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Wykaz oferowanych funkcjonalności dodatkowych 

 
W poniższej tabeli zawarte zostało zestawienie oferowanych przez Wykonawcę funkcjonalności 

dodatkowych Systemu 
 

Lp Opis wymagania 
Oferowanie 
spełnienia 

(TAK / NIE) 

A B C 

1.  Podsystem musi posiadać funkcjonalności współpracy z infokioskami w celu 
umożliwienia: 

 wykonania samodzielnej rejestracji na urządzeniu (infokiosku) 

ustawionym w dowolnym miejscu w placówce lub poza nią, 
 sprawdzenia przez pacjenta historii wizyt w jednostce, 

 dokonania rejestracji na dzień dzisiejszy jak i na przyszłość, 
 sprawdzenia i potwierdzenia przybycia do lekarza na wizytę w danym 

dniu. 

 

2.  Podsystem sterowania ruchem pacjentów przy gabinetach musi spełniać 

wymagania: 
 Moduł sterowania ruchem pacjentów musi być zintegrowany z modułem 

Rejestracja/Poradnia tj. korzystać ze wspólnej bazy pacjentów, rejestracji 
i personelu. 

 W trakcie rejestracji musi istnieć możliwość nadania indywidualnego 

numeru kolejkowego dla pacjenta w celu obsługi gabinetowego systemu 
przyzywowego. Jednocześnie lekarz na liście pacjentów przewidzianych 

do przyjęcia musi mieć możliwość przywołania pacjenta co skutkować 
będzie wyświetleniem indywidualnego numeru kolejkowego pacjenta na 

wyświetlaczu przy gabinecie i/lub wyświetlaczu zbiorczym 

(korytarzowym). 
 Podsystem musi posiadać funkcjonalność współdziałania i sterowania 

wyświetlaczem graficznych (panel LCD/tablet) przy gabinecie / 
gabinetach lekarskich. tj.: 

o prezentacji informacji na temat lekarza zalogowanego do 

systemu w tym gabinecie, 
o zajętości lekarza – „trwa wizyta”,  

o numeru przyjmowanego pacjenta. 

 

3.  Podsystem sterowania ruchem pacjentów musi mieć możliwość sterowania 

wyświetlaczami  również w zakresie: 
a. konfiguracji gabinetów które ma obsługiwać wskazany wyświetlacz (jako 

wyświetlacz przy jednym gabinecie lub w poczekalni obsługujący 
wskazane gabinety), 

b. wyświetlania zdjęcia,  imienia i nazwiska oraz specjalizacji lekarza, który 
przyjmuje w danym gabinecie, 

c. zmiany kolorystycznej interfejsu, 

d. wyświetlania dodatkowych informacji np. o planowanych akcjach 
profilaktycznych prowadzonych w placówce, 

e. dźwiękowego powiadomienia pacjentów o fakcie zaproszenia kolejnego 
pacjenta do gabinetu. 
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4.  Musi istnieć możliwość ewidencjonowania archiwum papierowego tzn. 

oznaczenia lokalizacji dokumentacji papierowej i jej typu (np. skierowanie, 
wynik badań). 

 

5.  Możliwość zdefiniowania dowolnej ankiety z polami wyboru, polami 
opisowymi lub polami opartymi o słowniki. 

 

6.  Kalendarz planowania z wizualizacją zajętych slotów na zabiegi przez innych 

pacjentów, blokady terminów. 

 

7.  System pozwala na wielokrotne automatyczne sprawdzanie w systemie e-

WUŚ zarejestrowanych pacjentów w godzinach zdefiniowanych przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający na potwierdzenie pozytywnego wyniku prezentacji tej 
funkcjonalności dopuszcza możliwość przedstawienia logu lub pliku 
potwierdzającego wysłanie danych do sprawdzenia uprawnień do realizacji 
świadczeń zdrowotnych pacjenta w systemie e-Wuś (elektroniczna 
Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) 

 

8.  Musi istnieć wyszukiwanie zaawansowane danych gromadzonych w 
rejestrach. Po wyświetleniu wyniku wyszukiwania musi istnieć funkcja 

eksportu danych do plików w co najmniej jednym z formatów: xls, doc, pdf 
w celu opracowania oraz wydruku. 

 

9.  Podsystem obsługi pacjenta i obiegu dokumentacji medycznej musi posiadać 
funkcjonalności tworzenia dowolnych zestawień analitycznych i 

syntetycznych, opartych o zgromadzone dane. 

 

10.  Podsystem obsługi pacjenta i obiegu dokumentacji medycznej musi 

umożliwiać tworzenie dowolnych formularzy oraz musi istnieć możliwość 
określania pól wymaganych w formularzach. 

 

 
W kolumnie ‘C’ należy wpisać „TAK” jeżeli Wykonawca deklaruje spełnienie tego wymagania i prezentacji 

na etapie próbki lub „NIE” jeżeli Wykonawca nie deklaruje spełnienia tego wymagania. 
 

 


