5HJXODPLQNRU]\VWDQLD]6HUZLVX8VáXJ2QOLQH









 1LQLHMV]\ UHJXODPLQ RNUHĞOD ]DVDG\ NRU]\VWDQLD
SU]H] SDFMHQWyZ SRGPLRWX OHF]QLF]HJR .OLQLNL
1HXURUDGLRFKLUXUJLL VSyáND ] RJUDQLF]RQą
RGSRZLHG]LDOQRĞFLą ] VLHG]LEą Z :DUV]DZLH
.56  GDOHM Ä.1´  SURZDG]ąFHJR
]DNáDG\ OHF]QLF]H Ä5DGRPVNLH &HQWUXP
2QNRORJLL 6]SLWDO 6SHFMDOLVW\F]Q\´ L Ä5DGRPVNLH
&HQWUXP 2QNRORJLL 3ROLNOLQLND´ ]ORNDOL]RZDQH Z
5DGRPLX XO 8QLZHUV\WHFND  GDOHM ]ZDQH
áąF]QLHÄ5&2´ RUD]Ä&HQWUXP1HXURUDGLRFKLUXUJLL
Z :DUV]DZLH´ L Ä&HQWUXP 1HXURUDGLRFKLUXUJLL Z
:DUV]DZLH$PEXODWRULXP´ ]ORNDOL]RZDQH Z
:DUV]DZLH XO .RQGUDWRZLF]D  ]ZDQH GDOHM
áąF]QLH Ä*.´  ] VHUZLVX XVáXJ HOHNWURQLF]Q\FK
XGRVWĊSQLRQ\FK SDFMHQWRP ]D SRĞUHGQLFWZHP
VWURQ\ LQWHUQHWRZHM KWWSVHNOLQLNLHX GDOHM
Ä6HUZLV8VáXJ2QOLQH´ 
.1]PRF\SUDZDMHVWXSUDZQLRQHGRSU]HWZDU]DQLD
GDQ\FK RVRERZ\FK R VWDQLH ]GURZLD VZRLFK
3DFMHQWyZ RUD] MHVW DGPLQLVWUDWRUHP GDQ\FK
RVRERZ\FKSRZLHU]RQ\FKSU]H]3DFMHQWyZ
.1 ]RERZLą]XMH VLĊ GR SU]HFKRZ\ZDQLD L
XGRVWĊSQLDQLD LQIRUPDFML SRZLHU]RQ\FK SU]H]
3DFMHQWD Z VSRVyE ]JRGQ\ ] XVWDZą ] GQLD 
VLHUSQLD  URNX R RFKURQLH GDQ\FK RVRERZ\FK
XVWDZą ] GQLD  OLVWRSDGD  URNX R SUDZDFK
SDFMHQWD L 5]HF]QLNX 3UDZ 3DFMHQWD RUD] SROLW\Ną
EH]SLHF]HĔVWZDLQIRUPDFMLRERZLą]XMąFąZ.1
:\PDJDQLD WHFKQLF]QH QLH]EĊGQH GR NRU]\VWDQLD
]6HUZLVX8VáXJ2QOLQHVąQDVWĊSXMąFH
 SRVLDGDQLHXU]ąG]HQLDSR]ZDODMąFHJRQDGRVWĊS
GR VLHFL ,QWHUQHW áąF]QLH ] RSURJUDPRZDQLHP
VáXĪąF\P GR SU]HJOąGDQLD MHM ]DVREyZ
DNFHSWXMąF\PSOLNLW\SXKWPO[KWPOSGIFRRNLHV
L]ZáąF]RQąREVáXJąMDYDscript;
 NRU]\VWDQLH ] QDVWĊSXMąF\FK SU]HJOąGDUHN
LQWHUQHWRZ\FK &KURPH )LUHIR[ 6DIDUL;
SUHIHURZDQą L ]DOHFDQą SU]H] 8VáXJRGDZFĊ
SU]HJOąGDUNąLQWHUQHWRZąMHVWFirefox;
 SRVLDGDQLH SU]H] 8VáXJRELRUFĊ LQG\ZLGXDOQHJR
NRQWDSRF]W\HOHNWURQLF]QHMHPDLO
 SRVLDGDQLHSU]H]8VáXJRELRUFĊF]\WQLNDSOLNyZZ
IRUPDFLH 3') VXJHURZDQH MHVW XĪ\WNRZDQLH
QDMQRZV]\FK VWDELOQ\FK ZHUVML GHG\NRZDQ\FK
OXE ZEXGRZDQ\FK Z SU]HJOąGDUNL F]\WQLNyZ
3') $GREH 5HDGHU (YLQFH *RRJOH &KURPH
0R]LOOD)LUHIR[ 
 GOD RSW\PDOQHJR Z\NRU]\VWDQLD PRĪOLZRĞFL
6HUZLVX8VáXJ2QOLQH]DOHFDQHMHVWVWRVRZDQLH
XU]ąG]HĔ]PLQLPDOQąUR]G]LHOF]RĞFLąSXQNWRZą
î
.1 GRáRĪ\ ZV]HONLFK VWDUDĔ GOD ]DSHZQLHQLD
G]LDáDQLD 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH QD QDMQRZV]\FK
VWDELOQ\FKZHUVMDFKSRZV]HFKQLHZ\NRU]\VW\ZDQ\FK
SU]HJOąGDUHN LQWHUQHWRZ\FK D WDNĪH Z FHOX
]DSHZQLHQLD MHJR IXQNFMRQRZDQLD QD QDMQRZV]\FK

VWDELOQ\FK ZHUVMDFK F]\WQLNyZ SOLNyZ 3') SU]\
F]\P .1 QLH JZDUDQWXMH ĪH ZV]\VWNLH HOHPHQW\
EĊGą SRSUDZQLH Z\ĞZLHWODQH SU]H] GRVWĊSQH
SU]HJOąGDUNLDQLWHĪĪHEĊGąSRSUDZQLHZ\ĞZLHWODQH
LGUXNRZDQHSU]H]GRVWĊSQHF]\WQLNLSOLNyZ3').1
QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D QLHIXQNFMRQRZDQLH
OXE QLHZáDĞFLZH IXQNFMRQRZDQLH EáĊG\ EUDN
QLHNWyU\FK OXE ZV]\VWNLFK IXQNFMRQDOQRĞFL  6HUZLVX
8VáXJ2QOLQHZSU]\SDGNXXĪ\ZDQLDSU]H]3DFMHQWD
QLHRU\JLQDOQ\FK VSU]ĊWyZ RSURJUDPRZDQLD EąGĨ
SOLNyZ
 8SRZDĪQLRQ\PGRNRU]\VWDQLD]XVáXJZ\PLHQLRQ\FK
Z QLQLHMV]\P UHJXODPLQLH MHVW 3DFMHQW NWyU\ ]D
SRĞUHGQLFWZHP
VWURQ\
LQWHUQHWRZHM
KWWSVHNOLQLNLHXGRNRQDVDPRG]LHOQHMUHMHVWUDFMLZ
VHUZLVLH OXE RGELHU]H RVRELĞFLH Z UHMHVWUDFML 5&2
EąGĨ UHMHVWUDFML *. ORJLQ RUD] LQG\ZLGXDOQH KDVáR
GRVWĊSXSR]ZDODMąFHQDUHMHVWUDFMĊZVHUZLVLH8VáXJ
2QOLQH ]DSR]QD VLĊ RUD] ]DDNFHSWXMH QLQLHMV]\
UHJXODPLQ NRU]\VWDQLD ] 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH RUD]
]DáRĪ\ LQG\ZLGXDOQH NRQWR 8VáXJ 2QOLQH SRSU]H]
SLHUZV]H ]DORJRZDQLH VLĊ GR V\VWHPX ] XĪ\FLHP
QDGDQHJR ORJLQX L KDVáD +DVáR JHQHURZDQH MHVW
SU]H] .1 DXWRPDW\F]QLH L ]QDQH MHVW Z\áąF]QLH
3DFMHQWRZL
 3RGF]DV SLHUZV]HJR ORJRZDQLD GR 6HUZLVX 8VáXJ
2QOLQH ]D SRPRFą QDGDQHJR ORJLQX L KDVáD 6HUZLV
8VáXJ 2QOLQH XPRĪOLZLD 3DFMHQWRZL ]PLDQĊ KDVáD
GRVWĊSX QD Z\EUDQH SU]H] 3DFMHQWD =PLHQLRQH
Z\EUDQH SU]H] 3DFMHQWD KDVáR GRVWĊSX SRZLQQR
VNáDGDü VLĊ ] FR QDMPQLHM  ]QDNyZ Z W\P FR
QDMPQLHM  F\IU\ FR QDMPQLHM  GXĪHM OLWHU\ L FR
QDMPQLHM  PDáHM OLWHU\ +DVáR GRVWĊSX ]QDQH MHVW
Z\áąF]QLH 3DFMHQWRZL L MHJR ]PLDQD PRĪH QDVWąSLü
SRSU]H]]DORJRZDQLHVLĊQDVWURQĊVWDUWRZą6HUZLVX
8VáXJ2QOLQH
 .1 QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D VNXWNL
XGRVWĊSQLHQLD SU]H] 3DFMHQWD KDVáD GRVWĊSX GR
6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH MDNLHMNROZLHN RVRELH WU]HFLHM
LOXE QLHZáDĞFLZHJR ]DEH]SLHF]HQLD KDVáD GRVWĊSX
GR 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH SU]HG QLHXSUDZQLRQ\P
GRVWĊSHPMDNLHMNROZLHNRVRE\WU]HFLHM.1QLHSRQRVL
RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D MDNLHNROZLHN RSHUDFMH
Z\NRQDQH SU]\ XĪ\FLX ORJLQX L KDVáD GRVWĊSX SU]H]
RVRE\LQQHQLĪ3DFMHQW
 .DĪGRUD]RZH ORJRZDQLH GR 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH
Z\PDJD ZSURZDG]HQLD ORJLQX RUD] KDVáD GRVWĊSX
Z\EUDQHJR SU]H] 3DFMHQWD 7U]\NURWQH EáĊGQH
ZSURZDG]HQLH ORJLQX LOXE KDVáD GRVWĊSX SRZRGXMH
]DEORNRZDQLH GRVWĊSX 3DFMHQWD GR 6HUZLVX 8VáXJ
2QOLQHQDF]DVPLQXW
 : SU]\SDGNX XWUDW\ KDVáD GRVWĊSX QDOHĪ\
EH]]ZáRF]QLHRVRELĞFLH]JáRVLü]GDU]HQLHZMHGHQ]
SRQLĪV]\FKVSRVREyZ
ZUHMHVWUDFML5&2OXE
ZUHMHVWUDFML*.
JG]LH SR LGHQW\ILNDFML 3DFMHQWD GRNRQXMH VLĊ UHVHWX
KDVáDGRVWĊSRZHJRGR6HUZLVX8VáXJ2QOLQH

 &]ĊĞü RSHUDFML Z\NRQDQ\FK SU]H] 3DFMHQWD Z
6HUZLVLH8VáXJ2QOLQHEĊG]LHSRWZLHUG]RQDSRSU]H]
Z\VáDQLHSRZLDGRPLHQLHQDDGUHVHPDLO
 .1PDZ\áąF]QHSUDZRRNUHĞODQLD]DNUHVXXVáXJGR
MDNLFK 3DFMHQW X]\VNXMH GRVWĊS ]D SRĞUHGQLFWZHP
6HUZLVX8VáXJ2QOLQH
 /RJXMąF VLĊ GR VHUZLVX 8VáXJ 2QOLQH 3DFMHQW
X]\VNXMHGRVWĊSGRQDVWĊSXMąF\FKIXQNFMRQDOQRĞFLL
LQIRUPDFML GRW\F]ąF\FK XVáXJ ĞZLDGF]RQ\FK SU]H]
SRUDGQLHLSUDFRZQLHGLDJQRVW\F]QH5&2,*.

XPDZLDQLH UH]HUZDFMD  L RGZRá\ZDQLH ZL]\W Z
SRUDGQLDFK5&2L*.

X]\VNDQLH SRGJOąGX OLVW\ ]DUH]HUZRZDQ\FK L
RGE\W\FKZL]\W

X]\VNDQLH GRVWĊSX GR XVáXJL SRZLDGDPLDQLD
VPVRSODQRZDQ\FKZL]\WDFK

X]\VNDQLD GRVWĊSX GR SRGJOąGX Z\QLNyZ
EDGDĔ

NRU]\VWDQLD ] QRZ\FK IXQNFML V\VWHPX
XGRVWĊSQLDQ\FK 3DFMHQWRP Z 6HUZLVLH 8VáXJ
2QOLQH
 : FHOX Z\NRQDQLD SRV]F]HJyOQ\FK RSHUDFML
GRVWĊSQ\FK Z 6HUZLVLH 8VáXJ 2QOLQH SR
]DORJRZDQLX 3DFMHQW SRZLQLHQ SRVWĊSRZDü ]JRGQLH
]SROHFHQLDPLZ\ĞZLHWODQ\PLQDHNUDQLHNRPSXWHUD
 8SUDZQLHQLD GR UH]HUZDFML ZL]\W SRGOHJDMą
QDVWĊSXMąF\P]DVDGRP

.1 SURZDG]L UH]HUZDFMĊ RQOLQH Z\áąF]QLH GOD
Z\EUDQ\FK SU]H] VLHELH XVáXJ WM ZL]\W Z
SRUDGQLDFK32=LSRUDGQLDFKVSHFMDOLVW\F]Q\FK
RUD]Z\EUDQ\FKEDGDĔGLDJQRVW\F]Q\ch;
 3DFMHQW PRĪH GRNRQDü Z\ERUX GDW\ JRG]LQ\
VSHFMDOL]DFMLLOXEOHNDU]DZFHOXRE\FLDZL]\W\Z
SU]\SDGNX JG\ Z WHUPLQLH Z\EUDQ\P SU]H]
3DFMHQWDGDQ\ OHNDU] QLH SU]\MPXMH EąGĨ ZL]\W\
]RVWDá\]DUH]HUZRZDQHSU]H]LQQ\FK3DFMHQWyZ
VHUZLV DXWRPDW\F]QLH Z\V]XNXMH SLHUZV]\
PRĪOLZ\ WHUPLQ ZL]\W\ X OHNDU]D GDQHM
VSHFMDOL]DFMLLZ\ĞZLHWODJRZUD]]LQIRUPDFMąQD
HNUDQLH : FHOX ]ZLĊNV]DQLD V]DQV QD
Z\V]XNDQLH RGSRZLDGDMąFHJR WHUPLQX ZL]\W\
SDFMHQW PRĪH Z\EUDü MHG\QLH VSHFMDOL]DFMĊ
OHNDUVNąQLHZ\SHáQLDMąFSRODÄ/HNDU]´
 QLH MHVW PRĪOLZH ]DUH]HUZRZDQLH GZyFK WDNLFK
VDP\FKXVáXJMHGQRF]HĞQLH
 WU]\NURWQH QLH]JáRV]HQLH VLĊ QD XPyZLRQH
ĞZLDGF]HQLH PHG\F]QH L QLHRGZRáDQLH JR QD FR
QDMPQLHMG]LHĔSU]HGSODQRZDQąZL]\WąZLąĪH
VLĊ]XWUDWąGRVWĊSXGRV\VWHPXUH]HUZDFML
 Z\NRU]\VWDQLH LQG\ZLGXDOQHJR ORJLQX L OXE KDVáD
GRVWĊSX GR SR]\VNDQLD LQIRUPDFML OXE
]DUH]HUZRZDQLD ZL]\W\ GOD RVRE\ WU]HFLHM NWyUD
QLHMHVWXSUDZQLRQDGRSRVáXJLZDQLDVLĊORJLQHPL
KDVáHP ZLąĪH VLĊ ] ]DEORNRZDQLHP GRVWĊSX GR
6HUZLVX8VáXJ2QOLQH
 3R XPyZLHQLX ZL]\W\ QD SRGDQ\ DGUHV HPDLO
3DFMHQWD
Z\V\áDQH
MHVW
SRZLDGRPLHQLH

]DZLHUDMąFHGDWĊLJRG]LQĊZL]\W\RUD]QD]ZLVNR
OHNDU]D
 3R RGZRáDQLX ZL]\W\ QD DGUHV HPDLO ]RVWDQLH
Z\VáDQD LQIRUPDFMD ] SRWZLHUG]HQLHP RGZRáDQLD
ZL]\W\
 8SUDZQLHQLD GR GRVWĊSX GR Z\QLNyZ EDGDĔ
SRGOHJDMąQDVWĊSXMąF\P]DVDGRP
 6HUZLV 8VáXJ 2QOLQH GDMH PRĪOLZRĞü SRGJOąGX
Z\QLNX EDGDQLD SR MHJR ZHU\ILNDFML SU]H]
SUDFRZQLND.1
 :VHUZLVLH8VáXJ2QOLQHGRVWĊSQ\MHVWZ\áąF]QLH
SRGJOąG Z\QLNyZ EDGDĔ ]DPLHV]F]RQ\FK Z
HOHNWURQLF]QHMGRNXPHQWDFMLPHG\F]QHM3DFMHQWD
XGRVWĊSQLRQ\SU]H].1
 NDĪG\ Z\QLN EDGDQLD MHVW RSLV\ZDQ\ L
DNFHSWRZDQ\GRXGRVWĊSQLHQLDSU]H]RSLVXMąFHJR
EDGDQLHOHNDU]D
 LVWQLHMH PRĪOLZRĞü Z\GUXNRZDQLD SRGJOąGX
Z\QLNX EDGDQLD SU]\ F]\P WDND LQIRUPDFMD MHVW
MHG\QLHZ\GUXNLHP]6HUZLVX8VáXJ2QOLQHDQLH
RU\JLQDáHP Z\QLNX EDGDQLD L QLH VWDQRZL
GRNXPHQWDFML PHG\F]QHM 2U\JLQDá Z\QLNX
EDGDQLDPRĪQDRGHEUDüMHG\QLHZUHMHVWUDFML5&2
OXEUHMHVWUDFML*.
 .1 ]DVWU]HJD VRELH SUDZR ]H Z]JOĊGyZ
IRUPDOQ\FK GR QLHXGRVWĊSQLDQLD SRGJOąGX GR
Z\QLNyZ QLHNWyU\FK EDGDĔ GLDJQRVW\F]Q\FK Z
6HUZLVLH 8VáXJ 2QOLQH :\QLNL W\FK EDGDĔ EĊGą
GRVWĊSQHGRRGELRUXMHG\QLHZUHMHVWUDFML5&2OXE
UHMHVWUDFML*.
 .1 QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D MDNLHNROZLHN
RSHUDFMH Z\NRQDQH SU]\ XĪ\FLX LQG\ZLGXDOQHJR
KDVáDGRVWĊSXSU]H]RVRE\WU]HFLHLQQHQLĪ3DFMHQW
.1 QLH SRQRVL WDNĪH RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D VNXWNL
XGRVWĊSQLHQLDSU]H]3DFMHQWDORJLQXLKDVáDGRVWĊSX
RVRERP
WU]HFLP
OXE
WHĪ
QLHQDOHĪ\WHJR
]DEH]SLHF]HQLD W\FK GDQ\FK SR]ZDODMąFHJR QD LFK
X]\VNDQLHLXĪ\FLHSU]H]RVRE\WU]HFLH
 .1 QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQRĞFL ]D SUREOHP\
RJUDQLF]HQLD DQL DZDULH WHFKQLF]QH QLH]DOHĪQLH GR
.1 Z V]F]HJyOQRĞFL Z ]ZLą]DQH ]H VSU]ĊWHP
NRPSXWHURZ\P
áąF]DPL
LQWHUQHWRZ\PL
L
WHOHNRPXQLNDF\MQ\PL VLHFLą ]DVLODQLD NWyU\PL
SRVáXJXMH VLĊ 3DFMHQW NRU]\VWDMąF ] 6HUZLVX 8VáXJ
2QOLQHNWyUHXQLHPRĪOLZLDMą3DFMHQWRZLNRU]\VWDQLD
]6HUZLVX8VáXJ2QOLQH
 .1 PD SUDZR Z NDĪG\P F]DVLH ]DZLHVLü F]DVRZR
GRVWĊS GR 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH ]H Z]JOĊGyZ
EH]SLHF]HĔVWZD RUD] ] MDNLFKNROZLHN LQQ\FK
SU]\F]\Q Z W\P Z V]F]HJyOQRĞFL ]ZLą]DQ\FK ]
NRQLHF]QRĞFLą
SU]HSURZDG]HQLD
F]\QQRĞFL
QLH]EĊGQ\FK
GR
XWU]\PDQLD
SUDZLGáRZHJR
IXQNFMRQRZDQLD DNWXDOL]RZDQLD NRQVHUZDFML OXE
]DEH]SLHF]HQLD6HUZLVX8VáXJ2QOLQHSU]\F]\P.1
GRáRĪ\ZV]HONLFKVWDUDĔDE\RNUHV]DZLHV]HQLDQLH
E\áGáXĪV]\QLĪF]DVNRQLHF]Q\GRSU]HSURZDG]HQLD
Z\PLHQLRQ\FKF]\QQRĞFL

 5HNODPDFMHGRW\F]ąFHĞZLDGF]HQLDXVáXJZ6HUZLVLH
8VáXJ 2QOLQH PRĪQD VNáDGDü Z WHUPLQLH  GQL RG
GDW\XMDZQLHQLDVLĊSU]\F]\Q\UHNODPDFMLQDDGUHVH
PDLO« DOER Z UHMHVWUDFML 5&2 OXE UHMHVWUDFML *.
5HNODPDFMDSRZLQQD]DZLHUDüFRQDMPQLHM
 GDQH3DFMHQWDXPRĪOLZLDMąFHNRQWDNW]QLP LPLĊ
LQD]ZLVNRQXPHU3(6(/ 
 ]DVWU]HĪHQLD3DFMHQWDFRGRVSRVREXZ\NRQDQLD
8Váugi;
 X]DVDGQLHQLHUHNODPDFML
 -HĪHOL SRGDQH Z UHNODPDFML GDQH OXE LQIRUPDFMH
Z\PDJDMą X]XSHáQLHQLD SU]HG UR]SDWU]HQLHP
UHNODPDFML .1 ]ZUyFL VLĊ GR 3DFMHQWD R LFK
X]XSHáQLHQLHZHZVND]DQ\P]DNUHVLH
 .1UR]SDWUXMHUHNODPDFMHZWHUPLQLHGQLRGGDW\
MHM RWU]\PDQLD ZVND]XMąF F]\ X]QDMH UHNODPDFMĊ
RUD] Z MDNL VSRVyE ]DPLHU]D Mą XZ]JOĊGQLü DOER
LQIRUPXMąF R EUDNX SRGVWDZ GR X]QDQLD UHNODPDFML
ZUD] ] X]DVDGQLHQLHP VZRMHJR VWDQRZLVND
2GSRZLHGĨQDUHNODPDFMĊZ\V\áDQDMHVWQDDGUHVH
PDLOOXEDGUHVNRUHVSRQGHQF\MQ\ZHGáXJG\VSR]\FML
3DFMHQWDZVND]DQHMZUHNODPDFML
 3DFMHQW PRĪH Z NDĪG\P F]DVLH ]UH]\JQRZDü ]
NRU]\VWDQLD ] 6HUZLVX 8VáXJ 2QOLQH : SU]\SDGNX
UH]\JQDFML 3DFMHQW ]RERZLą]DQ\ MHVW GR ]JáRV]HQLD

WHJR IDNWX SRSU]H] ]áRĪHQLH VWRVRZQHJR
RĞZLDGF]HQLD SLVHPQHJR Z UHMHVWUDFML 5&2 OXE
UHMHVWUDFML *. DOER SU]HVáDQLD SRGSLVDQHJR
RĞZLDGF]HQLD SRF]Wą HOHNWURQLF]Qą QD DGUHV
HUHMHVWUDFMD#HNOLQLNLHX 'RVWĊS GR 6HUZLVX 8VáXJ
2QOLQH ]RVWDQLH ]DEORNRZDQ\ D 8VáXJL 2QOLQH
SU]HVWDQą E\ü ĞZLDGF]RQH  3DFMHQW Z NDĪG\P
F]DVLH PRĪH SRQRZQLH X]\VNDü GRVWĊS GR 6HUZLVX
XVáXJ 2QOLQH Z VSRVyE RNUHĞORQ\ Z SNW 
5HJXODPLQX
 1LQLHMV]\5HJXODPLQMHVWXGRVWĊSQLDQ\NDĪGHPX
3DFMHQWRZL ZUD] ] XGRVWĊSQLHQLHP PX ORJLQX
RUD]XGRVWĊSQLRQ\MHVWQDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK
.1 KWWSVHNOLQLNLHX  ZZZRQNRORJLDUDGRPSO
RUD]ZZZJDPPDNQLIHSO
 =PLDQ\Z5HJXODPLQLHVąGRVWDUF]DQHNDĪGHPX
3DFMHQWRZL QD ZVND]DQ\ SU]H] QLHJR DGUHV
SRF]W\ HOHNWURQLF]QHM D WDNĪH RJáDV]DQH QD
VWURQDFK
KWWSVHNOLQLNLHX

ZZZRQNRORJLDUDGRPSO
RUD]
ZZZJDPPDNQLIHSO -HĪHOL 8Ī\WNRZQLN QLH
Z\UDĪD ]JRG\ QD ]PLDQ\ 5HJXODPLQX MHVW
XSUDZQLRQ\GRUH]\JQDFML]NRU]\VWDQLD]6HUZLVX
8VáXJ2QOLQHZVSRVyEZVND]DQ\ZSNW

'DQH3DFMHQWD
,PLĊLQD]ZLVNR

3(6(/

'DWDXURG]HQLD

0LHMVFH]DPLHV]DQLD

2ĞZLDGF]HQLH3DFMHQWDRRWU]\PDQLXORJLQXLKDVáDLDNFHSWDFML5HJXODPLQX
2ĞZLDGF]DP ĪH RWU]\PDáHP RG ZáDĞFLFLHOD VHUZLVX XVáXJ HOHNWURQLF]Q\FK XGRVWĊSQLDQ\FK SDFMHQWRP ]D
SRĞUHGQLFWZHP VWURQ LQWHUQHWRZ\FK KWWSVHNOLQLNLHX  ZZZRQNRORJLDUDGRPSO RUD] ZZZJDPPDNQLIHSO GDOHM
Ä6HUZLV8VáXJ2QOLQH´ WMRGSRGPLRWXOHF]QLF]HJR.OLQLNL1HXURUDGLRFKLUXUJLLVS]RR]VLHG]LEąZ:DUV]DZLH.56
 GDOHMÄ.1´ ORJLQLMHGQRUD]RZHLQG\ZLGXDOQHKDVáRGRVWĊSXXPRĪOLZLDMąFHUHMHVWUDFMĊZ6HUZLVLH
8VáXJ2QOLQHSURZDG]RQ\FKSU]H].1
=RERZLą]XMHVLĊGR]PLDQ\RWU]\PDQHJRMHGQRUD]RZHJRLQG\ZLGXDOQHJRKDVáDGRVWĊSXSU]\SLHUZV]\PORJRZDQLXGR
6HUZLVX8VáXJ2QOLQH]JRGQLH]5HJXODPLQHPNRU]\VWDQLD]6HUZLVX8VáXJ2QOLQH
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1. Wstęp
Aplikacja ePortal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny system udostępniający
pacjentom poradni specjalistycznych e-Usługi, w szczególności elektroniczną rejestrację.
Pacjent, po otrzymaniu w rejestracji ZOZ swojego numeru identyfikatora, w celu zarezerwowania
terminu wizyty on-line loguje się na specjalnie na ten cel utworzonej stronie WWW, gdzie po sprawdzeniu
dostępnych terminów wizyt wybranego lekarza, może dokonać jej rezerwacji.
System ePortal pacjenta jest zintegrowany z systemem szpitalnym CGM CLININET, dlatego
zarezerwowana przez Internet wizyta od razu staje się widoczna dla personelu wybranej poradni.
System ePortal pacjenta w zakresie funkcji eRejestracja umożliwia pacjentowi ponadto:
 Wydrukowanie dokumentu potwierdzającego rezerwację wizyty.
 Otrzymanie wiadomości e-mail z informacją o dokonanej rezerwacji
 Przeglądanie wizyt pacjenta
 Możliwość potwierdzenia/anulowania wizyty
 Przypominanie o potwierdzeniu wizyty (e-mail)
 Automatyczne anulowanie wizyt niepotwierdzonych w żądanym czasie
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2. Strona startowa
Strona zawiera pola umożliwiające zalogowanie się użytkownika i/lub zmianę hasła. Górna sekcja
umożliwia konfigurowanie ustawień strony, dolna sekcja ekranu zawiera informację o aktualnej wersji serwisu,
oraz linki do poszczególnych dokumentów i ekranów.
Dostęp do funkcji w tym ekranie nie wymaga wcześniejszego zalogowania się-jest dostępny również dla
pacjentów nieposiadających konta w systemie.

Rysunek 1 Strona startowa aplikacji

2.1.

Ustawienia strony

Strona startowa zawiera ikony umożliwiające następującą konfigurację:
 Powiększenie ekranu – ikona A+;
 Ustawienie kontrastu – ikona czarno- białego kółka;
 Wersja językowa serwisu – ikona flagi; możliwe do wybrania są wersje: polski, angielski, rosyjski.

Rysunek 2 Włączenie wersji językowej
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2.2.

Dolna sekcja ekranu zawiera linki uruchamiające poszczególne funkcje:

 Lista oczekujących – otwierany jest ekran dostępnych list oczekujących, wraz z informacją o średnim
czasie oczekiwania,
 Pomoc przy logowaniu - otwierany jest dokument (pdf) z treścią pomocy,
 Kontakt-otwierany jest formularz kontaktowy, poprzez który można wysłać wiadomość,
 Przygotowanie do badania  Jednostki organizacyjne – otwiera listę poradni, do których możliwe jest zarezerwowanie wizyty
 Karta praw pacjenta- otwiera dokument „Karta praw pacjenta”,
 Pomoc przy logowaniu - otwiera dokument (w formacie pdf),
 Powrót do strony ZOZ- system przełącza widok na stronę domową ZOZ,

Rysunek 3 Dolna sekcja ekranu, linki do poszczególnych funkcji

Jednostki organizacyjne - Lista poradni
W ekranie znajduje się lista poradni, do których można zarezerwować wizytę po zalogowaniu się do
systemu ePortal pacjenta.
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Rysunek 4 Lista poradni

Wyszukanie odbywa się z listy lub po wpisaniu nazwy poradni w polu wyszukiwania, lub po wskazaniu poradni z
listy widocznej w ekranie.
Przy nazwie poradni widoczne są informacje: adres, telefon i fax. Link „Godziny przyjęć” otwiera okno
prezentujące godziny przyjęć danej poradni, wraz z informacją o ewentualnych dniach, w których poradnia
będzie nieczynna.
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Rysunek 5 Godziny przyjęć w poradni

Lokalizacja
Jeśli poradnia została odpowiednio skonfigurowana, możliwe będzie włączenie ekranu lokalizacji
poradni na mapie (Google Maps). O dostępie do funkcji świadczy ikonka „Lokalizacja” przy określonej poradni.

Rysunek 6 Poradnie on-line, lokalizacja

Widok mapy:
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Rysunek 7 Mapa w aplikacji Google Maps

Przygotowanie do badania
Link „Przygotowanie do badania” otwiera okno z listą informacji dla pacjenta, w jaki sposób powinien
przygotować się do badania, aby mogło być ono prawidłowo przeprowadzone.

Rysunek 8 Informacja- przygotowanie do badania

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl

10

2.3.

Lista oczekujących

Ekran prezentuje listę zdefiniowanych kolejek oczekujących, wraz z przybliżonym czasem oczekiwania
na przyjęcie, wyliczonym na podstawie danych z poprzedniego miesiąca. Jest to ekran informacyjny- tylko do
odczytu.

Rysunek 9 Zakładka "Lista oczekujących"

Uwaga:
Jeśli użytkownik jest już wpisany na kolejkę oczekujących, to dane dotyczące tego wpisu będą widoczne
w ekranie „Rezerwacje kolejkowe”.

2.1.

Kontakt

Link „Kontakt” otwiera formularz kontaktowy, poprzez który użytkownik może przesłać wiadomość do
danej jednostki medycznej. W ten sposób wysyłany jest e-mail z zapytaniem lub uwagami odnośnie działania
aplikacji.
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Rysunek 10 Formularz kontaktowy
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3. Logowanie do aplikacji ePortal pacjenta
Pomyślnie przeprowadzony proces logowania jest warunkiem rozpoczęcia pracy z internetowym
systemem rezerwacji wizyt.
Po wpisaniu w przeglądarkę adresu aplikacji, zostanie wyświetlony ekran do logowania. W oknie tym znajdują
się pola, w których pacjent powinien podać swoje dane autoryzacyjne:


Login – nadany login, lub numer PESEL pacjenta,



Hasło - początkowo hasłem jest systemowe ID pacjenta. Ze względów na ochronę danych
osobowych pacjent powinien je zmienić przy pierwszym logowaniu i chronić przed
ujawnieniem osobom trzecim.

Dodatkowo pacjentowi przydzielany jest numer (kod) ID. Jest to stały numer pacjenta przypisany mu w aplikacji.

Rysunek 11 Ekran logowania do e - Portalu

Po upływie miesiąca od wprowadzenia hasła, przy kolejnym logowaniu aplikacja wyświetla komunikat
przypominający o zmianie hasła.
Informacja:
Możliwe jest użycie dwóch opcji odnośnie zmiany haseł w systemie:
 wymagana zmiana hasła przy pierwszym logowaniu: wtedy użytkownik musi zmienić hasło (numer
pacjenta), lub
 wymagana zmiana hasła co 30 dni- gdy hasło nie było jeszcze ani razu zmieniane

Opcje te są ustawiana przez firmę CGM (na życzenie), domyślnie opcje są wyłączone.

3.1.

Konto pacjenta - przydzielenie konta w aplikacji

Aby otrzymać dostęp do konta należy zgłosić się do rejestracji ZOZ z dokumentami potwierdzającymi
tożsamość. Informacja tej treści jest wyświetlana po kliknięciu w link „ Nie posiadasz konta pacjenta – dowiedz
się jak uzyskać”.
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3.2.

Opcja „Zapomniałem hasła”

W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła, system wygeneruje dla niego nowe hasło, które
zostanie wysłane jako e-mail oraz SMS jeśli ZOZ aktywował funkcję wysyłania powiadomień SMS
do pacjentów.
Warunkiem wysłania elektronicznego komunikatu z hasłem jest wcześniejsze zapisanie w aplikacji
adresu e-mail i opcjonalnie numeru telefonu na potrzeby komunikacji SMS-owej.
W ekranie przypomnienia hasła należy wpisać swój numer PESEL i kliknąć w przycisk [Wyślij nowe
hasło].

Rysunek 12 Opcja wysyłania nowego hasła

3.3.

Zablokowanie dostępu po nieudanych próbach logowania

System ma funkcje blokowania dostępu po kilku nieudanych próbach logowania- domyślnie są to trzy
próby. (Liczba prób jest konfigurowana przez administratora systemu).
Po zablokowaniu dostępu, użytkownik musi odczekać odpowiedni okres czasu, aby blokada została
zdjęta. Domyślna konfiguracja systemu zakłada automatyczne zdjęcie blokady po 30 minutach.
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W przypadku nieudanej próby zalogowania, zakończonej zablokowaniem dostępu, użytkownik musi
odczekać, by móc ponownie zalogować się do portalu.

3.4.

Obsługa wniosków o założenie konta w aplikacji e-Portal pacjenta

Sposób działania aplikacji jest następujący:
Użytkownik (pacjent) ma możliwość wysłania wniosku o założenie (rejestrację) konta w aplikacji e-Portal
pacjenta.
Wniosek ten jest zapisywany w bazie danych systemu. W odpowiedzi na wniosek wysyłany jest do pacjenta email z prośba o potwierdzenie chęci założenia konta. Dodatkowo wiadomość ta ma na celu sprawdzenie
poprawności adresu e-mail pacjenta.
Po potwierdzeniu, pacjent oczekuje na kolejną wiadomość e-mail, w której otrzyma informację o poprawnym
założeniu konta, oraz otrzyma login i hasło do aplikacji e-Portal.

W tym czasie wniosek pacjenta staje się widoczny dla użytkownika – pracownika jednostki medycznej.
Wniosek znajduje się na liście wniosków w module Recepcja.

Istnieją dwa sposoby zakładania konta pacjenta:
 Automatyczna- system automatycznie tworzy konto po otrzymaniu potwierdzenia od pacjenta
(kliknięcie w link w wiadomości e-mail)
 Półautomatyczna- użytkownik przegląda listę wniosków i zakłada konto funkcją [Załóż konto].

3.4.1. Rejestracja na e-portalu

Istnieje możliwość wysłania wniosku o założenie konta w e-Portalu, po użyciu przycisku [Zarejestruj się]
i wypełnieniu formularza rejestracyjnego. System wyświetli komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości email.
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Rysunek 13 Komunikat informujący o wysłaniu wiadomości e-mail

Do skrzynki e-mail użytkownika trafi wiadomość o możliwości aktywacji konta (po kliknięciu w link).

Rysunek 14 Przykładowy e-mail
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Kliknięcie w link przenosi użytkownika do następującego ekranu:

Rysunek 15 Ekran widoczny po potwierdzeniu rejestracji konta

Po założeniu konta, do osoby wnioskującej o założenie konta wysyłany jest e-mail z hasłem dostępowym.

Rysunek 16 E-mail z danymi do logowania
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3.5.

Opcja: Autentykacja PIN-em

Autentykacja PIN-em wprowadzenia dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem do aplikacji przez
osoby nieuprawnione.
Jeśli ZOZ aktywował funkcję wysyłania powiadomień SMS do pacjentów, możliwa jest autentykacja
logującego się pacjenta za pomocą PIN wysyłanego za pomocą wiadomości SMS, oraz e-mail.
W przypadku włączonej funkcji „Autentykacja PIN-em”, po standardowym ekranie logowania pojawi
się monit z prośbą o wpisanie jednorazowego kodu dostępu. Kod ten w momencie logowania zostaje
automatycznie wysłany na zarejestrowany w Systemie numer telefonu komórkowego pacjenta, oraz jako
wiadomość e-mail.

Rysunek 17 Ekran wprowadzania jednorazowego hasła

3.6.

Opcja: Zakładanie konta przy pomocy ePUAP

Istnieje możliwość założenia konta w aplikacji e-Portal pacjenta przez ePUAP. Użytkownik otrzymuje
hasło przez sms lub e-mail. Przy kolejnym logowaniu do e-Portalu pacjenta użytkownik wprowadza swój login
(pesel) i hasło.
W celu założenia konta za pomocą ePUAP wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.
Na stronie startowej aplikacji e-Portal pacjenta, link „Zarejestruj” powoduje otworzenie strony ePUAP.
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Rysunek 18 Ekran logowania do e-Portalu pacjenta, widoczny link "Zarejestruj się"

Użytkownik loguje się w platformie, jeśli posiada profil zaufany zostaje przekierowany z powrotem na
stronę rejestracji w e-Portalu z wypełnionymi danymi (imię, nazwisko, PESEL, e-mail). Jeśli jego login nie istnieje
w aplikacji CGM CLININET, nowe konto zostaje założone a hasło do niego zostaje przesłane SMS-em lub emailem
(podanym przez użytkownika na stronie rejestracji). Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany z platformy
ePUAP.
Użycie linku „Zarejestruj się“ powoduje otworzenie ekranu logowania do portalu ePUAP.

Rysunek 19 Ekran logowania do portalu ePUAP

Po wprowadzeniu loginu i hasła, portal otwiera ekran rejestracji użytkownika. Dane użytkownika,
widoczne w ekranie pobierane są z bazy danych. Należy wprowadzić numer telefonu komórkowego.
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Rysunek 20 Ekran rejestracji użytkownika w portalu e-Portal pacjenta

3.7.

Formularz rejestracji konta - obowiązek informacyjny

Pacjent, dokonując rejestracji nowego konta na ePortalu, musi potwierdzić fakt zapoznania się i
akceptacji zapisów regulaminu serwisu, ponieważ będzie to dowód dopełnienia obowiązku informacyjnego
wymaganego przez ustawę o ochronie danych osobowych. Z tego względu formularz rejestracji nowego konta
na ePortalu (w przypadku pacjenta pełnoletniego), zawiera pole wyboru i informację “Zapoznałem się i
akceptuję regulamin serwisu", który jest wymagalny do założenia konta. Pole to domyślnie jest odznaczone.
W przypadku pacjenta niepełnoletniego, formularz rejestracji zawiera pole wyboru i informację “Jako opiekun
prawny dziecka, zapoznałem się i akceptuję w jego imieniu regulamin serwisu". Zaznaczenie pola jest
warunkiem koniecznym do założenia konta. Pole to domyślnie jest odznaczone.
Ilustracje poniżej:

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl

20

Rysunek 21 Pole wyboru potwierdzające fakt zapoznania się i akceptacji regulaminu serwisu

Rysunek 22 Widok formularza dla pacjenta niepełnoletniego
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4. Menu główne
Po zalogowaniu się użytkownika do aplikacji, w przypadku pierwszego logowania się, zostanie
wyświetlony ekran ustawień konta. Należy podać przynajmniej adres e-mail, uzupełnienie dalszych informacji
jest opcjonalne. Przy kolejnym logowaniu system otworzy ekran rezerwacji wizyty. Stąd użytkownik może przejść
do dostępnych ekranów.
Informacja: Dostęp do poszczególnych funkcji może być opcjonalny –zależny od konfiguracji systemu.

4.1.

Czas do końca sesji

Informacje o czasie pozostałym do wylogowania są widoczne dla zalogowanego użytkownika, w górnej
sekcji ekranu, obok danych (imienia i nazwiska) osoby zalogowanej. Jest to zdefiniowany czas możliwej
bezczynności, wynoszącej 30 minut, po której nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika z aplikacji.
Licznik działa przez cały czas, natomiast wykonanie dowolnej akcji w aplikacji ustawia go ponownie na 30 minut.
Przy zbliżającym się momencie wylogowania, czcionka jest zmieniana z czarnej na kolor czerwony. Funkcja ma
na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z aplikacji.

Rysunek 23 Informacja o czasie pozostałym do końca sesji

Rysunek 24 Komunikat o zbliżającym się czasie wygaśnięcia sesji

4.2.

Mapa serwisu

Link „Mapa serwisu” otwiera ekran z widokiem poszczególnych aplikacji w hierarchii drzewa. Kliknięcie
na wybrany link powoduje otworzenie danego ekranu.
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Rysunek 25 Mapa serwisu

5. Ustawienia konta
Ekran „Ustawienia konta” służy do wprowadzenia lub zmiany danych użytkownika, takich jak adres email, numer telefonu - niezbędnych do kontaktu z osobą rezerwującą wizytę, a także do zmiany hasła dostępu
do portalu.

Rysunek 26 Przycisk ustawień konta użytkownika

Ekran ten otwierany jest przyciskiem „Ustawienia konta”, lub ikonką w górnej sekcji ekranu.
Ustawienia te mogą być zmienione, gdy zachodzi taka potrzeba.
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Rysunek 27 Ekran ustawień konta

Użytkownik może posługiwać się wybraną przez siebie nazwą, zamiast numerem PESEL. Nazwę tę
należy wprowadzić w sekcji „Zmiana nazwy użytkownika”. Po wprowadzeniu nazwy należy sprawdzić, czy jest
ona dostępna- jeśli nazwa jest już przypisana do innego użytkownika, nie będzie możliwości powtórnego jej
nadania. Do sprawdzenia dostępności służy link „Sprawdź dostępność”. Jeśli nazwa jest już zajęta, system
wyświetli odpowiedni komunikat.

5.1.

Zakładka „Udostępnianie danych”

Użytkownik aplikacji e-Portal pacjenta ma możliwość udostępniania swoich danych medycznych
osobom trzecim- np. wybranemu lekarzowi. Udostępniane dane, takie jak wyniki badań czy obrazy (np. RTG)
będą widoczne tylko do odczytu- nie będzie możliwe dokonanie w nich modyfikacji. Osoba, która otrzymała
dostęp do aplikacji (do danych pacjenta) nie będzie miała również możliwości rezerwowania czy modyfikacji
danych wizyt.
Nadany dostęp jest ograniczony czasowo: przykładowo może to być 1 doba. Po tym czasie hasło
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dostępowe do aplikacji traci ważność. Okres trwania dostępu do aplikacji konfigurowany jest na życzenie przez
firmę CGM (w tym celu wymagany jest kontakt z działem Serwisu).

Aby udostępnić dane medyczne, należy w aplikacji e-Portal pacjenta, w oknie Dokumentacja medyczna
-> zakładka „Udostępnianie danych” wykonać następujące czynności:


Wprowadzić adres e-mail (na adres ten zostanie wysłany link do aplikacji),



Wprowadzić numer telefonu komórkowego ( aby otrzymał hasło dostępowe),



Zatwierdzić ekran przyciskiem [Udostępnij]

Rysunek 28 Zakładka "Udostępnianie danych"

Dostęp do aplikacji - dostęp do danych medycznych pacjenta

Osoba, która otrzymała link do aplikacji i hasło dostępowe, będzie mogła przeglądać udostępnione
dane. W tym celu należy otworzyć aplikację, korzystając z otrzymanego linka i wprowadzić otrzymane hasło:
Na podane hasło można się logować wielokrotnie- ważność hasła standardowo wygasa po upływie 1 doby
(możliwe są również inne ustawienia).
W ekranie „Wyniki badań” widoczne będą wszystkie badania pacjenta.
W ekranie pod przyciskiem [Dokumentacja medyczna] znajdują się dokumenty umieszczone na serwerze przez
pacjenta- użytkownika aplikacji e-Portal pacjenta. Wybrana osoba, która otrzymała dostęp do danych tego
pacjenta, zobaczy powyższe dokumenty (w trybie do odczytu).
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6. Zmiana kontekstu logowania
W przypadku, gdy użytkownik jest opiekunem pacjenta, ma możliwość zalogowania się na konto tego
pacjenta. Do zmiany konta służy odpowiednia ikona. Konto wybierane jest z listy dostępnych kont, widocznych
w otworzonym oknie.
Ikona nie jest widoczna dla użytkowników nie będących opiekunem pacjenta. Funkcja nie jest wówczas
dostępna.

Rysunek 29 Ikona i ekran zmiany konta

6.1.

Możliwość uzyskania wglądu w dokumentację medyczną pacjenta

Użytkownik może mieć nadane następujące uprawnienia dostępu do konta innego użytkownika e-Portalu:
 Do przeglądania dokumentacji medycznej
 Do rezerwacji wizyt (dla podopiecznych)
 Do przeglądania dokumentacji medycznej oraz rezerwacji wizyt.
Uprawnienia te wykorzystywane są przede wszystkim przez rodziców (opiekunów), w celu zapoznania
się z dokumentacją medyczną dziecka (podopiecznego) i/lub rezerwowania mu wizyt poprzez e-Portal.
Aby przejść do konta innego użytkownika, należy zalogować się na swoje konto. W tym celu należy użyć
ikonki zaznaczonej na poniższej ilustracji.
Uwaga:
Ikonka jest widoczna jedynie dla użytkowników, którzy posiadają wyżej wymienione uprawnienia; w innym
przypadku ikonka nie będzie widoczna w ekranie aplikacji.
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Uprawnienia nadawane są w ekranie danych pacjenta (opiekuna) w systemie CGM CLININET przez pracownika
jednostki medycznej.

7. Przyciski ekranu

Rysunek 30 Przyciski aplikacji ePortal

Po zalogowaniu, użytkownik ma do dyspozycji funkcje, włączane odpowiednimi przyciskami:
 Rezerwacja wizyty - umożliwia zarezerwowanie wizyty;
 Samokontrola – umożliwia odnotowanie pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, oraz daje
dostęp do poprzednio wprowadzonych danych,
 Rezerwacje - otwiera ekran, w którym użytkownik może odnaleźć swoje wizyty zarejestrowane on-line.
Z tego miejsca może wydrukować potwierdzenie rezerwacji wizyty. Może również zmienić datę i
godzinę przypomnienia o wizycie,
 Dokumentacja
 Moje wiadomości- prezentuje listę wiadomości wysłanych za pomocą funkcji „Zadaj pytanie odnośnie
działania serwisu” lub „Wyślij wiadomość do rzecznika praw pacjenta”. Jeśli użytkownik otrzymał
odpowiedź na wiadomość, to będzie mógł ją odczytać w tym ekranie,
 Moje poradnie - prezentuje listę poradni, w których użytkownik odbył wizytę,
 Konsultacje – otwiera ekran konsultacji, służący do komunikowania się pacjenta z lekarzami,
 Wyniki badań – funkcja opcjonalna, zależna od aktywacji funkcji przez ZOZ; może być nieaktywna;
umożliwia dostęp do listy badań w poradni,
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8. Rezerwacja wizyty
Proces rezerwacji wizyty za pomocą aplikacji ePortal pacjenta składa się z następujących kroków:
1. Szukaj wizyty – następuje wskazanie kryteriów dla wizyty
2. Wynik wyszukiwania – następuje wybór odpowiedniego terminu wizyty
3. Podsumowanie rezerwacji – następuje weryfikacja poprawności wprowadzonych danych. Istnieje
możliwość załączenia skierowania,
4. Potwierdzenie rezerwacji – następuje potwierdzenie poprawności procesu rezerwacji. Istnieje
możliwość wypełnienia formularza wywiadu medycznego lub ankiety (w zależności od konfiguracji).

8.1.

Krok 1. Wskazanie kryteriów wyszukania wizyty

W celu zarezerwowania wizyty, należy wybrać przycisk [Rezerwacja wizyty], a następnie wyszukać
odpowiedni termin wizyty. W celu wyszukania terminu w grafiku należy zastosować kryterium wyszukiwania.
Dostępne kryteria to: usługa, poradnia, lekarz, termin wizyty: data i zakres godzin. Polem wymaganym do
wskazania jest usługa, reszta kryteriów nie jest konieczna do uzupełnienia. Dodatkowo istnieje możliwość
poszerzenia wyszukiwania o wizyty niedostępne online- w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru w sekcji
kryteriów.

Rysunek 31 Ekran wyszukania wizyty

Po kliknięciu na przycisk [Szukaj], wyświetla się lista wolnych terminów wizyt spełniających wskazane kryteria.
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Wybór usługi
W celu wybrania usługi należy kliknąć w pole „Usługa”. W otworzonym oknie listy usług należy wybrać
odpowiednią usługę.

Rysunek 32 Lista dostępnych usług

Wybór poradni i lekarza
Opcjonalnie w kryterium wyszukiwania można wskazać poradnię i lekarza. Wyszukanie odbywa się w
analogiczny sposób, jak w przypadku usługi.

Rysunek 33 Okno wyszukania poradni

Pole „Nazwa specjalności” umożliwia pacjentom wyszukiwanie miejsce wykonywania działalności
leczniczej. (Pole to jest warunkowane Rozporządzeniem MZ z dnia 19 kwietnia 2013 r).
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Rysunek 34 Okno wyszukania lekarza

Po wybraniu usługi (i ewentualnie poradni i lekarza), należy wskazać termin wizyty oraz płatnika. (Jeśli po
wybraniu usługi płatnik nie został automatycznie wskazany, należy wskazać go na liście).

Rysunek 35 Wybranie usługi powoduje, że aktywny staje się wybór płatnika

Użycie przycisku [Szukaj] powoduje, że wyświetlana jest lista proponowanych terminów wizyty.

Opcja: Możliwość wyszukania wizyty w innym ZOZ
Jeśli aplikacja e-Portal jest skonfigurowana z aplikacją kolejkową danego ZOZ, wówczas w ekranie
rezerwacji widoczny będzie link „Możliwość wyszukania wizyty w innym ZOZ”. Kliknięcie w link uruchomia
stronę służącą do zarejestrowania wizyty w innym ZOZ, współpracującym z daną jednostką.
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Rysunek 36 Link "Wyszukaj termin w innym ZOZ"

8.2.

Krok 2. Wynik wyszukiwania – proponowany termin wizyty

Krok drugi w procesie rezerwacji to wybór konkretnego terminu z listy wizyt.
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Rysunek 37 Wynik wyszukiwania - proponowany termin wizyty

W górnej części ekranu widnieją wybrane na poprzednim ekranie kryteria wyszukiwania.
Na liście wynikowej widnieją wizyty domyślnie posortowane według godziny, rosnąco. Sortowanie
może być zmienione z godziny na lekarza lub poradnię, rosnąco lub malejąco.
Dodatkowo, w sekcji filtrów wyszukiwania istnieje możliwość zdefiniowania zaawansowanego
wyszukiwania, które będzie brało pod uwagę zakres godzin, formę płatności oraz określonego lekarza, lub
wszystkich dostępnych lekarzy. Sekcja ta jest włączana ikoną filtra.
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Rysunek 38 Wyniki wyszukiwania terminu wizyty - filtry wyszukiwania

Przyciski: [Następny] i [Poprzedni] przesuwają listę wizyt do przodu lub wstecz.
Po naciśnięciu na przycisku [Wybierz] w wybranym miejscu terminarza, użytkownik przechodzi do
ostatniego (trzeciego) etapu rezerwacji.
Przycisk [Zmień kryteria wyszukiwania] powoduje powrót do ekranu wprowadzania kryteriów.
Jeżeli system nie odnajdzie wizyt spełniających wskazane kryteria, wyświetli odpowiedni komunikat.
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8.3.

Krok 3. Podsumowanie rezerwacji

Rysunek 39 Ekran podsumowania rezerwacji

Na etapie potwierdzenia rezerwacji system wyświetla dane wizyty i dane pacjenta, w celu weryfikacji
ich poprawności. Jeśli dane pacjenta takie, jak adres e-mail i numer telefonu nie zostały dotąd podane, należy
wpisać je w odpowiednie pola.

Opcja: Możliwość dołączania skierowania do rezerwacji wizyty
Podczas rezerwowania wizyty, na etapie potwierdzenia danych wizyty i pacjenta, możliwe jest
załączenie skierowania. Nie jest to warunek konieczny prawidłowego zarezerwowania wizyty- załączenie
skierowania zależy od woli pacjenta, przy czym zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej,
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r konieczne jest dostarczenie do szpitala
oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie
skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
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Rysunek 40 Rezerwacja wizyty- sekcja "Skierowanie"

Skierowanie może być dołączone do wizyty w formie pliku (Skan skierowania) lub jako wypełniony
formularz skierowania.
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Rysunek 41 Załączanie skierowania

Po załączeniu dokumentu, w sekcji skierowania widoczny będzie komunikat „Dokument został dodany”.

Rysunek 42 Załączanie skierowania- widok po załączeniu dokumentu

8.4.

Krok 4. Potwierdzenie rezerwacji

Na ekranie podsumowania rezerwacji system wyświetla komunikat o pomyślnym przebiegu rezerwacji,
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oraz informuje o terminie potwierdzenia rezerwacji wizyty.

Rysunek 43 Ekran podsumowania rezerwacji

Etapem koniecznym jest potwierdzenie rezerwacji wizyty. Termin potwierdzenia (liczba dni przed datą
wizyty) jest ustalana przez administratora systemu. O konieczności potwierdzenia Użytkownik jest
zawiadamiany przez e-mail lub opcjonalnie SMS. Potwierdzenia można dokonać logując się do aplikacji ePortal
pacjenta, lub za pomocą linka znajdującego się w treści wiadomości e-mail.
W ekranie Lista wizyt pacjenta, w odpowiednim terminie, przy wizycie pojawia się przycisk [Potwierdź], służący
do potwierdzenia rezerwacji wizyty.
Taka wizyta widoczna jest w ekranie „Rezerwacje”, w zakładce „Moje rezerwacje”.
Zarezerwowane wizyty, które nie zostały potwierdzone przez pacjenta w wymaganym terminie zostają
automatycznie anulowane.

Z poziomu ekranu potwierdzenia istnieje możliwość wykonania następujących działań:
 Wydrukowania potwierdzenia rezerwacji – klikając w ikonę drukarki,
 Zmiany terminu przypomnienia o wizycie – za pomocą linku „Zmień”, otwierającego ekran konfiguracji
przypomnienia. Należy wskazać nową datę i godzinę przypomnienia i wizycie.

Z poziomu tego ekranu użytkownik może przejść do ekranu prezentującego wszystkie rezerwacje (przycisk [Moje
rezerwacje], lub przejść do rezerwacji nowej wizyty (przycisk [Nowa wizyta].
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8.5.

E-Wywiad. Dane opisowe – możliwość wypełnienia formularza danej
opisowej

System posiada funkcję, która po zarezerwowaniu wizyty, na etapie potwierdzenia rezerwacji, daje
pacjentowi możliwość wypełnienia dedykowanego formularza. Dane z tego formularza zapisywane są w
systemie CLININET. Dzięki temu, czas wizyty pacjenta w poradni ulegnie skróceniu.
W celu wypełnienia formularza należy kliknąć w dokument „e-Wywiad”, znajdujący się w oknie
potwierdzenia rezerwacji.

Rysunek 44 Dane opisowe: zakładka i dokument "e-Wywiad"

System otworzy odpowiedni formularz. W zależności od konfiguracji, formularz będzie zawierał
pytania, na które pacjent może odpowiedzieć „tak” lub „nie”, oraz umieścić dodatkową treść w polu tekstowym.
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Rysunek 45 Przykładowy formularz danych opisowych

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza, dane zostaną zapisane w aplikacji CLININET, w kontekście wizyty
pacjenta, w oknie danych opisowych.
Konfiguracja: Informacje dotyczące konfiguracji zawarte są w dalszej części dokumentu.

8.6.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pacjenta

System ePortal pacjenta umożliwia wysyłanie automatycznych wiadomości email do pacjenta od
momentu zarezerwowania przez niego terminu wizyty, w następujących punktach czasowych:
 Bezpośrednio po rezerwacji wizyty
 W pierwszym dniu obowiązywania czasu potwierdzenia wizyty (o ile wizyta nie została potwierdzona
automatycznie przez pacjenta). Taka sytuacja jest możliwa, gdy rezerwacja wizyty nastąpiła w okresie
wyznaczonym do potwierdzenia wizyty lub później.
 W ostatnim dniu końca okresu potwierdzania (o ile wizyta nie została jeszcze potwierdzona przez
pacjenta)
 W momencie automatycznego anulowania wizyty w przypadku, gdy wizyta nie została potwierdzona w
wymaganym czasie od jej rezerwacji przez pacjenta,
 Przypomnienie o wizycie – skonfigurowane na etapie rezerwacji wizyty, domyślnie w dniu
poprzedzającym wizytę, o tej samej godzinie.
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Rysunek 46 Wiadomość z systemu elektronicznej rezerwacji wizyt – Przypomnienie o wizycie

Rysunek 47 Wiadomość z systemu elektronicznej rezerwacji wizyt - Potwierdź wizytę

8.7.

Potwierdzenie wizyty

Link „Potwierdzam wizytę”, widoczny w wiadomości z systemu elektronicznej rezerwacji wizyt
umożliwia potwierdzenie wizyty. Kliknięcie w link powoduje otworzenie aplikacji, gdzie należy wprowadzić
hasło.
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Rysunek 48 Potwierdzenie wizyty

8.8.

Płatności online – płatność za wizytę komercyjną

Aplikacja e-Portal pacjenta jest zintegrowana z dostawca płatności bezgotówkowej, dzięki temu pacjent
może opłacić wizytę komercyjną, rezerwowaną przez e-Portal. Po wykonaniu płatności w serwisie, pojawi się
komunikat potwierdzający.
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9. Samokontrola
Uwaga: Jest to funkcja dodatkowo płatna. W celu jej włączenia prosimy o kontakt z opiekunem
sprzedaży w firmie CGM.
Aplikacja ePortal pacjenta posiada funkcję „Samokontrola”. Pozwala ona na wprowadzanie wyników
pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu pacjenci cierpiący na choroby
przewlekłe mają możliwość prowadzenia dzienniczka samokontroli, w którym zyskują dostęp do funkcji
przeliczenia danych z pomiarów i wyników prezentacji w formie wykresu oraz tabeli.
Dodatkowo, dane wprowadzone przez pacjenta będą dostępne dla lekarza – z poziomu modułów
aplikacji CLININET: Izba Przyjęć, Oddział i Poradnia (lokalizacja: dane pobytu / wizyty -> Dane opisowe ->
„Samokontrola - ciśnienie tętnicze” i „Samokontrola – glukoza”.
W celu korzystania z funkcji dzienniczka samokontroli należy użyć przycisku [Samokontrola].
Otworzony zostanie ekran samokontroli. Składa się on z zakładek:


Nowy pomiar – umożliwiający wprowadzenie danych z nowego pomiaru ciśnienia tętniczego
i/lub pomiaru poziomu glukozy we krwi



Odnotowane pomiary – prezentujący wyniki w formie tabelarycznej

Rysunek 49Aplikacja ePortal pacjenta - przycisk włączający funkcję "Samokontrola"

9.1.

Zakładka „Nowy pomiar”

W zakładce „Nowy pomiar” należy wskazać parametry, które będą odnotowane: ciśnienie tętnicze i/lub
poziom glukozy.
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9.2.

Wskazanie parametrów

Parametry należy wskazać, klikając w link „Wskaż parametry, które chcesz odnotować”, a następnie
wybrać parametr (y). Wybrany parametr zostanie podświetlony na zielono.

Rysunek 50 Samokontrola - wskazanie parametrów do odnotowania

Wybranie parametru spowoduje, że oprócz danych pomiaru (data, godzina, pole uwag), wyświetlone
zostaną pola:
 Ciśnienie tętnicze skurczowe, rozkurczowe i puls – dla ciśnienia tętniczego, oraz
 Poziom glukozy, pora dnia i pora mierzenia – w przypadku pomiaru glukozy.

9.3.

Zakładka „Odnotowane pomiary”

Zakładka „Odnotowane pomiary” prezentuje zapisane wyniki: ciśnienia tętniczego lub poziomu glukozy.
Typ pomiaru należy określić w polu kryterium. Wyniki w obydwu przypadkach mogą być zaprezentowane w
widoku tabelarycznym lub jako wykres.
Z tego miejsca użytkownik ma możliwość edytowania danych – za pomocą linku „Edytuj pomiar”, lub
usunięcia pomiaru przy pomocy linku „Usuń pomiar”.
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Rysunek 51 Samokontrola - odnotowane pomiary (przykład – ciśnienie tętnicze, widok tabelaryczny)

Rysunek 52 Samokontrola - odnotowane pomiary (przykład – poziom glukozy, widok tabelaryczny)
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Rysunek 53 Samokontrola - odnotowane pomiary (przykład – ciśnienie tętnicze, wykres)
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10.Rezerwacje
Ekran zawiera zakładki, grupujące dane:
 Moje rezerwacje,
 Rezerwacje odbyte,
 Rezerwacje kolejkowe.

Ikona drukarki umożliwia wydruk odpowiedniej listy wizyt.

10.1. Zakładka “Moje rezerwacje”
Zakładka „Moje rezerwacje” prezentuje wizyty zarezerwowane przez Internet.

Rysunek 54 Rezerwacja wymagająca potwierdzenia - przycisk włączający funkcję potwierdzenia
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Rysunek 55 Okno potwierdzenia wizyty

Rysunek 56 Status wizyty zmienia się na „Potwierdzona”

Możliwość anulowania wizyty
Użytkownik ma możliwość anulowania wizyty zarezerwowanej. Służy do tego link „Anuluj wizytę”.
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Rysunek 57 Ekran "Moje rezerwacje" - link do anulowania wizyty

Po kliknięciu w link, system otworzy okno z prośbą o potwierdzenie chęci anulowania wizyty.

Rysunek 58 Ekran potwierdzenia anulowania wizyty

Po potwierdzeniu, system anuluje wizytę. Wizyta taka nie jest już wyświetlana w ekranie „Moje rezerwacje”.

Anulowanie wizyty przez poradnię
Jeśli zarezerwowana wizyta nie może odbyć się w zaplanowanym terminie z powodu niezależnego od
pacjenta (np. absencji lekarza), wówczas wizyta taka jest anulowana przez poradnię. Status wizyty będzie
odpowiednią pozycją ze słownika powodów anulowania wizyty, dostępny również w pozostałych modułach
systemu CGM CLININET.

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl

48

Konfiguracja przypomnienia
Link „Zmień” umożliwia ustawienie przypomnienia o wizycie, które zostanie wysłane jako wiadomość
e-mail oraz opcjonalnie SMS. W otwieranym oknie edycji przypomnienia użytkownik ma możliwość wskazania
daty i godziny przypomnienia o wizycie.

Rysunek 59 Edycja przypomnienia - pole konfiguracji daty i godziny przypomnienia

Lokalizacja
Jeśli poradnia została skonfigurowana w odpowiedni sposób, aby można było zobaczyć położenie
poradni na mapie, włączenie linku „Lokalizacja” otworzy ekran mapy.
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Rysunek 60 Link "Lokalizacja" włącza okno mapy

Wydruk potwierdzenia
Link [Drukuj potwierdzenie] umożliwia wydrukowanie dokumentu potwierdzającego rejestrację wizyty.

Rysunek 61 Przykładowy wydruk potwierdzenia wizyty
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Wydruk rezerwacji
System umożliwia wydrukowanie rezerwacji wizyt pacjenta – w tym celu należy kliknąć w ikonę „Drukuj
rezerwacje”.

Rysunek 62 Ikona umożliwiająca wydruk listy rezerwacji wizyt użytkownika
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10.1. Zakładka „Rezerwacje odbyte”
Ekran zawiera listę odbytych wizyt. Ikona filtra włącza okno kryteriów wyszukiwania: dat od-do.

Rysunek 63 Zakładka "Rezerwacje odbyte"

W przypadku wizyt komercyjnych, widoczna jest informacja „Wizyta komercyjna”, natomiast dla wizyt
w ramach ubezpieczenia NFZ nie jest prezentowana żadna informacja.

Rysunek 64 Oznaczenie: wizyta komercyjna

10.2. Zakładka „Rezerwacje kolejkowe”
Ekran zawiera listę rezerwacji w kolejce oczekujących. Kryteria wyszukiwania umożliwiają ograniczenie
wyszukiwania wyników do określonego typu placówki: oddział, poradnia, diagnostyka, lub wszystkie powyższe.
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Rysunek 65 Zakładka "Rezerwacje kolejkowe"

Szczegóły informacji o wpisie prezentowane są po kliknięciu na wybraną pozycję.

Rysunek 66 Rezerwacje kolejkowe- zakładka „Poradnia”
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11.Dokumentacja
Ekran umożliwia wgląd w dokumentację medyczną pacjenta i udostępnianie załączonej dokumentacji
medycznej. Zawiera on zakładki, grupujące tematycznie dane:
 Dokumentacja medyczna,
 Moje dokumenty,
 Wzory / szablony,
 Wyniki badań,
 Recepty (widoczne w zależności od konfiguracji)
 Zamówienie kserokopii (widoczne w zależności od konfiguracji).

Dokumenty te są powiązane z danymi pacjenta zapisanymi w systemie CGM CLININET.
Widoczność ekranu jest zależna od włączenia opcji konfiguracyjnej „Udostępnianie dokumentacji medycznej”.

11.1. Zakładka „Dokumentacja medyczna”

Rysunek 67 Dokumentacja medyczna pacjenta
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Filtry wyszukiwania danych:

Rysunek 68 Filtry wyszukiwania danych

Po rozwinięciu panelu, widoczne są dokumenty w nim zgrupowane:

Rysunek 69 Przykładowa zawartość zakładki - dokumenty pacjenta

Dokumenty pochodzą z systemu CGM CLININET. Link „Wydrukuj” umożliwia wydruk danego dokumentu.
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Rysunek 70 Informacja o diecie pacjenta

11.2. Zakładka „Moje dokumenty”
Ekran „Dokumentacja” umożliwia wysyłanie plików na serwer i przeglądanie załączonej dokumentacji
medycznej: użytkownik ma możliwość załączania swojej dokumentacji medycznej w formie plików, może także
pobrać z serwera załączone pliki.
Widoczność zakładki warunkuje włączenie opcji konfiguracyjnej: „Widoczność zakładki Moje
dokumenty”.

Rysunek 71 Dokumentacja medyczna- Moje dokumenty

W celu załączenia pliku należy w ekranie Dokumentacja, w zakładce „Moje dokumenty” wybrać ikonę
„dodaj plik” a następnie przycisk [Załącz plik], wskazać lokalizację i opis pliku. Po zatwierdzeniu, aplikacja
potwierdzi fakt dodania pliku, wyświetlając komunikat dla użytkownika.
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Rysunek 72 Ikona "Dodaj plik" i sekcja ekranu służąca do dodania pliku do aplikacji

Ikona „Usuń” umożliwia usunięcie dodanego pliku.

11.3. Zakładka „Wzory/szablony”
Wyświetlanie plików do podpisania
Ekran zawiera dokumenty zamieszczane przez daną jednostkę medyczną - takie jak zgoda na
hospitalizację, zgoda na wykonanie zabiegu, zgłoszenie opinii i inne. Z tego miejsca pacjent ma możliwość
pobrania odpowiedniego dokumentu, wydrukowania go i podpisania.
Widoczność

zakładki

warunkuje

włączenie

opcji

konfiguracyjnej:

„Widoczność

zakładki

Wzory/szablony”.

Rysunek 73 Dokumentacja – zakładka „Wzory/szablony” – przykładowe dokumenty dostępne dla użytkownika
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11.4. Zakładka „Wyniki badań”
Funkcja widoczna w systemie opcjonalnie w zależności od jej aktywacji przez ZOZ. Umożliwia
elektroniczny odbiór wyników wybranych badań.
Uwaga:
W ekranie wyświetlane są jedynie wyniki badań zlecone w poradni- nie dotyczy badań pacjenta
realizowanych w zakładzie diagnostyki lub w oddziale szpitala.

Rysunek 74 Ekran z wynikami badań pacjenta (widok listy)

Ekran zawiera listę wyników poszczególnych badań pacjenta. Kryteria wyszukiwania umożliwiają
wyświetlanie wyników w widoku listy (domyślne ustawienie) lub w widoku zgrupowanym – wówczas wyniki
grupowane są według jednostki wykonującej badanie.
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Rysunek 75 Wyniki badań - widok zgrupowany

System prezentuje zlecenia o następujących statusach: „Nowe zlecenie”, „W trakcie realizacji”, „Wynik”.
Wyszukanie badań można zawęzić, wskazując w kryterium odpowiednią jednostkę wykonującą badanie i/ lub
rodzaj badania.

Przeglądanie obrazów diagnostycznych
Po

odpowiedniej

konfiguracji

aplikacji,

użytkownik

ma

możliwość

przeglądania

obrazów

diagnostycznych. Obrazy te udostępniane są w formacje JPG i DICOM. W celu obejrzenia wybranego wyniku
obrazowego należy w ePortalu wyszukać odpowiedni wynik (ekran „Wyniki badań”), następnie wybrać link
„Obrazy”.

Rysunek 76 Wyniki badań - link "Obrazy"

Otwierany jest ekran szczegółów badania:
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Rysunek 77 Szczegóły badania

Kliknięcie w wybraną serię powoduje rozwinięcie ekranu. Wyświetlane są dane: ID obrazu, oraz format
obrazu: JPEG i DICOM).

Rysunek 78 Szczegóły wybranej serii badania

Przykładowe badanie- obraz w formacie JPG:
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Rysunek 79 Przykładowy obraz diagnostyczny (JPG)- sposób prezentacji

Możliwość pobrania obrazów diagnostycznych - Pobierz wszystkie
W aplikacji istnieje możliwość pobrania obrazów diagnostycznych (np. RTG) w formacie zip.
W tym celu należy otworzyć ekran „Wyniki badań” – „Szczegóły badania” i kliknąć w link „Pobierz wszystkie”.
Wówczas pobierane są z archiwum wszystkie obrazy dostępne w tym widoku.

Rysunek 80 Link do pobrania wszystkich obrazów
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Informacja: Istnieje również możliwość pobrania pojedynczego obrazu (po wybraniu z listy jednego ze
zdjęć, po prawej stronie widoczne będą 2 ikony: format jpg i format DICOM)- patrz opis powyżej.
Funkcja jest dostępna po skonfigurowaniu opcji konfiguracyjnej (konfiguracja po stronie CGM).
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11.5. Zakładka „Recepty”
Moduł ePortal daje pacjentowi wgląd w listę przepisanych mu leków na receptach (nazwy leku wraz z
dawkowaniem, komentarzem i datą realizacji recepty). Recepty te przepisywane są na wizytach. Dzięki temu
pacjent ma dostęp do informacji zamieszczonych na recepcie również wówczas, gdy recepta jest zrealizowana w
aptece i pacjent nie ma już dostępu do wydruku.
W celu przeglądania listy recept należy w module ePortal otworzyć ekran „Dokumentacja medyczna”,
zakładka „Poradnia”.

Rysunek 81 Dokumentacja - zakładka „Recepty”

Po wyszukaniu listy recept, aby przeglądać szczegółowe dane należy kliknąć na ikonę strzałki. Ekran
rozwinie się, prezentując dane.
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Rysunek 82 Szczegółowe dane recepty - przykład

Informacja:
Aby zakładka „Recepty” była widoczna w oknie dokumentacji, należy na etapie konfiguracji aplikacji
włączyć odpowiednie opcje konfiguracyjne. Opcje te nie są dostępne z poziomu modułu Administracja,
włączenia dokonuje firma CGM.
Lista opcji:
 settings.eregistration.prescriptionUploadEnabled - ustawić wartość opcji na "1"
 settings.eregistration.prescriptionFormInputEnabled - ustawić wartość opcji na "1"
 settings.eregistration.userPrescriptionsListEnabled - ustawić wartość opcji na "1"

11.6. Zakładka „Zamówienie kserokopii”
Uwaga: Jest to zmiana dodatkowo płatna. W celu jej włączenia należy skontaktować się z opiekunem
sprzedaży po stronie CGM.
Wykorzystanie aplikacji ePortal pacjenta do obsługi zamówień na kopię dokumentacji ma na celu
zoptymalizowanie procesu obsługi zamawiania, zarówno pod kątem czasu realizacji, wygody, jak i kosztu.

Z poziomu ekranu „Zamówienie kserokopii” użytkownik może złożyć zamówienie na kserokopię
dokumentacji medycznej z wybranych poradni, oraz przeglądać listę istniejących zamówień.
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Zamówienie obejmuje przygotowanie i wysłanie dokumentacji.
Po złożeniu zamówienia, użytkownik oczekuje na wyliczenie kosztu przygotowania kserokopii dokumentów (oraz
ich wysyłki, jeśli wybrał tę opcję dostarczenia). Wycena odbywa się po stronie pracownika danej jednostki
medycznej (w archiwum dokumentacji medycznej). Wyliczona kwota musi zostać zaakceptowana przez
użytkownika, aby zamówienie było realizowane – w przeciwnym razie pacjent powinien anulować zamówienie.
Zamówienie może być edytowane, zanim jeszcze koszt zostanie zaakceptowany.
Pacjent jest powiadamiany o wycenie kosztów zamówienia. Po zaakceptowaniu kosztów, określany jest sposób
płatności: on - line lub przy odbiorze. Status zamówienia jest zmieniany na „Oczekujące na płatność”. Po
opłaceniu, status jest zmieniany na „W realizacji”. Pracownik archiwum realizuje zamówienie i w zależności od
sposobu dostarczenia, informuje o możliwości odbioru zamówienia, lub wysyła zamówioną dokumentację. Po
odebraniu zamówienia, jego status jest zmieniany na „Odebrane / Dostarczone”.

Rysunek 83 Zamówienie kserokopii - lista zamówień

Złożone zamówienie można edytować lub anulować. Służą do tego przyciski widoczne po rozwinięciu
okna zamówienia.

Rysunek 84 Ikony funkcyjne

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl

65

Nowe zamówienie

Rysunek 85 Zamówienie kserokopii - nowe zamówienie

 Poradnia – należy wybrać odpowiednią jednostkę z rozwijanej listy
 Data od – do – należy wybrać zakres dat, korzystając z kalendarza
 Uwagi – pole tekstowe, informacyjne
 Numer telefonu – domyślnie prezentowany jest numer telefonu pacjenta, pobierany z danych konta
pacjenta
 Typ płatności – wybór: „Płatność przy odbiorze” lub „Płatność online”
 Odbiór – wybór: „Odbiór osobisty” lub „Wysyłka na adres”.

Po wybraniu opcji „Wysyłka na adres” należy wskazać typ adresu: stały, tymczasowy, pobytu,
korespondencyjny, lub inny. W zależności od wybranego typu adresu, wyświetlane dane adresowe, pobranymi
automatycznie z ustawień konta użytkownika. Dla typu „inny” pola pozostają puste, aby użytkownik mógł
wprowadzić odpowiednie dane.
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Rysunek 86 Sekcja danych adresowych

Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu formularza zamówienia, system nadaje mu kolejny numer.
Wyświetlany jest komunikat o prawidłowym dodaniu zamówienia. Zamówienie ma status „nowe”.

Informacje z systemu
Po utworzeniu zamówienia, pracownik archiwum medycznego wylicza koszt realizacji tego zamówienia,
w zależności od liczby stron dokumentacji i sposobu odbioru (wysyłka lub odbiór osobisty). Na formularzu
zamówienia pojawi się sekcja „Informacje z systemu”, w której widoczne będą informacje:
 Ilość stron dokumentacji- wyliczona przez pracownika archiwum,
 Spedycja – numer listu przewozowego (w przypadku wysyłki zamówienia),
 Kwota płatności – wyliczona przez archiwistę
 Komentarz z systemu- tekst uwag
Informacje te są widoczne w podglądzie zamówienia.
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Rysunek 87 Podgląd zamówienia - Informacje z systemu

Przycisk [Akceptuję koszty] służy do potwierdzenia i jest warunkiem koniecznym, aby zamówienie
zostało zrealizowane.
W przypadku wybrania płatności on-line, widoczny będzie przycisk [Zapłać online], przy pomocy
którego pacjent może dokonać płatności on-line. Uwaga: Brak zapłaty w czasie do 7 dni spowoduje, ze
zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
System informuje archiwistę o akceptacji kosztów oraz o wykonaniu płatności, zmienia też status zamówienia
na „W realizacji”. Archiwista może przygotować zamówienie, które zostanie dostarczone do pacjenta w wybrany
przez niego sposób.
 W przypadku odbioru osobistego zamówienia, status zmienia się na „Gotowe do odbioru”,
 W przypadku wysyłki na adres, po wysłaniu pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, status
zmieniany jest na „Wysłane”.
Po otrzymaniu informacji, że pacjent otrzymał zamówienie, archiwista zmienia status na „Odebrane /
Dostarczone”. Jest to etap końcowy – pacjent ma możliwość złożenia kolejnego zamówienia na dokumentację.

Anulowanie zamówienia
Pacjent może anulować zamówienie na kserokopię – należy w tym celu kliknąć w ikonę [X] widoczną
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przy zamówieniu. W polu „Powód anulowania zamówienia” należy wprowadzić odpowiednią informację, po
czym użyć przycisku [Anuluj zamówienie].
W przypadku anulowania przez archiwistę zamówienia na kserokopię dokumentacji, powód
anulowania będzie widoczny dla zamawiającego, w ekranie podglądu anulowanego zamówienia.
Status zamówienia zostanie zmieniony na „Anulowane”.

Konfiguracja
Aby uruchomić ekrany zamówień kopii dokumentacji medycznej w e-Portalu i CLININET należy włączyć
1

odpowiednią opcję konfiguracyjną (poza aplikacją, włączenia dokonuje firma CGM).
Uprawnienie do włączenia przycisku w menu Archiwum medycznym: (-20123) - "Obsługa zamówień ePortal".

12.Moje wiadomości
Ekran umożliwia wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia (szpitala), do administratora
systemu i rzecznika praw pacjenta, jak również umożliwia odbieranie wiadomości zwrotnej.
Ekran zawiera zakładki:
 Wiadomości odebrane,
 Wiadomości wysłane,
 Nowa wiadomość.
Licznik w ekranie informuje o liczbie nieprzeczytanych wiadomości znajdujących się w skrzynce.
Nieprzeczytane wiadomości wyróżnione są odpowiednim kolorem.

12.1. Zakładka „Wiadomości odebrane”
Ekran umożliwia przeglądane wiadomości odebranych; wyszukanie spośród nich może odbywać się wg
kryteriów: tytuł, nadawca, data wysłania.

1

settings.eregistration.medicalRecords.orderCopy.enabled
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Rysunek 88 Ekran "Moje wiadomości"- Wiadomości odebrane

Aby odpowiedzieć na wiadomość, należy użyć linku „Odpowiedz”. Zostanie otworzone okno nowej
wiadomości.
Szczegóły wiadomości wyświetlane są, po kliknięciu w temat wiadomości.

Rysunek 89 Podgląd wysłanej wiadomości

W celu usunięcia odebranej wiadomości należy skorzystać z linku „Usuń”.
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12.2. Zakładka „Wiadomości wysłane”
Ekran umożliwia przeglądanie wysłanych wiadomości; wyszukiwanie wiadomości wg tytułu, adresata
oraz daty wysłania. Kryteria wyszukiwania stają się widoczne po kliknięciu w ikonę filtra.

Rysunek 90 Zakładka „Wiadomości wysłane”

Wybraną wiadomość można otworzyć - należy kliknąć w polu tytułu wiadomości.
Link „Edytuj” w zakładce „Wiadomości wysłane” pozwala na edycję wiadomości.

12.3. Zakładka „Nowa wiadomość”
Przycisk [Nowa wiadomość] powoduje otworzenie okienka do wpisania treści wiadomości i wysłania
jej. Tworzona wiadomość może być dowolnie formatowana w następującym zakresie: czcionka, kolor,
justowanie, odnośniki do innych stron.
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Rysunek 91 Wiadomość użytkownika

Po wysłaniu, wiadomość jest umieszczana w zakładce „Wiadomości wysłane”.
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13. Moje poradnie
Ekran „Moje poradnie” prezentuje listę poradni, w których użytkownik był na wizycie.

Rysunek 92 Ekran "Moje poradnie"

Kryteria wyszukiwania

Rysunek 93 Kryteria wyszukiwania
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Rysunek 94 Lokalizacja poradni
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14. Konsultacje
Ekran konsultacji służy do komunikowania się pacjenta z lekarzami. Składa się on z zakładek:
 Konsultacje – ekran umożliwia prowadzenie konsultacji w formie wideokonferencji z lekarzem,
 Konsultacje pisemne – umożliwia kontakt z lekarzem poprzez pocztę elektroniczną,
 Historia – ekran zawiera dane historyczne w kontekście konsultacji użytkownika,
 e-Kwalifikacje – ekran jest elementem funkcji leczenia nożem gamma (gamma knife).

14.1. Zakładka „Konsultacje”
Uwaga: Funkcja wideokonferencji w systemie CGM CLININET jest funkcją płatną- w celu uzyskania
dostępu należy skontaktować się z Opiekunem sprzedaży firmy CGM.
Ekran „Konsultacje” prezentuje listę lekarzy, z którymi użytkownik

może przeprowadzić

wideokonferencję. W tym celu należy kliknąć na przycisk – ikonę aplikacji Skype, umieszczoną po prawej stronie
ekranu, przy nazwisku lekarza.

Rysunek 95 Zakładka "Konsultacje"

Aby lekarz miał dostęp do funkcji wideokonferencji, musi posiadać skonfigurowane konto – opis
konfiguracji: patrz rozdział „Dostęp do funkcji wideokonferencji”.

14.2. Zakładka „Konsultacje pisemne”
Aby wysłać pytanie należy z menu wybrać „Konsultacje” po czym na zakładce „Konsultacje pisemne”
wybrać poradnię i/lub lekarza do którego skierowane będzie pytanie. Treść pytania należy wpisać w polu
tekstowym. Przycisk [Wyślij pytanie] powoduje, że zapytanie jest wysyłane do adresata, a treść będzie dostępna
z poziomu ekranu „Historia”.
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Rysunek 96 Konsultacje pisemne: możliwość zadania pytania

Wysłana wiadomość ma status „Oczekiwanie na wynik”. Jeśli na pytanie zostanie udzielona odpowiedź,
to status wiadomości zmieni się na „Skonsultowano”.

14.3. Zakładka „Historia”
Ekran służy do wyszukiwania wysłanych konsultacji, oraz daje dostęp do udzielonych odpowiedzi.

Rysunek 97 Odpowiedź na pytanie

Kliknięcie w strzałkę powoduje rozwinięcie widoku. Aby odczytać treść odpowiedzi, należy kliknąć w pole
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odpowiedzi.
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14.4. E-Kwalifikacje. Leczenie nożem gamma
Uwaga:
Funkcja jest sterowana opcją konfiguracyjną, aby uzyskać do niej dostęp należy skontaktować się z
serwisem firmy CGM.
Użytkownik aplikacji e-Portal pacjenta ma możliwość przesłania lekarzowi wypełnionego formularza, na
podstawie którego lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Jest to formularz umożliwiający wstępną kwalifikację do
leczenia w Centrum Gamma Knife.
Pacjent może zostać wstępnie zakwalifikowany do leczenia nożem gamma, lub niezakwalifikowany do
leczenia, natomiast w przypadkach wątpliwych istnieje możliwość odbycia wideo konsultacji lekarza z
pacjentem. Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, pacjent otrzymuje informację o tym fakcie oraz następuje
rezerwacja terminu wizyty.
Decyzję o ewentualnej konsultacji podejmuje lekarz na podstawie wyników badań pacjenta,
przesłanych mu za pośrednictwem aplikacji e-Portal pacjenta.
Wysłanie formularza odbywa się z poziomu ekranu Konsultacje, zakładka „e-Kwalifikacja”, przy pomocy
przycisku [Nowa kwalifikacja].

Rysunek 98 Przycisk [Nowa kwalifikacja] otwierający formularz

Okno formularza:
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Rysunek 99 Formularz - konsultacja przez ewentualnym rozpoczęciem leczenia nożem Gamma

Pacjent wypełnia odpowiednie pola, po czym wysyła formularz.
Po wysłaniu, formularz będzie widoczny w oknie konsultacji, w zakładce „e-Kwalifikacje”. Taki formularz
posiada status „Oczekiwanie na wynik”. Po skonsultowaniu przez lekarza, status formularza zmienia się na
„Skonsultowano”.

Rysunek 100 Statusy formularzy: "Oczekiwanie na wynik" i "Skonsultowano"

Pacjent ma możliwość przeglądania treści wysłanej wiadomości (niezależnie od jej statusu)– w tym
celu należy rozwinąć daną wiadomość, klikając w ikonę strzałki.
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Rysunek 101 Przykładowa treść formularza: zapytanie i odpowiedź – przykładowy wynik konsultacji

Jeśli zapadła decyzja o konieczności odbycia wideokonferencji z pacjentem (brak jednoznacznej decyzji
dotyczącej podjęcia lub niepodjęcia leczenia), wówczas lekarz rezerwuje pacjentowi specjalną wizytę
wideokonferencyjną w e-Portalu. Pacjent będzie widział taką wizytę w swoich rezerwacjach. Na 5 minut przed
umówioną godziną rozpoczęcia wideokonferencji uaktywniany jest link do aplikacji Skype, przez którą odbędzie
się telekonferencja z lekarzem.
Na podstawie otrzymanych wcześniej informacji i po przeprowadzeniu telekonferencji z pacjentem,
lekarz podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub nie rozpoczęciu leczenia pacjenta nożem gamma.

Telekonferencja z pacjentem (kontekst funkcji „e-Kwalifikacja”)
W ekranie „Rezerwacje”, w zakładce „Moje rezerwacje” pacjent zobaczy rezerwację wizyty i będzie
miał możliwość skonsultowania się z lekarzem poprzez Skype.
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Rysunek 102 Komunikat dla pacjenta widoczny przy wizycie

Rysunek 103 Aktywna ikona Skype umożliwia nawiązanie połączenia

Kliknięcie w ikonę Skype umożliwia rozpoczęcie rozmowy.
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15. E-konsultacje: powiadomienie pacjenta o wyniku konsultacji
W systemie CGM CLININET istnieje mechanizm, który w przypadku zapisu wyników dla zleceń
(konsultacji) wysyła wiadomość e-mail do pacjenta, którego wyniki dotyczą. W wiadomości znajduje się
informacja o pojawieniu się w systemie wyniku danego badania (konsultacji). Funkcja jest wykorzystywana m.in.
jako powiadomienie o wyniku konsultacji, wprowadzonej przy wykorzystaniu modułu e-Portal pacjenta.
Przykładowa treść wiadomości:
Nastąpiła zmiana statusu zlecenia.
Badanie: (nazwa badania)
Id badania: (numer)
Pacjent: (imię i nazwisko)
Nowy status: np. „Wynik” lub „Zmienione wyniki”

Funkcja jest elementem e-konsultacji realizowanych w systemie CGM CLININET. Jest to funkcja płatna,
w celu jej włączenia należy skontaktować się z opiekunem sprzedaży po stronie firmy CGM.
Konfiguracja funkcji odbywa się po stronie CGM: zlecenie musi być oznaczone aspektem o
odpowiednim identyfikatorze. Ponadto, w aplikacji musi być zapisany adres e-mail pacjenta, na potrzeby
wysyłania wiadomości e-mail.

16. Konfiguracja dostępu do formularza wywiadu
16.1. Dane opisowe- dostępne w e-Portalu pacjenta i w aplikacji CGM CLININET
(e-wywiad)
System CGM CLININET realizuje funkcję e-usług. System posiada funkcję inteligentnych e-formularzy,
które to są dostępne poprzez aplikację e-Portal pacjenta, oraz w systemie medycznym (moduł Poradnia). Moduł
formularzy i ankiet dla pacjentów jest ściśle zintegrowany z formularzami Dokumentacji Medycznej.

Formularze te są udostępniane do uzupełnienia przez pacjenta w aplikacji e-Portal, staja się dostępne
dla lekarza w kontekście wizyty tego pacjenta. Decyzją lekarza mogą stać się częścią dokumentacji medycznej.
W celu korzystania z powyższej funkcji, konieczna jest odpowiednia konfiguracja w module
Administracja.

Konfiguracja formularzy
Konfiguracja odbywa się w module Administracja → ekran Dane opisowe. W strukturze drzewa, do ePortalu możliwe jest dodanie zakładek, a podrzędnie do nich- poszczególnych formularzy.
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Rysunek 104 Moduł Administracja, ekran konfiguracji danej opisowej

Tworzenie (uzupełnienie)danych opisowych w aplikacji e-Portal pacjenta
Użytkownik po zalogowaniu się do aplikacji e-Portal pacjenta, będzie miał dostęp do formularzy.
Formularze te będą widoczne w ekranie podsumowania rezerwacji wizyty. Po zatwierdzeniu formularza (danej
opisowej), zapisuje się ona w kontekście nowej wizyty ze statusem „Szkic”.

Dostęp do danych opisowych utworzonych w e-rejestracji
Po rejestracji wizyty użytkownik (lekarz) może zobaczyć nowe dane opisowe, przechodząc do
kontekstu wizyty → ekran dane opisowe → zakładka „E-PORTAL”.
Aby dana opisowa stała się częścią dokumentacji medycznej pacjenta użytkownik musi zmienić jej
status na „Kompletny”.
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17.Dostęp do funkcji wideokonferencji
Jeśli lekarz posiada konto w aplikacji Skype, oraz dane do tego konta są wprowadzone w module
Administracja (ekran użytkownika, zakładka „Wideokonferencja”), to pacjent za pośrednictwem e-Portalu może
nawiązać połączenie video.
W tym celu, po zalogowaniu się do e-Portalu, należy wybrać przycisk [Konsultacje] a następnie
wyszukać odpowiednią osobę. Kliknięcie w link po prawej stronie ekranu włącza aplikację Skype.
Jeśli aplikacja Skype jest zainstalowana na komputerze pacjenta (użytkownika e-Portalu), to możliwe
jest nawiązanie połączenia z wybraną osobą. Jeśli Skype nie jest zainstalowany, to zostanie wyświetlony
komunikat o konieczności zainstalowania go.

17.1. Konfiguracja konta do wideokonferencji
System CGM CLININET umożliwia prowadzenie wideokonferencji z zastosowaniem aplikacji Skype. W
tym celu w module Administracja, w ekranie Użytkownicy/ Uprawnienia dodane zostało pole przechowujące
login Skype danego użytkownika.

Rysunek 105 Dodanie/ edycja pracownika, zakładka "Wideokonferencja"

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15 , F +48 81 444 20 18, www.cgm.com/pl

84

W ekranie Personel/Uprawnienia → zakładka „Wideokonferencja” znajduje się pole do wprowadzenia loginu
Skype użytkownika. Wideokonferencja z tym użytkownikiem będzie oparta o to ustawienie.
Zaznaczenie pola wyboru „Ukryj kontakt w e-Portalu” spowoduje, że kontakt nie będzie dostępny w
aplikacji e-Portal pacjenta.
Uwaga:
Zakładka "Wideokonferencje" powinna być widoczna jedynie w przypadku posiadania aktywnego
uprawnienia (-20091)- „Rozmowy głosowe”.
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