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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 nrBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania. 4: 

Rysunek 4 Ekran główny systemu SMZ 

 

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

funkcjonalności.  
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Rysunek 5 Ekran główny systemu SMZ z ograniczonym dostępem do funkcjonalności 

 

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: 
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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) 

 

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. 
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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). 

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. 



  

Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ Strona 17 z 342 

 

Po zaznaczeniu opcji Pracownik medyczny – przedstawiciel usługodawcy dostępna 

będzie funkcjonalność Dodaj usługodawcę. 

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 
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Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

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  
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Obsługa formularza wyszukiwania adresata została opisana w rozdziale 3.7.1. 

Wyszukanie adresata na stronie nr 220. 

Wybór organizacji skutkuje zapisaniem jej danych we wniosku danego użytkownika. 

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 
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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). 

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’). 
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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 

 

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. 
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Rysunek 18 Funkcjonalności górnej belki systemu 

 

Wówczas aktualnie zalogowany użytkownik zostanie wylogowany z systemu. System 

wyświetli ekran wyboru trybu logowania. 

Rysunek 19 Tryby logowania do systemu 
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3.  Rejestracja zgłoszeń 

Jedną z głównych funkcjonalności Systemu Monitorowania Zagrożeń jest rejestracja 

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

Rejestrowane będą zgłoszenia następujących typów: 

 podejrzeń lub rozpoznań zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK) 

 dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB) 

 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) 

 tygodniowy/dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na 

grypę (MZ-55) 

 niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL) 

 niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW) 

 niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL) 

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 użytkowników (przetwarzających), do których zostało 

przypisane dane zgłoszenie. 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.  
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Rysunek 20 Moduły systemu SMZ 

 

Następnie system prezentuje ekran umożliwiający wybór rodzaju zgłoszenia, 

przedstawiony na rysunku nr 21. 

Rysunek 21 Wybór rodzaju zgłoszenia 

 

3.1.  Rejestracja zgłoszenia ZLK 

Celem procesu jest wprowadzenie i zarejestrowanie z poziomu interfejsu użytkownika 

zgłoszenia ZLK. Aby zarejestrować zgłoszenie ZLK, należy z menu Rejestracja zgłoszeń 

wybrać funkcjonalność ZLK - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub 

choroby zakaźnej. 
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Rysunek 22 Wybór zgłoszenia ZLK 

 

Wyświetlony zostanie wówczas formularz do obsługi zgłoszeń ZLK. 

Rysunek 23 Formularz obsługi zgłoszeń ZLK 

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia ZLK. Formularz składa się  

z czterech części: 

 A. Dane chorego 

 B. Dane choroby zakaźnej 

 C. Dane identyfikacyjne 

 Podsumowanie 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 26 z 342 

 

Po wprowadzeniu danych do każdej części formularza i próbie przejścia do kolejnej, 

system waliduje dane wprowadzone przez Użytkownika. 

3.1.1.  Część A. formularza – Dane chorego 

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

ZLK.  

Rysunek 24 Rejestracja ZLK – część A formularza (Dane chorego). 

 

Sekcja Dane identyfikacyjne zawiera następujące pola: 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Imię – pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Data urodzenia – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym 

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

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 
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 PESEL – pole jest obowiązkowe, chyba że choremu nie nadano numeru PESEL, wtedy 

obowiązkowe jest pole Nr identyfikacyjny innego dokumentu; wartość pola PESEL 

uzupełniana jest ręcznie, system waliduje, czy wprowadzono 11 cyfr; 

 Nr identyfikacyjny innego dokumentu - pole jest obowiązkowe, jeśli choremu nie 

nadano numeru PESEL – pole PESEL w takim przypadku pozostaje puste; wartość pola 

Nr identyfikacyjny innego dokumentu uzupełniania jest ręcznie; 

 Obywatelstwo (kraj) – wartość pola wybierana jest z listy. Dostępne wartości, to 

alfabetycznie ułożone nazwy państw, przy czym na pierwszej pozycji na liście znajduje 

się „Polska”; 

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

Sekcja Adres zamieszkania zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Województwo. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu 

Województwo; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu Powiat. 

Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Powiat; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym 

przycisk rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Gmina. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Gmina; 

Powyższe pola uzupełniane są poprzez wybór wartości z rozwijalnej listy, lub można je 

pobrać wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT (funkcjonalność opisana 

szczegółowo w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT na stronie nr 238). 

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

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

 Ulica – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 
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 Osoba bezdomna – pole wyboru, zaznaczane w przypadku, gdy pacjent jest osobą 

bezdomną; 

W zakresie danych adresowych chorego, obowiązkowe jest uzupełnienie pól: 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nr domu. W przypadku 

zaznaczenia pola Bezdomny obowiązkowe jest uzupełnienie pól: Województwo, Powiat, 

Gmina, Miejscowość. 

Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: 

Rysunek 25 Fragment części A. formularza (Dane chorego) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 

choroby zakaźnej). 

3.1.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system po prawej stronie ekranu 

wyświetli informacje o brakujących danych. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną 

wyróżnione czerwoną ramką. 
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Rysunek 26 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić komunikaty przedstawione poniżej. 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól Imię i Nazwisko w sekcji Dane identyfikacyjne, 

powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 27 Komunikat błędu dla pól „Imię” i „Nazwisko”  

  

 Brak wypełnienia jednego z pól: PESEL, Numer dokumentu tożsamości, skutkuje 

pojawieniem się komunikatu: 

Rysunek 28 Komunikat błędu przy braku wypełnienia pola „PESEL” lub „Numer dokumentu 
tożsamości” 

  

 Jeżeli w polu PESEL nie jest wprowadzone 11 cyfr, to system prezentuje komunikat: 
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Rysunek 29 Komunikat błędu dla niepoprawnie wypełnionego pola „PESEL” 

  

 Brak wypełnienia przynajmniej jednego z pól: Województwo, Powiat, Gmina lub 

Miejscowość w sekcji Adres zamieszkania, powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 30 Komunikat błędu dla pól: „Województwo”, „Powiat”, „Gmina” lub „Miejscowość” 

 

 Brak wypełnienia pola Kod pocztowy w sekcji Adres zamieszkania powoduje 

wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 31 Komunikat błędu dla pola „Kod pocztowy” 

  

 Brak wypełnienia pola Nr domu w sekcji Adres zamieszkania, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 32 Komunikat błędu dla pola „Nr domu” 

  

3.1.3.  Część B. formularza  - Dane choroby zakaźnej 

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

wyświetla część B. – Dane choroby zakaźnej, który został przedstawiony na rysunku nr 

33. 
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Rysunek 33 Rejestracja ZLK – fragment część B. formularza (Dane choroby zakaźnej). 

 

W sekcji Dane choroby zakaźnej znajdują się następujące pola: 

 W obszarze Choroba zakaźna: 

o Poziom 1 - pole obowiązkowe, wybierana jest jedna wartość z listy, na której 

umieszczone są choroby zakaźne; możliwe jest ograniczenie liczby pozycji na 

liście - Użytkownik musi wprowadzić minimum 1 znak, przez co system zawęzi 

listę do pozycji odpowiadających wprowadzonym wartościom; 

o Poziom 2 – pole obowiązkowe, wybierana jest jedna wartość z listy, która 

zostaje zawężona do wartości odpowiadających dokonanemu w polu Poziom 1 

wyborowi; po wprowadzeniu minimum 1 znaku, lista zostanie ograniczona 

wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną wartością;  

o Inne – pole uzupełniane ręcznie, obowiązkowe w przypadku, gdy w polu Poziom 

1 w obszarze Choroba zakaźna Użytkownik wybierze Inna choroba zakaźna; 

 W obszarze Patogen: 
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o Poziom 1 – pole obowiązkowe, wypełniane jest jedną wartością z listy 

rozwijanej, możliwe jest ograniczenie liczby pozycji na liście - Użytkownik musi 

wprowadzić minimum 1 znak, przez co system zawęzi listę do pozycji 

odpowiadających wprowadzonym wartościom; 

o Poziom 2 – pole obowiązkowe, wypełniane jest jedną wartością z listy 

rozwijanej. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wprowadzonej w polu 

Poziom 1 w obszarze Patogen; po wpisaniu minimum 1 znaku, lista zostanie 

ograniczona wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną wartością; 

o Poziom 3 – pole obowiązkowe, wypełniane wartością wybieraną z listy 

rozwijanej. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wprowadzonych w 

polach Poziom 1 i Poziom 2 w obszarze Patogen; po wprowadzeniu minimum 1 

znaku, lista zostanie ograniczona wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną 

wartością; 

o Inne – pole uzupełniane ręcznie, obowiązkowe w przypadku, gdy w polu Poziom 

1 w obszarze Patogen Użytkownik wybierze Inny patogen; 

 Kod ICD-10 i określenie słowne – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za pomocą 

funkcji Pobierz kod ICD - 10 (funkcja została omówiona w dalszej części niniejszego 

podrozdziału). Po wprowadzeniu minimum 3 znaków zostanie wyświetlona lista 

podpowiedzi, ograniczona wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną wartością. 

Wartość 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;  

 Inne przypadki – nieobowiązkowe pole tekstowe; 

 Data rozpoznania – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Czy pacjent hospitalizowany – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną 

z wartości: Tak, Nie; 

 Zakażenie szpitalne – obowiązkowe pole wyboru widoczne w przypadku, gdy w polu 

Czy pacjent hospitalizowany wybrano wartość Tak. Należy zaznaczyć jedną z wartości: 

Tak, Nie, Nie dotyczy; 
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Pole Kod ICD-10 i określenie słowne można uzupełnić wprowadzając wartość ręcznie lub 

może być ono wypełnione przy pomocy formularza. W tym celu należy wybrać funkcję 

Pobierz kod ICD-10. Po wyborze funkcji system wyświetli formularz przedstawiony na 

rysunku nr 34 

Rysunek 34 Wyszukiwanie kodu ICD-10 

 

Obsługa formularza wyszukiwania kodu ICD-10 została opisana w podrozdziale 3.7.7. 

Wyszukanie kodu ICD-10 na stronie nr 241. 

W sekcji Data zachorowania/pierwszych objawów znajdują się następujące pola: 

 Data dokładna – pole obowiązkowe, jeśli niewypełnione zostanie pole Data 

przybliżona; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy 

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

z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Godzina – wartość pola wprowadzana ręcznie;  

 Data przybliżona – pole obowiązkowe, jeśli nie zostanie wypełnione pole Data 

dokładna; w polu Rok należy wprowadzić rok wystąpienia pierwszych 

objawów/zachorowania pacjenta, pole Miesiąc jest wartością wybieraną z listy, na 

której znajduje się 12 miesięcy; 

 Nastąpił zgon - pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy nastąpił zgon pacjenta; 

zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie sekcji Przyczyny zgonu;  

W sekcji Przyczyny zgonu (widocznej, jeśli w sekcji Data zachorowania/pierwszych 

objawów zgłaszający zaznaczył pole Nastąpił zgon) znajdują się następujące pola: 
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 Data zgonu – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, 

w którym należy wybrać prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty 

ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 W obszarze Przyczyna wyjściowa zgonu: 

o Kod ICD-10 i określenie słowne – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana 

ręcznie lub za pomocą funkcji Pobierz kod ICD - 10 (sposób jej działania został 

omówiony we wcześniejszej części niniejszego podrozdziału), wartość 

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; 

o Inne przypadki – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 W obszarze Przyczyna wtórna zgonu: 

o Kod ICD-10 i określenie słowne – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za 

pomocą funkcji Pobierz kod ICD - 10 (sposób jej działania został omówiony we 

wcześniejszej części niniejszego podrozdziału), wartość 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; 

o Inne przypadki – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

 W obszarze Przyczyna bezpośrednia zgonu: 

o Kod ICD-10 i określenie słowne – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za 

pomocą funkcji Pobierz kod ICD - 10 (sposób jej działania został omówiony we 

wcześniejszej części niniejszego podrozdziału), wartość 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; 

o Inne przypadki – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

Kolejna wyświetlana w formularzu B. sekcja – Szczepienia, widoczna jest w przypadku, 

gdy Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w obszarze Choroba zakaźna w polu 

Poziom 1, wybrał z listy wartość inną niż: zakażenie HIV / AIDS, kiła, rzeżączka. W sekcji 

Szczepienia znajdują się następujące pola: 
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 Szczepienia – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną z wartości: Tak, Nie, 

Nie dotyczy; 

 Nazwa szczepionki – pole obowiązkowe, jeśli w polu Szczepienia zaznaczono Tak. 

Pole uzupełniane jest poprzez wywołanie funkcji Wyszukaj szczepionkę (omówioną w 

dalszej części niniejszego podrozdziału);  

 Liczba dawek – pole obowiązkowe, jeśli w polu Szczepienia zaznaczono Tak. Można 

wprowadzić maksymalnie 3 cyfry; 

 Data ostatniego szczepienia - pole obowiązkowe, jeśli w polu Szczepienia zaznaczono 

Tak, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy zaznaczyć 

prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie 

z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

Po wybraniu funkcji Wyszukaj szczepionkę system wyświetla formularz przedstawiony na 

rysunku nr 35. 

Rysunek 35 Formularz wyszukiwania szczepionki 

 

Obsługa formularza wyszukiwania szczepionki została opisana w podrozdziale 3.7.3.  

Wyszukanie leku na stronie nr 228. 
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Kolejna wyświetlana w formularzu B. sekcja – Dalsza diagnostyka i leczenie, widoczna 

jest w przypadku, gdy Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w polu Czy pacjent 

hospitalizowany wskazał wartość Nie. W sekcji Dalsza diagnostyka i leczenie znajdują się 

następujące pola: 

 Pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym – obowiązkowe pole wyboru, można 

zaznaczyć: Tak, Nie, Nie dotyczy; 

 Skierowano do szpitala – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie 

obszaru Szpital, w którym znajdują się następujące pola: 

o Nazwa – pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj 

szpital; 

o Województwo - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję 

Wyszukaj szpital; 

o Kod pocztowy - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję 

Wyszukaj szpital; 

o Nazwa poczty - pole nieobowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję 

Wyszukaj szpital; 

o Powiat - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj 

szpital; 

o Gmina - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj 

szpital; 

o Miejscowość - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję 

Wyszukaj szpital; 

o Ulica - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj 

szpital; 

o Nr domu - pole obowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj 

szpital; 

o Nr lokalu – pole nieobowiązkowe, wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję 

Wyszukaj szpital; 
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Powyższe pola można uzupełnić ręcznie lub mogą zostać wypełnione przez system. 

W tym celu należy wybrać funkcjonalność Wyszukaj szpital. Po wyborze 

funkcjonalności system wyświetli formularz przedstawiony na rysunku nr 36. 

Rysunek 36 Formularz wyszukiwania szpitala 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 

3.7.2. Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy szpital nie znajduje 

się w rejestrze usługodawców dostępnych pod funkcjonalnością Wyszukaj 

szpital. Po zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych szpitala 

uzupełnić ręcznie. 

Kolejna wyświetlana w formularzu B. sekcja – Miejsce hospitalizacji, widoczna jest 

w przypadku, gdy Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w polu Czy pacjent 

hospitalizowany wskazał wartość Tak (w takim przypadku omawiana wyżej sekcja Dalsza 

diagnostyka i leczenie nie zostanie wyświetlona). W sekcji Miejsce hospitalizacji znajdują 

się następujące pola: 
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 Nazwa – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji 

Wyszukaj szpital; 

 Kod pocztowy – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji 

Wyszukaj szpital; 

 Nazwa poczty – pole nieobowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji 

Wyszukaj szpital; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji 

Wyszukaj szpital; 

 Ulica – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

 Nr domu – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

 Nr lokalu – pole nieobowiązkowe, wartość wprowadzana za pomocą funkcji Wyszukaj 

szpital; 

Powyższe pola należy uzupełnić przy użyciu funkcji Wyszukaj szpital. Po jej wybraniu 

system wyświetli formularz Wyszukiwania usługodawcy. Obsługa formularza 

wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. Wyszukanie 

usługodawcy na stronie nr 223. 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy szpital nie znajduje się w 

rejestrze usługodawców dostępnych pod funkcjonalnością Wyszukaj szpital. Po 

zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych szpitala uzupełnić ręcznie. 

W sekcji Nazwa i adres miejsca pracy lub nauki (dla dzieci: żłobek, przedszkole, szkoła) 

znajdują się następujące pola: 

 Nazwa – wartość pola uzupełniane ręcznie;  
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 Województwo – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Kod pocztowy – wartość pola uzupełniane ręcznie, zgodnie ze wzorem XX-XXX; 

 Nazwa poczty – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Powiat – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Gmina – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Miejscowość – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Ulica – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

W sekcji Podstawa rozpoznania/podejrzenia znajdują się następujące pola: 

 Rodzaj zgłoszenia – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną z wartości: 

Rozpoznanie, Podejrzenie; 

 Badania mikrobiologiczno-serologiczne – pole wyboru; 

 Objawy kliniczne – pole wyboru; 

 Inne badania laboratoryjne – pole wyboru; 

 Inne – pole wyboru; po jego zaznaczeniu pojawia się pole tekstowe opis; 

 Przesłanki epidemiologiczne – pole wyboru; 

 Styczność z chorym lub zakażonym – pole widoczne, gdy zaznaczone zostało pole 

Przesłanki epidemiologiczne; 

 Zachorowanie w ognisku – pole widoczne, gdy zaznaczone zostało pole Przesłanki 

epidemiologiczne; 

 Pobyt za granicą – pole widoczne, gdy zaznaczone zostało pole Przesłanki 

epidemiologiczne. Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie następujących pól: 

o Data powrotu do Polski – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, 

w którym należy zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania 

daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

o Kraje pobytu – pole uzupełniane ręcznie; 
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Kolejna wyświetlana w formularzu B. sekcja – Gruźlica, widoczna jest w przypadku, gdy 

Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w polu Poziom 1 obszaru Choroba zakaźna  

wskazał wartość gruźlica i inne mykobakteriozy. W sekcji Gruźlica znajdują się 

następujące pola: 

 Numer rejestru – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Liczba osób współzamieszkujących – wartość wpisywana ręcznie, w polu można 

wpisać maksymalnie 2 cyfry; 

 W obszarze Lokalizacja i stan bakteriologiczny choroby – obowiązkowo należy 

zaznaczyć jedno z poniższych pól: 

o Płucna nowe zachorowanie – pole wyboru, można zaznaczyć wartość: BK+, BK-; 

o Płucna Wznowa – pole wyboru, można zaznaczyć wartość: BK+, BK-; 

o Pozapłucna nowe zachorowanie – pole wyboru, można zaznaczyć wartość: BK+, 

BK-; 

o Pozapłucna Wznowa – pole wyboru, można zaznaczyć wartość: BK+, BK-; 

 Poprzednie rozpoznanie gruźlicy – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Poprzednie leczenie przeciwprątkowe – pole wyboru, można zaznaczyć: nieleczony, 

leczony prawidłowo, leczony nieprawidłowo, brak danych;  

 Szczepionka BGC – wykonanie – pole wyboru, można zaznaczyć: wykonano, nie 

wykonano; 

 Szczepionka BGC – blizna – pole wyboru, można zaznaczyć: blizna, brak blizny; 

 OT – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną z wartości: wykonano, nie 

wykonano;  

 OT – rozmiar nacieku – wartość wprowadzana ręcznie, pole obowiązkowe, jeżeli 

w polu OT zaznaczono wartość wykonano; 

 Styczność z gruźlicą: obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną z wartości: 

aktualna, zakończona, nie stwierdzono styczności, brak danych; 
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 Badania bakteriologiczne plwociny bakterioskopia/rozmaz – pole obowiązkowe 

w przypadku, gdy żadna z wartości do wyboru w polu Badania bakteriologiczne 

plwociny – posiew/hodowla nie zostanie zaznaczona. W polu Badania 

bakteriologiczne plwociny bakterioskopia/rozmaz zaznaczyć można: dodatnia BK(+), 

ujemna BK (-), wykonano – brak wyników, nie wykonano; 

 Badania bakteriologiczne plwociny – posiew/hodowla – pole obowiązkowe 

w przypadku, gdy żadna z wartości do wyboru w polu Badania bakteriologiczne 

plwociny – bakterioskopia/rozmaz nie zostanie zaznaczona. W polu Badania 

bakteriologiczne plwociny posiew/hodowla zaznaczyć można: dodatnia BK(+), 

ujemna BK (-), wykonano – brak wyników, nie wykonano; 

 Badania histopatologiczne – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną 

z wartości: wykonano, potwierdzono gruźlicę, nie potwierdzono, nie wykonano; 

 Inne badania bakteriologiczne – wartość uzupełniana ręcznie; 

 W obszarze Metody wykrycia chorego na gruźlicę – obowiązkowe jest zaznaczenie 

minimum jednego pola:  

o z objawów chorobowych – pole wyboru;  

o ze styczności z chorym – pole wyboru; 

o w badaniu grup ryzyka (z wyłączeniem styczności z chorym) – pole wyboru; 

o w innych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe) – pole wyboru; 

o przy hospitalizacji – pole wyboru; 

o w badaniu sekcyjnym – pole wyboru; 

o w innych badaniach – pole wyboru; 

 Kontakt ze zwierzętami gospodarskimi – pole wyboru, można zaznaczyć jedną 

z wartości: Tak, Nie; 

Kolejna wyświetlana w formularzu B. sekcja – Choroba przenoszona drogą płciową, 

widoczna jest w przypadku, gdy Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w polu 

Poziom 1 obszaru Choroba zakaźna wskazał wartość kiła lub rzeżączka. W sekcji Choroba 

przenoszona drogą płciową znajdują się następujące pola: 

 Leczony na obecną chorobę – obowiązkowe pole wyboru; zaznaczenie powoduje 

wyświetlenie tekstowego pola Podać gdzie; 
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 Podać gdzie – wartość wprowadzana ręcznie; pole staje się widoczne, gdy zaznaczono 

opcję Leczony na obecną chorobę; 

 W obszarze Przebyte choroby weneryczne wg klasyfikacji ICD-10 znajdują się 

następujące pola: 

o Kod – Opis słowny – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za pomocą funkcji 

Pobierz kod ICD-10 (sposób jej działania został omówiony we wcześniejszej 

części niniejszego podrozdziału), wartość 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; 

o Data – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy 

zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

o Inne przypadki – pole wypełniane ręcznie; 

o Kod – Opis słowny – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za pomocą funkcji 

Pobierz kod ICD - 10 (sposób jej działania został omówiony we wcześniejszej 

części niniejszego podrozdziału), wartość 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; 

o Data – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy 

zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

o Inne przypadki – pole wypełniane ręcznie; 

o Kod – Opis słowny – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za pomocą funkcji 

Pobierz kod ICD - 10 (sposób jej działania został omówiony we wcześniejszej 

części niniejszego podrozdziału), wartość 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; 

o Data – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy 

zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

o Inne przypadki – pole wypełniane ręcznie; 
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 Droga nabycia zakażenia – obowiązkowe pole wyboru; należy zaznaczyć jedno 

spośród następujących pól: kontakt homoseksualny, kontakt heteroseksualny, 

kontakt seksualny brak danych, wstrzyknięcie narkotyku, wertykalna, transfuzja 

krwi/preparatów krwiopochodnych, jatrogenna, inna; przy czym po wybraniu pola 

inna pojawi się obowiązkowe pole tekstowe Inna droga nabycia zakażenia, w którym 

należy podać opis. 

 Chorego – nieobowiązkowa lista rozwijalna. Dostępne wartości na liście: objęto 

leczeniem, skierowano do szpitala. Po wybraniu jednej z wymienionych wartości, 

pojawi się dodatkowy obszar Szpital. W obszarze Szpital system prezentuje 

następujące pola: 

o Nazwa – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Województwo – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Kod pocztowy – pole wypełniane ręcznie, zgodnie ze wzorem ##–### lub 

poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Nazwa poczty – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Powiat – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Gmina – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Miejscowość – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Ulica – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Nr domu – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

o Nr lokalu – pole wypełniane ręcznie lub poprzez funkcję Wyszukaj szpital; 

Powyższe pola można uzupełnić ręcznie lub mogą zostać wypełnione przez system. Aby 

zaciągnąć dane z systemu, należy wybrać funkcjonalność Wyszukaj szpital. Sposób 

działania tej funkcjonalności został opisany we wcześniejszym fragmencie niniejszego 

rozdziału. Aby uzupełnić dane ręcznie, należy zaznaczyć pole Spoza rejestru: 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy szpital nie znajduje 

się w rejestrze usługodawców dostępnych pod funkcjonalnością Wyszukaj 

szpital. Po zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych szpitala 

uzupełnić ręcznie. 
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Dwie ostatnie wyświetlane w formularzu B. sekcje – Nowo wykryte zakażenie ludzkim 

wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz Dane epidemiologiczne, wyświetlane są 

w przypadku, gdy Użytkownik w sekcji Dane choroby zakaźnej w polu Poziom 1 obszaru 

Choroba zakaźna wskazał wartość zakażenie HIV / AIDS.  

W sekcji Nowo wykryte zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 

znajdują się następujące pola: 

 W obszarze Badanie potwierdzające: 

o Numer badania – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

o Data badania – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

kalendarz, w którym należy wybrać prawidłową datę. Istnieje także możliwość 

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Metoda – obowiązkowe pole wyboru; należy wybrać jedno z następujących pól: 

western-blot, badanie wirusologiczne, badanie molekularne, inne; 

 Metoda – inne – pole obowiązkowe, uzupełniane ręcznie, wyświetlane, jeśli w polu 

Metoda Użytkownik zaznaczył inne; 

 Jednostka zlecająca badanie – nazwa – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Jednostka zlecająca badanie – telefon – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Laboratorium potwierdzające – nazwa – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Laboratorium potwierdzające – telefon – wartość pola uzupełniane ręcznie; 

 Stan kliniczny przy rozpoznaniu HIV – pole wyboru, można zaznaczyć jedną 

z następujących wartości: ARS, zakażenie bezobjawowe, objawy choroby HIV nie-

AIDS, AIDS; 

 Choroby wskazujące na AIDS rozpoznane metodą definitywną – w polach od 1 do 4 

można wprowadzić kod ICD-10 i określenie słowne metod definitywnych. Po 

wprowadzeniu ręcznie 3 pierwszych znaków, wyświetlona zostanie lista zawężona do 

pozycji odpowiadających wprowadzonym wartościom, 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  

 Choroby wskazujące na AIDS rozpoznane metodą prawdopodobną – w polach od 1 

do 4 można wprowadzić kod ICD-10 i określenie słowne metod prawdopodobnych. Po 
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wprowadzeniu ręcznie 3 pierwszych znaków, wyświetlona zostanie lista zawężona do 

pozycji odpowiadających wprowadzonym wartościom, 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 

 W obszarze zgon osoby zakażonej – przyczyna podejrzenia lub rozpoznania zgonu:  

o Kod ICD-10 i określenie słowne – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za 

pomocą funkcji Pobierz kod ICD-10 (sposób jej działania został opisany w 

podrozdziale 3.7.7. Wyszukanie kodu ICD-10 na stronie nr 241), wartość 

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;  

o Inne przypadki – wartość pola wprowadzana ręcznie; 

o Data – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy 

zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, 

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

W sekcji Dane epidemiologiczne znajdują się następujące pola: 

 W obszarze Badanie w kierunku HIV: 

o Data ostatniego ujemnego badania – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

o Data pierwszego dodatniego badania – po kliknięciu w pole wyświetlony 

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

możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: 

rrrr-mm-dd; 

o AIDS: data rozpoznania pierwszego epizodu – po kliknięciu w pole wyświetlony 

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

możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: 

rrrr-mm-dd; 

o Liczba komórek CD4 w odstępie 3 miesięcy od rozpoznania HIV/AIDS – wartość 

wprowadzana ręcznie, możliwe jest wprowadzenie jedynie cyfr; 
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 Leczenie ARV przed rozpoznaniem AIDS/zgonem – pole wyboru, można wybrać jedną 

z następujących wartości: Tak, Nie, Nie wiadomo; 

 Przynależność do grup szczególnie narażonych – pole wyboru, można zaznaczyć 

jedną z następujących wartości: IDU, MSM/WSW, CSW, Pracownicy ochrony 

zdrowia/personel medyczny; 

 Drogi nabycia zakażenia – pole wyboru, można zaznaczyć jedną z następujących 

wartości: kontakt homoseksualny, kontakt heteroseksualny, kontakt seksualny, brak 

danych, wstrzyknięcie narkotyku, wertykalna, transfuzja krwi/preparatów 

krwiopochodnych, jatrogenna, inna; 

 Drogi nabycia zakażenia – inna – pole tekstowe widoczne, gdy w polu Drogi nabycia 

zakażenia wskazano wartość Inna;  

 Inne choroby przenoszone drogą płciową – wartość pola uzupełniana ręcznie lub za 

pomocą funkcji Pobierz kod ICD-10 (sposób jej działania został opisany w 

podrozdziale 3.7.7. Wyszukanie kodu ICD-10 na stronie nr 241). Wartość 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; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 37 Fragment części B. formularza (Dane choroby zakaźnej) 

 

 Poprzednia – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza – części A.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

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

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych.  

 

Po poprawnej walidacji danych system wyświetli część C. formularza  – Dane  

identyfikacyjne. 
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3.1.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system po prawej stronie ekranu 

wyświetli informacje o brakujących danych. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną 

wyróżnione czerwoną ramką. 

Rysunek 38 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić komunikaty przedstawione poniżej. 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól Poziom 1 i/lub Poziom 2 w obszarze Choroba 

zakaźna w sekcji Dane choroby zakaźnej powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 39 Komunikat błędu dla pól „Poziom 1” i „Poziom 2” w obszarze Choroba zakaźna w 
sekcji Dane choroby zakaźnej  

 

 Brak wypełnienia pola Inne w obszarze Choroba zakaźna, jeżeli w polu Poziom 1 

Użytkownik z listy wybrał „Inna choroba zakaźna”, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 
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Rysunek 40 Komunikat błędu dla pola „Inne” w obszarze Choroba zakaźna 

 

 Niewybranie jednej z możliwych wartości (Tak lub Nie) dla pola Czy pacjent 

hospitalizowany w sekcji Dane choroby zakaźnej, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 41 Komunikat błędu, gdy nie wybrano wartości pola „Czy pacjent hospitalizowany” w 
sekcji „Dane choroby zakaźnej” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (Tak, Nie, Nie dotyczy) dla pola 

Zakażenie szpitalne w sekcji Dane choroby zakaźnej, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 42 Komunikat błędu, gdy nie wybrano wartości pola „Zakażenie szpitalne” w sekcji 
„Dane choroby zakaźnej” 

 

 Brak wypełnienia obowiązkowego pola Data dokładna w sekcji Data 

zachorowania/pierwszych objawów skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 43 Komunikat błędu dla pola „Data dokładna” w sekcji „Data 
zachorowania/pierwszych objawów” 

 

 Brak wypełnienia pola Rok w obszarze Data przybliżona w sekcji Data 

zachorowania/pierwszych objawów skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 44 Komunikat błędu dla pola „Rok” w sekcji „Data zachorowania/pierwszych 
objawów” 

 

 Brak wypełnienia pola Data zgonu w sekcji Przyczyny zgonu, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 45 Komunikat błędu dla pola „Data zgonu” w sekcji „Przyczyny zgonu” 

  

 Brak wypełnienia pola Przyczyna wyjściowa zgonu Kod ICD-10 i określenie słowne w 

sekcji Przyczyny zgonu, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 46 Komunikat błędu dla pola „Przyczyna wyjściowa zgonu Kod ICD-10 i określenie 
słowne” w sekcji „Przyczyny zgonu” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (Tak, Nie, Nie dotyczy) dla pola 

Szczepienia w sekcji Szczepienia, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 47 Komunikat błędu dla pola „Szczepienia” w sekcji Szczepienia 

 

 Brak wypełnienia jednego z pól: Nazwa szczepionki, Liczba dawek, Data ostatniego 

szczepienia w sekcji Szczepienia, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 48 Komunikat błędu dla pól „Nazwa szczepionki”, „Liczba dawek” i „Data ostatniego 
szczepienia” w sekcji „Szczepienia” 
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 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (Tak, Nie, Nie dotyczy) dla pola Pozostaje 

w leczeniu ambulatoryjnym w sekcji Dalsza diagnostyka i leczenie, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 49 Komunikat błędu dla pola „Pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym” w sekcji „Dalsza 
diagnostyka i leczenie” 

 

 Brak wypełnienia jednego z pól: Nazwa, Województwo, Kod pocztowy, Powiat, 

Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu w obszarze Szpital sekcji Dalsza diagnostyka 

i leczenie, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 50 Komunikat błędu wyświetlany przy niewypełnieniu obowiązkowych pól w obszarze 
„Szpital” w sekcji „Dalsza diagnostyka i leczenie”  

 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól w sekcji Miejsce hospitalizacji, skutkuje 

wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 51 Komunikat błędu wyświetlany w przypadku niewypełnienia pól w sekcji „Miejsce 
hospitalizacji” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (Rozpoznanie, Podejrzenie) dla pola 

Rodzaj zgłoszenia w sekcji Podstawa rozpoznania/podejrzenia, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 52 Komunikat błędu dla pola „Rodzaj zgłoszenia” w sekcji „Podstawa 
rozpoznania/podejrzenia” 
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 Brak wypełnienia pola Numer rejestru w sekcji Gruźlica, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 53 Komunikat błędu dla pola „Numer rejestru” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (BK+, BK-) dla pola Płucna nowe 

zachorowanie lub możliwych wartości (BK+, BK-) dla pola Pozapłucna nowe 

zachorowanie w sekcji Gruźlica, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 54 Komunikat błędu dla pól „Płucna nowe zachorowanie” i „Poza płucna nowe 
zachorowanie” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (wykonano, nie wykonano) dla pola OT 

w sekcji Gruźlica, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 55 Komunikat błędu dla pola „OT” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Brak wypełnienia pola OT – rozmiar nacieku w sekcji Gruźlica, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 56 Komunikat błędu dla pola „OT – rozmiar nacieku” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (aktualna, zakończona, nie stwierdzono 

styczności, brak danych) dla pola Styczność z gruźlicą w sekcji Gruźlica, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 57 Komunikat błędu dla pola „Styczność z gruźlicą” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (dodatnia BK(+), ujemna BK (-), 

wykonano – brak wyników, nie wykonano) dla pola Badania bakteriologiczne 

plwociny - bakterioskopia/rozmaz lub niezaznaczenie jednej z możliwych wartości 

(dodatnia BK(+), ujemna BK (-), wykonano – brak wyników, nie wykonano) dla pola 

Badania bakteriologiczne plwociny - posiew/hodowla w sekcji Gruźlica, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 58 Komunikat błędu dla pól „Badania bakteriologiczne plwociny - 
bakterioskopia/rozmaz” i „Badania bakteriologiczne plwociny - posiew/hodowla” w sekcji 

„Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości (wykonano, potwierdzono gruźlicę, nie 

potwierdzono, nie wykonano) dla pola Badania histopatologiczne w sekcji Gruźlica, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 59 Komunikat błędu dla pola „Badania histopatologiczne” w sekcji „Gruźlica” 

 

 Niezaznaczenie minimum jednego z pól w obszarze Metody wykrycia chorego na 

gruźlicę w sekcji Gruźlica, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 60 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia minimum jednego pola z obszaru 
Metody wykrycia chorego na gruźlicę w sekcji Gruźlica 

 

 Brak wypełnienia pola Podać gdzie w sekcji Choroba przenoszona drogą płciową, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 61 Komunikat błędu dla pola „Podać gdzie” w sekcji Choroba przenoszona drogą 
płciową 

 

 Niezaznaczenie jednej z możliwych wartości dla pola Droga nabycia zakażenia w 

sekcji Choroba przenoszona drogą płciową, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 62 Komunikat błędu dla pola „Droga nabycia zakażenia” w sekcji „Choroba 
przenoszona drogą płciową” 

 

 Brak wypełnienia pola Inna droga nabycia zakażenia w sekcji Choroba przenoszona 

drogą płciową, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 63 Komunikat błędu dla pola „Inna droga nabycia zakażenia” w sekcji „Choroba 
przenoszona drogą płciową” 

  

 Brak wypełnienia pola Numer badania i/lub pola Data badania w sekcji Nowo 

wykryte zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 64 Komunikat błędu dla pól „Numer badania” i „Data badania” w sekcji Nowo wykryte 
zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 

 

 Niezaznaczenie jednej z wartości dla pola Metoda w sekcji Nowo wykryte zakażenie 

ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 65 Komunikat błędu dla pola „Metoda” w sekcji Nowo wykryte zakażenie ludzkim 
wirusem niedoboru odporności (HIV) 

 

 Brak wypełnienia pola Metoda – inne w sekcji Nowo wykryte zakażenie ludzkim 

wirusem niedoboru odporności (HIV), skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 66 Komunikat błędu dla pola „Metoda” - inne w sekcji Nowo wykryte zakażenie 
ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 

 

3.1.5.  Część C. formularza – Dane identyfikacyjne 

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

wyświetla część C. Dane identyfikacyjne, którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 67. 
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Rysunek 67 Rejestracja ZLK – fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne). 

 

W sekcji Adresat – dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajdują się 

następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer domu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer lokalu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 
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Powyższe pola uzupełniane są automatycznie przez system. Dane adresata opcjonalnie 

mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Zmień adresata – jej 

użycie powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 68. 

Rysunek 68 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 3.7.1. Wyszukanie adresata na 

stronie nr 220.  

W sekcji Adresat – dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajduje się pole 

wyboru Dodaj odbiorcę dodatkowego, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie 

następujących pól: 

 Nazwa – pole nieedytowalne;  

 Województwo – pole nieedytowalne; 

 Powiat – pole nieedytowalne; 

 Gmina – pole nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole nieedytowalne; 

 Ulica – pole nieedytowalne; 

 Numer domu – pole nieedytowalne; 

 Numer lokalu – pole nieedytowalne; 
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Powyższe dane adresata dodatkowego muszą być wyszukane i pobrane przez 

Użytkownika poprzez wywołanie funkcji Zmień adresata – spowoduje to wyświetlenie 

identycznego formularza, jak na Rysunek 68 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 

3.7.1. Wyszukanie adresata na stronie nr 220.  

Dla zgłoszeń, w których w części B. Dane choroby zakaźnej Użytkownik wskazał w sekcji 

Dane choroby zakaźnej w polu Poziom 1 chorobę: gruźlica, system automatycznie 

wyświetla uzupełnione dane odbiorcy dodatkowego, jakim zawsze jest Instytut Gruźlicy i 

Chorób Płuc. W tym przypadku nie ma możliwości zmiany odbiorcy dodatkowego ani jego 

usunięcia. 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego zgłoszenie wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie 

kontekstu zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić 

poprzez wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony na Rysunek 

69 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie. 

Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 

Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 
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o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 69. 
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Rysunek 69 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

W sekcji Dane osoby dokonującej zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Imię – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne, prezentowana jest lista 
specjalizacji Użytkownika zgłaszającego; 

 Nr prawa wykonywania zawodu – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 
opcje: 

Rysunek 70 Fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne) 
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 Poprzednia – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla Podsumowanie. 

3.1.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione 

czerwoną ramką. 

Rysunek 71 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia następujących pól: Nazwa, Województwo, Powiat, Gmina, 

Miejscowość, Nazwa ulicy, Numer domu, Numer lokalu w sekcji Adresat – dane 

PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 72 Komunikat błędu, gdy nie wypełniono minimum jednego pola sekcji „Adresat - 
dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie” 

 

 Brak wskazanego usługodawcy w sekcji Dane podmiotu nadającego zgłoszenie 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 73 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 

 

3.1.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

wyświetla ostatnią część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 74. 

Rysunek 74 Końcowa część formularza - Podsumowanie 
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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; 

 Poprzednia – 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. 

Po wybraniu funkcjonalności Zgłoś i poprawnej walidacji wprowadzonych danych, system 

prezentuje okienko z wyborem sposobu podpisu zgłoszenia: 

Rysunek 75 Wybór rodzaju podpisu  

 

Istnieje możliwość podpisania zgłoszenia na dwa sposoby: 

 Podpis ePUAP – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia za 

pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP; 

 Podpis kwalifikowany – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia 

za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Po pomyślnym przejściu procesu podpisu i wysłania zgłoszenia, system zaprezentuje 

komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 
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Rysunek 76 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.2.  Rejestracja zgłoszenia ZLB 

Celem procesu jest wprowadzenie i zarejestrowanie z poziomu interfejsu użytkownika 

zgłoszenia ZLB. Aby zarejestrować zgłoszenie ZLB, należy z menu Rejestracja zgłoszeń 

wybrać funkcjonalność ZLB Zgłoszenie dodatkowego wyniku badań laboratoryjnych. 

Rysunek 77 Wybór zgłoszenia ZLB   

 

Wyświetlony zostanie wówczas formularz do obsługi zgłoszeń ZLB.  
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Rysunek 78 Formularz obsługi zgłoszeń ZLB  

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia ZLB. Formularz składa się  

z czterech części: 

 A. Dane badanej osoby 

 B. Wyniki badania 

 C. Dane identyfikacyjne 

 Podsumowanie 

Po wprowadzeniu danych do każdej z części formularza i próbie przejścia do kolejnej, 

system waliduje dane wprowadzone przez Użytkownika. 

3.2.1.  Część „A” formularza – Dane badanej osoby 

Na poniższym widoku przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji 

zgłoszenia ZLB.  
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Rysunek 79 Rejestracja ZLB – część „A” formularza (Dane badanej osoby). 

 

Obszar Dane identyfikacyjne zawiera następujące pola: 

 Nazwisko – pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Imię – pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Data urodzenia – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym 

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

zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 PESEL – pole jest obowiązkowe, chyba że choremu nie nadano numeru PESEL, wtedy 

obowiązkowe jest pole Nr identyfikacyjny innego dokumentu; wartość pola PESEL 

uzupełniana jest ręcznie, system waliduje, czy wprowadzono 11 cyfr; 

 Nr identyfikacyjny innego dokumentu – pole jest obowiązkowe, jeśli choremu nie 

nadano numeru PESEL – pole PESEL w takim przypadku pozostaje puste; wartość pola 

Nr identyfikacyjny innego dokumentu uzupełniania jest ręcznie; 
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 Obywatelstwo (kraj) – wartość pola wybierana jest z listy. Dostępne wartości, to 

alfabetycznie ułożone nazwy państw, przy czym na pierwszej pozycji na liście znajduje 

się „Polska”; 

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

Sekcja Adres zamieszkania zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Województwo. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu 

Województwo; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu Powiat. 

Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Powiat; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym 

przycisk rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Gmina. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Gmina; 

Powyższe pola uzupełniane są poprzez wybór wartości z rozwijalnej listy, lub można je 

pobrać wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT (funkcjonalność opisana 

szczegółowo w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT). 

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

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

 Ulica – wartość pola uzupełniana jest ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola uzupełniana jest ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniana jest ręcznie; 

 Osoba bezdomna – pole wyboru, zaznaczane w przypadku, gdy pacjent jest osobą 

bezdomną; 

W zakresie danych adresowych chorego, obowiązkowe jest uzupełnienie pól: 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nr domu. W przypadku 

zaznaczenia pola Bezdomny obowiązkowe jest uzupełnienie pól: Województwo, Powiat, 

Gmina, Miejscowość. 
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Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: 

Rysunek 80 Fragment części „A” formularza (Dane badanej osoby) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 (Wyniki 

i badania). 

3.2.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system po prawej stronie ekranu 

wyświetli informacje o brakujących danych. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną 

wyróżnione czerwoną ramką. 

Rysunek 81 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 
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W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części A. system może 

wyświetlić komunikaty przedstawione poniżej: 

 Brak wypełnienia jednego z pól: PESEL, Numer dokumentu tożsamości, skutkuje 

pojawieniem się komunikatu:  

Rysunek 82 Komunikat błędu przy braku wypełnienia pola „PESEL” lub „Numer dokumentu 
tożsamości” 

 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól Imię i Nazwisko, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 83 Komunikat błędu dla pól „Imię” i „Nazwisko”  

 

 Jeżeli w polu PESEL nie jest wprowadzone 11 cyfr (system nie pozwala na 

wprowadzanie innych znaków w tym polu), system prezentuje komunikat: 

Rysunek 84 Komunikat błędu dla niepoprawnie wypełnionego pola „PESEL” 

 

3.2.3.  Część B. formularza – Wyniki badania 

Po prawidłowej walidacji danych wprowadzonych w części „A” formularza, system 

wyświetla część B. formularza (Wyniki badania), który został przedstawiony na rysunku 

nr 85. 
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Rysunek 85 Część B. formularza (Wyniki badania) 

 

W sekcji Dane ogólne znajdują się następujące pola: 

 W obszarze Choroba zakaźna: 

o Poziom 1 – pole obowiązkowe, wybierana jest jedna wartość z listy, na której 

umieszczone są choroby zakaźne; możliwe jest ograniczenie liczby pozycji na 

liście – Użytkownik musi wprowadzić minimum 1 znak, przez co system zawęzi 

listę do pozycji odpowiadających wprowadzonym wartościom; 

o Poziom 2 – pole obowiązkowe, wybierana jest jedna wartość z listy, która 

zostaje zawężona do wartości odpowiadających dokonanemu w polu Poziom 1 

wyborowi; po wprowadzeniu minimum 1 znaku, lista zostanie ograniczona 

wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną wartością;  

o Inne – pole uzupełniane ręcznie, obowiązkowe w przypadku, gdy w polu Poziom 

1 w obszarze Choroba zakaźna Użytkownik wybierze Inna choroba zakaźna; 
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 W obszarze Patogen: 

o Poziom 1 – pole obowiązkowe, wypełniane jest jedną wartością z listy 

rozwijanej, możliwe jest ograniczenie liczby pozycji na liście – Użytkownik musi 

wprowadzić minimum 1 znak, przez co system zawęzi listę do pozycji 

odpowiadających wprowadzonym wartościom; 

o Poziom 2 – pole obowiązkowe, wypełniane jest jedną wartością z listy 

rozwijanej. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wprowadzonej w polu 

Poziom 1 w obszarze Patogen; po wpisaniu minimum 1 znaku, lista zostanie 

ograniczona wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną wartością; 

o Poziom 3 – pole obowiązkowe, wypełniane wartością wybieraną z listy 

rozwijanej. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wprowadzonych w 

polach Poziom 1 i Poziom 2 w obszarze Patogen; po wprowadzeniu minimum 1 

znaku, lista zostanie ograniczona wyłącznie do pozycji zgodnych z wprowadzoną 

wartością; 

o Inne – pole uzupełniane ręcznie, obowiązkowe w przypadku, gdy w polu Poziom 

1 w obszarze Patogen Użytkownik wybierze Inny patogen; 

 Niżej opisane pola widoczne są w przypadku, gdy w polu Poziom 1 w obszarze 

Choroba zakaźna Użytkownik wybierze wartość inną od: Zakażenie HIV/AIDS, 

Gruźlica i inne mykobakteriozy, Rzeżączka, Kiła;  

o Data uzyskania wyniku – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony 

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

możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: 

rrrr-mm-dd; 

o Badana próbka/materiał diagnostyczny – pole obowiązkowe, wartość 

wprowadzana ręcznie; 

o Metoda diagnostyczna – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć minimum 

jedną wartość: preparat bezpośredni, izolacja, badanie immunologiczne, 

badanie serologiczne, badanie molekularne, inne (wpisać jakie). Jeżeli 

zaznaczona zostanie wartość inne (wpisać jakie), należy ręcznie uzupełnić pole 

tekstowe wyświetlone pod wartością; 

W zależności od wartości wybranych przez Użytkownika z listy rozwijanej w polu Choroba 

zakaźna - Poziom 1, pod sekcją Dane ogólne wyświetlona zostanie sekcja odpowiadająca 
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dokonanemu wyborowi. Poniżej omówione zostały trzy dodatkowe formularze 

w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru (Zakażenie HIV/AIDS, Gruźlica 

i inne mykobakteriozy, Rzeżączka, Kiła). W przypadku, gdy Użytkownik wybrał inną 

pozycję na liście, dodatkowy formularz nie jest wyświetlany.  

Choroba zakaźna – HIV/AIDS  

Jeżeli w obszarze Dane ogólne Użytkownik w polu Poziom 1 (Choroba zakaźna) wybierze 

z listy „Zakażenie HIV/AIDS”, system wyświetli dodatkowy formularz Wyniki badania – 

HIV. 

W sekcji Wyniki badania – HIV znajdują się następujące pola: 

 Data uzyskania wyniku – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Numer badania – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Metoda diagnostyczna – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć minimum 

jedną wartość: western – blot, badanie wirusologiczne, badanie molekularne, inne 

(wpisać jakie). Jeżeli zaznaczona zostanie wartość inne (wpisać jakie), należy ręcznie 

uzupełnić pole tekstowe wyświetlone pod wartością; 

 Typ wirusa, obowiązkowo należy zaznaczyć minimum jedną z wartości: HIV – 1, HIV – 

2, nie określono; 

 W obszarze Podmiot leczniczy, który skierował na badanie znajdują się następujące 

pola:    

o Nazwa – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Województwo – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Kod pocztowy – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Nazwa poczty – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Powiat – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Gmina – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Miejscowość – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 

o Ulica – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj; 
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o Nr domu – pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj 

o Nr lokalu– pole nieedytowalne, uzupełniane funkcją Wyszukaj 

Pola z obszaru Podmiot leczniczy, który skierował na badanie można wypełnić za 

pomocą funkcji Wyszukaj. Po jej wybraniu system wyświetla formularz przedstawiony na 

rysunku nr 86. 

Rysunek 86 Wyszukiwanie podmiotu leczniczego, który skierował na badanie 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

Choroba zakaźna – gruźlica 

Jeżeli w obszarze Dane ogólne Użytkownik w polu Poziom 1 (obszaru Choroba zakaźna) 

wybierze z listy „Gruźlica i inne mykobakteriozy”, system wyświetli dodatkowy formularz 

Wyniki badania – gruźlica.  

W sekcji Wyniki badania – gruźlica znajdują się następujące pola: 
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 Data uzyskania wyniku – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Prątki chorobotwórcze – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Badana próbka/materiał diagnostyczny – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana 

ręcznie; 

 Metoda diagnostyczna – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć minimum 

jedną metodę diagnostyki: preparat bezpośredni, hodowla, badanie molekularne, 

inne (wpisać jakie). Jeżeli zaznaczona zostanie wartość inne (wpisać jakie), należy 

ręcznie uzupełnić pole tekstowe wyświetlone pod wartością. 

Choroba zakaźna – choroba zakaźna przenoszona drogą płciową 

Jeżeli w obszarze Dane ogólne Użytkownik w polu Poziom 1 (obszaru Choroba zakaźna) 

wybierze z listy „Rzeżączka” lub „Kiła”, system wyświetli dodatkowe sekcje: Rozpoznano - 

kiła, rzeżączka (pod sekcją Dane ogólne) oraz Inne informacje – kiła, rzeżączka (pod 

sekcją Uwagi). 

W sekcji Rozpoznano – kiła, rzeżączka znajdują się następujące pola: 

 Zakażenie drobnoustrojem przenoszonym drogą płciową – obowiązkowe pole 

tekstowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Data rozpoznania – pole obowiązkowe, po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Metoda diagnostyczna – obowiązkowo należy zaznaczyć minimum jedną metodę 

diagnostyczną: badanie serologiczne, badanie bakteriologiczne, preparat 

bezpośredni, Inne (wpisać jakie), materiał diagnostyczny (wpisać jaki). W przypadku 

zaznaczenia którejś z dwóch ostatnich wartości, obowiązkowo należy w polach 

tekstowych znajdujących się poniżej wpisać nazwę metody/materiału 

diagnostycznego. 

W sekcji Inne informacje – kiła, rzeżączka znajdują się następujące pola: 

 Data pobrania próby – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 
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 Pochodzenie badanej próby – obowiązkowe pole wyboru; należy zaznaczyć minimum 

jedną wartość: kobieta ciężarna, badanie przesiewowe, od chorego 

hospitalizowanego, została pobrana z innego powodu (jaki). Jeżeli zaznaczone 

zostanie wartość od chorego hospitalizowanego, należy w polu Adres szpitala wpisać 

adres placówki, w której próba została pobrana. Jeżeli zaznaczone zostanie pole 

została pobrana z innego powodu (jaki) w polu Powód pobrania należy wpisać 

powód;  

 Rozpoznanie będzie podlegało weryfikacji w krajowym ośrodku referencyjnym – 

pole wyboru, można zaznaczyć jedną z opcji: Tak lub Nie; 

 Nazwa krajowego ośrodka referencyjnego – wartość pola uzupełniana ręcznie;  

Kolejne, omawiane niżej sekcje są wyświetlane niezależnie od choroby zakaźnej 

wskazanej w sekcji Dane ogólne. 

W sekcji Informacje o próbce znajdują się następujące pola: 

 Data – po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy zaznaczyć 

prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie 

z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd;  

 Badana próbka pochodziła – pole wyboru, można wskazać jedną z wartości: od 

chorego hospitalizowanego, od chorego leczonego ambulatoryjnie. W przypadku 

wybrania wartości od chorego hospitalizowanego pojawi się dodatkowa sekcja Adres 

szpitala. 

W sekcji Adres szpitala, która pojawia się po wybraniu wartości od chorego 

hospitalizowanego w sekcji Informacje o próbce, znajdują się następujące pola: 

 Nazwa – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Województwo – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Kod pocztowy – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nazwa poczty – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Powiat – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Gmina – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Miejscowość – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 
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 Ulica – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nr domu – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nr lokalu – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

Powyższe pola można uzupełnić ręcznie lub mogą zostać wypełnione poprzez użycie 

funkcji Wyszukaj. Po wyborze tej funkcji system wyświetla formularz przedstawiony 

na rysunku nr 87. 

Rysunek 87 Formularz wyszukiwania szpitala 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 

3.7.2. Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy szpital nie znajduje się w 

rejestrze usługodawców dostępnych pod funkcjonalnością Wyszukaj szpital. Po 

zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych szpitala uzupełnić ręcznie. 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 76 z 342 

 

W sekcji Informacje o badaniu znajduje się pole Powód wykonania badania – 

obowiązkowe pole wyboru, należy wybrać minimum jedną z wartości: diagnostyka 

kliniczna, badanie pracownicze, ciąża, przyjęcie do szpitala, inne badanie przesiewowe, 

inny powód, jaki. Jeżeli zaznaczona zostanie wartość inny powód, jaki, należy ręcznie 

uzupełnić pole tekstowe wyświetlone pod wartością; 

W sekcji Nazwa i adres podmiotu, do którego wysłano materiał kliniczny znajdują się 

następujące pola: 

 Nazwa – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Województwo – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Kod pocztowy – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nazwa poczty – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Powiat – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Gmina – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Miejscowość – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Ulica – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nr domu – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

 Nr lokalu – pole uzupełniane ręcznie lub przy użyciu funkcji Wyszukaj; 

Powyższe pola można uzupełnić ręcznie lub mogą zostać wypełnione poprzez użycie 

funkcji Wyszukaj. Jej działanie zostało opisane we wcześniejszym fragmencie niniejszego 

rozdziału. 

W sekcji Oczekiwany kierunek i zakres dalszego badania znajdują się następujące pola: 

 Numer identyfikacyjny materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego 

czynnika chorobotwórczego – wartość pola wypełniana ręcznie; 

 Informacje o kierunku i zakresie dalszego badania – wartość pola wypełniana 

ręcznie; 

Ostatnią sekcją części B. formularza są Uwagi (jeżeli jako choroba zakaźna wprowadzono 

„Rzeżączka” lub „Kiła”, pod sekcją Uwagi wyświetlona zostanie jeszcze sekcja Inne 

informacje – kiła, rzeżączka, która została omówiona we wcześniejszej części 

podrozdziału). 
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W sekcji Uwagi znajduje się pole tekstowe W tym dodatkowe informacje istotne z 

punktu widzenia interpretacji uzyskanego dodatniego wyniku badania w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych – wartość pola należy wypełnić ręcznie; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 88 Fragment części B. formularza (Wyniki badania) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza - części A;  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 - Dane 

identyfikacyjne. 

3.2.4.  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 89 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia któregoś z pól: Poziom 1 lub Poziom 2 w obszarze Choroba zakaźna 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 90 Komunikat błędu dla pól: „Poziom 1” lub „Poziom 2” w obszarze Choroba zakaźna 

 

 Brak wypełnienia pola Inne w obszarze Choroba zakaźna, jeżeli w polu Poziom 1 

Użytkownik z listy wybrał „Inna choroba zakaźna”, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 91 Komunikat błędu dla pola „Inne” w obszarze Choroba zakaźna 
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 Brak wypełnienia któregoś z pól: Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3 w obszarze 

Patogen skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 92 Komunikat błędu dla pól: „Poziom 1”, „Poziom 2”, „Poziom 3” w obszarze Patogen 

 

 Brak wypełnienia pola Inne w obszarze Patogen, jeżeli w polu Poziom 1 Użytkownik z 

listy wybrał „Inny patogen”, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 93 Komunikat błędu dla pola „Inne” w obszarze Patogen 

 

 Brak wypełnienia pola Data uzyskania wyniku w sekcji Dane ogólne skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 94 Komunikat błędu dla pola „Data uzyskania wyniku” w sekcji Dane ogólne 

 

 Brak wypełnienia pola Badana próbka/materiał diagnostyczny w sekcji Dane ogólne 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 95 Komunikat błędu dla pola „Badana próbka/materiał diagnostyczny” w sekcji  Dane 
ogólne 

 

 Brak zaznaczenia minimum jednego pola Metoda diagnostyczna w sekcji Dane ogólne 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 96 Komunikat błędu dla pola „Metoda diagnostyczna” w sekcji Dane ogólne 
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 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inne (wpisać jakie) 

(przeznaczonego do wpisania innej metody diagnostycznej niewymienionej w tym 

obszarze) w obszarze Metoda diagnostyczna, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 97 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „Inne” w sekcji Dane ogólne 

 

 

 Brak zaznaczenia minimum jednego pola Powód wykonania badania w sekcji 

Informacje o badaniu skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 98 Komunikat błędu dla pola „Powód wykonania badania” w sekcji Informacje o 
badaniu 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inny powód, jaki w sekcji 

Informacje o badaniu, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 99 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „inny powód w sekcji Informacje 
o badaniu 

 

 Brak wypełnienia pola Data uzyskania wyniku w sekcji Wyniki badania - HIV skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 100 Komunikat błędu dla pola „Data uzyskania wyniku” w sekcji Wyniki badania - HIV 

 

 Brak wypełnienia pola Numer badania w sekcji Wyniki badania - HIV skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu:  
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Rysunek 101 Komunikat błędu dla pola „Numer badania” w sekcji Wyniki badania - HIV 

 

 Brak wybrania minimum jednego z pól obszaru Metoda diagnostyczna w sekcji 

Wyniki badania - HIV skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 102 Komunikat błędu dla pola „Metoda diagnostyczna” w sekcji Wyniki badania - HIV 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inne (wpisać jakie) 

(przeznaczonego do wpisania innej metody diagnostycznej) w obszarze Metoda 

diagnostyczna w sekcji Wyniki badania - HIV, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 103 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „inne (wpisać jakie)” w sekcji  
Wyniki badania - HIV 

 

 Brak zaznaczenia minimum jednego pola w obszarze Typ wirusa w sekcji Wyniki 

badania - HIV skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 104 Komunikat błędu dla pola „Typ wirusa” w sekcji Wyniki badania - HIV 

 

 Brak wypełnienia pola Data uzyskania wyniku w sekcji Wyniki badania - gruźlica 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 105 Komunikat błędu dla pola „Data uzyskania wyniku” w sekcji Wyniki badania - 
gruźlica 

 

 Brak wypełnienia pola Prątki chorobotwórcze w sekcji Wyniki badania - gruźlica 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 106 Komunikat błędu dla pola „Prątki chorobotwórcze” w sekcji Wyniki badania - 
gruźlica 

 

 Brak wypełnienia pola Badana próbka/materiał diagnostyczny w sekcji Wyniki 

badania - gruźlica skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 107 Komunikat błędu dla pola „Badana próbka/materiał diagnostyczny” w sekcji 
Wyniki badania - gruźlica 

 

 Brak wybrania minimum jednego z pól obszaru Metoda diagnostyczna w sekcji 

Wyniki badania - gruźlica skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 108 Komunikat błędu dla pola „Metoda diagnostyczna” w sekcji Wyniki badania - 
gruźlica 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inne (wpisać jakie) 

(przeznaczonego do wpisania innej metody diagnostycznej) w obszarze Metoda 

diagnostyczna w sekcji Wyniki badania - gruźlica, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 109 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „inne (wpisać jakie)” w sekcji 
Wyniki badania - gruźlica 

 

 Brak wypełnienia pola Zakażenie drobnoustrojem przenoszonym drogą płciową w 

sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 110 Komunikat błędu dla pola „Zakażenie drobnoustrojem przenoszonym drogą 
płciową” w sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka 

 

 Brak wypełnienia pola Data rozpoznania w sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 111 Komunikat błędu dla pola „Data rozpoznania” w sekcji Wyniki badania - gruźlica 

 

 Brak wybrania minimum jednego z pól obszaru Metoda diagnostyczna w sekcji 

Rozpoznano - kiła, rzeżączka skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 112 Komunikat błędu dla pola „Metoda diagnostyczna” w sekcji Rozpoznano - kiła, 
rzeżączka 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inne (wpisać jakie) 

(przeznaczonego do wpisania innej metody diagnostycznej) w obszarze Metoda 

diagnostyczna w sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka, skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 113 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „inne (wpisać jakie)” w sekcji 
Rozpoznano - kiła, rzeżączka 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem materiał diagnostyczny (wpisać 

jaki) (przeznaczonego do wpisania zastosowanego materiału diagnostycznego 

w badaniu) w sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 114 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola poniżej „materiał diagnostyczny 
(wpisać jaki)” w sekcji Rozpoznano - kiła, rzeżączka 

 

 Brak wypełnienia pola Data pobrania próby w sekcji Inne informacje – kiła, rzeżączka 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 115 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola „Data pobrania próby” w sekcji Inne 
informacje – kiła, rzeżączka 

 

 Brak uzupełnienia pola Adres szpitala, jeśli Użytkownik zaznaczył „od chorego 

hospitalizowanego” w obszarze Pochodzenie badanej próby w sekcji Inne informacje 

– kiła, rzeżączka, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 116 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola „Adres szpitala”, jeśli w obszarze 
Pochodzenie badanej próby w sekcji Inne informacje – kiła, rzeżączka, jeśli Użytkownik 

zaznaczył „od chorego hospitalizowanego” 

 

 Brak wypełnienia pola powód pobrania, przeznaczonego do wpisania powodu, jeśli 

Użytkownik zaznaczył pole „została pobrana z innego powodu (jaki)” w obszarze 

Pochodzenie badanej próby w sekcji Inne informacje – kiła, rzeżączka, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 117 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola „Powód pobrania” w sekcji Inne 
informacje – kiła, rzeżączka 
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 Brak wybrania minimum jednego z pól obszaru Powód wykonania badania w sekcji 

Informacje o badaniu skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 118 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola „Powód wykonania badania” w sekcji 
Informacje o badaniu 

 

 Brak wypełnienia pola znajdującego się pod polem inny powód, jaki (przeznaczonego 

do „ręcznego” wprowadzenia powodu wykonania badania metody diagnostycznej) 

w obszarze Powód wykonania badania w sekcji Informacje o badaniu, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 119 Komunikat błędu dla niewypełnienia pola „Powód wykonania badania” w sekcji 
Informacje o badaniu 

 

3.2.5.  Część C. formularza – Dane identyfikacyjne 

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

wyświetla część „C” (Dane identyfikacyjne), którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 120. 
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Rysunek 120 Rejestracja ZLB – fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne). 

 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajdują się 

następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer domu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer lokalu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 
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Powyższe pola uzupełniane są automatycznie przez system. Dane adresata opcjonalnie 

mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Zmień adresata – jej 

użycie powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 121. 

Rysunek 121 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 3.7.1. Wyszukanie adresata na 

stronie nr 220. 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajduje się pole 

wyboru Dodaj odbiorcę dodatkowego, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie 

następujących pól: 

 Nazwa – pole nieedytowalne;  

 Województwo – pole nieedytowalne; 

 Powiat – pole nieedytowalne; 

 Gmina – pole nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole nieedytowalne; 

 Ulica – pole nieedytowalne; 

 Numer domu - pole nieedytowalne; 

 Numer lokalu - pole nieedytowalne; 
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Powyższe dane adresata dodatkowego mogą być wyszukane i pobrane przez Użytkownika 

poprzez wywołanie funkcji Zmień adresata – spowoduje to wyświetlenie identycznego 

formularza, jak na Rysunek 121 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 3.7.1. 

Wyszukanie adresata na stronie nr 220.  

Dla zgłoszeń, w których w części B. Wyniki badania Użytkownik wskazał w sekcji Dane 

ogólne w polu Poziom 1 chorobę: gruźlica, system automatycznie wyświetla uzupełnione 

dane odbiorcy dodatkowego, jakim zawsze jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. W tym 

przypadku nie ma możliwości zmiany odbiorcy dodatkowego ani jego usunięcia. 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie kontekstu 

zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić poprzez 

wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony na Rysunek 

122 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie. 

Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 

Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 
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o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 

122. 
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Rysunek 122 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

W sekcji Dane osoby dokonującej zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Imię – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne, prezentowana jest lista 
specjalizacji Użytkownika zgłaszającego; 

 Nr prawa wykonywania zawodu - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 
opcje: 

Rysunek 123 Fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne) 
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 Poprzednia – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla 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 124 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

Brak wypełnienia następujących pól: Nazwa, Województwo, Powiat, Gmina, 

Miejscowość, Nazwa ulicy, Numer domu, Numer lokalu w sekcji Adresat - dane PSSE, do 

którego kierowane jest zgłoszenie, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 125 Komunikat błędu, gdy nie wypełniono minimum jednego pola sekcji „Adresat - 
dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie” 

 

 Brak wskazanego usługodawcy w sekcji Dane podmiotu nadającego zgłoszenie 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 126 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 

 

3.2.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

wyświetla ostatnią część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 

127. 
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Rysunek 127 Końcowa 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; 

 Poprzednia – 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. 
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Po wybraniu funkcjonalności Zgłoś i poprawnej walidacji wprowadzonych danych, system 

prezentuje okienko z wyborem sposobu podpisu zgłoszenia: 

Rysunek 128 Wybór rodzaju podpisu  

 

Istnieje możliwość podpisania zgłoszenia na dwa sposoby: 

 Podpis ePUAP – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia za 

pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP; 

 Podpis kwalifikowany – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia 

za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   

 

Po pomyślnym przejściu procesu podpisu i wysłania zgłoszenia, system zaprezentuje 

komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 

Rysunek 129 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 
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3.3.  Rejestracja zgłoszenia MZ-55 

Celem procesu jest rejestracja z poziomu interfejsu użytkownika zgłoszenia MZ-55. 

Aby zarejestrować zgłoszenie MZ-55, należy z menu wybrać funkcjonalność MZ-55 – 

Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na 

grypę. 

Rysunek 130 Wybór rodzaju zgłoszenia 

 

Wówczas system wyświetli formularz do obsługi zgłoszeń MZ-55. 
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Rysunek 131 Formularz obsługi zgłoszenia MZ-55 

 

Następnie należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie. 

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia MZ-55. Formularz składa się  

z trzech części: 

 A. Raport 

 B. Dane nadawcy 

 Podsumowanie 

 

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

walidacja wprowadzonych danych. 

 

3.3.1.  Część A. formularza (Raport) 

Na rysunku nr 132 przedstawiono część A. formularza rejestracji zgłoszenia MZ-55. 
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Rysunek 132 Rejestracja MZ-55 – część A. formularza (Raport) 

 

 

Obszar Nagłówek raportu zawiera następujące pola: 

 Rok – pole obowiązkowe. Wartość domyślna pola to bieżący rok (według daty z 

kalendarza systemowego), z możliwością edycji. Walidacja następuje zaraz po wyjściu 

z pola.  

 Rodzaj raportu – pole obowiązkowe. Wartość pola wybierana z listy. Dostępne 

wartości na liście to: 

o okresowy; 
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o tygodniowy; 

o dzienny. 

 Miesiąc – pole obowiązkowe. Pole widoczne w przypadku, gdy w polu Rodzaj raportu 

wybrano wartość „okresowy” lub „tygodniowy”. Wartość pola wybierana jest z listy. 

Dostępne wartości na liście to wszystkie miesiące.  

 Raport za okres – pole obowiązkowe. Pole widoczne w przypadku, gdy w polu Rodzaj 

raportu wybrano wartość „okresowy”. Wartość pola wybierana jest z listy. Wartości 

na liście uzależnione są od wartości w polu Miesiąc. 

 Raport za tydzień – pole obowiązkowe. Pole widoczne w przypadku, gdy w polu 

Rodzaj raportu wybrano wartość „tygodniowy”. Wartość pola wybierana jest z listy. 

Wartości na liście uzależnione są od wybranej wartości w polu Miesiąc. 

 Raport za dzień – pole obowiązkowe. Pole widoczne w przypadku, gdy w polu Rodzaj 

raportu wybrano wartość „dzienny”. Możliwość uzupełnienia pola poprzez wybór 

wartości z kalendarza lub poprzez ręczne wprowadzenie daty zgodnie  

z obowiązującym formatem daty (rrrr-mm-dd). 

W obszarze Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę wg wieku chorych 

należy wpisać do tabeli dane liczbowe dotyczące zachorowań (wiersze 1-4). Każde z pól 

tabeli (z wyjątkiem wiersza Razem) musi zostać wypełnione (dopuszczalne jest 

wprowadzanie tylko cyfr – maksymalnie 5 cyfr). W przypadku braku zachorowań dla 

danej pozycji należy wprowadzić wartość „0”. Ostatni wiersz - Razem - jest nieedytowalny  

i jego wartość wyliczana jest automatycznie przez system podczas wypełniania wierszy 1-

4 tabeli. 

W przypadku, gdy w tabeli z liczbą zachorowań w wierszu „Razem” dla kolumny 5 „Inne 

przyczyny” widnieje wartość większa od 0, wówczas w obszarze Inne przyczyny należy 

uzupełnić pole Jeżeli powodem skierowania do szpitala były „inne przyczyny” (rubryka 

5), podać jakie.  

W obszarze Uwagi znajduje się pole Uwagi przekazującego dane. Wypełnienie pola nie 

jest obowiązkowe. 

Obszar Obciążenia administracyjne związane z meldunkiem zawiera dwa pola: 

 szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na przygotowanie danych – pole 

obowiązkowe. Wartość pola uzupełniana jest ręcznie,  

 szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na wypełnienie formularza – pole 

obowiązkowe. Wartość pola uzupełniana jest ręcznie.  

Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru dwie opcje 
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Rysunek 133 Fragment części A. formularza (Raport) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza (Dane 

nadawcy). Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla 

część B. formularza (Dane nadawcy). 

3.3.2.  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 134 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Rok skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 135 Komunikat błędu dla pola „Rok” 

 

W przypadku, gdy Użytkownik wprowadzi złą wartość dla pola Rok, system wyświetli 

następujący komunikat: 

Rysunek 136 Komunikat błędu dla pola „Rok” 

 

 Brak wyboru wartości dla pola Raport za okres skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 137 Komunikat błędu dla pola „Raport za okres” 
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 Brak wyboru wartości dla pola Raport za tydzień skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 138 Komunikat błędu dla pola „Raport za tydzień” 

 

 Brak uzupełnienia pola Raport za dzień skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 139 Komunikat błędu dla pola „Raport za dzień” 

 

 W przypadku uzupełnienia okresu sprawozdawczego dla daty większej niż bieżąca, 

wyświetlony jest następujący komunikat: 

Rysunek 140  

 

 Brak uzupełnienia jednej z wartości tabeli zachorowań skutkuje wyświetleniem 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 141 Komunikat błędu dla tabeli zachorowań 

 

 

 Brak uzupełnienia pola Jeżeli powodem skierowania do szpitala były „inne 

przyczyny” (rubryka 5), podać jakie skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 102 z 342 

 

Rysunek 142 Komunikat błędu dla obszaru „Inne przyczyny” 

 

 Brak uzupełnienia pola szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na przygotowanie 

danych skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 143 Komunikat błędu dla pola „Szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na 
przygotowanie danych” 

 

 Brak uzupełnienia pola szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na wypełnienie 

formularza skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 144 Komunikat błędu dla pola „Szacunkowy czas (minuty) przeznaczony na 
wypełnienie formularza” 

 

3.3.3.  Część B. formularza (Dane nadawcy) 

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

wyświetla część B. formularza (Dane nadawcy). 
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Rysunek 145 Część B. formularza (Dane nadawcy) 

 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego zgłoszenie wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie 

kontekstu zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić 

poprzez wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony w rozdziale 

Wyszukanie usługodawcy. Użytkownik ma także możliwość zmienienia danych podmiotu 

nadającego poprzez wybór funkcjonalności Zmień usługodawcę, która wywołuje 

wyszukiwanie i umożliwia pobranie do formularza danych wyszukanego usługodawcy. 

Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 
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Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 
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o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 

146. 

Rysunek 146 Wyszukanie usługodawcy 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

 

Obszar Dane osoby dokonującej zgłoszenia zawiera następujące pola: 
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 Nazwisko – pole nieedytowalne; wartość pola pobierana jest z kontekstu 

zalogowanego użytkownika; 

 Imię – pole nieedytowalne; wartość pola pobierana z kontekstu zalogowanego 

użytkownika; 

 Nr telefonu – pole obowiązkowe; wartość pola wypełniana ręcznie. 

 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

 

Rysunek 147 Fragment części B. formularza (Dane nadawcy) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza 

(Podsumowanie). Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla 

część C. formularza (Podsumowanie). 

3.3.4.  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 148 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Nr telefonu skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 149 Komunikat błędu dla pola „Nr telefonu” 

 

 Brak wskazanego usługodawcy w sekcji Dane podmiotu nadającego zgłoszenie 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 150 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 

 

3.3.5.  Część C. formularza (Podsumowanie) 

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

wyświetla część C. formularza (Podsumowanie). 
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Rysunek 151 Końcowa 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. 

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

zaprezentuje komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 

Rysunek 152 Komunikat potwierdzający zgłoszenie zagrożenia 

  

W przypadku, gdy system wykryje duplikat zgłoszenia z tej samej jednostki 

sprawozdawczej i za ten sam okres sprawozdawczy, wówczas system prezentuje 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 153. 

Rysunek 153 Komunikat informujący o wykryciu duplikatu 

 

Wybranie opcji Tak spowoduje odwołanie wcześniejszego zgłoszenia i zarejestrowanie 

nowego zgłoszenia, natomiast wybór funkcjonalności Nie spowoduje powrót do 

formularza Podsumowanie zgłoszenia. 
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Rejestracja zgłoszenia NOP 

Celem procesu jest rejestracja z poziomu interfejsu użytkownika zgłoszenia NOP –

Zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu. Zgłoszenie to dzieli się na: 

 NOP - 1 Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy); 

 NOP - 2 Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG; 

3.3.6.  Zgłoszenie NOP - 1 

Aby zarejestrować zgłoszenie NOP - 1, należy z menu wybrać funkcjonalność NOP –

Zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu. 

Rysunek 154 Wybór zgłoszenia NOP 

 

Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NOP – 1 zgłoszenie 

niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy). 

Rysunek 155 Wybór zgłoszenia NOP - 1 

 

Wówczas system wyświetli formularz do obsługi zgłoszeń NOP – 1. 
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Rysunek 156 Formularz obsługi zgłoszenia NOP - 1 

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia NOP - 1. Formularz składa się  

z czterech części: 

 A. Dane chorego 

 B. Informacje o szczepieniu 

 C. Dane identyfikacyjne 

 Podsumowanie 

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

walidacja wprowadzonych danych. 

3.3.6.1.  Część A. formularza – Dane chorego 

Na rysunku nr 157 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NOP - 1. 
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Rysunek 157 Rejestracja zgłoszenia NOP - 1 – część A formularza (Dane chorego). 

 

Sekcja Dane identyfikacyjne zawiera następujące pola: 

 Nazwisko - pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Imię - pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

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

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

z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 PESEL – pole jest obowiązkowe, chyba że choremu nie nadano numeru PESEL, wtedy 

obowiązkowe jest pole Nr identyfikacyjny innego dokumentu; wartość pola PESEL 

uzupełniana jest ręcznie, system waliduje, czy wprowadzono 11 cyfr; 

 Nr identyfikacyjny innego dokumentu - pole jest obowiązkowe, jeśli choremu nie 

nadano numeru PESEL – pole PESEL w takim przypadku pozostaje puste; wartość pola 

Nr identyfikacyjny innego dokumentu uzupełniania jest ręcznie; 
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 Obywatelstwo (kraj) – wartość pola wybierana jest z listy. Dostępne wartości, to 

alfabetycznie ułożone nazwy państw, przy czym na pierwszej pozycji na liście znajduje 

się „Polska”; 

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

Sekcja Adres zamieszkania zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Województwo. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu 

Województwo; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu Powiat. 

Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Powiat; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym 

przycisk rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Gmina. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Gmina; 

Powyższe pola uzupełniane są poprzez wybór wartości z rozwijalnej listy, lub można je 

pobrać wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT (funkcjonalność opisana 

szczegółowo w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT na stronie nr 238Wyszukanie 

TERYT). 

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

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

 Ulica – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Osoba bezdomna – pole wyboru, zaznaczane w przypadku, gdy pacjent jest osobą 

bezdomną; 

W zakresie danych adresowych chorego, obowiązkowe jest uzupełnienie pól: 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nr domu. W przypadku 
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zaznaczenia pola Bezdomny obowiązkowe jest uzupełnienie pól: Województwo, Powiat, 

Gmina, Miejscowość. 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 158 Fragment części A. formularza (Dane chorego) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 - 

Informacje o szczepieniu. 

3.3.6.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system po prawej stronie ekranu 

wyświetli informacje o brakujących danych. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną 

wyróżnione czerwoną ramką. 
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Rysunek 159 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić komunikaty przedstawione poniżej. 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól Imię i Nazwisko, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 160 Komunikat błędu dla pól „Imię” i „Nazwisko”  

 

 Brak wypełnienia jednego z pól: PESEL, Numer dokumentu tożsamości, skutkuje 

pojawieniem się komunikatu: 

Rysunek 161 Komunikat błędu przy braku wypełnienia pola PESEL lub Numer dokumentu 
tożsamości 

 

 Jeżeli w polu PESEL nie jest wprowadzone 11 cyfr, system prezentuje komunikat: 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 116 z 342 

 

Rysunek 162 Komunikat błędu dla błędnie wypełnionego pola PESEL 

 

 Brak wypełnienia pola Kod pocztowy, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 163 Komunikat błędu dla pola Kod pocztowy 

 

 Brak wypełnienia pola Nr domu, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 164 Komunikat błędu dla pola Nr domu 

 

 Brak wypełnienia pól Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 165 Komunikat błędu dla pól Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość 

 

 

3.3.6.3.  Część B. formularza  - Informacje o szczepieniu 

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

wyświetla część B. formularza - Informacje o szczepieniu, który został przedstawiony na 

rysunku nr 166. 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 117 z 342 

 

Rysunek 166 Część B. formularza „Informacje o szczepieniu” 

 

W sekcji Podstawowe informacje o szczepionce znajdują się następujące pola: 

 Szczepionka podejrzana o wywołanie odczytu – pole obowiązkowe;  

 Szczepionka w okresie noworodkowym – obowiązkowe pole wyboru, jeśli pole 

Szczepionka w okresie późniejszym nie zostanie zaznaczone;  

 Szczepionka w okresie późniejszym – obowiązkowe pole wyboru, jeśli pole 

Szczepionka w okresie noworodkowym nie zostanie zaznaczone; 

 Wiek dziecka – obowiązkowe pole tekstowe, widoczne jeśli Użytkownik zaznaczył 

pole Szczepionka w okresie późniejszym; wartość wprowadzana ręcznie;  

 Z przyczyn medycznych – pole wyboru, 

 Z innych powodów – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie pola 

Opis; 

 Opis – pole widoczne, jeśli Użytkownik zaznaczył Z innych powodów; wartość 

uzupełniana ręcznie; 
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W sekcji Termin szczepienia znajdują się następujące pola: 

 Data szczepienia – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

kalendarz, w którym należy wybrać prawidłową datę. Istnieje także możliwość 

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

 Godzina – wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze wzorem HH:MM;  

 Data wystąpienia odczytu – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony 

zostaje kalendarz, w którym należy wybrać prawidłową datę. Istnieje także możliwość 

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

 Godzina – wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze wzorem HH:MM; 

W sekcji Niepożądany odczyn po szczepieniu BCG (p/gruźlicy) obowiązkowe jest 

zaznaczenie minimum jednego z poniższych pól: 

 Krosta ropna – pole wyboru; 

 Owrzodzenie – pole wyboru; 

 Powiększenie regionalnych węzłów chłonnych – pole wyboru, jego zaznaczenie 

powoduje wyświetlenie następujących pól: 

o Wielkość węzła (w cm) – wartość wprowadzana ręcznie; 

o Węzły – pole wyboru, można zaznaczyć następujące wartości: pachowe, 

nadobojczykowe, szyjne, inne. W przypadku zaznaczenia tej wartości inne 

pojawi się dodatkowe pole tekstowe, które należy uzupełnić; 

o Ilość – pole wyboru, można zaznaczyć jedną z wartości: pojedynczy węzeł, kilka 

węzłów, pakiet; 

 Zropienie okolicznych węzłów chłonnych – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje 

pojawienie się pola wyboru Z przetoką?, gdzie należy wybrać jedną spośród wartości: 

Tak lub Nie; 

 Poronny fenomen Kocha – pole wyboru; 

 Ropień podskórny – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje pojawienie się pola 

Z przetoką?, gdzie należy wybrać jedną z pośród wartości: Tak lub Nie; 

 Uogólnione zakażenie prątkiem BCG – pole wyboru, 

 Keloid – pole wyboru, 
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 Martwica węzłów typu serowatego – pole wyboru, 

 Erythema nodosum - pole wyboru, 

W sekcji Kwalifikacja NOP znajdują się następujące pola: 

 Kwalifikacja – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć: NOP ciężki, NOP 

poważny, lub NOP łagodny; 

 Opis odczynu, dodatkowe dane – pole obowiązkowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

W sekcji Osoba zgłaszająca, w obszarze Adres i tel. miejsca pracy, znajdują się 

następujące pola: 

 Miejsce pracy – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Telefon – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Miejscowość – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Ulica – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr domu – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr mieszkania – nieobowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

W sekcji Dane o szczepionce i szczepieniu znajdują się następujące pola: 

 Nazwa szczepionki – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana poprzez funkcję 

Wyszukaj szczepionkę; 

 Producent – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana poprzez funkcję Wyszukaj 

szczepionkę; 

 Nr serii – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

 Data ważności – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

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

 Liczba dawek w opakowaniu – pole obowiązkowe wartość, wprowadzana ręcznie;  

 Objętość dawki szczepiennej – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 
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 Droga podania szczepionki – pole wyboru, z możliwymi wartościami: śródskórne oraz 

inna – jaka?. W przypadku wybrania wartości inna – jaka? pojawi się pole tekstowe 

do ręcznego uzupełnienia; 

 Warunki przechowywania szczepionki przed szczepieniem – pole wyboru, z 

możliwymi wartościami: lodówka, zamrażarka lodówki, zamrażarka, inne. W 

przypadku wybrania wartości inne pojawia się pole tekstowe do ręcznego 

uzupełnienia; 

 Temperatura w miejscu przechowywania (zmierzyć i podać) – wartość uzupełniana 

ręcznie; 

 Szczepionka przechowywana prawidłowo – pole wyboru, można zaznaczyć: Tak, Nie; 

 Zachowanie zasady aseptyki podczas szczepienia – pole wyboru, można zaznaczyć: 

Tak, Nie; 

 Poprawna technika szczepienia (np.: podania szczepionki BCG podskórnie, podanie 

dożylne) (proszę opisać poniżej) – pole wyboru, można zaznaczyć: Tak, Nie; 

 Inne – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Uwagi – wartość uzupełniana ręcznie; 

Pola Nazwa szczepionki, Producent, Nr serii należy uzupełnić przy użyciu funkcjonalności 

Wyszukaj szczepionkę. Po jej wybraniu system wyświetla formularz przedstawiony na 

rysunku nr 167. 
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Rysunek 167 Formularz wyszukiwania szczepionki 

 

Obsługa formularza wyszukiwania szczepionki została opisana w podrozdziale 3.7.3.  

Wyszukanie leku na stronie nr 228. 

W sekcji Dane osoby szczepiącej znajdują się następujące pola: 

 Stanowisko – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Imię – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nazwisko – wartość uzupełniana ręcznie; 

W sekcji Adres i telefon punktu szczepień znajdują się następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne;  

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Telefon kontaktowy – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 
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Pola znajdujące się w omawianej wyżej sekcji, należy uzupełnić przy użyciu 

funkcjonalności Wybierz. Po jej wybraniu system wyświetla poniższy formularz: 

Rysunek 168 Formularz wyszukiwania punktu szczepień 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy adres punktu szczepień 

nie znajduje się w rejestrze dostępnym pod funkcjonalnością Wybierz. Po 

zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych punktu szczepień uzupełnić 

ręcznie. 

 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 
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Rysunek 169 Fragment części B. formularza 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 - Dane 

identyfikacyjne. 

3.3.6.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 170 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 
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 Niezaznaczenie pola Szczepionka podejrzana o wywołanie odczynu, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 171 Komunikat błędu dla pola „Szczepionka podejrzana o wywołanie odczytu”  

 

 Niezaznaczenie jednego z pól: Szczepionka w okresie noworodkowym lub 

Szczepionka w okresie późniejszym, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 172 Komunikat błędu przy niewybraniu jednego z pól „Szczepionka w okresie 
noworodkowym, Szczepionka w okresie późniejszym” 

 

 Brak wypełnienia pola Wiek dziecka, powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 173 Komunikat błędu dla pola „Wiek dziecka” 

 

 Brak wypełnienia pola Data szczepienia, powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 174 Komunikat błędu dla pola „Data szczepienia” 

 

 Brak wypełnienia pola Data wystąpienia odczynu, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 175 Komunikat błędu dla pola „Data wystąpienia odczynu” 

  

 Niezaznaczenie minimum jednego z pól w sekcji Niepożądany odczyn po 

szczepieniu BCG (p/gruźlicy), skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 125 z 342 

 

Rysunek 176 Komunikat błędu przy niewybraniu minimum jednego z pól w sekcji 
„Niepożądany odczyn po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)” 

 

 Niezaznaczenie żadnej z wartości pola Kwalifikacja i/lub niewprowadzenie wartości 

do pola Opis odczynu, dodatkowe dane, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 177 Komunikat błędu dla pola „Kwalifikacja” i/lub Opis odczynu, dodatkowe dane  

 

 Brak wypełnienia pól Miejsce pracy, Telefon, Miejscowość, Ulica, Nr domu w sekcji 

Osoba zgłaszająca, powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 178 Komunikat błędu przy niewypełnieniu pól w sekcji Osoba zgłaszająca 

 

 Brak wypełnienia pól Nazwa szczepionki, Producent, Nr serii, Data ważności, Liczba 

dawek w opakowaniu, Objętość dawki szczepiennej w sekcji Dane o szczepionce 

i szczepieniu, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 179 Komunikat błędu przy niewypełnieniu pól w sekcji „Dane o szczepionce i 
szczepieniu” 

 

 Brak wypełnienia pola Nazwa, w sekcji Adres i telefon punktu szczepień powoduje 

wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 180 Komunikat błędu dla pola „Nazwa” w sekcji Adres i telefon punktu szczepień  
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3.3.6.5.  Część C. formularza – Dane identyfikacyjne 

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

wyświetla część C. (Dane identyfikacyjne), którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 175. 

Rysunek 181 Rejestracja NOP 1 – część C. formularza (Dane identyfikacyjne). 

 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajdują się 

następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer domu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 
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 Numer lokalu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

Powyższe pola uzupełniane są automatycznie przez system. Dane adresata opcjonalnie 

mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Zmień adresata – jej 

użycie powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 182. 

Rysunek 182 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 3.7.1. Wyszukanie adresata na 

stronie nr 220. 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajduje się również 

pole Dodaj odbiorcę dodatkowego. Dla zgłoszeń NOP-1 system automatycznie wyświetla 

uzupełnione dane odbiorcy dodatkowego, jakim zawsze jest Instytut Gruźlicy i Chorób 

Płuc. Nie ma możliwości zmiany odbiorcy dodatkowego ani jego usunięcia.  

 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie kontekstu 

zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić poprzez 

wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony na Rysunek 

69 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie. 
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Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 

Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 
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o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 

183. 

Rysunek 183 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie 
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Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

W sekcji Dane osoby dokonującej zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – pole nieedytowalne; 

 Imię – pole nieedytowalne; 

 Specjalizacja – pole nieedytowalne, prezentowana jest lista specjalizacji Użytkownika 
zgłaszającego; 

 Nr prawa wykonywania zawodu - pole nieedytowalne; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 184 Fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla Podsumowanie. 

3.3.6.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione 

czerwoną ramką. 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 131 z 342 

 

Rysunek 185 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia następujących pól: Nazwa, Województwo, Powiat, Gmina, 

Miejscowość, Nazwa ulicy, Numer domu, Numer lokalu w sekcji Adresat - dane 

PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 186 Komunikat błędu, gdy nie wypełniono minimum jednego pola sekcji „Adresat - 
dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie” 

 

 Brak wskazanego usługodawcy w sekcji Dane podmiotu nadającego zgłoszenie 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 187 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 
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3.3.6.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

wyświetla ostatnią część formularza - Podsumowanie, która została przedstawiona na 

rysunku nr 188. 

Rysunek 188 Końcowa 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. 

 Poprzednia - funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Drukuj – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 
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 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 funkcjonalności Zgłoś i poprawnej walidacji wprowadzonych danych, system 

prezentuje okienko z wyborem sposobu podpisu zgłoszenia: 

Rysunek 189 Wybór rodzaju podpisu  

 

Istnieje możliwość podpisania zgłoszenia na dwa sposoby: 

 Podpis ePUAP – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia za 

pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP; 

 Podpis kwalifikowany – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia 

za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Po pomyślnym przejściu procesu podpisu i wysłania zgłoszenia, system zaprezentuje 

komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 

Rysunek 190 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 
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3.3.7.  Zgłoszenie NOP - 2 

Aby zarejestrować zgłoszenie NOP - 2, należy z menu wybrać funkcjonalność NOP –

Zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu. 

Rysunek 191 Wybór zgłoszenia NOP 

 

Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NOP – 2 Zgłoszenie 

niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG  

Rysunek 192 Wybór zgłoszenia NOP - 2 

 

Wówczas system wyświetli formularz do obsługi zgłoszeń NOP – 2. 
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Rysunek 193 Formularz obsługi zgłoszenia NOP - 2 

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia NOP - 2. Formularz składa się  

z czterech części: 

 A. Dane chorego 

 B. Informacje o szczepieniu 

 C. Dane identyfikacyjne 

 Podsumowanie 

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

walidacja wprowadzonych danych. 

3.3.7.1.  Część A. formularza – Dane chorego 

Na rysunku nr 194 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NOP - 2. 
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Rysunek 194 Rejestracja zgłoszenia NOP - 2 – część A formularza (Dane chorego). 

 

Sekcja Dane identyfikacyjne zawiera następujące pola: 

 Nazwisko - pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

 Imię - pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

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

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

z prezentowanym w polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 PESEL – pole jest obowiązkowe, chyba że choremu nie nadano numeru PESEL, wtedy 

obowiązkowe jest pole Nr identyfikacyjny innego dokumentu; wartość pola PESEL 

uzupełniana jest ręcznie, system waliduje, czy wprowadzono 11 cyfr; 

 Nr identyfikacyjny innego dokumentu - pole jest obowiązkowe, jeśli choremu nie 

nadano numeru PESEL – pole PESEL w takim przypadku pozostaje puste; wartość pola 

Nr identyfikacyjny innego dokumentu uzupełniania jest ręcznie; 
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 Obywatelstwo (kraj) – wartość pola wybierana jest z listy. Dostępne wartości, to 

alfabetycznie ułożone nazwy państw, przy czym na pierwszej pozycji na liście znajduje 

się „Polska”; 

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

Sekcja Adres zamieszkania zawiera następujące pola: 

 Województwo – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy; 

 Powiat – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Województwo. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu 

Województwo; 

 Gmina – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym przycisk 

rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu Powiat. 

Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Powiat; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, wartość pola wybierana jest z listy, przy czym 

przycisk rozwijający listę zostaje aktywowany dopiero po wybraniu pozycji w polu 

Gmina. Zawartość listy uzależniona jest od wartości wybranej w polu Gmina; 

Powyższe pola uzupełniane są poprzez wybór wartości z rozwijalnej listy, lub można je 

pobrać wykorzystując funkcjonalność Wyszukaj TERYT (funkcjonalność opisana 

szczegółowo w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT na stronie nr 238Wyszukanie 

TERYT). 

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

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

 Ulica – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr domu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Nr lokalu – wartość pola uzupełniania jest ręcznie; 

 Osoba bezdomna – pole wyboru, zaznaczane w przypadku, gdy pacjent jest osobą 

bezdomną; 

W zakresie danych adresowych chorego, obowiązkowe jest uzupełnienie pól: 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Nr domu. W przypadku 
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zaznaczenia pola Bezdomny obowiązkowe jest uzupełnienie pól: Województwo, Powiat, 

Gmina, Miejscowość. 

Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: 

Rysunek 195 Fragment części A. formularza (Dane chorego) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 

(Informacje o szczepieniu). 

3.3.7.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system po prawej stronie ekranu 

wyświetli informacje o brakujących danych. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną 

wyróżnione czerwoną ramką. 

Rysunek 196 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 
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W wyniku walidacji wprowadzonych danych na formularzu w części A. system może 

wyświetlić komunikaty przedstawione poniżej. 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól Imię i Nazwisko, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu: 

Rysunek 197 Komunikat błędu dla pól „Imię” i „Nazwisko”  

 

 Brak wypełnienia jednego z pól: PESEL, Numer dokumentu tożsamości, skutkuje 

pojawieniem się komunikatu: 

Rysunek 198 Komunikat błędu przy braku wypełnienia pola „PESEL” lub „Numer dokumentu 
tożsamości” 

 

 Jeżeli w polu PESEL nie jest wprowadzone 11 cyfr, system prezentuje komunikat: 

Rysunek 199 Komunikat błędu dla błędnie wypełnionego pola „PESEL” 

 

 Brak wypełnienia pola Kod pocztowy, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 200 Komunikat błędu dla pola „Kod pocztowy” 

 

 Brak wypełnienia pola Nr domu, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 201 Komunikat błędu dla pola „Nr domu” 
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 Brak wypełnienia pól Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 202 Komunikat błędu dla pól „Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość” 

 

 

3.3.7.3.  Część B. formularza - Informacje o szczepieniu 

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

wyświetla część B. formularza (Informacje o szczepieniu), który został przedstawiony na 

rysunku nr 203. 

Rysunek 203 Część B. formularza „Informacje o szczepieniu” 

 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 141 z 342 

 

W sekcji Podstawowe informacje o szczepionce, w obszarze Szczepionka podejrzana 

o wywołanie odczynu znajdują się następujące pola (obowiązkowe jest zaznaczenie 

minimum jedno z nich): 

 Błonica – pole wyboru; 

 Tężec – pole wyboru; 

 Krztusiec – pole wyboru; 

 OPV – pole wyboru; 

 IPV – pole wyboru; 

 Odra – pole wyboru; 

 Świnka – pole wyboru; 

 Różyczka – pole wyboru; 

 WZW A – pole wyboru; 

 WZW B – pole wyboru; 

 Grypa – pole wyboru; 

 Inna – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie tekstowego pola Inna – 
jaka;  

W sekcji Termin szczepienia znajdują się następujące pola: 

 Data szczepienia – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony zostaje 

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

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

 Godzina – wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze wzorem HH:MM;  

 Data wystąpienia odczynu – pole obowiązkowe; po kliknięciu w pole wyświetlony 

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

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

 Godzina –wartość wprowadzana ręcznie, zgodnie ze wzorem HH:MM; 

W sekcji Niepożądany odczyn po szczepieniu innych niż BCG, znajdują się następujące 

pola: 

 W obszarze Reakcja miejscowa (obowiązkowe jest zaznaczenie minimum jednego 

z poniższych pól): 

o Nasilony odczyn w miejscu wstrzyknięcia - pole wyboru, jego zaznaczenie 

powoduje wyświetlenie dodatkowych pól: 
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 O średnicy 3-5 cm – pole wyboru; 

 O średnicy 6-9 cm – pole wyboru; 

 O średnicy większej niż 10 cm – pole wyboru; 

 Wykraczający poza najbliższy staw – pole wyboru; 

 Utrzymujący się ponad 3 dni – pole wyboru; 

o Ropień w miejscu wstrzyknięcia – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje 

wyświetlenie dwóch wartości: jałowy i bakteryjny, gdzie można wskazać jedną z 

nich; 

o Bolesność i powiększenie regionalnych węzłów chłonnych – pole wyboru; 

 W obszarze Reakcja ogólna (obowiązkowe jest zaznaczenie minimum jednego 

z poniższych pól): 

o Gorączka - pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie dodatkowych 

pól:  

 Najwyższa temperatura – obowiązkowe pole wyboru, należy zaznaczyć jedną 

z wartości: 38,0-38,4, 38,5-38,9, 39,0-39,4, 39,5-39,9, 40,0-40,4, 40,5-i 

wyżej; 

 Czas utrzymywania się gorączki – pole wyboru, można zaznaczyć jedną 

z wartości: do 24 godzin, do 48 godzin, do 72 godzin, dłużej; 

o Drgawki - pole wyboru, w przypadku jego zaznaczenia obowiązkowo należy 

wskazać jedną z wyświetlanych wartości: gorączkowe, nie gorączkowe, 

pierwszy epizod, wywołany szczepieniem kolejny epizod drgawek; 

o Reakcja alergiczna - pole wyboru, w przypadku jego zaznaczenia obowiązkowo 

należy wskazać jedną z wyświetlanych wartości: pokrzywka, obrzęk Quinckego, 

laryngospazm, reakcja astmatyczna, łzawienie/katar, wysypka uogólniona, 

rumień wielopostaciowy, wysypka ograniczona do określonych obszarów 

skóry; 

o Wstrząs anafilaktyczny – pole wyboru; 

o Ciągły płacz – pole wyboru;  
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o Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny - pole wyboru, można zaznaczyć jedną 

z wartości: z utratą przytomności, z bezdechem;  

o Wysypka różyczkopodobna – pole wyboru; 

o Wysypka odropodobna – pole wyboru; 

o Biegunka – pole wyboru; 

o Wymioty – pole wyboru; 

o Wybroczyny skórne - pole wyboru, można zaznaczyć jedną z wartości: 

wybroczyny uogólnione, ograniczone do kończyn;  

 W obszarze Powikłanie: 

o Poliomyelitis poszczepienne – pole wyboru;  

o Encefalopatia – pole wyboru; 

o Zespół Guillain–Barre – pole wyboru; 

o Zapalenie mózgu – pole wyboru; 

o Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – pole wyboru; 

o Zapalenie ślinianek przyusznych – pole wyboru; 

o Zapalenie jąder – pole wyboru; 

o Arthralgia – pole wyboru; 

o Porażenie splotu barkowego – pole wyboru; 

o Trombocytopenia – pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie pola 

Najniższy poziom płytek krwi; 

o Posocznica / Wstrząs septyczny – pole wyboru; 

W sekcji Kwalifikacja NOP znajdują się następujące pola: 

 Kwalifikacja – obowiązkowe pole wyboru, należy wybrać jedną wartość spośród: NOP 

ciężki, NOP poważny, NOP łagodny; 

 Opis odczynu, dodatkowe dane – pole obowiązkowe, wartość wprowadzana ręcznie; 

W sekcji Osoba zgłaszająca, w obszarze Adres i tel. miejsca pracy, znajdują się 

następujące pola: 
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 Miejsce pracy – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Telefon – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Miejscowość – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Ulica – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr domu – obowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr mieszkania – nieobowiązkowe pole tekstowe, wartość uzupełniana ręcznie; 

Fragment sekcji Dane o szczepionce i szczepieniu przedstawiony został na rysunku nr 

204: 

Rysunek 204 Część B. formularza „Informacje o szczepieniu” 

 

Aby dodać szczepionkę, należy wybrać funkcjonalność Dodaj szczepionkę. Wówczas 

system wyświetli okienko Wyszukiwanie leku. 
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Rysunek 205 Wyszukiwanie leku 

 

Funkcjonalność wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie leku 

na stronie nr 228. 

 Droga podania szczepionki – pole wyboru, dostępne opcje: śródskórne, inna – jaka?; 

 Warunki przechowywania szczepionki przed szczepieniem – pole wyboru, z 

możliwymi wartościami: lodówka, zamrażarka lodówki, zamrażarka, inne. W 

przypadku wybrania wartości inne pojawia się pole tekstowe do ręcznego 

uzupełnienia; 

 Warunki przechowywania szczepionki przed szczepieniem – inne – pole aktywne, 

gdy w polu Warunki przechowywania szczepionki przed szczepieniem zaznaczono 

wartość inne, wartość uzupełniana ręcznie; 

 Temperatura w miejscu przechowywania (zmierzyć i podać) – wartość uzupełniana 

ręcznie; 

 Szczepionka przechowywana prawidłowo – pole wyboru, można zaznaczyć: Tak, Nie; 

 Zachowanie zasady aseptyki podczas szczepienia – pole wyboru, można zaznaczyć: 

Tak, Nie; 
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 Poprawna technika szczepienia (np.: podania szczepionki BCG podskórnie, podanie 

dożylne) (proszę opisać poniżej) – pole wyboru, można zaznaczyć: Tak, Nie; 

 Inne – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Uwagi – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Czy w przeszłości u dziecka wystąpił odczyn poszczepienny – pole wyboru, można 

zaznaczyć: Tak, Nie; 

W sekcji Dane osoby szczepiącej znajdują się następujące pola: 

 Stanowisko – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Imię – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nazwisko – wartość uzupełniana ręcznie; 

W sekcji Adres i telefon punktu szczepień znajdują się następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne;  

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Telefon kontaktowy – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Pola znajdujące się w omawianej wyżej sekcji, należy uzupełnić przy użyciu 

funkcjonalności Wybierz. Po jej wybraniu system wyświetla formularz przedstawiony na 

rysunku nr 206. 
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Rysunek 206 Formularz wyszukiwania punktu szczepień 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy adres punktu szczepień 

nie znajduje się w rejestrze dostępnym pod funkcjonalnością Wybierz. Po 

zaznaczeniu tego pola, należy pola dotyczące danych punktu szczepień uzupełnić 

ręcznie. 

 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 207 Fragment części B. formularza 
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 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 (Dane 

identyfikacyjne). 

3.3.7.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 208 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 
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 Niezaznaczenie minimum jednego pola w obszarze Szczepionka podejrzana 

o wywołanie odczynu sekcji Podstawowe informacje o szczepionce skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 209 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia minimum jednego pola w obszarze 
„Szczepionka podejrzana o wywołanie odczytu” sekcji Podstawowe informacje o szczepionce 

 

 Brak wypełnienia pola Inna, w sekcji Podstawowe informacje o szczepionce 

powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 210 Komunikat błędu dla pola „Inna” w sekcji Podstawowe informacje o szczepionce 

 

 Brak wypełnienia pola Data szczepienia w sekcji Termin szczepienia, powoduje 

wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 211 Komunikat błędu dla pola „Data szczepienia” 

 

 Brak wypełnienia pola Data odczynu w sekcji Termin szczepienia, powoduje 

wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 212 Komunikat błędu dla pola „Data wystąpienia odczynu” 

 

 Niezaznaczenie jednego z pól w obszarze Reakcja miejscowa w sekcji Niepożądany 

odczyn po szczepieniu innych niż BCG, powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 213 Komunikat błędu przy niewybraniu jednego z pól w obszarze Reakcja miejscowa 
w sekcji Niepożądany odczyn po szczepieniu innych niż BCG 

 

 Niezaznaczenie jednego z pól w obszarze Reakcja ogólna w sekcji Niepożądany 

odczyn po szczepieniu innych niż BCG, powoduje wyświetlenie poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 214 Komunikat błędu przy niewybraniu jednego z pól w obszarze Reakcja ogólna w 
sekcji Niepożądany odczyn po szczepieniu innych niż BCG 

 

 Niezaznaczenie żadnej z wartości pola Kwalifikacja i/lub niewprowadzenie wartości 

do pola Opis odczynu, dodatkowe dane w sekcji Kwalifikacja NOP, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 215 Komunikat błędu dla pola „Kwalifikacja” i/lub Opis odczynu, dodatkowe dane  

 

 Niewypełnienie pól: Miejsce pracy, Telefon, Miejscowość, Ulica, Nr domu w sekcji 

Osoba zgłaszająca, powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 216 Komunikat błędu przy niewypełnieniu pól w sekcji Osoba zgłaszająca 

 

 Brak wypełnienia pola Nazwa, w sekcji Adres i telefon punktu szczepień powoduje 

wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 217 Komunikat błędu dla pola „Nazwa” w sekcji Adres i telefon punktu szczepień  
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3.3.7.5.  Część C. formularza – Dane identyfikacyjne 

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

wyświetla część C. (Dane identyfikacyjne), którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 218. 

Rysunek 218 Rejestracja NOP 2 – część C. formularza (Dane identyfikacyjne). 

 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajdują się 

następujące pola: 

 Nazwa – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Województwo – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Powiat – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Gmina – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Ulica – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

 Numer domu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 152 z 342 

 

 Numer lokalu - pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

Powyższe pola uzupełniane są automatycznie przez system. Dane adresata opcjonaln ie 

mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Zmień adresata – jej 

użycie powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 219. 

Rysunek 219 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale3.7.1. Wyszukanie adresata na 

stronie nr 220. 

W sekcji Adresat - dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie znajduje się również 

pole Dodaj odbiorcę dodatkowego. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlenie 

następujących pól: 

 Nazwa – pole nieedytowalne;  

 Województwo – pole nieedytowalne; 

 Powiat – pole nieedytowalne; 

 Gmina – pole nieedytowalne; 

 Miejscowość – pole nieedytowalne; 

 Ulica – pole nieedytowalne; 

 Numer domu - pole nieedytowalne; 
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 Numer lokalu - pole nieedytowalne; 

Powyższe dane adresata dodatkowego muszą być wyszukane i pobrane przez 

Użytkownika poprzez wywołanie funkcji Zmień adresata – spowoduje to wyświetlenie 

identycznego formularza, jak na Rysunek 219 Zmiana adresata - Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. Sposób obsługi formularza został opisany w podrozdziale 

3.7.1. Wyszukanie adresata na stronie nr 220.  

 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie kontekstu 

zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić poprzez 

wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony na Rysunek 

69 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie. 

Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 

Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  
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o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 

220. 
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Rysunek 220 Wyszukiwanie i zmiana podmiotu nadającego zgłoszenie 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w podrozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

W sekcji Dane osoby dokonującej zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Imię – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

 Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne, prezentowana jest lista 
specjalizacji Użytkownika zgłaszającego; 

 Nr prawa wykonywania zawodu - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 221 Fragment części C. formularza (Dane identyfikacyjne) 
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 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla Podsumowanie. 

3.3.7.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione 

czerwoną ramką. 

Rysunek 222 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia następujących pól: Nazwa, Województwo, Powiat, Gmina, 

Miejscowość, Nazwa ulicy, Numer domu, Numer lokalu w sekcji Adresat - dane 

PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 223 Komunikat błędu, gdy nie wypełniono minimum jednego pola sekcji Adresat - 
dane PSSE, do którego kierowane jest zgłoszenie 

 

Rysunek 224 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 

 

3.3.7.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

wyświetla ostatnią część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 

225. 

Rysunek 225 Końcowa część formularza - Podsumowanie 
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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.  

 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. 

Wybranie funkcjonalności Drukuj powoduje otwarcie wydruku pdf danego zgłoszenia.  

Po wybraniu funkcjonalności Zgłoś i poprawnej walidacji wprowadzonych danych, system 

prezentuje okienko z wyborem sposobu podpisu zgłoszenia: 

Rysunek 226 Wybór rodzaju podpisu  

 

Istnieje możliwość podpisania zgłoszenia na dwa sposoby: 

 Podpis ePUAP – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia za 

pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP; 

 Podpis kwalifikowany – celem niniejszej funkcjonalności jest autoryzacja zgłoszenia 

za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Po pomyślnym przejściu procesu podpisu i wysłania zgłoszenia, system zaprezentuje 

komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 
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Rysunek 227 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.4.  Rejestracja zgłoszenia NDPL 

Celem procesu jest rejestracja z poziomu interfejsu użytkownika zgłoszenia NDPL –

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego.  

Aby zarejestrować zgłoszenie NDPL, należy z menu wybrać funkcjonalność NDPL –

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego. 

Rysunek 228 Wybór zgłoszenia NDPL 

 

Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NDPL – 1 Zgłoszenie 

niepożądanego działania produktu leczniczego. 
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Rysunek 229 Wybór zgłoszenia NDPL - 1 

 

Wówczas system wyświetli formularz do obsługi zgłoszeń NDPL – 1. 
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Rysunek 230 Formularz obsługi zgłoszenia NDPL - 1 

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego zgłoszenia NDPL - 1. Formularz składa się  

z pięciu części: 

 A. Pacjent 

 B. Opis objawów niepożądanych 

 C. Stosowane leki 

 D. Dane osoby zgłaszającej 

 Podsumowanie 

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

walidacja wprowadzonych danych. 
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3.4.1.1.  Część A. formularza – Pacjent 

Na rysunku nr 231 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NDPL - 1. 

Rysunek 231 Rejestracja zgłoszenia NDPL - 1 – część A formularza (Pacjent). 

 

Wyświetlony formularz A. zawiera 1 sekcję – Pacjent, w której znajdują się następujące 

pola: 

 Inicjały – wartość wprowadzana ręcznie, można wprowadzić 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, maksymalnie 6 cyfr; 

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

W powyższym formularzu obowiązkowe jest wypełnienie minimum jednego z pól sekcji 

Pacjent. Dodatkowo, jeżeli jedynym wypełnionym polem jest pole Płeć, to jego wartość w 

takim przypadku musi być różna od „Brak danych”. 
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Po wypełnieniu formularza użytkownik ma do wyboru dwie opcje przedstawione na 

rysunku nr 232. 

Rysunek 232 Fragment części A. formularza (Pacjent) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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 (Opis 

objawów niepożądanych). 

3.4.1.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 233 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

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

Płeć ze wskazaniem wartości Brak danych skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 234 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia minimum jednego pola w sekcji 
„Pacjent” lub zaznaczeniu tylko pola „Płeć” ze wskazaniem wartości „Brak danych” 

 

 

3.4.1.3.  Część B. formularza - Opis objawów niepożądanych 

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

wyświetla część B. Opis objawów niepożądanych, który został przedstawiony na rysunku 

nr 235. 

Rysunek 235 Rejestracja NDPL - 1 – Część B. Opis objawów niepożądanych 

 

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; 
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 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 236 Fragment części B. formularza (Opis objawów niepożądanych) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 
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wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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). 

3.4.1.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 237 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:  
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Rysunek 238 Komunikat błędu w przypadku nie zaznaczenia jednego z pól w sekcji Klasyfikacja 

 

 Brak wprowadzenia wartości do pola Kod ICD – 10, powoduje wyświetlenie 

poniższego komunikatu:  

Rysunek 239 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 240 Komunikat błędu w przypadku niezaznaczenia pola „Zgon” w sekcji Wynik, w 
przypadku, gdy pole „Zgon” zostało zaznaczone w sekcji Klasyfikacja 

 

3.4.1.5.  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 241. 
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Rysunek 241 Rejestracja NDPL - 1 – 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 242 

Rysunek 242 Formularz wyszukiwania leku 

 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie 

leku na stronie nr 228. 

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; 
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 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 sekcji 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; 

o Data zakończenia podawania – wartość uzupełniana ręcznie; 

o Nr choroby – wartość uzupełniana ręcznie, należy wprowadzić kod 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.  

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 243 Fragment części C. formularza (Stosowane leki) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 170 z 342 

 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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. 

3.4.1.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione 

czerwoną ramką. 

Rysunek 244 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: 

Rysunek 245 Komunikat błędu, gdy nie dodano leku 

 

 Niewypełnienie obowiązkowych pól Lek podejrzany o spowodowanie objawów, 

Droga podania i/lub Dawkowanie skutkuje wyświetleniem komunikatu: 
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Rysunek 246 Komunikat błędu dla niewypełnionych pól „Lek podejrzany o spowodowanie 
objawów, Droga podania, Dawkowanie” 

 

3.4.1.7.  Część D. formularza – Dane osoby zgłaszającej 

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

wyświetla część D. (Dane osoby zgłaszającej), którego fragment został przedstawiony na 

rysunku nr 247. 
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Rysunek 247 Rejestracja NDPL - 1 – część D. formularza (Dane osoby zgłaszającej). 

 

W przypadku, gdy zalogowany użytkownik jest usługodawcą, sekcja Dane podmiotu 

nadającego zgłoszenie wypełniona jest automatycznie przez system na podstawie 

kontekstu zalogowanego użytkownika. W przeciwnym wypadku obszar należy uzupełnić 

poprzez wyszukanie i następnie wskazanie odpowiedniego usługodawcy przy użyciu 

funkcjonalności Zmień usługodawcę, której formularz został przedstawiony w rozdziale 

Wyszukanie usługodawcy. Użytkownik ma także możliwość zmiany danych podmiotu 

nadającego poprzez wybór funkcjonalności Zmień usługodawcę, która wywołuje 

wyszukiwanie i umożliwia pobranie do formularza danych wyszukanego usługodawcy. 
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Sekcja Dane podmiotu nadającego zgłoszenie, w zależności od tego, czy podmiotem 

nadającym zgłoszenie jest podmiot leczniczy, czy praktyka zawodowa, zawiera 

następujące pola: 

Dla podmiotu leczniczego: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą – pole obowiązkowe, 

nieedytowalne 

o Nazwa jednostki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Nazwa komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Adres komórki organizacyjnej – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane 

jest wartościami: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

 W obszarze Kody resortowe podmiotu leczniczego: 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Jednostka podziału terytorialnego - pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Podmiot tworzący – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Forma organizacyjno-prawna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

o Jednostka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Rodzaj działalności leczniczej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Komórka organizacyjna – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalność komórki organizacyjnej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne;  

Dla praktyki zawodowej: 

 W obszarze Podmiot nadający zgłoszenie 

o Nazwa praktyki zawodowej – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Imię i Nazwisko lekarza – pole obowiązkowe, nieedytowalne 

o Numer księgi rejestrowej – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 
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o Nazwa organu rejestrowego – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o NIP – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Numer prawa wykonywania zawodu – pole obowiązkowe, nieedytowalne; 

o Specjalizacja – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

o Adres – pole obowiązkowe, nieedytowalne, wypełniane jest wartościami: Kod 

pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu; 

o Identyfikator TERYT – pole nieobowiązkowe, nieedytowalne; 

Wszystkie pola sekcji wypełniane są automatycznie – system pobiera i prezentuje dane 

podmiotu nadającego zgłoszenie w odpowiednich obszarach. Istnieje możliwość zmiany 

powyższych danych, odbywa się to poprzez wywołanie funkcjonalności Zmień 

usługodawcę, co spowoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku nr 

248. 
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Rysunek 248 Wyszukanie usługodawcy 

 

Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale 3.7.2. 

Wyszukanie usługodawcy na stronie nr 223. 

W sekcji Dane osoby dokonującej zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – pole nieedytowalne; 

 Imię – pole nieedytowalne; 

 Specjalizacja – pole nieedytowalne, prezentowana jest lista specjalizacji Użytkownika 
zgłaszającego; 

 Nr prawa wykonywania zawodu - pole nieedytowalne; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 249 Fragment części D. formularza (Dane osoby zgłaszającej) 
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 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla Podsumowanie. 

3.4.1.8.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, system wyświetli po prawej stronie 

ekranu odpowiednie komunikaty. 

 

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

wyświetlić następujący komunikat: 

 Brak wskazanego usługodawcy w sekcji Dane podmiotu nadającego zgłoszenie 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 250 Komunikat błędu, gdy brak wskazanego usługodawcy w sekcji „Dane podmiotu 
nadającego zgłoszenie” 
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3.4.1.9.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 251. 

Rysunek 251 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. 

 Poprzedni - funkcjonalność umożliwiająca przejście do wcześniejszej części 

formularza.  

 Drukuj – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 
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 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 252 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.5.  Rejestracja zgłoszenia NDPLW 

Celem procesu jest rejestracja z poziomu interfejsu użytkownika zgłoszenia NDPLW –

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego. 

Aby zarejestrować zgłoszenie NDPLW, należy z menu wybrać funkcjonalność NDPLW –

Zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego. 
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Rysunek 253 Wybór zgłoszenia NDPLW – formularz dla pracownika medycznego 

 

Spowoduje to rozwinięcie menu, z którego należy wybrać pozycję: NDPLW – Zgłoszenia 

niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego – formularz dla 

pracownika medycznego. 

Rysunek 254 Wybór zgłoszenia NDPLW – formularz dla pracownika medycznego 

 

Wyświetlony zostanie wówczas formularz do obsługi zgłoszeń NDPLW. 
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Rysunek 255 Formularz obsługi zgłoszeń NDPLW – formularz dla pracownika medycznego 

 

Aby otworzyć formularz należy wybrać funkcjonalność Nowe zgłoszenie.  

System wyświetli formularz rejestracji nowego 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. 

3.5.1.1.  Część A. formularza – Dane identyfikacyjne 

Na rysunku nr 256 przedstawiono widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NDPLW. 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 181 z 342 

 

Rysunek 256 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;  
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 Powiat – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 

 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 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 184 z 342 

 

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 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; 
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 Województwo – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności 

Wyszukaj TERYT;  

 Powiat – wartość pola wprowadzana ręcznie lub za pomocą funkcjonalności Wyszukaj 

TERYT; 

 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; 

Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru dwie opcje 

Rysunek 257 Fragment części A. formularza (Pacjent) 

 

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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). 

3.5.1.2.  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 258 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 259 Komunikat błędu dla pola „Rodzaj zgłoszenia” 

 

 

 Niewybranie z listy wartości pola Osoba zgłaszająca w sekcji Dane osoby zgłaszającej, 

powoduje wyświetlenie poniższego komunikatu: 

Rysunek 260 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 261 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 262 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 263 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 264 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 265 Komunikat błędu dla pola „Gatunek” 

 

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

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 266 Komunikat błędu dla pola „Rasa” 

 

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

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 267 Komunikat błędu dla pola „Płeć” w sekcji Dane zwierzęcia 

 

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

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 268 Komunikat błędu dla pola „Wiek” w sekcji Dane zwierzęcia 

 

3.5.1.3.  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 269. 
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Rysunek 269 Rejestracja NDPLW – formularz dla pracownika medycznego – Część B. Dane o 
produkcie 

 

W sekcji Produkty lecznicze weterynaryjne podane przed wystąpieniem reakcji należy 

wprowadzić produkt leczniczy weterynaryjny, który spowiadał niepożądane działanie. 

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

formularz przedstawiony na rysunku nr 270. 

Rysunek 270 Formularz wyszukiwania leku 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie 

leku na stronie nr 228. 

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 271 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; 
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 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; 

 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: 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 192 z 342 

 

Rysunek 272 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: 

 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; 
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 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; 

Postępując analogicznie, można wprowadzić pozostałe produkty lecznicze podane przed 

wystąpieniem reakcji.  

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 273 Fragment części B. formularza (Dane o produkcie) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części A. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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. 

3.5.1.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. 
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Rysunek 274 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 275 Komunikat błędu w przypadku niewprowadzenia produktu leczniczego  

 

3.5.1.5.  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 276. 
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Rysunek 276 Rejestracja NDPLW – formularz dla pracownika medycznego – część C. 
formularza (Reakcja), zgłoszenie dotyczy zwierzęcia 

 

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 

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:  

 leczonych – wartość obowiązkowa wprowadzana ręcznie, maksymalnie 10 cyfr; 

 u których wystąpiło działanie niepożądane – wartość wprowadzana ręcznie, 

maksymalnie 10 cyfr; 

 padłych – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie 10 cyfr; 

 poddanych eutanazji – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie10 cyfr; 
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 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 277. 

Rysunek 277 Rejestracja NDPLW – formularz dla pracownika medycznego 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 
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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 278 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 279. Wybranie opcji Usuń powoduje usunięcie załączonego pliku z sekcji. 

Rysunek 279 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: 
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Rysunek 280 Fragment części B. formularza (Dane o produkcie) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części B. formularza.  

 Zapisz jako roboczy – funkcjonalność umożliwiająca zapisanie wprowadzonych 

danych zgłoszenia. Wybór funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji 

wprowadzonych danych. W wyniku poprawnej walidacji danych system zapisuje 

zgłoszenie ze statusem „Robocze”. 

 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. 

3.5.1.6.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 281 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 
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 Brak uzupełnienia pola Data wystąpienia działania niepożądanego w sekcji Reakcja / 

Reakcja u człowieka, powoduje wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 282 Komunikat błędu w przypadku niewprowadzenia produktu leczniczego  

 

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

wyświetlenie komunikatu: 

Rysunek 283 Komunikat błędu dla pola „Objawy” 

 

3.5.1.7.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 284. 
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Rysunek 284 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.  

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

zaprezentuje komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia w systemie. 

Rysunek 285 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

3.6.  Rejestracja zgłoszenia NDBPL 

Celem procesu jest wprowadzenie i zarejestrowanie z poziomu interfejsu użytkownika 

zgłoszenia NDBPL. Aby zarejestrować zgłoszenie NDBPL, należy z menu Rejestracja 

zgłoszeń wybrać funkcjonalność NDBPL – Niepożądane działanie badanych produktów 

leczniczych (CIOMS). 

Rysunek 286 Wybór zgłoszenia NDBPL 

 

Formularz składa się z pięciu części: 

 A. Informacje o niepożądanym działaniu 

 B. Informacje o produkcie leczniczym 

 C. Inne stosowane produkty lecznicze oraz informacje dodatkowe 
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 D. Dane podmiotu odpowiedzialnego 

 Podsumowanie 

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

walidacja wprowadzonych danych. 

Po wybraniu funkcji NDBPL – Niepożądane działanie badanych produktów leczniczych 

(CIOMS) system wyświetli część A. formularza do obsługi zgłoszeń NDBPL. 

3.6.1.  Część A. formularza – Informacje o niepożądanym działaniu 

Na rysunku nr 287 przedstawiony został widok części A. formularza rejestracji zgłoszenia 

NDBPL. 

Rysunek 287 Rejestracja zgłoszenia NDBPL – część A formularza (Informacje o niepożądanym 
działaniu). 

 

W wyświetlonym formularzu w sekcji Dane pacjenta znajdują się następujące pola: 

 Inicjały – wartość wprowadzana ręcznie, można wprowadzić maksymalnie 10 znaków; 
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 Kraj – wartość wybierana z listy, na której znajdują się kraje ułożone w porządku 

alfabetycznym, przy czym pierwsza wartość na liście to Polska;  

 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 5 cyfr, po czym z 

rozwijalnej listy znajdującej się obok należy wybrać jednostkę wieku; 

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

W powyższym formularzu obowiązkowe jest wypełnienie minimum jednego z pól sekcji 

Dane pacjenta. Dodatkowo, jeżeli jedynym wypełnionym polem w sekcji Dane pacjenta 

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

W sekcji Informacje o niepożądanym działaniu znajdują się następujące pola: 

 Data wystąpienia działania niepożądanego – pole obowiązkowe; 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; 

 Opis działania niepożądanego (z zaznaczeniem wykonanych testów i badań 

laboratoryjnych) – pole obowiązkowe, wartość należy wprowadzić ręcznie; 

W obszarze Zaznacz wszystkie punkty odpowiadające reakcji znajdują się następujące 

pola – obowiązkowo należy zaznaczyć minimum jedno z niżej wymienionych: 

 zgon – pole wyboru; 

 zagrożenie życia – pole wyboru; 

 hospitalizacja lub jej przedłużenie – pole wyboru; 

 trwałe lub znaczące inwalidztwo lub upośledzenie sprawności – pole wyboru; 

 wady płodu/wady wrodzone – pole wyboru; 

 inne istotne medycznie – pole wyboru; 

Po wypełnieniu formularza Użytkownik ma do wyboru opcję 
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Rysunek 288 Fragment części A. formularza (Informacje o niepożądanym działaniu) 

 

 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 

(Informacje o produkcie leczniczym). 

3.6.2.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 289 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Data wystąpienia działania niepożądanego w sekcji 

Informacje o niepożądanym działaniu, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 290 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Data wystąpienia działania 
niepożądanego” 

 

 Brak wypełnienia pola Opis działania niepożądanego (z zaznaczeniem wykonanych 

testów i badań laboratoryjnych) w sekcji Informacje o niepożądanym działaniu, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 291 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Opis działania 
niepożądanego (z zaznaczeniem wykonanych testów i badań laboratoryjnych)” 

 

 W przypadku niezaznaczenia minimum jednego pola w obszarze Zaznacz wszystkie 

punkty odpowiadające reakcji, system wyświetli komunikat:  

Rysunek 292 Komunikat błędu wyświetlany w przypadku niezaznaczenia minimum jednego 
pola w obszarze Zaznacz wszystkie punkty odpowiadające reakcji 

 

 Niewypełnienie minimum jednego z pól sekcji Dane pacjenta lub jeżeli jedynym 

wypełnionym polem jest Płeć, a jego wartość to „Brak danych”, system prezentuje 

poniższy komunikat: 

Rysunek 293 Komunikat błędu wyświetlany w przypadku niewypełnienia minimum jednego 
pola z sekcji „Dane pacjenta” lub gdy jedynym wypełnionym polem jest „Płeć”, a jego wartość 

to „Brak danych” 
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3.6.3.  Część B. formularza - Informacje o produkcie leczniczym 

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

wyświetla część B. Informacje o produkcie leczniczym, który został przedstawiony na 

rysunku nr 294. 

Rysunek 294 Rejestracja NDBPL – Część B. Informacje o produkcie leczniczym 

 

W sekcji Informacje o produkcie leczniczym znajdują się następujące pola: 

 Nazwa leku – nieedytowalne pole obowiązkowe, uzupełniane przy użyciu 

funkcjonalności Dodaj lek; 

 Substancja czynna – nieedytowalne pole obowiązkowe, uzupełniane przy użyciu 

funkcjonalności Dodaj lek; 

 Droga podania – pole obowiązkowe, wartość należy wybrać z listy lub uzupełnić 

podczas wypełniania formularza znajdującego się w funkcjonalności Dodaj lek; 

 W obszarze Dawkowanie:  



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 208 z 342 

 

o Wartość – pole obowiązkowe, wartość należy wpisać ręcznie lub uzupełnić 

podczas wypełniania formularza znajdującego się w funkcjonalności Dodaj lek; 

o Jednostka wartości – pole obowiązkowe, wartość należy wybrać z listy lub 

uzupełnić podczas wypełniania formularza znajdującego się w funkcjonalności 

Dodaj lek; 

o Interwał – pole obowiązkowe, wartość należy wpisać ręcznie lub uzupełnić 

podczas wypełniania formularza znajdującego się w funkcjonalności Dodaj lek; 

o Jednostka interwału – pole obowiązkowe, wartość należy wybrać z listy lub 

uzupełnić podczas wypełniania formularza znajdującego się w funkcjonalności 

Dodaj lek; 

 Wskazanie(a) do zastosowania – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Data rozpoczęcia i zakończenia podawania produktu leczniczego (od/do) – 

w obszarze obowiązkowe jest wypełnienie dwóch pól; po kliknięciu w każde z nich 

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

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

 Okres, w którym stosowano produkt leczniczy (od/do) – w obszarze tym można 

wypełnić dwa pola; po kliknięciu w każde z nich wyświetlony zostaje kalendarz, w 

którym można zaznaczyć prawidłową datę. Istnieje także możliwość wpisania daty 

ręcznie, zgodnie ze wzorem: rrrr-mm-dd. 

 Czy działanie niepożądane ustąpiło po zaprzestaniu podawania produktu 

leczniczego?  - obowiązkowe pole wyboru, można zaznaczyć: tak, nie, nie wiadomo; 

 Czy działanie niepożądane wystąpiło ponownie po powtórnym podaniu leku? - 

obowiązkowe pole wyboru, można zaznaczyć: tak, nie, nie wiadomo; 

W powyższej sekcji w celu wypełnienia pól Nazwa leku oraz Substancja czynna, należy 

skorzystać z funkcji Dodaj lek. Po jej użyciu wyświetla się formularz przedstawiony na 

rysunku nr 295. 
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Rysunek 295 Formularz wyszukiwania leku 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie 

leku na stronie nr 228. 

W przypadku, gdy w rejestrze leków dostępnych pod funkcjonalnością Dodaj lek nie 

znajduje się poszukiwany lek, można skorzystać z funkcji Spoza rejestru: 

 Spoza rejestru – pole wyboru zaznaczane w przypadku, gdy lek nie znajduje się 

w rejestrze leków dostępnych pod funkcjonalnością Dodaj lek. Po zaznaczeniu 

tego pola, należy pola dotyczące danych leku uzupełnić ręcznie. 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 296 Fragment części B. formularza (Informacje 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. – Inne stosowane 

produkty lecznicze oraz informacje dodatkowe. 
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3.6.4.  Komunikaty błędów 

W przypadku niewypełnienia pól wymaganych system wyświetli po prawej stronie ekranu 

odpowiednie komunikaty. Dodatkowo niewypełnione pola zostaną wyróżnione czerwoną 

ramką. 

Rysunek 297 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Droga podania w sekcji Informacje o produkcie leczniczym, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 298 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Droga podania” 

 

 Brak wypełnienia pola Wartość w obszarze Dawkowanie w sekcji Informacje o 

produkcie leczniczym, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 
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Rysunek 299 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Wartość” w obszarze 
„Dawkowanie” 

 

 Brak wypełnienia pola Interwał w obszarze Dawkowanie w sekcji Informacje o 

produkcie leczniczym, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 300 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Interwał” w obszarze 
„Dawkowanie” 

 

 Brak wypełnienia pola Jednostka wartości w obszarze Dawkowanie w sekcji 

Informacje o produkcie leczniczym, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 301 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Jednostka wartości” w 
obszarze „Dawkowanie” 

 

 Brak wypełnienia pola Jednostka interwału w obszarze Dawkowanie w sekcji 

Informacje o produkcie leczniczym, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 302 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Jednostka interwału” w 
obszarze „Dawkowanie” 

 

 Brak wypełnienia pierwszego pola w obszarze Data rozpoczęcia i zakończenia 

podawania produktu leczniczego (od/do), skutkuje wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 303 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pierwszego pola w obszarze Data 
rozpoczęcia i zakończenia podawania produktu leczniczego (od/do) 
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 Brak wypełnienia drugiego pola w obszarze Data rozpoczęcia i zakończenia 

podawania produktu leczniczego (od/do), skutkuje wyświetleniem komunikatu: 

Rysunek 304 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia drugiego pola w obszarze Data 
rozpoczęcia i zakończenia podawania produktu leczniczego (od/do) 

 

 

 Brak wskazania wartości pola Czy działanie niepożądane ustąpiło po zaprzestaniu 

podawania produktu leczniczego? w sekcji Informacje o produkcie leczniczym, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 305 Komunikat błędu dla pola „Czy działanie niepożądane ustąpiło po zaprzestaniu 
podawania produktu leczniczego?” 

 

 Brak wskazania wartości pola Czy działanie niepożądane wystąpiło ponownie po 

powtórnym podaniu leku? w sekcji Informacje o produkcie leczniczym, skutkuje 

wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 306 Komunikat błędu dla pola „Czy działanie niepożądane wystąpiło ponownie po 
powtórnym podaniu leku?” 

 

3.6.5.  Część C. formularza - Inne stosowane produkty lecznicze oraz informacje 

dodatkowe 

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

wyświetla część C. (Inne stosowane produkty lecznicze oraz informacje dodatkowe), 

którego fragment został przedstawiony na rysunku nr 307. 
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Rysunek 307 Rejestracja NDBPL– część C. formularza (Inne stosowane produkty lecznicze oraz 
informacje dodatkowe). 

 

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

lek. Po jej użyciu system wyświetla formularz przedstawiony na rysunku nr 308. 

Rysunek 308 Formularz wyszukiwania leku 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie 

leku na stronie nr 228. 

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

uzupełnić brakujące informacje:  
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Rysunek 309 Formularz wprowadzania dodatkowych informacji o stosowanym leku 

 

Obsługa formularza wyszukiwania leku została opisana w podrozdziale 3.7.3. Wyszukanie 

leku na stronie nr 228. 

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 w formularzu wprowadzania 

dodatkowych informacji o stosowanym leku: 

 Nazwa leku - pole uzupełnione automatycznie; 

 Substancja czynna - pole uzupełnione automatycznie; 

 Droga podania – wartość uzupełniana z listy; 

 Wartość – pole uzupełniane ręcznie; 

 Jednostka wartości – wartość wybierana z listy; 

 Interwał - wartość uzupełniana ręcznie; 

 Jednostka interwału – wartość wybierana z listy; 

Postępując analogicznie, należy wprowadzić pozostałe stosowane przez pacjenta leki.  

Pole Inne istotne informacje (np. badania diagnostyczne, alergie, ciąża, z podaniem 

daty ostatniej miesiączki) uzupełniane jest ręcznie.  
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Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 310 Fragment części C. formularza (Inne stosowane produkty lecznicze oraz 
informacje dodatkowe) 

 

 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 podmiotu 

odpowiedzialnego. 

3.6.6.  Część D. formularza – Dane podmiotu odpowiedzialnego 

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

wyświetla część D. (Dane podmiotu odpowiedzialnego), którego fragment został 

przedstawiony na rysunku nr 311. 

Rysunek 311 Rejestracja NDBPL– część D. formularza (Dane podmiotu odpowiedzialnego). 

 

Sekcja Dane podmiotu odpowiedzialnego zawiera następujące pola: 

 Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego – pole obowiązkowe, wartość 

wprowadzana ręcznie; 
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 Numer identyfikacyjny nadany przez podmiot odpowiedzialny – pole obowiązkowe, 

wartość wprowadzana ręcznie; 

 Data otrzymania zgłoszenia przez podmiot odpowiedzialny – pole obowiązkowe; po 

kliknięciu w pole wyświetlony zostaje kalendarz, w którym należy wybrać prawidłową 

datę. Istnieje także możliwość wpisania daty ręcznie, zgodnie z prezentowanym w 

polu wzorem: rrrr-mm-dd; 

 Źródło zgłoszenia – obowiązkowe pole wyboru, należy wskazać jedną z wartości: 

badanie, literatura fachowa, osoba wykonująca zawód medyczny; 

 Data zgłoszenia - pole obowiązkowe, 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; 

 Typ zgłoszenia – obowiązkowe pole wyboru, należy wskazać jedną z wartości: 

zgłoszenie początkowe, zgłoszenie uzupełniające; 

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych formularza Użytkownik ma do wyboru następujące 

opcje: 

Rysunek 312 Fragment części D. formularza (Dane podmiotu odpowiedzialnego) 

 

 Poprzedni – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza.  

 Następny – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części Podsumowanie. Wybór 

funkcjonalności powoduje wywołanie procesu walidacji wprowadzonych danych. 

W wyniku poprawnej walidacji danych system wyświetla Podsumowanie. 

3.6.7.  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 313 Walidacja wprowadzonych danych na formularzu 

 

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

wyświetlić następujące komunikaty: 

 Brak wypełnienia pola Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego w sekcji Dane 

podmiotu odpowiedzialnego, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 314 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Nazwa i adres podmiotu 
odpowiedzialnego” 

 

 Brak wypełnienia pola Numer identyfikacyjny nadany przez podmiot odpowiedzialny 

w sekcji Dane podmiotu odpowiedzialnego, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 

Rysunek 315 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Numer identyfikacyjny 
nadany przez podmiot odpowiedzialny” 

 

 Brak wypełnienia pola Data otrzymania zgłoszenia przez podmiot odpowiedzialny 

w sekcji Dane podmiotu odpowiedzialnego, skutkuje wyświetleniem poniższego 

komunikatu: 
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Rysunek 316 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Data otrzymania zgłoszenia 
przez podmiot odpowiedzialny” 

 

 

 Brak wskazania wartości dla pola Źródło zgłoszenia w sekcji Dane podmiotu 

odpowiedzialnego, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 317 Komunikat błędu w przypadku niewskazania wartości pola „Źródło zgłoszenia” 

 

 

 Brak wypełnienia pola Data zgłoszenia w sekcji Dane podmiotu odpowiedzialnego, 

skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 318 Komunikat błędu w przypadku niewypełnienia pola „Data zgłoszenia” 

 

 Brak wskazania wartości dla pola Typ zgłoszenia w sekcji Dane podmiotu 

odpowiedzialnego, skutkuje wyświetleniem poniższego komunikatu: 

Rysunek 319 Komunikat błędu w przypadku niewskazania wartości pola „Typ zgłoszenia” 

 

3.6.8.  Ostatnia część formularza - Podsumowanie 

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

część formularza (Podsumowanie) – przedstawione na rysunku nr 320. 
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Rysunek 320 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 C – funkcjonalność umożliwiająca przejście do części C. formularza. 

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

 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 
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„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 321 Komunikat potwierdzający zarejestrowanie zgłoszenia 

  

Przy użyciu funkcjonalności Drukuj potwierdzenie, można pobrać potwierdzenie 

zarejestrowania zgłoszenia w formacie pliku PDF. 

 

3.7.  Wspólne – rejestracja 

Niniejszy rozdział zawiera opis funkcjonalności wspólnych dla obszaru rejestracji zgłoszeń. 

3.7.1.  Wyszukanie adresata 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia ZLK 

 rejestracja zgłoszenia ZLB 

 rejestracja zgłoszenia NOP 

Funkcjonalność Wyszukanie adresata umożliwia wyszukanie podmiotów 

zarejestrowanych w systemie SMZ, które uczestniczą w procesie przetwarzania zgłoszeń  

o zagrożeniach. W wyniku realizacji niniejszej funkcjonalności, do formularza, skąd 

funkcjonalność została wywołana przekazywane są pobrane ze słownika dane. 

Na rysunku nr 322 przedstawiono formularz wyszukiwania adresata. 
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Rysunek 322 Formularz Wyszukanie adresata 

 

Powyższy formularz zawiera następujące pola: 

 Nazwa organizacji – wartość pola wybierana z listy. Lista zawiera wpisy ze słownika 

organizacji. 

 Nazwa jednostki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie. 

 Województwo – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT. 

 Powiat – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT 

 Miejscowość – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT. 

 

Dodatkowo dla obszaru z polami Województwo, Powiat, Miejscowość dostępna jest 

funkcjonalność: 

 Wybierz – funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych ze słownika TERYT. 

Wywołanie funkcjonalności spowoduje wyświetlenie formularza Wyszukaj TERYT 

(opis działania funkcjonalności znajduje się w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT 

na stronie nr 238). 

Po uzupełnieniu pól będących kryteriami wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności 

Wyszukaj. 

Wówczas system wyświetli listę wyników wyszukiwania zgodną z zadanymi przez 

Użytkownika kryteriami. 
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Rysunek 323 Formularz Wyszukanie adresata – wyniki wyszukiwania 

 

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 324 Dane adresata zgłoszenia pobrane automatycznie ze słownika podmiotów SMZ  

 

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 325 Fragment formularza wyszukiwania adresata 

 

3.7.2.  Wyszukanie usługodawcy 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia ZLK 
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 rejestracja zgłoszenia ZLB 

 rejestracja zgłoszenia NOP 

 rejestracja zgłoszenia MZ-55 

 rejestracja zgłoszenia NDPL  

Funkcjonalność Wyszukanie usługodawcy umożliwia wyszukanie danych 

podmiotu/podmiotów świadczących usługi medyczne z rejestru Centralnego Wykazu 

Usługodawców (CWUd). W wyniku realizacji niniejszej funkcjonalności, formularz, skąd 

funkcjonalność została wywołana zostanie zasilony danymi pochodzącymi z rejestru 

CWUd. 

Na rysunku nr 326 przedstawiono formularz wyszukania usługodawcy z zaznaczoną opcją 

Praktyka zawodowa. 

Rysunek 326 Formularz Wyszukanie usługodawcy – praktyka zawodowa 

 

Wówczas na formularzu widnieją następujące pola: 

 Nazwa praktyki zawodowej – wartość uzupełniana ręcznie; 
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 Nr księgi rejestrowej – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Kod organu rejestrowego – wartość uzupełniana ręcznie; 

 NIP – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Kod pocztowy – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Województwo – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Powiat – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Gmina – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Miejscowość – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT. 

Dodatkowo dla obszaru z polami Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość dostępna 

jest funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych ze słownika TERYT. Wywołanie 

funkcjonalności spowoduje wyświetlenie formularza Wyszukaj TERYT (opis działania 

funkcjonalności znajduje się w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT na stronie nr 238). 

Na rysunku nr 327 przedstawiony jest formularz wyboru usługodawcy z zaznaczoną opcją 

Podmiot leczniczy. 

Rysunek 327 Formularz Wyszukiwania usługodawcy – podmiot leczniczy 
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Wówczas na formularzu widnieją następujące pola: 

 Nazwa podmiotu leczniczego– wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr księgi rejestrowej – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Regon podmiotu leczniczego – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Kod jednostki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Kod komórki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Kod pocztowy – wartość uzupełniana ręcznie. 

 Województwo – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Powiat – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Gmina – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT; 

 Miejscowość – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika TERYT. 

Dodatkowo dla obszaru z polami Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość dostępna 

jest funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych ze słownika TERYT. Wywołanie 

funkcjonalności spowoduje wyświetlenie formularza Wyszukaj TERYT (opis działania 

funkcjonalności znajduje się w podrozdziale 3.7.6. Wyszukanie TERYT na stronie nr 238 

Wyszukanie TERYT). 

Po uzupełnieniu pól będących kryteriami wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności 

Wyszukaj. 

Wówczas system wyświetli listę wyników wyszukiwania zgodną z zadanymi przez 

Użytkownika kryteriami. 
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Rysunek 328 Formularz Wyszukanie usługodawcy – wyniki wyszukiwania 

 

 

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 329 Dane usługodawcy pobrane z rejestru CWUd 

 

Aby opuścić formularz wyszukiwania usługodawcy bez wyboru rekordu, należy wybrać 

funkcjonalność Zamknij. Wówczas system powróci do formularza skąd funkcjonalność 

została wybrana, bez automatycznego uzupełnienia danych formularza. 

Rysunek 330 Fragment formularza wyszukiwania usługodawcy 

 

3.7.3.  Wyszukanie leku 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 
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 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. 

Dodatkowo na potrzeby wyszukania i pobrania danych szczepionki funkcjonalność może 

być wywołana z poziomu: 

 rejestracji zgłoszenia ZLK 

 rejestracji zgłoszenia NOP 

Na rysunku nr 331 przedstawiono formularz wyszukiwania leku (dla 

NDPL/NOP/ZLK/NDPLW). 

Rysunek 331 Formularz Wyszukanie leku 

 

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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Po wybraniu funkcjonalności Wyszukaj system prezentuje okno z wynikami wyszukiwania 

zgodnymi z zadanymi kryteriami. 

Rysunek 332 Formularz Wyszukiwanie leku – wyniki wyszukiwania 

 

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

końcu wybranego wiersza. Wówczas dla zgłoszeń NDPL/NDPLW/NOP-2 system wyświetli 

okno umożliwiające wprowadzenie dodatkowych danych leku. 

Dalsze podrozdziały prezentują formularze wprowadzania dodatkowych danych leku dla 

poszczególnych zgłoszeń. 

3.7.3.1.  Wprowadzanie dodatkowych danych leku (dla NDPL) 

Na rysunku nr 333 zaprezentowano formularz do wprowadzania dodatkowych danych 

leku dla zgłoszeń NDPL. 
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Rysunek 333 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; 



  

Rejestracja zgłoszeń Strona 232 z 342 

 

 Jednostka wartości – wartość wybierana z listy; 

 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; 

 

3.7.3.2.  Wprowadzanie dodatkowych danych leku (dla NDPLW) 

Na rysunku nr 334 przedstawiono formularz do wprowadzania dodatkowych danych leku 

dla zgłoszeń NDPLW. 
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Rysunek 334 Wyszukiwanie leku – wprowadzenie dodatkowych danych (NDPLW) 

 

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 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; 
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3.7.3.3.  Wprowadzanie dodatkowych danych leku (dla NOP-2) 

Na rysunku nr 335 przedstawiono formularz do wprowadzania dodatkowych danych leku 

dla zgłoszeń NOP-2. 

Rysunek 335 Wyszukanie leku - Wprowadzenie dodatkowych danych (NOP-2) 

 

Powyższy formularz zawiera następujące pola: 

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

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

 Seria – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Data ważności – wartość uzupełniana ręcznie zgodnie z odpowiednim formatem daty 

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

 Liczba dawek w opakowaniu – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Objętość dawki – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Miejsce podania – wartość wprowadzana ręcznie; 

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. 
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Rysunek 336 Fragment formularza wprowadzania dodatkowych danych leku 

 

Po wybraniu funkcjonalności Potwierdź dane formularza zgłoszenia zostaną 

automatycznie uzupełnione. 

Rysunek 337 Formularz zgłoszenia zainicjowanymi danymi leku 

 

3.7.4.  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 umożliwia 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 338 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Wówczas system wyświetli dane szczegółowe (jeśli zostały wprowadzone) wybranego 

leku oraz dostępne funkcjonalności. 
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Rysunek 339 Edycja leku 

 

Użycie funkcjonalności Edytuj spowoduje wyświetlenie okienka do wprowadzania danych 

dodatkowych leku.  
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Rysunek 340 Wprowadzanie dodatkowych danych leku 

 

Funkcjonalności powyższego okna opisane są w podrozdziale Wprowadzanie 

dodatkowych danych leku. 

3.7.5.  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 umożliwia 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 341 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Wówczas system wyświetli dane szczegółowe (jeśli zostały wprowadzone) wybranego 

leku oraz dostępne funkcjonalności. 

Rysunek 342 Zgłoszenie NDPL – Stosowane leki 

 

Użycie funkcjonalności Usuń spowoduje usunięcie wybranego leku oraz powrót do 

formularza zgłoszenia. 

3.7.6.  Wyszukanie TERYT 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia ZLK 

 rejestracja zgłoszenia ZLB 

 rejestracja zgłoszenia NOP 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

 rejestracja zgłoszenia NDPLW 
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Funkcjonalność Wyszukaj TERYT umożliwia wyszukanie oraz pobranie ze słownika TERYT 

danych szczegółowych TERYT, czyli województwo, powiat, gmina, miejscowość, w oparciu 

o kryteria wyszukiwania wskazane przez Użytkownika. W wyniku realizacji niniejszej 

funkcjonalności do formularza, skąd funkcjonalność została wywołana, przekazywane są 

pobrane dane. 

Rysunek nr 343 przedstawia formularz wyszukiwania TERYT. 

Rysunek 343 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. 
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Rysunek 344 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. 

Rysunek 345 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. 
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Rysunek 346 Formularz wyszukiwania TERYT 

 

3.7.7.  Wyszukanie kodu ICD-10 

Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona 

wywoływana z poziomu innych funkcjonalności Użytkownika: 

 rejestracja zgłoszenia ZLK 

 rejestracja zgłoszenia NDPL 

Funkcjonalność Pobierz kod ICD-10 umożliwia wyszukanie oraz pobranie ze słownika 

klasyfikacji chorób kodu danej choroby. W wyniku realizacji niniejszej funkcjonalności do 

formularza, skąd funkcjonalność została wywołana, przekazywane są pobrane dane (kod 

ICD-10 i określenie słowne). 

Rysunek nr 347 przedstawia formularz wyszukiwania kodu ICD-10. 

Rysunek 347 Formularz wyszukiwania ICD-10 

 

Aby filtrować dane, należy uzupełnić wybrane pola. Użytkownik ma możliwość filtrowania 

słownika po Kodzie oraz po Opisie. Poniżej zaprezentowano przykład filtrowania danych 

po opisie choroby. 
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Rysunek 348 Formularz wyszukiwania ICD-10 – 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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4.  Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń 

4.1.  Wspólne - wyszukiwanie zgłoszeń przez zgłaszającego 

Celem niniejszej funkcjonalności jest wyszukanie zgłoszeń o zagrożeniach w systemie 

SMZ. W zależności od rodzaju wyszukiwanych zgłoszeń, prezentowane są odpowiednie 

kryteria wyszukiwania. 

Założeniem jest, że wszelkie kryteria wyszukiwania wprowadzane są w górnej części okna, 

natomiast wyniki wyszukiwania prezentowane są w dolnej. Użytkownik przed 

uruchomieniem wyszukiwania nie musi określać ani jednego kryterium wyszukiwania.  

Domyślnie lista wyników wyszukiwania obejmuje maksymalnie 10 rekordów wyszukanych 

zgłoszeń. Jeżeli liczba wyszukanych zgłoszeń przekracza 10 rekordów, wówczas wyniki 

wyszukiwania podlegają stronicowaniu. Możliwa będzie nawigacja pomiędzy 

poszczególnymi stronami poprzez wybór odpowiednich akcji umożliwiających przejście do 

strony następnej, poprzedniej, ostatniej i pierwszej. 

Wyniki wyszukiwania domyślnie sortowane są malejąco po kolumnie Data rejestracji. 

Możliwe będzie sortowanie wyników wyszukiwania (poprzez wybór odpowiedniej 

kolumny) dla wybranych kolumn prezentowanych w wynikach wyszukiwania. 

Nad listą z wynikami wyszukiwania prezentowana jest również ogólna liczba rekordów 

zwróconych w wyniku wyszukiwania. 

W przypadku, gdy w kryteriach wyszukiwania uwzględnione są kryteria, które pochodzą  

z hierarchicznych słowników systemu SMZ (np. słownik TERYT, słownik chorób zakaźnych, 

słowników patogenów itp.), wówczas w pierwszej kolejności obowiązkowe jest określenie 

kryterium na najwyższym w hierarchii danego słownika poziomie (które jest 

prezentowane na formularzu wyszukiwania), a następnie możliwe jest określanie 

kolejnych (podrzędnych kryteriów) - np. w przypadku słownika TERYT - w pierwszej 

kolejności obowiązkowy jest wybór województwa, następnie powiatu, gminy  

i miejscowości. 

Jeżeli wynik zapytania nie zwrócił żadnych zgłoszeń, wyświetlany jest odpowiedni 

komunikat, informujący o braku rekordów spełniających zadane kryteria wyszukiwania. 
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Rysunek 349 Komunikat – brak wyników wyszukiwania 

 

Funkcjonalność wyszukiwania zgłoszeń przez zgłaszającego nie występuje samodzielnie. 

Można ją wywołać z poziomu następujących funkcjonalności: 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia ZLK, 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia ZLB, 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia MZ-55, 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NOP, 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NDPL, 

 obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NDPLW. 

4.2.  Obsługa procesu rejestracji ZLK 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia ZLK wywoływana jest z poziomu menu Rejestracja 

zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia ZLK. 

Rysunek 350 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń ZLK pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność; 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia ZLK); 



  

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń Strona 245 z 342 

 

W zależności od statusu danego zgłoszenia (Zgłoszone, Robocze, Odwołane) istnieje 

również możliwość: 

 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 anulowania zarejestrowanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobrania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Odwołane; 

4.2.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń ZLK 

Na rysunku nr 351 przedstawiono formularz wyszukiwania zgłoszeń ZLK.  

Rysunek 351 Wyszukiwanie zgłoszeń ZLK 

 

Formularz do wyszukiwania zgłoszeń ZLK składa się z dwóch obszarów: Dane chorego 

oraz Dane zgłoszenia. 

W obszarze Dane chorego znajdują się następujące pola: 
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 Nazwisko – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 Imię – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 PESEL – wartość pola uzupełniana ręcznie; można wpisać maksymalnie 11 cyfr; 

 Nr dokumentu tożsamości – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 

 Pokaż zgony – pole jednokrotnego wyboru z możliwymi opcjami: Tak, Nie, Tylko 

zgony; 

 Typ zgłoszenia – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości na liście to: 

Rozpoznanie oraz Podejrzenie; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Rodzaj choroby – wartość wybierana z listy słownika chorób zakaźnych; 

 Nazwa (lub część nazwy) komórki organizacyjnej – wartość wprowadzana ręcznie. 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych; 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania); 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 
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Rysunek 352 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

4.2.2.  Rejestracja zgłoszenia powiązanego 

Funkcjonalność rejestracji zgłoszenia powiązanego dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 353 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 



  

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń Strona 248 z 342 

 

Rysunek 354 Wyniki wyszukiwania - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 355. 

Rysunek 355 Komunikat pytający o sposób rejestracji zgłoszenia powiązanego 

 

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia ZLK (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia ZLK. 

 Wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia ZLK z wypełnionymi wszystkimi danymi 

formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego (Użytkownik 

wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i ewentualnej 

edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 
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4.2.3.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność edycji zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 356 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 357 Wyniki wyszukiwania - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Dane pacjenta). Dalszy proces polega na weryfikacji 

wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po zakończeniu 

procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać z funkcjonalności Zapisz 

jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub może użyć funkcjonalności 

Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 
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4.2.4.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność usunięcia zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 358 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 359 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

360. 



  

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń Strona 251 z 342 

 

Rysunek 360 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia ZLK. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.2.5.  Anulowanie zgłoszenia 

Funkcjonalność Anulowanie zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone. 

Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 361 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 362 Wyniki wyszukiwania ZLK – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Anuluj zgłoszenie system wyświetli okienko do wprowadzenia 

przyczyny anulowania zgłoszenia. 

Rysunek 363 Przyczyna anulowania zgłoszenia 

 

Po wyborze funkcjonalności Zatwierdź system zapisuje przyczynę anulowania danego 

zgłoszenia oraz zmienia status zgłoszenia na Odwołane. Operacja anulowania zgłoszenia 

jest nieodwracalna, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu ze statusu zgłoszenia 

Odwołane do statusu Zgłoszone. 

Z kolei po wyborze funkcjonalności Zamknij system powraca do formularza głównego 

obsługi procesu zgłoszenia ZLK bez zmiany statusu zgłoszenia. 

4.2.6.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Robocze, Odwołane) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszenia.  
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Rysunek 364 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 365 Wyniki wyszukiwania ZLK – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 
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Rysunek 366 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 

Rysunek 367 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie ZLK. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF.  

4.2.7.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 
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Rysunek 368 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLK 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 369 Wyniki wyszukiwania ZLK – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 
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Rysunek 370 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 

 

4.3.  Obsługa procesu rejestracji ZLB 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia ZLB wywoływana jest z poziomu menu Rejestracja 

zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia ZLB. 

Rysunek 371 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń ZLB pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność; 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia ZLB) 

W zależności od statusu danego zgłoszenia (zgłoszone, robocze, odwołane) istnieje 

również możliwość: 

 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 
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 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 anulowania zarejestrowanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia - dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobrania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Odwołane; 

4.3.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń ZLB 

Rysunek nr 372 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń ZLB.  

Rysunek 372 Wyszukiwanie zgłoszeń ZLB 

 

Formularz do wyszukiwania zgłoszeń ZLB składa się z dwóch obszarów: Dane chorego 

oraz Dane zgłoszenia. 

W obszarze Dane chorego znajdują się następujące pola: 

 Nazwisko – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 Imię – wartość pola uzupełniana ręcznie; 
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 PESEL – wartość pola uzupełniana ręcznie; można wpisać maksymalnie 11 cyfr; 

 Nr dokumentu tożsamości – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Patogen – wartość wybierana z listy; dostępne wartości na liście to: bakterie, 

biotoksyny, pasożyty, substancje chemiczne, wirusy; 

 Metoda diagnostyczna – wartość wybierana z listy; dostępne wartości na liście to: 

preparat bezpośredni, izolacja, badanie immunologiczne, badanie serologiczne, 

badanie molekularne, inne, hodowla, western-blot, badanie wirusologiczne, badanie 

bakteriologiczne, materiał diagnostyczny; 

 Nazwa (lub część nazwy) komórki organizacyjnej – wartość wprowadzana ręcznie. 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych; 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 
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Rysunek 373 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

4.3.2.  Rejestracja zgłoszenia powiązanego 

Funkcjonalność Rejestracji zgłoszenia powiązanego dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 374 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 375 Wyniki wyszukiwania ZLB - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 376. 

Rysunek 376 Komunikat pytający o sposób rejestracji zgłoszenia powiązanego 

 

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia ZLB (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia ZLB; 

 wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia ZLB z wypełnionymi wszystkimi danymi 

formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego (Użytkownik 

wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i ewentualnej 

edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 
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4.3.3.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność edycji zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 377 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 378 Wyniki wyszukiwania ZLB - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Dane pacjenta). Dalszy proces polega na weryfikacji 

wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po zakończeniu 

procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać z funkcjonalności Zapisz 
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jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub może użyć funkcjonalności 

Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 

4.3.4.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność usunięcia zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 379 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 380 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

381. 
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Rysunek 381 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia ZLB. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.3.5.  Anulowanie zgłoszenia 

Funkcjonalność Anulowanie zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone. 

Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 382 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 383 Wyniki wyszukiwania ZLB – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Anuluj zgłoszenie system wyświetli okienko do wprowadzenia 

przyczyny anulowania zgłoszenia. 

Rysunek 384 Przyczyna anulowania zgłoszenia 

 

Po wyborze funkcjonalności Zatwierdź system zapisuje przyczynę anulowania danego 

zgłoszenia oraz zmienia status zgłoszenia na Odwołane. Operacja anulowania zgłoszenia 

jest nieodwracalna, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu ze statusu zgłoszenia 

Odwołane do statusu Zgłoszone. 

Z kolei po wyborze funkcjonalności Zamknij system powraca do formularza głównego 

obsługi procesu zgłoszenia ZLB bez zmiany statusu zgłoszenia. 
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4.3.6.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Robocze, Odwołane) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszen ia.  

Rysunek 385 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 386 Wyniki wyszukiwania ZLB – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 
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Rysunek 387 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia ZLB 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 

Rysunek 388 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie ZLB. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF.  
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4.3.7.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 

Rysunek 389 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń ZLB 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 390 Wyniki wyszukiwania ZLB – dane szczegółowe zgłoszenia 
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Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 

Rysunek 391 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 

4.4.  Obsługa procesu rejestracji MZ-55 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia MZ-55 wywoływana jest z poziomu menu 

Rejestracja zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia MZ-55. 

Rysunek 392 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń MZ-55 pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność; 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia MZ-55) 
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W zależności od statusu danego zgłoszenia (zgłoszone, robocze, odwołane) istnieje 

również możliwość: 

 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobrania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone; 

 

4.4.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń MZ-55 

Rysunek nr 393 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń MZ-55.  

Rysunek 393 Wyszukiwanie zgłoszeń MZ-55 

 

W obszarze Kryteria wyszukiwania zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Rok – domyślna wartość pola to bieżący rok (pobierany z czasu systemowego),  

z możliwością edycji; 

 Rodzaj meldunku – wartość wybierana z listy. Dostępne wartości: okresowy, 

tygodniowy oraz dzienny. W zależności od wybranej wartości pojawiają się 

dodatkowe pola: 
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o Okres sprawozdawczy GUS od – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku okresowy; wartość wybierana z listy; 

o Okres sprawozdawczy GUS do – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku okresowy; wartość wybierana z listy; 

o Okres epidemiologiczny od – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku tygodniowy; wartość wybierana z listy; 

o Okres epidemiologiczny do – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku tygodniowy; wartość wybierana z listy; 

o Okres sprawozdawczy dzienny od – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku dzienny; wartość wybierana z kalendarza; 

o Okres sprawozdawczy dzienny do – pole widoczne tylko, gdy wybrano rodzaj 

meldunku dzienny; wartość wybierana z kalendarza; 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze; 

 Liczba zachorowań ogółem od – wartość liczbowa wprowadzana ręcznie; 

 Liczba zachorowań ogółem do – wartość liczbowa wprowadzana ręcznie; 

 Nazwisko zgłaszającego – wartość pobierana z kontekstu zalogowanego Użytkownika, 

bez możliwości edycji; 

 Szpital – inne przyczyny – pole wyboru; jego zaznaczenie powoduje wyszukiwanie 

zgłoszeń, w których jako powód skierowania do szpitala wskazano „inne przyczyny”; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych. 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 
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Rysunek 394 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 

 

4.4.2.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność Edycja zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 395 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 396 Wyniki wyszukiwania MZ-55 - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Raport). Dalszy proces polega na weryfikacji 

wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po zakończeniu 

procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać z funkcjonalności Zapisz 

jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub może użyć funkcjonalności 

Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 

4.4.3.  Rejestracja podobnego zgłoszenia 

Funkcjonalność Rejestracja powiązanego zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Funkcjonalność umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia podobnego do 

zgłoszenia już istniejącego w systemie. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę 

znajdującą się obok zgłoszenia.  
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Rysunek 397 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55  

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 398 Wyniki wyszukiwania MZ-55 - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 399. 
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Rysunek 399 Komunikat pytający o inicjowanie danych zgłoszenia 

 

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia MZ-55 (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia MZ-55Rejestracja zgłoszenia ZLK; 

 wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia MZ-55 z wypełnionymi wszystkimi 

danymi formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego 

(Użytkownik wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i 

ewentualnej edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 

4.4.4.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność Usuń dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 400 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 
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Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 401 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

402. 

Rysunek 402 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia MZ-55. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.4.5.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność Podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone oraz Robocze) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszenia.  
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Rysunek 403 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 404 Wyniki wyszukiwania MZ-55 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 
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Rysunek 405 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia MZ-55 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 

Rysunek 406 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie MZ-55. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 

4.4.6.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 
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Rysunek 407 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń MZ-55 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 408 Wyniki wyszukiwania MZ-55 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 
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Rysunek 409 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 

 

4.5.  Obsługa procesu rejestracji NOP 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NOP wywoływana jest z poziomu menu Rejestracja 

zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia NOP. 

Rysunek 410 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń NOP pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność, 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia NOP) 

W zależności od statusu danego zgłoszenia (Zgłoszone, Robocze, Odwołane) istnieje 

również możliwość: 
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 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 anulowania zarejestrowanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobrania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Odwołane; 

4.5.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń NOP-1 

Rysunek nr 411 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń NOP-1.  

Rysunek 411 Wyszukiwanie zgłoszeń NOP-1 

 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Imię pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 Nazwisko pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 PESEL pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; można wpisać maksymalnie 11 

cyfr; 

 Nr dokumentu tożsamości – wartość pola uzupełniana ręcznie. 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 
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 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Kwalifikacja NOP – wartość wybierana z listy; dostępne wartości: NOP ciężki, NOP 

poważny, NOP łagodny, Nie NOP; 

 Nr identyfikacyjny zgłoszenia NOP – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Nazwa szczepionki – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr serii szczepionki – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Placówka zgłaszająca – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Komórka organizacyjna – wartość uzupełniana ręcznie; 

 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych; 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 

Rysunek 412 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 
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4.5.2.  Wyszukiwanie zgłoszeń NOP-2 

Rysunek nr 413 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń NOP-2.  

Rysunek 413 Wyszukiwanie zgłoszeń NOP-2 

 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Imię pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 Nazwisko pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

 PESEL pacjenta – wartość pola uzupełniana ręcznie; można wpisać maksymalnie 11 

cyfr; 

 Nr dokumentu tożsamości – wartość pola uzupełniana ręcznie. 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Kwalifikacja NOP – wartość wybierana z listy; dostępne wartości: NOP ciężki, NOP 

poważny, NOP łagodny, Nie NOP; 

 Nr identyfikacyjny zgłoszenia NOP – wartość wprowadzana ręcznie; 
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 Nazwa szczepionki – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Nr serii szczepionki – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Szczepionka podejrzana o wywołanie odczynu – wartość wybierana z listy 

rozwijalnej; 

 Placówka zgłaszająca – wartość uzupełniana ręcznie; 

 Komórka organizacyjna – wartość uzupełniana ręcznie; 

 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych. 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 

Rysunek 414 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-2 

 

4.5.3.  Rejestracja zgłoszenia powiązanego 

Funkcjonalność Rejestracji powiązanego zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

 



  

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń Strona 284 z 342 

 

Rysunek 415 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 416 Wyniki wyszukiwania NOP-1 - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 417.  
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Rysunek 417 Komunikat pytający o sposób rejestracji zgłoszenia powiązanego 

 

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia NOP (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia NOP. 

 Wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia NOP z wypełnionymi wszystkimi danymi 

formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego (Użytkownik 

wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i ewentualnej 

edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 

4.5.4.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność edycji zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  
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Rysunek 418 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 419 Wyniki wyszukiwania NOP-1 - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Dane chorego). Dalszy proces polega na weryfikacji 

wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po zakończeniu 

procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać z funkcjonalności Zapisz 

jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub może użyć funkcjonalności 

Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 
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4.5.5.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność usunięcia zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 420 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 421 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

422. 
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Rysunek 422 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia NOP-1. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.5.6.  Anulowanie zgłoszenia 

Funkcjonalność anulowanie zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone. 

Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 423 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 424 Wyniki wyszukiwania NOP-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Anuluj zgłoszenie system wyświetli okienko do wprowadzenia 

przyczyny anulowania zgłoszenia. 

Rysunek 425 Przyczyna anulowania zgłoszenia 

 

Po wyborze funkcjonalności Zatwierdź system zapisuje przyczynę anulowania danego 

zgłoszenia oraz zmienia status zgłoszenia na Odwołane. Operacja anulowania zgłoszenia 

jest nieodwracalna, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu ze statusu zgłoszenia 

Odwołane do statusu Zgłoszone. 

Z kolei po wyborze funkcjonalności Zamknij system powraca do formularza głównego 

obsługi procesu zgłoszenia NOP-1 bez zmiany statusu zgłoszenia. 

4.5.7.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność Podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Robocze, Odwołane) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszenia.  
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Rysunek 426 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 427 Wyniki wyszukiwania NOP-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 
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Rysunek 428 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia NOP-1 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 

Rysunek 429 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie NOP-1. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF.  

4.5.8.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 
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Rysunek 430 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NOP-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 431 Wyniki wyszukiwania NOP-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 
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Rysunek 432 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 

 

4.6.  Obsługa procesu rejestracji NDPL 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NDPL wywoływana jest z poziomu menu 

Rejestracja zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia NDPL. 

Rysunek 433 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń NDPL-1 pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność, 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia NDPL); 
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W zależności od statusu danego zgłoszenia (zgłoszone, robocze, odwołane) istnieje 

również możliwość: 

 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 anulowania zarejestrowanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobrania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Odwołane; 

4.6.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń NDPL-1 

Rysunek nr 434 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń NDPLP-1.  

Rysunek 434 Wyszukiwanie zgłoszeń NDPL-1 

 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Czy zgłoszenie ciężkie – wartość wybierana z listy; dostępne wartości: Tak, Nie; 
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 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Rodzaj reakcji – wartość wybierana z listy rozwijalnej; 

 Wynik – wartość wybierana z listy rozwijalnej; 

 Nazwa leku – nazwa wprowadzana ręcznie; 

 Substancja czynna – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Inicjały pacjenta – wartość wprowadzana ręcznie, maksymalnie można podać dwie 

litery; 

 Data urodzenia – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) lub 

wybierana z kalendarza; 

 Wiek od – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Wiek do – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Wiek jednostka – wartość wybierana z listy rozwijalnej; 

 Waga (kg) od – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Waga (kg) do – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Wzrost (cm) od – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Wzrost (cm) do – wartość wprowadzana ręcznie; 

 Płeć – wartość wybierana z listy; dostępne wartości na liście: Mężczyzna, Kobieta, 

Brak danych; 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych. 

 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 
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Rysunek 435 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

4.6.2.  Rejestracja zgłoszenia powiązanego 

Funkcjonalność Rejestracji powiązanego zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 436 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL 
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Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 437 Wyniki wyszukiwania NDPL-1 - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 438. 

Rysunek 438 Komunikat pytający o sposób rejestracji zgłoszenia powiązanego 

  

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia NDPL-1 (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia NDPL. 

 Wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia NDPL-1 z wypełnionymi wszystkimi 

danymi formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego 

(Użytkownik wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i 

ewentualnej edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 
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4.6.3.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność Edycja zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 439 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 440 Wyniki wyszukiwania - Dane szczegółowe zgłoszenia 
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Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Pacjent). Dalszy proces polega na weryfikacji 

wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po zakończeniu 

procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać z funkcjonalności Zapisz 

jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub może użyć funkcjonalności 

Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 

4.6.4.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność Usuń dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 441 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 442 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

443. 

Rysunek 443 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia NDPL-1. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.6.5.  Anulowanie zgłoszenia 

Funkcjonalność Anuluj zgłoszenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone. Aby z 

niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  
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Rysunek 444 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 445 Wyniki wyszukiwania NDPL-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Anuluj zgłoszenie system wyświetli okienko do wprowadzenia 

przyczyny anulowania zgłoszenia. 
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Rysunek 446 Przyczyna anulowania zgłoszenia 

 

Po wyborze funkcjonalności Zatwierdź system zapisuje przyczynę anulowania danego 

zgłoszenia oraz zmienia status zgłoszenia na Odwołane. Operacja anulowania zgłoszenia 

jest nieodwracalna, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu ze statusu zgłoszenia 

Odwołane do statusu Zgłoszone. 

Z kolei po wyborze funkcjonalności Zamknij system powraca do formularza głównego 

obsługi procesu zgłoszenia NDPL-1 bez zmiany statusu zgłoszenia. 

4.6.6.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność Podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Robocze, Odwołane) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszen ia.  

Rysunek 447 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 448 Wyniki wyszukiwania NDPL-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 

Rysunek 449 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia NDPL-1 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 
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Rysunek 450 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia NDPL-1 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie NDPL-1. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF.  

4.6.7.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 

Rysunek 451 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPL-1 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 



  

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń Strona 305 z 342 

 

Rysunek 452 Wyniki wyszukiwania NDPL-1 – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 

Rysunek 453 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 

 

4.7.  Obsługa procesu rejestracji NDPLW 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszenia NDPLW wywoływana jest z poziomu menu 

Rejestracja zgłoszeń poprzez wywołanie rodzaju zagrożenia NDPLW. 
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Rysunek 454 Fragment menu – rejestracja zgłoszeń 

 

Obsługa procesu rejestracji zgłoszeń NDPLW pozwala Użytkownikowi rejestrującemu 

zgłoszenia na realizację następujących funkcjonalności: 

 wyszukiwanie zgłoszeń wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika wywołującego 

funkcjonalność, 

 rejestrację nowego zgłoszenia (funkcjonalność opisana w podrozdziale Rejestracja 

zgłoszenia NDPLW) 

W zależności od statusu danego zgłoszenia (zgłoszone, robocze, odwołane) istnieje 

również możliwość: 

 rejestracji powiązanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 edycji (wcześniej zapisanego) roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 usunięcia roboczego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Robocze; 

 anulowania zarejestrowanego zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone; 

 podglądu danych szczegółowych zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone, 

Robocze, Odwołane; 

 pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia – dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Odwołane; 

4.7.1.  Wyszukiwanie zgłoszeń NDPLW 

Rysunek nr 455 przedstawia formularz wyszukiwania zgłoszeń NDPLW.  
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Rysunek 455 Wyszukiwanie zgłoszeń NDPLW 

 

W obszarze Dane zgłoszenia znajdują się następujące pola: 

 Zgłoszenie dotyczy – wartość wybierana z listy; dostępne wartości: dotyczy 

zwierzęcia, dotyczy człowieka. W przypadku wybrania wartości dotyczy człowieka, w 

dolnej części obszaru pojawią się dodatkowe pola: 

o Imię – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

o Nazwisko – wartość pola uzupełniana ręcznie; 

o Wiek – wartość pola wybierana z listy rozwijalnej; 

o Płeć – wartość pola wybierana z listy rozwijalnej; 

Natomiast w przypadku wybrania wartości dotyczy zwierzęcia, w dolnej części 

obszaru pojawią się dodatkowe pola: 

o Gatunek zwierzęcia – wartość pola wybierana z listy rozwijalnej; 

o Rasa zwierzęcia – wartość pola wybierana z listy rozwijalnej; 

 Data rejestracji od – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca minus 30 dni; 

 Data rejestracji do – wartość wprowadzana ręcznie (zgodnie z formatem rrrr-mm-dd) 

lub wybierana z kalendarza. Domyślna wartość to data bieżąca; 

 Status zgłoszenia – pole wyboru z możliwymi wartościami: Zgłoszone, Robocze, 

Odwołane; 

 Nazwa produktu – wartość wprowadzana ręcznie. 

Pod parametrami filtrowania znajdują się następujące opcje: 

 Wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie uzupełnionych kryteriów 

wyszukiwania i ustawienie wartości domyślnych. 
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 Wyszukaj – funkcjonalność umożliwiająca wyszukanie zgłoszeń zgodnie z zadanymi 

przez Użytkownika parametrami (kryteriami wyszukiwania). 

Wynikiem użycia funkcjonalności Wyszukaj jest wyświetlenie wyników wyszukiwania 

zgodnie z zadanymi kryteriami. System prezentuje wyniki wyszukiwania w formie 

tabelarycznej (w trybie tylko do odczytu). 

Rysunek 456 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

4.7.2.  Rejestracja zgłoszenia powiązanego 

Funkcjonalność Rejestracja powiązanego zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  
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Rysunek 457 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 458 Wyniki wyszukiwania NDPLW - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Rejestracja powiązanego zgłoszenia system wyświetli 

komunikat przedstawiony na rysunku nr 459.  
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Rysunek 459 Komunikat pytający o sposób rejestracji zgłoszenia powiązanego 

 

W zależności od podjętej przez Użytkownika decyzji, system: 

 wyświetla pusty formularz do rejestracji zgłoszenia NDPLW (Użytkownik wybrał Nie). 

Dalszy proces rejestracji zgłoszenia przebiega zgodnie z procesem opisanym  

w podrozdziale Rejestracja zgłoszenia NDPLW. 

 Wyświetla formularz do rejestracji zgłoszenia NDPLW z wypełnionymi wszystkimi 

danymi formularza na podstawie pobranych danych ze zgłoszenia inicjującego 

(Użytkownik wybrał Tak). Dalszy proces rejestracji zgłoszenia polega na weryfikacji i 

ewentualnej edycji widniejących na formularzu danych. 

W obu powyższych przypadkach, po wybraniu funkcjonalności Zgłoś lub Zapisz jako 

roboczy, w systemie zapisywane jest powiązanie pomiędzy rejestrowanym zgłoszeniem, a 

zgłoszeniem powiązanym. 

4.7.3.  Edycja zgłoszenia 

Funkcjonalność Edycja zgłoszenia dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 460 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 
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Rysunek 461 Wyniki wyszukiwania - Dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Edycja zgłoszenia system inicjuje pełen zakres formularza  

i prezentuje część A formularza (Dane identyfikacyjne). Dalszy proces polega na 

weryfikacji wprowadzonych już danych oraz uzupełnieniu brakujących danych. Po 

zakończeniu procesu edycji zgłoszenia Użytkownik może ponownie skorzystać  

z funkcjonalności Zapisz jako roboczy - wówczas status zgłoszenia się nie zmieni - lub 

może użyć funkcjonalności Zgłoś - wówczas status zgłoszenia zmieni się na Zgłoszone. 

4.7.4.  Usunięcie roboczego zgłoszenia 

Funkcjonalność Usuń dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Robocze. Aby  

z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  

Rysunek 462 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 
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Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 463 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Usuń system wyświetli komunikat przedstawiony na rysunku nr 

464. 

Rysunek 464 Komunikat pytający o usunięcie zgłoszenia 

 

Wybór opcji Nie oznacza rezygnację z usunięcia zgłoszenia i powrót do formularza 

głównego obsługi procesu rejestracji zgłoszenia NDPLW. 

Wybór opcji Tak oznacza trwałe usunięcie wybranego zgłoszenia z systemu. 

4.7.5.  Anulowanie zgłoszenia 

Funkcjonalność Anuluj zgłoszenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone. Aby z 

niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok zgłoszenia.  
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Rysunek 465 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 466 Wyniki wyszukiwania NDPLW – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Anuluj zgłoszenie system wyświetli okienko do wprowadzenia 

przyczyny anulowania zgłoszenia. 

Rysunek 467 Przyczyna anulowania zgłoszenia 
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Po wyborze funkcjonalności Zatwierdź system zapisuje przyczynę anulowania danego 

zgłoszenia oraz zmienia status zgłoszenia na Odwołane. Operacja anulowania zgłoszenia 

jest nieodwracalna, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu ze statusu zgłoszenia 

Odwołane do statusu Zgłoszone. 

Z kolei po wyborze funkcjonalności Zamknij system powraca do formularza głównego 

obsługi procesu zgłoszenia NDPLW bez zmiany statusu zgłoszenia. 

4.7.6.  Podgląd danych szczegółowych zgłoszenia 

Funkcjonalność Podgląd dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń (czyli zgłoszeń o statusie 

Zgłoszone, Robocze, Odwołane) zarejestrowanych przez danego Użytkownika. Aby z niej 

skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok dowolnego zgłoszenia.  

Rysunek 468 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 469 Wyniki wyszukiwania NDPLW – dane szczegółowe zgłoszenia 
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Użycie funkcjonalności Podgląd skutkuje wyświetleniem danych szczegółowych 

wybranego zgłoszenia zalogowanego Użytkownika, bez możliwości ich edycji. 

Rysunek 470 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia NDPLW 

 

Na samym dole formularza znajdują się dwie funkcjonalności: 

Rysunek 471 Fragment podglądu danych szczegółowych zgłoszenia NDPLW 

 

Użycie funkcjonalności Powrót spowoduje powrót do formularza głównego obsługi 

procesu zgłoszenie NDPLW. 

Użycie funkcjonalności Drukuj spowoduje wygenerowanie zgłoszenia w postaci pliku w 

formacie PDF. 
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4.7.7.  Pobranie potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia 

Funkcjonalność Pobierz potwierdzenie dostępna jest dla zgłoszeń o statusie Zgłoszone 

oraz Odwołane. Aby z niej skorzystać należy rozwinąć strzałkę znajdującą się obok 

zgłoszenia. 

Rysunek 472 Wyniki wyszukiwania zgłoszeń NDPLW 

 

Wówczas wyświetlone zostaną dane szczegółowe zgłoszenia oraz dostępne będą 

dodatkowe funkcjonalności. 

Rysunek 473 Wyniki wyszukiwania NDPLW – dane szczegółowe zgłoszenia 

 

Po użyciu funkcjonalności Pobierz potwierdzenie system wyświetli okienko umożliwiające 

wybór formatu pliku, w jakim ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Wyboru 

dokonuje się poprzez wybranie interesującego formatu z rozwijalnej listy. Możliwe do 

wyboru formaty to: PDF lub XML. 
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Rysunek 474 Okno wyboru formatu pliku potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia  

 

Następnie po wybraniu funkcjonalności Pobierz system wygeneruje potwierdzenie w 

wybranym formacie pliku. 
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5.  Rejestracja zgłoszeń z systemów gabinetowych 

Opis interfejsu umożliwiającego rejestrację zgłoszeń poprzez system zewnętrzny – tzw. 

system gabinetowy znajduje się w dokumentacji, która jest dostępna pod adresem 

https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/  w sekcji System 

Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu. 

https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/
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