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Nr sprawy 7/PNP/SW/2020  załącznik 1 do SIWZ 

Przedmiot zamówienia 

 

URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNYCH 

LICENCJI I IMPLEMENTACJĄ DOKUMENTACJI FORMULARZOWEJ 

W zakresie: 

1. Dostawa licencji na moduł repozytorium EDM jako rozszerzenie istniejącego oprogramowania 

„Mediqus”. 

2. Konfiguracja posiadanego przez Zamawiającego systemu „Mediqus” wraz z uruchomieniem 

elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 

2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wraz zmianami wskazanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w 

prawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. 

3. Uruchomienie pozostałej dokumentacji medycznej z dalszą konfiguracją i integracją z 

systemem „Mediqus” 

4. Objęcie 12 miesięcznym nadzorem autorskim i gwarancją serwisową wdrożonego 

oprogramowania EDM. 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego 

I. Informacje wstępne 

1. Ogólne założenia 

Aktualnie Zamawiający posiada wdrożony system „Mediqus” Gabos części medycznej, Laboratorium 

SQL firmy Zelnet w części laboratoryjnej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji, 

instalacja i wdrożenie modułów oprogramowania, które będą uzupełnieniem i poszerzeniem 

posiadanego przez Zamawiającego systemu „Mediqus” firmy Gabos o dodatkowe funkcjonalności. 

Zamawiający wymaga pełnej wzajemnej interoperacyjności nowo wdrażanych modułów oraz 

zachowania pełnej interoperacyjności z modułami oprogramowania już funkcjonującymi u 

Zamawiającego. 

Zamawiający zakłada w ramach projektu wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w 

zakresie określonym aktualnymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 

projektem legislacji Ministerstwa Zdrowia zostaną prowadzone w postaci elektronicznej dokumenty 

określone przez organ właściwy w drodze rozporządzenia.  
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Zamawiający zamierza prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej, określoną m.in. 

poniższymi aktami prawnymi: 

− Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych 

utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązującym od dnia 2 

kwietnia 2020 r, 

− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej 

dokumentacji. 

Prace instalacyjne, konfiguracyjne i parametryzacja odbędzie się na sprzęcie posiadanym przez 

Zamawiającego. 

 

2. Informacje dla Wykonawców: 

Aktualnie Zamawiający posiada wdrożony i użytkowany System Informacyjny „Mediqus” części 

medycznej. Posiadane moduły systemu informacyjnego „Mediqus” współpracują tylko z motorem 

bazy danych IBM DB2. 

a) Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach rozbudowy moduł Repozytorium 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, był w pełni zintegrowany z posiadanym przez 

Zamawiającego systemem HIS Mediqus3 co najmniej w zakresie: 

− Rejestracja dokumentu elektronicznego z poziomu zintegrowanego systemu HIS w 

Repozytorium EDM, 

− Wyszukiwanie dokumentów zarejestrowanych w systemie EDM z poziomu zintegrowanego 

systemu HIS, 

− Autoryzacja zarejestrowanego dokumentu elektronicznego w EDM z poziomu zintegrowanego 

systemu HIS, 

− Możliwość pobrania/wyświetlenia dokumentów zarejestrowanych w systemie EDM z poziomu 

zintegrowanego systemu HIS, 

− Słownik pacjentów zasilany na podstawie słownika pacjentów systemu zintegrowanego HIS, 

− Słownik instytucji zasilany na podstawie słownika instytucji systemu zintegrowanego HIS, 

− Słownik personelu zasilany na podstawie słownika personelu systemu zintegrowanego HIS, 

− Słownik typów dokumentów zasilany na podstawie danych z systemu HIS. 

b) Zamawiający wymaga aby dokumentacja medyczna wymagana Rozporządzeniem Ministra 
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Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej była 

zgodna z ww rozporządzeniem. Pozostała dokumentacja medyczna zostanie przygotowana przez 

Wykonawcę. 

c) Zamawiający informuje, że posiada podpis kwalifikowany / ZUS PUE i taki powinien być 

zaimplementowany w EDM. 

 

II. Zakres prac po stronie wykonawcy: 

1. Dostawa licencji modułu repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – zgodnie z 

wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w pkt. IV. 

2. Instalacja i konfiguracja systemu, w zakresie: 

− Analiza stanu obecnego, 

− Opracowanie koncepcji rozwiązania, 

− Instalacja modułu repozytorium EDM na serwerach Zamawiającego, 

− Konfiguracja i parametryzacja repozytorium EDM na serwerach, 

− Konfiguracja i parametryzacja posiadanego systemu na serwerach i stacjach roboczych 

Zamawiającego pod kontem uruchomienia elektronicznej dokumentacji medycznej, 

− Konfiguracja dokumentacji medycznej, 

− Testy i konfiguracja dokumentacji medycznej, 

− Uruchomienie mechanizmu przetwarzania wymienionych dokumentów do postaci 

elektronicznej wraz z ich archiwizacją w Repozytorium EDM, 

− Instruktaże dla 3 administratorów. 

3. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz gwarancji serwisowej przez okres 12 m-cy od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

 

III. Wymagania funkcjonalne dla modułu repozytorium EDM. 

Lp. Nazwa funkcjonalności 
Parametr 

wymagany 
Parametr 

oferowany 

1 
Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych 
i przyrostowych tj. księgi 

Tak 
 

2 Możliwość obsługi załączników do dokumentów Tak  

3 
Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych 
generowanych przez system medyczny w repozytorium 
dokumentacji elektronicznej 

Tak 
 

4 
Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych 
poza systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów 
zewnętrznych 

Tak 
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5 
Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do 
dokumentacji elektronicznej 

Tak 
 

6 

Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: 

✓ z poziomu wbudowanych w systemy medyczne 
mechanizmów 

Tak 
 

✓ z poziomu dedykowanego interfejsu Tak  

7 
Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z 
pliku w formacie XML 

Tak 
 

8 
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz 
na zbiorze dokumentów 

Tak 
 

9 
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze 
dokumentów 

Tak 
 

10 Możliwość znakowania czasem dokumentu Tak  

11 Możliwość wykonania kontrasygnaty Tak  

12 Możliwość weryfikacji podpisu Tak  

13 Możliwość weryfikacji integralności dokumentu Tak  

14 Możliwość wydruku dokumentu Tak  

15 
Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą 
zaawansowanych kryteriów oraz meta danych. 

Tak  

16 
Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z 
dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. 

Tak  

17 

Repozytorium EDM musi umożliwiać: 

✓ rejestrację dokumentu Tak  

✓ pobieranie dokumentów w formacie XML Tak  

✓ pobieranie dokumentów w formacie PDF Tak  

✓ wyszukiwanie materializacji dokumentów Tak  

18 

Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS: 

✓ słownik jednostek organizacyjnych Tak  

✓ rejestr użytkowników Tak  

✓ rejestr pacjentów Tak  

19 
System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie 
obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego 
określoną rolę. 

Tak  

20 

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych 
operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: 
uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami 
użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, 
zarządzanie typami dokumentów. 

Tak  

21 

Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji 
na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki 
lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady 
uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do 
repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, 
znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, 
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. 

Tak  

22 
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów 
obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych. 

Tak 
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23 

Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których 
elektroniczna postać nie jest przechowywana w systemie HIS - np. 
indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów 
radiologicznych przechowywanych w PACS. 

Tak 

 

24 Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu Tak  

25 
Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od 
danych medycznych 

Tak 
 

26 
Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej 
wyszukiwania wg zadanych kryteriów 

Tak 
 

27 
Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o 
dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania 
itp., oraz na informacje o zdarzeniach  

Tak 
 

28 

System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: 

✓ w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych 
w ZOZ 

Tak 
 

✓ pacjentom i ich opiekunom Tak  

✓ podmiotom upoważnionym np. prokurator Tak  

29 

System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu 
Informacji Medycznej: 

✓  bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia Tak  

✓ za pośrednictwem systemów regionalnych Tak  

✓  z wykorzystaniem platformy P1 Tak  
 

V. Lista dokumentów 

 Dokumenty HL7 CDA 

1 Odmowa przyjęcia 

2 Informacja dla lekarza kierującego 

3 Karta informacyjna leczenia szpitalnego 

 PIELĘGNIARSKA 

1 Historia Pielęgnowania/dane pacjenta-wywiad/karta wstępnej oceny pielęgniarskiej 

2 Karta Indywidualnej Opieki Pielęgnacyjnej 

3 Indywidualna Karta Obserwacji Wkłuć Obwodowych i Centralnych 

4 Karta zmiany opatrunku 

5 Karta Obserwacji Cewnika 

6 Plan Opieki 

7 Karta Przekazania Pacjenta na/z bloku P 

8 
Wypis/Przekazanie Pielęgniarskie Pacjenta z Oddziału oraz Zalecenia Dotyczące Dalszej 
Pielęgnacji 

9 Karta Obserwacyjna (Karta RR) 

10 Karta Bilansu Pacjenta 

11 Karta obserwacji rany 

12 Karta Gorączkowa Ogólna 

13 Karta Cukrzycowa (insulinowa) 

14 Karta depozytowa 

 LEKARSKA 

1 Historia Choroby/Wywiad/Część Wypisowa 
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2 Historia IP 

3 Indywidualny Plan Opieki 

4 Badania Przedmiotowe 

5 Profil glikemii 

6 Subiektywna globalna ocena stanu odżywiania SGA 

7 Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego 

8 Karta żywienia pozajelitowego/karta metaboliczna 

9 Karta Przekazania Pacjenta na/z bloku L 

10 Karta informacyjna izby przyjęć 

11 Karta informacyjna oddziałów 

12 Skierowanie na Sekcje Zwłok 

13 Wniosek o Przeprowadzenie/odstąpienie od Sekcji Zwłok 

14 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

15 Raport o nagłym zatrzymaniu krążenia 

16 Karta konsultacji anestezjologicznych/Badanie anestezjologiczne/zgoda na znieczulenie 

17 Protokół znieczulenia 

18 Informacja o znieczulenia 

19 Karta Okołooperacyjna 

20 Karta leczenia antybiotykiem 

21 Punktacja TISS 

22 Karta profilaktyki żylnej i okołozakrzepowej 

23 Karta zgłoszenia do badania anestezjologicznego 

24 Zlecenie na transport 

25 Skierowanie mikrobiologia 

26 Skierowanie diagnostyka laboratoryjna 

27 Skierowanie Hispat 

28 Skierowanie USG 

29 Skierowanie RTG 

30 Skierowanie endoskopia 

31 Skierowanie TK 

32 Zawiadomienie przymus bezpośredni 

33 Karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji 

34 Protokół komisji ds.. Orzekania śmierci mózgu 

35 Dokumenty dotyczące toczenia krwi 

36 Monitorowanie bólu 

 INNE 

1 Rejestr pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn i pacjentów z odleżynami P 

2 Zaświadczenie lekarskie 

3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej 

4 Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną 

5 Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego 

6 Karta przekazania leku własnego pacjenta 

7 
Uzyskaniu informacji w sprawie możliwości złożenia przez pacjenta przedmiotów 
wartościowych do depozytu wartościowego Szpitala 

8 Karta zgody i oświadczeń 

9 Świadoma zgoda na zabieg 
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10 Oświadczenie pacjenta 

11 Raporty lekarskie 

12 Raporty pielęgniarskie 

13 Książki zabiegów 

14 Księga zabiegów rehabilitacyjnych 

15 Księga główna przyjęć i wypisów IP 

16 Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w IP 

17 Lista oczekujących 

18 Księgi chorych oddziałów 

19 Księgi bloku operacyjnego 

20 Księgi pracowni diagnostycznej 

21 Karta badania fizjoterapeutycznego 

22 OKK 

23 Karta oceny geriatrycznej 

 PORADNIA 

1 Dokumentacja indywidualna wewnętrzna w formie historii zdrowia i choroby 

2 Księga poradni 

3 Księgi pracowni diagnostycznej 

4 Księgi zabiegów 

5 Deklaracje 

6 Skierowania 

7 Zlecenia 

 

 


