka ze słownika Odcinki oddziału.

Pacjent Wybór pacjenta z Rejestry pacjentów.

Pobyt - Bieżący
pobyt

Wybór  tego  pola  spowoduje  wygenerowanie  raportu,  w
którym uwzględniono bieżący pobyt pacjenta.

Pobyt -
Wszystkie
pobyty

Wybór  tego  pola  spowoduje  wygenerowanie  raportu,  w
którym uwzględniono wszystkie pobyty pacjenta.

Przycisk funkcyjny 

Użycie  przycisku  umożliwi  wygenerowanie  raportu  wg
określonych parametrów.

7.17.19 Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji

Po wybraniu opcji Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji po prawej
stronie okna pojawią się parametry raportu.
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Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji

Parametry raportu

Oddział Bieżący oddział.

Data od/do Daty  graniczne  okresu  dla  którego  będzie  generowany
raport.

Bez wpisanego
personelu

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
nieuwzględniające wpisanego personelu.

Bez pełnego
personelu

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
nieuwzględniające pełnego personelu.

Nie
autoryzowany
personel

Po  zaznaczeniu  pola  wygenerowany  raport  zawiera  dane
uwzględniające nieautoryzowany personel.

Format
wydruku

Wybór lekarza ze słownika Użytkownicy lekarze.

Przycisk funkcyjny   

Użycie  przycisku  umożliwi  wygenerowanie  raportu  wg
określonych parametrów.
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Raport weryfikujący braki personelu hospitalizacji

7.17.20 Kategorie opieki pelęgniarskiej

Raport  Kategorie  opieki  pielęgniarskiej  przedstawia  liczbę  pacjentów  w  każdej
kategorii  opieki  nad  pacjentem  na  danym  oddziale  lub  odcinku  w  danym  dniu,
sumę wszystkich pacjentów przebywających na oddziale lub odcinku w danym dniu,
średnią kategorii  opieki  uwzględniającą tylko  pacjentów  przebywających  w  danym
dniu na oddziale i mających określoną kategorię.
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Kategorie opieki pelęgniarskiej

W podsumowaniu przedstawiona jest suma liczby pacjentów w każdej kategorii  dla
całego miesiąca oraz średnia kategorii opieki dla całego miesiąca.

Parametry raportu

Oddział System podpowiada oddział bieżący.

Odcinek Wybór ze słownika właściwego odcinka

Miesiąc Wybór ze słownika właściwego miesiąca

Format
wydruku

Wybór z rozwijalnej listy formatu: 

· pdf

· xls

Przycisk funkcyjny 

Przycisk umożliwia wygenerowanie podglądu Kategorie
opieki pielęgniarskiej, na podstawie określonych
parametrów.  

Podgląd wydruku:
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Kategorie opieki pelęgniarskiej

7.17.21 Dodanie raportu 'Przewidywane zużycie leków'

Raporty Przewidywane zużycie leków umożliwia wygenerowanie 

Istnieje możliwość określenia przedziału  dat  dla  raportu  w  polach  kalendarzowych
'Data od' oraz 'Data do'. Istnieje także możliwość określenia rodzaju raportu: 

· Analitycznie pacjenci

· Tylko niedobory  

Wydruk raportu, przy wybranej opcji:Tylko niedobory:
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Raporty 

Dodanie raportu 'Przewidywane zużycie leków'

Wydruk raportu, przy wybranej opcji: Analitycznie pacjenci:

8 Opis wybranych zagadnień

8.1 Obsługa kodów kreskowych

AMMS  jako  system  umożliwia  integrację  z  czytnikami  kodów  1D/2D.  Niniejsza
dokumentacja  opisuje  tylko  obsługę  kodów  kreskowych  1D,  umieszczonych  na
etykietach, które wykorzystane mogą zostać jako opaski  na rękę pacjenta lub  jako
naklejki na karcie, teczce czy dokumentach pacjenta.

Do  poprawnego  wykorzystania  funkcjonalności  odczytu  etykiet  (opasek/naklejek)
1D  konieczne  jest  posiadanie  czytnika  minimum  1D,  który  musi  mieć  tryb  pracy
kierujący odczytane dane bezpośrednio do bufora klawiatury.

Dane  mogą  być  poprawnie  widziane  przez  system  medyczny  pod  warunkiem,  że
czytnik posiada możliwość odczytania kodu 1D.

8.1.1 Identyfikacja pacjenta za pomocą kodu z etykiety

W systemie AMMS możliwa jest automatyczna identyfikacja pacjentów przy pomocy
czytnika  kodów  kreskowych,  na  podstawie  numeru  PESEL  oraz  na  podstawie  ID
Opieki pacjenta. Identyfikacja pacjentów za pomocą czytników kodów kreskowych
odbywa się z poziomu pola szybkiego wyszukiwania.

Przed  odczytaniem  kodu  kreskowego  z  etykiety  (opaski/naklejki),  użytkownik
powinien ustawić kursor w polu szybkiego wyszukiwania.

Miejscami,  w  których  możliwa  jest  automatyczna  identyfikacja  pacjenta  przy
pomocy czytnika kodów kreskowych są:

1. Ekran główny aplikacji (Izba Przyjęć, Oddział, Gabinet, Rejestracja)
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Identyfikacja pacjenta za pomocą kodu z etykiety

2. Okno Rejestr pacjentów

3. Okno z listą pacjentów (IP, Oddziału, Rejestracji, Gabinetu)
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Identyfikacja pacjenta za pomocą kodu z etykiety

4. Okno ksiąg  (Główna, Oddziałowa, IP, Oczekujących,  Odmów,  Przyjęć,  Wypisów,
itd.)

8.1.2 Drukowanie etykiet z kodem kreskowym

8.1.2.1 Konfiguracja parametrów

Do  poprawnego  działania  wydruku  konieczne  jest  ustawienie  drukarki,  na  której
będzie  drukowana  wcześniej  przygotowana  etykieta.  W  tym  celu  należy  ustawić
parametr konfiguracyjny na stacji roboczej:
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Wartość  tego  parametru  to  fragment  nazwy  drukarki  etykiet.  Jeśli  na  podstawie
parametru nie będzie można jednoznacznie wyszukać drukarki, zostanie wzięta pod
uwagę pierwsza drukarka.

Dodatkowo należy ustawić domyślną etykietę pacjenta. Ustawień tych dokonuje się
za  pomocą  właściwych  parametrów  konfiguracyjnych  (stacja  robocza,  jednostka,
system):

· Dla pacjenta - ETYKIETA_PAC

· Dla noworodka - ETYKIETA_PAC_NOW

· Dla pacjenta NN - ETYKIETA_PAC_NN

Domyślny  kod  etykiety  (pacjenta,  noworodka,  pacjenta  NN)  wybierany  jest  ze
słownika  Szablony  etykiet,  które  definiowane  są  w  systemie  InfoMedica.  Opis
definicji etykiet oraz definicji szablonów etykiet w systemie InfoMedica znajduje się

w rozdziale: Definicja Etykiety .

8.1.2.2 Wydruk etykiety

Wydruk etykiety możliwy jest w każdej aplikacji  systemu AMMS, w której  znajduje
się  Rejestr  pacjentów.  Po  właściwej  konfiguracji  (patrz:  powyższy  rozdział),  w
oknie Rejestr pacjentów, w menu  kontekstowym  przycisku  Dokumenty  dodane
zostaną dwie dodatkowe opcje:

· Etykieta

· Etykieta (Wybór)
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Tak jak wspomniano wcześniej, drukowanie etykiet pacjenta możliwe jest tylko przy
użyciu  drukarek  firmy  Zebra  oraz  po  właściwym  ustawieniu  dla  stacji  roboczej
parametru konfiguracyjnego: DRUKARKA\ETYKIETY (Nazwa drukarki do wydruku
etykiet  na  drukarkach  Zebra),  czyli  zdefiniowaniu  właściwej  drukarki  do  wydruku
etykiet.

Dla  tak  zdefiniowanego  systemu  możliwe  będzie  skorzystanie  z  opcji  Etykieta
(wybór),  kliknięcie  w  którą  spowoduje  wywołanie  słownika  zdefiniowanych
wcześniej  w  systemie  InfoMedica  szablonów  etykiet.  Wybór  właściwego  szablonu
etykiety  spowoduje  automatyczne  przesłanie  go  na  wskazaną  w  parametrze
drukarkę Zebra.

Opcja Etykieta dostępna będzie dopiero po ustawieniu domyślnego  kodu  etykiety
dla  pacjenta,  za  pomocą  parametru  konfiguracyjnego  ETYKIETA_PAC  (patrz

rozdział:  Konfiguracja  parametrów ).  Domyślny  kod  etykiety  dla  pacjenta  także
wybiera  się  ze  słownika  szablonów  etykiet.  Po  kliknięciu  w  opisywaną  opcję,
wcześniej  zdefiniowany  w  parametrze  szablon  etykiety,  automatycznie  wysłany
zostanie do drukarkę.

8.1.2.3 Szybki wydruk opaski

W  systemie  AMMS  istnieje  możliwość  tak  zwanego  szybkiego  wydruku  opaski  dla
pacjenta. Funkcjonalność  ta  została  udostępniona  w  oknie  skierowania  pacjenta  z
izby przyjęć na wybrany oddział:
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Po  wybraniu  przycisku  Drukuj  opaskę,  opaska  z  kodem  kreskowym  zostanie
wydrukowana.  Szybki  wydruk  opaski,  tak  samo  jak  pozostałe  etykiety,  jest
drukowany tylko i wyłącznie na drukarkach Zebra.

Na wydrukowanej  opasce znajduje się logo systemu AMMS, kod kreskowy  oraz  ID
pacjenta:

8.1.3 Definicja etykiet

· Wydruk etykiet został przygotowany na drukarki firmy Zebra.

· Wydruk  może  odbywać  się  tylko  na  lokalne  drukarki  przyłączone  do  stacji
roboczej, z której wywołana jest funkcja wydruku etykiety.

· Do  definicji  etykiet  należy  zainstalować  program  ZebraDesigner,  dostarczony  z
drukarką. Istnieje możliwość pobrania programu ze strony producenta.
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Przed  przystąpieniem  do  definicji  etykiety  w  Infomedica,  należy  zaprojektować
wygląd  etykiety w programie ZebraDesigner. Następnie  tak  przygotowany  szablon
modyfikujemy i dodajemy do definicji w Infomedica.

8.1.3.1 Definicja etykiety w programie ZebraDesigner

Definiujemy  rozmiar  etykiety,  następnie  projektujemy  samą  etykietę.  Używamy
tylko pól ze stałym tekstem. Trzeba zwrócić uwagę na szerokości obszarów tekstów.

Tak przygotowaną etykietę drukujemy do pliku tekstowego:

Przykład  definicji  etykiety  wydrukowanego  do  pliku  tekstowego,  zgodne  ze
standardem ELP2:

Q240,019

q831

rN

S4

D7

ZT
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JB

OD

R215,0

N

A383,225,2,1,2,2,N,"Nazwisko       _"

A382,185,2,1,2,2,N,"Imie            _"

B298,133,2,1,4,12,77,B,"MIP"

A388,132,2,1,2,2,N,"MIP:"

P1 

8.1.3.2 Definicja szblonu etykiety w InfoMedica

Wywołujemy listę zdefiniowanych etykiet: 

Następnie dodajemy nowy szablon:
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Wklejamy do szablonu definicję tekstową utworzoną w programie ZebraDesigner. Z
menu kontekstowego opcja „Wstaw” zamieniamy wcześniej zdefiniowane nazwy na
kody pól które mają zostać wstawione.
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Po zamianie etykieta powinna wyglądać następująco:
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