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1.  Wprowadzenie do Systemu Monitorowania 

Zagrożeń - SMZ 

1.1.  Wstęp 

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) powstał w ramach projektu P4 - Dziedzinowe 

systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Główny cel projektu 

P4 to usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do 

informacji w systemie ochrony zdrowia. Przyczyni się to w dużym stopniu do 

efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem 

bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.  

Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest poprawa efektywności działań 

w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na ludzkie 

zdrowie i życie oraz umożliwienie usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do 

składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do odpowiednich rejestrów. 

Główne funkcjonalności systemu obejmują: 

 rejestrację zgłoszeń zagrożeń, 

 przetwarzanie i eksport zgłoszeń, 

 obsługę zdarzeń RSWO, 

 generowanie raportów MZ-55, 

 administrację. 

1.2.  Czego można dowiedzieć się z podręcznika? 

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób będących użytkownikami Systemu 

Monitorowania Zagrożeń wchodzącego w skład systemu P4.  

Celem niniejszego dokumentu jest opis poszczególnych funkcjonalności systemu SMZ.  

Ponadto dokument zawiera opis czynności wstępnych, niezbędnych do uzyskania dostępu 

do systemu SMZ. 
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1.3.  Jak uzyskać dostęp do Systemu Monitorowania Zagrożeń? 

Wymagane jest podanie właściwego adresu internetowego (host, port). Poprawny adres 

dla systemu SMZ: 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml  

1.4.  Co będzie potrzebne? 

System Monitorowania Zagrożeń do swojego działania wymaga jedynie przeglądarki 

internetowej oraz połączenia z Internetem.  

Poniżej prezentowane są przeglądarki, których zgodność została potwierdzona w ramach 

wyczerpującej procedury testowej: 

 Mozilla FireFox w wersji 39 lub nowszej 

 Google Chrome w wersji 43 lub nowszej 

 Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej 

 

Dodatkowo interfejs użytkownika jest dostosowany do ekranów posiadających 

następujące rozdzielczości: 

 1366x768 

 1920x1080 

 1280x800 

 1280x1024 

1.5.  Wykaz terminów i skrótów użytych w podręczniku 

Tabela 1 Słownik terminów i skrótów  

Termin  Opis 

Aplikacja on-line Aplikacja dostępna dla użytkownika przez Internet,  

z poziomu przeglądarki internetowej. 

CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

CWUd Centralny Wykaz Usługodawców 

EMA Europejska Agencja Leków ang. European Medicines Agency (EMA) 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml
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Termin  Opis 

MZ-55 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach 

zachorowań na grypę 

NDBPL Zgłoszenie niepożądanych działań badanych produktów leczniczych 

NDPL Zgłoszenie niepożądanych działań produktów leczniczych 

NDPLW Zgłoszenie niepożądanych działań produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

NIZP-PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

NOP Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego 

odczynu poszczepiennego 

PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Pracownik medyczny Osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 

112, poz. 654) oraz osoba uprawniona do świadczenia usług 

farmaceutycznych, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

świadcząca usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub 

umowy cywilnoprawnej. 

Przeglądarka 

internetowa 

Program służący do korzystania z witryn sieciowych. 

PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

PWDL Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

SMZ System Monitorowania Zagrożeń 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 

WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

ZLB Zgłoszenia związane ze stwierdzeniem dodatnich wyników badań 

laboratoryjnych 
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Termin  Opis 

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej 

ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy 

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę 

przenoszoną drogą płciową 

ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania 

na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS 

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub 

choroby zakaźnej 
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2.  Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ 

W celu zalogowania się do aplikacji, wymagane jest posiadanie konta użytkownika  

w systemie P2. Zakłada się, że jeden użytkownik (osoba fizyczna) może posiadać 

wyłącznie jedno konto SMZ (w P2). Do każdego konta w SMZ będą przypisane role,  

w których dany użytkownik może występować. 

W celu uzyskania dostępu do aplikacji (otrzymania loginu - identyfikatora użytkownika 

i hasła początkowego) należy skontaktować się z administratorem systemu właściwym dla 

instytucji zatrudnienia użytkownika. 

2.1.  Logowanie do aplikacji 

Celem procesu logowania się do aplikacji jest uzyskanie dostępu do funkcjonalności 

systemu SMZ przez zalogowanego użytkownika. 

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu aplikacji 

(https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml ), wyświetli się ekran 

przedstawiony na rysunku nr 1. 

Rysunek 1 Ekran wyboru trybu logowania do systemu SMZ 

 

Aby zalogować się do aplikacji, należy wybrać funkcjonalność Zaloguj. Wówczas wyświetli 

się okno uwierzytelniania użytkownika w systemie P2. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/faces/login.xhtml
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Rysunek 2 Ekran logowania do systemu 

 

Logowanie do systemu wiąże się z podaniem nazwy użytkownika (pole Login) oraz hasła 

(pole Hasło). Następnie należy wybrać funkcjonalność Dalej. 

W przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika system wyświetli poniższy 

komunikat. 

Rysunek 3 Komunikat niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika 

 

W przypadku prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika system, w zależności od 

posiadanych przez użytkownika uprawnień, wyświetli ekran:  

 dla użytkownika posiadającego uprawnienia i przypisanego do jednej organizacji 

wyświetlony zostanie ekran główny systemu (Rysunek 4); 
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 dla użytkownika nieposiadającego jeszcze uprawnień wyświetlony zostanie ekran 

główny systemu z ograniczonym dostępem do funkcjonalności (Rysunek 5); 

 dla użytkownika posiadającego uprawnienia i przypisanego do więcej niż jednej 

organizacji wyświetlony zostanie ekran wyboru kontekstu organizacji (Rysunek 17). 

2.2.  Ekran główny systemu 

Ekran główny systemu SMZ zaprezentowany jest na rysunku nr 4: 

Rysunek 4 Ekran główny systemu SMZ 

 

Rysunek nr 5 prezentuje ekran główny systemu SMZ z ograniczonym dostępem do 

funkcjonalności.  

Rysunek 5 Ekran główny systemu SMZ z ograniczonym dostępem do funkcjonalności  
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Funkcjonalności znajdujące się na belce głównej dostępne są przez cały czas korzystania  

z aplikacji. Opis funkcjonalności przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2 Funkcjonalności znajdujące się na górnej belce 

Przycisk Opis 

 Funkcjonalność umożliwiająca wylogowanie aktualnie 

zalogowanego użytkownika z systemu. 

 
Funkcjonalność umożliwiająca przełączenie się w tryb 

wysokiego kontrastu. 

 
Funkcjonalność umożliwiająca zmianę rozmiaru czcionki. 

 

Informacja o czasie, jaki pozostał do wygaśnięcia sesji. 

 
Podręcznik użytkownika dostępny z poziomu aplikacji. 

 

Druga część ekranu to przyciski prezentujące główne moduły systemu SMZ. Znajdują się 

one w centralnej części ekranu głównego aplikacji, a wywołanie któregokolwiek z nich 

skutkuje przejściem ze strony głównej do modułu zgodnie z jego wywołaniem. Główne 

moduły aplikacji SMZ opisane są w tabeli nr 3: 

Tabela 3 Główne moduły systemu SMZ 

Przycisk Nazwa Opis 

 

Rejestracja zgłoszeń Moduł umożliwiający rejestrację 

zgłoszeń następujących zagrożeń: 

 ZLK 

 ZLB 

 MZ-55 

 NOP 

 NDPL 

 NDPLW 

 CIOMS (NDBPL) 
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Przycisk Nazwa Opis 

 

Przetwarzanie/ 

eksport zgłoszeń 

Moduł umożliwiający przetwarzanie 

oraz eksport wcześniej 

zarejestrowanych zgłoszeń. 

 

Raporty Moduł umożliwiający generowanie 

raportów MZ-55. 

 

RSWO Moduł umożliwiający obsługę 

odebranych i wysłanych zdarzeń. 

 

Administracja Moduł umożliwiający zarządzanie 

użytkownikami, grupami użytkowników, 

uprawnieniami, rolami, wnioskami  

o nadanie uprawnień. 

2.3.  Złożenie wniosku o nadanie uprawnień 

Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień należy z menu głównego wybrać moduł 

Administracja, a następnie funkcjonalność Złóż wniosek o uprawnienia. Wnioski mogą 

składać wszyscy użytkownicy systemu. Dla użytkowników niebędących administratorami 

pozycja odpowiedzialna za składanie wniosku będzie jedyną dostępną w module 

administracyjnym (reszta będzie nieaktywna). 
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Rysunek 6 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień 

 

Po wyborze funkcjonalności wyświetlony zostanie formularz przedstawiony na rysunku 

numer 7. 

Rysunek 7 Wniosek o nadanie uprawnień 

 

Obszar Dane użytkownika prezentuje dane dotyczące zalogowanego użytkownika.  

W obszarze Dane wniosku należy określić, w imieniu jakiej organizacji/podmiotu dany 

użytkownik występuje o nadanie uprawnień. 

Po zaznaczeniu opcji Pracownik medyczny – przedstawiciel usługodawcy dostępna 

będzie funkcjonalność Dodaj usługodawcę. 
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Rysunek 8 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień 

 

Po wyborze funkcjonalności Dodaj usługodawcę system wyświetli formularz 

przedstawiony na rysunku nr 9. 

Rysunek 9 Formularz do wyszukiwania usługodawcy 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. na 

stronie nr Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. 
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Po zaznaczeniu opcji Przedstawiciel podmiotu przetwarzającego/ przeglądającego 

zgłoszenia (np. PSSE, WSSE, GIS, URPL, NIZP-PZH) dostępna będzie funkcjonalność Dodaj 

podmiot przetwarzający zgłoszenia. 

Rysunek 10 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień 

 

Po wyborze funkcjonalności Dodaj podmiot przetwarzający zgłoszenia system wyświetli 

poniższy formularz: 

Rysunek 11 Formularz do wyszukiwania adresata  

 

Obsługa formularza wyszukiwania adresata została opisana w rozdziale Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. na stronie nr 

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. 

Wybór organizacji skutkuje zapisaniem jej danych we wniosku danego użytkownika. 
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Kolejnym krokiem jest uzupełnienie numeru telefonu użytkownika oraz adresu email. 

Dane te należy uzupełnić we wskazanych polach. 

Rysunek 12 Składanie wniosku o uprawnienia – uzupełnienie danych 

 

Następnie należy dodać do wniosku załącznik. Załącznik jest zawsze konieczny, gdy 

wniosek dotyczy funkcji administratora lokalnego lub regionalnego. W przypadku, gdy 

funkcje te nie będą zaznaczone, dodanie załącznika nie jest wymagane. Załącznik można 

dodać klikając przycisk Załącznik i wybierając odpowiedni plik z dysku twardego stacji 

użytkownika. Aby usunąć plik ze zgłoszenia należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się 

przy danej pozycji. 

Rysunek 13 Składanie wniosku o uprawnienia – dodawanie załączników 

 

Ostatnim etapem składania wniosku jest wybór ról, o które wnioskuje użytkownik. 

Zaznacza się je na wyświetlanej liście wszystkich ról systemowych (wciśnięcie przycisku 

CTRL umożliwia zaznaczanie wielu elementów listy). 
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Rysunek 14 Składanie wniosku o uprawnienia – wybór ról i zatwierdzenie wniosku 

 

Użytkownik podczas składania wniosku o członkostwo ma również możliwość określenia, 

czy wnioskuje dodatkowo o uprawnienia administratora lokalnego danej organizacji.  

Rysunek 15 Składanie wniosku o uprawnienia - uprawnienia administratora lokalnego 

 

W przypadku zawnioskowania o funkcję administratora lokalnego i uzyskania akceptacji 

tego wniosku, Użytkownik będzie mógł obsługiwać wnioski o uprawnienia złożone przez 

innych Użytkowników systemu do tej organizacji, której administratorem lokalnym 

zostanie (pod warunkiem jednoczesnego przydzielenia użytkownikowi roli ‘Administrator 

SMZ’). 

Po wyborze ról możliwe jest ostateczne zatwierdzenie złożenia wniosku (przycisk Złóż 

wniosek). Po tym będzie on widoczny u administratora i będzie on mógł zacząć go 

obsługiwać. 

Rysunek 16 Składanie wniosku o uprawnienia - wysłanie wniosku 
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Rezygnacja z wypełniania wniosku możliwa jest dzięki przyciskowi Anuluj – jego kliknięcie 

skutkuje zamknięciem okna tworzenia wniosku oraz bezpowrotnym utraceniem 

wprowadzonych danych. 

2.4.  Wybór kontekstu organizacji 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik przypisany jest do więcej niż jednej organizacji, 

możliwy jest wybór kontekstu organizacji oraz roli. 

Rysunek 17 Ekran wyboru kontekstu organizacji 

 

Po wyborze organizacji należy wybrać funkcjonalność Zaakceptuj. Spowoduje to 

wyświetlenie ekranu głównego aplikacji. 

2.5.  Wylogowanie z aplikacji 

Aby wylogować się z systemu SMZ, należy wybrać funkcjonalność Wyloguj znajdującą się 

na górnej belce systemu. 

Rysunek 18 Funkcjonalności górnej belki systemu 
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Wówczas aktualnie zalogowany użytkownik zostanie wylogowany z systemu. System 

wyświetli ekran wyboru trybu logowania. 

Rysunek 19 Tryby logowania do systemu 

 



Rejestracja zgłoszeń Strona 21 z 79

 

 

3.  Rejestracja zgłoszeń 

Jedną z głównych funkcjonalności Systemu Monitorowania Zagrożeń jest rejestracja 

zgłoszeń o zagrożeniach. System SMZ wspiera proces wprowadzania danych zgłoszenia. W 

trybie użytkownika anonimowego rejestrowane mogą być zgłoszenia następujących 

typów: 

 niepożądanego działania produktów leczniczych (NDPL) 

 niepożądanego działania produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW) 

 

Wprowadzane w ramach zgłoszenia dane podlegają walidacji w oparciu o wcześniej 

zdefiniowane reguły walidacji oraz w oparciu o rejestry systemu P1. 
 

Po zarejestrowaniu danego zgłoszenia system automatycznie wysyła powiadomienia SMS 

lub e-mail o nowym zgłoszeniu do adresatów danego zgłoszenia. Przypisanie 

poszczególnych Użytkowników do zgłoszenia zależy od jego typu, a także od danych 

terytorialnych (zależnie od miejsca rejestracji zgłoszenia). 
 

Aby zarejestrować w systemie SMZ zgłoszenie, należy z menu głównego wybrać moduł 

Rejestracja zgłoszeń.  

Rysunek 20 Moduły systemu SMZ 
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Następnie system prezentuje ekran umożliwiający wybór rodzaju zgłoszenia. 

Rysunek 21 Wybór rodzaju zgłoszenia 

 

Po wyborze rodzaju zgłoszenia wyświetlony zostanie formularz do obsługi odpowiedniego 

zgłoszenia. 

3.1.  Rejestracja zgłoszenia NDPL 

Aby zarejestrować zgłoszenie NDPL - 4, należy z menu wybrać funkcjonalność NDPL - 

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego. 

Rysunek 22 Wybór zgłoszenia NDPL 

 

Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NDPL – 4 Zgłoszenie 

niepożądanego działania produktu leczniczego – formularz dla pacjenta. 
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Rysunek 23 Wybór zgłoszenia NDPL - 4 

 

Formularz składa się z sześciu części: 

 A. Pacjent 

 B. Działanie niepożądane 

 C. Stosowane leki 

 D. Lekarz prowadzący 

 E. Informacje o osobie zgłaszającej 

 Podsumowanie 

Po wypełnieniu każdej z części formularza i próbie przejścia do kolejnej części następuje 

walidacja wprowadzonych danych. 

Po wybraniu funkcji NDPL – 4 Zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego – 

formularz dla pacjenta system wyświetli część A. formularza do obsługi zgłoszeń  

NDPL – 4. 

3.1.1.  Część A. formularza – Pacjent 

Na rysunku nr 24 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NDPL - 4. 
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Rysunek 24 Rejestracja zgłoszenia NDPL - 4 – część A formularza (Pacjent). 

 

W wyświetlonym formularzu w sekcji Pacjent znajdują się następujące pola: 

 U kogo wystąpiło niepożądane działanie? – obowiązkowe pole wyboru, należy wybrać 

jedną z wartości: u Pani/Pana, u Pani/Pana dziecka, u innej osoby; 

 Inna osoba – opis – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie, pole jest 

aktywne, jeśli w polu U kogo wystąpiło niepożądane działanie? Zaznaczona została 

wartość u innej osoby; 

 Inicjały – wartość wprowadzana ręcznie, można wpisać maksymalnie 10 znaków; 

 Płeć – pole wyboru, można wybrać: Mężczyzna, Kobieta, Brak danych; 

 Data urodzenia - po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym można 

zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie 

ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Grupa wiekowa – wartość pola wybierana z listy, można zaznaczyć: Noworodek, 

Niemowlę, Dziecko, Nastolatek, Dorosły, Osoba starsza; 

 Wiek – wartość można wprowadzić ręcznie, maksymalnie jest to 5 cyfr, po czym z  listy 

rozwijalnej należy wybierać jednostkę wprowadzonego wieku;  

 Masa ciała (kg) – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Wzrost (cm) – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie 3 cyfry; 

W powyższym formularzu poza zaznaczeniem wartości pola U kogo wystąpiło 

niepożądane działanie? obowiązkowe jest wypełnienie minimum jednego z pozostałych 

pól sekcji Pacjent. Dodatkowo, jeżeli jedynym pozostałym wypełnionym w sekcji Pacjent 

jest pole Płeć, to jego wartość w takim przypadku musi być różna od „Brak danych”. 

Po wypełnieniu formularza Użytkownik wybiera opcję Następny. 
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Rysunek 25 Fragment części A. formularza (Pacjent) 

 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część B. formularza 

(Działanie niepożądane). 

3.1.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli w górnej części ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 26 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części A. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Niewybranie wartości dla pola U kogo wystąpiło niepożądane działanie? skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 27 Komunikat błędu dla niewskazania wartości pola „U kogo wystąpiło niepożądane działanie?” 

 

 Brak wprowadzenia wartości w polu Inna osoba – opis, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 
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Rysunek 28 Komunikat błędu dla pola „Inna osoba – opis” 

 

 Brak wypełnienia minimum jednego pola w sekcji Pacjent lub zaznaczenie tylko pola 

Płeć ze wskazaniem wartości Brak danych skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 29 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia minimum jednego pola w sekcji „Pacjent” lub 
zaznaczeniu tylko pola „Płeć” ze wskazaniem wartości „Brak danych”  

 

 

3.1.3.  Część B. formularza - Działanie niepożądane 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części A. formularza, system 

wyświetla część B. Działanie niepożądane, który został przedstawiony na rysunku nr 30. 

Rysunek 30 Rejestracja NDPL - 4 – Część B. Działania niepożądane 
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W sekcji Objawy niepożądane znajdują się następujące pola: 

 Opis objawów niepożądanych – pole tekstowe uzupełniane ręcznie; 

 Data wystąpienia działania niepożądanego - po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

kalendarz, w którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość 

wpisania daty ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Ciąża – pole widoczne, jeśli w części A. formularza w polu Płeć nie wybrano wartości 

‘Mężczyzna’. Wartość pola Ciąża wybierana jest z listy, można wskazać: Brak danych, 

Tak, Nie;  

 Tydzień ciąży – pole nieobowiązkowe, widoczne jeśli w polu Ciąża została wybrana 

wartość Tak, można wprowadzić maksymalnie 3 cyfry; 

W sekcji Klasyfikacja znajduje się pole wyboru Czy działanie niepożądane było ciężkie? – 

można wybrać wartość Tak, Nie. Jeżeli wybrano wartość Tak, wyświetlone jest pięć pól 

wyboru, obowiązkowe jest zaznaczenie minimum jednego z nich: 

 Zgon – pole wyboru; 

o Kod ICD – 10 – pole obowiązkowe, widoczne jeśli zaznaczone zostało pole 

Zgon; kod wprowadza się według wzoru: ABC.DE, gdzie A – litera, B – cyfra, C – 

cyfra, D – cyfra, E – cyfra (opcjonalnie); przykład: A01.01 ZAKAŻENIA 

WYWOŁANE PAŁECZKĄ SALMONELLA TYP HI 

 Zagrożenie życia – pole wyboru; 

 Trwałe lub znaczące inwalidztwo lub upośledzenie sprawności – pole wyboru; 

 Hospitalizacja lub jej przedłużenie – pole wyboru; 

 Inne – pole wyboru; 

W sekcji Wynik możliwe jest zaznaczenie jednej z poniższych wartości (przy czym jeżeli 

w sekcji Klasyfikacja zaznaczone zostało pole Zgon, wówczas w sekcji Wynik również 

należy zaznaczyć wartość Zgon): powrót do zdrowia, w trakcie ustępowania objawów, 

objawy utrzymują się, powrót do zdrowia z następstwami, zgon, niewiadomy; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 31 Fragment części B. formularza (Działanie niepożądane) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  
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 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część C. formularza 

(Stosowane leki). 

 

3.1.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli w górnej części ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 32 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części B. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Niezaznaczenie minimum jednej z wartości w sekcji Klasyfikacja, po zaznaczeniu Tak 

w polu Czy działanie niepożądane było ciężkie?, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu:  

Rysunek 33 Komunikat błędy w przypadku nie zaznaczenia jednego z pól w sekcji Klasyfikacja  
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 Brak wprowadzenia wartości do pola Kod ICD – 10, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 34 Komunikat błędu dla pola „Kod ICD – 10” 

 

 Niezaznaczenie pola Zgon w sekcji Wynik, jeżeli zaznaczone zostało pole Zgon w sekcji 

Klasyfikacja, powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 35 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia pola „Zgon” w sekcji „Wynik”, w przypadku gdy 
pole „Zgon” zostało zaznaczone w sekcji Klasyfikacja 

 

3.1.5.  Część C. formularza - Stosowane leki 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części B. formularza, system 

wyświetla część C. (Stosowane leki), którego fragment został przedstawiony na rysunku 

nr 36. 

Rysunek 36 Rejestracja NDPL - 4 – część C. formularza (Stosowane leki). 

 

W sekcji Stosowane leki znajdują się pola, które uzupełniane są poprzez funkcję Dodaj 

lek. Po jej użyciu system wyświetla formularz przedstawiony na rysunku nr 37. 
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Rysunek 37 Formularz wyszukiwania leku 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.3.1. Wyszukanie 

leku na stronie nr 62. 

W wyniku użycia funkcji Dodaj lek, część pól zostaje wypełniona automatycznie (na 

podstawie wybranego przez Użytkownika leku w formularzu wyszukiwania leku), 

pozostałe wartości należy wprowadzić ręcznie: 

 Nazwa leku - pole uzupełnione automatycznie; 

 Substancja czynna - pole uzupełnione automatycznie; 

 Postać farmaceutyczna - pole uzupełnione automatycznie; 

 Moc - pole uzupełnione automatycznie; 

 Lek podejrzany o spowodowanie objawów – pole obowiązkowe, wartość wybierana 

z listy: Tak lub Nie; 

 Numer serii – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Droga podania – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana z listy; 

 W obszarze Dawkowanie: 

o Wartość – pole uzupełniane ręcznie; 

o Jednostka wartości – wartość wybierana z listy; 

o Liczba podanych dawek – wartość uzupełniana ręcznie; 

o Interwał – wartość uzupełniana ręcznie; 

o Jednostka interwału – wartość wybierana z listy; 

o Data rozpoczęcia podawania – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z 

odpowiednim formatem daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 

o Data zakończenia podawania – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z 

odpowiednim formatem daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 
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o Nr choroby – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z formatem ABC.DE 

(gdzie: A – litera, B, C, D – cyfry, E – cyfra opcjonalnie). Kody powinny być 

wprowadzane zgodnie z wartościami ze słownika ICD-10. 

o Przyczyna użycia leku – wartość uzupełniana ręcznie; 

Postępując analogicznie, należy wprowadzić pozostałe stosowane przez Pacjenta leki.  

W sekcji Informacje dodatkowe znajduje się pole tekstowe Informacje dodatkowe, 

uzupełniane ręcznie.  

Rysunek 38 Fragment części C. formularza (Stosowane leki) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części D. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część D. – Dane osoby 

zgłaszającej. 

3.1.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli w górnej części ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 39 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych w formularzu w części C. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Niedodanie żadnego leku, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 40 Komunikat błędu, gdy nie dodano leku 

 

 Niewypełnienie obowiązkowych pół Lek podejrzany o spowodowanie objawów, 

Droga podania i/lub Dawkowanie skutkuje wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 41 Komunikat błędu dla niewypełnionych pół „Lek podejrzany o spowodowanie objawów, Droga 
podania, Dawkowanie” 

 

3.1.7.  Część D. formularza – Lekarz prowadzący 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części C. formularza, system 

wyświetla część D. (Lekarz prowadzący), którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 42. 

Rysunek 42 Rejestracja NDPL - 4 – część D. formularza (Lekarz prowadzący). 

 

Sekcja Lekarz prowadzący zawiera następujące pole: 

 Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt z lekarzem prowadzącym, w celu uzyskania 

dodatkowych informacji ?  - wartość wybierana jest z listy, można wskazać Tak lub Nie; 

Wybranie wartości Tak dla pola Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt z lekarzem 

prowadzącym, w celu uzyskania dodatkowych informacji? powoduje wyświetlenie 

dwóch sekcji: Dane lekarza prowadzącego oraz Adres. 
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Rysunek 43 Rejestracja NDPL-4 – część D. formularza (Lekarz prowadzący), po wybraniu wartości „Tak” dla 
pola „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt z lekarzem prowadzącym, w celu uzyskania 

dodatkowych informacji?” 

 

Sekcja Lekarz prowadzący zawiera następujące pola: 

 Imię – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Telefon – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

Sekcja Adres zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 
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 Powiat – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Kod pocztowy – pole obowiązkowe, wartość uzupełniania jest ręcznie, należy 

wprowadzić 5 cyfr zgodnie z wzorem ##-###; 

 Ulica – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nr domu – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – pole nieobowiązkowe, wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

Pola Województwo, Powiat, Gmina i Miejscowość można uzupełnić ręcznie lub można je 

pobrać z rejestru wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT (funkcjonalność opisana 

szczegółowo w podrozdziale 3.3.4. Wyszukanie TERYT na stronie nr 71). 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 44 Fragment części D. formularza (Lekarz prowadzący) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części E. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część E. Informacje o osobie 

zgłaszającej. 

3.1.8.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli w górnej części ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 
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Rysunek 45 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych w formularzu w części D. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pół w sekcji Dane lekarza prowadzącego skutkuje 

wyświetleniem poniższych komunikatów: 

Rysunek 46 Komunikaty błędów w przypadku niewypełnienia obowiązkowych pól „Imię”, „Nazwisko” lub 
„Telefon” w sekcji „Dane lekarza prowadzącego” 

 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pół w sekcji Adres, skutkuje wyświetleniem 

poniższych komunikatów: 
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Rysunek 47 Komunikaty błędów w przypadku niewypełnienia obowiązkowych pól „Województwo”, 

„Powiat”, „Gmina”, „Miejscowość”, „Kod pocztowy”, „Ulica” lub „Numer domu” w sekcji 
„Adres” 

 

 

3.1.9.  Część E. formularza – Informacje o osobie zgłaszającej 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części D. formularza system 

wyświetla część E. (Informacje o osobie zgłaszającej), którego fragment został 

przedstawiony na rysunku nr 48. 
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Rysunek 48 Rejestracja NDPL - 4 – część E. formularza (Informacje o osobie zgłaszanej). 

 

W sekcji Dane osoby zgłaszającej znajdują się pola: 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Imię – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

Sekcja Adres zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 
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 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Kod pocztowy – pole obowiązkowe, wartość uzupełniania jest ręcznie, należy 

wprowadzić 5 cyfr zgodnie z wzorem ##-###; 

 Ulica – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr domu – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Telefon – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Fax – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 E-mail – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

Pola Województwo, Powiat, Gmina i Miejscowość z sekcji Adres można uzupełnić 

ręcznie lub można je pobrać z rejestru wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT 

(funkcjonalność opisana szczegółowo w podrozdziale 3.3.4. Wyszukanie TERYT na stronie 

nr 71Wyszukanie TERYT). 

Rysunek 49 Fragment części D. formularza (Lekarz prowadzący) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części D. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do ostatniej części formularza. 

Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych 

danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla ostatnią część 

formularza Podsumowanie. 

3.1.10.  Komunikaty błędów  

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione 

czerwoną ramką. 
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Rysunek 50 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych w formularzu w części E. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Nazwisko w sekcji Dane osoby zgłaszającej, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 51 Komunikat błędu dla pola „Nazwisko” 

 

 Brak wypełnienia pola Imię w sekcji Dane osoby zgłaszającej, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 52 Komunikat błędu dla pola „Imię” 

 

 Brak wypełnienia jednego z obowiązkowych pól w sekcji Adres (Województwo, 

Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nr domu, Telefon, E-mail) skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 53 Komunikat błędu w przypadku braku wypełnienia obowiązkowych pół w sekcji „Adres” 

 

3.1.11.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części E. system wyświetla ostatnią 

część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 54. 

Rysunek 54 Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

 

Użytkownik powinien zweryfikować dane wyświetlone w podsumowaniu zgłoszenia. Na 

formularzu podsumowania dostępne są następujące funkcjonalności: 

 Edycja części A – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części A. formularza. 

 Edycja części B – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza. 

 Edycja części C – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza. 

 Edycja części D - funkcjonalność umożliwiająca przejście do części D. formularza. 

 Edycja części E - funkcjonalność umożliwiająca przejście do części E. formularza. 
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 Poprzedni - funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Drukuj – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 

 Zgłoś – funkcjonalność umożliwiająca zatwierdzenie danych zgłoszenia. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych.  

W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje zgłoszenie ze statusem 

„Zgłoszone”. Dodatkowo wysyłane jest powiadomienie SMS lub e-mail do adresatów 

zgłoszenia. 

Rysunek 55 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.2.  Rejestracja zgłoszenia NDPLW 

Aby zarejestrować zgłoszenie NDPLW, należy z menu wybrać funkcjonalność NDPLW 

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego. 

Rysunek 56 Wybór zgłoszenia NDPLW 
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Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NDPLW Zgłoszenie 

niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego. 

Rysunek 57 Wybór zgłoszenia NDPLW 

 

Formularz składa się z czterech części: 

 A. Dane identyfikacyjne 

 B. Dane o produkcie 

 C. Reakcja 

 Podsumowanie 

Po wypełnieniu każdej z części formularza i próbie przejścia do kolejnej części następuje 

walidacja wprowadzonych danych. 

Po wybraniu funkcji NDPLW Zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego 

weterynaryjnego, system wyświetli część A. formularza do obsługi zgłoszeń NDPLW. 

3.2.1.  Część A. formularza – Dane identyfikacyjne 

Na rysunku nr 58 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NDPLW. 



Rejestracja zgłoszeń Strona 43 z 79

 

 
Rysunek 58 Rejestracja zgłoszenia NDPLW – część A formularza (Dane identyfikacyjne). 

 

W wyświetlonym formularzu w sekcji Dotyczy znajduje się pole Rodzaj zgłoszenia – 

obowiązkowe pole wyboru, należy wybrać jedną z wartości: dotyczy zwierzęcia, dotyczy 

człowieka. W zależności od wybranej wartości, system prezentuje inne sekcje.  

Przypadek 1. Użytkownik zaznaczył wartość dotyczy zwierzęcia w polu Rodzaj zgłoszenia 

sekcji Dotyczy. 

Zaznaczenia wartości dotyczy zwierzęcia powoduje wyświetlenie dodatkowych pól 

wyboru w sekcji Dotyczy – obowiązkowe jest wybranie jedno z poniższych: 

 dotyczące okresu karencji – pole wyboru; 

 dotyczące przeniesienia czynnika zakaźnego – pole wyboru; 

 dotyczące zagrożenia dla środowiska – pole wyboru; 

 działanie niepożądane – pole wyboru; 

 podejrzenie braku skuteczności – pole wyboru; 

 

W sekcji Dane osoby zgłaszającej znajdują się następujące pola: 
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 Osoba zgłaszająca – pole obowiązkowe, należy wybrać wartość z listy. Dla wartości 

Lekarz weterynarii oraz Inne pojawi się odpowiednio dodatkowe pole tekstowe do 

ręcznego uzupełnienia: Numer prawa wykonywania zawodu oraz Kto (proszę 

wpisać). 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Imię – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 
 

W obszarze Adres zamieszkania (lub w przypadku, gdy zgłasza lekarz, miejsce 

wykonywania zawodu) znajdują się następujące pola: 

 Kod pocztowy – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze 

wzorem ##-###;  

 Nazwa poczty – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT;  

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Ulica – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr domu – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Telefon  – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Fax – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Adres e-mail – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 

W sekcji Dane właściciela znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Imię - wartość pola wprowadzana ręcznie; 

W obszarze Adres zamieszkania sekcji Dane właściciela: 

 Kod pocztowy – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Nazwa poczty – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Województwo – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności 

Wyszukaj TERYT;  

 Powiat – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 
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 Gmina – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 

 Miejscowość – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności 

Wyszukaj TERYT; 

 Ulica – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Telefon  – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Fax – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Adres e-mail – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 

W sekcji Dane zwierzęcia znajdują się następujące pola: 

 Gatunek – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy; 

 Rasa – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy, zawartość listy uzależniona jest 

od wartości wybranej w polu Gatunek; 

 Płeć – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy; 

 Status fizjologiczny – pole widoczne, jeśli w polu Płeć wybrano wartość Samica, 

wartość pola uzupełniana z listy; 

 Wiek - wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie 5 cyfr, po czym z rozwijalnej listy 

znajdującej się obok wybiera się jednostkę wieku, 

 Wiek przybliżony – pole wyboru, po jego wybraniu pojawią się pola Od i Do, gdzie 

należy wpisać szacowany zakres wieku wraz ze wskazaniem jednostki jego wartości; 

 Masa ciała (kg) – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Masa przybliżona – pole wyboru, po jego wybraniu pojawią się pola Od i Do, gdzie 

należy wpisać szacowany zakres masy ciała w kilogramach; 

 Powód podania leku – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

Przypadek 2. Użytkownik zaznaczył wartość dotyczy człowieka w polu Rodzaj zgłoszenia 

sekcji Dotyczy. 

W sekcji Dane osoby zgłaszającej znajdują się następujące pola: 

 Osoba zgłaszająca – pole obowiązkowe, należy wybrać wartość z listy. Dla wartości 

Lekarz weterynarii oraz Inne pojawi się odpowiednio dodatkowe pole tekstowe do 

ręcznego uzupełnienia: Numer prawa wykonywania zawodu oraz Kto (proszę 

wpisać). 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Imię - pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 
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W obszarze Adres zamieszkania (lub w przypadku, gdy zgłasza lekarz, miejsce 

wykonywania zawodu) znajdują się następujące pola: 

 Kod pocztowy – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze 

wzorem ##-###;  

 Nazwa poczty – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT;  

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie lub za pomocą 

funkcjonalności Wyszukaj TERYT; 

 Ulica – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr domu – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Telefon  – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Fax – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Adres e-mail – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

W sekcji Dane pacjenta znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Imię – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Wiek – wartość wybierana z listy; 

 Waga – wartość pola wprowadzana ręcznie, maksymalnie 6 cyfr; 

 Płeć – wartość wybierana z listy; 

W obszarze Adres zamieszkania: 

 Kod pocztowy – wartość pola wprowadzana ręcznie, zgodnie ze wzorem ##-###;  

 Nazwa poczty – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Województwo – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności 

Wyszukaj TERYT;  

 Powiat – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 
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 Gmina – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 

 Miejscowość – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności 

Wyszukaj TERYT; 

 Ulica – wartość pola wprowadzana ręcznie;   

 Nr domu – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Telefon – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Fax – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 Adres e-mail – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

Rysunek 59 Fragment części A. formularza (Pacjent) 

 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część B. formularza (Dane 

o produkcie). 

3.2.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 
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Rysunek 60 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części A. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Niezaznaczenie żadnej wartości pola Rodzaj zgłoszenia w sekcji Dotyczy, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 61 Komunikat błędu dla pola „Rodzaj zgłoszenia” 

 

 

 Nie wybranie z listy wartości pola Osoba zgłaszająca w sekcji Dane osoby 

zgłaszającej, powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 62 Komunikat błędu w przypadku braku wartości pola „Osoba zgłaszająca” 

 

 Brak wprowadzenia wartości w polu Nazwisko lub w polu Imię w sekcji Dane osoby 

zgłaszającej, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 63 Komunikat błędu dla pól „Nazwisko” lub „Imię” 

 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól w sekcji Dane osoby zgłaszającej (Kod 

pocztowy, Nazwa poczty, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Nr domu, 

Telefon, Adres e-mail) skutkuje wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 64 Komunikat błędu w przypadku niewprowadzenia pól Kod pocztowy, Nazwa poczty, 
Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Nr domu, Telefon, Adres e-mail w sekcji Dane 

osoby zgłaszającej 

 

 Brak zaznaczenia jednego z pól w sekcji Dotyczy wyświetlanych po zaznaczeniu pola 

dotyczy zwierzęcia, powoduje wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 65 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia jednego z obowiązkowych pól w sekcji 
„Dotyczy” 

 

Brak wartości w polu Numer prawa wykonywania zawodu w sekcji Dane osoby 

zgłaszającej, skutkuje wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 66 Komunikat błędu dla pustego pola „Numer prawa wykonywania zawodu” 

 

 Niewybranie wartości z listy dla pola Gatunek w sekcji Dane zwierzęcia, powoduje 

wyświetlenie komunikatu: 
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Rysunek 67 Komunikat błędu dla pola „Gatunek” 

 

 Niewybranie wartości z listy dla pola Rasa w sekcji Dane zwierzęcia, powoduje 

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 68 Komunikat błędu dla pola „Rasa” 

 

 Niewybranie wartości z listy dla pola Płeć w sekcji Dane zwierzęcia, powoduje 

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 69 Komunikat błędu dla pola „Płeć” w sekcji Dane zwierzęcia 

 

 Niewybranie wartości z listy dla pola Wiek w sekcji Dane zwierzęcia, powoduje 

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 70 Komunikat błędu dla pola „Wiek” w sekcji Dane zwierzęcia 

 

3.2.3.  Część B. formularza - Dane o produkcie 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części A. formularza, system 

wyświetla część B. Dane o produkcie, który został przedstawiony na rysunku nr 71. 
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Rysunek 71 Rejestracja NDPLW– Część B. Dane o produkcie 

 

W sekcji Produkty lecznicze weterynaryjne podane przed wystąpieniem reakcji należy 

wprowadzić produkt leczniczy weterynaryjny, który spowodował niepożądane działanie. 

W tym celu należy użyć funkcji Dodaj lek. Po jej zastosowaniu system wyświetla 

formularz przedstawiony na rysunku nr 72. 

Rysunek 72 Formularz wyszukiwania leku 

 

Obsługa formularza Wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.3.1. Wyszukanie 

leku na stronie nr 62. 

Po wyszukaniu i wybraniu leku, system prezentuje kolejny formularz, w którym należy 

uzupełnić brakujące informacje. W zależności od wybranej wartości pola Rodzaj 

zgłoszenia w sekcji Dotyczy w części B, prezentowany formularz jest inny. Poniżej 

przedstawiony został formularz, gdy wartość pola Rodzaj zgłoszenia to dotyczy 

zwierzęcia: 
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Rysunek 73 Formularz wprowadzania dodatkowych informacji o stosowanym leku – gdy Rodzaj zgłoszenia 

dotyczy zwierzęcia 

 

Część pól zostaje wypełniona automatycznie (na podstawie wybranego przez 

Użytkownika leku w formularzu wyszukiwania leku), pozostałe wartości należy 

wprowadzić ręcznie: 

 Nazwa leku - pole uzupełnione automatycznie; 

 Numer pozwolenia - pole uzupełnione automatycznie; 

 Postać farmaceutyczna - pole uzupełnione automatycznie; 

 Moc - pole uzupełnione automatycznie; 

 Numer serii – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Lek podejrzany (o spowodowanie objawów) – pole obowiązkowe, wartość wybierana 

z listy: Tak lub Nie; 

 Czy powiadomiono podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie leku do obrotu? - 

pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy: Tak lub Nie; 

 Droga podania – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana z listy; 

 Dawkowanie – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana ręcznie, następnie z 

rozwijalnej listy znajdującej się obok należy wybrać jednostkę; 
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 Interwał – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana ręcznie, następnie z rozwijalnej 

listy znajdującej się obok należy wybrać jednostkę; 

 Początek podawania leku – wartość uzupełniana ręcznie; po kliknięciu w pole 

wyświetlony zostaje kalendarz, w którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje 

także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd;  

 Koniec podawania leku – wartość uzupełniana ręcznie; po kliknięciu w pole 

wyświetlony zostaje kalendarz, w którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje 

także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Kto podał produkt? – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy; 

Postępując analogicznie, można wprowadzić pozostałe produkty lecznicze podane przed 

wystąpieniem reakcji. 

W przypadku, gdy wartości pola Rodzaj zgłoszenia w sekcji Dotyczy w części B, została 

zaznaczona jako dotyczy człowieka, formularz ma następującą postać: 

Rysunek 74 Formularz wprowadzania dodatkowych informacji o stosowanym leku – gdy Rodzaj zgłoszenia 
dotyczy człowieka 

 

Część pól zostaje wypełniona automatycznie (na podstawie wybranego przez 

Użytkownika leku w formularzu wyszukiwania leku), pozostałe wartości należy 

wprowadzić ręcznie: 
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 Nazwa leku - pole uzupełnione automatycznie; 

 Numer pozwolenia - pole uzupełnione automatycznie; 

 Postać farmaceutyczna - pole uzupełnione automatycznie; 

 Moc - pole uzupełnione automatycznie; 

 Numer serii – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Lek podejrzany (o spowodowanie objawów) – pole obowiązkowe, wartość wybierana 

z listy: Tak lub Nie; 

 Czy powiadomiono podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie leku do obrotu? - 

pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy: Tak lub Nie; 

 Typ ekspozycji – pole obowiązkowe, wartość wybierana z listy; 

 Podana ilość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Początek ekspozycji - wartość uzupełniana ręcznie, po kliknięciu w pole wyświetlony 

zostaje kalendarz, w którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także 

możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd;  

Koniec ekspozycji - wartość uzupełniana ręcznie, po kliknięciu w pole wyświetlony 

zostaje kalendarz, w którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość 

wpisania daty ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 75 Fragment części B. formularza (Dane o produkcie) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części A. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla część C. – Reakcja. 

 

3.2.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. 
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Rysunek 76 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części B. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Niewprowadzenie żadnego leku w sekcji Produkty lecznicze weterynaryjne podane 

przed wystąpieniem reakcji, powoduje wyświetlenie komunikatu 

Rysunek 77 Komunikat błędu w przypadku niewprowadzenia produktu leczniczego  

 

3.2.5.  Część C. formularza - Reakcja 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części B. formularza, system 

wyświetla część C. (Reakcja). Formularz różni się, w zależności od wartości wybranej 

w części A, sekcji Dotyczy pola Rodzaj zgłoszenia. Jeżeli Użytkownik wskazał wartość 

dotyczy zwierzęcia, wyświetlony zostaje formularz przedstawiony na rysunku nr 78. 
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Rysunek 78 Rejestracja NDPLW– część C. formularza (Reakcja), zgłoszenie dotyczy zwierzęcia  

 

W sekcji Reakcja u człowieka znajdują się następujące pola:  

 Data wystąpienia działania niepożądanego – pole obowiązkowe, wartość 

wprowadzana ręcznie; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym 

można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Czas pomiędzy podaniem produktu a wystąpieniem działania niepożądanego – 

wartość wybierana z listy;  

 W obszarze Liczba zwierząt:  

o leczonych – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie 10 cyfr; 

o u których wystąpiło działanie niepożądane – wartość wprowadzana ręcznie, 

maksymalnie 10 cyfr; 

o padłych – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie 10 cyfr; 
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o poddanych eutanazji – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie10 cyfr; 

 Czas trwania reakcji – wartość wprowadzana ręcznie; obok niej znajduje się 

rozwijalna lista, gdzie należy wskazać jednostkę czasu; 

 Objawy – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 

Jeżeli Użytkownik wskazał wartość dotyczy człowieka, wyświetlony zostaje formularz 

przedstawiony na rysunku nr 79. 

Rysunek 79 Rejestracja NDPLW– część C. formularza (Reakcja), zgłoszenie dotyczy człowieka 

 

W sekcji Reakcja znajdują się następujące pola:  

 Data wystąpienia działania niepożądanego – pole obowiązkowe, wartość 

wprowadzana ręcznie; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym 



Rejestracja zgłoszeń Strona 58 z 79

 

 
można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Kontakt z leczonym zwierzęciem – pole wyboru;  

 Przypadkowe spożycie – pole wyboru;  

 Kontakt ze skórą – pole wyboru;  

 Przypadkowe wprowadzenie do oka – pole wyboru; 

 W obszarze Przypadkowe wstrzyknięcie: 

o w palec – pole wyboru; 

o w rękę – pole wyboru; 

o w staw – pole wyboru; 

o w inne – pole wyboru; 

 Inne (w tym także celowe podanie) – pole wyboru; 

 Podana ilość (jeśli możliwa do oceny) – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Objawy – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 

Pozostałe wyświetlane w części C. formularza sekcje są wspólne dla każdego z rodzajów 

zgłoszenia. 

W sekcji Opis przypadku znajduje się pole Proszę opisać przypadek uwzględniając 

następujące informacje: Czy zastosowano leczenie po wystąpieniu objawów? Jeśli tak, 

to jakie leki zastosowano i jaki był rezultat – wartość wprowadza się ręcznie; 

W sekcji Załączniki w obszarze Załączniki znajduje się funkcjonalność Wybierz plik. Jej 

użycie powoduje otwarcie okna: 
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Rysunek 80 Okno dodawania załącznika 

 

Aby dodać załącznik należy odnaleźć plik zapisany na dysku za pomocą prezentowanego 

okna i wybrać opcję Otwórz. Plik zostanie załączony, co przedstawione zostało na rysunku 

nr 81. Wybranie opcji Usuń powoduje usunięcie załączonego pliku z sekcji. 

Rysunek 81 Widok sekcji Załączniki po załączeniu dwóch plików w systemie 

 

W sekcji Zgoda znajduje się pole wyboru. Jego zaznaczenie jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych Prezesowi Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi 

odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego weterynaryjnego do obrotu 

(w przypadku, gdy podmiot zwróci się o to w celu uzyskania dodatkowych informacji 

o działaniu niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego). 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 82 Fragment części B. formularza (Dane o produkcie) 
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 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do ostatniej części formularza. 

Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych 

danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla ostatnią część – 

Podsumowanie. 

3.2.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 83 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części C. system może 

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak uzupełnienia pola Data wystąpienia działania niepożądanego w sekcji Reakcja / 

Reakcja u człowieka, powoduje wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 84 Komunikat błędu w przypadku niewprowadzenia produktu leczniczego  

 

 Brak uzupełnienia pola Objawy w sekcji Reakcja / Reakcja u człowieka, powoduje 

wyświetlenie komunikatu: 
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Rysunek 85 Komunikat błędu dla pola „Objawy” 

 

3.2.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części C. system wyświetla ostatnią 

część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 86. 

Rysunek 86 Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

 

Użytkownik powinien zweryfikować dane wyświetlone w podsumowaniu zgłoszenia. Na 

formularzu podsumowania dostępne są następujące funkcjonalności: 

 Edycja części A – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części A. formularza. 

 Edycja części B – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza. 

 Edycja części C – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza. 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  
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 Drukuj – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 

 Zgłoś – funkcjonalność umożliwiająca zatwierdzenie danych zgłoszenia. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych.  

W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje zgłoszenie ze statusem 

„Zgłoszone”. Dodatkowo wysyłane jest powiadomienie SMS lub e-mail do adresatów 

zgłoszenia. 

 

Po wybraniu funkcji Zgłoś i pomyślnym przejściu procesu rejestracji zgłoszenia, system 

zaprezentuje komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 

Rysunek 87 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.3.  Wspólne – rejestracja 

Niniejszy rozdział zawiera opis funkcjonalności wspólnych dla obszaru rejestracji zgłoszeń. 

3.3.1.  Wyszukanie leku 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

 rejestracja zgłoszenia NDPLW 

Niniejsza funkcjonalność umożliwia wyszukanie a następnie pobranie z rejestru leków 

oraz wprowadzenie dla pobranego leku dodatkowych danych, które zostaną zapisane  

w formularzu rejestracji zagrożenia (NDPL oraz NDPLW). 

Funkcjonalność może być również wywoływana w trybie edycji leku. 
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Poniższy ekran przedstawia formularz wyszukiwania leku (dla NDPL/NDPLW). 

Rysunek 88 Formularz Wyszukanie leku (dla NDPL/NDPLW) 

 

Powyższy formularz zawiera następujące pola. Aby uruchomić wyszukiwanie leku, należy 

uzupełnić minimum 3 znaki w jednym z poniższych kryteriów: 

 Nazwa leku – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Substancja czynna – wartość wprowadzana ręcznie. 

Dla kryteriów wyszukiwania dostępne są dwie funkcjonalności: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie pól Nazwa leku oraz 

Substancja czynna. 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie danych zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika kryteriami. 
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Rysunek 89 Formularz Wyszukiwanie leku – wyniki wyszukiwania 

 

Aby wybrać wynik wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności Wybierz. Wówczas dla 

zgłoszeń NDPL/NDPLW/NOP-2 system wyświetli okno umożliwiające wprowadzenie 

dodatkowych danych leku. 

Poniższe podrozdziały prezentują formularze wprowadzania dodatkowych danych leku dla 

poszczególnych zgłoszeń. 

3.3.1.1.  Wprowadzanie dodatkowych danych leku (dla NDPL) 

Poniższy ekran prezentuje formularz do wprowadzania dodatkowych danych leku dla 

zgłoszeń NDPL. 
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Rysunek 90 Wyszukiwanie leku – wprowadzenie dodatkowych danych (NDPL) 

 

Powyższy formularz zawiera następujące pola: 

 Nazwa leku – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Substancja czynna – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Postać farmaceutyczna – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Moc – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Lek podejrzany o spowodowanie objawów – wartość wybierana z listy. Dostępne 

wartości na liście: Tak, Nie; 

 Numer serii – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Droga podania – wartość wybierana z listy; 

W obszarze Dawkowanie znajdują się następujące pola: 

 Wartość – wartość uzupełniana ręcznie, możliwość wprowadzenia maksymalnie  

8 znaków numerycznych; 

 Jednostka wartości – wartość wybierana z listy; 
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 Liczba podanych dawek – wartość uzupełniana ręcznie, możliwość wprowadzenia 

maksymalnie 3 znaków numerycznych; 

 Interwał – wartość uzupełniana ręcznie, możliwość wprowadzenia maksymalnie  

3 znaków numerycznych; 

 Jednostka interwału – wartość wybierana z listy jednokrotnego wyboru; 

 Data rozpoczęcia podawania – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z odpowiednim 

formatem daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 

 Data zakończenia podawania – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z odpowiednim 

formatem daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 

 Nr choroby – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z formatem ABC.DE (gdzie:  

A – litera, B, C, D – cyfry, E – cyfra opcjonalnie). Kody powinny być wprowadzane 

zgodnie z wartościami ze słownika ICD-10. 

 Przyczyna użycia leku – pole tekstowe uzupełniane ręcznie; 

 

3.3.1.2.  Wprowadzanie dodatkowych danych leku (dla NDPLW) 

Poniższy ekran prezentuje formularz do wprowadzania dodatkowych danych leku dla 

zgłoszeń NDPLW. 

Rysunek 91 Wyszukiwanie leku – wprowadzenie dodatkowych danych (NDPLW) 
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Powyższy formularz zawiera następujące pola: 

 Nazwa leku – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Numer pozwolenia – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Postać farmaceutyczna – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Moc – pole nieedytowalne, wartość pobrana z rejestru leków P1; 

 Nr serii – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Lek podejrzany – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: Tak, Nie; 

 Czy powiadomiono podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie leku do obrotu? – 

wartość obowiązkowa wybierana z listy. Dostępne wartości na liście: Tak, Nie; 

 Typ ekspozycji – wartość wybierana z listy; 

 Podana ilość – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Początek ekspozycji – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z odpowiednim formatem 

daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 

 Koniec ekspozycji – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z odpowiednim formatem 

daty (rrrr-mm-dd) lub wybierana z kalendarza; 

 

Na formularzach do wprowadzania dodatkowych danych leku dostępne są dwie 

funkcjonalności: 

 Zamknij – funkcjonalność umożliwiająca powrót do formularza, z którego wywołana 

była funkcjonalność wyszukiwania leku, bez uzupełniania pól formularza; 

 Potwierdź – funkcjonalność umożliwiająca zatwierdzenie danych dodatkowych 

wprowadzonych przez Użytkownika oraz powrót do formularza zgłoszenia wraz  

z automatycznym zasileniem formularza zgłoszenia wprowadzonymi danymi. 

Rysunek 92 Fragment formularza wprowadzania dodatkowych danych leku 

 

Po wybraniu funkcjonalności Potwierdź dane formularza zgłoszenia zostaną 

automatycznie uzupełnione. 
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Rysunek 93 Formularz zgłoszenia zainicjowanymi danymi leku 

 

3.3.2.  Edycja danych leku 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

 rejestracja zgłoszenia NDPLW 

Funkcjonalność Edytuj lek umożliwiaj edycję danych dodatkowych leku dodanego  

w ramach wprowadzania danych zgłoszeń NDPL lub NDPLW. 

Aby wywołać funkcjonalność usunięcia leku, należy rozwinąć szczegóły leku strzałką 

znajdującą się po prawej stronie rekordu. 

Rysunek 94 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Wówczas system wyświetli dane szczegółowe (jeśli zostały wprowadzone) wybranego 

leku oraz dostępne funkcjonalności. 
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Rysunek 95 Edycja leku 

 

Użycie funkcjonalności Edytuj spowoduje wyświetlenie okienka do wprowadzania danych 

dodatkowych leku. 
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Rysunek 96 Wprowadzanie dodatkowych danych leku 

 

Funkcjonalności powyższego okna opisane są w podrozdziale Wprowadzanie 

dodatkowych danych leku. 

3.3.3.  Usuwanie leku 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

 rejestracja zgłoszenia NDPLW 

Funkcjonalność Usuń lek umożliwiaj usunięcie z listy leków dodanych w ramach 

wprowadzania danych zgłoszeń NDPL lub NDPLW. 

Aby wywołać funkcjonalność usunięcia leku, należy rozwinąć szczegóły leku strzałką 

znajdującą się po prawej stronie rekordu. 
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Rysunek 97 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Wówczas system wyświetli dane szczegółowe (jeśli zostały wprowadzone) wybranego 

leku oraz dostępne funkcjonalności. 

Rysunek 98 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Użycie funkcjonalności Usuń spowoduje usunięcie wybranego leku oraz powrót do 

formularza zgłoszenia. 

3.3.4.  Wyszukanie TERYT 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

 rejestracja zgłoszenia NDPLW 

 

Rysunek nr 99 przedstawia formularz wyszukiwania TERYT. 
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Rysunek 99 Formularz wyszukiwania TERYT 

 

Aby filtrować dane, należy uzupełnić wybrane pola w nagłówku tabeli. Użytkownik ma 

możliwość filtrowania słownika po Województwie, Powiecie, Gminie oraz po 

Miejscowości. Poniżej zaprezentowano przykład filtrowania danych po nazwie 

miejscowości. 

Rysunek 100 Formularz wyszukiwania TERYT – filtrowanie danych 

 

Aby wybrać wynik wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności Wybierz znajdującej się na 

końcu wybranego wiersza. Wówczas formularz, z którego funkcjonalność została 

wywołana, zostanie automatycznie wypełniony danymi. 
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Rysunek 101 Pobranie danych ze słownika TERYT 

 

Aby opuścić formularz wyszukiwania TERYT bez wyboru rekordu, należy wybrać 

funkcjonalność Zamknij. Wówczas system powróci do formularza skąd funkcjonalność 

została wybrana, bez automatycznego uzupełnienia danych formularza. 

Rysunek 102 Formularz wyszukiwania TERYT 
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