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1 Informator internetowy MPI

Informatot internetowy MPI

Informator  internetowy  zawiera  funkcje  systemu  MPI  dostępne  dla  wszystkich
odwiedzających stronę internetową szpitala:

rejestracja pacjenta jako użytkownika systemu MPI

logowanie do systemu MPI (aplikacji E-Pacjent)

przegląd regulaminu pacjenta - użytkownika systemu MPI

przegląd struktury organizacyjnej szpitala.

E-Pacjent

Aplikacja  internetowa  dedykowana  pacjentom zarejestrowanym w  MPI  (wymagane
logowanie). Podstawowe funkcje modułu:

obsługa profilu pacjenta/użytkownika (aktualizacja danych użytkownika)

przegląd i wyszukiwanie usług dostępnych w szpitalu

rezerwacja terminu udzielenia usługi

obsługa  rezerwacji  („moje  rezerwacje”)  –  zmiana  terminu  udzielenia  usługi,
anulowanie rezerwacji.
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2 Prezentacja struktury organizacyjnej

Wywołanie  w  informatorze  internetowym  funkcji  struktura  organizacyjna  szpitala
powoduje wyświetlenie tej struktury.      

Zestaw przycisków nawigacyjnych pozwala na  wybór i powiększenie  poszczególnych
elementów  prezentowanej  struktury.  Szczegółową  informację  o  jednostce
organizacyjnej oraz godzin przyjęć uzyskujemy po użyciu przycisku pokaż szczegóły.

Opis jednostki organizacyjnej
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Prezentacja struktury organizacyjnej  

Godziny przyjęć jednostki organizacyjnej 
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System MPI  

3 System MPI

System  MPI  udostępnia  zarejestrowanym  pacjentom  szpitala  aplikację  E-Pacjent
umożliwiającą realizację procesu rezerwacji usługi oferowanej przez szpital.
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Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1 Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

Rejestracja  pacjenta  jako  użytkownika  systemu  MPI  jest  pierwszym  krokiem  do
uzyskania dostępu do aplikacji E-Pacjent. Umożliwia przekazanie do szpitala informacji
o  pacjencie.  Uzyskanie  pełnego  dostępu  wymaga  potwierdzenia  poprawności
przekazanych informacji przez pracownika szpitala i otrzymania danych dostępowych:
identyfikatora  użytkownika  i  hasła.  Wywołanie  w  informatorze  internetowym funkcji
Rejestrac ja  pac jenta  powoduje  uruchomienie  procesu  rejestracji  pacjenta  i
wyświetlenie pustego formularza rejestracyjnego pacjenta.
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System MPI Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

Proces rejestracji opisany jest w kolejnych rozdziałach.
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Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.1 Rejestracja danych osobowych

W  przypadku  wprowadzenia  nieprawidłowych  danych,  system  wyśle  odpowiedni
komunikat.

3.1.2 Rejestracja danych kontaktowych

Po  wpisaniu  adresu  e-mail  w  polu  E-mail,  system sprawdzi  poprawność  podanego
adresu. W przypadku wystąpienia błędu, zostanie wyświetlony  odpowiedni komunikat.
Numer telefonu komórkowego powinien być wprowadzony w formacie +48 999 999 999.
W  przypadku  niewłaściwego  wprowadzenia  numeru,  również  zostanie  wyświetlony
odpowiedni  komunikat.  Pole  Gmina  jest  pole  słownikowym.  Słownik  zostanie
wyświetlony po użyciu przycisku z prawej strony pola.
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System MPI Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.2.1 Wybór gminy

System prezentuje hierarchiczny słownik kodów terytorialnych: województw, powiatów
i gmin. Aby rozwinąć  lub zwinąć  wybraną gałąź słownika należy  kliknąć  strzałkę obok
wybranej  pozycji  słownika.  W  celu  wyszukania  określonej  pozycji  słownika  należy
wprowadź  nazwę  gminy  lub początek nazwy  w  polu  wyszukiwania  Nazwa  i  naciśnij

przycisk wyszukiwania . Po wskazaniu gminy należy nacisnąć przycisk wybierz.



System MPI 

16 Dokumentacja użytkowa dla pacjenta wersja 2.5.0

Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.2.2 Rejestracja adresu zamieszkania

W polu Ulica, system podpowiada nazwy ulic  z wybranej  gminy zawierające w nazwie
wprowadzone słowo/a.

Rejestracja adresu zamieszkania

3.1.3 Rejestracja ubezpieczyciela

Listę Oddziałów NFZ można rozwinąć  za pomocą  strzałki.  Wskazany  na  liście  oddział
wojewódzki NFZ, w którym pacjent jest ubezpieczony, pojawi się w polu Oddział NFZ.
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System MPI Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.4 Wprowadzenie kodu z obrazka

W polu edycyjnym należy wprowadzić tekst wygenerowany na obrazku.

3.1.5 Akceptacja regulaminu

Wymogiem rejestracji w Szpitalnym Portalu Informacyjnym jest  akceptacja regulaminu
portalu. Należy zapoznać się z treścią regulaminu  dostępną po kliknięciu odnośnika
(niebieskiego). Jeżeli pacjent akceptuj regulamin, zaznacza znacznik. System informuje,
że  zatwierdzenie  formularza  rejestracji  jest  równoznaczne  z wyrażeniem zgody  na
przetwarzanie Twoich danych zgodnie  polskim prawem,  w szczególności z  Ustawą  o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z
późn.zm.).

92
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Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.6 Zatwierdzenie rejestracji

W celu wprowadzenia danych z formularza  do  systemu szpitalnego,  należy  nacisnąć
przycisk  ZAREJEST RUJ  SIĘ.  System sprawdzi  poprawność  wprowadzonych  danych.
W przypadku  braku  wymaganych  informacji  lub  ich  nieprawidłowości  pola  edycyjne
oznaczane są na czerwono.
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System MPI Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI
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Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

Po użyciu przycisku ZAREJEST RUJ SIĘ system informuje jak aktywować konto. 

W  przypadku  kiedy  rejestracja  jest  niemożliwa,  zostanie  wyświetlony  odpowiedni
komunikat.

3.1.7 Potwierdzenie rejestracji

W wyniku zatwierdzonej rejestracji system wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem
rejestracji na skrzynkę pocztową pacjenta (podaną w  trakcie  wypełniania  formularza
rejestracji).
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System MPI Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

Przykład wysłanej informacji na skrzynkę e-mail pacjenta:

Po kliknięciu na link zostaje wyświetlona informacja o potwierdzeniu rejestracji w MPI.
Potwierdzenie rejestracji można wydrukować i dodatkowo wysłać na swój adres e-mail.

Zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu w celu uzyskania pełnego dostępu do
portalu  MPI  pacjent  musi  się  zgłosić  do  szpitala  (najlepiej  z  wydrukowanym
potwierdzeniem rejestracji).
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Proces rejestracji pacjenta - użytkownika systemu MPI

3.1.8 Uzyskanie dostępu do Portalu Pacjenta

Po  zgłoszeniu  się  do  szpitala  z  wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji  pacjent
uzyskuje  wydruk  z  identyfikatorem  i  hasłem  (jednorazowym),  które  umożliwiają
zalogowanie do systemu MPI (aplikacji E-Pacjent).

Dane umożliwiajace dostęp pacjenta do systemu MPI

Uzyskane  hasło  jest  jednorazowe  i  po  pierwszym zalogowaniu  do  systemu  pacjent
zostanie poproszony o zmianę hasła.

3.2 E-Pacjent

Aplikacja  internetowa  dedykowana  pacjentom zarejestrowanym w  MPI  (wymagane
logowanie)jest dostępna z Informatora internetowego po zalogowaniu się do systemu
MPI.

Podstawowe funkcje modułu:
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System MPI E-Pacjent

obsługa profilu pacjenta/użytkownika (aktualizacja danych użytkownika)

przegląd i wyszukiwanie usług dostępnych w szpitalu

rezerwacja terminu udzielenia usługi

obsługa rezerwacji (moje rezerwac je) – zmiana terminu udzielenia usługi, anulowanie
rezerwacji.

3.2.1 Elementy głównego ekranu aplikacji E-Pacjent

Po  zalogowaniu  przechodzimy  do  głównego  ekranu  SPI  z  aktywną  zakładką   

E-Pac jent i otwartą kartą  Strona Główna.

Ekran podzielony jest na obszary:

obszar  funkcyjno  -  informacyjny,  po  lewej  (Profil,  Nowa  rezerwac ja,  moje
rezerwac je, moje wyniki, wiadomośc i, dziennik)

obszar Karty,  po  prawej,  szerszy  (Wiadomośc i,  Moje  rezerwac je,  Rezerwac je  do
potwierdzenia)

obszar informacyjno - funkcyjny, poniżej (Otwarte karty:, zmień hasło, wyloguj się)

obszar informacyjny - na samym dole (Zalogowany  użytkownik:, Sesja  wygaśnie  za:,
Wersja aplikac ji:)   

Aplikację E-Pacjent można zamknąć przy użyciu przycisku  w górnym, prawym rogu.

Część obszarów można zwijać przy użyciu przycisku  oraz rozwijać przyciskiem .
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E-Pacjent

3.2.1.1 Obszar funkcyjno-informacyjny

Obszar funkcyjno-informacyjny składa się z elementów pokazanych na rysunku. 

U dołu karty dodatkowo udostępniono: 

pomocniczy panel funkcyjny  zmień hasło - Zmiana hasła ,  wyloguj  się
- Wylogowanie  

panel informacyjny Otwarte karty:

panel informacyjny Zalogowany użytkownik

panel informacyjny Sesja wygaśnie za:

panel informacyjny Wersja aplikac ji

30

32
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System MPI E-Pacjent

3.2.1.2 Panele funkcyjne i informacyjne

Panele funkcyjne

Podstawowe funkcje modułu E-Pacjent zawarte są w panelach funkcyjnych:

- Profil (zwijany)

Obsługa profilu pacjenta, podopieczni, opiekunowie

 edytuj  profil  -  obsługa  profilu  pacjenta/użytkownika  (aktualizacja  danych
użytkownika) - opis w punkcie Edycja swojego profilu przez pacjenta

 podopieczni  -  obsługa  rejestru  podopiecznych  pacjenta  -  opis  w  punkcie
Podopieczni

 opiekunowie - obsługa rejestru opiekunów pacjenta - opis w punkcie Opiekunowie

-  Nowa rezerwac ja (zwijany)

Definiowanie nowej rezerwacji – zmiana terminu udzielenia usługi, anulowanie rezerwacji
- opis w punkcie Rezerwacja terminu udzielenia usługi

 Medycyna pracy - przegląd i wyszukiwanie usług medycznych rodzaju Medycyna
pracy dostępnych w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia usługi

 POZ - przegląd i wyszukiwanie specjalistycznych usług medycznych rodzaju POZ
dostępnych w POZ, rezerwacja terminu udzielenia obsługi

33

42
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52
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E-Pacjent

 Spec jalistyka  -  przegląd  i  wyszukiwanie  specjalistycznych  usług  medycznych
rodzaju Spec jalistyka  dostępnych w Jednostce Ochrony  Zdrowia,  rezerwacja  terminu
udzielenia usługi

 Szczepienia  -  przegląd  i  wyszukiwanie  specjalistycznych  usług  medycznych
rodzaju Szczepienia dostępnych w POZ, rezerwacja terminu udzielenia obsługi

 Lekarze  -  przegląd  i wyszukiwanie  personelu lekarskiego  wykonującego  usługi
dostępne w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia usługi

 Pielęgniarki -  przegląd i wyszukiwanie  personelu pielęgniarskiego  wykonującego
usługi dostępne w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia usługi

Uwaga:

Ilość  pozycji w  panelu Nowa  rezerwac ja  zależy  od  ilości  dostępnych  do  rezerwacji
rodzajów usług i personelu.

-  moje rezerwac je, moje wyniki

 moje  rezerwac je  -  przegląd  i edycja  zarezerwowanych usług,  zmiana  terminu
udzielenia usługi, anulowanie rezerwacji - opis w punkcie Moje rezerwacje

 moje wyniki - przegląd i edycja wyników - opis w punkcie Moje wyniki

-  wiadomośc i, dziennik

 wiadomośc i -  przegląd  odebranych i wysłanych wiadomości,  tworzenie  nowej
wiadomości, edycja i usuwanie wiadomości - opis w punkcie Wiadomości

 dziennik - informacje o aktywności pacjenta - opis w punkcie Dziennik

70
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Wybranie funkcji powoduje otwarcie odpowiadającej jej karty.

Panele informacyjne

Najważniejsze informacje dla pacjenta zawarte są w panelach informacyjnych:

-  Wiadomośc i (zwijany)

Panel  zawiera  informacje  o  nieprzeczytanych  wiadomościach.  Dwukrotne  kliknięcie
wskazanej wiadomości powoduje otwarcie karty Wiadomośc i z informacjami o wybranej
wiadomości - opis w punkcie Wiadomości .

-  Moje rezerwac je (zwijany)

Panel zawiera informacje o najbliższych rezerwacjach. 

Dwukrotne  kliknięcie  wskazanej  rezerwacji  powoduje  otwarcie  okna  informacyjnego
Szczegóły rezerwac ji z informacjami o usłudze, miejscu realizacji i personelu.

83
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E-Pacjent

-  Rezerwac je do potwierdzenia (zwijany)

Panel zawiera informacje o rezerwacjach wymagających potwierdzenia. 

Dwukrotne  kliknięcie  wskazanej  rezerwacji  powoduje  otwarcie  okna  Potwierdzenie
rezerwac ji. 

3.2.1.3 Obszar karty

Obszar Karty  składa się z różnych elementów w zależności od typu karty.  Dane  na
karcie Edytuj profil znajdują się na następujących zakładkach: Dane i Ustawienia.

Edytuj profil - Dane
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Edytuj profil - Ustawienia    

3.2.1.4 Karta Strona Główna

Po zalogowaniu otwarta jest karta  Strona Główna. 
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E-Pacjent

Obszar karty   Strona  Główna  zawiera  następujące  zwijane  okna  informacyjne:
Wiadomości, Moje rezerwacje, Rezerwacje do potwierdzenia

Wszystkie wiadomości wraz ze szczegółowymi informacjami można uzyskać  po użyciu
przycisku  pokaż wszystkie,  który  powoduje  otwarcie  karty  Wiadomości .  Przycisk
odśwież listę odświeża listę wiadomości. Więcej szczegółów na temat rezerwacji można
uzyskać  po  użyciu przycisku  pokaż wszystkie,  który  powoduje  otwarcie  karty  Moje
rezerwacje . 

Karty  Strona Główna nie da się zamknąć.

3.2.1.5 Zmiana hasła

Wybranie  panelu  funkcyjnego  zmień  hasło  otwiera  okno  Zmiana  hasła
umożliwiającego wprowadzenie nowego hasła do systemu.

    

Zmana hasła
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Po naciśnięciu odnośnika Opis polityki wprowadzania nowego  hasła  do  systemu zostaje
wyświetlona informacja o wymaganiach dotyczących hasła.  

Informacja o wymaganiach na hasło do systemu
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3.2.1.6 Wylogowanie

Wybranie panelu funkcyjnego wyloguj  się  wylogowuje użytkownika oraz otwiera
okno Logowanie umożliwiającego ponowne zalogowanie do systemu. 

Logowanie do systemu

3.2.2 Profil

Elementy funkcyjne w grupie Profil:

 edytuj  profil  -  obsługa  profilu  pacjenta/użytkownika  (aktualizacja  danych
użytkownika)

 podopieczni - obsługa podopiecznych użytkownika
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 opiekunowie - przegląd i akceptacja opiekunów pacjenta

3.2.2.1 Edycja swojego profilu przez pacjenta

Funkcja  edytuj  profil  umożliwia  podgląd  danych  pacjenta  daje  możliwość  zmiany
danych osobowych, kontaktowych oraz danych ubezpieczyciela. Opis funkcji znajduje
się w kolejnych rozdziałach.

3.2.2.1.1  Wywołanie okna edytuj profil

W celu edycji swojego profilu przez pacjenta należy  w menu wybrać  funkcję  edytuj

profil . Powoduje to otwarcie karty o tej samej nazwie. Dane na karcie znajdują się na
zakładkach: Dane oraz Ustawienia.



System MPI 

34 Dokumentacja użytkowa dla pacjenta wersja 2.5.0

E-Pacjent

Na  zakładce  Dane  wyświetlane  są  dane  pacjenta  i  możliwa  jest  zmiany  danych
osobowych, kontaktowych oraz istnieje możliwość zmiany danych ubezpieczyciela.

Na  zakładce  Ustawienia  wyświetlane  są  informacje  o  ustawieniach  rezerwacji
i powiadomień.
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3.2.2.1.2  Edycja danych osobowych pacjenta

Należy sprawdzić poprawność i w razie potrzeby edytować  imię i nazwisko. Widoczny
numer  PESEL  nie  może  już  zostać  zmieniony  i  jest  wyświetlony  tylko  w celach
informacyjnych.

3.2.2.1.3  Edycja danych kontaktowych pacjenta

Należy sprawdzić poprawność i w razie potrzeby edytować: 

adres  e-mail  w  polu  edycyjnym  E-mail  (system  sprawdza  poprawność  formatu
podanego  adresu  e-mail,  w przypadku  wystąpienia  błędu  system  prezentuje
informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach)

numer telefonu komórkowego w polu edycyjnym Nr  telefonu  kom  (numer powinien
być  podany  w formacie  +48 999  999  999,  system sprawdza  poprawność  formatu
podanego numeru, w przypadku wystąpienia błędu system prezentuje  informacje  o
stwierdzonych nieprawidłowościach).

W celu uruchomienia słownika gmin naciśnij przycisk z prawej strony pola Gmina.
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3.2.2.1.3.1  Wybór gminy

System prezentuje hierarchiczny słownik kodów terytorialnych: województw, powiatów

i gmin. Aby rozwinąć lub zwinąć wybraną gałąź słownika należy kliknąć strzałkę  obok
wybranej  pozycji  słownika.  W  celu  wyszukania  określonej  pozycji  słownika  należy
nazwę  gminy  lub początek  nazwy  w  polu  wyszukiwania  Nazwa  i  nacisnąć  przycisk
wyszukiwania. Po wskazaniu wybranej gminy należy  nacisnąć  przycisk wyboru pozycji
słownika wybierz.

3.2.2.1.3.2  Edycja adresu zamieszkania

Należy sprawdzić poprawność i w razie potrzeby edytować:

nazwę miejscowości zamieszkania w polu edycyjnym Miejscowość

kod pocztowy miejscowości w polu edycyjnym Kod pocztowy

nazwę  ulicy  w  polu edycyjnym Ulica  (system podpowiada  nazwy  ulic  z  wybranej
gminy  zawierające  w nazwie  wprowadzony  tekst,  możliwy  jest  wybór ulicy  z  listy
podpowiadanych pozycji)

numer domu zamieszkania w polu edycyjnym Nr domu
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 numer lokalu zamieszkania w polu edycyjnym Nr mieszkania.

Adres zamieszkania

3.2.2.1.4  Edycja ubezpieczyciela

Należy  sprawdzić  poprawność  danych i w  razie  potrzeby  wybrać  z  rozwijalnej  listy
Oddział NFZ właściwy Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczyciel
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3.2.2.1.5  Edycja ustawień

W zakładce Ustawienia  znajduje się informacja o nadanej  pacjentowi klasie (Pacjenci
VIP), ustawieniach rezerwacji oraz ustawieniach powiadomień.

Pacjent może zmieniać ustawienia powiadomień w następujących zakresach:

zmiana terminu rezerwacji

autoryzacja  rezerwacji  w  HIS  (szpitalny  system  informatyczny  np.  AMMS,
Infomedica)

anulowanie rezerwacji

termin wysyłania  powiadomień o zbliżającej się rezerwacji  
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Uwaga! Liczba i rodzaj parametrów/ustawień dotyczących powiadomień, którymi może
zarządzać pacjent zależy od przypisanej mu klasy (np. Pacjenci VIP).
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3.2.2.1.6  Zatwierdzenie edycji

W  celu  zapisania  wprowadzonych  danych  należy  nacisnąć  przycisk  zapisz.  System
sprawdza  poprawność  wprowadzonych  danych.  W  przypadku  braku  wymaganych
informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.

Zapisz dane
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3.2.2.2 Podopieczni

W systemie MPI użytkownik/pacjent (posiadający uprawnienie: Obsługa podopiecznych
użytkownika w portalu pacjenta) może zostać opiekunem grupy wybranych pacjentów.
Potwierdzony opiekun ma dostęp do wszystkich rezerwacji pacjenta -  podopiecznego
i może nimi zarządzać. Może także generować nowe rezerwacje. Rezerwacje wykonane
przez opiekuna są identyczne jak te wykonane przez samego pacjenta/podopiecznego. 

Po wybraniu funkcji  podopieczni otwiera się karta Podopieczni zawierająca tabelę
z listą podopiecznych.
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Dodanie nowego podopiecznego

W systemie MPI użytkownik/pacjent (posiadający uprawnienie: Obsługa podopiecznych
użytkownika w portalu pacjenta) może dokonać próby uczynienia wybranego pacjenta
swoim podopiecznym.  W celu dodania nowego podopiecznego należy  użyć  przycisku
nowy co powoduje otwarcie okna Rejestrac ja nowego  podopiecznego. Jeżeli nie znamy
 Danych  kontaktowych  oraz  Ubezpieczyc iela  to  możemy  użyć  przycisku  Uzupełnij
danymi opiekuna.

Jeżeli  rejestrowany  podopieczny  jest  użytkownikiem portalu  pacjenta  to  musi  się
zgodzić na przypisanie go jako podopiecznego. W tym celu po zatwierdzeniu zostanie
do  podopiecznego  wysłana  wiadomość  z  prośbą  o  potwierdzenie  rejestracji.
Równocześnie  opiekun  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  swoich  danych  osobowych
(imię, nazwisko, PESEL) podopiecznemu.

Udostępnienie podopiecznemu danych osobowych opiekuna
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Po wyrażeniu zgody na liście pojawia się nowy podopieczny ze statusem wnioskowany.

Wnioskowany podopieczny otrzymuje wiadomość z prośbą o autoryzację opiekuna.

Treść wiadomości Autoryzacja opiekuna
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Na liście opiekunów pojawia się nowa pozycja ze statusem wnioskowany. 

Podopieczny może zatwierdzić wnioskowanego opiekuna przyciskiem potwierdź.

Potwierdzenie zatwierdzenia opiekuna

Opiekun potwierdzony
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Podopieczny  może  nie  wyrazić  zgody  na  autoryzację  wnioskowanego  opiekuna  oraz
zablokować dalsze próby poprzez zablokowanie użytkownikowi możliwości wyznaczenia
go jako podopiecznego.

Po zablokowaniu użytkownik nie może wyznaczyć pacjenta na podopiecznego.

Odrzucenie podopiecznego
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Edycja danych podopiecznego

Potwierdzony opiekun ma dostęp do danych o podopiecznym. Przegląd i edycja danych
podopiecznego dostępne są po użyciu przycisku szczegóły, co powoduje otwarcie okna
 Edyc ja danych podopiecznego.

Okno Edycja danych podopiecznego
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Rezerwacje podopiecznego

Potwierdzony opiekun ma dostęp do wszystkich rezerwacji podopiecznego i może nimi
zarządzać.  Przegląd  i  edycja  rezerwacji  podopiecznego  dostępne  są  po  użyciu
przycisku rezerwac je, co powoduje otwarcie okna Rezerwac je.   

W oknie udostępniono dodatkowo wyszukiwanie zaawansowane.

Zarządzanie rezerwacjami podopiecznego jest identyczne jak zarządzanie rezerwacjami
przez  samego  pacjenta  i zostało  opisane  w  Rezerwacja  terminu  udzielenia  usługi
oraz Moje rezerwacje .

52
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Nowa rezerwacja dla podopiecznego      

Opiekun  dla  wskazanego  podopiecznego  może  dokonać  nowej  rezerwacji  poprzez
użycie jednego z funkcji znajdujących się w panelu funkcyjnym Nowa  ... znajdującym
się po prawe stronie karty Podopieczni. 

Do rezerwacji terminu udzielenia usługi służą następujące funkcje:

Wyznaczanie przez opiekuna nowych rezerwacji dla podopiecznego jest identyczne jak
wyznaczanie nowych rezerwacji przez samego podopiecznego i zostało opisane w 
Rezerwacja terminu udzielenia usługi .52
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Usunięcie podopiecznego

Opiekun może usunąć podopiecznego znajdującego się na liście przy użyciu przycisku
usuń. System wyświetli odpowiedni komunikat.

Administrator może bezwarunkowo wyznaczyć  pacjentowi jego opiekuna,  jak również
przydzielić  użytkownikowi  podopiecznego.  Aby  wyznaczony  użytkownik  mógł  pełnić
funkcję  opiekuna  musi  on  mieć  odpowiednie  uprawnienia  (uprawnienie:  Obsługa
podopiecznych użytkownika w portalu pacjenta).
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3.2.2.3 Opiekunowie

Po  wybraniu  funkcji   opiekunowie  otwiera  się  karta  o  tej  samej  nazwie,
zawierająca tabelę z listą opiekunów pacjenta.

Lista opiekunów pacjenta

Opiekunowie mogą być w dwóch stanach: potwierdzony i wnioskowany. Potwierdzony
opiekun ma  dostęp do  wszystkich rezerwacji pacjenta  -  podopiecznego  i może  nimi
zarządzać.  Może  także  generować  nowe  rezerwacje.  Rezerwacje  wykonane  przez
opiekuna  są  identyczne  jak  te  wykonane  przez  samego  pacjenta.  W  systemie  SPI
użytkownik/pacjent  (posiadający  uprawnienie: Obsługa podopiecznych użytkownika w
portalu  pacjenta)  może  dokonać  próby  uczynienia  wybranego  pacjenta  swoim
podopiecznym. Proces ten został opisany w punkcie Podopieczni .

W wyniku takiej próby pacjent ten otrzymuje wiadomość z informacją o próbie objęcia
opieką  i  ewentualną  autoryzacja  opiekuna  (przycisk  potwierdź).  System wyświetli
komunikat: Czy na pewno zatwierdzić  wskazanego opiekuna?

Podopieczny  może  nie  wyrazić  zgody  na  autoryzację  wnioskowanego  opiekuna
(przycisk zablokuj) oraz zablokować dalsze próby poprzez zablokowanie użytkownikowi
możliwości wyznaczenia go jako podopiecznego. Po zablokowaniu użytkownik nie może
wyznaczyć pacjenta na podopiecznego.

42
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Odrzucenie podopiecznego

Usunięcie opiekuna

Pacjent może usunąć opiekuna przyciskiem usuń. System wyświetli komunikat: Czy  na
pewno usunąć  wskazanego opiekuna?

Administrator może bezwarunkowo wyznaczyć  pacjentowi jego opiekuna,  jak również
przydzielić  użytkownikowi  podopiecznego.  Aby  wyznaczony  użytkownik  mógł  pełnić
funkcję  opiekuna  musi  on  mieć  odpowiednie  uprawnienia  (uprawnienie:  Obsługa
podopiecznych użytkownika w portalu pacjenta).

3.2.3 Rezerwacja terminu udzielenia usługi

Funkcje  w  grupie  nowa  rezerwac ja  służą  do  rezerwacji terminu udzielenia  wybranej
usługi określonego rodzaju. Oto one: 

 Medycyna  pracy  -  przegląd i wyszukiwanie  usług  medycznych typu Medycyna
pracy (rodzaju usługi) dostępnych w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu
udzielenia takiego typu usługi

 POZ  -  przegląd  i  wyszukiwanie  usług  medycznych  typu  Podstawowa  Opieka
Zdrowotna  -  POZ  (rodzaju  usługi)  dostępnych  w  Jednostce  Ochrony  Zdrowia,
rezerwacja  terminu  udzielenia  takiego  typu  usługi  realizowanej  przez  personel  z
wybranej grupy zawodowej (np. Lekarze, pielęgniarki)

 Spec jalistyka  -  przegląd  i wyszukiwanie  usług  medycznych  typu  Spec jalistyka
dostępnych w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia takiego typu
usługi

 Szczepienia  -  przegląd  i wyszukiwanie  usług  medycznych  typu  Szczepienia  w
Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia takiego typu usługi lub do
rezerwacji usługi 
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 Lekarze  -  przegląd  i  wyszukiwanie  lekarza  wykonującego  usługi  dostępne  w
Jednostce  Ochrony  Zdrowia,  rezerwacja  terminu udzielenia  usługi realizowanej  przez
wybranego lekarza

 Pielęgniarki - przegląd i wyszukiwanie pielęgniarki wykonującej usługi dostępne w
Jednostce  Ochrony  Zdrowia,  rezerwacja  terminu udzielenia  usługi realizowanej  przez
wybraną pielęgniarkę

Uwaga! W menu liczba funkcji do rezerwacji usług może się zmieniać  w zależności od

tego  ile  rodzajów  usług  udostępniono  do  rezerwacji.  Funkcja   lekarze  będzie
niedostępna  w  przypadku  gdy  nie  udostępniono  żadnej  usługi  z  dopuszczalnym
wyborem personelu lub nie udostępniono żadnego lekarza do rezerwacji.

3.2.3.1 Nowa rezerwacja - usługi

Proces realizacji nowej  rezerwacji poprzez wybór usługi bezpośrednio z rejestru usług
określonego rodzaju realizowanych w danej jednostce opisano w kolejnych rozdziałach.

3.2.3.1.1  Wywołanie okna usługi

Po  wybraniu  w  opcji  nowa  rezerwac ja,  np.  funkcji   Medycyna  pracy  zostaje
otwarta karta  do realizacji procesu rezerwacji terminu udzielenia wybranej  usługi.  Po
otwarciu karty wybrana jest zakładka Wybór jednostki i usługi. Jednocześnie w panelu
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informacyjnym Otwarte karty pojawia się ikona karty Usługi .

Proces rezerwacji przebiega następująco:

wybór jednostki i usługi

wyświetlenie informacji o usłudze i miejscu realizacji

rezerwacja terminu realizacji wybranej usługi

potwierdzenie rezerwacji usługi

Po ustaleniu wymaganych w  danym kroku parametrów  uaktywnia  się  przycisk dalej,
którego  naciśnięcie  powoduje  przejście  do  następnego  kroku,  po  czym otwiera  się
następna  zakładka.  Użycie  przycisku  wstecz,  spowoduje  cofnięcie  do  poprzedniego
kroku.  Rozpoczęty  proces  realizacji  rezerwacji  usługi  można  przerwać  poprzez
zamknięcie karty przy użyciu przycisku  Zamknij kartę. 

Na zakładce Wybór jednostki i usługi system prezentuje:

po lewej  listę wszystkich jednostek realizujących usługi medyczne  (lista  jednostek
jest ograniczona do jednostek, dla których zdefiniowana jest aktualna dostępność do
realizacji jakiejkolwiek usługi

po prawej listę realizowanych w jednostce ochrony zdrowia usług medycznych. 

Lista  usług  jest  ograniczona  do  usług,  dla  których  zdefiniowana  jest  aktualna
dostępność  w  jakimkolwiek  miejscu  udzielania  usług.  Obie  listy  można  zamieniać

stronami przy użyciu przycisku  Zamień listy.
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3.2.3.1.2  Wybór jednostki

System  wyświetla  listę  wszystkich  jednostek  realizujących  usługi  medyczne  lub
jednostki realizujące  wybraną  usługę  medyczną.  W  celu  wybrania  miejsca  realizacji

usługi  medycznej  należy  zaznaczyć  odpowiednie  pole  wyboru   odpowiadające
wybranej  pozycji. Aby  wyszukać  daną  jednostkę  realizującą  usługi medyczne  należy
skorzystać z filtra wpisując  w pole Wyszukaj  jednostkę  nazwę szukanej  jednostki. Po
wybraniu jednostki medycznej, lista  usług  medycznych zostanie  zawężona  do  takich
usług, które są realizowane w wybranej jednostce.

Uwaga! Po wybraniu usługi medycznej  (po lewej) lista jednostek (po prawej) zostaje
zawężona do tych jednostek, w których realizowana jest dana usługa.

3.2.3.1.3  Wybór usługi

System wyświetla  listę  wszystkich  usług  medycznych  lub  listę  dostępnych  usług
w wybranej  jednostce.  W  celu  wybrania  usługi  medycznej  należy  zaznaczyć

odpowiednie  pole  wyboru  odpowiadające  wybranej  pozycji.  Aby  wyszukać  daną
usługę medyczną należy skorzystać z filtra wpisując w pole Wyszukaj  nazwę szukanej
usługi.  Po  wybraniu usługi,  lista  jednostek medycznych zostanie  zawężona  do  tych
jednostek, które realizują wybraną usługę.
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Uwaga! Po wybraniu usługi medycznej  (po lewej) lista jednostek (po prawej) zostaje
zawężona do tych jednostek, w których realizowana jest dana usługa.

3.2.3.1.4  Wybór jednostki i usługi

Na  zakładce  Wybór  jednostki  i  usługi   w  pierwszym kroku  możliwe  jest  wybranie
jednostki medycznej, w której realizowane będzie świadczenie oraz usługi jaka będzie
zrealizowana. Usługę i jednostkę medyczną można wybrać na dwa sposoby: 

wybrać miejsce realizacji usługi, następnie wybrać usługę

wybrać usługę jaka ma być realizowana, następnie wybrać miejsce realizacji.

W pierwszym przypadku po zaznaczeniu na liście po lewej wybranego miejsca realizacji
usługi na liście po prawej pozostają usługi realizowane w wybranej lokalizacji.

Na liście po lewej zaznaczamy usługę, dla której chcemy dokonać rezerwacji. powoduje
to uaktywnienie przycisku dalej.
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Przy  wyborze drugiej  jednostki okazuje  się,  że  ponieważ  w  wybranej  jednostce  jest
realizowana tylko jedna usługa zostaje ona zaznaczona i uaktywnia się przycisk dalej,
którego naciśnięcie zatwierdza wybór i w drugim kroku uaktywnia zakładkę Informac je.

3.2.3.1.5  Wybór usługi i jednostki

W  pierwszym kroku można  także  najpierw  wybrać  usługę  jaka  ma  być  realizowana,
następnie wybrać  miejsce realizacji. W takim przypadku po  zaznaczeniu na  liście  po
lewej  wybranej  usługi  na  liście  po  prawej  pozostają  jednostki  realizujące  wybraną
usługę.

Jednostki realizujące wybraną usługę

Ponieważ  wybrana  usługa  jest  realizowana  tylko  w  jednej  jednostce  zostaje  ona
zaznaczona i uaktywnia się przycisk dalej, którego naciśnięcie zatwierdza  wybór i w
drugim kroku uaktywnia zakładkę Informac je.

3.2.3.1.6  Informacje

Uaktywniana w drugim kroku zakładka Informac je zawiera szczegółowe dane o
wybranej usłudze medycznej i miejscu jej realizacji.
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Aby powrócić do wyboru jednostki medycznej lub usługi należy kliknąć przycisk wstecz.
Spowoduje to przejście do zakładki Wybór usługi i jednostki  Aby przejść do trzeciego
kroku,  w  którym następuje  otwarcie  zakładki  Rezerwacja  należy  kliknąć  przycisk
dalej.
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3.2.3.1.7  Rezerwacja

Uaktywniana w trzecim kroku zakładka Rezerwac ja pozwala na wybranie planowanego
terminu udzielenia usługi medycznej, w danej jednostce medycznej.

Kontrolka kalendarza na zakładce Rezerwacja

Kontrolka  kalendarza  pozwala  na  wskazanie  planowanego  terminu  udzielenia  usługi
medycznej.  Centralną  część  ekranu  zajmuje  sekcja  kalendarza  do  wskazania
szczegółowego terminu. 

Po prawej znajdują się sekcje:

Nawigacja po kalendarzu

Kalendarze umożliwiające wybór przybliżonego terminu

Nad  kalendarzem  znajduje  się  przycisk  funkcyjny  znajdź  pierwszy  wolny  termin,
którego użycie spowoduje wskazanie i wybranie pierwszego wolnego terminu. 

Sposób obsługi kontrolki kalendarza z wykorzystaniem klawiszy opisano poniżej.

Lewa strzałka  poprzedni dzień (nie przechodzi na następny miesiąc)

Prawa strzałka  następny dzień (nie przechodzi na następny miesiąc)

Strzałka w górę poprzedni  tydzień  (nie  przechodzi  na  następny
miesiąc)

Strzałka w dół następny  tydzień  (nie  przechodzi  na  następny
miesiąc)

Page Up poprzedni miesiąc

Page Down następny miesiąc

Home pierwszy dzień miesiąca

End ostatni dzień miesiąca

Klawisz + następny rok

Klawisz - poprzedni rok

Control+Strzałka w dół otwarcie kontrolki kalendarza

Control+Strzałka do góry zamknięcie kontrolki kalendarza
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Escape wycofanie się z operacji

Enter wybranie daty i zamknięcie kontrolki kalendarza

Wybór terminu

Wybór terminu

Aby  wybrać  tydzień dla  którego  wyświetlone  zostaną  wolne  terminy  należy  kliknąć
w dowolny dzień znajdujący się w interesującym nas zakresie dat.

Nawigacja

Drugą  możliwością  jest  przejście  do  następnego   lub  poprzedniego  
tygodnia względem obecnie wyświetlanego.

Przyciski dzień,  tydzień  roboczy  i tydzień  pozwalają  na  zmianę  zakresu  czasowego
znajdującego się w sekcji kalendarza do wskazania szczegółowego terminu.
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Rezerwacja terminu planowanego udzielenia usługi medycznej

Gdy  na  kontrolce  kalendarza,  znajduje  się  odpowiedni zakres  dat,  możemy  wskazać
dokładny  termin  planowanego  udzielenia  usługi  medycznej.  Kontrolka  kalendarza
zawiera  pola  określające  możliwe  terminy  rezerwacji  usługi  medycznej,  dla  danej
jednostki. 

Znaczenie kolorów 

terminy niedostępne, kolor szary

wolne terminy usług medycznych, kolor zielony (intensywność  koloru
zielonego zależy od ilości wolnych miejsc dla tej usługi - im jaśniejsze
tym miejsc wolnych jest więcej)

twoje rezerwacje, kolor pomarańczowy (zaplanowane przez pacjenta,
inne usługi medyczne)

obecna rezerwacja, kolor czerwony

Możliwe jest jedynie wskazanie do rezerwacji pola oznaczonego kolorem zielonym, czyli
wolnego terminu rezerwacji. Aby zmienić  wybór jednostki medycznej  lub usługi należy
kliknąć  przycisk  wstecz  przechodząc  do  ekranu  Informacje  i  drugi  raz  wstecz
przechodząc do ekranu Wybór jednostki i usługi . Aby przejść do następnego kroku,
w którym następuje otwarcie karty: Potwierdzenie  należy kliknąć przycisk dalej.
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3.2.3.1.8  Skierowanie

W  przypadku badania,  które  wymaga  skierowania  pojawia  się  zakładka  o  tej  samej
nazwie.

Na  zakładce  znajdują  się  dane  skierowania:  data  skierowania,  dane  instytucji
kierującej, dane lekarza i dane o rozpoznaniu.

3.2.3.1.9  Kwestionariusz

W niektórych przypadkach pojawia się zakładka o nazwie Kwestionariusz.

Na zakładce znajdują się pole do wprowadzenia dodatkowych informacji związanych z
realizacją usługi.

3.2.3.1.10  Potwierdzenie

W  ostatnim  kroku  zakładka  Potwierdzenie  prezentuje  dane  na  temat  planowanej
rezerwacji usługi medycznej i pozwala na jej zatwierdzenie.

Dane na temat planowanej rezerwacji
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Aby zmienić  wybór jednostki medycznej  lub usługi lub terminu należy  kliknąć  przycisk
wstecz co pozwoli na przejście do poprzednich zakładek. Aby zatwierdzić dane należy
kliknąć  przycisk potwierdź  co  spowoduje  zmianę  stanu rezerwacji na  potwierdzona  i
uaktywnienie przycisku drukuj.

Uwaga!  Jeżeli  system pracuje  w  trybie  potwierdzeń  sms,  po  kliknięciu  przycisku
potwierdź  system poprosi o  podanie  kodu potwierdzenia  otrzymanego  w  wiadomości
sms.

Informacja o konieczności podania kodu potwierdzenia

Po  podaniu  prawidłowego  kodu  potwierdzenia  stan  rezerwacji  zmienia  się  na
potwierdzona i uaktywnia przycisk drukuj.
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Wydruk potwierdzenia

Aby wydrukować potwierdzenie rezerwacji należy kliknąć przycisk drukuj.

Potwierdzenie  zawiera  następujące  informacje  na  temat  planowanej  rezerwacji:
informacje  o  pacjencie,  o  miejscu  realizacji  usługi  medycznej,  o  rodzaju  usługi
medycznej, o planowanym terminie realizacji oraz jej  stanie. U dołu wydruku znajduje
kod kreskowy i numer rezerwacji (801). 

Po zakończeniu procesu rezerwacji usługi zarezerwowana usługa pojawia się jako nowa
pozycja  w tabeli  rezerwacji  na  karcie  Moje  rezerwac je  uruchamianej  funkcją   
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moje rezerwac je.

3.2.3.2 Nowa rezerwacja - inny rodzaj usługi

Jeśli w  systemie  MPI  zdefiniowano  i  udostępniono,  przykładowo,  co  najmniej  jedną
usługę rodzaju szczepienia, to w grupie funkcyjnej  nowa  rezerwac ja  pojawi się nowa
pozycja  szczepienia  (przegląd  i wyszukiwanie  usług  rodzaju  szczepienia  dostępnych
w Jednostce  Ochrony  Zdrowia,  rezerwacja  terminu  udzielenia  usługi  rodzaju
szczepienia).   

Jeśli została udostępniona tylko jedna usługa rodzaju szczepienia i może być ona tylko
w jednej  jednostce,  to  w  procesie  realizacji  nowej  rezerwacji  pominięty  zostaje
pierwszy  krok wyboru jednostki i usługi. Proces rezerwacji przebiega  analogicznie  jak
opisano w punktach Rezerwacja  i Potwierdzenie .59 62
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3.2.3.3 Nowa rezerwacja - lekarze

Proces  realizacji nowej  rezerwacji  na  usługę  wykonywaną  przez  wybranego  lekarza
opisano w kolejnych rozdziałach.

3.2.3.3.1  Wywołanie okna personel

Po wybraniu w menu Nowa  rezerwac ja  opcji   lekarze  zostaje otwarta karta  do
realizacji procesu rezerwacji terminu udzielenia usługi wykonywanej  przez  wybranego
lekarza.  Po otwarciu karty  wybrana jest  zakładka Wybór  personelu. Jednocześnie w
panelu informacyjnym Otwarte karty pojawia się ikona karty Lekarze .

W pierwszym kroku na  zakładce  Wybór  personelu  w  oknie  Wybierz  personel system
prezentuje listę pracowników (personelu) realizujących usługi medyczne  w  jednostce
ochrony  zdrowia.  Lista  personelu  jest  ograniczona  do  pracowników,  dla  których
zdefiniowana jest aktualna dostępność w jakimkolwiek miejscu udzielania usług.
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3.2.3.3.2  Wybór personelu

W pierwszym kroku na  zakładce  Wybór  personelu  w  oknie  Wybierz  personel system
prezentuje listę pracowników (personelu) realizujących usługi medyczne  w  jednostce
ochrony  zdrowia.  Lista  personelu  jest  ograniczona  do  pracowników,  dla  których
zdefiniowana jest aktualna dostępność w jakimkolwiek miejscu udzielania usług. W celu
wybrania lekarza, który ma wykonać  usługę medyczną należy  zaznaczyć  odpowiednie

pole wyboru  odpowiadające wybranej pozycji.

Zakładka Wybór personelu

Po wybraniu lekarza uaktywnia się przycisk dalej, którego naciśnięcie zatwierdza wybór
i w drugim kroku uaktywnia zakładkę Wybór jednostki i usługi.

3.2.3.3.3  Wybór jednostki i usługi świadczonej przez wybranego pracownika

Wybór  usługi,  której  realizację  chcemy  zarezerwować  przebiega  analogicznie  jak
w punkcie  Wybór  jednostki  i  usługi  przy  czym  na  listach  jednostek  i  usług
wyświetlane są tyko te świadczone  przez  wybranego  pracownika. W  przypadku gdy
wybrany lekarz ma udostępnionych kilka usług należy zaznaczyć jedną z nich (Badania
kierowców). Ponieważ usługa może być realizowana tylko w jednej lokalizacji (Poradnia
medycyny pracy) pominięty zostaje wybór lokalizacji. 

Wybór usługi
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3.2.3.3.4  Informacje o wybranym personelu i usłudze

W przypadku funkcji Nowa  rezerwac ja  - lekarze, w trzecim kroku zakładka Informac je
oprócz  danych o  lekarzu,  który  ma  wykonać  usługę,  zawiera  informacje  o  miejscu
realizacji oraz samej usłudze.
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3.2.3.3.5  Rezerwacja terminu

Rezerwacja terminu realizacji usługi przebiega analogicznie jak opisano w Rezerwacja

Rezerwacja terminu realizacji usługi
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3.2.3.3.6  Potwierdzenie rezerwacji

W  przypadku  funkcji  Nowa  rezerwac ja  -  lekarze,  w  ostatnim  kroku  na  zakładce
Potwierdzenie oprócz informacji o pacjencie, danych o jednostce medycznej, usłudze
i terminie  jej  realizacji  znajdują  się  dane  o  pracowniku,  który  ma  wykonać  usługę.
Potwierdzenie rezerwacja przebiega analogicznie jak opisano w Potwierdzenie .

Potwierdzenie rezerwacji usługi

3.2.4 Moje rezerwacje

Opcja  Moje  rezerwac je  (przegląd  i  edycja  zarezerwowanych  przez  pacjenta  usług,
zmiana terminu udzielenia usługi, anulowanie rezerwacji) została opisana  w  kolejnych
punktach.

62
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3.2.4.1 Wywołanie okna moje rezerwacje

W  celu edycji swojego  profilu przez  pacjenta  należy  w  menu wybrać  funkcję  moje

rezerwac je. Powoduje to otwarcie karty o tej samej nazwie, umożliwiającej  przegląd i
edycja zarezerwowanych usług -  zmianę  terminu udzielenia  usługi,  potwierdzenie  lub
anulowanie rezerwacji. 

3.2.4.2 Wyszukiwanie rezerwacji

System udostępnia filtry do wyszukiwania rezerwacji zgodnie z ustawionymi kryteriami
wyszukiwania.

Dodatkowo udostępniono wyszukiwanie zaawansowane.
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W  celu  wyszukania  rezerwacji  znajdujących  się  w  określonych  stanach  należy
oznaczyć jeden lub więcej znaczników stanów opisanych w tabeli.

do  potwierdzenia  -  rezerwacje  wymagające
potwierdzenia kodem przekazanym przez SMS lub e-mail

potwierdzone - rezerwacje potwierdzone przez pacjenta

anulowane - rezerwacja anulowane przez pacjenta lub w
Jednostkę Ochrony Zdrowia

zrealizowane  -  rezerwacje  oznaczone  przez  system
medyczny (AMMS, InfoMedica) jako zrealizowane

Jeżeli nie użytkownik nie zaznaczy stanu, system zaprezentuje rezerwacje znajdujące
się  w  dowolnym  stanie.  W  celu  wyszukania  rezerwacji  spełniających  kryteria
wyszukiwania należy nacisnąć przycisk szukaj. Można również określić zakres dat Od -
Do, w obrębie którego będą wyszukiwane rezerwacje. 
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3.2.4.3 Przegląd rezerwacji w tabeli

System prezentuje w tabeli rezerwacje spełniające podane kryteria wyszukiwania

Tabela rezerwacji

W kolumnach tabeli system prezentuje informacje o rezerwacjach: 

Termin - planowany termin udzielenia usługi   

Nazwa - nazwa zarezerwowanej usługi

Miejsce udzielenia - nazwa miejsca udzielenia planowanej usługi (poradnia/oddział)

Personel -  dane personelu (pracownika jednostki medycznej), który  został wybrany
do realizacji usługi

Stan rezerwacji - oznaczenie stanu rezerwacji: 

 potwierdzone - rezerwacja wymaga potwierdzenia kodem przekazanym przez SMS
lub e-mail

do  potwierdzenia  -  rezerwacja wymaga potwierdzenia kodem przekazanym przez
SMS lub e-mail

zrealizowane - rezerwacje oznaczone przez system medyczny (AMMS, InfoMedica)
jako zrealizowane

anulowane - rezerwacja anulowana
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3.2.4.3.1  Sortowanie w tabeli

Aby posortować wiersze tabeli wg wartości w wybranej kolumnie należy kliknąć prawy

koniec  nagłówka  kolumny  .  Strzałka    pokazuje  kierunek  sortowania  (rosnąco/
malejąco).  Aby  zmienić  kierunek  sortowania  należy  kliknąć  ponownie  prawy  koniec
nagłówka kolumny.

Sortowanie w tabeli

3.2.4.3.2  Zmiana kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli należy  uchwycić  wskazaną kolumnę naciskając
lewy przycisk myszki, przesunąć na wybrane miejsce trzymając  lewy przycisk myszki.
Następnie  należy  upuścić  kolumnę  na  wybranym miejscu  zwalniając  lewy  przycisk
myszki.

Zmiana kolejności kolumn
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3.2.4.3.3  Zmiana szerokości kolumn

Aby  zmienić  szerokość  kolumn należy  ustawić  wskaźnik myszki  na  złączeniu  kolumn

(pojawi się znacznik ) i trzymając lewy przycisk myszki zmień szerokość kolumn.

Zmiana szerokości kolumn

3.2.4.4 Przegląd rezerwacji w kalendarzu

Aby uruchomić przegląd rezerwacji w kalendarzu należy nacisnąć przycisk kalendarza.

3.2.4.4.1  Przegląd rezerwacji w układzie tygodniowym

W układzie tygodniowym terminarza zastosowano następujące oznaczenia.

Wywołanie widoku tygodniowego.

Wywołanie  widoku  tygodnia  roboczego  (poniedziałek-
piątek)

Poprzedni tydzień
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Kolejny tydzień

Wskazanie daty w kalendarzu

Oznaczenie wybranych pozycji listy usług

Przegląd rezerwacji w układzie tygodnia roboczego

3.2.4.4.2  Przegląd rezerwacji w układzie miesięcznym

W układzie miesięcznym terminarza zastosowano następujące oznaczenia.

Wywołanie widoku miesiąca

Poprzedni miesiąc

Kolejny miesiąc

Wskazanie dnia

Oznaczenie wybranych pozycji listy usług
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Przegląd rezerwacji w układzie miesięcznym

3.2.4.4.3  Przegląd rezerwacji w układzie dziennym

W układzie dziennym terminarza zastosowano następujące oznaczenia

Wywołanie widoku dnia   

Poprzedni miesiąc

Kolejny miesiąc

Wskazanie dnia

Oznaczenie wybranych pozycji listy usług
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Przegląd rezerwacji w układzie dziennym

3.2.4.5 Szczegóły rezerwacji

Po  wskazaniu  w  tabeli  wybranej  rezerwacji,  uaktywnia  się  przycisk  funkcyjny  
szczegóły.

Wybranie przycisku szczegóły  powoduje  otwarcie  okna  ze  szczegółowymi danymi na
temat planowanej rezerwacji usługi medycznej. 
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Szczegóły rezerwacji - Podsumowanie

Szczegóły rezerwacji - Usługa
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Szczegóły rezerwacji - Miejsce

3.2.4.6 Zmiana terminu rezerwacji

Po  wybraniu  w  tabeli  rezerwacji,  której  termin  będzie  zmieniony,  uaktywniają  się
przyciski funkcyjne: szczegóły, zmień termin, potwierdź i anuluj  do przeglądu i edycji
parametrów rezerwacji.
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W  celu  zmiany  terminu  wybranej  rezerwacji  należy  użyć  przycisku  zmień  termin.
Spowoduje to otwarcie karty Nowa rezerwac ja z wybraną zakładką Rezerwac ja.  

Opis sposobu zmiany planowanego terminu udzielenia usługi medycznej  został zawarty
w punkcie Rezerwacja  .

3.2.4.7 Anulowanie rezerwacji

Po  wybraniu  w  tabeli  konkretnej  rezerwacji  uaktywniają  się  przyciski  funkcyjne:
szczegóły,  zmień  termin,  potwierdź  i  anuluj  do  przeglądu  i  edycji  parametrów
rezerwacji.

59
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W  celu anulowania  wybranej  rezerwacji należy  użyć  przycisku  anuluj.  Po  zapytaniu
systemu należy potwierdzić decyzję o anulowaniu rezerwacji usługi medycznej.

Po potwierdzeniu zmieniany jest status rezerwacji na anulowane. 

3.2.5 Moje wyniki

Opcja Moje  wyniki umożliwia pacjentowi wyszukanie (po dacie) oraz przegląd wyników
pomiarów pacjenta wykonanych w szpitalu i zarejestrowanych w HIS.
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Po  wybraniu  z  menu  funkcji   moje  wyniki,  otwiera  się  karta  Moje  wyniki.
Jednocześnie  w  panelu  informacyjnym Otwarte  karty  pojawia  się  ikona  karty  Moje
wyniki.

Dostęp do wyników badań pacjentów  wymaga  integracji systemu MPI ze  szpitalnym
systemem  informacyjnym  HIS.  Jeżeli  występuje  brak  takiej  integracji  to  system
generuje odpowiedni komunikat i wyniki badań są niedostępne. 

3.2.6 Wiadomości

System  MPI  umożliwia  pacjentowi  (zarejestrowanemu  jako  użytkownik  portalu)

odbieranie  i  wysyłanie  wiadomości  na  portalu.  Wiadomości  odbierane  mogą  być
generowane  automatycznie  przez  system  (szpital)  lub  mogą  pochodzić  od
administratora systemu.

System MPI generuje automatycznie powiadomienia dla pacjenta o takich zdarzeniach
jak:

autoryzacja rezerwacji w HIS

zmiana terminu rezerwacji

anulowanie rezerwacji

Pacjent  w swoim profilu może określać,  które  z  tych powiadomień i jakim sposobem
(email, Portal) mają do niego trafiać  -  patrz punkt  Edycja ustawień . Możliwe  jest
również  generowanie  automatycznych  przypomnień  dla  pacjenta  o  zbliżającym się
terminie realizacji usługi. 

Pacjent  w  swoim profilu  może  określać  jakim sposobem (email,  Portal)  i  w  jakich
terminach mają do niego trafiać przypomnienia (np. 1 dzień przed terminem rezerwacji:
email+Portal,  12 godzin przed  terminem rezerwacji: Portal,  6  godzin przed  terminem
rezerwacji: email) - patrz punkt Edycja ustawień . 

Uwaga! Liczba i rodzaj parametrów/ustawień dotyczących powiadomień, którymi może
zarządzać  pacjent  zależy  od przypisanej  mu klasy  (np. Autoryzowani pacjenci MPI).
Wiadomości wysyłane przez użytkownika adresowane są do administratora systemu.
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Po  wybraniu  z  menu  funkcji   wiadomośc i,  otwiera  się  karta  Wiadomośc i
zawierająca  tabelę  z  listą  odebranych wiadomości (zakładka  Odebrane)  i wysłanych
wiadomości (zakładka Wysłane). Jednocześnie w panelu informacyjnym Otwarte  karty
pojawia się ikona karty Wiadomośc i.

Poniżej tabeli z listą wiadomości znajduje się obszar, w którym jest wyświetlona treść
zaznaczonej  wiadomości.  Wielkość  tego  obszaru  można  zmieniać  chwytając

i przesuwając myszką symbol , który przy przesuwaniu ma dodatkowo strzałki .

System udostępnia filtr do wyszukiwania  wiadomości zgodnie z ustawionymi kryteriami
wyszukiwania: T emat i data od do.

Jeżeli  na  wysłaną  (przez  pacjenta)  wiadomość  przyszła  odpowiedź/odpowiedzi  to
znajdują się one poniżej i są przesunięte w prawo. 
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Nowa wiadomość

Użycie przycisku   otwiera okno Nowa wiadomość  

Wiadomość  wysyłamy  przyciskiem wyślij.  Wysłana  wiadomość  pojawia  się  w  tabeli
zakładki Wysłane. 
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Wiadomość ta trafia do skrzynki odbiorczej administratora.

Administrator przyciskiem  otwiera formatkę Odpowiedz  na zakładce Edyc ja  i
wysyła ją przyciskiem wyślij do pacjenta-adresata pytania.
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3.2.7 Dziennik

System  MPI  udostępnia  pacjentowi  (zarejestrowanemu  jako  użytkownik  portalu)
funkcjonalność  Dziennika. W  dzienniku przechowywane  są   informacje  o  aktywności
pacjenta takie jak np. wysłane przez pacjenta wiadomości z wynikami pomiarów, badań
laboratoryjnych czy innymi informacjami o stanie zdrowia. Wiadomości te przekazywane
są do HIS (szpitalnego systemu informacyjnemu), w przypadku zrealizowanej integracji
systemu MPI z HIS,  oraz do administratora.

Po wybraniu funkcji  dziennik otwiera się karta Dziennik zawierająca kalendarz z
informacjami o  aktywności pacjenta. Jednocześnie  w  panelu informacyjnym Otwarte

karty pojawia się ikona karty Dziennik .
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Po prawej stronie karty znajdują się sekcje: 

Nawigacja po kalendarzu

Kalendarze umożliwiające wybór przybliżonego terminu

Sposób nawigacji po kalendarzu został opisany w punkcie Rezerwacja .

Karta Dziennik w układzie tygodnia roboczego

Naciśnięcie  znajdującego  się  w  prawym dolnym rogu  przycisku  +  nowa  powoduje
otwarcie okna Nowa wiadomość.

Dziennik Nowa wiadomość

59
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Po  wysłaniu  przyciskiem  wyślij  wiadomość  zostaje  umieszczona  jako  nowy  wpis
w dzienniku.

Nowy wpis w dzienniku

Wiadomość z wynikiem pomiaru trafia do skrzynki nadawczej pacjenta.

Wynik pomiaru w skrzynce nadawczej pacjenta
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Wiadomość  z  wynikiem  pomiaru  trafia  do  HIS  oraz  do  skrzynki  odbiorczej
administratora.

Wynik pomiaru w skrzynce odbiorczej administratora

3.2.8 Potwierdzenie rezerwacji

Jeżeli system pracuje w trybie potwierdzeń sms, możliwe jest potwierdzenie rezerwacji
przy  użyciu  kodu  otrzymanego  przez  SMS.  Jeżeli  nie  podamy  od  razu  kodu
potwierdzenia  to  rezerwacja  będzie  w  stanie  do  potwierdzenia.  Do  potwierdzania

rezerwacji  kodem  otrzymanym  przez  SMS  służy  funkcja   potwierdzenie
rezerwac ji. 

SMS potwierdzający rezerwację zawiera:

numer rezerwacji

kod potwierdzenia

Jeżeli  nie  podamy  od  razu  kodu  potwierdzenia  to  rezerwacja  będzie  w  stanie  do
potwierdzenia.  Do  potwierdzania  rezerwacji  kodem  otrzymanym  przez  SMS  służy

funkcja  potwierdzenie rezerwac ji.    
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4 Załączniki

W załącznikach znajdują się informacje uzupełniające związane z systemem MPI.  

4.1 Szablon regulaminu korzystania z MPI

DOKUMENT JEST SZABLONEM REGULAMINU
WYKORZYSTYWANYM DO CELÓW PREZENTACYJNYCH

Regulamin korzystania ze Medycznego Portalu
Informacyjnego

§ 1

1. Regulamin określa warunki korzystania ze Medycznego Portalu
Informacyjnego udostępnianego przez Szpital Demonstracyjny.

2. Medyczny  Portal  Informacyjny  jest  środowiskiem  komunikacji
służącym  do  wymiany  informacji  pomiędzy  Użytkownikami  a
Szpitalem Demonstracyjnym.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Ze Medycznego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko
Użytkownicy którzy dokonali rejestracji. 

2. Każdy Użytkownik Medycznego Portalu Informacyjnego zobowiązany
jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu. 

3. Użytkowanie Medycznego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą
zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych
na strony Medycznego Portalu Informacyjnego odpowiada
Użytkownik, który te treści zamieścił.

5. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialności za dane, które
zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności
za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem
przez nich z udostępnionych informacji.

§ 3

Rejestracja Użytkownika

1. Korzystanie ze Medycznego Portalu Informacyjnego następuje po: 
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1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego,

2. potwierdzeniu rejestracji użytkownika,

3. autoryzacji użytkownika przez pracownika Szpitala
Demonstracyjnego.

§ 4

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

1. Szpital Demonstracyjny może zablokować konto Użytkownika do
Medycznego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w
następujących przypadkach: 

1. nieprawidłowego korzystania z Portalu, 

2. otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania
Medycznego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika,

3. na wniosek Użytkownika.

2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek
Użytkownika.

3. Szpital Demonstracyjny zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont
Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym
Regulaminem.

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami
trzecimi.

2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w
Medycznym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i
hasła osobom trzecim. 

3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Szpital
Demonstracyjny o każdym przypadku: 

1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Medycznego Portalu
Informacyjnego,

2. utraty loginu i hasła,

3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników
lub podmiotów trzecich, dotyczących Medycznego Portalu
Informacyjnego lub zawartych w nim danych,

4. nieautoryzowanego korzystania ze Medycznego Portalu
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Informacyjnego,

5. wykorzystywania danych zawartych w Medycznym Portalu
Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż
określone w niniejszym Regulaminie,

6. potrzebie wyłączenia dostępu do Medycznego Portalu
Informacyjnego. 

4. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym
prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących
naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację,
utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika
do Medycznego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po
stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub
niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła. 

§ 6

Funkcjonowanie Medycznego Portalu Informacyjnego

1. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak
możliwości dostępu do Medycznego Portalu informacyjnego
wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych. 

2. Szpital Demonstracyjny zastrzega sobie prawo przerw w pracy
Medycznego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji
lub aktualizacji.

§ 7

Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie
Medycznego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część
zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści
niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia
opublikowania na stronach Medycznego Portalu Informacyjnego.

3. Zastosowanie mają przepisy: 

1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004
r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128,
poz. 1402),



95Dokumentacja użytkowa dla pacjenta wersja 2.5.0

Załączniki Szablon regulaminu korzystania z MPI

3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr
130, poz. 1450, ze zm.),

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze
zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
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