Znak postępowania: MCZ/PNc/1/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane
Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK, Wykonawca potwierdza:
 spełnienie oznaczonych wymagań dodatkowych przez oferowany ZSI,
 przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie prezentacji ZSI po złożeniu oferty,
 dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia.
Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie NIE

Lp.

Obszar

Opis funkcjonalności

Punkty

1.

Oprogramowanie Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwia obsługę baz danych
bazodanowe
programu PŁATNIK

5

2.

Parametry
ogólne

Możliwość przypisywania dowolnych skrótów klawiaturowych do wybranych
funkcjonalności w modułach systemu

5

3.

Parametry
ogólne

System RIS/PACS pochodzi od tego samego producenta co system HIS

5

4.

Parametry
ogólne

5.

Parametry
ogólne

6.

Izba przyjęć

7.

Izba Przyjęć

Możliwość przeglądania historii zmian w rekordach rejestru osób (Pacjentów).
Dane, które zostały zmienione są oznaczone innym kolorem.
Możliwość przeglądania aktywności użytkowników w systemie z informacją o
koncie użytkownika, komputerze z którego nastąpiło logowanie, czasie użycia
wybranej funkcji
Możliwość wydruku karty informacyjnej z pobytu ambulatoryjnego z niekompletnymi
danymi. Na wydruku powinno pojawić się ostrzeżeniem o niekompletności danych
Możliwość przypisania do rekordu pacjenta dodatkowych atrybutów (np. VIP,
kombatant, etc.) definiowanych indywidualnie przez jednostkę. Atrybuty są

Spełnia
[TAK/NIE]
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8.

Oddział

9.

Oddział

10.

Oddział

11.

Oddział

12.

Przychodnia

13.

Przychodnia

14.

Przychodnia

15.

Przychodnia

16.

Diagnostyka

17.

Diagnostyka

18.

Rehabilitacja

19.

Apteka Główna

20.
21.

Apteczka
Oddziałowa
Zlecenia i

widoczne jako wyróżniający się symbol graficzny
Możliwość graficznej prezentacji stanów dokumentacji oddziałowej dla pacjentów
wypisanych z oddziału. System powinien pokazywać w jednoznaczny sposób:
- brak uzupełnionej dokumentacji pacjenta,
- istnienie dokumentacji pacjenta tym samym gotowości do przekazania danych o
pobycie do modułu rozliczeń z NFZ,
- przekazanie danych o pobycie do modułu rozliczeń z NFZ,
- rozliczenie w module NFZ informacji o pobycie i gotowości danych do
zarchiwizowania
Możliwość indywidualnego ustawienia parametrów przez użytkownika aby ekran
pracy pielęgniarki na Oddziale wyświetlał listę pacjentów ze zleceniami na
wykonanie badań diagnostycznych
Możliwość podglądu historii podanych leków dla pacjenta w trakcie jego pobytu
Wyświetlenie informacji o bieżących kosztach leków podanych pacjentowi w
trakcie pobytu
Możliwość zbiorowej modyfikacji wybranych dziennych sesji pracy poradni
(gabinetów) w zakresie co najmniej:
- daty i godzin trwania sesji,
- czasu ograniczającego dostępność sesji dla ośrodków wewnętrznych,
- zestawu badań,
- pracownika (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, itp.)
Blokada możliwości wprowadzenia dwóch identycznych kodów ICD-10
Możliwość wykonania wydruku skierowań zewnętrznych, opisów wizyty, formularzy
dodatkowych minimum w formatach A4, A5, format recepty
Możliwość przyjęcia dodatkowych pacjentów mimo iż wybrany termin jest zajęty
Rejestracja badań z możliwością określenia czasu trwania badania. Czas badania
pobierany z domyślnych ustawień z możliwością jego zmiany.
Możliwość kopiowania skierowań z innych zarejestrowanych badań bez
konieczności wprowadzania ich ponownie
Możliwość zaplanowania serii 10 zabiegów 10 dni pod rząd jednym przyciskiem
Możliwość bieżącej kontroli stanu realizacji umowy wraz z prezentacją
całościowego poziomu realizacji
Zestawienie prezentujące listę Pacjentów, którzy otrzymali lek o wybranym
numerze seryjnym
Możliwość definiowania schematów podawania leków. W schemacie może

1

3
1
1

3

1
1
1
5
1
5
1
1
1
Strona 2 z 3

podanie leków

znajdować się definicja podawania jednego lub wielu leków

22.

Rozliczenia
świadczeń

Możliwość utworzenia duplikatu zestawu świadczeń, zawierającego nowe
identyfikatory, dla wskazanego zestawu wraz z anulowaniem oryginalnego
zestawu.

3

23.

Rozliczenia
świadczeń

Możliwość zbiorowej edycji statusów zestawów świadczeń w celu ponownego
przekazania zestawów do OW NFZ

1

24.

Rozliczenia
świadczeń

Możliwość wygenerowania zestawienia przedstawiającego obecny stan realizacji
kontraktu z płatnikiem NFZ. Zestawienie ma pozwalać na przedstawienie danych w
postaci graficznej jako wykres słupkowy.

1
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