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System Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy
Jednym z podstawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczenie
ubezpieczonym, świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia. Zadanie to jest realizowane poprzez planowanie zakupu świadczeń opieki
zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Do prawidłowego przeprowadzania procesu kontraktowania
konieczne jest określenie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej. Do realizacji powyższych zadań niezbędne jest uzyskanie informacji o potencjale
świadczeniodawców do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Niniejszy dokument opisuje
system umożliwiający zaewidencjonowanie oraz edytowanie danych o potencjale
świadczeniodawcy.
Rejestracja danych potencjału świadczeniodawcy obejmuje:
· zebranie informacji o personelu realizującym świadczenia opieki zdrowotnej wraz z
danymi o zatrudnieniu personelu oraz harmonogramami pracy personelu w jednostkach
opieki zdrowotnej,
· zebranie informacji o strukturze organizacyjnej świadczeniodawców, rozumianej jako
hierarchia: świadczeniodawca, jednostki organizacyjne świadczeniodawcy, komórki
organizacyjnej świadczeniodawcy, identyfikowanej poprzez system kodów resortowych,
· zebranie informacji o lokalizacjach wykorzystywanych przez świadczeniodawców do
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
· zebranie informacji o sprzęcie wykorzystywanym przez świadczeniodawców do realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej,
· zebranie informacji o podwykonawcach świadczeniodawców uczestniczących w realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej,
· zebranie dodatkowych informacji o potencjale do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w postaci centralnie definiowanych ankiet wypełnianych przez świadczeniodawców,
· zebranie informacji o produktach handlowych oferowanych w ramach realizacji
planowanej umowy.
Zarejestrowane w systemie dane o potencjale świadczeniodawcy umożliwią Narodowemu
Funduszowi Zdrowia:
· stworzenie spójnych, aktualizowanych na bieżąco rejestrów danych potencjału
swiadczeniodawców,
· ocenę potencjału świadczeniodawców do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
· wykorzystanie danych potencjału w procesie ofertowania,
· wykorzystanie informacji o zmianie danych potencjału w procesie obsługi umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
· wykorzystanie danych potencjału w procesie kontroli poprawności realizacji umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1.1

Dostęp
Dostęp do Systemu Obsługi Potencjału umożliwia link w Portalu Świadczeniodawcy, po
kliknięciu którego użytkownik zostanie przekierowany na stronę Portalu Potencjału.
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Strona główna
Na stronie głównej Portalu Potencjału dostępnych jest sześć ikon (linków), zgrupowanych na
jednym polu, symbolizujących następujące grupy danych:
· Dane świadczeniodawcy - umożliwia przegląd i edycję podstawowych danych
świadczeniodawcy, organu założycielskiego świadczeniodawcy, wpisów do rejestrów,
certyfikatów świadczeniodawcy oraz informacji o zawieszeniach działalności
świadczeniodawców;
· Struktura świadczeniodawcy - umożliwia przegląd i edycję danych o strukturze
organizacyjnej
świadczeniodawcy
(jednostkach
organizacyjnych,
komórkach
organizacyjnych, profilach medycznych w komórkach organizacyjnych oraz danych o
wyposażeniu komórek organizacyjnych) oraz o lokalizacjach świadczeniodawcy
(powiązanie komórek organizacyjnych z lokalizacjami świadczeniodawców);
· Personel - Przegląd i edycja danych o zatrudnionym personelu medycznym, grupach
zawodowych i specjalnościach personelu medycznego oraz danych o pracy personelu w
komórkach organizacyjnych;
· Profile potencjału - umożliwia obsługę profili potencjału do ofertowania oraz profili
podwykonawstwa;
· Umowy podwykonawstwa - umożliwia przegląd i edycję danych o zawartych umowach
podwykonawstwa świadczeń opieki zdrowotnej;
· Przegląd wniosków - umożliwia przegląd wniosków wystawionych przez świadczeniodawcę.
Poniżej, w następnym polu zostały zgrupowane ikony związane z produktami handlowymi, a
są nimi:
· Produkty handlowe - umożliwia przegląd i edycję danych o produktach handlowych
oferowanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
· Zestawy produktów handlowych - umożliwia przegląd i edycję danych o zestawach
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produktów handlowych oraz przegląd i edycję ich zawartości.
Wszystkie grupy danych zostały na poszczególnych rozdziałach niniejszej dokumentacji.

1.2

Posługiwanie się portalem
System Obsługi Potencjału działa w przeglądarce internetowwej i posługiwanie się nim jest
analogiczne z posługiwaniem się większoscią serwisów WWW. Na większości stron systemu
znajdują się powtarzające elementy jak: przyciski (w postaci graficznych przycisków lub
odnośników), rozwijane pola wyboru (tzw. combobox), przyciski kalendarza (wyboru daty).
Poniżej zostały opisane elementy znajdujące się na każdej stronie, bądź elementy których
działanie w całej aplikacji jest takie samo. Wszystkie pozostałe, nieopisane tutaj elementy
zostały opisane w dalszej części instrukcji, poświęconej stronie na której ów element się
znajduje.
Data
Obok wszystkich pól daty znajduje się przycisk
umożliwiający wybór daty z kalendarza.
Po kliknięciu przycisku otworzy się kalendarz na aktualnym miesiącu z zaznaczonym
aktualnym dniem.

Lista dni

Zmianę miesiąca na kolejny lub poprzedni umożliwiają przyciski
. Kliknięcie w nazwę
miesiąca wyświetli listę miesięcy do wyboru w danym roku. Ponowne kliknięcie w tym samym
miejscu, ale tym razem znajduje się tam rok, spowoduje wyświetlenie listy lat. Na liście lat
kliknięcie pożądanego roku spowoduje wybranie go i przejście do listy miesięcy. Kliknięcie
miesiąca na liście miesiąca spowoduje wybranie go i przejście do listy dni. Kliknięcie dnia na
liscie dni spowoduje wstawienie wybranej daty w wypełnianym polu edycyjnym.

Lista miesięcy i lista lat

Rozwijane pola wyboru
W trybie edycji przy niektórych polach znajduje się przycisk . Kliknięcie go spowoduje
rozwinięcie listy, z której można wybrać odpowiednią wartość. Po wybraniu lista jest
automatycznie zwijana, a w polu pozostaje tylko wybrana wartość.
Powrót i Pomoc
Na każdej stronie, w górnym, prawym rogu okna znajdują się przyciski Powrót oraz
Pomoc. Kliknięcie przycisku Powrót powoduje powrót na poprzednią stronę. Kliknięcie
przycisku Pomoc powoduje wyświetlenie podręcznej pomocy do wyświetlanej właśnie
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strony.
Słownik
W trybie edycji, przy niektórych polach znajduje się przycisk
umożliwiający wybór
wartości ze słownika. Sposób posługiwania się słownikami został opisany w rozdziale Słowniki.
Wyloguj
Na każdej stronie dostępne są przyciski wylogowania z Systemu Obsługi Potencjału. Jeden
przycisk znajduje się w prawym górnym rogu strony strony, a drugi - pod ramką na końcu
strony.
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Dane świadczeniodawcy
Grupa Dane świadczeniodawcy - umożliwia przegląd i edycję podstawowych
danych świadczeniodawcy, organu założycielskiego świadczeniodawcy, wpisów do rejestrów,
certyfikatów
świadczeniodawcy
oraz
informacji
o
zawieszeniach
działalności
świadczeniodawców. Wszystkie dane zgrupowane są na pięciu następujących zakładkach:
dane podstawowe, organ założycielski, certyfikaty, wpisy do rejestrów i zawieszenia
działalności; które zostały opisane w kolejnych podrozdziałach niniejszej dokumentacji.
Na zakładkach: dane podstawowe i organ założycielski; świadczeniodawca, po kliknięciu
, ma możliwość edycji danych.
Na zakładkach: certyfikaty, wpisy do rejestrów i zawieszenia działalności; świadczeniodawca
ma możliwość dodawania odpowiednich dodatkowych dokumentów.

2.1

Dane podstawowe
Na zakładce Dane podstawowe dostępny jest szereg pól danych związanych ze
świadczeniodawcą.
Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych - za wyjątkiem kodu
świadczeniodawcy, który jest nadawany przez NFZ. Wygląd stron edycji danych zasadniczo
w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu danych, z tą jednak różnicą, że przy
niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten, zamiast ręcznego wpisywania wartości,
umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w
rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
miejscu przycisku
. Przycisk
zapisywania wprowadzonych zmian.

znajdującego się w

spowoduje wyjście z trybu edycji bez
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Dane świadczeniodawcy

Dane podstawowe - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

2.2

Organ założycielski
Na zakładce Organ założycielski dostępny jest szereg pól związanych z organem
założycielskim świadczeniodawcy.
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Organ założycielski - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron
podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku
. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. System nie
zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych pól - przy próbie zapisu pola
wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką.

2.3

Certyfikaty
Na zakładce Certyfikaty wyświetlone są wszystkie zarejestrowane w systemie certyfikaty
świadczeniodawcy.
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Certyfikaty - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia wprowadzenie nowego certyfikatu. Wygląd
stron podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się pod datą ważności certyfikatu. Przycisk
spowoduje
wyjście z trybu dodawania bez dodania wprowadzonego certyfikatu. W trybie przeglądu
danych, pod każdym z certyfikatów dostępny jest przycisk:

- umożliwiający

edycję certyfikatu, oraz
- umożliwiający usunięcie certyfikatu z systemu. Przy
próbie zapisania certyfikatu bez wypełnionych wymaganych pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną oznaczone czerwoną gwaizdką. Bez ich uzupełnienia
system nie zezwoli na zapisanie certyfikatu.

2.4

Wpisy do rejestrów
Na zakładce Wpisy do rejestrów wyświetlone są wszystkie zarejestrowane w systemie
wpisy rejestracyjne świadczeniodawcy.
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Wpisy do rejestrów - widok w przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia wprowadzenie nowego wpisu. Wygląd
stron podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się pod datą aktualizacji wpisu. Przycisk
spowoduje
wyjście z trybu dodawania bez dodania wprowadzonego wpisu. W trybie przeglądu danych,
pod każdym z wpisów dostępny jest przycisk:

- umożliwiający edycję wpisu, oraz

- umożliwiający usunięcie wpisu z systemu. Przy próbie zapisania wpisu bez
wypełnionych wymaganych pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną
oznaczone czerwoną gwaizdką. Bez ich uzupełnienia system nie zezwoli na zapisanie wpisu.

2.5

Zawieszenia działalności
Na zakładce Zawieszenia działalności wyświetlone są wszystkie zarejestrowane w
systemie zawieszenia działalności świadczeniodawcy.

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

Dane świadczeniodawcy

Zawieszenia działalności - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
Po zakończeniu edycji należy kliknąć

umożliwia wprowadzenie nowego zawieszenia.
znajdującego się pod datą wznowienia

działalności. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu dodawania bez dodania
wprowadzonego zawieszenia. W trybie przeglądu danych, pod każdym z wpisów dostępny
jest przycisk:
- umożliwiający edycję dat zawieszenia, oraz
umożliwiający usunięcie zawieszenia z systemu. Przy próbie zapisania

wpisu bez

wypełnionych wymaganych pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną
oznaczone czerwoną gwaizdką. Bez ich uzupełnienia system nie zezwoli na zapisanie wpisu.
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Struktura świadczeniodawcy
Grupa Struktura świadczeniodawcy - umożliwia przegląd i edycję danych o
strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy (jednostkach organizacyjnych, komórkach
organizacyjnych, profilach medycznych w komórkach organizacyjnych oraz danych o
wyposażeniu komórek organizacyjnych) oraz o lokalizacjach świadczeniodawcy (powiązanie
komórek organizacyjnych z lokalizacjami świadczeniodawców). Wszystkie dane zawarte w tej
części podzielone są na dwie grupy: 1) układ rejestrowy - zawierający informacje o
jednostkach organizacyjnych świadczeniodawcy; 2) układ wykonawczy - zawierający
informacje o lokalizacjach, wyposażeniu i powiązaniach z komórkami organizacyjnymi.

Strona główna Struktury świadczeniodawcy - układ rejestrowy

Na stronie głównej Struktura świadczeniodawcy możliwe jest wyszukiwanie zapisanych
w systemie jednostek organizacyjnych i lokalizacji, jak i dopisywanie nowych.
Wyszukiwanie możliwe jest po kodzie, identyfikatorze lub nazwie jednostki organizacyjnej - w
przypadku układu rejestrowego; oraz po kodzie lub nazwie - w przypadku układu
wykonawczego. W obu przypadkach możliwe jest ograniczenie wyświetlanych wyników do
jednostek lub lokalizacji aktywnych - po zaznaczeniu znacznika Aktywna. Wyszukiwanie
następuje po kliknięciu przycisku

znajdującego się pod polami edycyjnymi.

Kliknięcie przycisku
przy niewypełnionych polach edycyjnych spowoduje
wyświetlenie wszystkich jednostek organizacyjnych i lokalizacji świadczeniodawcy zapisanych
w systemie. Wyszukiwanie bądź dopisywanie nowych komórek organizacyjnych, profili
medycznych oraz wyposażenia komórek możliwe z podstron jednostek organizacyjnych.
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Strona główna Struktury świadczeniodawcy - układ rejestrowy
Wyniki wyszukiwania jednostek organizacyjnych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przeglądanie danych poszczególnych wyświetlonych jednostek organizacyjnych bądź
lokalizacji możliwe jest po kliknięciu Szczegóły znajdującego się po prawej stronie każdej
pozycji wyświetlonej w tabelce.
Kliknięcie

-

w

przypadku

układu

rejestrowego,

lub

- w przypadku układu wykonawczego umożliwia dodanie nowych pozycji
do systemu. Podstrony na których odbywa się dopisywanie nowych jednostek/lokalizacji są
prawie identyczne jak podstrony przeglądania danych szczegółowych (jedyna różnica to
istniejące w przypadku edycji przyciski
przy niektórych pozycjach), dlatego zostały
opisane razem na następnych stronach tego rozdziału.

3.1

Układ rejestrowy
Dane jednostek organizacyjnych zgrupowane są na trzech następujących zakładkach: dane
podstawowe, typy jednostki i certyfikaty; które zostały opisane na kolejnych stronicach
niniejszego rozdziału.
Na podstronie dane podstawowe świadczeniodawca, po kliknięciu
, ma możliwość
edycji danych
Na podstronach: typy jednostki i certyfikaty; świadczeniodawca ma możliwość dodawania
odpowiednich dodatkowych wpisów.
Dodatkowo poprzez strony jednostki organizacyjnej można przejść na podstrony związane z
komórkami organizacyjnymi oraz związanymi z nimi: dostępnościami, profilami oraz cechami
komórek organizacyjnych. Przejście umozliwia kliknięcie przycisku Lista komórek
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zajdującego się nad zakładkami. Strona Lista komórek opisana jest w dalszej części
niniejszej dokumentacji.
Z podstron komórek możliwe jest też przejście na podstrony związane ze sprzętem i jego
dostępnością w poszczególnych komórkach organizacyjnych, innymi słowy: z podstron
jednostki organizacyjnej jest dostęp do podstron dotyczących komórek organizacyjnych
związanych z jednostką organizacyjną, z której nastąpiło przejście na podstronę komórek,
zaś z podstron komórek organizacyjnych jest dostęp do podstron dotyczących sprzętu
związanego z komórką organizacyjną, z której nastąpiło przejście na podstronę sprzętu.
Poniższy diagram przedstawia sposób połączenia podstron ze sobą.

Schemat połączenia podstron ze sobą

3.1.1

Dane podstawowe
Po kliknięciu Szczegóły w tabelce, będącej wynikiem wyszukiwania jednostek
organizacyjnych na stronie Struktura świadczeniodawcy, otworzy się podstrona na
której zgrupowane zostały wszystkie dane podstawowe jednostki organizacyjnej oraz imię i
nazwisko kierownika jednostki wraz z danymi kontaktowymi.
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Dane podstawowe jednostki organizacyjnej - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron
podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku
. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. System nie
zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych pól - przy próbie zapisu pola
wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką.

3.1.2

Typy jednostki
Na zakładce Typy jednostki wymienione są wszystkie typy jakie jednostka spełnia.
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Typy jednostki organizacyjnej - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie napisu
(znajdującego się w górnej części okna, pod przyciskami
wyboru podstrony) umożliwia wprowadzenie nowego typu jednostki organizacyjnej poprzez
wybór jej ze słownika. Kliknięcie Usuń, znajdującego się po prawej stronie każdego
wybranego typu, umożliwia usunięcie typu jednostki z systemu.

3.1.3

Certyfikaty
Na zakładce Certyfikaty wyświetlone są wszystkie zarejestrowane w systemie certyfikaty
dla danej jednostki organizacyjnej.

Certyfikaty jednostki organizacyjnej - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia wprowadzenie nowego certyfikatu. Wygląd
stron podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
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danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się pod datą ważności certyfikatu. Przycisk
spowoduje
wyjście z trybu dodawania bez dodania wprowadzonego certyfikatu. W trybie przeglądu
danych, pod każdym z certyfikatów dostępny jest przycisk:

- umożliwiający

edycję certyfikatu, oraz
- umożliwiający usunięcie certyfikatu z systemu. Przy
próbie zapisania certyfikatu bez wypełnionych wymaganych pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną oznaczone czerwoną gwaizdką. Bez ich uzupełnienia
system nie zezwoli na zapisanie certyfikatu.

3.1.4

Lista komórek
Dane komórek organizacyjnych zgrupowane są na pięciu następujących zakładkach: dane
podstawowe, dostępność komórki, profile medyczne, cechy komórki oraz obszary działania;
które zostały opisane na kolejnych stronicach niniejszej dokumentacji.
Na stronie Lista komórek organizacyjnych możliwe jest wyszukiwanie zapisanych w
systemie komórek organizacyjnych, jak i dopisywanie nowych. Wyszukiwanie możliwe jest
po identyfikatorze lub nazwie komórki organizacyjnej. Możliwe też jest ograniczenie
wyświetlanych wyników tylko do komórek aktywnych - po zaznaczeniu znacznika Aktywna.
Wyszukiwanie następuje po kliknięciu przycisku

znajdującego się pod polami

edycyjnymi. Kliknięcie przycisku
przy niewypełnionych polach edycyjnych
spowoduje wyświetlenie wszystkich komórek organizacyjnych świadczeniodawcy zapisanych
w systemie.

Lista komórek organizacyjnych - strona główna

Przeglądanie danych poszczególnych wyświetlonych komórek organizacyjnych możliwe jest
po kliknięciu Szczegóły znajdującego się po prawej stronie każdej pozycji wyświetlonej w
tabelce.Kliknięcie
umożliwia dodanie nowych pozycji do systemu. Podstrony
na których odbywa się dopisywanie nowych komórek są prawie identyczne jak podstrony
przeglądania danych szczegółowych (jedyna różnica to istniejące w przypadku edycji
przyciski
przy niektórych pozycjach), dlatego zostały opisane razem na następnych
stronach tego rozdziału.
Poprzez strony komórek organizacyjnych można przejść na podstrony związane ze
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sprzętem medycznym znajdującym się w komórkach organizacyjnych. Przejście takie jest
możliwe po kliknięciu Pokaż sprzęt znajdującego się nad zakładkami. Funkcja Pokaż
sprzęt opisana jest w dalszej części niniejszej dokumentacji.
3.1.4.1

Dane podstawowe

Na zakładce Dane podstawowe dostępny jest szereg grup danych związanych z wybraną
komórką.
Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron
podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku
. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. System nie
zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych pól - przy próbie zapisu pola
wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką.

Dane podstawowe komórki organizacyjnej
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(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk
organizacyjnej.

umożliwia przeniesienie wybranej komórki do innej jednostki

Przycisk
uruchamia mechanizm sprawdzający poprawność wpisanych
danych pod względem zgodności z formatem SSX (profile ofertowe). Jeśli komórka została
sprawdzona i nie wykryto błędów to zostanie wyświetlony komunikat: "Komórka sprawdzona
pod względem pliku SSX", będzie on widoczny do momentu gdy użytkownik wejdzie w tryb
edycji.
Jeśli
zostanie
zmieniona
dowolna
wartość,
czynność
sprawdzenia
należy powtórzyć.
Jeśli zostaną wykryte błędy, uniemożliwiające poprawne wygenerowanie pliku SSX, będzie
widoczny spis błędów w formie "drzewka" umożliwiając szybsze poprawienie błędów.
Drzewko z błędami można usunąć za pomocą przycisku
Błędy nie
poprawione nie zostaną usunięte, przy ponownym sprawdzeniu będą widoczne ponownie.

Drzewko z bledami
(wypelnione przykladowymi danymi)

3.1.4.2

Dostępność komórki

Na zakładce Dostępność komórki możliwe jest określenie harmonogramu dostępności
komórki.
Zakładka dzieli się na dwie części, umożliwiające osobne definiowanie godzin pracy oraz
godzin rejestracji wybranej komórki organizacyjnej. Metoda edycji obu zakładek jest
identyczna.
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Dostępność komórki organizacyjnej
(wypełnione przykładowymi danymi)

Naciśnięcie przycisku
uaktywnia możliwość edycji godzin pracy, jak
również tworzenie nowych okresów dostępności, a przy tym równocześnie blokuje możliwość
przełączania pomiędzy poszczególnymi zakładkami. Dostępna będzie wyłącznie ta zakładka,
z poziomu której został naciśnięty przycisk odblokuj edycję. Po zakończeniu wprowadzania
danych należy nacisnąć przycisk
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Harmonogram pracy komórki
(wypelnione przykladowymi danymi)

Przycisk
dodaje nowy okres dostępności. Okresów może
być dowolna ilość. Każdy z okresów może mieć własny harmonogram lub może być
dostępny całodobowo. Nowo dodawany okres musi mieć inny przedział czasowy od
dotychczas zarejestrowanych okresów.
W przypadku edycji danych okresu dostępności oraz zmiany statusu dostępności z 'Wg
harmonogramu' na 'Całodobowo' usuwany jest istniejący harmonogram. Natomiast w
przypadku edycji danych okresu pracy komórki oraz zmiany statusu dostępności z
'Całodobowo' na 'Wg harmonogramu' automatycznie uzupełniany jest harmonogram,
wynikający z istniejących w danym okresie dostępności personelu oraz profili medycznych .
Przycisk Dodaj pozwala na dodanie nowej pozycji w harmonogramie dostępności komórki.
Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie wprowadzonej pozycji w harmonogramie. Przycisk
Anuluj spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. Z prawej
strony każdej pozycji w harmonogramie znajduje się przycisk Edytuj - umożliwiający edycję
pozycji, i przycisk Usuń - pozwalający na usunięcie pozycji z harmonogramu.
Po prawej stronie każdego okresu znajdują się przyciski:

Przycisk "Nowy jak" służy do dodawania nowego okresu wraz z przepisaniem
ewentualnego harmonogramu. Nowo dodawany okres musi mieć inny przedział czasowy od
dotychczas zarejestrowanych okresów. Pola z datami początku, oraz zakończenia
obowiązywania okresu domyślnie nie są przepisywane z istniejącego okresu, posiadają puste
wartości.
Przycisk "Podziel" umożliwia podział istniejącego okresu na dwa osobne okresy (z takim
samym harmonogramem), wymagane jest w tym przypadku podanie daty podziału, która
musi się zawierać w danym dzielonym okresie. Ponadto możliwe jest wykorzystanie przycisku
„Podziel” do skrócenia okresu obowiązywania danego harmonogramu. Po dokonaniu
podziału wystarczy usunąć nowo utworzony nie interesujący nas okres czasowy.
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Przycisk "Edytuj" służy do edycji danych okresu dostępności.
Przycisk "Usuń" umożliwia kasowanie okresu wraz z istniejącym harmonogramem.
Przycisk "Szczegóły" to zaznaczenie wiersza z okresem oraz wyświetlenie harmonogramu
występującego dla tego okresu.
3.1.4.3

Profile medyczne

Zakładka Profile medyczne umożliwia rejestrację różnych harmonogramów profili
medycznych w różnych przedziałach czasowych. Przedziały, w których mogą obowiązywać
różne harmonogramy są rozgraniczone za pomocą początkowej i końcowej daty
obowiązywania harmonogramu. Nie jest konieczne podawanie tych dat, pod warunkiem, że
nie dojdzie do nachodzenia na siebie dat obowiązywania którychkolwiek z określonych
harmonogramów (błędnym przypadkiem będzie przynajmniej jedna data, w której będzie
obowiązywać więcej niż jeden harmonogram). Nie jest wymagana ciągłość obowiązywania
jakiegokolwiek harmonogramu dla każdej daty. Możliwe jest ustalenie okresów czasu, do
których nie jest przypisany żaden ze zdefiniowanych harmonogramów.
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Profile medyczne - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia dodanie nowego profilu medycznego.
Nie podanie harmonogramu profilu medycznego dla danego okresu, oznacza, że w tym
przedziale czasowym harmonogram profilu medycznego będzie zgodny z harmonogramem
pracy komórki organizacyjnej dla tego przedziału. W przypadku tworzenia nowego profilu
medycznego podpowiadany jest harmonogram zgodny z harmonogramem komórki
organizacyjnej w bieżącym okresie. Termin obowiązywania profilu medycznego musi się
zawierać w ramach któregoś z okresów dostępności danej komórki organizacyjnej, a także
zawierać się w harmonogramie godzin pracy komórki organizacyjnej. W ramach danego
profilu medycznego istnieje możliwość zdefiniowania większej liczby okresów działania (ze
zdefiniowanymi harmonogramami) pod warunkiem, że nie nachodzą one na siebie, oraz, że
wszystkie mieszczą się w ramach dostępności komórki.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć
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. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania
wprowadzonych zmian. W trybie przeglądu danych, pod każdym profilem dostępny jest
przycisk:
- umożliwiający edycję profilu, oraz
- umożliwiający usunięcie
profilu z systemu. System nie zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych
pól - przy próbie zapisu pola wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną
gwiazdką.

Po prawej stronie każdego z harmonogramów znajdują się przyciski:

Harmonogram profilu medycznego
(wypelnione przykladowymi danymi)

Przycisk "Nowy jak" służy do dodawania nowego okresu wraz z przepisaniem
ewentualnego harmonogramu. Nowo dodawany okres musi mieć inny przedział czasowy od
dotychczas zarejestrowanych okresów. Pola z datami początku, oraz zakończenia
obowiązywania okresu domyślnie nie są przepisywane z istniejącego okresu, posiadają puste
wartości.
Przycisk "Podziel" umożliwia podział istniejącego okresu na dwa osobne okresy (z takim
samym harmonogramem), wymagane jest w tym przypadku podanie daty podziału, która
musi się zawierać w danym dzielonym okresie. Ponadto możliwe jest wykorzystanie przycisku
„Podziel” do skrócenia okresu obowiązywania danego harmonogramu. Po dokonaniu
podziału wystarczy usunąć nowo utworzony nie interesujący nas okres czasowy.
Przycisk "Edytuj" służy do edycji danych okresu dostępności.
Przycisk "Usuń" umożliwia kasowanie okresu wraz z istniejącym harmonogramem.
Przycisk "Szczegóły" to zaznaczenie wiersza z okresem oraz wyświetlenie harmonogramu
występującego dla tego okresu.

3.1.4.4

Cechy komórki

Na zakładce Cechy komórki możliwe jest określenie cech komórki organizacyjnej.
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Cechy komórki - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych pól. Wygląd stron podczas
edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu danych. Po
zakończeniu edycji należy kliknąć
. Przycisk
wprowadzonych zmian.
3.1.4.5

znajdującego się w miejscu przycisku
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania

Obszary działania

Zakładka Obszary działania umożliwia wprowadzenie i edycję obszaru działania komórki
organizacyjnej.

Obszar działania komórki organizacyjnej
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(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia wybór obszaru działania ze słownika
kodów terytorialnych. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale
Słowniki. Kliknięcie przycisku Usuń, znajdującego się po prawej stronie każdego obszaru,
umożliwia usunięcie obszaru działaniai z systemu.
3.1.4.6

Dostępny personel

Zakładka Dostępny personel umożliwia podgląd personelu zatrudnionego w danej
komórce. Po prawej stronie każdej z osób personelu znajduje się przycisk Szczegóły
umożliwiający wgląd w szczegółowe dane zatrudnionej osoby.

Dostepny personel
(wypelnione przykladowymi danymi)

Za pomocą przycisku
można dodać zatrudnienie w komórce.
Harmonogram zatrudnienia pracownika w komórce musi zawierać się w ramach
harmonogramu godzin pracy tej komórki organizacyjnej. Pracownik w ramach jednego
zatrudnienia w miejscu nie może posiadać wielu dostępności o takim samym kodzie grupy
zawodowej i specjalności. W celu dodania określonej dostępności należy zmodyfikować już
istniejące pozycję. W ramach jednego zatrudnienia godziny pracy zdefiniowane w
dostępnościach mogą na siebie nachodzić. Pozycje harmonogramu dostępności nachodzące
na siebie w ramach różnych zatrudnień u tego samego świadczeniodawcy są traktowane
jako błędne. Po dodaniu pozycji w harmonogramie która nachodzi na jakąś inną u innego
świadczeniodawcy generowany jest konflikt pozycji harmonogramu. Operator czuwający nad
poprawnością i spójnością danych po stronie OW NFZ jest o takiej sytuacji informowany. W
jednym okresie zatrudnienia personelu w komórce nie mogą być zdefiniowane takie same
dostępności. W momencie chęci dodania/zmiany pozycji w harmonogramie dostępności
personelu należy skrócić okres zatrudnienia i zdefiniować nowe z oczekiwanymi
dostępnościami.
3.1.4.7

Sprzęt

Na stronie Lista sprzętu możliwe jest wyszukiwanie zapisanego w systemie sprzętu, jak i
dopisywanie nowego. Wyszukiwanie możliwe jest po kodzie typu sprzętu (wybieranego ze
słownika sprzętu - sposób posługiwania się słownikiem opisany został w rozdziale Słowniki),
kodzie UMDNS (Univerasal Medical Device Nomenclature System - Uniwersalny System
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Nazewnictwa Wyrobów Medycznych), nazwie producenta, numerze seryjnym lub statusie
dostępności. Możliwe też jest ograniczenie wyświetlanych wyników tylko do sprzętu
aktywnego - po zaznaczeniu znacznika Aktywna. Wyszukiwanie następuje po kliknięciu
przycisku

znajdującego się pod polami edycyjnymi. Kliknięcie przycisku

przy niewypełnionych polach edycyjnych spowoduje wyświetlenie całego sprzętu
medycznego świadczeniodawcy zapisanych w systemie.

Przeglądanie danych poszczególnego, wyświetlonego sprzętu możliwe jest po kliknięciu
przycisku Szczegóły znajdującego się po prawej stronie każdej pozycji wyświetlonej w
tabelce.
Kliknięcie
umożliwia dodanie nowego sprzętu do systemu. Podstrony na
których odbywa się dopisywanie nowego sprzętu są prawie identyczne jak w podstrony
przeglądania danych szczegółowych (jedyna różnica to istniejące w przypadku edycji
przyciski
przy niektórych pozycjach), dlatego zostały opisane razem na następnych
stronach tego rozdziału. Dane sprzętu medycznego zgrupowane są na dwóch zakładkach:
dane sprzętu i cechy sprzętu.
3.1.4.7.1 Dane sprzętu

Zakładka Dane sprzętu obejmuje dane ogólne o sprzęcie oraz informacje jego
dostepności.
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Dane sprzętu - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
(znajdującego się w górnej części okna, pod przyciskami
wyboru podstrony) umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron podczas edycji
danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu danych, z tą jednak
różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten, zamiast ręcznego
wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz posługiwanie się
słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku

. Przycisk

spowoduje wyjście z

trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. Przycisk
pozwala usunąć
sprzęt z systemu. System nie zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych
pól - przy próbie zapisu pola wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną
gwiazdką.
3.1.4.7.2 Cechy sprzętu

Podstrona Cechy sprzętu obejmuje informacje o cechach lub wyposażeniu sprzętu.
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Cechy sprzętu

Kliknięcie przycisku
umożliwia wprowadzenie nowej cechy sprzętu poprzez
wybór jej ze słownika. Kliknięcie Usuń, znajdującego się po prawej stronie każdego
wybranej cechy, umożliwia usunięcie jej z systemu.

3.2

Układ wykonawczy
Dane o lokalizacji i ich powiązań z komórkami organizacyjnymi zgrupowane są na trzech
zakładkach. Dostęp do tych zakładek możliwy jest ze strony Struktura
świadczeniodawcy po kliknięciu przycisku Szczegóły znajdującego się z prawej strony
pożądaniej lokalizacji.

3.2.1

Dane podstawowe
Na zakładce Dane podstawowe dostępne są dane adresowe lokalizacji oraz jej
wyposażenie, sposób dojazdu, a także wspórzędne geograficzne.
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Dane podstawowe - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron
podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku
. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

3.2.2

Dostępność lokalizacji
Na zakładce Dostępność komórki możliwe jest określenie dni i godzin dostępności
lokalizacji.
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Dostępność komórki - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk Dodaj pozycję harmonogramu pozwala na dodanie nowej pozycji w
harmonogramie dostępności lokalizacji. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie wprowadzonej
pozycji w harmonogramie. Przycisk Anuluj spowoduje wyjście z trybu edycji bez
zapisywania wprowadzonych zmian.
Z prawej srtony każdej pozycji w harmonogramie znajduje się przycisk Edytuj umożliwiający edycję pozycji, i przycisk Usuń - pozwalający na usunięcie pozycji z
harmonogramu.

3.2.3

Powiązania z komórkami
Na zakładce Powiązania z komórkami możliwe jest powiązanie poszczególnych komórek
organizacyjnych z lokalizacją.
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Powiązania z komórkami - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Powiązanie komórek organizacyjnych z

lokalizacją

odpowiednich komórek, a nastepnie kliknięciu przycisku
górnej części okna, pod przyciskami wyboru podstrony.

następuje

poprzez

pooznaczanie

znajdującego się w
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Personel
Grupa Personel umożliwia przegląd i edycję danych o zatrudnionym personelu
medycznym, grupach zawodowych i specjalnościach personelu medycznego oraz danych o
pracy personelu w komórkach organizacyjnych.

Strona główna Listy personelu

Na stronie głównej Listy personelu możliwe jest wyszukiwanie zapisanego w systemie
personelu, jak i dopisywanie nowych.
Wyszukiwanie możliwe jest po numerze PESEL, imieniu lub nazwisku. Wyszukiwanie
następuje po kliknięciu przycisku

znajdującego się pod polami edycyjnymi.

Kliknięcie przycisku
przy niewypełnionych polach edycyjnych spowoduje
wyświetlenie całego zapisanego w systemie personelu powiązanego ze świadczeniodawcą.

Strona główna Listy personelu - wyniki wyszukiwanie personelu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przeglądanie danych poszczególnych wyświetlonych osób możliwe jest po kliknięciu
Szczegóły znajdującego się po prawej stronie każdej pozycji wyświetlonej w tabelce.
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Kliknięcie
umożliwia dodanie nowego personelu. Dopisywanie nowej osoby
zaczyna się od sprawdzenia czy dana osoba nie istnieje już w systemie i dlatego jako
pierwsza wyświetlana jest strona, która umożliwia wyszukanie osoby po numerze PESEL. W
przypadku nie znalezienia osoby w systemie, automatycznie otworzy się zakładka Dane
podstawowe w trybie edycji, a wyszukiwany numer PESEL zostanie automatycznie
przepisany w odpowiednie pole.

Dopisywanie nowego personelu - wyszukiwanie numeru PESEL w systemie

Wygląd stron, na których odbywa się dopisywanie nowych jednostek/lokalizacji, jest prawie
identyczny jak strony przeglądania danych szczegółowych (jedyna różnica to istniejące w
przypadku edycji przyciski
przy niektórych pozycjach), dlatego zostały opisane razem
na następnych stronach tego rozdziału.

4.1

Dane podstawowe
Na zakładce Dane podstawowe zaprezentowane są dane teleadresowe oraz obecny czas
zatrudnienia wybranej osoby. Dostępnych jest tu także sześć przycisków umożliwiających
wyświetlenie pozostałych danych takich jak: przynależność do grup zawodowych oraz
uzyskane specjalności, zdobyte doświadczenie oraz kompetencje, wykształcenie czy
zatrudnienie w komórce organizacyjnej
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Dane podstawowe personelu - widok w trybie edycji
(wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku
umożliwia edycję wyświetlanych danych. Wygląd stron
podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
znajdującego się w miejscu przycisku
. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. System nie
zezwoli na zapisanie danych bez wypełnionych wymaganych pól - przy próbie zapisu pola
wymagające uzupełnienia zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką.

4.2

Grupy zawodowe
Na zakładce Grupy zawodowe możliwy jest przegląd grup zawodowych, do których należy
wybrana osoba oraz specjalności tej osoby.
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Grypy zawodowe i specjalności - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk
Przycisk

umożliwia dodanie nowej grupy zawodowej wybranej osobie.
umożliwia zapisanie nowowprowadzonej grupy zawodowej w systemie i

wyświetlenie jej w grupach zawodowych wybranej osoby. Przycisk
powoduje
wyjście z trybu dodawania grupy zawodowej bez zapisywania zmian w systemie. Przycisk
umożliwia edycję wczesniej zapisanej grupy zawodowej. Przycisk
umożliwia zapisanie zmian edycyjnych w systemie. Przycisk
grupy zawodowej.
Przycisk

umożliwia usunięcie

umożliwia dodanie nowej specjalności w ramach wybranej

grupy zawodowej. Przycisk

umożliwia edycję wcześniej zapisanych specjalności.

Przycisk
umożliwia usunięcie specjalności. System nie zezwoli na zapisanie danych
bez wypełnionych wymaganych pól - przy próbie zapisu pola wymagające uzupełnienia
zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką.
Informacja: Przyciski

,

i

znajdujące się poza ramką

obejmującą specjalności dotyczą grupy zawodowej. Przyciski

,

i

dotyczące specjalności znajdują się pod każdą specjalnością.
Wygląd stron podczas edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron
przeglądu danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
.
Przycisk ten, zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika.
Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki.
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4.3

Doświadczenie
Na zakładce Doświadczenie możliwy jest przegląd i dodawanie nowych pozycji
doświadczenia zawodowego wybranej wcześniej osoby.

Doświadczenie - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk
umożliwia wybór ze słownika i dodanie wybranego
doświadczenia do listy doświadczenia osoby. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami
opisano w rozdziale Słowniki.
Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wybranego doświadczenia.

4.4

Kompetencje
Na zakładce Kompetencje możliwy jest przegląd i dodawanie nowych pozycji kompetencji
wybranej wcześniej osoby.

Kompetencje - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk
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do listy kompetencji osoby. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale
Słowniki.
Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wybranej kompetencji.

4.5

Wykształcenie
Na zakładce Wykształcenie możliwy jest przegląd i dodanie stopnia wykształcenia
wybranej wcześniej osoby.

Wykształcenie - widok w trybie przeglądu
(wypełnione przykładowymi danymi)

Przycisk
umożliwia wybór ze słownika i dodanie stopnia wykształcenia
do listy wykształcenia osoby. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale
Słowniki.
Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wybranego stopnia wykształcenia.

4.6

Zatrudnienie
Na zakładce Zatrudnienie możliwe jest powiązanie personelu z komórką organizacyjną,
określenie stanowiska i miejsca zatrudnienia, a także dostępności personelu.

Zatrudnienie (wypełnione przykładowymi danymi)

Kliknięcie przycisku Szczegóły umożliwia wyświetlenie stanowiska, miejsca zatrudnienia oraz
dostępność zatrudnienia lub dodanie nowego zatrudnienia w komórce. Dodanie nowego
zatrudnienia w komórce umożliwia przycisk

.
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Praca w komórce - dodawanie nowego zatrudnienia
widok w trybie edycji

Wygląd stron edycji danych zasadniczo w niczym nie odbiega wyglądem od stron przeglądu
danych, z tą jednak różnicą, że przy niektórych polach istnieje przycisk
. Przycisk ten,
zamiast ręcznego wpisywania wartości, umożliwia jej wybór ze słownika. Nawigację oraz
posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po zakończeniu wprowadzania
należy kliknąć

znajdującego się pod datą zakończenia zatrudnienia. Przycisk

spowoduje wyjście z trybu dodawania bez zapisania w systemie wprowadzonych
danych. W trybie przeglądu danych, pod każdym z zatrudnień dostępny jest przycisk:
- umożliwiający edycję danych, oraz
- umożliwiający usunięcie
zatrudnienia z systemu. Przy próbie zapisania zatrudnienia bez wypełnionych wymaganych
pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną oznaczone czerwoną
gwaizdką. Bez ich uzupełnienia system nie zezwoli na zapisanie zatrudnienia.
Po dodaniu zatrudnienia możliwe jest dodanie dostępności personelu. Dodanie nowej
dostępności umożliwia przycisk
personelu.
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Zatrudnienie - dostępność personelu i harmonogram dostępności
(wypełnione przykładowymi danymi)

Harmonogram zatrudnienia pracownika w komórce musi zawierać się w ramach
harmonogramu godzin pracy tej komórki organizacyjnej. Pracownik w ramach jednego
zatrudnienia w miejscu nie może posiadać wielu dostępności o takim samym kodzie grupy
zawodowej i specjalności. W celu dodania określonej dostępności należy zmodyfikować już
istniejące pozycję. W ramach jednego zatrudnienia godziny pracy zdefiniowane w
dostępnościach mogą na siebie nachodzić. Pozycje harmonogramu dostępności nachodzące
na siebie w ramach różnych zatrudnień u tego samego świadczeniodawcy są traktowane
jako błędne. Po dodaniu pozycji w harmonogramie która nachodzi na jakąś inną u innego
świadczeniodawcy generowany jest konflikt pozycji harmonogramu. Operator czuwający nad
poprawnością i spójnością danych po stronie OW NFZ jest o takiej sytuacji informowany. W
jednym okresie zatrudnienia personelu w komórce nie mogą być zdefiniowane takie same
dostępności. W momencie chęci dodania/zmiany pozycji w harmonogramie dostępności
personelu należy skrócić okres zatrudnienia i zdefiniować nowe z oczekiwanymi
dostępnościami.
Po zakończeniu wprowadzania należy kliknąć

znajdującego się w lewym dolnym

rogu ramki Dostępność personelu. Przycisk
spowoduje wyjście z trybu
dodawania dostępności bez zapisania w systemie wprowadzonych danych. W trybie
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przeglądu danych, pod harmonogramem dostępności personelu dostępny jest przycisk:
- umożliwiający edycję danych, oraz
- umożliwiający usunięcie
dostępności z systemu.
W ramach Dostępności personelu możliwe jest też dodanie harmonogramu dostępności
personelu. Przycisk Dodaj pozycję harmonogramu pozwala na dodanie nowej pozycji w
harmonogramie dostępności personelu. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie wprowadzonej
pozycji w harmonogramie. Z prawej srtony każdej pozycji w harmonogramie znajduje się
przycisk Edytuj - umożliwiający edycję pozycji, i przycisk Usuń - pozwalający na usunięcie
pozycji z harmonogramu.
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Profile potencjału
Profile potencjału dzielą się na profile ofertowe i profile podwykonawstwa, między
którymi można się przemieszczać za pomocą zakładek zlokalizowanych w górnej części
strony.
· Profile ofertowe - są to profile, w których świadczeniodawca przedstawia cały swój
potencjał łącznie z potencjałem podwykonawców wynikającym z umowy zawartej z
podwykonawcą.
· Profile podwykonawstwa - są to profile, który podwykonawca tworzy dla
świadczeniodawców, określając która część potencjału podwykonawcy związana jest ze
świadczeniodawcą odpowiednią umową podwykonwastwa.
Świadczeniodawcą jest podmiot udzielający świadczeń na podstawie ważnej umowy z NFZ.
Podwykonawcą jest podmiot udzielający świadczeń na podstawie umowy podwykonawstwa
zawartej ze świadczeniodawcą. Podwykonawca nie musi mieć podpisanej umowy z NFZ, ale
świadczeniodawca musi mieć w umowie z NFZ zakontraktowane świadczenia, których udziela
podwykonawca.
Przykładem podwykonawstwa może być współpraca pomiędzy stomatologiem a
protetykiem. Stomatolog działa w oparciu o umowę z NFZ, a protetyk (nie mający umowy z
NFZ) działa w imieniu stomatologa na podstawie umowy podwykonawstwa. Ilustruje to
poniższy rysunek.

Jednakże podwykonawca może też być świadczeniodawcą, który działa w oparciu o własną
zawartą z NFZ umowę. Ilustruje to poniższy rysunek.

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

Profile potencjału

Rejestracja podwykonawstwa w Systemie Obsługi Potencjału odbywa się w następujący
sposób:
1. Podwykonawca rejestruje się w Systemie Obsługi Potencjału i wyprowadza wszystkie
informacje o swoim potencjale.
2. Podwykonawca tworzy profil podwykonawstwa, który zawiera komórki organizacyjne
mające świadczyć usługi w ramach umowy podwykonawstwa.
3. Podwykonawca drukuje klucz podwykonawstwa i przekazuje go świadczeniodawcy, z
którym wiąże go umowa podwykonawstwa.
4. Świadczeniodawca po otrzymaniu od podwykonawcy klucza, wprowadza klucz w
Systemie Obsługi Potencjału.
5. Po poprawnym wprowadzeniu klucza, komórki organizacyjne podwykonawcy zostaną
przypisane do profilu ofertowego świadczeniodawcy.
Na poniższym rysunku przedstawionych jest dwóch świadczeniodawców, którzy korzystają z
podwykonawstwa podwykonawcy mającego pięć profili podwykonawstwa.

Profile ofertowe świadczeniodawców przedstawionych na powyższym rysunku będą wyglądać
następująco:

Informacja: Dopóki świadczeniodawca nie założy swojego profilu ofertowego, może
dowolną ilość razy modyfikować wszystkie dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału. Po
założeniu profilu ofertowego edycja danych jest w dalszym ciągu możliwa, ale każda
modyfikacja pociąga za sobą konieczność wydruku wniosku, a następnie wysłanie go do
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NFZ. Więcej w rozdziale Przegląd wniosków.
Obsługa umów podwykonawstwa opisana jest w następnym rozdziale, natomiast obsługa
profili na następnych stronach tego rozdziału.

5.1

Profile ofertowe
Profil ofertowy przedstawia całkowity potencjał świadczeniodawcy do wykonywania
świadczeń. Zawarty w nim jest potencjał świadczeniodawcy oraz potencjał podwykonawców,
którzy udostępniają swój potencjał, świadczeniodawcy
na podstawie umów
podwykonawstwa. Potencjał świadczeniodawcy wykazany w profilu ofertowym
wykorzystywany jest przez NFZ w ofertowaniu, więc ewentualny późniejszy kontrakt będzie
obejmował tylko te świadczenia, które świadczeniodawca, zgodnie z wykazanym
potencjałem w profilu ofertowym, będzie w stanie realizować.

Na stronie profilu ofertowego możliwe jest stworzenie nowego profilu ofertowego
świadczeniodawcy oraz eksport profilu w postaci pliku XML.
Utworzenie nowego profilu ofertowego umożliwia przycisk
. Po kliknięciu
wyświetlone zostaną pola pozwalające na wprowadzenie nazwy profilu oraz daty początku i
końca obowiązywania profilu. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
się w miejscu przycisku
. Przycisk
edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

znajdującego

spowoduje wyjście z trybu

Przycisk
pozwala na ukrycie nieaktywnych profili, po wcześniejszym
ich oznaczeniu znacznikiem znajdującym się z lewej strony każdego profilu. Ukryte profile
zostaną wyświetlone po wybraniu ukryte z rozwijanego pola wyboru Pokaż profile.
Wyświetlane ukryte profile oznaczone są czerwonym wykrzyknikiem i można je przywrócić
do profili aktywnych za pomocą przycisku
, dostępnego po
wcześniejszym wyświetleniu profili ukrytych, i oznaczeniu ich w analogiczny sposób jak przy
ukrywaniu.
Przycisk Szczegóły profilu, znajdujący się z prawej strony każdego wyświetlonego profilu
ofertowego pozwala na przegląd miejsc realizacji przypisanych do tego profilu ofertowego.
Przycisk Eksport do XML umożliwia eksport profilu ofertowego w postaci pliku w formacie
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XML.
Informacja: Do czasy stworzenia profilu ofertowego świadczeniodawca może dowolnie
modyfikować wszystkie swoje zapisane w systemie dane. Po stworzeniu profilu ofertowego
dane zapisane w systemie zostają uznane przez NFZ za obowiązujące i aktualne dane
świadczeniodawcy. Od tej chwili wszelkie zmiany będą skutkowały wygenerowaniem wniosku,
który musi zostać zaakceptowany przez NFZ. Więcej o wnioskach w rozdziale Przegląd
wniosków.

5.2

Profile podwykonawstwa
Profil podwykonawstwa przedstawia potencjał podwykonawcy nie mającego umowy z NFZ,
ale realizującego, na podstawie umowy podwykonawstwa, świadczenia dla świadczeniodawcy
mającego umowę z NFZ w zakresie realizowanych przez podwykonawcę świadczeń.
Podwykonawca może mieć zdefiniowanych wiele różnych profili podwykonwastwa, jak i może
świadczyć usługi dla wielu świadczeniodawców.

Profile podwykonawstwa - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

Na stronie profilu podwykonawstwa możliwe jest stworzenie nowego profilu podwykonawstwa
oraz wygenerowanie klucza profilu podwykonawstwa dla świadczeniodawcy.
Utworzenie nowego profilu podwykonawstwa umożliwia przycisk
. Po kliknięciu
wyświetlone zostaną pola pozwalające na wprowadzenie nazwy profilu, daty początku i końca
obowiązywania profilu oraz zaznaczenie komórek organizacyjnych, które będą wchodziły w
skład profilu. Po zakończeniu edycji należy kliknąć
przycisku
. Przycisk
zapisywania wprowadzonych zmian.

znajdującego się w miejscu

spowoduje wyjście z trybu edycji bez

Przycisk
pozwala na ukrycie nieaktywnych profili, po wcześniejszym
ich oznaczeniu znacznikiem znajdującym się z lewej strony każdego profilu. Ukryte profile
zostaną wyświetlone po wybraniu ukryte z rozwijanego pola wyboru Pokaż profile.
Wyświetlane ukryte profile oznaczone są czerwonym wykrzyknikiem i można je przywrócić
do profili aktywnych za pomocą przycisku
, dostępnego po
wcześniejszym wyświetleniu profili ukrytych, i oznaczeniu ich w analogiczny sposób jak przy
ukrywaniu.
Przycisk Miejsca realizacji, znajdujący się z prawej strony każdego wyświetlonego profilu
podwykonawstwa pozwala na przegląd miejsc realizacji przypisanych do tego profilu
podwykonawstwa.
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Przycisk Wydruk kluczy umożliwia wygenerowanie klucza profilu podwykonawstwa dla
świadczeniodawcy.
Klucz
należy
wydrukować
i
przekazać
świadczeniodawcy.
Świadczeniodawca, po wprowadzeniu u siebie otrzymanego klucza, zostanie powiązany z
profilem do którego klucz otrzymał.

Przykładowy klucz profilu podwykonawstwa

Przykładowy klucz profilu podwykonawstwa na wydruku

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

Umowy podwykonawstwa

6

Umowy podwykonawstwa
Na stronie Umowy podwykonawstwa świadczeniodawca wprowadza wszystkie
informacje o swoich umowach zawartych z podwykonawcami. Pola Nr umowy,
Obowiązuje od i Obowiązuje do umożliwiają wyszukiwanie umów zapisanych w systemie,
a spełniających wprowadzone w powyższych polach warunki. Kliknięcie przycisku
przy niewypełnionych polach edycyjnych spowoduje wyświetlenie wszystkich umów
podwykonawstwa wprowadzonych przez świadczeniodawcę. Przycisk
pozwala na dodanie nowej umowy podwykonawstwa. Warunkiem do zarejestrowania umowy
w systemie jest posiadanie klucza do profilu podwykonawstwa otrzymanego od
podwykonawcy. Przykładowy klucz profilu podwykonawstwa przedstawiony jest w
podrozdziale
Profile
podwykonawstwa.
Przedstawiony
klucz
ma
wartość
12000000030600156261 znadującą się pod kodem kreskowym. Tą wartość należy
wprowadzić w polu Klucz profilu podwykonawstwa. Przycisk
pozwala na
wprowadzenie, poprzez wybór ze słownika zakresów podwykonawstwa, zakresu
podwykonawstwa. Możliwe jest tam również wprowadzenie opisu przez świadczeniodawcę.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć

znajdującego się pod zakresem - w

przypadku zakresu podwykonawstwa; lub w miejscu przycisku
całej umowy podwykonawstwa. Przycisk
zapisywania wprowadzonych zmian.

- w przypadku

spowoduje wyjście z trybu edycji bez

Wprowadzanie nowej umowy podwykonawstwa - widoczne pola dodające zakres podwykonawstwa
widok w trybie edycji
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Przegląd wniosków
Strona Przegląd wniosków umożliwia przegląd wniosków zgłoszonych przez
świadczeniodawcę do NFZ. Wnioski sa generowane automatycznie przez system przy
każdym dopisaniu, modyfikacji bądź usunięciu informacji w danych objętych profilem
ofertowym. Wygenerowane wnioski zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku
. Pola Data generacji od/do, Rodzaj zmiany i Status pozycji umożliwiają
zawężenie wyświetlania danych do warunków określonych w tych polach.

Przegląd wniosków - wyszukiwanie

System umożliwia wydruk każdego wygenerowanego wniosku. Służy do tego przycisk
Wydruk znajdujący się z prawej strony każdego wygenerowanego wniosku. Wnioski po
wydrukowaniu powinny być przez świadczeniodawcę wysłane do NFZ.
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Przegląd wniosków

Przegląd wniosków - przykładowe wnioski
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Produkty handlowe
Na etapie ofertowania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy składający
oferty w rodzaju ZPO (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne) sporządzają rejestr
produktów handlowych oferowanych w ramach realizacji planowanej umowy. Podstawą
tworzenia rejestru jest słownik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu
wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych,
wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich
przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru
zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki.
Pozycje rejestru grupowane są w zestawy produktów handlowych zawierających pozycje
o określonym typie produktów. Przygotowane zestawy świadczeń przyporządkowywane są
do miejsc realizacji świadczeń a następnie kontraktowane w postaci punktów umowy w
rodzaju świadczeń ZPO.
W celu aneksowania umów w rodzaju ZPO świadczeniodawcy (realizatorzy ortopedyczni)
modyfikują postać swojego rejestru produktów handlowych: zmianie może ulegać dane
produktów handlowych (np. cena) oraz przyporządkowanie produktów handlowych do
zestawów produktów. Świadczeniodawcy wnioskują o aneksowanie na postawie nowej
postaci rejestru produktów handlowych.

Produkty handlowe - widok w trybie przeglądu danych

Na stronie głównej Produkty handlowe możliwe jest wyszukiwanie, prezentacja,
modyfikacja, usuwanie produktów handlowych oraz dodawanie nowych.
Wyszukiwanie możliwe jest po typie środka wybieranym z rozwijanego pola wyboru (AS aparaty słuchowe, SP - środki pomocnicze, SO - środki optyczne, PO - środki pomocnicze),
kodzie wg NFZ, producencie oraz nazwie handlowej. Przy zaznaczonym znaczniku Aktywny
będą wyszukiwane aktualne produkty handlowe, zaś przy odzaczonym - pozycje już
nieaktualne. Wyszukiwanie następuje po kliknięciu przycisku

znajdującego się pod
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polami edycyjnymi. Kliknięcie przycisku
przy niewypełnionych polach edycyjnych
spowoduje wyświetlenie wszystkich aktywnych produktów handlowych.
Kliknięcie przycisku

umożliwia wprowadzenie nowego produkty handlowego.

Produkty handlowe - widok w trybie edycji danych

Podczas wprowadzania nowego produktu możliwe jest uzupełnienie tylko pól z nazwą
handlową, modelem, nazwą producenta, ceną brutto za sztukę oraz informacją czy produkt
wykonany jest na zawówienie. Pola: kod, nazwa, kod wg rozporządzenia MZ oraz limit ceny
są uzupełniane automatycznie po wybraniu przedmiotu/środka ze słownika przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych. Słownik ten dostępny jest po kliknięciu przycisku
. Nawigację oraz posługiwanie się słownikami opisano w rozdziale Słowniki. Po
zakończeniu edycji należy kliknąć
. Kliknięcie przycisku
spowoduje
wyjście z trybu dodawania bez dodania wprowadzonego produktu. W trybie przeglądu
danych, z prawej strony każdego produktu dostępny jest przycisk Szczegóły, po kliknięciu
którego wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o produkcie. W wyświetlonym oknie
dostępne też będą przyciski:

- umożliwiający edycję danych produktu, oraz

- umożliwiający usunięcie produktu z systemu. Przy próbie zapisania produktu bez
wypełnionych wymaganych pól, po kliknięciu przycisku
wymagane pola zostaną
oznaczone czerwoną gwaizdką. Bez ich uzupełnienia system nie zezwoli na zapisanie
produktu.
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Zestawy produktów handlowych
Strona Zestawy produktów handlowych - umożliwia przegląd i edycję zestawów
produktów handlowych.

Zestawy produktów handlowych - widok w trybie przeglądu danych
(wypełnione przykładowymi danymi)

W oknie głównym wyświetlone są wszystkie zestawy produktów handlowych zdefiniowane
przez świadczeniodawcę na etapie ofertowania. Ilośc wyświetlanych zestawów można
zawęzić poprzez wpisanie nazwy produktu w polu Nazwa, lub/oraz wybór z rozwijanego pola
wyboru typu środka (dostępne są: AS - aparaty słuchowe, SP - środki pomocnicze, SO środki optyczne, PO - środki pomocnicze). Wyszukiwanie nastąpi po kliknięciu przycisku
.

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

Zestawy produktów handlowych

Po prawej stronie każdego zestawu dostepny jest przycisk Szczegóły, po kliknięciu którego
wyświetlone zostaną okno z precyzyjnymi danymi zestawu.

Zestawy produktów handlowych - zakładka 'Produkty w zestawie'
(wypełnione przykładowymi danymi)

Szczegółowe informacje o zestawie przedstawione są na trzech zakładkach. Na zakładce
Produkty w zestawie możliwy jest podgląd produktów przypisanych do zestawu.
Wyświetlone produkty można filtrować według kodu przedmiotu lub środka (kodu OWNFZ) ,
jak również według nazwy produktu. Z prawej strony każdego produktu handlowego
znajduje się przycisk Usuń umożliwiający usunięcie produktu z zestawu. Przycisk
powoduje zatwierdzenie zmodyfikowanego zestawu, a przycisk
powoduje całkowite usunięcie zestawu produktów z systemu.
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Zestawy produktów handlowych - zakładka 'Produkty poza zestawem'
(wypełnione przykładowymi danymi)

Na zakładce Produkty poza zestawem wyświetlone są produkty nie wchodzące w skład
zestawu (a występujące w rejestrze produktów handlowych). Dołączenie produktu do
zestawu możliwe jest poprzez zaznaczenie znacznika z lewej strony wybranego
produktu, a nastepnie kliknięcie przycisku
produktu do zestawu.

co spowoduje dodanie

Zestawy produktów handlowych - zakładka 'nazwa zestawu'
(wypełnione przykładowymi danymi)

Na zakładce Nazwa zestawu możliwa jest zmiana nazwy zestawu. Pole Nazwa zestawu
dostępne jest do edycji po kliknięciu przycisku

. Przycisk

umożliwia
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zapisanie wprowadzonych zmian. Przycisk
zapisywania zmian.
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Słowniki
Słowniki służą do wyboru wartości słownikowych ze słownika (np. kody miejscowości, kody
resortowe) i mają za zadanie ułatwić wprowadzanie, odgórnie narzuconych danych oraz
zmniejszyć ryzyko pomyłki przy ich wprowadzaniu. Obok pola dla którego dostępny jest
słownik, znajduje się przycisk
. Po kliknięciu owego przycisku rozwinie się pole, które
umożliwi wybór odpowiedniej wartości poprzez kliknięcie Wybierz znajdującego się obok
pożądanej wartości.
Możliwe jest filtrowanie zawartości słownika za pomocą pól filtrujących, umieszczonych w
górnej części słownika, widocznych po kliknięciu
. Filtrowanie odbywa się poprzez wpisanie
fragmentu wyszukiwanej wartości w odpowiednim polu filtra i zastąpieniu brakującej reszty
znakiem % (znak % zastępuje dowolny ciąg znaków) a następnie kliknięciu przycisku
.
Np. wpisanie w polu "Nazwa" frazy "ind%", w słowniku form organizacyjnych, spowoduje
wyszukanie wszystkich nazw form zaczynających się od zwrotu "ind" - pokazane jest to na
poniższym obrazku.

Wyszukiwanie nazw z frazą "ind" znajdującą się na początku nazwy

Jednak w przypadku wyszukiwania wg. frazy nie znajdującej się na początku nazwy, należy
poprzedzić wyszukiwaną frazę znakiem % - zgodnie z zasadą, że ów znak zastępuje
dowolny ciąg znaków. Np. wpisanie w polu "Nazwa" frazy "%pra%", w słowniku form
organizacyjnych, spowoduje wyszukanie wszystkich nazw form zawierających frazę "pra" pokazane jest to na poniższym obrazku.

Wyszukiwanie nazw z frazą "pra" znajdującą się w środku nazwy
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Przycisk

umozliwia wyczyszczenie pól wyszukiwania.

W niektórych słownikach, np. słownik kodów terytorialnych, po lewej stronie tabeli słownika
znajduje się znak + (patrz obrazki poniżej) natomiast po prawej nie występuje Wybierz.
Oznacza to, że dana pozycja zawiera dane podrzędne, które są dostępne po kliknięciu
owego znaku +. Pozycje mogą zawierać po kilka pozycji podrzędnych. Możliwość wyboru
będzie dopiero w przypadku rozwinięcia wszystkich pozycji ze znakiem + po lewej stronie.
Np. w przypadku chęci wyboru miejscowości Knurów w woj. śląskim należy:
1. Kliknąć znak + znajdujący się po lewej stronie nazwy województwa - w tym wypadku "24
- ŚLĄSKIE".

Pierwszy, główny poziom słownika kodów terytorialnych

2. W nowootwartej tabeli należy kliknąć znak "+" obok odpowiedniego powiatu - w tym
wypadku "2405 - GLIWICKI".
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Drugi, podrzędny poziom słownika kodów terytorialnych
Rozwinięta tabela z kodami powiatów

3. W nowootwartej tabeli kliknąć napis Wybierz znajdujący się po prawej stronie
odpowiedniego miasta - w tym wypadku "2405011 - KNURÓW"
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Słowniki

Trzeci, ostatni poziom słownika kodów terytorialnych
Rozwinięta tabela z kodami miejscowości powiatu gliwickiego

Kliknięcie znaku "-" w rozwinietej tabeli podrzędnej spowoduje jej zamknięcie i powrót do
tabeli wyżej.
Słownik zamykany jest poprzez kliknięcie przycisku
znajdującego się w prawym górnym
rogu słownika.
Słowniki są uzupełniane przez NFZ i użytkownik nie ma wpływu na ich zawartość.

10.1

Słownik cech sprzętu
Słownik cech sprzętu zawiera zbiór cech sprzętu medycznego wraz z przyporządkowanymi
im kodami.
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Słownik cech sprzętu

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.2

Słownik certyfikatów
Słownik certyfikatów zawiera zbiór certyfikatów wraz z przyporządkowanymi im kodami.

Słownik certyfikatów

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.3

Słownik dziedzin funkcji komórek organizacyjnych
Słownik dziedzin funkcji komórek organizacyjnych zawiera zbiór dziedzin funkcji komórek
organizacyjnych wraz z przyporządkowanymi im kodami.

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

Słowniki

Słownik dziedzin funkcji komórek organizacyjnych

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.4

Słownik form gospodarki finansowej
Słownik form gospodarki finansowej zawiera zbiór form gospodarki finansowej wraz z
przyporządkowanymi im kodami.

Słownik form gospodarki finansowej

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.5

Słownik form organizacyjnych
Słownik form organizacyjny zawiera zbiór form organizacyjnych świadczeniodawców wraz z
przyporządkowanymi im kodami.

© 2009 Global Services Sp. z o.o.

63

64

System Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy

Słownik form organizacyjnych

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.6

Słownik funkcji i stanowisk
Słownik funkcji i stanowisk zawiera
przyporządkowanymi im kodami.

zbiór wszystkich funkcji i stanowisk wraz

z

Słownik funkcji i stanowisk
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Słowniki

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.7

Słownik funkcji komórek organizacyjnych
Słownik funkcji komórek organizacyjnych zawiera zbiór funkcji komórek organizacyjnych wraz
z przyporządkowanymi im kodami.

Słownik funkcji komórek organizacyjnych

Sposób posługiwania się słownikiem opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.8

Słownik grup zawodowych
Słownik grup zawodowych zawiera zbiór grup zawodowych wraz z przyporządkowanymi im
kodami.

Słownik grup zawodowych
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Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.9

Słownik kodów OW NFZ
Słownik kodów OW NFZ zawiera zbiór produktów handlowych wraz z przyporządkowanymi im
kodami.

Słownik kodów OW NFZ

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.10 Słownik kodów stanowisk
Słownik kodów stanowisk zawiera zbiór kodów stanowisk wraz z przyporządkowanymi im
kodami.
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Słowniki

Słownik kodów stanowisk

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.11 Słownik kodów terytorialnych
Słownik kodów terytorialnych zawiera zbiór wszystkich kodów terytorialnych miejscowości
znajdujących się w Polsce oraz kodów państw.
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Słownik kodów terytorialnych

Sposób posługiwania się słownikiem opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.12 Słownik miejsc zatrudnienia
Słownik miejsc zatrudnienia zawiera zbiór miejsc zatrudnienia wraz z przyporządkowanymi im
kodami.
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Słownik miejsc zatrudnienia

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.13 Słownik organów rejestrujących
Słownik organów rejestrujących
przyporządkowanymi im kodami.
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Słownik organów rejestrujących

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.14 Słownik organów założycielskich
Słownik organów założycielskich zawiera zbiór wszystkich organów założycielskich wraz z
przyporządkowanymi im kodami.
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Słowniki

Słownik organów założycielskich

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.15 Słownik podstaw działalności
Słownik podstaw działalności zawiera zbiór podstaw działalności wraz z przyporządkowanymi
im kodami.
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Słownik podstaw działalności

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.16 Słownik rodzajów doświadczenia
Słownik rodzajów doświadczenia
przyporządkowanymi im kodami.

zawiera

zbiór

rodzajów

doświadczenia

wraz

z
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Słownik rodzajów doświadczenia

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.17 Słownik rodzajów kompetencji
Słownik rodzajów kompetencji
przyporządkowanymi im kodami.
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Słownik rodzajów kompetencji

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.18 Słownik rodzajów wykształcenia
Słownik rodzajów wykształcenia
przyporządkowanymi im kodami.

zawiera

zbiór

stopni

wykształcenia

wraz

z

Słownik wykształcenia

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.19 Słownik specjalności
Słownik specjalności zawiera zbiór specjalności medycznych wraz z przyporządkowanymi im
kodami.
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Słownik specjalności

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.20 Słownik sprzętu
Słownik sprzętu zawiera zbiór sprzetu medycznego wraz z przyporządkowanymi im kodami.
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Słownik sprzętu

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.21 Słownik typów jednostek
Słownik typów jednostek zawiera zbiór typów jednostek organizacyjnych świadczeniodawców
wraz z przyporządkowanymi im kodami.

Słownik typów jednostek organizacyjnych

Sposób posługiwania się słownikiem opisany jest na początku niniejszego rozdziału.
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10.22 Słownik typów komórek organizacyjnych
Słownik typów komórek organizacyjnych zawiera zbiór typów komórek organizacyjnych wraz
z przyporządkowanymi im kodami.

Słownik typów komórek organizacyjnych

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.

10.23 Słownik zakresów podwykonawstwa
Słownik zakresów podwykonawstwa zawiera zbiór zakresów wraz z przyporządkowanymi im
kodami.
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Słownik zakresów podwykonawstwa

Słownik wyposażony jest w filtrowanie wyświetlanej zawartości. Sposób posługiwania się
filtrami opisany jest na początku niniejszego rozdziału.
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