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1 e-Informacja  
Model obejmuje procesy związane z usługą e-Informacja. 

Usługa jest ogólnodostępnym portalem www, za pomocą którego - bez konieczności logowania - 

można uzyskać podstawowe informacje dotyczące jednostek służby zdrowia oraz możliwości 

rejestracji na realizowane przez nie usługi medyczne. Po założeniu na portalu konta Użytkownika 

Końcowego można także skorzystać z e-Usługi e-Rejestracja oraz śledzić na bieżąco statusy 

wszystkich wykonanych rejestracji. Założenie konta umożliwia dodatkowo zapoznanie się z 

prywatnymi informacjami zgromadzonymi w Rejestrze Danych Ratunkowych oraz ich częściową 

edycję. 

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

1.1 PB.INF.49001 - Zasilanie rejestrów regionalnych RCIM 
 
 

Tabela 1. Opis procesu biznesowego PB.INF.49001 - Zasilanie rejestrów regionalnych RCIM 

Nazwa procesu PB.INF.49001 - Zasilanie rejestrów regionalnych RCIM 

Numer procesu  PB.INF.49001 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest zasilenie rejestrów warstwy regionalnej (usługi, jednostki, 
personel medyczny) danymi udostępnionymi przez warstwę lokalną. 

Uczestnicy RCIM, lokalne systemy dziedzinowe, Pracownik podmiotu leczniczego 

 Business Process Model procesów biznesowych
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procesu udostępniający dane, Administrator MAR (w przypadku ręcznego zasilania). 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Warstwa lokalna udostępnia dane wymagane do wykonania zasilenia 
warstwy regionalnej. 

 Został skonfigurowany harmonogram automatycznego uruchamiania 
zasilenia albo użytkownik - administrator warstwy regionalnej - z 
odpowiednimi uprawnieniami jest zalogowany do systemu. 

 

Opis procesu  Zasilanie rejestrów regionalnych RCIM rozpoczyna się: 

- w momencie automatycznego uruchomienia procesu ładowania 

wynikającego ze zdefiniowanego harmonogramu 

albo 

- w efekcie ręcznego uruchomienia zasilenia przez administratora warstwy 

regionalnej. 

1) Zgodnie z ustalonym harmonogramem, w poszczególnych podmiotach 

leczniczych, z lokalnego systemu HIS pobierane są dane do zasilenia warstwy 

regionalnej. 

2) Pracownik podmiotu leczniczego, odpowiedzialny za udostępniane dane, 

kontroluje, poprawia i uzupełnia przygotowywane dane. 

3) Jeżeli istnieją dane wymagające mapowania, np. mapowanie usług z 

regionalnym słownikiem usług medycznych, to pracownik podmiotu 

leczniczego wprowadza odpowiednie informacje. 

4) Pracownik podmiotu leczniczego akceptuje przygotowane dane portalowe. 

5) Warstwa regionalna przekazuje żądanie synchronizacji danych do 

poszczególnych podmiotów leczniczych. 

6) W każdym z podmiotów leczniczych system lokalny udostępnia 

przygotowane dane portalowe. 

7) RCIM weryfikuje poprawność danych. Jeżeli dane są poprawne, to RCIM 

dokonuje zapisu w odpowiednich katalogach. Jeżeli dane nie są poprawne, to 

błędny rekord danych zostaje odrzucony, do podmiotu leczniczego zostaje 

przekazany komunikat o niepoprawnych danych (ze wskazaniem na błędny 

rekord), w pliku logu w RCIM zostaje zapisana informacja o niepoprawnych 

danych (umożliwiająca wskazanie błędnego rekordu). 

Warunki 

wyjściowe  

 Rejestry warstwy regionalnej zostają zaktualizowane. 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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1.2 PB.INF.49002 - Dostęp do informacji o usługach medycznych 
 
 

Tabela 2. Opis procesu biznesowego PB.INF.49002 - Dostęp do informacji o usługach medycznych 

Nazwa procesu PB.INF.49002 - Przeglądanie informacji o usługach medycznych 

Numer procesu  PB.INF.49002 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest przeglądanie informacji o usługach medycznych 
przekazanych przez warstwę lokalną do RCIM. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, Użytkownicy końcowi. 

Warunki  Regionalna baza danych (RCIM) została zasilona informacjami 
udostępnionymi przez warstwę lokalną. 

 Business Process DPB.INF.49001 - Zasilanie rejestrów regionalnych RCIM
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wejściowe  

Opis procesu  1) Użytkownik wybiera rodzaj informacji do zaprezentowania.  

2) Warstwa regionalna PSIM pobiera z odpowiednich katalogów regionalnych 

(Katalog Jednostek Ochrony Zdrowia, Katalog Usług, Katalog Personelu lub 

Katalog Grafików) informacje spełniające kryteria określone przez 

użytkownika. 

3) Pobrane informacje zostają zaprezentowane Użytkownikowi wg hierarchii: 

jednostka ochrony zdrowia, struktura organizacyjna, usługi, personel.  

4) Użytkownik zapoznaje się z wyświetlonymi informacjami.  

5) Jeżeli prezentowane informacje nie są wystarczające, to Użytkownik 

wskazuje dane do uszczegółowienia.  

6) Warstwa regionalna pobiera dane według określonych kryteriów i 

prezentuje je. 

Warunki 

wyjściowe  

 Użytkownikowi zostają zaprezentowane przekazane przez warstwę 
lokalną informacje o usługach medycznych. 

 Sposób prezentacji odpowiada warunkom określonym przez 
Użytkownika. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 

 

 

 Business Process DPB.INF.49002 - Przeglądanie informacj i o usługach medycznych
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1.3 PB.INF.49003 - Wyszukiwanie informacji o usługach medycznych 
 
 

Tabela 3. Opis procesu biznesowego PB.INF.49003 - Wyszukiwanie informacji o usługach medycznych 

Nazwa procesu PB.INF.49003 - Wyszukiwanie informacji o usługach medycznych 

Numer procesu  PB.INF.49003 

Wersja procesu 1.3 

Cel procesu  Celem procesu jest wyszukiwanie i prezentacja informacji o usługach 
medycznych -wyszukiwanie odbywa się w rejestrach warstwy regionalnej i w 
zasobach warstwy lokalnej. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, lokalne systemy dziedzinowe, Użytkownicy końcowi. 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Regionalna baza danych (RCIM) została zasilona informacjami 
udostępnionymi przez warstwę lokalną. 

 

Opis procesu  1) Użytkownik końcowy określa kryteria wyszukiwania informacji o usługach 

medycznych i następnie inicjuje wyszukiwanie. 

2) Warstwa regionalna PSIM pobiera z odpowiednich katalogów regionalnych 

(Katalog Jednostek Ochrony Zdrowia, Katalog Usług, Katalog Personelu lub 

Katalog Grafików) dane spełniające kryteria wyszukiwania określone przez 

Użytkownika i prezentuje je. Dla celów prezentacji pobrane informacje są 

odpowiednio grupowane. Jeżeli wynik wyszukiwania spełnia jedna pozycja, 

przechodzimy automatycznie do pkt 6). 

3) Jeśli zbiór wynikowy wyszukiwania nie jest jednoelementowy, to 

Użytkownik końcowy zapoznaje się z wyszukanymi informacjami. Jeżeli zbiór 

wynikowy nie spełnia wymagań użytkownika, to Użytkownik końcowy 

zmienia kryteria wyszukiwania albo sposób prezentacji lub sortowania 

wyświetlanych informacji. System regionalny aktualizuje wyświetlane dane 

zgodnie z ustawieniami Użytkownika końcowego. 

4) Jeśli zbiór wynikowy wyszukiwania nie jest jednoelementowy, ale 

odpowiednia usługa znajduje się w zbiorze wynikowym wyszukiwania, to 

Użytkownik końcowy wybiera usługę, dla której wyszukiwane są wolne 

terminy w danych dostępnych w katalogach danych w warstwie lokalnej w 

odpowiedniej jednostce ochrony zdrowia. Dalej pkt. 6. 
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5) Jeżeli zbiór wynikowy wyszukiwania jest jednoelementowy, to 

wyszukiwane są wolne terminy dla usługi w danych dostępnych w katalogach 

danych w warstwie lokalnej w odpowiedniej jednostce ochrony zdrowia. 

Dalej pkt. 6. 

6) Warstwa regionalna przekazuje kryteria wyszukiwania na poziom lokalny. 

7) System lokalny danej jednostki ochrony zdrowia wyszukuje dane w 

katalogach danych w warstwie lokalnej. Zakres czasowy wyszukiwania 

wolnych terminów jest zdefiniowany w module rejestracji systemu 

medycznego HIS. 

8) Warstwa lokalna udostępnia wyszukane informacje. 

9) Warstwa regionalna prezentuje Użytkownikowi końcowemu otrzymane 

informacje. 

10) Użytkownik końcowy zapoznaje się z wyszukanymi informacjami.  

11) Użytkownik końcowy ma możliwość kontynuacji wyszukiwania informacji 

o usługach medycznych albo wraca do listy poprzednio wyszukanych 

informacji pkt. 3) 

12) W przypadku wystąpienia błędu w wyszukiwaniu danych, błędu w 

komunikacji lub braku komunikacji z lokalnym systemem HIS system 

regionalny informuje o tym użytkownika i kończy proces wyszukiwania 

informacji o usługach medycznych. 

Warunki 

wyjściowe  

 Użytkownikowi końcowemu zostają zaprezentowane informacje o 
usługach medycznych odpowiadające wprowadzonym kryteriom 
wyszukiwania. 

 Informacje pochodzą z katalogów danych dostępnych w warstwie 
lokalnej wskazanej jednostki ochrony zdrowia. 

 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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 Business Process DPB.INF.49003 - Wyszukiwanie informacj i o usługach medycznych
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1.4 PB.INF.49005 - Zakładanie konta użytkownika końcowego 
 
 

Tabela 4. Opis procesu biznesowego PB.INF.49005 - Zakładanie konta użytkownika końcowego 

Nazwa procesu PB.INF.49005 - Zakładanie konta użytkownika końcowego 

Numer procesu  PB.INF.49005 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest założenie w RCIM konta użytkownika końcowego 
(pacjenta). 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, Użytkownicy końcowi  (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 W regionalnej bazie danych skonfigurowano parametry dotyczące kont 
użytkowników końcowych (pacjentów). 

 Użytkownik spełniający warunki posiadacza konta głównego ma dostęp 
do usługi umożliwiającej założenie konta użytkownika końcowego. 

 

Opis procesu  1) Użytkownik końcowy wprowadza dane wymagane do rejestracji konta. 

2) System regionalny weryfikuje poprawność wprowadzonych informacji i 

jeżeli wymaga tego konfiguracja, to sprawdza zgodność captcha. Jeżeli 

captcha nie jest poprawne, to użytkownik jest informowany o niepoprawnym 

captcha i proces kończy się. 

3) System regionalny sprawdza niepowtarzalność konta użytkownika 

końcowego. Jeżeli dla użytkownika jest już założone konto, to Użytkownik 

końcowy jest informowany o istnieniu konta i proces kończy się. 

4) System tworzy konto dla użytkownika końcowego, nadaje mu unikalny 

identyfikator i odpowiednie uprawnienia. 

5) W zależności od konfiguracji RCIM może wysłać do użytkownika 

końcowego e-mail z hasłem do pierwszego logowania. 

6) Zależnie od konfiguracji Użytkownik końcowy może samodzielnie określić 

swoje dane dostępowe. 

7) W zależności od konfiguracji RCIM może wysłać do użytkownika 

końcowego e-mail z linkiem umożliwiającym samodzielną autoryzację. 

8) Zależnie od konfiguracji wykonywana jest autoryzacja konta użytkownika z 

udziałem strony trzeciej. 

9) System regionalny informuje Użytkownika końcowego za pomocą 

wiadomości e-mail o poprawnym założeniu konta. 
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Warunki 

wyjściowe  

 W rejestrach warstwy regionalnej zostaje utworzone konto użytkownika 
końcowego. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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1.5 PB.INF.49006 - Zakładanie subkonta do konta użytkownika końcowego 
 
 

Tabela 5. Opis procesu biznesowego PB.INF.49006 - Zakładanie subkonta do konta użytkownika końcowego 

Nazwa procesu PB.INF.49006 - Zakładanie subkonta do konta użytkownika końcowego 

Numer procesu  PB.INF.49006 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest założenie konta Użytkownika końcowego, będącego 
osobą niepełnoletnią albo mającą ograniczoną lub brak zdolności do 
czynności prawnych (subkonto). 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, Użytkownicy końcowi (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 W regionalnej bazie danych skonfigurowano parametry dotyczące kont 
użytkowników końcowych (pacjentów). 

 Użytkownik posiadający konto użytkownika końcowego ma uprawnienia 
umożliwiające założenie subkonta do konta głównego. 

 

Opis procesu  1) Użytkownik końcowy loguje się do konta głównego użytkownika 

końcowego. 

2) Jeżeli liczba subkont powiązanych z kontem głównym jest mniejsza od 

maksymalnej, określonej parametrem konfiguracyjnym systemu, to RCIM 

umożliwia założenie subkonta. 

3) Użytkownik końcowy wprowadza dane wymagane do rejestracji subkonta. 

Poprawność wprowadzonych informacji jest weryfikowana przez system 

regionalny.   

4) System regionalny sprawdza niepowtarzalność subkonta w ramach konta 

głównego użytkownika końcowego oraz wszystkich kont zapisanych w RCIM. 

Jeżeli dla wprowadzonych danych użytkownika jest już założone jakieś konto, 

to Użytkownik końcowy jest informowany o jego istnieniu i proces kończy się. 

5) System tworzy konto, nadaje mu unikalny identyfikator i odpowiednie 

uprawnienia. 

6) System wiąże subkonto z kontem głównym (konto Opiekuna) umożliwiając 

dostęp do subkonta z konta głównego użytkownika końcowego. 

7) W zależności od konfiguracji RCIM może wysłać do użytkownika 

końcowego e-mail z hasłem do pierwszego logowania. 

8) Zależnie od konfiguracji użytkownik może samodzielnie określić dane 
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dostępowe. 

9) W zależności od konfiguracji RCIM może wysłać do użytkownika 

końcowego e-mail z linkiem umożliwiającym autoryzację subkonta. 

10) Zależnie od konfiguracji wykonywana jest autoryzacja subkonta 

użytkownika z udziałem strony trzeciej. 

11) System regionalny informuje użytkownika końcowego za pomocą 

wiadomości e-mail o poprawnym założeniu subkonta. 

Warunki 

wyjściowe  

 W rejestrach warstwy regionalnej zostaje utworzone subkonto do konta 
użytkownika końcowego. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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1.6 PB.INF.49007 - Przekształcenie subkonta na konto główne 
 
 

Tabela 6. Opis procesu biznesowego PB.INF.49007 - Przekształcenie subkonta na konto główne 

Nazwa procesu PB.INF.49007 - Przekształcenie subkonta na konto główne 

Numer procesu  PB.INF.49007 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest przekształcenie subkonta, założonego dla Użytkownika 
końcowego będącego osobą niepełnoletnią albo mającą ograniczoną lub brak 
zdolności do czynności prawnych, na konto główne. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, Użytkownicy końcowi (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 Użytkownik końcowy zalogowany do subkonta konta głównego. 

 Właściciel subkonta spełnia warunki umożliwiające przekształcenie 
subkonta na konto główne. 

 

Opis procesu  1) Zalogowany do konta głównego Użytkownik końcowy podejmuje akcję 

inicjującą przekształcenie subkonta na konto główne. 

2) System regionalny weryfikuje warunki umożliwiające przekształcenie 

subkonta. 

3) Jeżeli nie są spełnione warunki wymagane do przekształcenia subkonta na 

konto główne, to Użytkownik końcowy jest o tym informowany i proces 

kończy się. 

4) Jeżeli subkonto może być przekształcone na konto, to system regionalny 

pobiera i aktualizuje dane użytkownika konta, a następnie zmienia w 

Rejestrze Użytkowników Końcowych typ subkonta na konto główne 

użytkownika końcowego oraz usuwa uprawnienia powiązane z subkontem i 

dodaje uprawnienia dotyczące konta głównego. System informuje 

użytkownika o poprawnie wykonanym przekształceniu subkonta. 

5) System regionalny informuje użytkownika subkonta za pomocą 

wiadomości e-mail o poprawnym przekształceniu subkonta na konto główne. 

E-mail zawiera informacje o loginie do konta oraz o ważności 

dotychczasowego hasła. 

6) System regionalny informuje użytkownika konta głównego za pomocą 

wiadomości e-mail o poprawnym przekształceniu subkonta na konto główne. 

Warunki  W rejestrach warstwy regionalnej subkonto zostaje przekształcone na 
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wyjściowe  konta użytkownika końcowego, z zachowaniem danych zgromadzonych 
na subkoncie, w szczególności historii rejestracji. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 

 

 

1.7 PB.INF.49008 - Obsługa historii rejestracji 
 
 

Tabela 7. Opis procesu biznesowego PB.INF.49008 - Obsługa historii rejestracji 

Nazwa procesu PB.INF.49008 - Obsługa historii rejestracji 

Numer procesu  PB.INF.49008 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest prezentacja historii rejestracji zapisanych na koncie lub 
subkoncie użytkownika końcowego. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, lokalne systemy dziedzinowe, Użytkownicy końcowi  (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Użytkownik końcowy posiadający konto użytkownika końcowego jest 
zalogowany do systemu. 

 W lokalnych systemach medycznych HIS istnieją zapisane rezerwacje 
terminu wizyty na usługę medyczną. 

 

Opis procesu  1) Zalogowany Użytkownik końcowy podejmuje akcję inicjującą prezentację 
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historii rejestracji zapisanych na koncie głównym lub na subkoncie do konta 

głównego. 

2) System regionalny pobiera z Rejestru Użytkowników Końcowych dane 

identyfikujące rejestracje zapisane w historii rejestracji na wskazanym koncie. 

3) Warstwa regionalna przekazuje na poziom lokalny, do odpowiednich 

jednostek ochrony zdrowia, zapytania dotyczące szczegółów rejestracji 

identyfikowanych danymi pobranymi z konta użytkownika. 

4) Lokalne systemy HIS udostępniają wyszukane informacje o rejestracjach. 

5) System regionalny prezentuje Użytkownikowi końcowemu informacje 

otrzymane z warstwy lokalnej. 

6) Użytkownik końcowy zapoznaje się z wyświetloną listą rejestracji. W razie 

potrzeby Użytkownik końcowy może filtrować i sortować listę. 

Warunki 

wyjściowe  

 Użytkownikowi końcowemu zostają zaprezentowane przekazane przez 
warstwę lokalną informacje o posiadanych przez niego rejestracjach. 

 Sposób prezentacji odpowiada warunkom określonym przez Użytkownika 
końcowego. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  18   
 

 

 

1.8 PB.INF.49009 - Obsługa zawartości Rejestru Danych Ratunkowych 
 
 

Tabela 8. Opis procesu biznesowego PB.INF.49009 - Obsługa zawartości Rejestru Danych Ratunkowych 

Nazwa procesu PB.INF.49009 - Obsługa zawartości Rejestru Danych Ratunkowych 

Numer procesu  PB.INF.49009 

Wersja procesu 1.2 
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Cel procesu  Celem procesu jest zapoznanie się użytkownika z danymi ratunkowymi oraz 
ewentualna edycja dodatkowych danych  ratunkowych. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, lokalne systemy dziedzinowe jednostek opieki zdrowotnej 

zintegrowanych z RCIM, Użytkownicy końcowi (pacjenci) 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Użytkownik końcowy posiadający konto użytkownika końcowego jest 
zalogowany do systemu. 

 Istnieją dane ratunkowe zalogowanego Użytkownika końcowego. 
 

Opis procesu  1) Zalogowany Użytkownik końcowy podejmuje akcję inicjującą prezentację 

jego danych ratunkowych. 

2) Warstwa regionalna odpytuje podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM o 

dane ratunkowe Użytkownika końcowego. 

3) Podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM wyszukują dane ratunkowe 

Użytkownika końcowego i informacje przekazują zwrotnie do warstwy 

regionalnej.  

4) Jednocześnie warstwa regionalna pobiera status zgody.  

5) Równolegle warstwa regionalna sprawdza, czy istnieją dodatkowe dane 

ratunkowe Użytkownika końcowego. 

6) Jeżeli istnieją dodatkowe dane Użytkownika końcowego, to warstwa 

regionalna odpytuje o te dane ten podmiot leczniczy, w którym są one 

przechowywane. 

7) Podmiot leczniczy, w którym przechowywane są dodatkowe dane 

ratunkowe przekazuje te dane do warstwy regionalnej.  

8) Warstwa regionalna buduje zbiór wynikowy - na podstawie odpowiedzi z 

podmiotów leczniczych, statusu zgody i danych dodatkowych (jeśli istnieją) - 

a następnie zbiór wynikowy przekazuje do prezentacji Użytkownikowi 

końcowemu. 

9) Użytkownik końcowy zapoznaje się z dostępnymi danymi ratunkowymi i 

aktualnością zgody, a następnie decyduje o ewentualnej edycji lub dodaniu 

nowych dodatkowych danych ratunkowych. 

10) Jeżeli istnieje Karta Ratunkowa Użytkownika Końcowego z dodatkowymi 

danymi ratunkowymi Użytkownika końcowego i istnieje potrzeba modyfikacji 

danych dodatkowych, to Użytkownik końcowy modyfikuje te dane. 

11) Warstwa regionalna przekazuje dane do podmiotu leczniczego, w którym 

są przechowywane dane dodatkowe.  

12) Warstwa lokalna potwierdza wykonanie zmiany w danych dodatkowych. 

13) Jeżeli przy danych ratunkowych nie ma dodatkowych danych 
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ratunkowych użytkownika i istnieje potrzeba ich dodania, to warstwa 

regionalna określa, w którym podmiocie leczniczym są przechowywane 

najbardziej aktualne dane ratunkowe, a Użytkownik końcowy wprowadza 

odpowiednie dane. 

14) Warstwa regionalna przekazuje nowe dane dodatkowe do podmiotu 

leczniczego, w którym są przechowywane najbardziej aktualne dane 

ratunkowe.  

15) Warstwa lokalna potwierdza dopisanie dodatkowych danych 

ratunkowych. 

Warunki 

wyjściowe  

 Użytkownikowi końcowemu zostają zaprezentowane jego dane 
ratunkowe. 

 Użytkownik końcowy poprawił swoje dodatkowe dane ratunkowe. 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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 Business Process DPB.INF.49009 - Obsługa zawartosci Rejestru Danych Ratunkowych
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[Nie]
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2 e-Rejestracja  
Model obejmuje procesy związane z usługą e-Rejestracja. 

Usługa udostępnia funkcjonalność rezerwacji usług medycznych w jednostkach ochrony zdrowia 

zintegrowanych z RCIM. Użytkownik końcowy ma możliwość rejestracji na wskazany termin i 

anulowania wizyty. Z e-Rejestracji mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani na poziomie regionalnym 

Użytkownicy Końcowi (pacjenci). 

W ramach usługi funkcjonuje system komunikatów (powiadomień dla Użytkowników końcowych w 

formie wiadomości e-mail i SMS) dotyczących: potwierdzenia rejestracji, zbliżającego się terminu 

wizyty, anulowania wizyty oraz zmiany terminu wizyty (zarówno przez użytkownika jak i w lokalnym 

systemie medycznym HIS). 

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

2.1 PB.REJ.49002 - Rezerwacja terminu wizyty 
 
Tabela 9. Opis procesu biznesowego PB.REJ.49002 - Rezerwacja terminu wizyty 

Nazwa procesu PB.REJ.49002 - Rezerwacja terminu wizyty 

Numer procesu  PB.REJ.49002 

Wersja procesu 1.2 

Cel procesu  Celem procesu jest rejestracja wizyty pacjenta w ramach eUsługi - rejestracja 
jest wykonywana w lokalnym systemie HIS. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, lokalne systemy dziedzinowe, Użytkownicy końcowi  (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Użytkownik końcowy posiadający konto użytkownika końcowego jest 
zalogowany do systemu. 

 

 Business Process Model procesów biznesowych

«BusinessProcess»

PB.REJ.49002 - 

Rezerwacja terminu 

wizyty

«BusinessProcess»

PB.REJ.49002 - 

Rezerwacja terminu 

wizyty

«BusinessProcess»

PB.REJ.49003 - 

Anulowanie rezerwacj i 

terminu wizyty

«BusinessProcess»

PB.REJ.49003 - 

Anulowanie rezerwacj i 

terminu wizyty



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  23   
 

Opis procesu  1) Zalogowany Użytkownik końcowy wyszukuje wolny termin (dzień i 

godzina) na konkretną usługę realizowaną (przez konkretny personel) w 

konkretnym miejscu i decyduje się na rezerwację terminu wizyty. 

2) Warstwa regionalna weryfikuje kolizje rezerwacji. Sprawdzane jest, czy 

istnieją jakieś rezerwacje na ten sam dzień i na tę samą godzinę, co wskazany 

termin. 

3) Jeżeli wystąpiła kolizja, to RCIM informuje o tym Użytkownika końcowego i 

kończy proces rezerwacji terminu wizyty.  

4) Jeżeli nie wystąpiła kolizja, to warstwa regionalna PSIM przekazuje żądanie 

zablokowania terminu wizyty do odpowiedniego podmiotu leczniczego. 

5) System lokalny HIS blokuje wskazany termin dla wybranej usługi 

(ewentualnie w połączeniu z personelem lub komórką organizacyjną) i 

przekazuje do warstwy regionalnej potwierdzenie zablokowania terminu. 

6) W przypadku braku informacji zwrotnej od warstwy lokalnej, z 

potwierdzeniem zablokowania terminu, warstwa regionalna informuje 

Użytkownika końcowego o konieczności ponownego wybrania terminu 

wizyty. 

7) Po otrzymaniu potwierdzenia zablokowania terminu RCIM udostępnia 

formularz rejestracji. Zawartość formularza jest uzależniona od jednostki 

ochrony zdrowia i typu usługi. Formularz jest wstępnie wypełniony przez 

system danymi pobranymi z konta Użytkownika końcowego oraz uzupełniony 

o dane wynikające z wybranej przez Użytkownika usługi. 

8) Użytkownik końcowy wypełnia formularz rejestracji. 

9) RCIM sprawdza kompletność i poprawność wypełnienia formularza 

rejestracji i informuje o efekcie kontroli Użytkownika końcowego. Użytkownik 

końcowy poprawia zgłoszone błędy.  

10) Jeśli wprowadzone dane są poprawne, to Użytkownik końcowy otrzymuje 

możliwość ostatecznego potwierdzenia wysłania rezerwacji albo anulowania 

rezerwacji wybranego terminu. 

11) Jeżeli Użytkownik końcowy zrezygnuje z rezerwacji wskazanego terminu 

wizyty, to warstwa regionalna wysyła do warstwy lokalnej żądanie zwolnienia 

zablokowanego terminu. System lokalny odblokowuje wskazany termin 

wizyty. 

12) Jeśli Użytkownik końcowy potwierdzi rezerwację, to system regionalny 

wysyła do odpowiedniego podmiotu leczniczego dane wymagane do 

zarejestrowania pacjenta. 

13) Lokalny system HIS weryfikuje otrzymane dane pod kątem możliwości 

zapisania w HIS rejestracji dla określonego pacjenta. Weryfikacja jest 

uzależniona od lokalnego systemu jednostki ochrony zdrowia zintegrowanej z 
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RCIM. 

14) Jeśli przesłane dane nie umożliwiają rejestracji pacjenta na wybraną 

usługę, to system lokalny przesyła do warstwy regionalnej informację o 

odrzuceniu rezerwacji i odblokowuje wskazany termin wizyty. 

15) Jeżeli weryfikacja przesłanych danych przebiegnie pomyślnie, to system 

lokalny rezerwuje wskazany termin wizyty i wysyła do RCIM potwierdzenie 

przyjęcia rejestracji. 

16) W przypadku braku informacji zwrotnej od warstwy lokalnej, z 

potwierdzeniem lub odrzuceniem rejestracji, warstwa regionalna informuje o 

tym Użytkownika końcowego, zapisuje rezerwację - ze statusem 

oznaczającym brak potwierdzenia - w danych przechowywanych na jego 

koncie w RCIM i jednocześnie wysyła do skutku dane rezerwacji do lokalnego 

systemu HIS. 

17) Po otrzymaniu potwierdzenia z lokalnego systemu HIS warstwa 

regionalna informuje Użytkownika końcowego o przyjęciu rezerwacji terminu 

wizyty i zapisuje rejestrację w danych przechowywanych na jego koncie. 

18) W zależności od konfiguracji RCIM wysyła do Użytkownika końcowego 

powiadomienia potwierdzające rejestrację w postaci wiadomości SMS i/lub 

e-mail. 

Warunki 

wyjściowe  

 W lokalnym systemie medycznym HIS zostaje zapisana rezerwacja 
terminu wizyty na wybraną usługę medyczną. 

 W danych historii rejestracji na koncie Użytkownika końcowego zostaje 
zapisana rezerwacja. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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2.2 PB.REJ.49003 - Anulowanie rezerwacji terminu wizyty 
 
 

Tabela 10. Opis procesu biznesowego PB.REJ.49003 - Anulowanie rezerwacji terminu wizyty 

Nazwa procesu PB.REJ.49003 - Anulowanie rezerwacji terminu wizyty 

Numer procesu  PB.REJ.49003 

 Business Process DPB.REJ.49002 - Rezerwacja terminu wizyty
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Wersja procesu 1.2 

Cel procesu  Celem procesu jest anulowanie rezerwacji wizyty w ramach eUsługi. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, lokalne systemy dziedzinowe, Użytkownicy końcowi  (pacjenci). 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy warstwą regionalną a warstwą 
lokalną. 

 Użytkownik końcowy posiadający konto użytkownika końcowego jest 
zalogowany do systemu. 

 W lokalnym systemie medycznym HIS istnieje zapisana rezerwacja 
terminu wizyty na usługę medyczną. 

 

Opis procesu  1) Zalogowany Użytkownik końcowy, chcący anulować rezerwację wskazanej 

wizyty, wybiera opcję anulowania. 

2) Użytkownik końcowy zatwierdza decyzję o rezygnacji z wizyty we 

wskazanym terminie. 

3) Warstwa regionalna wyświetla informację o anulowaniu wizyty, zmienia 

status rejestracji w danych rejestracji w RCIM na Wysłana do anulowania i 

przekazuje do odpowiedniego podmiotu leczniczego żądanie anulowania 

rejestracji w lokalnym systemie HIS. 

4) System lokalny anuluje wskazaną rejestrację i przekazuje do warstwy 

regionalnej potwierdzenie anulowania. 

5) W wyniku potwierdzenia system regionalny zmienia status rejestracji w 

danych rejestracji w RCIM na Anulowana. 

6) W zależności od konfiguracji warstwa regionalna wysyła do Użytkownika 

końcowego powiadomienia o anulowaniu wizyty w postaci wiadomości SMS 

i/lub e-mail. 

Warunki 

wyjściowe  

 Rezerwacja terminu wizyty na usługę medyczną w lokalnym systemie 
medycznym HIS zostaje anulowana. 

 W danych historii rejestracji na koncie Użytkownika końcowego status 
rezerwacji wskazanej do anulowania zostaje ustawiony na wartość 
„Anulowana”. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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 Business Process DPB.REJ.49003 - Anulowanie rezerwacj i terminu wizyty
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3 Elektroniczna Platforma Nadzoru  
Model obejmuje procesy biznesowe związane z pozyskaniem danych z systemów źródłowych oraz ich 

prezentacją osobom nadzorującym w UMWP. 

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

 Business Process Model procesów biznesowych

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07009 - Definiowanie pulpitów 

informacyjnych

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07009 - Definiowanie pulpitów 

informacyjnych

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07008 - Raportowanie

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07008 - Raportowanie

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07007 - Definiowanie analiz

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07007 - Definiowanie analiz

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07006 - Realizacja zadań 

sprawozdawczości

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07006 - Realizacja zadań 

sprawozdawczości

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07005 - Dystrybucja informacj i

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07005 - Dystrybucja informacj i

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07004 - Symulacja wskaźników 

jednostek medycznych w regionie

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07004 - Symulacja wskaźników 

jednostek medycznych w regionie

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07003 - Porównywanie 

jednostek medycznych w regionie

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07003 - Porównywanie 

jednostek medycznych w regionie

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07002 - Zasilanie Regionalnej  HD 

danymi z NFZ

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07002 - Zasilanie Regionalnej  HD 

danymi z NFZ

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07011 - Definiowanie raportów

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07011 - Definiowanie raportów

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07010 - Zarządzenie 

uprawnieniami

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)

«BusinessProcess»

DPB.EPN.07010 - Zarządzenie 

uprawnieniami

(from $Model procesów biznesowych - 

rozszerzony)
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3.1 DPB.EPN.07001 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z ZOZ 
 
 

Tabela 11. Opis procesu biznesowego DPB.EPN.07001 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z ZOZ 

Nazwa procesu DPB.EPN.07001 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z ZOZ 

Numer procesu  DPB.EPN.07001 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Pozyskanie danych z systemów źródłowych ZOZ i ich udostępnienie 
użytkownikom końcowym 

Uczestnicy 

procesu 

Administrujący zasilaniem HD, System źródłowy 

Warunki 

wejściowe 

 Udostępnione dane ZOZ zgodne z interfejsem 
 

Opis procesu  1) Proces ładowania danych zostaje uruchomiony w wyniku zdefiniowanego 

zadania w harmonogramie lub w sposób ręczny przez Administrującego 

zasilaniem HD (operatora). 

2) Proces ETL weryfikuje poprawność struktury danych. W przypadku 

stwierdzenie nieprawidłowości wysyła komunikat o błędzie i proces kończy 

się 

3) Proces ETL pobiera dane z Systemów źródłowych (z lokalnych hurtowni 

danych SIK lub poprzez interfejs integracyjny z placówek medycznych) i 

zapisuje je w Regionalnej Hurtowni Danych (obszar STAGE - przejściowy). 

4) Zdefiniowane procesy ETL odpowiednio transformują dane i zapisują w 

regionalnej hurtowni danych.  

5) Po zakończeniu ładowania Administrujący zasilaniem HD jest informowany 

(email) o fakcie zakończenia procesu oraz sprawdza wynik ładowania. 

Informacje co do przebiegu procesu zostały zapisane w Regionalnej Hurtowni 

Danych, w obszarze danych technicznych (logów). 

6) Jeżeli proces zakończył się bez błędów to przesyła informację o 

dostępności danych biznesowych,  

7) Jeżeli proces zakończył się z błędami usuwana jest ich przyczyna i proces 

ładowania wykonywany jest ponownie (z opcją ponownego pobrania danych 

z systemów źródłowych lub bez). 

Warunki 

wyjściowe  

 Udostępnione użytkownikom dane biznesowe 
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Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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3.2 DPB.EPN.07002 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z NFZ 
 
 

Tabela 12. Opis procesu biznesowego DPB.EPN.07002 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z NFZ 

Nazwa procesu DPB.EPN.07002 - Zasilanie Regionalnej HD danymi z NFZ 

Numer procesu  DPB.EPN.07002 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Pozyskanie danych NFZ i ich udostępnienie użytkownikom końcowym 

Uczestnicy 

procesu 

Administrujący zasilaniem HD 

Warunki 

wejściowe 

 Zapisane w RCIM i dostępne dla procesu ETL dane NFZ w postaci plików 
XML 

 

Opis procesu  1) Proces ładowania danych zostaje uruchomiony w wyniku zdefiniowanego 

zadania w harmonogramie lub w sposób ręczny przez Administrującego 

zasilaniem HD (operatora). 

2) Proces ETL pobiera zapisany w RCIM plik XML z danymi NFZ. 

3) Proces ETL weryfikuje poprawność struktury danych  

4) W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości wysyła komunikat o błędzie i 

proces kończy się 

5) Proces ETL pobiera dane NFZ  i zapisuje je w Regionalnej Hurtowni Danych 

(obszar STAGE - przejściowy). 

6) Zdefiniowane procesy ETL odpowiednio transformują dane i zapisują w 

regionalnej hurtowni danych.  

7) Po zakończeniu ładowania Administrujący zasilaniem HD jest informowany 

(email) o fakcie zakończenia procesu oraz sprawdza wynik ładowania. 

Informacje co do przebiegu procesu zostały zapisane w Regionalnej Hurtowni 

Danych, w obszarze danych technicznych (logów). 

8) Jeżeli proces zakończył się bez błędów to przesyła informację o 

dostępności danych biznesowych,  

9) Jeżeli proces zakończył się z błędami usuwana jest ich przyczyna i proces 

ładowania wykonywany jest ponownie. 

Warunki 

wyjściowe  

 Udostępnione użytkownikom do przeglądania dane NFZ  
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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3.3 DPB.EPN.07003 - Porównywanie jednostek medycznych w regionie 
 
 

Tabela 13. Opis procesu biznesowego DPB.EPN.07003 - Porównywanie jednostek medycznych w regionie 

Nazwa procesu DPB.EPN.07003 - Porównywanie jednostek medycznych w regionie 

Numer procesu  DPB.EPN.07003 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest dostarczenie użytkownikowi informacji w zakresie 
wartości wskaźników osiągniętych przez poszczególne jednostki medyczne 

Uczestnicy 

procesu 

Przeglądający raporty porównawcze 

Warunki 

wejściowe 

 Wymagane dane biznesowe (dla porównywanych jednostek medycznych) 
zapisane w regionalnej hurtowni danych 
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Opis procesu  1) Przeglądający raporty porównawcze po zalogowaniu wybiera definicję 

wskaźnika który ma podlegać porównaniu między jednostkami medycznymi 

2) Przeglądający wskazuje parametry porównania takiej jak okres i/lub 

jednostki (grupy) które mają być porównywane. 

3) System prezentuje wynik porównania  

4) Jeżeli zachodzi konieczność zapamiętania wyników do ich późniejszego 

wykorzystania, Przeglądający zapisuje dane w repozytorium dokumentów. 

5) W przypadku konieczności dystrybucji wyników, Przeglądający przesyła je 

do osób zainteresowanych. 

Warunki 

wyjściowe  

 Zaprezentowany użytkownikowi wynik porównania. 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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3.4 DPB.EPN.07006 - Realizacja zadań sprawozdawczości 
 
 

Tabela 14. Opis procesu biznesowego DPB.EPN.07006 - Realizacja zadań sprawozdawczości 

Nazwa procesu DPB.EPN.07006 - Realizacja zadań sprawozdawczości 

Numer procesu  DPB.EPN.07006 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Zatwierdzenie wersji dokumentu 

Uczestnicy 

procesu 

Tworzący zadanie, Realizujący zadanie 

Warunki 

wejściowe 

 

Opis procesu  1) Tworzący zadanie dodaje nowe zadanie zatwierdzenia dokumentacji. 

Czynności 2 i 3 wykonywane cyklicznie wg zdefiniowanej ścieżki zatwierdzeń: 

2) Zadanie zostaje przypisane do roli odpowiedzialnej za wykonanie danego 

kroku 

3) Zadanie zostaje wykonane przez Realizującego zadanie przypisanego do 

roli wg zdefiniowanej ścieżki zatwierdzeń (czynność powtarzalna), do zadania 

zostaje załączona uzupełniona dokumentacja podlegająca zatwierdzeniu. 

4) Dokumentacja której dotyczy zadanie zostaje ostatecznie zatwierdzona, 

obieg dokumentu kończy się. 

5) W przypadku potrzeby zapisu dokumentacji jest ona zapamiętywana w 

repozytorium dokumentów. 

Warunki 

wyjściowe  

 Zatwierdzone przez ZOZ sprawozdanie. 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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3.5 DPB.EPN.07008 - Raportowanie 
 
 

Tabela 15. Opis procesu biznesowego DPB.EPN.07008 – Raportowanie 

Nazwa procesu DPB.EPN.07008 - Raportowanie 

Numer procesu  DPB.EPN.07008 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest dostarczenie użytkownikowi wymaganych informacji w 
postaci raportu, wskaźnika 

Uczestnicy 

procesu 

Przeglądający raporty 

Warunki 

wejściowe 

 Wymagane dane biznesowe zapisane w regionalnej hurtowni danych 
 

Opis procesu  1) Przeglądający raporty po zalogowaniu wybiera formę prezentacji 

wymaganych informacji 

2) W przypadku wyboru raportu: Przeglądający wskazuje definicję raportu 

jaka ma zostać wykorzystana. 

3) W przypadku wyboru wskaźnika: Przeglądający wskazuje definicję 
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wskaźnika jaki ma zostać wykorzystany. 

4) Przeglądający uzupełnia parametry konieczne do pozyskania danych w 

wybranej formie prezentacji. 

 

W przypadku gdy Przeglądający raporty wybiera opcję generacji raportu na 

żądanie: 

5) System uruchamia raport i prezentuje dane w wybranej postaci 

6) Jeżeli zachodzi konieczność zapamiętania wyników do ich późniejszego 

wykorzystania, Przeglądający zapisuje dane w repozytorium dokumentów. 

7) W przypadku konieczności dystrybucji wyników, następuje jego rozesłanie 

do osób zainteresowanych. 

 

W przypadku gdy Przeglądający raporty wybiera opcję uruchomienia raportu 

w terminie późniejszym: 

8) Przeglądający podaje datę oraz czas uruchomienia raportu / wskaźnika, 

wskazuje czy jest potrzeba zapisu wyników oraz ich dystrybucji. Zostaje 

dopisane nowe zadanie do harmonogramu generacji automatycznych. 

9) W określonym momencie następuje automatycznie uruchomienie raportu 

10) Jeżeli zachodzi konieczność zapamiętania wyników do ich późniejszego 

wykorzystania następuje zapis danych w repozytorium dokumentów. 

11) W przypadku konieczności dystrybucji wyników, następuje jego 

rozesłanie do osób zainteresowanych. 

Warunki 

wyjściowe  

 Wymagana przez użytkownika informacja zaprezentowana w postaci 
raportu / wskaźnika 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  37   
 

 

 

 Business Process Raportowanie

«
P

o
o

l»
 R

C
IM

«
L

a
n

e
»

 E
P

N

Uzupełnij parametry

Zaprezentuj wynik

Repozytorium dokumentów

Dystrybucja

informacji

Czy jest potrzeba 

dystrybucji wyniku?

Jaka forma 

raportowania?

Wybierz definicję

raportu

Wybierz definicję

wskaźnika

Zapisz wynik w

repozytorium

dokumentów

Czy jest potrzeba zapisu wyników w 

repozytorium do późniejszego 

wykorzystania?

Regionalna hurtownia danych

Uruchom raport

Czy uruchomić w 

terminie 

późniejszym?

Dopisz do harmonogramu

generacji

automatycznych

Uruchom

automatycznie

raport

[Tak]

[Nie]

[Tak]

[Wskaźnik]

[Tak]

[Nie]

[Nie]

[Raport]



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  38   
 

4 Elektroniczny Rekord Pacjenta   
W rozdziale tym przedstawiono informacje o procesie biznesowym związanym z e-Usługą 

Elektroniczny Rekord Pacjenta. Proces ten obejmuje wyszukiwanie i udostępnianie elektronicznej 

dokumentacji pacjenta zgromadzonej w jednostkach opieki zdrowotnej zintegrowanych z RCIM.  

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

4.1 BP.ERP.30001 - Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej 
 
 

Tabela 16. Opis procesu biznesowego BP.ERP.30001 - Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej 

Nazwa procesu BP.ERP.30001 - Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej 

Numer procesu  BP.ERP.30001 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem niniejszego procesu jest wyszukanie EDM pacjenta, zapoznanie się z 
wybraną dokumentacją oraz jej zapisanie w lokalnym systemie 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownicy medyczni, Lokalne systemy dziedzinowe, RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy podmiotem leczniczym pytającym 
o EDM a RCIM oraz pomiędzy RCIM a podmiotami leczniczymi 
odpytywanymi. 

 Znane są dane pacjenta, dla którego wyszukiwana jest elektroniczna 
dokumentacja. 

 Pracownik medyczny ma prawo do przeglądu elektronicznej 
dokumentacji medycznej pacjenta. 

 Zgoda pacjenta na udostępnienie danych elektronicznej dokumentacji 
medycznej/danych ratunkowych. 

 Business Process Model ...
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Opis procesu  1) Pracownik medyczny wprowadza kryterium wyszukiwania elektronicznej 

dokumentacji medycznej (EDM) pacjenta podając, co najmniej, dane 

pozwalające na jego identyfikację.  

2) W przypadku, gdy w PSIM obsługiwane są zgody pacjentów warstwa 

regionalna PSIM weryfikuje istnienie zgody pacjenta i w przypadku 

pozytywnym odpytuje podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM o posiadaną 

przez nie elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta.  

Jeśli zgody pacjentów nie są obsługiwane w PSIM, to warstwa regionalna 

przystępuję do odpytania podmiotów leczniczych zintegrowanych z RCIM o 

posiadaną przez nie elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta.  

3) Każdy z odpytanych podmiotów leczniczych zintegrowanych z RCIM 

wyszukuje EDM w lokalnych systemach dziedzinowych i przekazuje do RCIM 

wynik wyszukiwania.  

4) RCIM na podstawie uzyskanych odpowiedzi buduje zbiór wynikowy 

odpowiedzi, a następnie zbiór ten jest prezentowany  Pracownikowi 

medycznemu.  

5) Pracownik medyczny zapoznaje się z odpowiedzią PISM i z prezentowanej 

listy wybiera elektroniczny dokument, z którym chce się zapoznać.   

6) Warstwa regionalna przekazuje żądanie udostępnienia wybranego EDM  

do odpowiedniego podmiotu leczniczego (w którym ten dokument jest 

przechowywany).  

7) System lokalny wyszukuje dokument i udostępnia go.  

8) W wyniku dokument zostaje zaprezentowany Pracownikowi medycznemu i 

jednocześnie zapisany w lokalnym systemie dziedzinowym.  

Warunki 

wyjściowe  

 Elektroniczny dokument medyczny pacjenta zostaje zaprezentowany 
Pracownikowi medycznemu. 

 Pobrany elektroniczny dokument medyczny zostaje zapisany w lokalnym 
systemie dziedzinowym. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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5 Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych   
W rozdziale tym (na diagramie i w kolejnych podrozdziałach) przedstawiono informacje o procesach 

biznesowych związanych z e-Usługą Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych. Procesy te odnoszą się 

zarówno do danych ratunkowych pacjentów (obejmują rejestrację zgody pacjenta na udostępnianie 

jego danych oraz wyszukiwanie i udostępnianie jego danych ratunkowych) jak i do danych o zasobach 

ratunkowych (obejmują udostępnianie danych oraz dostęp do zgromadzonych danych o zasobach 

ratunkowych).  

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

 Business Process Procesy biznesowe RRDR

«BusinessProcess»

PB.RDR.30002 - Dostęp do 

danych ratunkowych 

pacjenta

«BusinessProcess»

PB.RDR.30002 - Dostęp do 

danych ratunkowych 

pacjenta

«BusinessProcess»

PB.RDR.30003 - 

Udostępnienie danych o 

zasobach ratunkowych

«BusinessProcess»

PB.RDR.30003 - 

Udostępnienie danych o 

zasobach ratunkowych

«BusinessProcess»

PB.RDR.30001 - 

Rejestracja 

zgody/sprzeciwu pacjenta

«BusinessProcess»

PB.RDR.30001 - 

Rejestracja 

zgody/sprzeciwu pacjenta

«BusinessProcess»

PB.RDR.30004 - Dostęp do 

danych o zasobach 

ratunkowych

«BusinessProcess»

PB.RDR.30004 - Dostęp do 

danych o zasobach 

ratunkowych

«BusinessProcess»

PB.RDR.30005 - 

Rejestracja danych o 

zasobach ratunkowych

«BusinessProcess»

PB.RDR.30005 - 

Rejestracja danych o 

zasobach ratunkowych
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5.1 PB.RDR.30001 - Rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta 
 
 

Tabela 17. Opis procesu biznesowego PB.RDR.30001 - Rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta 

Nazwa procesu PB.RDR.30001 - Rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta 

Numer procesu  PB.RDR.30001 

Wersja procesu 1.2 

Cel procesu  Celem procesu jest rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta na udostępnianie 
elektronicznej dokumentacji medycznej i/lub danych ratunkowych. 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownik podmiotu leczniczego wprowadzający zgodę/sprzeciw, Składający 

zgodę/sprzeciw, RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Dane niezbędne do wypełnienia zgody/sprzeciwu. 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy podmiotem leczniczym (którego 
Pracownik będzie wprowadzał zgodę/sprzeciw) a RCIM. 

 

Opis procesu  1) Pracownik podmiotu leczniczego sprawdza aktualny status 

zgody/sprzeciwu podając dane identyfikacyjne pacjenta. 

2) Jeśli Pracownik faktycznie upewni się, że zachodzi konieczność 

wprowadzenia zgody/sprzeciwu, to przystępuje do wprowadzenia danych 

zgody/sprzeciwu. W przeciwnym wypadku proces się kończy. 

3) Pracownik podmiotu leczniczego drukuje zgodę/sprzeciw w celu 

przedstawienia do podpisu składającemu zgodę/sprzeciw 

4) Składający zgodę/sprzeciw podpisuje zgodę/sprzeciw  

5) Pracownik podmiotu leczniczego zatwierdza zgodę/sprzeciw    

6) System zapisuje zgodę/sprzeciw w rejestrze zgód i sprzeciwów. 

Warunki 

wyjściowe  

 Zarejestrowana w regionalny repozytorium zgoda (sprzeciw) pacjenta na 
udostępnianie elektronicznej dokumentacji i/lub udostępnienie danych 
ratunkowych pacjenta. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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5.2 PB.RDR.30002 - Dostęp do danych ratunkowych pacjenta 
 
 

Tabela 18. Opis procesu biznesowego PB.RDR.30002 - Dostęp do danych ratunkowych pacjenta 

Nazwa procesu PB.RDR.30002 - Dostęp do danych ratunkowych pacjenta 

Numer procesu  PB.RDR.30002 

Wersja procesu 1.2 

Cel procesu  Celem procesu jest zapoznanie się z danymi ratunkowymi pacjenta. 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownik medyczny pytający o dane, RCIM, podmioty lecznicze 

zintegrowane z RCIM 

 Business Process DPB.RDR.30001 - Rejestracja zgody/sprzeciwu pacjenta
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Czy potrzebne 
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[Nie]
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Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy podmiotem leczniczym pytającym 
o dane ratunkowe a RCIM oraz pomiędzy RCIM a podmiotami leczniczymi 
odpytywanymi. 

 Istnieje aktualna zgoda pacjenta na udostępnianie jego danych 
ratunkowych. 

 Znane są dane identyfikacyjne pacjenta, dla którego ma nastąpić 
wyszukiwanie i prezentacja danych ratunkowych. 

 Istnieją dane ratunkowe pacjenta, dla którego przeprowadzane jest 
wyszukiwanie. 

 Pracownik medyczny pytający o dane posiada uprawnienia do 
wyszukiwania i przeglądu danych medycznych pacjentów. 

 

Opis procesu  1) Pracownik medyczny pytający o dane wypełnia kryterium wyszukiwania 

danych ratunkowych pacjenta.  

2) Warstwa regionalna weryfikuje czy istnieje zgoda pacjenta dotycząca 

udostępnienia danych ratunkowych. 

3) Jeśli brak jest aktualnej zgody lub istnieje sprzeciw pacjenta, to warstwa 

regionalna informuje o braku możliwości wyszukiwania.  

4) Jeśli istnieje zgoda pacjenta, to warstwa regionalna:  

- odpytuje podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM o dane ratunkowe 

pacjenta, 

- sprawdza czy istnieją  dodatkowe dane ratunkowe pacjenta, a jeśli tak to 

odpytuje o te dane ten podmiot leczniczy, w którym są one przechowywane. 

5) Podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM wyszukują dane ratunkowe 

pacjenta i informacje przekazują zwrotnie do warstwy regionalnej. Również 

podmioty lecznicze, w którym przechowywane są dodatkowe dane 

ratunkowe przekazuje te dane do warstwy regionalnej.  

6) Warstwa regionalna buduje zbiór wynikowy (na podstawie odpowiedzi z 

podmiotów leczniczych) i przekazuje do prezentacji Pracownikowi 

medycznemu pytającemu o dane. 

7) Pracownik medyczny pytający o dane przegląda informacje o dostępnych 

danych ratunkowych, a następnie wybiera konkretną pozycję z listy w celu 

zapoznania się z danymi szczegółowymi.  

8) Żądanie danych szczegółowych zostaje przekazane do odpowiedniego 

podmiotu leczniczego, a ten udostępnia żądane dane ratunkowe.  

9) Pracownik medyczny pytający o dane zapoznaje się z danymi ratunkowymi. 

Warunki 

wyjściowe  

 Dane ratunkowe pacjenta zostały zaprezentowane Pracownikowi 
medycznemu pytającemu o dane. 
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Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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 Business Process DPB.EDE.30002 - Dostęp do danych ratunkowych pacjenta
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5.3 PB.RDR.30003 - Udostępnienie danych o zasobach ratunkowych 
 
 

Tabela 19. Opis procesu biznesowego PB.RDR.30003 - Udostępnienie danych o zasobach ratunkowych 

Nazwa procesu PB.RDR.30003 - Udostępnienie danych o zasobach ratunkowych 

Numer procesu  PB.RDR.30003 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest aktualizacja informacji o regionalnych zasobach 
ratunkowych. 

Uczestnicy 

procesu 

RCIM, Podmiot leczniczy 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy podmiotem leczniczym 
udostępniającym dane o zasobach a RCIM.  

 Informacje o zasobach ratunkowych zgromadzone w systemach lokalnych 
podmiotów leczniczych zintegrowanych z RCIM. 

 

Opis procesu  1) Wg harmonogramu warstwa regionalna RCIM odpytuje poszczególne 

podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM o informacje o zasobach 

ratunkowych. 

2) Poszczególne podmioty lecznicze przygotowują dane zgodnie  z  

zapytaniem i przekazują odpowiedź do warstwy regionalnej.  

3) Warstwa regionalna odbiera i zapisuje informacje przekazane  przez 

poszczególne podmioty lecznicze.  

Warunki 

wyjściowe  

 Zaktualizowane w RCIM dane o zasobach ratunkowych udostępnianie 
przez poszczególne podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  49   
 

 

 

5.4 PB.RDR.30005 - Rejestracja danych o zasobach ratunkowych 
 
 

Tabela 20. Opis procesu biznesowego PB.RDR.30005 - Rejestracja danych o zasobach ratunkowych 

Nazwa procesu PB.RDR.30005 - Rejestracja danych o zasobach ratunkowych 

Numer procesu  PB.RDR.30005 

 Business Process DPB.RDR.30003 - Udostępnienie danych o zasobach ratunkowych
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Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest rejestracja (przez Pracownika jednostki opieki 
zdrowotnej) w RCIM aktualnych informacji o regionalnych zasobach 
ratunkowych. 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownik podmiotu leczniczego wprowadzający informacje o zasobach, 

RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje kanał komunikacyjny pomiędzy podmiotem leczniczym a RCIM.  

 Aktualne dane o posiadanych zasobach ratunkowych. 
 

Opis procesu  Zgodnie z ustalonym harmonogramem Pracownik  podmiotu leczniczego 

przystępuję do zarejestrowania danych o zasobach ratunkowych. 

1) Pracownik rejestrujący dane wybiera grupę danych, dla których będzie 

wprowadzał informacje.  

2) Pracownik rejestrujący dane  uzupełnia dane w zakresie dostępnym dla 

danej grupy danych i zatwierdza je. 

3) Warstwa regionalna zapisuje wprowadzone dane w regionalnym rejestrze 

zasobów ratunkowych.   

Warunki 

wyjściowe  

 Zarejestrowane w warstwie regionalnej aktualne informacje o zasobach 
ratunkowych posiadanych przez podmioty lecznicze zintegrowane z 
RCIM. 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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5.5 PB.RDR.30004 - Dostęp do danych o zasobach ratunkowych 
 

Tabela 21.  Opis procesu biznesowego PB.RDR.30004 - Dostęp do danych o zasobach ratunkowych 

Nazwa procesu PB.RDR.30004 - Dostęp do danych o zasobach ratunkowych 

Numer procesu  PB.RDR.30004 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi regionalnych  
zasobów ratunkowych. 

Uczestnicy 

procesu 

Przeglądający dane o zasobach ratunkowych, RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Dostępne raporty prezentujące dane o zasobach ratunkowych. 

 Ewentualne dodatkowe parametry uruchomienia wybranego raportu. 

 Dostępne, zaktualizowane dane o zasobach ratunkowych. 
 

Opis procesu  1) Przeglądający dane o zasobach ratunkowych decyduje czy korzysta z 

przeglądu istniejących (zapisanych) raportów czy chce wygenerować raport. 

 Business Process DPB.RDR.30005 - Rejestracja danych o zasobach ratunkowych
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2) W przypadku, gdy Przeglądający dane chce korzystać z istniejących 

raportów wskazuje raport, z którym chce się zapoznać. Dalej krok 5. 

3) W przypadku, gdy Przeglądający dane chce wygenerować  raport wskazuje 

raport z listy dostępnych rodzajów raportów, określa parametry wykonania 

raportu i uruchamia raport. 

4) Na podstawie informacji o raporcie i jego parametrach z rejestru zasobów 

ratunkowych pobierane są odpowiednie dane. 

5) Dane o zasobach ratunkowych zostają zaprezentowane Przeglądającemu, 

który zapoznaje się z nimi.   

Warunki 

wyjściowe  

 Zaprezentowane dane o zasobach ratunkowych (w zakresie wskazanym 
przez uruchamiającego raport).  

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 

 

 

 Business Process DPB.RDR.30004 - Dostęp do danych o zasobach ratunkowych

Przegląd danych o 

zasobach

Wybierz raport do

generacji i uzupełnij

parametry generacji

Zapoznaj się z

wyświetlonym

raportem

Koniec

Wygeneruj raport

Rejestr zasobów 

ratunkowych

Repozytroium dokumentów

«
L

a
n

e
»

 P
rz

e
g

lą
d

a
ją

c
y

 d
a

n
e

 o
 z

a
s

o
b

a
c

h
 r

a
tu

n
k

o
w

y
c

h
«

L
a

n
e

»
 R

C
IM

Czy 

przeglądanie 

zapisanego 

raportu?

Wskaż raport

Zaprezentuj raport

Czy przeglądanie 

innych raportów? 

[Tak]

[Tak]

[Nie]

[Nie]



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  53   
 

6 Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPW-ZOZ) 
Pakiet obejmuje procesy związane z e-Usługą: Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPW-ZOZ) 

 

W kolejnych podrozdziałach opisano procesy biznesowe przedstawione na powyższym diagramie. 

 

6.1 PB.EPW.08001 - Wystawienie zlecenia EPW 
 

Tabela 22. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08001 - Wystawienie zlecenia EPW 

 

Nazwa procesu PB.EPW.08001 - Wystawienie zlecenia EPW 

Numer procesu  PB.EPW.08001 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest wystawienie zlecenia na realizacje usług medycznych w 
innym ZOZ. 

Uczestnicy ZOZ wystawiający, Lekarz wystawiający, ZOZ realizujący, Pracownik 

 Business Process Model procesów biznesowych

«BusinessProcess»

PB.EPW.08003 - 

Wprowadzanie umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08003 - 

Wprowadzanie umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08004 - Edycja 

umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08004 - Edycja 

umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08005 - Usunięcie 

umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08005 - Usunięcie 

umowy

«BusinessProcess»

PB.EPW.08001 - 

Wystawienie zlecenia 

EPW

«BusinessProcess»

PB.EPW.08001 - 

Wystawienie zlecenia 

EPW

«BusinessProcess»

PB.EPW.08002 - 

Realizacja zlecenia

«BusinessProcess»

PB.EPW.08002 - 

Realizacja zlecenia

«BusinessProcess»

PB.EPW.08006 - 

Anulowanie zlecenia przez 

zlecającego

«BusinessProcess»

PB.EPW.08006 - 

Anulowanie zlecenia przez 

zlecającego

«BusinessProcess»

PB.EPW.08007 - 

Anulowanie zlecenia przez 

realizującego

«BusinessProcess»

PB.EPW.08007 - 

Anulowanie zlecenia przez 

realizującego
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procesu oceniający zlecenie, RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Użytkownik posiada uprawnienia do wystawiania zleceń 

 W warstwie regionalnej zapisano co najmniej jedną umowę z innym ZOZ 
umożliwiającą zlecanie tam usług 

 

Opis procesu  1. System HIS pobiera z RCIM aktualne umowy, w których podmiot zlecający 

występuje jako jednostka zlecająca. 

2. Lekarz wprowadza w lokalnym HIS zlecenie medyczne do innego 

podmiotu. Usługi zlecane są na podstawie umowy między podmiotem 

zlecającym a realizującym zapisanej w regionalnym Katalogu Umów.  

3. Zlecenie zapisywane jest w systemie lokalnym. System nadaje zleceniu 

unikalny numer 

4. Zlecenie zostaje wysłanie do RCIM. 

5. RCIM weryfikuje zgodność zlecenia z umową i zwraca wynik weryfikacji. 

Weryfikacja jest potrzebna dla potwierdzenia, że system lokalny przekazał 

zlecenie zgodne z aktualnie obowiązującą umową. 

5a W przypadku błędnej weryfikacji Lekarz może zmodyfikować zlecenie lub 

zrezygnować z jego wystawienia. Przetwarzanie w RCIM nie jest 

kontynuowane. 

6. RCIM zapisuje dane zlecenia w katalogu powiązań numerów zleceń: numer 

zlecenia nadany przez zlecającego, identyfikator podmiotu zlecającego, 

identyfikator podmiotu realizującego, identyfikatory umów, zlecone usługi 

oraz ich statusy, datę wystawienia zlecenia i przekazuje zlecenie do podmiotu 

realizującego. 

7. Po odebraniu zlecenia, system podmiotu realizującego nadaje zleceniu 

własny, unikalny numer, zapisuje zlecenie w swojej bazie danych. 

8. System wysyła do RCIM potwierdzenie zapisu. 

9. RCIM odbiera potwierdzenie, zapisuje w katalogu powiązań numerów 

zleceń identyfikator zlecenia nadany przez realizującego  i przekazuje do 

zlecającego potwierdzenie zapisu otrzymane z HIS realizującego  

10. W podmiocie realizującym Użytkownik odpowiedzialny za ocenę zleceń 

decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poszczególnych zleconych usług. Dla 

każdej odrzuconej usługi wprowadza powód odrzucenia, dla każdej przyjętej 

usługi wprowadza termin jej realizacji. 

11. System wysyła do RCIM komunikat zwrotny z informacją które usługi i w 

jakim terminie zostały przyjęte do realizacji oraz które usługi i z jakiego 

powodu zostały odrzucone. 

12. RCIM uaktualnia statusy usług w katalogu powiązań numerów zleceń i 

przekazuje zlecenie do podmiotu zlecającego 
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Warunki 

wyjściowe  

 Otrzymany i zapisany komunikat zwrotny o przyjęciu lub odrzuceniu 
zlecenia lub Rezygnacja z wystawienia zlecenia w wyniku zgłoszonych 
błędów 

 Komunikat zwrotny potwierdzający zapis zlecenia w systemie 
realizującego 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 



 

 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

  56   
 

 

 Business Process Wystawienie zlecenia EPW

«
P

o
o

l»
 U

s
łu

g
o

d
a

w
c

a
 z

le
c

a
ją

c
y

«
P

o
o

l»
 R

C
IM

«
P

o
o

l»
 U

s
łu

g
o

d
a

w
c

a
 r

e
a

li
z
u

ją
c

y

Start

Wprowadź zlecenie

EPW

Zapisz zlecenie

EPW

Zweryfikuj zlecenie

EPW

Zapisz dane

zlecenia w katalogu

powiązań numerów

zleceń

Zapisz zlecenie

EPW i nadaj mu

numer

Zapisz dane

zlecenia w katalogu

powiązań numerów

zleceń

Zapisz

potwierdzenie

Modyfikuj zlecenie

EPW

Modyfikować zlecenie?

Koniec

PB.EPW.08001 - 

Wystawienie 

zlecenia EPW::

Usługodawca 

zlecający::Zlecenie 

EPW

Oceń zlecenie EPW

Zaplanuj realizację

usług

Wprowadź powód

odmowy

Katalog 

powiązań 

numerów zleceń

Katalog umów

Przekazanie do realizacji

Werykacja pozytywna?

Zapisz komunkat

zwrotny

Regionalny katalog umów

Pobierz umowy

[Weryfikacja

pozytywna]

[Tak]

 Potwierdzenie zapisu
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6.2 PB.EPW.08002 - Realizacja zlecenia 
 

Tabela 23. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08002 - Realizacja zlecenia 

Nazwa procesu PB.EPW.08002 - Realizacja zlecenia 

Numer procesu  PB.EPW.08002 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest przekazanie wyników zlecenia do ZOZ zlecającego. 

Uczestnicy 

procesu 

ZOZ wystawiający, ZOZ realizujący,  RCIM 

Warunki 

wejściowe 

 Zakończono realizację części usług na podstawie zlecenia EPW 
 

Opis procesu  Proces obejmuje obsługę zlecenia po jego przyjęciu do realizacji. W ramach 

tego procesu pominięto obsługę realizacji usługi. 

1. Wyniki realizacji usług zapisywane są w postaci dokumentu 

elektronicznego i wysyłane. Dokument nie musi zawierać wszystkich wyników 

2. RCIM weryfikuje poprawność składniową dokumentu wyników i zwraca 

wynik weryfikacji. 

3. Jeśli weryfikacja była pozytywna, RCIM uaktualnia statusy usług w katalogu 

powiązań numerów zleceń i przekazuje wyniki do zlecającego 

4. System zlecającego odbiera i zapisuje wyniki 

Proces jest powtarzany aż do momentu przesłania wszystkich wyników 

Warunki 

wyjściowe  

 Wyniki wszystkich zleconych usług przekazane do zlecającego. 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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6.3 PB.EPW.08003 - Wprowadzanie umowy 
 
 

Tabela 24. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08003 - Wprowadzanie umowy 

Nazwa procesu PB.EPW.08003 - Wprowadzanie umowy 

Numer procesu  PB.EPW.08003 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest wprowadzenie umowy na zlecanie usług pomiędzy 
usługodawcami 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownicy podmiotów medycznych uprawnieni do wprowadzania i 

zatwierdzania umów 

Warunki 

wejściowe 

 Pracownik wprowadzający umowę jest do tego uprawniony 

 Pracownik zatwierdzający umowę jest do tego uprawniony 
 

Opis procesu  1. Wprowadzenie danych nagłówkowych przez Użytkownika podmiotu 

realizującego usługi 

2. Wybór usług z katalogu usług podmiotu realizującego 

3. Wprowadzenie przed Użytkownika podmiotu zlecającego mapowań na 

usługi zlecającego 

4. Zatwierdzenie umowy przez pracownika podmiotu zlecającego 

Warunki 

wyjściowe  

 Wprowadzona, zapisana i zatwierdzona przez drugiego kontrahenta 
umowa 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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6.4 PB.EPW.08004 - Edycja umowy 
 
Tabela 25. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08004 - Edycja umowy 

Nazwa procesu PB.EPW.08004 - Edycja umowy 

Numer procesu  PB.EPW.08004 

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Celem procesu jest modyfikacja umowy na zlecanie usług pomiędzy 
jednostkami. 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownicy jednostek ZOZ uprawnieni do modyfikacji umów 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje umowa na zlecanie usług zawarta między dwoma jednostkami 
ZOZ 

 Pracownik modyfikujący umowę jest do tego uprawniony 

 Pracownik zatwierdzający modyfikacje jest do tego uprawniony 
 

Opis procesu  1. Użytkownik wybiera umowę do modyfikacji 

2. Użytkownik podmiotu realizującego modyfikuje dane umowy: okres 

obowiązywania lub (i) listę usług 

3. W przypadku dodania nowych usług użytkownik podmiotu zlecającego 

wprowadza kody dodanych usług używane przez podmiot Zlecający 

4. Użytkownik podmiotu zlecającego zatwierdza zmiany umowy. Od tego 

 Business Process Wprowadzanie umowy
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Wprowadź dane

nagłówkowe

Wybierz usługi z

katalogu usług

realizującego

Koniec

Wprowadź kody

usług po stronie

zlecającego

Katalog usług publicznychKatalog usług wewnętrznych

Zatwierdź dane

umowy

«Lane» Pracownik wprowadzający umowę (ZOZ 1) «Lane» Pracownik zatwierdzający

umowę (ZOZ 2)
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momentu zmiany zaczynają obowiązywać. Przed zatwierdzeniem zmian 

obowiązuje poprzednia wersja umowy. 

Warunki 

wyjściowe  

 Zmodyfikowana umowa zapisana w rejestrze umów 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 

 

 

6.5 PB.EPW.08005 - Usunięcie umowy 
 

Tabela 26. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08005 - Usunięcie umowy 

 

Nazwa procesu PB.EPW.08005 - Usunięcie umowy 

Numer procesu  PB.EPW.08005 

Wersja procesu 1.1 

Cel procesu  Celem procesu jest usunięcie umowy na zlecanie usług pomiędzy 
jednostkami. 

Uczestnicy 

procesu 

Pracownicy jednostek ZOZ uprawnieni do usuwania umów 

Warunki 

wejściowe 

 Istnieje umowa na zlecanie usług zawarta między dwoma jednostkai ZOZ 

 Pracownik usuwający umowę jest do tego uprawniony 

 Business Process Edycja umowy
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Start
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edycji

Modyfikuj l istę usług
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Wprowadź kody

usług po stronie

zlecającego

Katalog usług publicznych Katalog usług wewnętrznych

Modyfikuj okres

obowiązywania

Zatwierdź edycję

umowy

«Lane» Pracownik modyfikujący umowę (ZOZ 1) «Lane» Pracownik zatwierdzający

modyfikacje (ZOZ 2)
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 Pracownik zatwierdzający usunięcie jest do tego uprawniony 
 

Opis procesu  1. Użytkownik jednego z podmiotów będących stroną w umowie wybiera 

umowę do usunięcia. 

2. Użytkownik usuwa umowę. Usunięcie powoduje oznaczenie umowy jako 

usuniętej, umowa nie jest fizycznie usuwana. 

3. Użytkownik drugiego z ZOZ będących stroną w umowie zatwierdza 

usunięcie (dezaktywację). 

Warunki 

wyjściowe  

 Umowa oznaczona jako usunięta 
 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 

 

 

 

6.6 PB.EPW.08006 - Anulowanie zlecenia przez zlecającego 
 
 

Tabela 27. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08006 - Anulowanie zlecenia przez zlecającego 

Nazwa procesu PB.EPW.08006 - Anulowanie zlecenia przez zlecającego 

Numer procesu   

Wersja procesu 1.0 

Cel procesu  Anulowanie zlecenia na żądanie zlecającego 

Uczestnicy 

procesu 

ZOZ zlecający, ZOZ realizujący, RCIM 

Warunki  Anulującym jest pracownik ZOZ wystawiającego zlecenia 

 Business Process Usunięcie umowy
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usunięcia

Usuń umowę
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«Lane» Pracownik usuwający umowę (ZOZ 1) «Lane» Pracownik zatwierdzający usunięcie (ZOZ 2)
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wejściowe  Wystawiono zlecenie do innego ZOZ 
 

Opis procesu  Zlecający może przekazać żądanie anulowania zlecenia. Realizujący anuluje 

usługi, pod warunkiem że nie zostały przyjęte do realizacji. 

1. Użytkownik podmiotu zlecającego wybiera z listy zlecenie, które chce 

anulować 

2. Użytkownik wprowadza powód anulowania zlecenia 

3. System wysyła za pośrednictwem RCIM żądanie anulowania zlecenia do 

realizującego. 

4. System realizującego zmienia status poszczególnych usług na Anulowany. 

Operacja ta jest możliwa wyłącznie dla usług, których realizacja się nie 

rozpoczęła. 

6. System wysyła do RCIM informację o zmianie statusu do zlecającego 

7. RCIM uaktualnia statusy usług w katalogu powiązań numerów zleceń i 

przekazuje informację do zlecającego 

8. Informacja o zmianie statusu jest zapisywana w systemie zlecającego. 

9. System zlecającego zmienia status anulowanych usług na Anulowany 

Warunki 

wyjściowe  

 Zapisano otrzymaną od realizującego informację o statusie usług zlecenia 

 Zmieniono status anulowanych usług zlecenia w RCIM, systemie 
zlecającego i realizującego 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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6.7 PB.EPW.08007 - Anulowanie zlecenia przez realizującego 
 
 

Tabela 28. Opis procesu biznesowego PB.EPW.08007 - Anulowanie zlecenia przez realizującego 

Nazwa procesu PB.EPW.08007 - Anulowanie zlecenia przez realizującego 

Numer procesu   

Wersja procesu 01.000 

 Business Process PB.EPW.08006 - Anulowanie zlecenia przez zlecającego

Start
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Cel procesu  Anulowanie zleconych sług przez realizującego 

Uczestnicy 

procesu 

ZOZ realizujący, RCIM, ZOZ zlecający 

Warunki 

wejściowe 

 Realizujący otrzymał zlecenie z innego ZOZ 
 

Opis procesu  Realizujący może anulować realizację zleconych usług. Wysyłana jest 

wówczas informacja o zmianie statusu poszczególnych usług. 

1. Użytkownik wskazuje zlecenie, którego dotyczy anulowanie 

2. Wskazuje usługi, które chce anulować, i dla każdej z nich podaje powód 

anulowania 

3. System realizującego zmienia status usług i wysyła informację do RCIM. 

4. RCIM aktualizuje statusy usług w katalogu powiązań numerów zleceń i 

przekazuje ją do zlecającego 

5. System zlecającego zapisuje informację o anulowaniu i zmienia status 

anulowanych usług na Anulowana 

Warunki 

wyjściowe  

 Zlecający zapisał informację o anulowanych usługach 

 Zmieniono status anulowanych usług w RCIM, systemie zlecającego i 
realizującego 

 

 

Poniżej przedstawiono postać graficzną procesu biznesowego. 
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 Business Process PB.EPW.08007 - Anulowanie zlecenia przez realizującego
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