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SŁOWNIK 
Termin / skrót Wyjaśnienie 

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

HIS 

(ang. Hospital Information System) System informatyczny służący do 
zarządzania medycznymi, administracyjnymi, finansowymi i prawnymi 
aspektami funkcjonowania szpitala. W ramach projektu rozumiany jako 
kompleksowy, zintegrowany system informatyczny przeznaczony do 
zarządzania w obszarze pielęgniarstwa. 

ICN (ang. International Council of Nurses ) Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 

ICNP®, Słownik ICNP® 

(ang. International Classification for Nursing Practice) - Międzynarodowa 
Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - międzynarodowy standard dla 
terminologii pielęgniarskiej i integralna część globalnej infrastruktury 
informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem 
jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie. 

Kategoria pacjenta 

Właściwa kategoria opieki ustalona dla pacjenta zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 poz. 1545) – 
kategoria I, II i III. 

MZ Ministerstwo Zdrowia (Zamawiający) 

Oś ICNP® 
Osie Słownika ICNP®, w których sklasyfikowano terminy referencyjne opisane  
w kategoriach: przedmiot, czas, lokalizacja, osąd, klient, środki, działanie. 

Pilotaż 

Procedura polegająca na praktycznym wdrożeniu i wykorzystaniu Słownika 
ICNP®. Wykonawca odpowiada za stworzenie, w wybranych podmiotach 
leczniczych, warunków do dokumentowania oraz weryfikacji realizowanych 
planów opieki, w tym interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez 
pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem. 
Wykonawca odpowiada za stworzenie, w Podmiotach leczniczych objętych 
pilotażem, warunków do przeprowadzenia Pilotażu. 

Moduł Pielęgniarek 
Rozbudowane funkcje systemu HIS lub/i dedykowany moduł systemu pod 
podane warunki pilotażu. 

Plan opieki pielęgniarskiej  
Proces składający się z diagnozy pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich  
i kończący  się ewaluacją  (wynik/diagnoza ze Słownika ICNP®). 

Podmiot leczniczy 
Podmiot leczniczy o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 960 z późn. zm.) realizujący 
stacjonarne świadczenia szpitalne. 

Podmiot leczniczy objęty 
pilotażem 

Podmiot leczniczy, w którym zostanie przeprowadzony pilotaż.  

Podzbiór Słownika ICNP® 
Wybrane pozycje z Słownika ICNP®, które mają zastosowanie przy udzielaniu 
świadczeń pielęgniarskich na wybranym oddziale. 

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 

Proces Pielęgnowania 

Jest to metoda pracy pielęgniarki składająca się z następujących etapów: 
ocena, diagnoza, planowania, implementacja, ewaluacja. Ewaluacja polega na 
ciągłym procesie mierzenia postępów lub zakresu realizacji założonych celów i 
kończy się wynikiem pod postacią diagnozy pielęgniarskiej. 

Zdarzenie niepożądane 

Zdarzenie wywołane w trakcie lub w efekcie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, niezwiązane z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem 
zdrowia, powodujące lub mogące spowodować negatywne skutki u pacjenta,  
w tym zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej 
przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą 
wrodzoną lub uszkodzeniem płodu. 
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1. WSTĘP 
Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt 

pozakonkursowy Rozwój kompetencji pielęgniarskich, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 

oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających zwiększenie liczby pielęgniarek  

i położnych w Polsce. 

W ramach Projektu zrealizowany zostanie Pilotaż, którego celem będzie stworzenie,  

w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i 

wykorzystania Słownika ICNP® w dokumentowaniu oraz weryfikacji realizowanych planów 

opieki, w tym interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej 

opiece nad pacjentem. 

Pilotaż umożliwi weryfikację możliwości wykorzystania słownika ICNP® w prowadzeniu 

elektronicznej dokumentacji medycznej – pielęgniarskiej, w podmiotach leczniczych. Wyniki 

Pilotażu w przyszłości przyczynią się do określenia kierunków działań Ministra Zdrowia  

w zakresie informatyzacji w obszarze pielęgniarstwa w Polsce.  

Zamówienie adresowane jest do dostawców systemów klasy HIS, w których 

zaimplementowano tworzenie i obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej, oraz  

w ostatnich trzech latach od dnia złożenia oferty - realizowali usługę maintenance 

wdrożonych systemów HIS. Ponadto wykonawca musi wykazać  wdrożenia przedmiotowego 

systemu  

w co najmniej 16 Podmiotach leczniczych. Dopuszcza się udział konsorcjów wykonawców –  

w takim przypadku członkowie konsorcjum muszą posiadać wdrożenia i realizować usługę 

maintenance wdrożonych systemów HIS w co najmniej 16 Podmiotach leczniczych łącznie. 

Pilotaż będzie prowadzony w 16 wybranych, spośród obsługiwanych przez wybranego 

dostawcę systemu klasy HIS, Podmiotach leczniczych.  
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1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia obejmuje implementację w systemie HIS Wykonawcy Słownika ICNP® 

w zakresie pozwalającym na tworzenie i implementację planów opieki (realizację interwencji 

pielęgniarskich) oraz rejestrowanie czasu wykonywanych interwencji pielęgniarskich przez 

pielęgniarki. Zamawiający udostępni, wyłącznie na czas realizacji i na potrzeby pilotażu oraz 

na okres jednego roku po zakończeniu pilotażu w podmiocie leczniczym, przetłumaczony na 

język polski Słownik ICNP®. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty, zawierające 

dane, zebrane przy pomocy modułu pielęgniarki, będącego rozbudową systemu HIS. 

Głównymi zadaniami modułu będą agregowanie i prezentowanie danych o Planach opieki 

pielęgniarskiej, w tym szczególnie interwencjach pielęgniarskich w ujęciu Słownika ICNP®. 

Szczegółowe wymagania na raporty zawiera rozdział 2 „Wymagane raporty”. 

W celu dostarczenia raportów wykonawca zapewni, że systemy klasy HIS wdrożone  

w podmiotach leczniczych, objętych pilotażem, będą posiadały funkcjonalność pozwalającą 

na tworzenie planów opieki pielęgniarskiej oraz rejestrowanie interwencji pielęgniarskich 

wykonywanych przez pielęgniarki i czasu ich realizacji. W tym celu Wykonawca dostosuje 

system klasy HIS, udzieli wymaganych licencji, dokona wdrożenia oraz zapewni wsparcie 

techniczne w czasie trwania pilotażu i rok od czasu jego zakończenia . Szczegółowe 

wymagania na rozbudowę systemu klasy HIS zawiera rozdział 3 „Wymagania na system HIS”. 

Realizacja zamówienia obejmuje także przygotowanie szablonów planów opieki 

pielęgniarskiej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi w tym celu panele eksperckie. Koszt 

organizacji panelu eksperckiego i wynagrodzenie ekspertów leży po stronie Wykonawcy. 

Szczegółowe wymagania na przygotowanie szablonów i paneli eksperckich zawiera  

rozdział 4 „Szablony planów opieki pielęgniarskiej”. 

Skuteczne wdrożenie rozbudowy systemu HIS i przeprowadzenie pilotażu wymagać będzie 

przeszkolenia uczestników z zakresu stosowania Słownika ICNP® oraz z obsługi rozwiązań 

informatycznych. Wykonawca będzie wspierał użytkowników w korzystaniu z nowych 

rozwiązań. Wymagania odnośnie szkoleń i wsparcia Użytkowników przez Wykonawcę 

zawiera rozdział 5 „Szkolenia” 

W celu zapewnienia danych zbliżonych najbardziej do stanu faktycznego, Zamawiającemu 

zależy, aby czas interwencji pielęgniarskich był wprowadzany niezwłocznie po ich 

zakończeniu. Wykonawca dokona doposażenia oddziałów objętych pilotażem w tablety 

medyczne i/lub mobilne stacje pielęgniarskie (wózki z komputerami pozwalające na dostęp 

do systemu HIS  

z miejsc wykonywania interwencji pielęgniarskich) i inne niezbędne do wykonania 

zamówienia urządzenia, o ile Wykonawca uzna za konieczne ich zastosowanie w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w oddziale objętym pilotażem nie ma łączności 
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bezprzewodowej lub jest ona niewystarczająca do uruchomienia systemu HIS na tabletach 

lub/i mobilnych stacjach roboczych, to Wykonawca zapewni taką łączność. Powyższe nie 

będzie powodowało zwiększenia kwoty wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu 

zamówienia. Infrastruktura ta (Tablety, mobilne stacje pielęgniarskie i urządzenia sieciowe) 

po zakończeniu Pilotażu zostanie przekazana na własność Podmiotów leczniczych objętych 

pilotażem (na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy wykonawcą a Podmiotem 

leczniczym). Wymagania dotyczące dostarczenia infrastruktury technicznej zawarto  

w rozdziale 6 „Sprzęt”. 

W Rozdziale 8 „Pozostałe wymagania pozafunkcjonalne” zawarto wymagania, które nie są 

bezpośrednio związane z wymienionymi wyżej zadaniami, ale których realizacja jest 

niezbędna do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Realizacja Pilotażu w podmiotach leczniczych, w szczególności dodanie nowych funkcji do 

systemu klasy HIS, uruchomionych w ramach realizacji niniejszego zamówienia oraz 

wyposażenie w niezbędny sprzęt, nie mogą skutkować ponoszeniem dodatkowych kosztów 

przez podmiot leczniczy objęty pilotażem. 

Zamawiający, w oparciu o produkty projektu, przeprowadzi w wybranych oddziałach 

podmiotów leczniczych Pilotaż. Pilotaż będzie trwał minimum 6 miesięcy w każdym oddziale. 

Po zakończeniu Pilotażu Wykonawca udzieli licencji dla Podmiotów leczniczych objętych 

pilotażem, które podejmą decyzję dalszej realizacji Pilotażu (dłuższej niż  

6 miesięcy), do korzystania z modułu pielęgniarskiego, przez okres 12 miesięcy od dnia 

zakończenia Pilotażu w danym podmiocie leczniczym. Kontynuacja wykorzystania modułu 

pielęgniarskiego będzie miała na celu weryfikację rzeczywistego zainteresowania i 

możliwości podmiotów do stosowania Słownika ICNP® oraz uzyskania informacji w jakim 

zakresie podmioty będą stosowały przedmiotowy słownik. 

Po zakończeniu pilotażu Zamawiający we współpracy z Wykonawcą opracuje „Raport  

z przeprowadzonego pilotażu”. Wymagania dotyczące sporządzenia Raportu zawarto  

w Rozdziale 7 „Raport z przeprowadzonego pilotażu”. 

1.2. TERMINY REALIZACJI 
Wykonawca wykonana wszystkie prace poprzedzające przeprowadzenie pilotażu 

(przygotowanie raportów, planów opieki, paneli eksperckich, modernizacja systemu klasy 

HIS, szkolenia) najpóźniej do 30.06.2019 r. 

Pilotaż będzie realizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie Pilotażu w Podmiotach leczniczych objętych pilotażem, nie dłużej niż do 

dnia 31.12.2019 r. 
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Poniższa tabela zawiera zestawienie zadań do wykonania w ramach niniejszego projektu oraz 

planowane terminy ich zakończenia.  

Lp. Zadania Termin Opis Uczestnicy 

1.  Wybór 
podmiotów 
leczniczych 

31.12.2017 Wybór podmiotów, w których zostanie 
przeprowadzony pilotaż 

Wykonawca 
Zamawiający 

2.  Porozumienia 
z podmiotami 
leczniczymi 

31.03.2018 Podpisanie porozumień w sprawie 
współpracy oraz określenie wysokości 
środków finansowych które zostaną 
przekazane podmiotom na 
wynagrodzenia dla personelu 
zaangażowanego w realizacje pilotażu 

Zamawiający 

3.  Panele 
eksperckie 

30.06.2018 Zorganizowanie paneli eksperckich  Wykonawca 
 

4.  Wytworzenie 
rozwiązania IT 

31.12.2018 Zaprojektowanie systemu 
informatycznego wspierającego 
przeprowadzenie pilotażu 

Wykonawca 

5.  Testy 30.06.2019 Przeprowadzenie testów Wykonawca 
Zamawiający 

6.  Uruchomienie 
systemu 

30.06.2019 Wyposażenie podmiotu leczniczego  
w niezbędny sprzęt techniczny 
umożliwiający przeprowadzenie pilotażu 

Wykonawca 
 

7.  Szkolenia 30.06.2019 Przeprowadzenie szkoleń dla personelu 
zaangażowanego w realizacje pilotażu i 
dla pracowników MZ 

Wykonawca 
 

8.  Pilotaż 31.12.2019 Przeprowadzenie pilotażu w podmiotach 
leczniczych  

Wykonawca 
 

9.  Raport  
z pilotażu 

31.12.2019 Współpraca z Zamawiającym w zakresie 
opracowania Raportu z 
przeprowadzonego pilotażu. 

Wykonawca 
Zamawiający 

1.3. MIEJSCE PILOTAŻU, DOBÓR PODMIOTÓW 
Wykonawca przygotuje do przeprowadzenia pilotażu co najmniej 16 podmiotów leczniczych 
na terenie całej Polski. W każdym podmiocie leczniczym musi być objęty pilotażem co 
najmniej jeden oddział posiadający minimum 20 łóżek. W Pilotażu mogą uczestniczyć 
podmioty lecznicze posiadające co najmniej jeden oddział o następującym profilu: 

• zachowawczym, 

• zabiegowym. 
Podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu powinny prowadzić dokumentację pielęgniarską 
na wybranym oddziale w formie elektronicznej, zaś w podmiotach leczniczych, które jej nie 
prowadzą, Wykonawca zagwarantuje wdrożenie wymaganej funkcjonalności HIS.  
Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą dokona wyboru oddziałów objętych 
pilotażem. 
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Wykonawca, po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu listę podmiotów leczniczych  
w których wdrożył system HIS i które spełniają opisane powyżej kryteria udziału w Pilotażu.  
Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje „Metodykę określającą kryteria  
i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu”. Po ustaleniu „Metodyki …” 
Zamawiający wystąpi do podmiotów leczniczych z zapytaniem o możliwość podjęcia 
współpracy w zakresie realizacji Pilotażu.  
Zamawiający dokona wyboru podmiotów leczniczych zgodnie z przyjętymi kryteriami, 
określonymi w „Metodyce …”. 
Zamawiający podpisze z podmiotami leczniczymi umowy określające zasady współpracy oraz 
kwoty środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia personelu biorącego udział  
w pilotażu. 
W przypadku braku możliwości wyboru i podpisania umów przez Zamawiającego z 16 
podmiotami leczniczymi, spełniającymi wymagania określone w „Metodyce określającej 
kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu”, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia pilotażu w mniejszej liczbie podmiotów leczniczych,  
z zastrzeżeniem, iż przedmiotowy pilotaż zostanie przeprowadzony w co najmniej  
16 oddziałach szpitalnych. 

2. WYMAGANE RAPORTY 
Dane zbierane podczas pilotażu będą udostępniane przez Wykonawcę w formie raportów 

dostępnych uprawnionym użytkownikom.  

2.1. DOSTĘP DO RAPORTÓW 
Identyfikator WF 01.001 

Wykonawca zapewni dyrektorom Podmiotów leczniczych objętych pilotażem oraz 

wskazanym pracownikom Zamawiającego dostęp do raportów za pośrednictwem Internetu. 

Korzystanie z aplikacji z raportami nie będzie wymagało instalowania dodatkowego, poza 

przeglądarką internetową, oprogramowania. 

 

Identyfikator WF 01.002 

Raporty będą dostępne dla dyrektorów Podmiotów leczniczych objętych pilotażem oraz 

wskazanych pracowników Zamawiającego przez okres Pilotażu oraz przez kolejnych  

12 miesięcy od daty zakończenia Pilotażu w ostatnim Podmiocie objętym pilotażem. 

 

Identyfikator WF 01.003 

Wykonawca zaprojektuje, a następnie zbuduje raporty, które będą dostępne przez 

przeglądarkę internetową. 
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Identyfikator WF 01.004 

Wykonawca dostarczy raporty, które zawierają wszystkie dane zebrane w jednostkach 

leczniczych objętych pilotażem. 

 

Identyfikator WF 01.005 

Aplikacja do raportów umożliwi sortowanie danych wg dowolnej kolumny. 

 

Identyfikator WF 01.006 

Aplikacja do raportów umożliwi filtrowanie danych wg dowolnej kolumny lub przy 

wykorzystaniu możliwości definiowania w nagłówku raportu dowolnej liczby filtrów 

(parametrów), w tym filtrów wg kolumn. 

 

Identyfikator WF 01.007 

Aplikacja do raportów umożliwi dla dowolnego raportu okresu raportowania (określenie 

daty od i daty do) 

 

Identyfikator WF 01.008 

Aplikacja do raportów umożliwi zapisanie dowolnego, wygenerowanego raportu w formacie 

pliku csv, pdf i xml. 

2.2. DANE OSOBOWE 
Identyfikator WF 02.001 

Aplikacja do raportów będzie uwierzytelniać użytkowników. W zależności od poziomu 

uprawnień użytkownicy będą mieli udostępniane różne zestawy danych. Przykładowo 

dyrektorzy Podmiotów leczniczych objętych pilotażem będą mieli dostęp do danych 

dotyczących kierowanego przez nich podmiotu. 

 

Identyfikator WF 02.002 

Raporty dedykowane dla dyrektora Podmiotu leczniczego ograniczają się do danych 

pochodzących z tego podmiotu. 

 

Identyfikator WF 02.003 

Raporty nie zawierają danych osobowych pacjentów. 

 

Identyfikator WF 02.004 

Raporty dla dyrektorów jednostek leczniczych zawierają identyfikatory pielęgniarek. 

Identyfikatory pielęgniarek są zanonimizowane na etapie przygotowywania raportów dla 

MZ. 
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Identyfikator WF 02.005 

Raporty nie zawierają danych wrażliwych ani danych niejawnych. 

 

2.3. ZAWARTOŚĆ RAPORTÓW 
Identyfikator WF 03.001 

Wykonawca dostarczy raporty, które zawierają następujące dane w podziale na 

poszczególne podmioty lecznicze i odziały: 

• Okres raportowania (w okresie od … do …) 

• Liczba pacjentów w poszczególnych kategoriach opieki, 

• Liczba pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia, 

• Czas realizacji interwencji pielęgniarskich przez wybraną pielęgniarkę: 

o ogółem: 

� w czasie jednej zmiany, 

� w miesiącu, 

� w okresie pilotażu. 

o  w stosunku do jednego pacjenta w poszczególnych kategoriach opieki 

� w czasie jednej zmiany, 

� w miesiącu, 

� w okresie pilotażu. 

2.4. WZORY RAPORTÓW 
Identyfikator WF 03.002 

Wykonawca dostarczy raporty zgodne ze wzorami raportów zawartymi w rozdziale 2.4 

2.4.1. WZÓR RAPORTU DLA PODMIOTU LECZNICZEGO 
Filtr: Data od – do  

Oddział  

Pielęgniarka  

Kategorie opieki Liczba pacjentów 
Czas realizacji interwencji 

pielęgniarskich 

Kategoria I   

Kategoria II   

Kategoria III   

Inne interwencje pielęgniarskie nie 
przypisane do słownika ICNP *   

SUMA  

* Czas realizacji innych interwencji pielęgniarskich wyliczony jako różnica całkowitego czasu pracy pielęgniarki oraz czasu 
realizacji interwencji dla pacjentów w kategoriach I-III 

2.4.2. WZÓR RAPORTU DLA MZ NR 1 
Filtr: Data od – do  
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Podmiot leczniczy  

Oddział  

Pielęgniarka  

Kategorie opieki Liczba pacjentów 
Czas realizacji interwencji 

pielęgniarskich  

Kategoria I   

Kategoria II   

Kategoria III   

Inne interwencje pielęgniarskie nie 
przypisane do słownika ICNP *  

SUMA  

* Czas realizacji innych interwencji pielęgniarskich wyliczony jako różnica całkowitego czasu pracy pielęgniarki oraz czasu 
realizacji interwencji dla pacjentów w kategoriach I-III 

2.4.3. WZÓR RAPORTU DLA MZ NR 2 
Filtr: Data od – do    

Podmiot leczniczy    

Oddział    

Pielęgniarka    

Kategoria opieki    

Rodzaj interwencji 
pielęgniarskich w 

kategoriach opieki 
Liczba interwencji 

Liczba 
pacjentów 

Czas realizacji 
interwencji 

pielęgniarskich 

Średni czas 
realizacji 

interwencji 

Interwencja 1     

Interwencja 2     

(…)     

SUMA     

2.4.4. WZÓR RAPORTU DLA MZ NR 3 

Podmiot Oddział 

Liczba pacjentów 
Średni czas realizacji 

interwencji pielęgniarskich 
dla jednego pacjenta Czas realizacji innych 

interwencji pielęgniarskich 
nie przypisane do słownika 

ICNP przeciętnie dla 
jednego pacjenta* 

K
at

e
go

ri
a 

I 

K
at

e
go

ri
a 

II
 

K
at

e
go

ri
a 

II
I 

K
at

e
go

ri
a 

I 

K
at

e
go

ri
a 

II
 

K
at

e
go

ri
a 

II
I 

Podmiot A Oddział I        

 Oddział II        

 (…)        

Podmiot B Oddział I        

 Oddział II        

 (…)        

(…) Oddział I        

 Oddział II        

 (…)        

* Czas realizacji innych interwencji pielęgniarskich wyliczony jako różnica całkowitego czasu pracy pielęgniarki oraz czasu 
realizacji interwencji dla pacjentów w kategoriach I-III 
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2.4.5. POZOSTAŁE RAPORTY 
Identyfikator WF 03.003 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie diagnoz w podziale na diagnozy z przypisanymi 

do nich interwencjami pielęgniarskimi według Słownika ICNP® i nie przypisanymi. 

 

Identyfikator WF 03.004 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie zaplanowanych interwencji w podziale na 

zaimplementowane i niezaimplementowane. 

 

Identyfikator WF 03.005 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie pielęgniarek w podziale na pielęgniarki 

przygotowujące plany opieki pielęgniarskiej i nie przygotowujące planów opieki 

pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 03.006 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie planów opieki pielęgniarskiej w podziale na 

zaimplementowane i niezaimplementowane.  

 

Identyfikator WF 03.007 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie ocen (jakich układów dotyczą oceny) 

wykonywanych przez pielęgniarki od najczęściej wykonywanych do najrzadziej. 

 

Identyfikator WF 03.008 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie średniego czasu trwania opracowania planu 

opieki. Czas trwania opracowania planu opieki dla pacjenta przez pielęgniarki powinien być 

obliczany automatycznie przez system informatyczny. 

 

Identyfikator WF 03.009 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie średniego czasu trwania zrealizowanej 

interwencji pielęgniarskiej (według Słownika ICNP®). 

 

Identyfikator WF 03.010 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie interwencji pielęgniarskich (według Słownika 

ICNP®)w podziale na wykonywane i niewykonywane w odniesieniu do kwalifikacji 

personelu, który je realizuje. Dotyczy interwencji, które zostały zaplanowane w planie opieki 

pielęgniarskiej pacjentowi i zostały lub nie zostały wykonane. 
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Identyfikator WF 03.011 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie interwencji pielęgniarskich, uwzględnionych  

w planach opieki pielęgniarskiej od najczęściej wykonywanych do najrzadziej 

wykonywanych. 

 

Identyfikator WF 03.012 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie planów opieki pielęgniarskiej w podziale na 

jednego pacjenta. 

 

Identyfikator WF 03.013 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie pacjentów w podziale na kategorie opieki na 

dyżurze, w czasie doby, tygodnia, miesiąca i liczby pielęgniarek. 

 

Identyfikator WF 03.014 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie najczęściej stawianych diagnoz pielęgniarskich 

(według Słownika ICNP®) przez pielęgniarki w podziale na kategorie pacjentów. 

 

Identyfikator WF 03.015 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie interwencji (według Słownika ICNP®) 

planowanych dla poszczególnych diagnoz od najczęściej planowanych do najrzadziej.  

 

Identyfikator WF 03.016 

Wykonawca dostarczy raport: Zestawienie zdarzeń niepożądanych i ich przyczyn, które 

wystąpiły po zrealizowaniu jednego i/lub kilku planów opieki pielęgniarskiej,  

z wyszczególnieniem planu opieki po którym wystąpiło zdarzenie niepożądane.  

 

Identyfikator WF 03.017 

W przypadku, gdy do opracowania "Raportu z przeprowadzonego pilotażu" niezbędne okaże 
się opracowanie innych raportów, niż wymienione w rozdziale 2, Wykonawca  
w porozumieniu z Zamawiającym ustali zakres dodatkowych raportów i dostarczy je  
w terminie ustalonym na etapie realizacji Pilotażu. 

3. WYMAGANIA NA SYSTEM HIS 
Pilotaż zostanie przeprowadzony w podmiotach leczniczych, które prowadzą elektroniczną 

dokumentację pielęgniarską oraz w podmiotach leczniczych , w których Wykonawca wdroży 

funkcjonalność HIS w zakresie elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. Dokumentacja 

elektroniczna pielęgniarska musi być prowadzona zgodnie z Polską Implementacją Krajową 

HL7 CDA zalecaną przez CSIOZ (Instrukcją stosowania Polskiej Krajowej Implementacji HL7 

CDA) oraz musi spełniać wymagania określone w przepisach prawnych o których mowa  

w rozdziale 8.3 „Zgodność z prawem”. Wykonawca w ramach Pilotażu będzie 
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odpowiedzialny za dostarczenie raportów, w związku z tym Wykonawca dostosuje system 

klasy HIS w celu ich dostarczenia. Wykonawca, z uwagi na integrację w kody źródłowe 

systemu HIS, będzie posiadał pełne prawa autorskie umożliwiające rozbudowę lub 

modyfikację systemu HIS. 

Niniejszy rozdział zawiera minimalne wymagania dla rozbudowywanego systemu 

informatycznego klasy HIS.  

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Identyfikator WF 04.001 

Rozbudowa systemu powinna być zgodna z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA 

zalecaną przez CSIOZ (Instrukcją stosowania Polskiej Krajowej Implementacji HL7 CDA). 

 

Identyfikator WF 04.002 

Rozbudowa powinna być zgodna z wytycznymi, zasadami i rekomendacjami CSIOZ 

dotyczącymi bezpiecznego przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

dostępnymi pod adresem https://www.csioz.gov.pl/edm/. 

 

Identyfikator WF 04.003 

Rozbudowa HIS powinna być zgodna z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Identyfikator WF 04.004 

Rozbudowa HIS powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania. 

 

Identyfikator WF 04.005 

Rozbudowa HIS powinna być zgodna z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia. 

 

Identyfikator WF 04.006 

Wszędzie tam, gdzie wymagane będzie wprowadzenie wartości ze słownika ICNP® system 

ma dynamicznie ograniczać zakres wartości o co najmniej: 

• na podstawie wprowadzonych pierwszych liter słowa,  

• na podstawie kontekstu (np. po wyborze pobrania krwi pojawiają się tylko pozycje 

związane z pobraniem krwi), 

• do wartości ze zdefiniowanego dla danego oddziału podzbioru Słownika ICNP®. 
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Identyfikator WF 04.007 

Rozbudowany HIS będzie posiadał moduł pielęgniarek. 

 

Identyfikator WF 04.008 

Moduł pielęgniarek pozwoli na wprowadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia 

raportów, o których mowa w rozdziale 2 Wymagane raporty. 

 

Identyfikator WF 04.009 

Moduł pielęgniarek nie będzie wymagał wprowadzania danych, które są już wprowadzone  

w innych modułach systemu HIS. 

 

Identyfikator WF 04.010 

Moduł pielęgniarek pozwala na zarządzanie planami opieki pielęgniarskiej oraz na 

rejestrowanie interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki i czasu ich 

realizacji. 

 

Identyfikator WF 04.011 

Rozbudowany HIS będzie posiadał moduł administracyjny, dostępny tylko dla uprawnionych 

użytkowników na zasadach dostępu dla administratorów pozostałych modułów HIS 

 
 

Identyfikator WF 04.012 

Moduł administracyjny pozwala na zarządzanie słownikiem ICNP® oraz zarządzanie 

szablonami planów opieki pielęgniarskiej (według Słownika ICNP®). 

 

Identyfikator WF 04.13 

Po zakończeniu Pilotażu Wykonawca udzieli licencji oraz wsparcia technicznego dla 

Podmiotów leczniczych objętych pilotażem, które podejmą decyzję dalszej realizacji Pilotażu 

(dłuższej niż 6 miesięcy), do korzystania z modułu pielęgniarskiego, przez okres  

12 miesięcy od dnia zakończenia Pilotażu w danym podmiocie leczniczym. 

3.2. ZARZĄDZANIE PLANAMI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
Identyfikator WF 05.001 

Rozwiązanie musi pozwalać na zarejestrowanie pierwszego etapu procesu pielęgnowania  

w zakresie oceny pielęgniarskiej statusu zdrowotnego, psychologicznego, społecznego 

pacjenta (np. wg poszczególnych układów) zgodnie z ICNP®. 
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Identyfikator WF 05.002 

Pierwszy etap procesu pielęgnowania zawiera ocenę statusu zdrowotnego, 

psychologicznego i społecznego pacjenta i jest rejestrowany zgodnie z Polską Implementacją 

Krajową HL7 CDA. 

 

Identyfikator WF 05.003 

Rozwiązanie musi pozwalać na ustalenie diagnoz pielęgniarskich dla pacjenta  

z wykorzystaniem pierwszego etapu procesu pielęgnowania, w tym ocen pielęgniarskich, 

zgodnie ze słownikiem  ICNP®. 

 

Identyfikator WF 05.004 

Rozwiązanie musi pozwalać na ustalenie diagnoz pielęgniarskich dla pacjenta  

z wykorzystaniem pierwszego etapu procesu pielęgnowania, zgodnie z Polską 

Implementacją Krajową HL7 CDA. 

 

Identyfikator WF 05.005 

Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie planów opieki pielęgniarskiej dla pacjentów na 

podstawie wskazanej diagnozy pielęgniarskiej według Słownika ICNP®. 

 

Identyfikator WF 05.006 

Dla jednego pacjenta tworzony jest co najmniej jeden plan opieki pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 05.007 

Plan opieki pielęgniarskiej musi składać się z diagnozy pielęgniarskiej, interwencji 

pielęgniarskich i ewaluacji pod postacią wyniku/diagnozy pozytywnej, negatywnej lub 

diagnozy ryzyka (zagrożeń) sklasyfikowanych zgodnie ze słownikiem ICNP®. 

Ewaluacja jest prowadzona na etapie implementacji planu opieki pielęgniarskiej i kończy się 

wynikiem/diagnozą pielęgniarską (będącą wynikiem wdrożonego planu opieki 

pielęgniarskiej); wynik/diagnoza może być początkiem nowego planu opieki pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 05.008 

Plan opieki pielęgniarskiej może być tworzony na podstawie szablonu planu opieki, system 

przewiduje dokonanie krótkiego opisu interwencji pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 05.009 

Szablon planu opieki pielęgniarskiej składa się z interwencji pielęgniarskich typowych dla 

określonej diagnozy pielęgniarskiej i nie jest przypisany do pacjenta. 

 

Identyfikator WF 05.010 

Plan opieki pielęgniarskiej może podlegać modyfikacjom. 

Identyfikator WF 05.011 
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3.3. REJESTROWANIE INTERWENCJI PIELĘGNIARSKICH 
Identyfikator WF 06.001 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować interwencje pielęgniarskie realizowane przez 

pielęgniarki. 

 

Identyfikator WF 06.002 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować realizowane przez pielęgniarki interwencje 

pielęgniarskie, zgodnie ze Słownikiem ICNP®. 

 

Identyfikator WF 06.003 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas realizacji interwencji pielęgniarskich. 

 

Identyfikator WF 06.004 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania poszczególnych interwencji 

pielęgniarskich przy jak najmniejszym obciążeniu pielęgniarek ich rejestracją. 

 

Identyfikator WF 06.005 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania poszczególnych interwencji 

pielęgniarskich w sposób zapewniający wiarygodność(realność) pomiaru, z uwzględnieniem 

czasu wykonanych interwencji i realnego czasu pracy pielęgniarki w ramach jednego dyżuru. 

 

Identyfikator WF 06.006 

Rozwiązanie musi pozwalać zarówno na rejestrację wykonywanej interwencji pielęgniarskiej 

bezpośrednio po jej wykonaniu jak i później.  

 

Identyfikator WF 06.007 

Interwencje pielęgniarskie muszą być rejestrowane w odniesieniu do pacjentów  

w poszczególnych kategoriach opieki. 

 

Identyfikator WF 06.008 

Rejestracji podlegają interwencje pielęgniarskie zapisane w planach opieki pielęgniarskiej.  

 

Identyfikator WF 06.009 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania interwencji pielęgniarskich 

zapisanych w planach opieki pielęgniarskiej. 

Modyfikacja planu opieki pielęgniarskiej może polegać na dodaniu lub usunięciu interwencji 

pielęgniarskich lub też diagnozy/wyniku pielęgniarskiej, albo całego planu opieki 

pielęgniarskiej. 
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Identyfikator WF 06.010 

Dostarczone rozwiązanie musi rejestrować czas trwania innych interwencji pielęgniarskich, 

nie zapisanych w planach opieki pielęgniarskiej. Czas trwania innych interwencji 

pielęgniarskich wyliczony jest jako różnica całkowitego czasu pracy pielęgniarki oraz czasu 

realizacji interwencji zapisanych w planach opieki. 

3.4. ZARZĄDZANIE SŁOWNIKIEM ICNP® 
Identyfikator WF 07.001 

Rozwiązanie podczas tworzenia planów opieki i rejestrowania interwencji pielęgniarskich 

wykonywanych przez pielęgniarki wykorzystuje podzbiór Słownika ICNP®. 

 

Identyfikator WF 07.002 

Rozwiązanie nie pozwala na zarejestrowanie lub ujęcie w planie opieki interwencji 

pielęgniarskich spoza podzbioru Słownika ICNP®. 

 

Identyfikator WF 07.003 

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie podzbiorem Słownika ICNP®. 

 

Identyfikator WF 07.004 

Zarządzanie podzbiorem Słownika ICNP® polega na: 

• Wskazywaniu pozycji ze Słownika ICNP®, które mają się znaleźć w podzbiorze 

• Usuwanie pozycji z podzbioru 

 

Identyfikator WF 07.005 

Zarządzanie podzbiorem Słownika ICNP® musi być prowadzone w sposób zapewniający 

spójność, w szczególności uniemożliwiać usunięcie interwencji pielęgniarskich, które 

występują w szablonie lub planie opieki pielęgniarskiej. 

3.5. ZARZĄDZANIE SZABLONAMI PLANÓW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
Identyfikator WF 08.001 

 Rozwiązanie podczas tworzenia planów opieki pielęgniarskiej wykorzystuje szablony planów 
opieki pielęgniarskiej według Słownika ICNP®. 
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Identyfikator WF 08.002 

Początkowy zbiór szablonów planów opieki pielęgniarskiej dostarczy Wykonawca w wyniku 

realizacji działań o których mowa w rozdziale 4.  

Wykonawca dostosuje Słownik ICNP® poprzez opracowanie szablonów planów opieki 

pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 08.003 

Rozwiązanie pozwala na tworzenie własnych szablonów planu opieki pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 08.004 

Rozwiązanie pozwala na modyfikowanie istniejących szablonów planu opieki pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 08.005 

Modyfikacja szablonu planu opieki pielęgniarskiej może polegać na dodaniu lub usunięciu 

diagnozy i interwencji pielęgniarskich. 

 

Identyfikator WF 08.006 

Modyfikacja szablonów opieki pielęgniarskiej nie wpływa na zmianę utworzonych wcześniej 

na ich podstawie planów opieki pielęgniarskiej. 

 

Identyfikator WF 08.007 

Wykonawca ograniczy Słownik ICNP® poprzez opracowanie szablonów planów opieki 

pielęgniarskiej. 

 

4. SZABLONY PLANÓW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
Identyfikator WF 09.001 

Wykonawca przeprowadzi panele eksperckie (co najmniej jeden panel dla jednego typu 

oddziału), w wyniku których opracowane zostaną: 

• Rekomendowane podzbiory Słownika ICNP® dla każdego typu oddziału, który 

uczestniczy w pilotażu, 

• Szablony planów opieki dla każdego typu oddziału, który uczestniczy w pilotażu, 

• Rekomendacje w zakresie Wykorzystania Słownika ICNP® w rejestrowaniu 

interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki, 

• Reguły dla szablonów planów opieki pielęgniarskiej na podstawie karty wywiadu oraz 

weryfikacji zdarzeń niepożądanych. 
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Identyfikator WF 09.002 

Wykonawca opracuje w ramach paneli ekspertów niezbędne szablony planów opieki 

pielęgniarskiej dla 2 oddziałów o różnych specjalnościach (typach).  

W przypadku, braku możliwości wyboru i podpisania umów przez Zamawiającego  

z 16 podmiotami leczniczymi, spełniającymi wymagania określone w „Metodyce określającej 

kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu” oraz zgody Zamawiającego na 

przeprowadzenia pilotażu w mniejszej liczbie podmiotów leczniczych (przy zachowaniu 

liczby 16 oddziałów szpitalnych) może być konieczne opracowanie szablonów opieki 

pielęgniarskiej dla większej liczby oddziałów (specjalności). 

 

Identyfikator WF 09.003 

Liczba wymaganych szablonów zostanie określona przez ekspertów uczestniczących  

w panelu. Według wiedzy Zamawiającego liczba ta może wynosić, w zależności od typu 

oddziału, od 20 do 100 szablonów.  

 

Identyfikator WF 09.004 

Wykonawca zaimplementuje opracowane szablony planów opieki pielęgniarskiej oraz 

opracowane dla nich reguły w rozbudowie HIS, o której mowa w rozdziale 3 Wymagania na 

system HIS.  

 

Identyfikator WF 09.005 

Wykonawca zapewni udział w każdym panelu eksperckim co najmniej 3 ekspertów  

ds. Słownika ICNP® oraz co najmniej 3 przedstawicieli (pielęgniarki biorące udział w pilotażu)  

z podmiotów leczniczych biorących udział w pilotażu. 
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Identyfikator WF 09.006 

Eksperci ds. Słownika ICNP® muszą posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu stosowania 

Słownika ICNP®, w szczególności: 

• ukończone szkolenie z zakresu stosowania terminologii ICNP® organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) i Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) 

lub przez Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania 

i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (ACBiR ICNP®) lub przez 

inny podmiot posiadający akredytację Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) do 

realizacji takich szkoleń, udokumentowane stosownym certyfikatem lub 

zaświadczeniem, 

• udokumentowane czynne wystąpienia na co najmniej dwóch konferencjach  

w ostatnich 5 latach, poruszających tematykę Słownika ICNP®, 

• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 5 szkoleń dla 

pielęgniarek z zakresu terminologii ICNP® w ostatnich 3 latach. 

 

Identyfikator WF 09.007 

W każdym z paneli musi wziąć udział co najmniej jeden ekspert ds. Słownika ICNP®, który 

poza spełnieniem powyższego (warunku WF 09.006): 

• jest autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji naukowych z zakresu ICNP®,  

• posiada udokumentowany udział w tłumaczeniu Słownika ICNP® na język polski, 

• brał udokumentowany udział w pracach nad rozwijaniem Słownika ICNP®, w tym 

katalogów do opieki, planów opieki lub wskaźników jakości opieki. 

 

Identyfikator WF 09.008 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z organizacji paneli eksperckich,  

w  szczególności koszty wynagrodzenia i ewentualnych kosztów dojazdów i zakwaterowania 

ekspertów ds. Słownika ICNP® oraz ewentualnych kosztów dojazdów i zakwaterowania 

przedstawicieli podmiotów leczniczych biorących udział w pilotażu. 

 

Identyfikator WF 09.009 

Wykonawca udokumentuje wyniki paneli eksperckich oraz wykorzysta je w tworzeniu 

rozwiązania. 
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Identyfikator WP 09.010 

Dokumentacja z paneli eksperckich musi zawierać: 

• listę imienną wszystkich uczestników paneli eksperckich wraz ze wskazaniem roli, 

• rekomendowane podzbiory Słownika ICNP® dla każdego typu oddziału, który 

uczestniczy w pilotażu, 

• sposób doboru elementów podzbioru Słownika ICNP® wraz z uzasadnieniem, 

• szablony planów opieki pielęgniarskiej, 

• rekomendacje w zakresie wykorzystania Słownika ICNP® w rejestrowaniu interwencji 

pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki wraz z uzasadnieniem dla danej 

rekomendacji. 

 

Identyfikator WP 09.011 

Dokumentacja z paneli eksperckich zostanie przekazana Zamawiającemu w formacie docx.  

 

Identyfikator WP 09.012 

Wykonawca zapewni, że publikacja i przekazanie innym podmiotom dokumentacji z paneli 

eksperckich nie będzie naruszała praw autorskich Wykonawcy ani strony trzeciej. 

5. SZKOLENIA I WSPARCIE 

5.1. SZKOLENIA ZE SŁOWNIKA ICNP® 
Identyfikator WP 01.001 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP® w formie 

warsztatów z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich 

uczestników pilotażu i wskazanych pracowników Zamawiającego. 

 

Identyfikator WP 01.002 

Szkoleniem z zakresu stosowania Słownika ICNP® zostanie objętych około 320 osób. 

 

Identyfikator WP 01.003 

Uczestnicy szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP® otrzymają certyfikat 

potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia.  

 

Identyfikator WP 01.004 

Szkolenie z zakresu stosowania Słownika ICNP® zostanie przeprowadzone w wymiarze  

co najmniej 8 godzin dla jednej grupy szkoleniowej. 
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Identyfikator WP 01.005 

Szkolenie z zakresu stosowania Słownika ICNP® zostanie przeprowadzone w grupach 

liczących nie więcej niż 30 osób. 

 

Identyfikator WP 01.006 

Szkolenie z zakresu stosowania Słownika ICNP® będzie prowadzone przez wykładowcę, 

który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu stosowania Słownika ICNP®, w 

szczególności: 

• ukończył szkolenie z zakresu stosowania terminologii ICNP® organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Międzynarodową Radę Pielęgniarek lub przez 

Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju 

ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub przez inny podmiot posiadający 

akredytację Międzynarodowej Rady Pielęgniarek do realizacji takich szkoleń, 

udokumentowane stosownym certyfikatem lub zaświadczeniem,  

• w ostatnich 3 latach przeprowadził co najmniej 5 szkoleń dla pielęgniarek z zakresu 

terminologii ICNP®, 

• biegle posługuje się językiem polskim. 

 

Identyfikator WP 01.007 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP®, z 

wykorzystaniem tych samych materiałów dydaktycznych, w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym oraz  

z dyrektorami podmiotów leczniczych uczestniczących w pilotażu. Szkolenie powinno być 

przeprowadzone przed rozpoczęciem pilotażu. 

 

Identyfikator WP 01.008 

Uczestnicy szkolenia z zakresu stosowania Słownika ICNP® otrzymają przygotowane przez 

Wykonawcę materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. Materiały będą 

zawierały m.in.: opis przypadku, katalog diagnoz i interwencji pielęgniarskich i/lub innych 

Osi Słownika ICNP® szablony do tworzenia planów opieki, Słownik ICNP® w wersji 

wydrukowanej oraz pdf (sztuk 1 na jednego eksperta), notatnik i długopis.  

 

Identyfikator WP 01.009 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia napoje zimne i gorące oraz jeden ciepły posiłek. 

 

Identyfikator WP 01.010 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty organizacji szkoleń, w tym koszty dojazdu  

i ewentualnego zakwaterowania uczestników. 
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5.2. SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Identyfikator WP 02.001 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania 

(rozbudowy systemu HIS) w formie warsztatów z wykorzystaniem modułu pielęgniarek, 

który będzie stosowany w pilotażu dla wszystkich uczestników pilotażu i wskazanych 

pracowników Zamawiającego. 

 

Identyfikator WP 02.002 

Szkoleniem z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie objętych około 320 osób. 

 

Identyfikator WP 02.003 

Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie przeprowadzone w 

wymiarze co najmniej 6 godzin dla jednej grupy szkoleniowej. 

 

Identyfikator WP 02.004 

Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie przeprowadzone w grupach 

o liczności nie większej niż 20 osób. 

 

Identyfikator WP 02.005 

Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania zostanie przeprowadzone przy 

stanowiskach komputerowych. Na jednym stanowisku komputerowym, z dostępną 

referencyjną aplikacją wdrażaną w pilotażu, będą szkoliły się maksymalnie dwie osoby. 

Preferowane jest wykorzystanie podczas szkolenia urządzeń, o których mowa w rozdziale 6 

Sprzęt. 

 

Identyfikator WP 02.006 

W trakcie szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania Wykonawca zapewni pełną 

dostępność i funkcjonalność aplikacji dla wszystkich stanowisk, umożliwiającą niezaburzoną 

pracę podczas szkoleń. 

 

 

Identyfikator WP 02.007 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz z dyrektorami podmiotów leczniczych 

uczestniczących w pilotażu. Szkolenie dla pracowników placówki leczniczej powinno być 

przeprowadzone przed rozpoczęciem pilotażu w danej placówce. 

 

Identyfikator WP 02.008 

Uczestnicy szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania otrzymają przygotowane 

przez Wykonawcę materiały szkoleniowe. 
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Identyfikator WP 02.009 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla co najmniej 1 upoważnionego pracownika do spraw 

informatycznych zatrudnionego w podmiocie leczniczym objętym pilotażem, z części 

administracyjnej Modułu Pielęgniarek oraz z ogólnej zasady działania Modułu Pielęgniarek w 

wymiarze minimum 6 godzin. 

 

Identyfikator WP 02.010 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty organizacji szkoleń z zakresu obsługi dostarczonego 

rozwiązania. 

 

Identyfikator WP 02.011 

Wykonawca przeprowadzi przed rozpoczęciem pilotażu w siedzibie Zamawiającego 

szkolenia  z aplikacji WWW do raportów dla minimum 10 pracowników Zamawiającego.  

5.3. WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW I GWARANCJA 
Identyfikator WP 03.001 

Przez cały czas trwania Pilotażu w każdym podmiocie leczniczym, Wykonawca zapewni 

usługę wsparcia technicznego w postaci konsultacji telefonicznych w godzinach od 8.00-

16.00. 

 

Identyfikator WP 03.002 

Wykonawca zapewni dla wdrożonego rozwiązania wsparcie i gwarancję na zasadach 

analogicznych jak świadczy dla pozostałych modułów systemu HIS w podmiotach leczniczych 

objętych pilotażem, lecz zapewni warunki wsparcia nie gorsze niż: 

• Przyjmowanie zgłoszeń - Pon. – pt. 8 – 16 (dni robocze) 

• W przypadku wystąpienia błędu krytycznego – czas reakcji wynosi 1 dzień roboczy 

oraz czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu lub podmiotowi leczniczemu 

odpowiednich korekt oprogramowania wynosi do 3 dni roboczych od chwili 

rozpoczęcia czynności serwisowych; 

• W przypadku wystąpienia innych błędów, niż błędy krytyczne, uniemożliwiających 

prawidłowe działanie systemu HIS -  czas reakcji wynosi 14 dni roboczych oraz czas 

dokonania i udostępnienia Zamawiającemu lub podmiotowi leczniczemu  

odpowiednich korekt oprogramowania systemu informatycznego HIS wynosi do 30 

dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych 
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Identyfikator WP 03.003 

Wykonawca przeszkoli i będzie wspierał telefonicznie pracowników służb informatycznych 

podmiotów leczniczych objętych pilotażem dedykowanych do wsparcia użytkowników. 

Wykonawca będzie pełnił dla tych pracowników funkcję drugiej linii wsparcia. 

 

Identyfikator WP 03.004 

Wykonawca, przez okres 12 miesięcy od zakończenia pilotażu w Podmiocie leczniczym 

objętym pilotażem będzie świadczył usługę wsparcia w zakresie wykorzystania modułu 

pielęgniarskiego, na zasadach analogicznych do tych, na jakich świadczy wsparcie dla 

pozostałych modułów systemu HIS. Świadczenie wsparcia w tym zakresie nie będzie 

powodowało ponoszenia kosztów przez Podmiot objęty pilotażem. 

6. SPRZĘT 
Identyfikator WP 04.001 

Wykonawca zakupi i wyposaży podmioty lecznicze biorące udział w pilotażu w niezbędny 

sprzęt.  

Wykonawca wyposaży każdy podmiot leczniczy objęty pilotażem w co najmniej 4 tablety 

medyczne  (16 podmiotów leczniczych x 4 tablety medyczne = 64 tablety). 

Jeśli wykonawca zadeklarował w formularzy ofertowym dostarczenie mobilnych stacji 

roboczych dla pielęgniarek to dostarczy do każdego podmiotu leczniczego objętego 

pilotażem po 1 mobilnej stacji roboczej (16 podmiotów leczniczych x 1 stacja = 16 stacji). 

 

 

 

6.1. Wymagania na tablet medyczny 
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Identyfikator WP 04.002 

Specyfikacja techniczna tabletu medycznego: 

Wyświetlacz 

• rozmiar ekranu minimum 7 cali i nie więcej niż 10,1 cala 

• matryca IPS, podświetlana diodami LED 

• ekran dotykowy z funkcją wielodotyku (multi-touch) 

• rozdzielczość obrazu WVGA minimum 1200 x 800 pikseli  

• możliwość auto rotacja obrazu 

Procesor Procesor wielordzeniowy, minimalne taktowanie procesora 1.5GHz 

Pamięć 

• min. 1 GB RAM 

• min. 16 GB wbudowanej pamięci flash (wielkość ta nie może być 
osiągnięta poprzez umieszczenie w urządzeniu kart pamięci 
SD/microSD) 

• pamięć zewnętrzna max. 32GB MicroSD SDHC 

Komunikacja 

bezprzewodowa 

• wbudowany moduł sieci bezprzewodowej WIFI standard IEEE 802.11 
b/g/n 

• HF RFID/NFC  

• wbudowany moduł Bluetooth 

 

Interfejsy / 
złącza 

• wbudowany czytnik kart pamięci micro SD, 

• wejście słuchawkowe z zintegrowanym wejściem na mikrofon, 

• kamera przednia (po stronie ekranu) o rozdzielczości min. 1,2 Mpix, 

• kamera tylna  o rozdzielczości min. 5,0  Mpix, 

• wbudowany mim 1 głośnik 1W, 

• gniazdo zasilania.  

Porty 
wejścia/wyjścia 

• Micro USB,  

• Micro HD lub w standardzie MHL,  

• Pogo connector 32 pin lub pogo pin 10, 

• Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D 

Zasilanie 
• Akumulator litowo-jonowy o pojemności minimalnej 6500mAh 

• Czas pracy tabletu: min. 6 godzin 

Wykonanie 

• Powłoka antybakteryjna – dezynfekowalna z poliwęglanową powłoką 

• Poziom szczelności min. IP54 (zgodnie z standardem Europejskiego 
Komitetu Normalizacji Elektroniki), 

• Odporny na upadek z 1,2 metra 
Ciężar (z 
uwzględnieniem 
baterii) 

• Tablet: max. 1000g  

 

6.2. Wymagania na opcjonalną mobilną stacje roboczą 
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Uwaga: Wymagania dotyczą w tym podrozdziale tylko tych wykonawców, którzy 
zadeklarowali w formularzu ofertowym dostarczenie mobilnych stacji roboczych dla 
pielęgniarek. 

Identyfikator WP 04.003 

Mobilna stacja robocza składa się co najmniej z komputera przenośnego (laptopa) oraz 

wózka medycznego. 

 

Identyfikator WP 04.004 

Specyfikacja techniczna laptopa dla stacji roboczych: 

Ekran 
• Matryca matowa  

• przekątna 15,6" 

• rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli z podświetlenie LED 

Procesor 

Zgodny z architekturą x86, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test 
(wynik dostępny: 
(http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6570 punktów 
Passmark CPU Mark. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
może zostać wezwany przez Zamawiającego, w określonym terminie, do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających wynik testu aplikacyjnego do zaoferowanego modelu 
komputera. 

Pamięć RAM  Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz), przynajmniej 1 wolny slot pamięci  

Dysk twardy(GB) min. 256 GB SSD 

Karta graficzna 

Zintegrowana (i lub dedykowana) o osiągach nie mniejszych niż 803 punkty w teście 
Passmark Performance Test. Passmark Performance test wg. wyników dostępnych na 
stronie www.videocardbenchmark.net. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, może zostać wezwany przez zamawiającego, w określonym terminie,  
do dostarczenia dokumentów potwierdzających wynik testu aplikacyjnego do 
zaoferowanego modelu komputera. 

Audio 
• Wbudowany mikrofon  

• Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 

• Wbudowane głośniki stereo 

Porty/złącza 

• Micro HDMI  lub HDMI - 1 szt. 

• Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

• DC-in (wejście zasilania) – 1 szt. 

Klawiatura 
• Klawiatura z układem klawiszy US-QWERTY. 

• Klawiatura podświetlana. 

Łączność 
• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 

• Moduł Bluetooth 

Zasilanie/bateria 
• Zasilacz standard 230 V 

• Bateria min. 6-komorowa. Mim pojemność baterii 70 Wh 

Gwarancja 
• Min. 24 miesiące. W przypadku awarii Zamawiający nie ponosi opłat związanych z 

dostarczeniem komputera do i z serwisu. 

Wymagania 
dodatkowe 

• Obudowa oraz wnętrze laptopa wyk. z aluminium, opcjonalnie ze wzmocnionego 
metalu lub włókna węglowego. 

• Laserowa mysz bezprzewodowa, dołączone baterie. 
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Identyfikator WP 04.005 

Specyfikacja techniczna mobilnych stacji roboczych (wózków medycznych): 

• Bezpieczne mocowanie laptopa o przekątnej ekranu od 14”-17” 

• Dostęp do laptopa umieszczonego w wózku medycznym zabezpieczony kluczem lub 

innym równoważnym rozwiązaniem 

• Taca na dodatkową klawiaturę i mysz wsuwana pod blat roboczy wózka 

• Klawiatura samoczyszcząca lub klawiatura zmywalna (przewidziana do dezynfekcji) 

• Blat roboczy 

• Koszyk z tyłu wózka 

• Dodatkowy zamykany pojemnik na odpady medyczne 

• Kaseta z szufladami z bezpiecznym mechanizmem zabezpieczającym (mim 2 

szuflady) 

• Akumulator z przetwornicą umożliwiający zasilanie 230 V 

o moc przy stałym obciążeniu: 700 W  
o moc maksymalna (chwilowa): 1000 W  

• napięcie wyjściowe: 220-240 V, 50-60 Hz  

• napięcie akumulatora: 12 lub 24 V 
• Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wózek medyczny zamiast akumulatora z 

przetwornicą będzie wyposażony w dedykowaną komorę na akumulator oraz 
okablowanie umożliwiające jego przyszłą rozbudowę tak aby rozbudowa umożliwiała 
wykorzystywanie akumulatora wraz z przetwornicą umożliwiającą zasilanie 230 V.  
W tym przypadku należy wyposażyć wózek w dodatkową fabryczną baterię do 
laptopa. 

 

Identyfikator WP 04.006 

Dostarczony sprzęt jest łatwy w konserwacji: 

• posiada gładkie, nieporowate, łatwe w czyszczeniu powierzchnie, z wbudowaną 

ochroną antydrobnustrojową, 

• mobilna stacja robocza posiada możliwość całkowitego zdjęcia i odłączenia blatu 

roboczego lub odchylenia o 90 stopni w celu np. wyczyszczenia 

 

Identyfikator WP 04.007 

Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę do jednostek leczniczych musi być nowy i pozwalać na 

jego eksploatację na salach chorych w oddziałach objętych pilotażem. Sprzęt musi spełniać 

wymogi sanitarne i epidemiologiczne stosowane w poszczególnych podmiotach leczniczych. 
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Identyfikator WP 04.008 

Dostarczony sprzęt w połączeniu ze sprzętem już eksploatowanym w jednostkach 

leczniczych objętych pilotażem musi pozwalać na realizacje wymagań funkcjonalnych 

opisanych  

w niniejszym OPZ. Dostarczony sprzęt, po zakończeniu pilotażu, zostanie przekazany  na 

własność podmiotom leczniczym, w których był przeprowadzony pilotaż. 

 

Identyfikator WP 04.009 

Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę objęty będzie gwarancją przez okres minimum  

12 miesięcy od przekazania. W przypadku awarii Zamawiający nie ponosi opłat związanych  

z dostarczeniem sprzętu do i z serwisu. Realizacja zgłoszeń gwarancyjnych w zakresie 

sprzętu będzie odbywać się na zasadach gwarancji next business day. 

 

Identyfikator WP 04.010 

Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę do jednostek leczniczych musi pozwalać na jego 

eksploatację na salach chorych w oddziałach objętych pilotażem. 

 

Identyfikator WP 04.011 

Dostarczony sprzęt w połączeniu ze sprzętem już eksploatowanym w jednostkach 

leczniczych objętych pilotażem musi pozwalać na realizacje wymagań funkcjonalnych 

opisanych  

w niniejszym OPZ. Dostarczony sprzęt, po zakończeniu pilotażu, zostanie przekazany przez 

Wykonawcę na własność podmiotom leczniczym, w których był przeprowadzony pilotaż. 

7. RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO PILOTAŻU 
Identyfikator WP 05.001 

Po zakończeniu pilotażu w Podmiotach leczniczych Zamawiający we współpracy  

z Wykonawcą opracuje „Raport z przeprowadzonego pilotażu”. 

Udział Wykonawcy w sporządzaniu Raportu będzie polegał na udzielaniu wyjaśnień oraz 

wsparciu w analizowaniu danych zgromadzonych w ramach Pilotażu. 
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Identyfikator WP 05.002 

 „Raport z przeprowadzonego pilotażu” zostanie opracowany na podstawie raportów 

cząstkowych z poszczególnych Podmiotów leczniczych, na podstawie danych uzyskanych  

w trakcie realizacji pilotażu. 

Raporty cząstkowe z poszczególnych Podmiotów leczniczych objętych pilotażem opracuje 

Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. 

Udział Wykonawcy w sporządzaniu Raportów będzie polegał na udzielaniu wyjaśnień oraz 

wsparciu w analizowaniu danych zgromadzonych w ramach Pilotażu. 

8. POZOSTAŁE WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE 
Wykonawca przed implementacją rozwiązania przeprowadzi wspólnie z Zamawiający analizę 

przedwdrożeniową mającą na celu określenia zakresu prac do wykonania (zmian w 

istniejącym systemie) i zakładany sposób ich realizacji (sposób działania zmienianych 

funkcjonalności), Określone zostaną założenia w zakresie integracji z istniejącymi 

rozwiązaniami  

i „współistnienia” rozwiązań objętych projektem i zmienianych w standardowej ścieżce 

rozwoju produktu, wygląd, zawartość i parametry raportów, analogicznie w zakresie 

planowanych do wytworzenia w ramach projektu dokumentów a ponadto doprecyzowana 

zostanie metodyka wyporu podmiotów leczniczych biorących udział w pilotażu. Analiza 

powinna zakończyć się przekazaniem produktu w postaci dokumentu analizy szczegółowej  

i projektu technicznego. 

8.1. DOKUMENTACJA 
Identyfikator WP 06.001 

Cała dokumentacja wytworzona w ramach pilotażu musi być oznakowana zgodnie  

z wytycznymi programu POWER. 

 

Identyfikator WP 06.002 

Dokumentacja musi być opracowana w języku polskim. 

 

Identyfikator WP 06.003 

Wykonawca dostarczy podręcznik użytkownika modułu pielęgniarek. 

 

Identyfikator WP 06.004 

Wykonawca dostarczy podręcznik użytkownika modułu administracyjnego. 

 

Identyfikator WP 06.005 

Wykonawca dostarczy podręcznik użytkownika aplikacji WWW do raportów. 
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8.2. TESTY 
Identyfikator WP 07.001 

Wymaga się aby Wykonawca opracował i dostarczył dokument „Plan Testów”. Dokument 
„Plan Testów” musi spełniać następujące wymagania: 

• Zawiera, opisane w notacji UML, przypadki użycia, na podstawie których opisze 
przypadki testowe. 

• Jest dostosowany do harmonogramu realizacji projektu. 

• Zawiera opis sposobu organizacji testów z uwzględnieniem terminów, lokalizacji, 
wymaganego sprzętu IT i narzędzi. 

• Zawiera listę uczestników z podziałem na role/funkcje podczas trwania testów. 

• Zawiera rodzaje przeprowadzanych testów. 

• Zawiera dane testowe (opis danych, źródło pochodzenia itp.). 

• Zawiera scenariusze i przypadki testowe, wraz z oczekiwanymi wynikami 
przeprowadzenia testów. 

• Zawiera kategoryzację błędów i konsekwencję wynikające z wystąpienia określonej 
liczby danego rodzaju błędów (np. wystąpienie błędu krytycznego powoduje 
przerwanie testów do czasu jego usunięcia/poprawienia, jeżeli naprawa opóźnia 
realizację prac zgodnie z harmonogramem, to Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia kary itp.). 

• Zawiera opis sposobu rejestracji przebiegu i wyników testów. 

• Zawiera testy funkcjonalne, polegające na testowaniu produktów od strony 
użytkownika, tzw. metoda czarnej skrzynki. 

 

Identyfikator WP 07.002 

Dokument „Plan testów” musi uwzględniać co najmniej testy: 

• funkcjonalne, 

• niezawodności i szybkości działania, 

• bezpieczeństwa. 

 

Identyfikator WP 07.003 

Dokument „Plan testów” musi uwzględniać testy dla wszystkich komponentów/modułów 

wdrożonych w ramach realizacji niniejszego projektu. Zamawiający ma prawo do 

samodzielnej weryfikacji prawidłowości wykonania usługi poprzez zdefiniowanie własnych 

scenariuszy testowych. 

 

Identyfikator WP 07.004 

Wykonawca przeprowadzi testy w siedzibie Zamawiającego. 

 

Identyfikator WP 07.005 

Wykonawca udostępni środowisko testowe w siedzibie Zamawiającego. 
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Identyfikator WP 07.006 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie danych testowych, w tym danych 

wejściowych jak dane pacjentów, pielęgniarek tak aby sprawnie zasymulować prace 

oddziału i umożliwić przeprowadzenie testów. 

8.3. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 
Identyfikator WP 08.001 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2017, poz. 125, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.002 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 522, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.003 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016, poz. 186, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.004 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016, poz. 1535, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.005 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. 2016, poz. 1638, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.006 

System musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.007 

System musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych (Dz.U. 2016, poz. 192, z późn. zm.). 
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Identyfikator WP 08.008 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016, poz. 1251, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.009 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, nr 174 poz. 1038 z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.010 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.011 

System musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa 

teleinformatycznego (Dz. U. 2011, nr 159, poz. 948, z późn. zm.). 

 

Identyfikator WP 08.012 

System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922, z późn. zm.). 

8.4. WYDAJNOŚĆ 
Identyfikator WP 09.001 

Zakładany czas pojawiania się znaków we wprowadzanym tekście w pojedynczym polu nie 

powinien przekraczać 1/10 sekundy. 

 

Identyfikator WP 09.002 

Zakładany czas odpowiedzi rozwiązania nie może przekraczać 2 sekund w przypadku 

standardowych zapytań i obsługi formularzy. 

 

Identyfikator WP 09.003 

Zakładany czas odpowiedzi rozwiązania nie może przekraczać 5 sekund w przypadku 

generowania raportów oraz interwencji pielęgniarskich związanych z administracją  

i zarządzaniem. 

 

 


