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1 ZAKRES migracji ilości danych z programu Hipokrates do nowego programu do 10%  11-50%   51-100% 10

2 strefa biała

  pojedyncze, 

niekompletne 

dane

  dane pacjentów, 

daty i godziny przyjęć 

oraz wypisów ze 

szpitala, epikryza

  wszystkie dane 10

3 strefa szara (dotyczy szacunkowej ilości danych w funkcjonującym w Szpitalu systemie Hipokrates) do 10% 11-50%   51-100% 10

4 Część szara i część biała pochodzą od jednego producenta   NIE   TAK 10

5
Wszystkie moduły systemu pochodzą od jednego dostawcy (nie licząc modułu Elektronicznego 

Systemu Obiegu Dokumentów i Sterylizacji)
  bez LIS i RIS   bez RIS   TAK 10

6
System umożliwia pracę w innych wersjach językowych. Powinna istnieć co najmniej wersja 

anglojęzyczna systemu obejmująca nazwy okien i etykiety pól
  NIE   TAK 10

7

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne 

wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, 

terytorialnych).
  NIE   TAK 10

8
System umożliwia zastosowanie mechanizmu kontroli poprawności numeru prawa wykonywania 

zawodu podczas dodawania nowego rekordu pracownika
  NIE   TAK 10

9

System umożliwia przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu pobytów na jednym 

ekranie z możliwością selekcji zakresu dat, wyników badań z danej pracowni w różnych ramach 

czasowych np. w dniu bieżącym, dnia poprzedniego, w czasie wszystkich pobytów.

 nie ma 

takiej 

możliwości

   jest taka 

możliwość, ale 

dotyczy tylko 

obecnego pobytu

  jest taka możliwość 

w pełni jak w zadanym 

pytaniu

10

10
System umożliwia zmianę jednostki organizacyjnej, na której pracuje użytkownik bez konieczności 

wylogowywania się z systemu
  NIE   TAK 10

11
Użytkownik po zalogowaniu widzi pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego 

użytkownika.
  NIE   TAK 10

12
System zapewnia mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem 

stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki.
  NIE   TAK 10
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13 System umożliwia rejestrację informacji o planowanym czasie hospitalizacji.   NIE   TAK 10

14
System prezentuje czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji (czy co najmniej 14), o tym samym 

rozpoznaniu, co aktualna.
  NIE   TAK 10

15 System posiada zaimplementowany jeden z rodzajów bazy leków np. BAZYL, KS BLOZ   NIE   TAK 10

16 System umożliwia ewidencję przepustek.   NIE   TAK 5

17
System umożliwia skanowanie dokumentacji medycznej do rekordu pacjenta bezpośrednio z pulpitu 

urządzenia skanującego.   NIE   TAK 10

18 System ma możliwość wyliczenia kosztów medycznych hospitalizacji   NIE   TAK 10

19 W systemie istnieje moduł Kolejki Oczekujących   NIE   TAK 10

20 System umożliwia odnotowanie podania leku należącego do pacjenta (leku własnego).   NIE   TAK 5

21 Możliwość zlecenia wlewu dożylnego, modyfikacja dawki tego wlewu w dowolnym momencie,   NIE
  tylko zlecenie 

podaży

  zlecenie podaży 

oraz możliwość 

modyfikacji prędkości 

wlewu

  całkowite 

rozwiązanie 

problemu

10

22

Możliwość odnotowania zużycia leków podanych w mieszaninie lub wlewie ciągłym (leku i 

rozpuszczalnika) z apteczki oddziałowej; dodanie rozpuszczalnika leku stosowanego we wlewie 

(kroplowym lub w pompie infuzyjnej) do płynów podanych, umieszczonych w bilansie płynów
  NIE

  moduł nie zalicza 

rozpuszczalnika 

leku/ow do bilansu 

płynów pacjenta

  całkowite 

rozwiązanie 

problemu

10

23
W module Izba Przyjęć, po wprowadzeniu pacjenta NN, musi istnieć możliwość powiązania rekordu 

pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie.
  NIE   TAK 10

24
W module Izba Przyjęć system ma możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery 

lub innego źródła np. aparatu USG i dołączanie go do wyniku badania.
  NIE   TAK 10

25
W module Izba Przyjęć istnieje możliwość wystawiania i automatycznego księgowania faktur w 

module księgowym według zdefiniowanych kont.
  NIE   TAK 10

26
W module Oddział pulpit główny zawiera podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie 

aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia.
  NIE   TAK 10

27

W module Oddział istnieje możliwość automatycznego dodania kodu dodatkowych uprawnień 

„32aDILO” w przypadku wyboru trybu przyjęcia na podstawie karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego dla AOS.
  NIE   TAK 10

28
Możliwość odnotowania interwencji anestezjologicznych (osoby, rodzaj interwencji, zużyte leki, 

możliwość generowania raportów):

29 zabiegi NZK   NIE   TAK 10

30 znieczulenia poza Blokiem Operacyjnym (np.. znieczulenie ZO do porodu)   NIE   TAK 10

31 zakładanie centralnych dostępów naczyniowych   NIE   TAK 10

32 inne interwencje anestezjologiczne zdefiniowane przez użytkownika   NIE   TAK 10

33 Moduł Gabinet/Gabinet zabiegowy posiada funkcjonalność "znieczulenie"   NIE   TAK 10

Oddział + Blok Operacyjny
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34 Możliwość analizy wszystkich znieczuleń wykonanych w szpitalu (na Bloku Operacyjnym i poza nim)   NIE   TAK 10

35

W module Rehabilitacja istnieje możliwość podglądu limitów oraz sumy punktów zaplanowanych 

zabiegów w poszczególnych miesiącach dla umów NFZ w trakcie planowania zabiegów 

rehabilitacyjnych
  NIE   TAK 10

36
Moduł ma możliwość odnotowania znieczulenia do porodu (rodzaj, przebieg znieczulenia, 

uczestniczące osoby, zużyte leki i materiały)
  NIE   TAK 10

37

Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacjentów system powinien prezentować liczbę 

pacjentów SOR w podziale na statusy pilności (TRAGE). Przypisanie i zmiana statusu pilności 

powinna wymusić aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy.
  NIE   TAK 10

38
Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacjentów SOR system powinien prezentować czas 

oczekiwania liczony na podstawie czasów obsługi przypisanych do poszczególnych kolorów.
  NIE   TAK 10

39 Moduł posiada krótką ścieżka przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia życia na Blok Operacyjny

  wszystkie 

dane muszą być 

wpisane 

niezależnie od 

trybu przyjęcia

  TAK 5

40
Moduł ma możliwość wprowadzenia na plan operacyjny pacjenta nie będącego jeszcze pacjentem 

szpitala

  brak 

możliwości, 

pacjent musi być 

"obecny" w 

systemie

  TAK 5

41 Moduł ma możliwość odstąpienia od zabiegu u pacjenta leżącego na stole operacyjnym   NIE   TAK 5

42 Moduł ma możliwość zaznaczenia zgonu śródoperacyjnego   NIE   TAK 5

43
Moduł ma możliwość monitorowania dowolnych problemów związanych ze znieczuleniem (np.. trudna 

intubacja, niepełne znieczulene, powikłania znieczulenia itp.)
  NIE

  jest taka 

możliwość, ale 

problemy są już 

zdefiniowane przez 

program

  jest taka możliwość, 

użytkownik może 

dowolnie zdefiniować 

problemy

10

44 Rodzaje stosowanych znieczuleń w module Blok Operacyjny

  tylko 

zdefiniowane 

przez program

  zdefiniowane przez 

użytkownika
10

45
System ma możliwość odnotowania sterylnych/niesterylnych pakietów i przypisania ich do 

konkretnego pacjenta (dotyczy zarówno oddziału jak i Bloku Operacyjnego)
  NIE   TAK 10

46
System ma możliwość monitorowania zużycia pojedynczych elementów zestawu (implantów, np.. 

zużycie pojedynczych śrubek) będących na stanie Apteczki Bloku Operacyjnego
  NIE   TAK 10

Ginekologia:

SOR:

Blok Operacyjny:

DIAGNOSTYKA - Laboratorium
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47 System zapewnia obsługę kodów paskowych preparatów krwi   NIE   TAK 10

48
System zapewnia możliwość monitorowania błędów przed-laboratoryjnych (generuje statystyki 

błędów)
  NIE   TAK 10

49 System zapewnia możliwość prowadzenia wewnętrznej kontroli laboratoryjnej (jakości)   NIE   TAK 10

50

System posiada możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania 

wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowań zewnętrznych, 

z innych jednostek NZOZ lub niezależnych punktów pobrań.
  NIE   TAK 10

51 System ma możliwość rejestracji powiadomień o wartościach krytycznych wyniku pacjenta.   NIE   TAK 10

52 System ma możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań   NIE   TAK 10

53 System umożliwia konfigurację parametrów kontroli jakości   NIE   TAK 10

54 Zadanie nr 1 w załączeniu (patrz poniżej)
  nie rozwiąże 

problemu

brak 

automatycznego 

podziału

  automatyczny 

podział na koszt MZ i 

Szpitala bez eksportu

  automatyczny 

podział na koszt MZ i 

Szpitala oraz eksport do 

systemu księgowego

10

Razem max.: 500

Zadanie 1: Podział kosztów lekarzy rezydentów.

W przypadku lekarzy rezydentów wynagrodzenie zasadnicze plus składki ZUS jest kosztem

Ministerstwa Zdrowia, wszystkie pozostałe składniki są kosztem Szpitala.

Proszę pokazać końcowy podział kosztów wraz z podziałem składek ZUS na MZ i Szpital, w

przypadku:

Wynagrodzenie zasadnicze: 3890,00 zł

Staż: 5% wynagrodzenia zasadniczego

Kwota za dyżury medyczne: 2000,00 zł

W trakcie miesiąca okazało się, iż lekarz rezydent przebywał na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim i

należy mu wypłacić za ten okres wynagrodzenie za czas choroby.

Proszę przyjąć jako podstawę do chorobowego, kwotę 6.084,50 zł.

Za czas choroby Szpital wypłaca pełny dodatek stażowy, z tym, że nie są odprowadzane składki od

kwoty dodatku stażowego za czas choroby (w naszym przykładzie za 5 dni).

ZUS pracodawcy:

Rentowa – 6,5%

Emerytalna – 9,76%

Wypadkowa – 1,44%

FP – 2,45%

 * W przypadku, gdy w danej pozycji Wykonawca nie zaznaczy żadnego rozwiązania, Zamawiający  uzna, iż oferowany przez Wykonawcę program nie posiada danej funkcjonalności dodatkowej i przyzna 0 pkt. 

STREFA "SZARA" - Kadry
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