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INFORMACJE OGÓLNE
Ważne kontakty
Infolinia
Infolinia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzona jest przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Numer telefoniczny Infolinii:

19 457 (wew 5)
Infolinia działa w godzinach od 07:00 do 19:00
Infolinia działa w zakresie:
- Udzielanie informacji odnośnie działania Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19
- Udzielanie wsparcia w zakresie sposobu użytkowania systemu (pomoc)
- Udzielanie wsparcia w zakresie kont użytkowników
- Kierowanie interesantów do osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne,
techniczne i inne

Koordynator Merytoryczny
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. inst.
email: rejestrcovid@mz.gov.pl

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne zapewnione jest przez Narodowy Instytut Kardiologii
email: wsparciecovid@ikard.pl
Piotr Markowski
tel kom.: +48 694 413 701
Monika Madejak
tel kom.: +48 660 510 767
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Wsparcie techniczne działa w zakresie:
- przyjmowania i obsługi zgłoszeń błędów
- obsługi związanej z RODO

Założenia podstawowe
Podmioty zobowiązane do dokonywania wpisów do rejestru
Rozporządzenie Ministra Zdrowia wskazuje 2 rodzaje podmiotów, które dokonują wpisów w
rejestrze:
- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
w tym opiekę zdrowotną w izolatorium,
- medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem
SARS-CoV-2
Wynika z tego, że wpisów do rejestru nie muszą wpisywać podmioty, które świadczą
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz podmioty
wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne inne niż związane z diagnostyką zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela się w
zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach
rehabilitacji leczniczej, hospicjum.
Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodnia, poradnia),
a także w zakładach badań diagnostycznych i medycznych laboratoriach diagnostycznych.
W ramach rejestru podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium dokonują wpisów bezpośrednio
w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19, natomiast medyczne laboratoria diagnostyczne
wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dokonują wpisów w systemie EWP
(Ewidencja Wjeżdżających do Polski) prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, a dzięki integracji tych systemów dane automatycznie są wprowadzane do
rejestru.

Wpis w rejestrze (epizod opieki nad pacjentem z COVID-19)
W rejestrze wpisywane są poszczególne epizody opieki nad pacjentem z COVID-19. Epizod
opieki trwa od momentu objęcia pacjenta z COVID-19 opieką przez dany podmiot leczniczy do
momentu zakończenia tej opieki. Opieka (epizod opieki nad pacjentem z COVID-19) może
obejmować pojedynczą hospitalizację, pobyt w izolatorium lub połączenie hospitalizacji i
pobytu w izolatorium.
Epizod opieki nie zawsze jest równoznaczny z hospitalizacją, ponieważ pacjent może być
objęty opieką podmiotu także w izolatorium, więc w przypadku przenoszenia danych z
systemu szpitalnego należy rozróżniać daty zakończenia hospitalizacji od daty zakończenia
opieki. Hospitalizacja zaczyna się wpisem a kończy wypisem ze szpitala. Jeśli po zakończeniu
hospitalizacji pacjent trafia na pobyt do izolatorium epizod opieki nad pacjentem jest
kontynuowany. Zależnie od zasad przyjętych w danej jednostce izolatorium może być
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wykazywane w systemie szpitalnym jako pobyt na kolejnym oddziale, kolejna hospitalizacja,
lub inny pobyt.
Zakończenie opieki może mieć miejsce także w trakcie formalnej hospitalizacji - jeśli pacjent
został wyleczony z COVID-19 a hospitalizacja trwa z uwagi na inne choroby. W takim
przypadku należy zakończyć epizod opieki w momencie przeniesienia na oddział właściwy dla
kontynuowania opieki.
przykład 1
Pacjent z obciążeniami kardiologicznymi leczony na oddziale zakaźnym z rozpoznaniem
związanym z COVID-19 został po wyleczeniu przeniesiony na oddział kardiologiczny. Wpis w
rejestrze rozpoczyna się równolegle z datą rozpoczęcia hospitalizacji na oddziale zakaźnym.
Pacjent w trakcie leczenia po wyniku dodatnim testu na COVID-19 uzyskał 2 kolejne wyniki
ujemne a objawy choroby zakaźnej ustały. Zdecydowano o zakończeniu leczenia związanego
z COVID-19 i przeniesieniu na oddział kardiologiczny. Hospitalizacja w systemie szpitalnym
trwa natomiast epizod opieki nad pacjentem z COVID-19 zakończył się. W zakładce
“Zakończenie opieki” należy wpisać datę zakończenia opieki na oddziale zakaźnym i
odznaczyć opcję “przeniesienie na inny oddział (zakończenie leczenia COVID-19)”.
przykład 2
Pacjent leczony w związku z COVID-19 na oddziale zakaźnym został przeniesiony na OIT po
czym został przeniesiony do izolatorium, w którym opiekę zdrowotna zapewnia ten sam
podmiot leczniczy. Wpis w rejestrze rozpoczyna się równolegle z datą rozpoczęcia
hospitalizacji na oddziale zakaźnym. Przeniesienie na OIT skutkuje zmianą miejsca zarówno
w systemie szpitalnym, jak i w rejestrze COVID, przy czym hospitalizacja trwa nadal.
Przeniesienie do izolatorium skutkuje zamknięciem hospitalizacji w systemie szpitalnym, ale
epizod opieki trwa nadal, ponieważ pacjent jest ciągle pod opieką podmiotu. Po zakończeniu
pobytu w izolatorium pacjent został wypisany do domu. Zakończenie opieki będzie
równoznaczne z zakończeniem pobytu w izolatorium. W zakładce “Zakończenie opieki” należy
wpisać datę zakończenia pobytu w izolatorium i odznaczyć opcję zależnie od kierunku wypisu
- w tym przypadku “wypis do domu”.
przykład 3
Pacjent leczony w związku z COVID-19 na oddziale zakaźnym został przeniesiony na OIT po
czym został wypisany do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wpis w rejestrze rozpoczyna się
równolegle z datą rozpoczęcia hospitalizacji na oddziale zakaźnym. Przeniesienie na OIT
skutkuje zmianą miejsca zarówno w systemie szpitalnym, jak i w rejestrze COVID, przy czym
hospitalizacja i opieka trwają nadal. Przeniesienie do ZOLu skutkuje zamknięciem
hospitalizacji w systemie szpitalnym i zamknięciem epizodu opieki w rejestrze, ponieważ ZOL
udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.
Zakończenie opieki będzie równoznaczne z zakończeniem hospitalizacji. W zakładce
“Zakończenie opieki” należy wpisać datę zakończenia opieki na OIT i odznaczyć opcję
“przeniesienie pacjenta do placówki opieki długoterminowej”.
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Zależnie od stanu zdrowia pacjent może być objęty opieką (czyli być wpisany do rejestru)
więcej niż 1 raz - wystarczy, że przebywa w różnych podmiotach leczniczych. Dane medyczne
dotyczące opieki w danym podmiocie leczniczym są widoczne wyłącznie dla tego podmiotu
oraz koordynatora całego rejestru. Podmiot leczniczy poza danymi podstawowymi pacjenta
nie ma dostępu do danych wprowadzonych przez inny podmiot leczniczy.

Podstawowe dane pacjenta
Na podstawowe dane pacjenta składają się:
- dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko)
- narodowość
- płeć
- data urodzenia
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- poprzednie wyniki testów na COVID-19

Rodzaje ról użytkowników
Dla jednostek medycznych przewidziane są 4 rodzaje ról użytkowników:

Rola “Personel”
Uprawnienia w ramach roli Personel umożliwiają wprowadzanie i podgląd danych pacjentów w
ramach podmiotu leczniczego. Użytkownik posiadający rolę Personel może zlecić wykonanie
testu na COVID-19 dla pacjenta podczas uzupełniania danych pacjenta.
Każdy użytkowników z rolą Personel z danego podmiotu ma dostęp do każdego pacjenta
wprowadzonego w rejestrze w danym podmiocie leczniczym.

Rola “Zarządzanie zleceniami”
Uprawnienia w ramach roli Zarządzanie zleceniami umożliwiają pełną obsługę testów na
COVID-19 zlecanych do medycznego laboratorium diagnostycznego wykonującego
diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 jest
zintegrowany z systemem Ewidencja Wjeżdżających do Polski (EWP), który wspiera pracę
laboratoriów wykonujących testy diagnostyczne. Obsługa testów w ramach roli Zarządzanie
zleceniami obejmuje całą logistykę związaną z testem tj.:
- zlecenie testu,
- rejestrację pobrania próbki,
- rejestrację zleceń w systemie EWP - wysyłka elektronicznych zleceń,
- wybór laboratorium, wykonującego zlecenie,
- monitorowanie statusu realizacji zlecenia,
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- podgląd wyników testów.
Przyjęto, że użytkownik posiadający rolę Zarządzanie zleceniami koordynuje fizyczną wysyłkę
wymazów do laboratorium, ponieważ posiada pełną wiedzę o ilości pobranych próbek oraz
dostępnych laboratoriów.

Rola “Punkt Pobrań”
Uprawnienia w ramach roli Punkt Pobrań umożliwia podstawową obsługę testów na COVID-19
zlecanych do medycznego laboratorium diagnostycznego wykonującego diagnostykę
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 . Obsługa testów w ramach roli Punkt Pobrań obejmuje
działania związane z testem i monitorowaniem statusu zlecenia tj.:
- zlecenie testu,
- rejestrację pobrania próbki,
- monitorowanie statusu realizacji zlecenia,
- podgląd wyników testów.
Użytkownik posiadający rolę Punkt Pobrań jest związany z rejestracją zleceń i pobrań testów.

Rola “Koordynator Podmiotu”
Uprawnienia w ramach roli Koordynator Podmiotu to rozszerzone konto użytkownika, które ma
możliwość wprowadzania i podglądu danych pacjentów w ramach podmiotu leczniczego.
Każda osoba posiadająca rolę koordynatora ma dostęp do każdego pacjenta wprowadzonego
w systemie w kontekście swojego podmiotu leczniczego.
Dodatkowo Koordynator Podmiotu ma możliwość zarządzania kontami pozostałych
użytkowników w ramach podmiotu tj.:
- dodawania użytkowników,
- edycji danych użytkowników,
- zmiany hasła użytkowników,
- aktywacji lub dezaktywacji użytkowników,

Zapisywanie zdarzeń i akcji (logi systemowe)
System zapisuje i archiwizuje większość zdarzeń i akcji podejmowanych przez użytkowników
systemu w tym w szczególności:
- próby logowania (udane i nieudane)
- dostęp do list pacjentów
- otwieranie formularzy pacjentów
- zmiany danych w formularzach pacjentów
- zmiany danych rekordu pacjenta
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Logowanie do systemu
Instrukcja
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź na stronę https://rejestrcovid.mz.gov.pl
Kliknij w przycisk ZALOGUJ znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu
Wprowadź login (adres e-mail) i hasło
Zaznacz, że zapoznałeś(aś) się z ostatnią wersją regulaminu
Kliknij zielony przycisk Zaloguj

Jeżeli hasło i login jest prawidłowe, system przeniesie Cię do Głównego Panelu
Jeżeli system powraca do strony logowania, oznacza to, że podano nieprawidłowy login lub
hasło. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim Koordynatorem Podmiotu w Rejestrze. To
osoba pracująca w Twoim szpitalu odpowiedzialna za zarządzanie kontami w systemie.
Jeżeli jesteś Koordynatorem Podmiotu i nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Infolinią
lub Wsparciem Technicznym
Instrukcja wizualna:
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Widok panelu głównego dla użytkownika Personel i Koordynator podmiotu

Widok panelu głównego dla użytkownika Zarządzanie zleceniami i Punktu Pobrań
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Nawigacja w systemie
Główna nawigacja Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 znajduje się na górnej belce
nawigacyjnej. Z jej poziomu można:
- przejść do panelu głównego
- dodać pacjenta
- wyświetlić pomoc w formie VIDEO
- przejść do profilu (gdzie można zmienić hasło)
- wylogować się z systemu
- powrócić na listę pacjentów (gdy znajdujemy się w formularzu pacjenta)
- uzyskać informację na jakim koncie jesteśmy zalogowani, jakie jest nasze ID oraz jaki
podmiot reprezentujemy
W lewej części panelu znajdują się informacje pomocnicze:
- dane kontaktowe i informacje o Infolinii
- dane kontaktowe do Wsparcia Technicznego
- jeżeli jesteśmy w kontekście formularza pacjenta - informacje na temat edytowanego
pacjenta
Aby wrócić do Panelu Głównego możesz też kliknąć na logotyp Krajowych Rejestrów
Medycznych.

Zmiana hasła
Zmiany hasła dokonuje się w profilu konta. Zmiany hasła można dokonać wyłącznie gdy jest
się zalogowanym do konta. Aby zmienić hasło, musisz znać aktualne hasło.
Instrukcja:
1. Kliknij w prawym górnym rogu na link ze swoim imieniem i nazwiskiem.
2. W rozwiniętej liście kliknij “Mój profil”
3. Po wyświetleniu się profilu, po prawej stronie od Imienia i Nazwiska będzie znajdował
się niebieski przycisk: “Zmień hasło”
4. Kliknij w przycisk “Zmień hasło”
5. W wyświetlonym okienku podaj swoje aktualne hasło, nowe hasło oraz ponownie nowe
hasło.
6. Kliknij zielony przycisk “Zapisz”
7. Jeżeli dane były wprowadzone prawidłowo, system zmieni hasło dla użytkownika.
8. Jeżeli dane były wprowadzone nieprawidłowo, system wyświetli stosowny komunikat.

Jeżeli nie pamiętasz hasła:
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Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta, skontaktuj się ze swoim Koordynatorem Podmiotu.
Koordynator Podmiotu to osoba, która pracuje w Twoim podmiocie leczniczym. Koordynator
Podmiotu posiada odpowiednie uprawnienia aby zmienić Ci hasło.
Jeżeli jesteś koordynatorem podmiotu, skontaktuj się z Infolinią, lub napisz e-mail z adresu,
który jest Twoim loginem na adres wsparciecovid@ikard.pl w celu zresetowania hasła. W
niektórych przypadkach Obsługa Wsparcia Technicznego może się z Tobą skontaktować w
celu weryfikacji żądania.
Instrukcja wizualna:
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Rejestr szkoleniowy i rejestr produkcyjny
System podzielony jest dla większości Użytkowników na 2 części: C19-SZKOLENIE oraz
COVID-19 - produkcyjny Rejestr Pacjentów z COVID-19.

Moduł Rejestr Szkoleniowy
C19-SZKOLENIE to moduł prawie identyczny z Rejestrem Pacjentów z COVID-19, w którym
można testować formularze, bez obaw, że wprowadzimy nieprawdziwe dane do systemu.
Zachęcamy wszystkich do wprowadzenia i przetestowania funkcjonalności systemu przed
wprowadzeniem pierwszego prawdziwego pacjenta.
Pamiętaj! Do części szkoleniowej nie wprowadzaj prawdziwych danych Pacjentów.
Dane z części szkoleniowej nie są nigdzie wykazywane.

Moduł Rejestr COVID-19
COVID-19 to moduł produkcyjny Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.
W tym module wprowadzamy prawdziwych pacjentów i prawdziwe dane, do których
zobowiązuje Państwa Rozporządzenie.
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ROLA “PERSONEL”
Lista pacjentów
Lista pacjentów umożliwia przeglądanie zarejestrowanych w ramach Twojego podmiotu
pacjentów w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 oraz podstawowych danych na
temat ich stanu.
Aby przejść do Listy pacjentów należy:
1. Otworzyć Panel główny
2. W wierszu COVID-19 kliknąć w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”

3. Po kliknięciu otworzy się widok z informacjami dotyczącymi pacjentów
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Filtrowanie na liście pacjentów
Na liście pacjentów dostępne są filtry, które umożliwiają ograniczenie wyświetlanej listy
zgodnie z podanymi parametrami.

Filtry są ułożone w 4 kolumnach. W pierwszej kolumnie jest możliwość wyboru:
- Dodani przeze mnie - prezentują pacjentów wprowadzonych przez zalogowanego
użytkownika
- Bez testu Covid-19 lub braki w informacji - prezentuje wszystkich pacjentów, którzy nie
posiadają wpisanej informacji odnośnie testu na COVID-19; takich pacjentów należy
zweryfikować w pierwszej kolejności, ponieważ brak jest podstawowego parametru tj.
wyniku testu
Druga kolumna pozwala prezentować pacjentów zależnie od tego, czy opieka nad pacjentem
z COVID-19 jest w trakcie, czy jest zakończona.
- Dowolny stan - pokazuje wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy są aktualnie
pod opieką szpitala, czy już tą opiekę szpital zakończył
- Opieka w trakcie - pokazuje wszystkich pacjentów w trakcie hospitalizacji lub pobytu w
izolatorium
- Opieka zakończona - pokazuje wszystkich pacjentów, którzy nie są już pod opieką
szpitala
Kolumna trzecia pozwala filtrować listę z zależności od aktualnego statusu pacjentów
(objawowy, zakażony, wyleczony, zgon). Status jest nadawany automatycznie zależnie od
aktualnego stanu pacjenta i podanych parametrów.
Ostatnia, czwarta kolumna pozwala na prezentację pacjentów zależnie od aktualnego miejsca
ich przebywania (izolatorium, OIT, oddział inny niż OIT)

Informacje na liście pacjentów
Lista pacjentów zawiera szereg kolumn, które reprezentują odpowiedni stan pacjenta:
- Status - aktualnie ustawiony status pacjenta
- Imię i nazwisko
- PESEL
- Wiek - wiek pacjenta w momencie przyjęcia
- Dane - stan wypełnienia poszczególnych zakładek
- miejsce - miejsce pobytu pacjenta
- dni - ilość dni hospitalizacji
- MEWS - ostatnia wprowadzona wartość punktowa skali MEWS
- C19 - ostatni test na COVID-19
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-

R / E - informacja czy pacjent podłączony jest pod Respirator lub ECMO
Wprowadzający - informacja o osobie wprowadzającej rekord

Część wyświetlanych informacji w celu zaoszczędzenia miejsca wprowadzona została w
postaci ikon, kolorów lub liter. Legenda dla poszczególnych oznaczeń dostępna jest
bezpośrednio w systemie pod listą pacjentów. Poniżej poszczególne oznaczenie kolumn:

Liczba wyświetlanych rekordów
System domyślnie wyświetla 10 rekordów na jednej stronie. Wartość tę można zmienić
poprzez wybranie jednej z dostępnych wartości. Po lewej stronie u góry tabeli z pacjentami
znajduje się element wyboru: Pokaż X pozycji. Klikając na niego możesz wybrać 10, 25, 50,
100, 200, 500 lub nawet 1000 elementów jednocześnie. Zależnie od wybranej ilości rekordów i
konfiguracji komputera mogą wystąpić nieznaczne opóźnienia w wyświetlaniu listy pacjentów.
Ilość rekordów i liczba aktualnie wyświetlanych rekordów dostępna jest po lewej stronie pod
tabelą rekordów. Liczba wyświetlanych aktualnie rekordów ma także znaczenie w przypadku
nowej funkcjonalności “Eksport do Excela”.
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Eksport do Excela

Po wyborze ilości prezentowanych na liście pacjentów możliwe jest wyeksportowanie tej listy
do Excela. Aktualnie dopuszczony jest jednorazowy eksport do 1000 rekordów.

Zmiana strony wyświetlanych rekordów
Jeżeli ilość wprowadzonych rekordów jest większa niż ilość wyświetlanych rekordów na
stronie, po prawej stronie pod tabelą rekordów pojawią się przyciski zmiany strony.
Możesz wybrać odpowiednią stronę klikając na wybrany numer lub zmienić stronę klikając w
przycisk “Następna” lub “Poprzednia”.
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Wyszukiwanie pacjentów
System umożliwia wyszukiwanie pacjentów po każdej informacji tekstowej zamieszczonej w
liście pacjentów. Pole wyszukiwania znajduje się po prawej stronie nad tabelą rekordów
(Szukaj: ).
Wprowadzenie numeru PESEL, imienia, nazwiska lub wieku zawęża ilość wyświetlanych
rekordów do tych, które spełniają kryteria wyszukiwania. Informacja o liczbie zwróconych
wyników pojawia się po lewej stronie pod tabelą.

Uwaga! W niedalekiej przyszłości planujemy także wprowadzić dodatkowe filtry umożliwiające
wyszukiwanie pacjentów wg:
- statusu

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
Dokumentacja użytkowa wersja 1.1.0 z dnia 11.05.2020

strona 22 z 86

-

miejsca hospitalizacji
liczbie dni hospitalizacji
stabilności pacjenta (skali MEWS)
podłączeniu pod respirator lub ECMO
osobie wprowadzającej

Sortowanie listy pacjentów
Lista pacjentów może być sortowana po każdej wyświetlanej kolumnie. Sortowanie może
odbywać się w dowolnym kierunku. Aby wybrać kolumnę po której zostaną posortowane
wyniki, kliknij w jej nagłówek. Jeżeli chcesz zmienić kierunek sortowania, kliknij w jej nagłówek
ponownie.
Można także sortować po większej ilości kolumn. Aby to zrobić, przy kliknięciu przytrzymaj
dodatkowo przycisk Shift na klawiaturze komputera.

Lista personelu
Lista personelu prezentuje wszystkich użytkowników dodanych do systemu w kontekście
Podmiotu, który reprezentujesz. Na liście tej sprawdzisz, kto oprócz Ciebie posiada
uprawnienia do dodawania, przeglądania i edycji pacjentów w ramach Twojego podmiotu.
Aby przejść do Listy personelu należy:
1. Otworzyć Panel główny
2. W wierszu COVID-19 kliknąć w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
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Informacje na liście personelu
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Lista personelu zawiera szereg kolumn:
- ID - identyfikator konta w systemie
- Status - czy konto jest aktywne
- Rola - czy jest zwykłym personelem, czy Koordynatorem podmiotu
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Telefon kontaktowy
- PWZ - numer prawa wykonywania zawodu
- Ośrodek

Wyszukiwanie, sortowanie, wyświetlane rekordy i zmiana stron
Wyszukiwanie, sortowanie, liczba wyświetlanych rekordów i zmiana stron odbywa się
analogicznie jak w przypadku funkcjonalności Listy Pacjentów.

Lista podmiotów
Lista podmiotów przedstawia aktualne Podmioty lecznicze włączone do Krajowego Rejestru
Pacjentów z COVID-19. Na liście tej sprawdzisz, jakie inne podmioty poza Twoją jednostką są
już włączone do Rejestru i mogą raportować na temat pacjentów z COVID-19, którzy zostali
przyjęci na jeden z ich oddziałów.
Uwaga! Obecność na tej liście nie oznacza, że w tej jednostce rzeczywiście pojawił się pacjent
z wirusem COVID-19. Oznacza tylko tyle, że podmiot jest już włączony do Rejestru i może
sprawozdawać.
Aby przejść do Listy podmiotów należy:
1. Otworzyć Panel główny
2. W wierszu COVID-19 kliknąć w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Podmioty”
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Informacje na liście Podmioty
Lista podmiotów kolumny:
- ID - identyfikator podmiotu w systemie
- Nazwa ośrodka
- Adres ośrodka
- NIP (ośrodka)
- Regon (ośrodka)
- Kontakt - dane kontaktowe z RPWDL CSIOZ
- www - adres strony www z RPWDL CSIOZ
- Pacjenci wprowadzeni - prezentuje łączną liczbę pacjentów wprowadzonych przez
jednostkę
- Aktualnie pod opieką - prezentuje liczba pacjentów aktualnie pod opieką szpitala - albo
hospitalizowanych albo przebywających w izolatorium prowadzonym przez szpital

Wyszukiwanie, sortowanie, wyświetlane rekordy i zmiana stron
Wyszukiwanie, sortowanie, liczba wyświetlanych rekordów i zmiana stron odbywa się
analogicznie jak w przypadku funkcjonalności Listy Pacjentów.

Dodawanie pacjenta
Pacjenta można dodać z dowolnego kontekstu panelu (z dowolnej podstrony panelu). Aby
rozpocząć proces dodawania, należy kliknąć w zielony przycisk “Dodaj pacjenta” znajdujący
się lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać pozycję “COVID-19 Krajowy Rejestr
Pacjentów z COVID-19”. Dla celów testowych można wybrać pozycję “C19 - SZKOLENIE”, w
którym można testować funkcjonalności serwisu.
Dodatkowo, pacjenta można dodać rozpoczynając w Panelu Głównym. Aby to zrobić
wystarczy kliknąć na pozycji COVID-19 zielony przycisk “Dodaj Pacjenta”.
Instrukcja:
1. Kliknij w zielony przycisk “Dodaj pacjenta” znajdujący w lewym górnym rogu ekranu (po
prawej stronie logo)
2. Wybierz pozycję COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
3. Wprowadź numer PESEL
4. Jeżeli pacjent nie posiada numeru PESEL, zaznacz opcję “Pacjent nie posiada numeru
PESEL” a następnie wybierz rodzaj dokumentu, na podstawie którego potwierdzono
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tożsamość pacjenta i podaj jego numer.
Pamiętaj że ta opcja jest przeznaczona głównie dla obcokrajowców nieposiadających
numeru PESEL.
5. Po wprowadzeniu numeru PESEL lub innego numeru system zweryfikuje, czy nie
posiada informacji o pacjencie w bazie. Jeżeli posiada jakieś informacje (np. zostały
wprowadzone przez inny podmiot) uzupełni je automatycznie w formularzu.
6. Po wprowadzeniu numeru PESEL system także automatycznie wypełni datę urodzenia
oraz płeć pacjenta.
7. Uzupełnij dane adresowe. System posiada podłączone słowniki, które zapewniają
prawidłowość wprowadzonych danych. Wyszukaj województwo, miasto i ulicę w
poszczególnych pozycjach. W przypadku ulic, możesz dodać własną wartość (nawet
jeżeli nie będzie jej w słowniku)
8. Po wypełnieniu adresu, system automatycznie powinien uzupełnić kod pocztowy oraz
numer TERYT.
9. Jeżeli system nie wypełni kodu pocztowego lub TERYTU, uzupełnij go ręcznie.
10. Wprowadź co najmniej numer telefonu, pod którym można skontaktować się z
pacjentem. To bardzo istotne w kontekście koordynacji działań epidemiologicznych po
zakończeniu hospitalizacji.
11. Wprowadź z listy informację, czy pacjent wykonuje zawód medyczny ze wskazaniem
jaki jest to zawód.
12. Jeżeli wszystkie wymagane pola są uzupełnione i są prawidłowe, przycisk “Zatwierdź
dane pacjenta” zmieni kolor na zielony i stanie się aktywny.
13. Naciśnij zielony przycisk “Zatwierdź dane pacjenta” znajdujący się na dole formularza
po prawej stronie.
14. Po dodaniu pacjenta, system przeniesie Cię do formularza danych pacjenta.
Uwaga! W niedalekiej przyszłości system obsłuży także pacjentów NN. Aktualnie brak takiej
obsługi - w przypadku konieczności rejestracji takiego pacjenta prosimy skontaktować się ze
Wsparciem Technicznym (wsparciecovid@ikard.pl)
Instrukcja graficzna:
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Edycja danych pacjenta
Każdy użytkownik ma możliwość edycji danych pacjenta. Wszelkie modyfikacje danych
zapisywane są w logu. Modyfikacji można dokonać z poziomu edycji formularza pacjenta.
Instrukcja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwórz Panel główny
W wierszu COVID-19 kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
Odszukaj na liście pacjentów wybraną osobę
Naciśnij niebieski przycisk “Otwórz” znajdujący się z lewej strony każdego wiersza
System przeniesie Cię do formularza pacjenta.
W karcie danych pacjenta, po prawej stronie kliknij niebieski przycisk “Edytuj dane
pacjenta”
7. System wyświetli Ci formularz.
8. Zaktualizuj dane pacjenta
9. Kliknij zielony przycisk “Zatwierdź dane pacjenta” znajdujący się w prawym, dolnym
rogu formularza.
10. System przeładuje stronę, a dane powinny być zaktualizowane.

Zakładki formularza
Formularz pacjenta posiada aktualnie 3 zakładki. Poniżej opisane zostały rodzaje
gromadzonych danych w poszczególnych zakładkach oraz ich obligatoryjność lub nie.
Uwaga! W niedalekiej przyszłości zostanie uruchomiona 4-ta zakładka: “OIT” dotycząca
danych gromadzonych na Oddziale Intensywnej Terapii.
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Zakładka: Dane podstawowe
Zakładka przedstawia obligatoryjne dane, które należy uzupełnić w dniu przyjęcia pacjenta
do szpitala oraz część z nich uzupełniać codziennie.
W zakładce tej uzupełniamy jeden raz:
- datę przyjęcia do szpitala
- miejsce przyjęcia (izolatorium, oddział inny niż OIT, Oddział Intensywnej Terapii)
- data wyniku testu na COVID-19 przed hospitalizacją
- wynik testu na COVID-19 przed hospitalizacją
W zakładce tej uzupełnianym dane codziennie:
- wynik testu na COVID-19 - jeżeli zlecony został w trakcie hospitalizacji
- aktualne miejsce pobytu pacjenta będącego pod opieką szpitala (Izolatorium, Oddział
inny niż OIT, Oddział Intensywnej Terapii) - jeżeli miejsce uległo zmianie.
- skala MEWS - stan pacjenta, wyliczony i wprowadzony ręcznie lub wyliczony w
systemie na podstawie podanych parametrów medycznych pacjenta (temperatura,
ilość oddechów / min, ciśnienie skurczowe, tętno, skala AVPU)
- informacja czy pacjent został podłączony / odłączony od respiratora
- informacja czy pacjent został podłączony / odłączony od ECMO

Data przyjęcia do szpitala
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Pole typu “Data i czas”.
Pole oznacza datę i godzinę przyjęcia pacjenta do szpitala lub do izolatorium.

Przyjęto na
Pole typu “Lista rozwijana”
Pole pozwala wskazać miejsce, do którego przyjęto pacjenta: czy do Izolatorium, czy na
oddział inny niż OIT, czy być może od razu na Oddział Intensywnej Terapii.
Domyślną wybraną wartością w tym polu jest: “Oddział inny niż OIT”. Jeżeli przyjmujesz
pacjenta na Oddział inny niż OIT, nie musisz zmieniać tej wartości.
Uwaga! Jeżeli w toku hospitalizacji pacjenta zmianie ulegnie jego miejsce pobytu, np. zostanie
przeniesiony na OIT, zmiany dokonujemy w innym polu: Miejsce Pobytu znajdującym się na
osi czasu.

Data wyniku testu na COVID-19 przed hospitalizacją
Pole typu “Data i czas”.
W przypadku gdy pacjent miał realizowany test na COVID-19 przed hospitalizacją - należy
podać datę uzyskania wyniku. Jeżeli w wyniku brakuje godziny, można podać dowolną
godzinę (np. godzinę wprowadzenia wartości).
Pusta data wymaga wskazania w polu wyniku testu wartości “NA” (ang. Not Available) .
Data wypełniona wymaga wskazania w polu wyniku testu wartości innej niż “NA”.

Wynik testu na COVID-19 przed hospitalizacją
Pole typu “Lista rozwijana”
Pole oznaczające wynik testu na COVID-19:
- pozytywny
- negatywny
- nierozstrzygający
- NA
Wprowadzona wartość “NA” wymusza usunięcie daty wyniku testu.
Wprowadzona wartość inna niż “NA” wymusza wprowadzenie daty wyniku testu.

Dane - oś czasu
Funkcjonalność osi czasu umożliwia w prosty sposób odznaczanie zdarzeń, które zaszły
podczas hospitalizacji pacjenta.
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
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W miarę upływu czasu, na wskazanej osi będą pojawiać się kolejne dni hospitalizacji danego
pacjenta, począwszy od pierwszego dnia hospitalizacji, a kończąc na dniu, w którym
oznaczono koniec hospitalizacji.
Każdy wiersz na osi czasu reprezentuje inne zdarzenie. W przypadku zakładki “Dane
podstawowe” rejestracja wskazanych zdarzeń jest obligatoryjna:

Zlecenie testu na COVID-19
Pole typu “Zlecenia testów COVID-19 ”
W tym miejscu automatycznie pojawiają się zdarzenia związane ze zleceniem testu na
COVID-19 tj. data zlecenia testu, data przyjęcia testu przez laboratorium i data wykonania
testu. Dane są prezentowane w formie zdarzenia ciągłego w czasie obejmującego okres od
zlecenia do otrzymania wyniku. Zlecone testy COVID-19 dzięki integracji z systemem EWP są
automatycznie przesyłane do laboratorium. Wynik testu uzyskany w laboratorium będzie
automatycznie zwracany z systemu EWP i prezentowany w rejestrze.
Funkcjonalność ta zastępuje ręczne wpisywanie wyniku testu na COVID-19.
Wynik testów na COVID-19
Pole typu “Wyniki testów na COVID-19”
Pole prezentuje wyniki zleceń testów na COVID-19 uzyskane automatycznie z laboratorium
poprzez zintegrowany z rejestrem system EWP.
Pierwotnie w tym miejscu oznaczało się ręcznie WYNIKI TESTU na COVID-19, które zostały
zlecone w trakcie hospitalizacji tj dzień otrzymania wyniku oraz uzyskany wynik:
- pozytywny
- negatywny
- nierozstrzygający
Dane te są obligatoryjne i powinny być wypełniane w dniu ich zaistnienia.
.
Miejsce Pobytu
Pole typu “Miejsce Pobytu”
Oznaczenie punktu w czasie, które wskazuje na aktualne miejsce pobytu pacjenta w ramach
hospitalizacji lub pobytu w izolatorium. Dopuszczalne wartości to:
- Izolatorium
- Oddział inny niż OIT
- Oddział Intensywnej Terapii
Znacznik jest ciągły i należy go zaktualizować w chwili dokonania przeniesienia pacjenta na

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
Dokumentacja użytkowa wersja 1.1.0 z dnia 11.05.2020

strona 33 z 86

inny rodzaj miejsca pobytu.

MEWS
Skala MEWS to podstawowy parametr stanu pacjenta. Jest to element obligatoryjny, który
należy wypełniać co najmniej jeden raz dziennie.
Na osi wyświetla się liczba punktów uzyskanych przez pacjenta oraz kolor oznaczający
zdefiniowany stan pacjenta zgodnie z wytycznymi (stabilny bezobjawowy [0 pkt], stabilny z
objawami [1-2 pkt], niestabilny klinicznie [3-4 pkt], stan krytyczny [5+ pkt]).
Jeżeli nie wprowadzono skali w danym dniu, na osi pojawia się szare pole z literą X.
Skala MEWS opiera się na 5-ciu parametrach:
- temperatura pacjenta
- tętno pacjenta
- ciśnienie skurczowe
- liczba oddechów / minutę
- skala AVPU
Skalę MEWS możemy wprowadzić bezpośrednio z osi czasu (jeżeli nie jest wypełniona),
klikając na dany dzień w którym widnieje szary symbol X. Po kliknięciu pojawi się formularz, w
którym możemy oznaczyć wartość skali (o ile uprzednio została ona ręcznie wyliczona) na
suwaku i poprzez kliknięcie zielonego przycisku “Dodaj powyższy MEWS”.
Skalę możemy także wyliczyć automatycznie poprzez wprowadzenie wskazanych powyższej
parametrów używając odpowiednio “suwaków” oraz “wyborów jednokrotnych” i klikając zielony
przycisk “Zapisz parametry i wylicz MEWS”
Czym jest skala AVPU?
Skala AVPU to schemat kolejno ocenianych reakcji na bodźce zewnętrzne, stosowany w celu
oceny stanu przytomności poszkodowanego/chorego. Stosowane w niej litery oznaczają:
●
●
●
●

A (Alert) – przytomny, skupia uwagę
V (Verbal) – reaguje na polecenia głosowe
P (Pain) – reaguje na bodźce bólowe
U (Unresponsive) – nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce.

Schemat AVPU jest stosowany we wstępnej ocenie stanu przytomności.

Wentylacja inwazyjna (respirator)
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Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
zastosowaniu wentylacji inwazyjnej czyli podłączenia do respiratora.
Jest to informacja obligatoryjna, która powinna być aktualizowana bez zbędnej zwłoki po
zaistnieniu określonego zdarzenia.
ECMO
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podłączeniu go do ECMO.
Jest to informacja obligatoryjna, która powinna być aktualizowana bez zbędnej zwłoki po
zaistnieniu określonego zdarzenia.

Zakładka: Dane szczegółowe

Zakładka przedstawia nieobligatoryjne dane, które należy uzupełniać codziennie.
Uwaga! W zakładce tej można też uzupełniać dane obligatoryjne zamieszczone w zakładce:
Dane podstawowe.
W zakładce tej uzupełniamy jeden raz (nieobligatoryjnie):
Wywiad podczas przyjęcia pacjenta w którym odznaczamy:
- choroby współistniejące (przed hospitalizacją)
- objawy podczas przyjęcia
- przyjmowane leki (przed hospitalizacją)
- używki (ostatni miesiąc)
W zakładce tej uzupełniamy dane codziennie:
- Dane obligatoryjne z zakładki Dane podstawowe
- wynik testu na COVID-19 - jeżeli zlecony został w trakcie hospitalizacji
- aktualne miejsce pobytu pacjenta będącego pod opieką szpitala (Izolatorium,
Oddział inny niż OIT lub Oddział Intensywnej Terapii)
- skala MEWS - stan pacjenta, wyliczony i wprowadzony ręcznie lub wyliczony w
systemie na podstawie podanych parametrów medycznych pacjenta
(temperatura, ilość oddechów / min, ciśnienie skurczowe, tętno, skala AVPU)
- informacja czy pacjent został podłączony / odłączony od respiratora
- informacja czy pacjent został podłączony / odłączony od ECMO
- Dane nieobligatoryjne:
- Monitoring - 2-3 razy dziennie (temperatura, ilość oddechów / min, ciśnienie
skurczowe, tętno, skala AVPU)
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-

-

Datę wykonania badań obrazowych + informacja czy uwidoczniono zmiany
chorobowe, czy nie
Informację o zastosowaniu lub zakończeniu tlenoterapii
Informację o zastosowaniu lub zakończeniu wentylacji nieinwazyjnej
Informację o zastosowaniu lub zakończeniu stosowania konkretnych leków:
- Lapinawir / ritonawir
- Chlorochina
- Hydroksychlorochina
- Remdesivir
- Tocilizumab
Informację o zastosowaniu lub zakończeniu stosowania antybiotykoterapii

Dane obligatoryjne z tej zakładki są tożsame z danymi obligatoryjnymi opisanymi w zakładce
“Dane podstawowe”
Pozostałe dane są nieobligatoryjne, jednak ich wprowadzenie będzie miało pozytywny wpływ
na opracowanie lepszych metod i wytycznych w postępowaniu z epidemią. Uprzejmie prosimy
o ich uzupełnianie w miarę swoich możliwości. Przypominamy także, że dane te mogą stać się
obligatoryjne, a ich wprowadzenie może być wymagane wstecznie.

Wywiad podczas przyjęcia pacjenta
Informacje te powinny być standardowo zebrane podczas przyjmowania pacjenta do szpitala.
Dane te nie są obligatoryjne, jednak z punktu widzenia epidemiologicznego bardzo istotne.
Prosimy uzupełnić je w miarę swoich możliwości.
Uwaga! Wywiad domyślnie jest zwinięty, ponieważ wprowadza się go jednokrotnie. W celu
uzupełnienia danych prosimy, będąc na otwartej zakładce “Hospitalizacja” przy pozycji
“Wywiad podczas przyjęcia pacjenta”, kliknąć w granatowy przycisk “Zwiń / rozwiń”.

Choroby współistniejące
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Pole zawiera listę wybranych chorób przewlekłych oraz takich, które mogą mieć znaczenie w
kontekście podawanych pacjentowi leków.Ważne, by choroby były zdiagnozowane przed
hospitalizacją. Istnieje możliwość dodania wielu wpisów.
Uwaga! W przypadku występowania chorób innych niż wskazane, należy także zaznaczyć
pozycję “Inne przewlekłe choroby”.

Objawy podczas przyjęcia
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Lista znanych objawów, lub objawów, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2. Wybór jest wielokrotny.
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W przypadku występowania innych objawów niż wskazane, nie odznaczamy ich.

Przyjmowane leki
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Lista wybranych leków lub grup leków, które potencjalnie mogą mieć wpływ na proces
leczenia, reakcję na inne leki podawane w trakcie leczenia lub skutek oddziaływania wirusa
SARS-CoV-2 na organizm, który przyjmuje wskazane leki. Informacja dotyczy leków
przyjmowanych przez pacjenta przed hospitalizacją. Wybór jest wielokrotny.
W przypadku przyjmowania innych leków, nie odznaczamy ich.

Używki
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Jeżeli w ciągu ostatniego miesiąca pacjent przyjmował jedną lub więcej ze wskazanych
używek odznaczamy je. Wybór jest wielokrotny.

Dane - oś czasu
Dane na osi czasu umożliwiają w prosty sposób odznaczanie zdarzeń, które zaszły podczas
hospitalizacji pacjenta.
W miarę upływu czasu, na wskazanej osi będą pojawiać się kolejne dni hospitalizacji danego
pacjenta począwszy od pierwszego dnia hospitalizacji, kończąc na dniu, w którym oznaczono
koniec hospitalizacji.
Każdy wiersz na osi czasu reprezentuje inne zdarzenie. W przypadku zakładki “Dane
podstawowe” rejestracja wskazanych zdarzeń jest obligatoryjna. W przypadku zakładki
Hospitalizacja, rejestracja wskazanych zdarzeń, z wyłączeniem zdarzeń z poprzedniej
zakładki, nie jest obligatoryjna.:

Monitorowanie
Pole informacyjne, które wyświetla informację o dniu oraz godzinie, w której dokonano
pomiarów monitorujących stan pacjenta.
Pomiary monitorujące stan pacjenta wprowadza się w oddzielnej części formularza tj.:
“Badania, obserwacje i monitorowanie”.
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Uwaga! Kliknięcie w danym dniu i wybranej godzinie, przeniesie ekran do wprowadzenia
wskazanych pomiarów ustawiając automatycznie wybraną datę i godzinę w odpowiednim
formularzu.
Badania obrazowe
Pole typu “Zdarzenie punktowe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole na osi czasu wskazuje datę i czas wykonania jednego z czterech badań obrazowych:
RTG, MRI, USG lub ECHO. Wszystkie 4 typy badań zostały wymienione w wytycznych
leczenia zakażenia kornawirusem. Oprócz informacji o wykonaniu badania, należy oznaczyć
czy badanie wykazało zmiany, czy nie.
Tlenoterapia
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
zastosowaniu tlenoterapii.

Wentylacja nieinwazyjna
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
zastosowaniu terapii wentylacją nieinwazyjną (np. zastosowaniem masek twarzowych,
nosowych lub ustników).

Leki: Lapinawir/ritonawir
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu zgodnie z zaleceniami wskazanego leku.

Leki: Chlorochina
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu zgodnie z zaleceniami wskazanego leku.
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Leki: Hydroksychlorochina
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu zgodnie z zaleceniami wskazanego leku.
Leki: Remdesivir
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu zgodnie z zaleceniami wskazanego leku.

Leki: Tocilizumab
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu zgodnie z zaleceniami wskazanego leku.

Leki: Antybiotykoterapia
Pole typu “Zdarzenie ciągłe w czasie”
Informacja nieobligatoryjna.
Pole oznacza punkt uruchomienia, trwania oraz zakończenia terapii pacjenta polegającej na
podawaniu jakiegokolwiek leku z grupy antybiotyków.

Badania, obserwacje i monitorowanie
Badania i pomiary, które zgodnie z zaleceniami powinny być wykonywane co najmniej 2 razy
na dobę, a w przypadku pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii na bieżąco. Zaleca się, by
uzupełniać te dane w systemie 2 razy na dobę oraz w przypadku nagłej zmiany stanu
pacjenta.
Część tych danych wymagana jest do automatycznego wyliczenia skali MEWS, określonej w
wytycznych. Część danych jest dodatkowa, przydatna przy wyliczeniach innych skal lub
ocenie stanu zdrowia poszczególnych pacjentów.
Uwaga! W przypadku wystąpienia wartości mniejszych lub większych niż wskazane zakresy
wprowadzamy odpowiednio minimalny lub maksymalny zakres.
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Data badania
Pole typu “Data i czas”.
Pole wymagane do obliczenia MEWS (wskazanie którego dnia i czasu dotyczy).
Temperatura
Pole typu “Suwak”
Pole wymagane do obliczenia MEWS.
Temperatura ciała liczona w ⁰C z dokładności do jednego miejsca po przecinku.
Zakres danych: 30 - 42 stopni Celsjusza.
Tętno
Pole typu “Suwak”
Pole wymagane do obliczenia MEWS.
Puls / tętno
Zakres danych: 30-130 uderzeniach serca / minutę.
Ciśnienie skurczowe
Pole typu “Suwak”
Pole wymagane do obliczenia MEWS.
Ciśnienie wywierane przez krew na ścianki największych tętnic podczas ich napełniania przez
mięsień sercowy liczone w mmHg.
Zakres danych: 60-200 mmHg.
Ciśnienie rozkurczowe
Pole typu “Suwak”
Pole dodatkowe.
Ciśnienie wywierane przez krew na ścianki największych tętnic podczas spoczynku mięśnia
sercowego liczone w mmHg.
Zakres danych: 60-200 mmHg.
Oddechy / min
Pole typu “Suwak”
Pole wymagane do obliczenia MEWS.
Liczba oddechów wykonywanych przez pacjenta w ciągu jednej minuty.
Zakres danych 5-30 oddechów / minutę.
Saturacja SpO2
Pole typu “Suwak”
Pole dodatkowe.
Wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem.
Zakres danych: 75-100 %.
Wydalanie moczu
Pole typu “Wybór jednokrotny”
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Pole dodatkowe.
Ilość wydalanego moczu przez pacjenta liczona w ml/kg/h gdzie ml to ilość wydalanego moczu
a kg to masa ciałapacjenta.
Zakres danych: brak wydalania >0.5 ml/kg/h.
Skala AVPU
Pole typu “Wybór jednokrotny”
Pole wymagane do obliczenia MEWS.
Ocena świadomości pacjenta w skali AVPU.

Zakładka: Zakończenie Opieki
Zakładka zawiera obligatoryjne dane, które należy uzupełnić w chwili zakończenia opieki.
Dane gromadzone w tej zakładce to:
- Data zakończenia opieki
- Informacja o tym jak zakończyła się opieka (Wypis do domu, przeniesienie do innego
podmiotu leczniczego, przeniesienie na inny oddział (zakończenie leczenia w kierunku
COVID), przeniesienie do placówki opieki długoterminowej, zgon pacjenta)
- Uwagi i zalecenia do wypisu (wybór z listy)
- Powikłania zaistniałe podczas hospitalizacji
- Karta zgonu pacjenta zawierająca:
- Bezpośrednią przyczynę zgonu
- Wtórne przyczyny zgonu
- Wyjściowe przyczyny zgony
- Informacje na temat sekcji zwłok
- Inne istotne informacje
- Informację kontaktowe do osoby, z którą może skontaktować się Ministerstwo
Zdrowia w sprawach dotyczących zgonu i przyczyn zgonu pacjenta

Zakończenie opieki
Data zakończenia opieki
Pole typu “Data i czas”.
Pole obligatoryjne.
Reprezentuje datę i czas wypisania pacjenta ze szpitala, lub w przypadku jego zgonu,
reprezentuje datę i czas zgonu.

Sposób zakończenia opieki
Pole typu “Wybór jednokrotny”.
Pole obligatoryjne
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Pole określa jak zakończyła się hospitalizacja pacjenta. Do wyboru 4 pozycje:
- przeniesienie pacjenta na inny oddział (zakończenie leczenia w kierunku COVID),
- przeniesienie do innego szpitala,
- przeniesienie pacjenta do placówki opieki długoterminowej,
- wypisanie pacjenta do domu,
- wypisanie do izolacji domowej (zakażony),
- zgon pacjenta,

Uwagi do wypisu
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Pole obligatoryjne
Pole określa czy wypisany pacjent wymaga szczególnej uwagi lub zastosowania określonej
terapii:
- wymaga terapii nerkozastępczej
- wymaga tlenoterapii
- upośledzenie zdolności do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego
w porównaniu ze stanem przed zachorowaniem na COVID-19

Powikłania
Pole typu “Wybór wielokrotny”
Pole obligatoryjne
Pole określa zaistniałe powikłania w wyniku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stosowania
poszczególnych terapii nieinwazyjnych, inwazyjnych lub lekoterapii.

Zgon pacjenta
Wymagane wyłącznie w przypadku zgonu pacjenta.
Bezpośrednią przyczynę zgonu
Pole typu “Lista rozwijana z wyszukiwaniem”
Pole obligatoryjne w przypadku zgonu pacjenta.
Pole do wskazania przyczyny zgony w notacji ICD10.
Pole umożliwia wyszukiwanie ze słownika.
Wtórne przyczyny zgonu
Pole typu “Lista rozwijana z wyszukiwaniem wielokrotnego wyboru”
Pole obligatoryjne w przypadku zgonu pacjenta.
Pole do wskazania przyczyny zgony w notacji ICD10.
Pole umożliwia wyszukiwanie ze słownika.
Pole umożliwia oznaczenie kilku przyczyn.
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Wyjściowe przyczyny zgony
Pole typu “Lista rozwijana z wyszukiwaniem wielokrotnego wyboru”
Pole obligatoryjne w przypadku zgonu pacjenta.
Pole do wskazania przyczyny zgony w notacji ICD10.
Pole umożliwia wyszukiwanie ze słownika.
Pole umożliwia oznaczenie kilku przyczyn.

Czy była przeprowadzona sekcja zwłok lub inne badania post mortem?
Pole typu “Wybór jednokrotny”.
Pole obligatoryjne w przypadku zgonu pacjenta.
Wybór: TAK / NIE

Czy przyczyna zgonu uwzględnia wyniki sekcji zwłok?
Pole typu “Wybór jednokrotny”.
Pole obligatoryjne w przypadku zgonu pacjenta.
Wybór: TAK / NIE

Inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu
Pole typu “Obszar tekstowy”
Pole nieobowiązkowe.
Pole umożliwia wprowadzenie dowolnej zawartości tekstowej przez lekarza, wskazującej na
ewentualne inne okoliczności zgonu pacjenta.

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat zgonu
Pole typu “Obszar tekstowy”
Pole obowiązkowe w przypadku zgonu pacjenta.
Pole umożliwia wprowadzenie dowolnej zawartości tekstowej przez lekarza, wskazującej
osobę, która jest odpowiedzialna za wypisanie karty zgonu lub jest osobą wskazaną do
kontaktu dla Ministerstwa Zdrowia w celu przekazania ewentualnych dodatkowych informacji
na temat okoliczności zgonu.
Numer tel. kontaktowego do osoby odpowiedzialnej
Pole typu “Obszar tekstowy”
Pole obowiązkowe w przypadku zgonu pacjenta.
Pole umożliwia wprowadzenie dowolnej zawartości tekstowej przez lekarza, wskazującej
kontakt do osoby - numer telefonu lub numery telefonów, która jest odpowiedzialna za
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wypisanie karty zgonu lub do osoby wskazanej do kontaktu dla Ministerstwa Zdrowia w celu
przekazania ewentualnych dodatkowych informacji na temat okoliczności zgonu.

Wprowadzanie poszczególnych typów danych
Data
W celu wprowadzenia danych lub ich modyfikacji należy kliknąć na pole. Pojawi się okienko
wyboru daty. Należy wybrać odpowiednią datę klikając w wybrany dzień. Po kliknięciu daty
wybrana data zostanie wprowadzona w pole.
System automatycznie zapisze dokonane zmiany.

Data i czas
W celu wprowadzenia danych lub ich modyfikacji należy kliknąć na pole. Pojawi się okienko
wyboru daty. Należy wybrać datę a następnie kliknąć “OK”. Następnie pojawi się okienko
wyboru godziny. Po wybraniu odpowiedniej godziny należy kliknąć “OK”. Następnie pojawi się
okienko wyboru minuty. Po wybraniu minuty, należy kliknąć “OK”. Po tej akcji nowa data
zostanie wprowadzona w wybrane pole.
System automatycznie zapisze dokonane zmiany.

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
Dokumentacja użytkowa wersja 1.1.0 z dnia 11.05.2020

strona 44 z 86

Lista rozwijana
Aby zmodyfikować wartość pola, kliknij na nie. Rozwinie się dostępna lista pojedynczego
wyboru. Aby wybrać wartość, kliknij w odpowiednią pozycję.
System automatycznie zapisze dokonane zmiany.

Lista rozwijana z wyszukiwaniem
Aby zmodyfikować wartość pola, kliknij na nie. Pokaże się pole, w które masz możliwość
wpisania wyszukiwanej frazy. Zacznij pisać. Jeżeli system znajdzie szukaną wartość, wyświetli
ją poniżej. Aby ją wybrać, kliknij na nią myszką lub zaznacz ją przy pomocy strzałek i klawisza
ENTER.
System automatycznie zapisze dokonane zmiany.
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Lista rozwijana z wyszukiwaniem wielokrotnego wyboru
Aby zmodyfikować wartość pola, kliknij na nie. Pokaże się pole, w które masz możliwość
wpisania wyszukiwanej frazy. Zacznij pisać. Jeżeli system znajdzie szukaną wartość, wyświetli
ją poniżej. Aby ją wybrać, kliknij na nią myszką lub zaznacz ją przy pomocy strzałek i klawisza
ENTER.
Każdy dodany w ten sposób rekord zostanie dopisany do bazy.
Rekordy dodane będą widoczne pod polem wyboru.
Możesz je usunąć klikając w ikonę X znajdującą się z ich lewej strony.
System automatycznie zapisze dokonane zmiany.

Wybór jednokrotny
Pole typu radio - wizualne kółko, które umożliwi wybór jednokrotny wskazanych pozycji,
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możliwych do wyboru i z góry określonych dla użytkownika. Aby wybrać wskazane pole,
należy kliknąć na wybrany tekst. Wybranie każdego kolejnego tekstu odznacza wcześniej
wybraną pozycję.
System zapisuje automatycznie każdą zmianę takiego pola.

Wybór wielokrotny
Pole typu checkbox - wizualny kwadrat, które umożliwi wybór wielokrotny wskazanych pozycji,
możliwych do wyboru i z góry określonych dla użytkownika. Aby wybrać wskazane pole,
należy kliknąć na wybrany tekst. Wybranie każdego kolejnego tekstu pozostawia wcześniej
wybrane pozycje.
Aby odznaczyć wybraną pozycję, należy ponownie kliknąć na zaznaczoną pozycję.
System zapisuje automatycznie każdą zmianę takiego pola.

Pole tekstowe
Pole umożliwiające wprowadzenia dowolnej lub określonej (np. cyfry) wartości w polu
tekstowym. Aby je zmodyfikować należy na nie kliknąć i wprowadzić żądaną wartość.
System zapisuje zmianę pola po kliknięciu myszką w obszar na ekranie znajdujący się poza
wskazanym polem - np. inne pole.
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Obszar tekstowy
Pole umożliwiające wprowadzenia dowolnej wartości w polu tekstowym. Aby je zmodyfikować
należy na nie kliknąć i wprowadzić żądaną wartość.
System zapisuje zmianę obszaru tekstowego po kliknięciu myszką w obszar na ekranie
znajdujący się poza wskazanym polem - np. inne pole.

Suwak
Pomocniczy element nawigacyjny, umożliwiający wprowadzenia wartości liczbowej w pole
tekstowe, na podstawie pozycji suwaka.
Aby zmodyfikować pole tekstowe, do którego podłączony jest suwak, można:
- wprowadzić wartość z klawiatury tak jak dla pola tekstowego, lub
- przesunąć suwak na wybraną pozycję: naciśnij lewy przycisk myszy (nie puszczając)
na suwaku, przeciągnij go na wybraną pozycję, puść lewy przycisk myszy,
- kliknij na skalę suwaka, aby przesunąć suwak w to miejsce
System zapisuje automatycznie każdą zmianę takiego pola.
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Zlecenie testu na COVID-19
Pole na osi czasu prezentujące daty złożenia zlecenia, datę uzyskania wyniku.

Aby uzyskać zlecenie należy kliknąć link “Zleć test na COVID-19”

W przypadku wprowadzania danych lekarza możemy:
- wybrać z listy lekarza, który jest już wprowadzony w systemie KRP (lekarz z danej jednostki
wpisany jako użytkownik) albo
- wprowadzić nowego lekarza
Po przejściu do części “Dane zlecenia” należy wybrać pole “Lekarz zlecający” i wyszukać
lekarza.

Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać widnieje na liście rozwijalnej należy zweryfikować czy
widoczne prawo wykonywania zawodu (PWZ) zgadza się z PWZ na skierowaniu. Jeśli tak to
można wybrać lekarza jako zlecającego.
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Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać nie widnieje na liście rozwijalnej należy wybrać pole
“Dodaj nowego lekarza”. Po tym wyborze rozwiną się dodatkowe pola, w których należy
uzupełnić dane lekarza. UWAGA - wszystkie pola danych lekarza są wymagalne. Jeśli dane
na dokumencie, z którego są przepisywane dane są nieczytelne lub ich nie ma to należy
skontaktować się ze zleceniodawcą w celu uzgodnienia danych.

Ostatnim etapem dodanie zlecenia jest wprowadzenie danych zlecenia. Na potrzeby
ewentualnej integracji między systemami IT wprowadzone zostało pole “ID zlecenia”, które
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oznacza identyfikator danego zlecenia w systemie szpitalnym, którego używa dana jednostka.
Pole nie jest wymagane.
Wymaganą daną dotyczącą zlecenia jest data zlecenia.
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych pól możesz dodać zlecenie.
Po zatwierdzeniu danych następuje proces weryfikacji zlecenia.

Dane są prezentowane na osi czasu w formie zdarzenia ciągłego w czasie obejmującego
okres od zlecenia do otrzymania wyniku.

Zlecone testy COVID-19 dzięki integracji z systemem EWP są automatycznie przesyłane do
laboratorium. Wynik zostanie zaprezentowany na osi czasu w polu “Wyniki testów na
COVID-19”
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Wyniki testów na COVID-19
funkcjonalność aktualna
Pole na osi czasu prezentujące datę uzyskania wyniku oraz wynik testu na obecność wirusa
COVID-19. Prezentowane wyniki mogą przyjmować wartości:
- pozytywny
- negatywny
- nierozstrzygający

funkcjonalność poprzednia
Pole na osi czasu umożliwiające ręczne oznaczenie daty uzyskania wyniku oraz wyniku testu
na obecność wirusa COVID-19.
Na osi czasu w wierszu COVID-19, w kolumnie określającej wybrany dzień kliknij
podświetlone pole. Po kliknięciu pojawi się opcja wyboru wyniku testu:
- pozytywny
- negatywny
- nierozstrzygający
Po wybraniu wyniku, system zapisze zmiany i wyświetli odpowiednią ikonę określającą status.
Aby zmodyfikować wprowadzony wynik, należy usunąć poprzednio wprowadzony w danym
dniu. Aby usunąć wynik, należy ponownie kliknąć w już wprowadzony wynik i zatwierdzić chęć
jego usunięcia.
Jeśli kliknięto w pole przez przypadek, w celu ukrycia opcji do wyboru należy przycisnąć
przycisk na klawiaturze: “ESC” - lewy górny róg klawiatury (pierwszy przycisk na klawiaturze)
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Miejsce pobytu
Wiersz określający aktualne miejsce pobytu pacjenta w trakcie hospitalizacji. Pacjent może
znajdować się w jednym z trzech typów miejsc zaznaczonych na osi różnymi kolorami:
- Izolatorium (kolor zielony)
- Oddział inny niż OIT (kolor niebieski)
- Oddziale Intensywnej Terapii (kolor czerwony)
Aby zmienić lokalizację, najedź na wybrany dzień oraz wybraną godzinę (po najechaniu
pokaże się pionowa linia czasu z wpisaną godziną na czerwono), a następnie kliknij na
wybranym terminie. Po kliknięciu pojawi się możliwość wyboru lokalizacji pacjenta. Wybranie
innej lokalizacji wprowadzi w danym miejscu punkt w czasie i zmieni kolor na osi czasu na
odpowiadający wybranemu miejscu hospitalizacji.
Jeżeli popełniono błąd, można ponownie kliknąć w miejsce zmiany i wybrać inne miejsce
hospitalizacji. Wybranie tego samego miejsca hospitalizacji co poprzedzający okres, usunie
punkt w czasie i zamieni okres następujący na okres poprzedzający. Zaleca się przećwiczenie
wprowadzania tych danych w module szkoleniowym.
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Zdarzenie ciągłe w czasie
Wiersz określający zastosowanie wybranej terapii (np. podłączenie do urządzenia czy
podawanie określonych leków) w czasie. Pole określa początek, okres trwania oraz
zakończenie danej terapii.
Aby “uruchomić” wskazaną terapię, najedź kursorem myszki na pustą kolumnę określającą
wybrany dzień rozpoczęcia terapii oraz na odpowiednią datę i godzinę (po najechaniu pokaże
się pionowa linia czasu z wpisaną godziną na czerwono), a następnie kliknij na wybranym
terminie.
Po kliknięciu system automatycznie rozpocznie terapię w wybranym dniu i godzinie.
Jeżeli chcesz zakończyć stosowanie wybranej terapii, najedź na “zajętą” kolumnę określającą
wybrany dzień zakończenia terapii oraz na wybraną godzinę (po najechaniu pokaże się
pionowa linia czasu z wpisaną godziną na czerwono), a następnie kliknij na wybranym
terminie.
System w tym miejscu oznaczy zakończenie terapii.

Jeśli się pomyliłeś i chcesz zmienić termin zakończenia terapii lub przywrócić jej trwanie, kliknij
w miejsce zakończenia terapii - system usunie ten punkt w czasie pozostawiając terapię
niezakończoną..
Analogicznie - jeśli się pomyliłeś i chcesz usunąć rozpoczętą terapię, kliknij w miejsce
rozpoczęcia terapii.
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Zdarzenie punktowe w czasie
Zdarzenie punktowe w czasie to zdarzenie na osi czasu, które ma charakter jednorazowy,
nieciągły.
Zobrazowane są poprzez pionową linię oznaczającą dzień i godzinę ich zaistnienia,
najczęściej połączoną z ikoną obrazującą jakiś typ zdarzenia.
Aby dodać zdarzenie punktowe w czasie (np. badanie obrazowe) najedź kursorem myszki na
kolumnę określającą wybrany dzień i godzinę zdarzenia (po najechaniu pokaże się pionowa
linia czasu z wpisaną godziną na czerwono), a następnie kliknij na wybranym terminie.
Część takich zdarzeń posiada dodatkowe pola wyboru np. typ badania obrazowego lub wynik
takiego badania. W takim przypadku wyświetli się odpowiednie menu, które umożliwi
wprowadzenie typu zdarzenia.
W przypadku, w którym taki wybór nie będzie konieczny, system po prostu doda zdarzenie do
bazy danych bez prezentowania dodatkowych menu wyboru.
Jeśli się pomyliłeś i chcesz usunąć wprowadzone zdarzenie, kliknij ponownie na wybraną
ikonę w czasie i potwierdź chęć usunięcia zdarzenia.

Informacja wizualna
Niektóre kolumny i wiersze na osi czasu mają wyłącznie funkcję informacyjną. Nie są
interaktywne i nie da się nic z nimi zarobić.

Uwaga! Automatyczne zapisywanie zmian nie dotyczy elementów, do których zostały
dopisane przyciski akcji np. dodawania parametrów monitoringu, dodawanie pacjenta lub
edycja jego danych, dodawanie MEWS.
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ROLA “ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI”
Co robi użytkownik w ramach roli Zarządzanie Zleceniami
Uprawnienia w ramach roli Zarządzanie zleceniami umożliwiają pełną obsługę testów na
COVID-19 zlecanych do medycznego laboratorium diagnostycznego wykonującego
diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 jest
zintegrowany z systemem Ewidencja Wjeżdżających do Polski (EWP), który wspiera pracę
laboratoriów wykonujących testy diagnostyczne. Obsługa testów w ramach roli Zarządzanie
zleceniami obejmuje także całą logistykę związaną z testem tj.:
- zlecenie testu,
- rejestrację pobrania próbki,
- rejestrację zleceń w systemie EWP - wysyłka elektronicznych zleceń,
- wybór laboratorium, wykonującego zlecenie,
- monitorowanie statusu realizacji zlecenia,
- podgląd wyników testów.
Przyjęto, że użytkownik posiadający rolę Zarządzanie zleceniami koordynuje fizyczną wysyłkę
wymazów do laboratorium, ponieważ posiada pełną wiedzę o ilości pobranych próbek oraz
dostępnych laboratoriów
W zależności od wewnętrznej organizacji danej jednostki użytkownik w ramach roli
Zarządzanie zleceniami może:
- wprowadzić dane całego zlecenia lub
- uzupełnić wyłącznie dane powstające na poziomie pobierania próbki tj. datę i godzinę
pobrania próbki,
Użytkownik pracuje na 4 głównych zakładkach:
- “Zlecone” - pokazuje wszystkie złożone zlecenia przed pobraniem
- “Pobrane” - lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania PCR przed
wysłaniem do laboratorium.
- “Oczekujące na wynik” - lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania
PCR po przesłaniu do systemu elektronicznego laboratoriów
- “Zrealizowane” - lista zleceń, dla których zostały przesłane wyniki z laboratorium.
Domyślnie prezentowana jest zakładka “Zlecone”
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Wprowadzanie danych zlecenia
Wprowadzenie zlecenia w punkcie pobrań ma miejsce z przypadku, jeśli:
- w danej jednostce przyjęto w ramach obiegu dokumentów, że zlecenie na test jest
wprowadzane na poziomie roli Zarządzanie zleceniami,
- zlecenie nie zostało złożone w systemie KRP przez lekarza użytkownika o
uprawnieniach Personel,
- pacjent jest pacjentem danej jednostki a nie jest hospitalizowany np. jest to pacjent
Izby Przyjęć

Dodanie nowego zlecenia
Wprowadzenie całego zlecenia rozpoczyna się po kliknięciu w klawisz “Dodaj zlecenie”
COVID” na górnej belce systemu.
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Dodanie nowego zlecenia polega na wprowadzeniu ze skierowania danych pacjenta oraz
danych lekarza. Jeśli dane są już dostępne w systemie zostaną one wprowadzone
automatycznie lub będą proponowane na danym etapie ich wprowadzania

Wprowadzenie danych pacjenta
Wprowadzenie danych pacjenta na poziomie roli Zarządzanie zleceniami przebiega na takich
samych zasadach jak wprowadzenie pacjenta do rejestru - zobacz punkt “Dodawanie pacjenta”
dla użytkownika Personel

Jeśli pacjent jest już wcześniej wpisany do rejestru to jego dane powinny wypełnić się
automatycznie.
Jeśli dane w systemie są niepełne, a znajdują się na zleceniu to proszę je uzupełnić - w
szczególności może to dotyczyć numeru telefonu pacjenta, który zgodnie z pierwszym
rozporządzeniem nie był wymagany.
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Wprowadzenie danych lekarza
W przypadku wprowadzania danych lekarza możemy:
- wybrać z listy lekarza, który jest już wprowadzony w systemie KRP (lekarz z danej jednostki
wpisany jako użytkownik) albo
- wprowadzić nowego lekarza
Po przejściu do części “Dane zlecenia” należy wybrać pole “Lekarz zlecający” i wyszukać
lekarza.

Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać widnieje na liście rozwijalnej należy zweryfikować czy
widoczne prawo wykonywania zawodu (PWZ) zgadza się z PWZ na skierowaniu. Jeśli tak to
można wybrać lekarza jako zlecającego.

Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać nie widnieje na liście rozwijalnej należy wybrać pole
“Dodaj nowego lekarza”. Po tym wyborze rozwiną się dodatkowe pola, w których należy
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uzupełnić dane lekarza. UWAGA - wszystkie pola danych lekarza są wymagalne. Jeśli dane
na dokumencie, z którego są przepisywane dane są nieczytelne lub ich nie ma to należy
skontaktować się ze zleceniodawcą w celu uzgodnienia danych.

Wprowadzenie danych zlecenia
Ostatnim etapem dodanie zlecenia jest wprowadzenie danych zlecenia. Na potrzeby
ewentualnej integracji między systemami IT wprowadzone zostało pole “ID zlecenia”, które
oznacza identyfikator danego zlecenia w systemie szpitalnym, którego używa dana jednostka.
Pole nie jest wymagane.
Wymaganą daną dotyczącą zlecenia jest data zlecenia.
Jeśli zlecenie jest wpisywane razem z pobraniem próbki np. na oddziale lub w punkcie pobrań,
czyli w miejscach, gdzie oprócz zlecenia znana jest data i godzina pobrania wymazu wówczas
można zaznaczając przy polu Data pobrania próbki checkbox “w tym samym terminie co data
zlecenia” ustalić datę pobrania taką samą jak data zlecenia.
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Jeśli data zlecenia jest inna niż data pobrania ale są one znane należy ustawić je zgodnie z
faktycznymi danymi z założeniem, że data zlecenia musi być wcześniejsza niż data pobrania.
Jeśli znamy tylko datę zlecenia a nie znamy daty pobrania należy wyczyścić datę w polu Data
pobrania próbki - po kliknięciu w datę pojawi się kalendarz, na którym należy wskazać opcję
wyczyść datę.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych pól i dat można zatwierdzić zlecenie.
Po zatwierdzeniu danych następuje proces weryfikacji zlecenia.

Uzupełnienie danych próbki
Wszystkie złożone zlecenia są prezentowane na liście “Zlecone”. Pacjenci na tej liście to
pacjenci, którzy są przygotowani do pobrania próbki. W przypadku pobrania próbki należy
odnaleźć pacjenta na liście i wybrać przycisk “Pobranie próbki”. W przypadku wprowadzenia
błędnego zlecenia istnieje możliwość usunięcie takiego zlecenia po wybraniu przycisku
“Usuń”.
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Uzupełnienie danych polega na dodaniu daty i godziny pobrania próbki oraz zaakceptowaniu
wpisu. UWAGA - domyślnie podaje się aktualna data i godzina, więc jeśli wpisy nie są robione
na bieżąco należy wpisać faktyczną datę pobrania próbki.

Po wpisaniu danych próbki i zaakceptowaniu dane zlecenie zostaje uaktualnione i
przeniesione z zakładki “Zlecone” do zakładki “Zlecenia pobrane”

Zlecenia pobrane
Zakładka “Zlecenia pobrane” to lista wszystkich zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do
badania PCR przed wysłaniem do laboratorium. Użytkownik może wyszukać
poszczególnych pacjentów lub zlecenie i zweryfikować poprawność zleceń.
LIsta zleceń pobranych może być segregowana po wszystkich kolumnach lub ograniczana
poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
W tym miejscu użytkownik może wykonać 3 działania:
- oznaczyć zlecenie CITO i przesłać je indywidualnie poza kolejką do laboratorium,
- usunąć pojedyncze zlecenie
- wysłać paczkę zleceń do laboratorium
Na liście prezentowane są:
- ID KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
- Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
- Data zlecenia
- Lekarz zlecający
- Data pobrania próbki
- Rejestrujący zlecenie - osoba wprowadzająca zlecenie
- Akcje - możliwość wysłania badania CITO i usunięcia zlecenia
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Po zleceniu wysyłki każde zlecenie jest indywidualnie przesyłane do systemu EWP
obsługującego laboratoria. Po potwierdzeniu wysłania każde zlecenie ma nadawane
indywidualny numer, który umożliwia monitorowanie statusu zlecenia oraz ewentualne
odnalezienie go w systemie EWP.
Zlecenie wysłane zostaje przeniesione z zakładki “Pobrane” do zakładki “Oczekujące na
wynik”

Zlecenia oczekujące na wynik
Zakładka “Oczekujące na wynik” to lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania
PCR po przesłaniu do systemu elektronicznego laboratoriów EWP. Służy ona do
weryfikacji aktualnego stanu danego pojedynczego zlecenia. Użytkownik może wyszukać
poszczególne zlecenia i zweryfikować ich aktualny status.
LIsta zleceń oczekujących na wynik może być segregowana po wszystkich kolumnach lub
ograniczana poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
Na liście prezentowane są:
- ID KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
- ID EWP - identyfikator zlecenia w systemie EWP obsługującym laboratoria,
- Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
- Data zlecenia
- Lekarz zlecający
- Data pobrania próbki
- Rejestrujący zlecenie - użytkownik wpisujący zlecenie
- Data wysłania zlecenia
- Laboratorium - oznaczenie laboratorium, do którego została przesłana próbka
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Zlecenie po realizacji to znaczy, które zostały wykonane w laboratorium a ich wynik został
wpisany do EWP zostają usunięte z zakładki “Oczekujące na wynik” i pojawiają się w zakładce
“Zrealizowane”

Zlecenia zrealizowane
Zakładka “Zrealizowane” to lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania PCR
dla których zostały przesłane zwrotnie wyniki z systemu elektronicznego laboratoriów. Służy
ona do weryfikacji wyniku oraz statusu zlecenia. Na liście umieszczone są także komentarze
wpisane w laboratorium, które odnoszą się do próbki. Użytkownik może wyszukać
poszczególne zlecenia i zweryfikować wynik badania.
LIsta zwróconych wyników może być segregowana po wszystkich kolumnach lub ograniczana
poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
Na liście prezentowane są:
- ID KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
- ID EWP - identyfikator zlecenia w systemie EWP obsługującym laboratoria,
- Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
- Data zlecenia
- Lekarz zlecający
- Data pobrania próbki
- Rejestrujący zlecenie - użytkownik wpisujący zlecenie
- Data wysłania zlecenia
- Laboratorium - oznaczenie laboratorium, do którego została przesłana próbka
- Data otrzymania próbki - data otrzymania próbki przez laboratorium
- Data wyniku - data oznaczenia wyniku
- Wynik - wynik badania
- Status
- Komentarz -  dodatkowy opis wpisany przez laboratorium skierowany do zlecającego
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ROLA “PUNKT POBRAŃ”
Co robi użytkownik w ramach roli Punkt Pobrań
Uprawnienia w ramach roli Punkt Pobrań umożliwiają podstawową obsługę testów na
COVID-19 zlecanych do medycznego laboratorium diagnostycznego wykonującego
diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 . Obsługa testów w ramach roli Punkt Pobrań
obejmuje działania związane z testem i monitorowaniem statusu zlecenia tj.:
- zlecenie testu,
- rejestrację pobrania próbki,
- monitorowanie statusu realizacji zlecenia,
- podgląd wyników testów.
Użytkownik posiadający rolę Punkt Pobrań jest związany z rejestracją zleceń i pobrań testów.
W zależności od wewnętrznej organizacji danej jednostki Punkt Pobrań może:
- wprowadzić dane całego zlecenia lub
- uzupełnić wyłącznie dane powstające na poziomie pobierania próbki tj. datę i godzinę
pobrania próbki.
Użytkownik pracuje na 4 głównych zakładkach:
- “Zlecone” - pokazuje wszystkie złożone zlecenia przed pobraniem
- “Pobrane” - lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania PCR przed
wysłaniem do laboratorium.
- “Oczekujące na wynik” - lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania
PCR po przesłaniu do systemu elektronicznego laboratoriów
- “Zrealizowane” - lista zleceń, dla których zostały przesłane wyniki z laboratorium.
Domyślnie prezentowana jest zakładka “Zlecone”
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Wprowadzanie danych zlecenia
Wprowadzenie zlecenia w Punkcie Pobrań ma miejsce w przypadku, jeśli:
- w danej jednostce przyjęto w ramach obiegu dokumentów, że zlecenie na test jest
wprowadzane na poziomie Punktu Pobrań,
- zlecenie nie zostało złożone w systemie KRP przez lekarza użytkownika o
uprawnieniach Personel,
- pacjent jest pacjentem danej jednostki a nie jest hospitalizowany np. jest to pacjent
Izby Przyjęć

Dodanie nowego zlecenia
Wprowadzenie całego zlecenia rozpoczyna się po kliknięciu w klawisz “Dodaj zlecenie”
COVID” na górnej belce systemu.

Dodanie nowego zlecenia polega na wprowadzeniu ze skierowania danych pacjenta oraz
danych lekarza. Jeśli dane są już dostępne w systemie zostaną one wprowadzone
automatycznie lub będą proponowane na danym etapie ich wprowadzania

Wprowadzenie danych pacjenta
Wprowadzenie danych pacjenta na poziomie roli Punkt Pobrań przebiega na takich samych
zasadach jak wprowadzenie pacjenta do rejestru - zobacz punkt “Dodawanie pacjenta” dla
użytkownika Personel
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Jeśli pacjent jest już wcześniej wpisany do rejestru to jego dane powinny wypełnić się
automatycznie.
Jeśli dane w systemie są niepełne, a znajdują się na zleceniu to proszę je uzupełnić - w
szczególności może to dotyczyć numeru telefonu pacjenta, który zgodnie z pierwszym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie był wymagany ale jest aktualnie polem obligatoryjnym.

Wprowadzenie danych lekarza
W przypadku wprowadzania danych lekarza możemy:
- wybrać z listy lekarza, który jest już wprowadzony w systemie KRP (lekarz z danej
jednostki wpisany jako użytkownik) albo
- wprowadzić dane nowego lekarza
Po przejściu do części “Dane zlecenia” należy wybrać pole “Lekarz zlecający” i wyszukać
lekarza.

Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać widnieje na liście rozwijalnej należy zweryfikować czy
widoczne prawo wykonywania zawodu (PWZ) zgadza się z PWZ na skierowaniu. Jeśli tak to
można wybrać lekarza jako zlecającego.
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Jeśli lekarz, którego chcemy wpisać nie widnieje na liście rozwijalnej należy wybrać pole
“Dodaj nowego lekarza”. Po tym wyborze rozwiną się dodatkowe pola, w których należy
uzupełnić dane lekarza. UWAGA - wszystkie pola danych lekarza są wymagalne. Jeśli dane
na dokumencie, z którego są przepisywane dane są nieczytelne lub ich nie ma to należy
skontaktować się ze zleceniodawcą w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

Wprowadzenie danych zlecenia
Ostatnim etapem dodanie zlecenia jest wprowadzenie danych zlecenia. Na potrzeby
ewentualnej integracji między systemami IT wprowadzone zostało pole “ID zlecenia”, które
oznacza identyfikator danego zlecenia w systemie szpitalnym, którego używa dana jednostka.
Pole nie jest wymagane.
Wymaganą daną dotyczącą zlecenia jest data zlecenia.
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Jeśli zlecenie jest wpisywane razem z pobraniem próbki np. na oddziale lub w punkcie pobrań,
czyli w miejscach, gdzie oprócz zlecenia znana jest data i godzina pobrania wymazu wówczas
można zaznaczając przy polu Data pobrania próbki checkbox “w tym samym terminie co data
zlecenia” ustalić datę pobrania taką samą jak data zlecenia.

Jeśli data zlecenia jest inna niż data pobrania próbki ale są one znane należy wpisać je
zgodnie z faktycznymi danymi z założeniem, że data zlecenia musi być wcześniejsza niż data
pobrania.
Jeśli znamy tylko datę zlecenia a nie znamy daty pobrania (np gdy punkt pobrań jest w innej
lokalizacji) należy wyczyścić datę w polu Data pobrania próbki - po kliknięciu w datę pojawi się
kalendarz, na którym należy wskazać opcję wyczyść datę.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych pól i dat można zatwierdzić zlecenie.
Po zatwierdzeniu danych następuje proces weryfikacji zlecenia.
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Uzupełnienie danych próbki
Wszystkie złożone zlecenia, które nie mają wpisanej daty pobrania próbki są prezentowane na
liście “Zlecone”. Pacjenci na tej liście to pacjenci, którzy są przygotowani do pobrania próbki.
W przypadku pobierania próbki należy odnaleźć pacjenta na liście i wybrać przycisk “Pobranie
próbki”. W przypadku wprowadzenia błędnego zlecenia istnieje możliwość usunięcia takiego
zlecenia po wybraniu przycisku “Usuń” przy zleceniu, które chcemy usunąć.

Uzupełnienie danych polega na dodaniu daty i godziny pobrania próbki oraz zaakceptowaniu
wpisu. UWAGA - domyślnie podaje się aktualna data i godzina, więc jeśli wpisy nie są robione
na bieżąco razem z pobraniem próbki należy wpisać faktyczną datę pobrania próbki.

Po wpisaniu danych próbki i zaakceptowaniu przez naciśnięcie klawisza “Wprowadź pobranie
próbki” dane zlecenie zostaje zaktualizowane i przeniesione z zakładki “Zlecone” do zakładki
“Zlecenia pobrane”
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Zlecenia pobrane
Zakładka “Zlecenia pobrane” to lista wszystkich zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do
badania PCR przed wysłaniem do laboratorium. Użytkownik może wyszukać poszczególnych
pacjentów lub zlecenie i zweryfikować poprawność zleceń.
LIsta zleceń pobranych może być segregowana po wszystkich kolumnach lub ograniczana
poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
Na liście prezentowane są:
- KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
- Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
- Data zlecenia
- Lekarz zlecający
- Data pobrania próbki
- Rejestrujący zlecenie - osoba wprowadzająca zlecenie
- Akcje - w przypadku Punktu Pobrań akcje są niedostępne

-

Zlecenia oczekujące na wynik
Zakładka “Oczekujące na wynik” to lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania
PCR po przesłaniu do systemu elektronicznego laboratoriów. Służy ona do weryfikacji
aktualnego stanu danego pojedynczego zlecenia. Użytkownik może wyszukać poszczególne
zlecenia i zweryfikować ich aktualny status.
LIsta zleceń oczekujących na wynik może być segregowana po wszystkich kolumnach lub
ograniczana poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
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Na liście prezentowane są:
- ID KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
- ID EWP - identyfikator zlecenia w systemie EWP obsługującym laboratoria,
- Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
- Data zlecenia
- Lekarz zlecający
- Data pobrania próbki
- Rejestrujący zlecenie - użytkownik wpisujący zlecenie
- Data wysłania zlecenia
- Laboratorium - oznaczenie laboratorium, do którego została przesłana próbka

Zlecenie po realizacji to znaczy, które zostały wykonane w laboratorium a ich wynik został
wpisany do EWP zostają usunięte z zakładki “Oczekujące na wynik” i pojawiają się w zakładce
“Zrealizowane”

Zlecenia zrealizowane
Zakładka “Zrealizowane” to lista zleceń oraz pobranych wymazów (próbek) do badania PCR
dla których zostały przesłane zwrotnie wyniki z systemu elektronicznego laboratoriów. Służy
ona do weryfikacji wyniku oraz statusu zlecenia. Na liście umieszczone są także komentarze
wpisane w laboratorium, które odnoszą się do próbki. Użytkownik może wyszukać
poszczególne zlecenia i zweryfikować wynik badania.
LIsta zwróconych wyników może być segregowana po wszystkich kolumnach lub ograniczana
poprzez wpisanie słów kluczowych w pole “Szukaj:”.
Na liście prezentowane są:
- ID KRM - identyfikator zlecenia w Krajowym Rejestrze Pacjentów,
- ID HIS - identyfikator zlecenia w systemie szpitalnym (jeśli został wpisany),
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-

ID EWP - identyfikator zlecenia w systemie EWP obsługującym laboratoria,
Pacjent - dane pacjenta - imię nazwisko, PESEL
Data zlecenia
Lekarz zlecający
Data pobrania próbki
Rejestrujący zlecenie - użytkownik wpisujący zlecenie
Data wysłania zlecenia
Laboratorium - oznaczenie laboratorium, do którego została przesłana próbka
Data otrzymania próbki - data otrzymania próbki przez laboratorium
Data wyniku - data oznaczenia wyniku
Wynik - wynik badania
Status
Komentarz - dodatkowy opis wpisany przez laboratorium skierowany do zlecającego
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UŻYTKOWNIK KOORDYNATOR PODMIOTU
Koordynatorem podmiotu może osoba techniczna - najlepiej informatyk. Zadaniem
koordynatora podmiotu jest przede wszystkim zarządzaniem uprawnieniami w zakresie
podmiotu leczniczego i ewentualna pomoc w wypełnianiu formularza pacjenta (rejestrowaniu
pacjentów).
Założono, że osoby techniczne, ze względu na codzienny kontakt w technologiami
informatycznymi - w tym internetowymi - nie powinny mieć problemu, po zapoznaniu się z tą
instrukcją, z używaniem systemu Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.
Z tego względu w celu realizacji tych zadań, Koordynator Podmiotu posiada także dostęp do
danych pacjentów, w tym danych medycznych umieszczonych w kontekście podmiotu
leczniczego, jednak nie jest wskazane by był on odpowiedzialny za ich wprowadzanie czy
nadzór nad ich wprowadzaniem.
Decyzje w tym zakresie zależą od wewnętrznych ustaleń zarządzających danym podmiotem
leczniczym.
Należy jednak mieć na uwadze, aby wszelkie działania były zgodne z RODO pomimo
nadzwyczajnego trybu i sytuacji jaką jest epidemia. Należy więc pamiętać o wewnętrznym
nadaniu odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach
Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 dla wszystkich pracowników podmiotu
leczniczego włączonych jako użytkownicy do rejestru.

Pojedyncze dodawanie użytkownika
Instrukcja:
1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19, kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Na karcie “Personel w rejestrze” kliknij na zielony przycisk “Dodaj personel”
5. System otworzy okno dodawania pojedynczego konta
6. Wybierz rolę (Uprawnienia):
a. Jeżeli użytkownik ma mieć możliwość dodawania innych użytkowników, wybierz
Koordynator podmiotu. Pamiętaj, że taki użytkownik ma także dostęp do
wprowadzonych rekordów pacjentów i w ramach swojego podmiotu powinno się
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zadbać o nadanie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych
osobowych i medycznych.
b. Jeżeli użytkownik ma mieć wyłącznie dostęp do danych pacjentów w ramach
podmiotu, wybierz rolę Personel
7. Podaj adres e-mail - jest to jednocześnie login użytkownika
Jeżeli dany adres e-mail jest już w systemie - nie dodasz go ponownie. Taka sytuacja
może się zdarzyć, gdy dany pracownik pracuje także w innym podmiocie i został
dodany do systemu. Zalecamy więc używanie kont służbowych, a nie prywatnych czy
zakładanych na darmowych skrzynkach pocztowych.
8. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika
9. Wprowadź numer tel. kontaktowego - może on być tel. komórkowym lub stacjonarnym,
jednak dobrze by było aby numer ten był w jakiś sposób przydzielony użytkownikowi w
celu kontaktu z nim w sprawach związanych z wprowadzonymi przez niego danymi w
rejestrze.
10. Jeżeli użytkownik jest użytkownikiem medycznym (lekarz, pielęgniarka, itp.),
obligatoryjnie wprowadź jego numer PWZ (numer Prawa Wykonywania Zawodu)
11. Po dodaniu wszystkich wymaganych pól w formularzu kliknij zielony przycisk “Dodaj
personel”, który znajduje się w prawym, dolnym rogu formularza.
12. System doda użytkownika i wyświetli utworzone automatycznie hasło w systemie.
13. Przekaż hasło wybranemu użytkownikowi.
14. Użytkownik będzie musiał je zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu.

Masowe dodawanie użytkowników z pliku
Jeżeli zakładasz wprowadzenie większej ilości pracowników, dobrym rozwiązaniem może być
masowy import na podstawie szablonu.
Instrukcja pobrania szablonu:
1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19, kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Na karcie “Personel w rejestrze” kliknij na zielony przycisk “Importuj personel”
5. Kliknij niebieski przycisk “Szablon”
W szablonie wskazane są poszczególne kolumny - informacje, które są wymagane do
założenia konta.
Nie można zmieniać ich kolejności ani nazwy.
Uzupełnij szablon o dane użytkowników (każdy użytkownik w oddzielnej linii).
Zapisz plik bez używania znaków specjalnych. System obsługuje zarówno pliki XLS jak i
XLSX.
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Instrukcja importu użytkowników z szablonu:

1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19, kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Na karcie “Personel w rejestrze” kliknij na zielony przycisk “Importuj personel”
5. Kliknij “Wybierz plik” i następnie wskaż plik, w którym zapisano dane personelu do
zaimportowania.
6. Kliknij zielony przycisk “Wczytaj plik”
7. System wczyta zawartość pliku i wyświetli poszczególne rozpoznane rekordy w tabeli.
Uwaga! Funkcja działa po stronie użytkownika i żadne pliki nie są przesyłane na
serwer. Nie są tym samym przechowywane na serwerze i nie podlegają odzyskaniu.
8. Zweryfikuj listę i jeżeli wszystko jest prawidłowe kliknij zielony przycisk z prawej strony
pod tabelą “Dodaj powyższe konta”
9. System rozpocznie po kolei zakładanie kont użytkowników.
10. Jeżeli wystąpi błąd, wyświetli odpowiedni komunikat w kolumnie status. Po najechaniu
na błąd uzyskasz informację dlaczego dane konto nie zostało założone.
11. Jeżeli konto zostanie założone, w kolumnie hasło pojawi się wygenerowane hasło a
tabela zostanie automatycznie zrzucona do pliku i system podejmie próbę wymuszenia
na przeglądarce pobrania pliku (aby na wypadek przypadkowego zamknięcia okna nie
stracić listy wygenerowanych haseł). Uwaga. Jeżeli posiadasz włączoną w
przeglądarce blokadę pobierania plików, funkcja ta nie będzie działała
prawidłowo.
12. Przekaż hasła wybranym użytkownikom.
13. Użytkownicy będą musieli zmienić te hasła podczas ich pierwszego logowania.

Edycja użytkownika
Instrukcja:
1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19 kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Możesz wybrać żądanego użytkownika lub wyszukać go korzystając z wyszukiwarki
znajdującej się po prawej stronie nad tabelą użytkowników.
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5. Na wybranym rekordzie kliknij w ikonę edycji rekordu (pierwsza ikona na granatowym
tle po prawej stronie rekordu)
6. Po kliknięciu pojawi się okno
7. Wprowadź nowe dane użytkownika (pamiętaj, że nie możesz zmienić adresu e-mail,
ponieważ jest to także login użytkownika)
8. Po wprowadzeniu wszelkich zmian, wprowadź swoje hasło użytkownika (tym, którym
logujesz się do systemu) w celu autoryzacji zmiany.
9. Kliknij w zielony przycisk “Zaktualizuj personel”
10. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, system zmieni dane i zaktualizuje je na liście
podając odpowiedni komunikat.
Jeżeli chcesz zmienić adres e-mail użytkownika, skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym
pisząc na: wsparciecovid@ikard.pl z adresu e-mail, którym logujesz się do systemu.

Zmiana hasła użytkownika
Instrukcja:
1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19, kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Możesz wybrać żądanego użytkownika lub wyszukać go korzystając z wyszukiwarki
znajdującej się po prawej stronie nad tabelą użytkowników.
5. Na wybranym rekordzie kliknij w ikonę edycji rekordu (druga ikona na żółtym tle po
prawej stronie rekordu)
6. Po kliknięciu pojawi się okno
7. W tym oknie wprowadzasz SWOJE hasło, którego użyłeś do logowania w celu
autoryzacji zmiany.
8. Kliknij zielony przycisk “Zmień hasło”
9. Jeżeli podane przez Ciebie hasło jest prawidłowe, system zmieni hasło wybranemu
użytkownikowi i wyświetli je w komunikacie.
10. Przekaż hasło użytkownikowi
11. Użytkownik będzie musiał je zmienić po pierwszym zalogowaniu się do systemu od
zmiany hasła.

Aktywacja i dezaktywacja konta użytkownika
Możesz aktywować i dezaktywować konta użytkowników w ramach swojego podmiotu
leczniczego.
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Użytkownik, którego konto jest dezaktywowane nie może się zalogować do systemu.
Jeżeli aktualnie z niego korzysta, zostanie wylogowany.
Instrukcja:
1. Otworzyć Panel Główny
2. Z poziomu Panelu Głównego na pozycji COVID-19 Krajowy Rejestr Pacjentów z
COVID-19, kliknij w niebieski przycisk “Przeglądaj pacjentów”
3. Na belce nawigacyjnej pod Nagłówkiem wskazującym na wybrany rejestr kliknij w
odnośnik: “Personel”
4. Możesz wybrać żądanego użytkownika lub wyszukać go korzystając z wyszukiwarki
znajdującej się po prawej stronie nad tabelą użytkowników.
5. Na wybranym rekordzie kliknij w ikonę aktywacji / dezaktywacji rekordu (trzecia ikona
na szarym lub zielonym tle po prawej stronie rekordu)
6. Po kliknięciu pojawi się okno
7. W tym oknie wprowadzasz SWOJE hasło, którego użyłeś do logowania w celu
autoryzacji dokonywanej zmiany.
8. Kliknij czerwony przycisk “Zablokuj użytkownika” lub zielony przycisk “Odblokuj
użytkownika”
9. Jeżeli podane przez Ciebie hasło jest prawidłowe, system zmieni status konta i
poinformuje cię o sukcesie w odpowiednim komunikacie.

Pytania i odpowiedzi
Kto jest zobowiązany do raportowania do rejestru?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego
Rejestru Pacjentów z COVID-19, podmiotami zobowiązanymi do raportowania pacjentów w
rejestrze są:
- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
w tym opiekę zdrowotną w izolatorium,
- medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem
SARS-CoV-2
W przypadku podmiotów leczniczych, w celu raportowania w Rejestrze, podmioty te otrzymają
dostęp do systemu Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.
W przypadku medycznych laboratoriów, korzystają one z systemu EWP przygotowanego i
obsługiwanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z którego są one
automatycznie przekazywane do Rejestru w przypadku pacjentów objętych obowiązkiem
wprowadzenia do rejestru. Nie wymaga to jakiegokolwiek dostępu do systemu Krajowego
Rejestru Pacjentów z COVID-19 przez te podmioty.
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Jakich pacjentów należy włączać do rejestru?
Do Rejestru wprowadzamy Pacjentów, którzy przebywają w Izolatorium lub są hospitalizowani
na oddziale szpitalnym, spełniających jedno z poniższych kryteriów:
1. Osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem
SARS-CoV-2, na podstawie pozytywnego wyniku testu na COVID-19, lub
2. osoby, u których lekarza podejrzewa zachorowanie w związku z występowaniem
objawów w kierunku COVID-19
Do rejestru nie włączamy między innymi następujących osób:
1. Pacjentów hospitalizowanych, u których zrealizowane zostały testy (np. na wejściu do
szpitala, czy przed przekazaniem pacjenta do innego podmiotu leczniczego), którzy są
bezobjawowi a wynik testu był negatywny. W takim przypadku należy skorzystać
wyłącznie z funkcji zlecania testów na COVID-19,
2. Rodziców i rodzeństwa pacjentów małoletnich, którzy są poddawani testom,
3. Pacjentów, u których wykonano test na COVID-19 z wynikiem pozytywnym, ale
odesłano do izolacji domowej ze względu na brak objawów lub dobre samopoczucie,
(w tym przypadku, pacjentów powinien przejąć Sanepid i wykazywać ich w aplikacji
EWP)
4. Pracowników podmiotu leczniczego zlecającego test, którym wykonywane są testy na
COVID-19, którzy nie są hospitalizowani lub nie zostali skierowaniu do pobytu w
Izolatorium

Czy do Rejestru wprowadzani mają być pacjenci wstecznie tj.
hospitalizowani przed dniem ogłoszenia rozporządzenia dot.
Krajowego Rejestru COVID-19.
TAK.
W przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli hospitalizację lub pobyt w Izolatorium przed dniem
9 kwietnia 2020 roku, wprowadza się pacjentów, u których potwierdzono obecność wirusa
SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego testu na COVID-19.
W przypadku pozostałych osób tj. przyjmowanych do podmiotu leczniczego od dnia 9 kwietnia
2020 roku zastosowanie włączenia pacjentów mają kryteria wskazane w punkcie poprzednim.

Jeżeli pacjent miał przeprowadzony test na COVID-19, który dał
wynik ujemny i pozostaje w podmiocie leczniczym, leczony na inną
jednostkę chorobową, czy należy go wykazywać w rejestrze?
NIE.
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W przypadku, w którym pacjent nie posiadał dodatniego wyniku testu na COVID-19 i nie jest
leczony w kierunku COVID-19, nie należy wykazywać pacjenta w Rejestrze.
Jeżeli pacjent posiada przynajmniej jeden wynik pozytywny lub przejawiał objawy wskazujące
na chorobę COVID-19 i był leczony w kierunku wskazanej choroby, należy takiego pacjenta
wykazać w rejestrze, nawet pomimo kolejnych testów negatywnych.

Jeżeli pacjent przybył do podmiotu leczniczego posiadając dodatni
wynik testu na COVID-19, jednakże w wyniku badań lekarskich nie
stwierdzono żadnych objawów i pacjent został odesłany do domu,
czy należy wykazywać go w Rejestrze?
Pacjenci, którzy nie zostali hospitalizowani lub nie skierowano ich na pobyt w Izolatorium nie
są włączani do rejestru.

Jak wygląda proces udzielania dostępu do systemu?
Podmiot prowadzący Rejestr - Narodowy Instytutu Kardiologii - włącza kolejno każdy podmiot
leczniczy wskazany w rozporządzeniu przyjmując następującą kolejność:
- szpitale jednoimienne
- szpitale zakaźne
- pozostałe podmioty lecznicze wskazane w rozporządzeniu.
Podmiot prowadzący Rejestr wysyła wiadomość z adresu rejestrcovid@mz.gov.pl na adres
e-mail dostępny w rejestrze RPWDL udostępnianym przez CSIOZ lub na adres e-mail
przekazany przez Ministra Zdrowia z informacją zawierającą odnośnik (link) umożliwiający
założenie konta z rolą Koordynatora Podmiotu.
Podmiot we własnym zakresie ustala, kto będzie posiadał takie konto i używając wskazanego
linku tworzy konto podmiotu.
Koordynator Podmiotu następnie zakłada kolejne konta użytkowników podmiotu leczniczego,
który reprezentuje.

Jak założyć konto w systemie?
W systemie można założyć konto z jedną z następujących ról:
- Rola Personel,
- Rola Punkt Pobrań
- Rola Zarządzanie zleceniami
- Rola Koordynator Podmiotu
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Konta z rolą Koordynatorów Podmiotu umożliwiają zarządzanie kontami i rolami użytkowników
w ramach określonego podmiotu.
Twój podmiot powinien otrzymać wiadomość z linkiem umożliwiającym założenie wskazanego
konta dla podmiotu.
W pozostałych przypadkach konto z rolą Koordynatora Podmiotu zakłada Podmiot
prowadzący Rejestr - Narodowy Instytut Kardiologii. W tym celu należy się skontaktować z
obsługą odpowiedzialną za włączanie nowych podmiotów i kont użytkowników pod adresem:
rejestrcovid@mz.gov.pl
Jeżeli podmiot, który reprezentujesz posiada już założone konto z rolą Koordynatora
Podmiotu, skontaktuj się z nim. Koordynator podmiotu posiada wszelkie narzędzia i
uprawnienia, aby dodać konto w ramach podmiotu leczniczego, który reprezentujesz.

Co zrobić, gdy w moim podmiocie leczniczym pojawił się pacjent,
którego należy wykazać w rejestrze, a nie posiadam jeszcze
dostępu?
Sprawdź czy w Twoim podmiocie leczniczym nie wyznaczono już osoby pełniącej rolę
Koordynatora Podmiotu w systemie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Jeżeli
Koordynator został wyznaczony, to on założy Ci konto do wprowadzenia pacjenta w rejestrze.
Jeżeli taki Koordynator nie został wyznaczony, skontaktuj się niezwłocznie z obsługą
odpowiedzialną za włączanie nowych podmiotów i kont użytkowników pod adresem:
rejestrcovid@mz.gov.pl, którzy przekażą Ci dalsze instrukcje postępowania.

Co zrobić gdy zapomniałem(am) hasła?
Jeśli jesteś użytkownikiem nie będącym Koordynatorem Podmiotu w celu zresetowania hasła
do określonego loginu (adresu e-mail), prosimy o skontaktowanie się ze swoim
Koordynatorem Podmiotu. To osoba wskazana przez zarządzających w Twoim podmiocie,
które posiada narzędzia i uprawnienia do wygenerowania nowego hasła w systemie.
Jeżeli jesteś jedynym Koordynatorem Podmiotu w podmiocie leczniczym, zadzwoń na Infolinię
lub zgłoś problem do Wsparcia Technicznego. Ze względów bezpieczeństwa system nie
umożliwia samodzielnej zmiany hasła

Jakie są uprawnienia użytkowników systemu?
System umożliwia pracę na kontach z 4 rolami:
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Personel
Dostęp do rekordów całego podmiotu leczniczego
Wprowadzanie danych związanych z rejestrem COVID-19.
Zlecenia testów COVID-19 pacjentom włączonym do rejestru.
Punkt Pobrań
Zadania użytkownika, który posiada uprawnienia w ramach roli Punkt Pobrań są związane z
obsługą i monitorowania zlecania testów na COVID-19. Użytkownik ma dostęp do wszystkich
zleceń testów na COVID-19 zarejestrowanych w systemie oraz do ich wyników.
Osoba z tą rolą nie posiada dostępu do danych pacjentów objętych rejestrem.
Zarządzanie zleceniami
Zadania użytkownika, który posiada uprawnienia w ramach roli Zarządzanie zleceniami są
związane z obsługą zlecania i przesyłania wymazów (próbek) na potrzeby badania PCR do
systemu IT obsługującego laboratoria.
Osoba z tą rolą posiada dostęp do wszystkich zleceń testów na COVID-19 zarejestrowanych
w systemie oraz do ich wyników.
Osoba z tą rolą nie posiada dostępu do danych pacjentów objętych rejestrem.

Koordynator Podmiotu
Dostęp do rekordów całego podmiotu leczniczego.
Możliwość wprowadzania danych związanych z rejestrem COVID-19.
Możliwość importowania danych pacjentów z pliku XLS lub XLSX.
Możliwość usuwania wprowadzonych pacjentów przez pracowników podmiotu leczniczego.
Możliwość zarządzania użytkownikami w ramach podmiotu (w tym zmianę hasła
użytkowników) i przydzielania im odpowiednich ról w systemie.

Kto może być użytkownikiem systemu?
Użytkownikiem systemu może być dowolna osoba wskazana przez dyrektora podmiotu
leczniczego zobowiązanego do wprowadzania danych.
Należy pamiętać aby udzielić odpowiedniego upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych dla takiej osoby w celu zapewnienie zgodnego z RODO przetwarzania danych
osobowych.
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Czy szpital przerobiony na miejsce kwarantanny ma zgłaszać osoby
będące w tej kwarantannie?
W takim przypadku szpital, który przejął rolę Sanepidu w zakresie osób objętych kwarantanną
na terenie szpitala ma obowiązek przeprowadzania w systemie Krajowego Rejestru Pacjentów
z COVID-19 rejestracji zleceń na testy na COVID-19.
Osoby objęte kwarantanną nie są traktowane jak hospitalizowani, więc nie ma konieczności
ich wykazywania w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19.
Należy mieć na uwadze, że w niektórych okolicznościach podmiot leczniczy przejmujący rolę
Sanepidu, musi wykonywać obowiązki, które normalnie wykonywałby Sanepid, np. rejestracja
osób objętych kwarantanną w systemie EWP (nie Rejestrze). W takim przypadku należałoby
ustalić zakres obowiązków z Sanepidem oraz zwrócić się do CSIOZ o udzielenie dostępu do
systemu EWP.

Czy przewidywane są integracje z systemami HIS podmiotów
włączonych do rejestru?
Tak. Przewidujemy taką możliwość. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców
Oprogramowania Rynku Medycznego aby wypracować stanowisko w sprawie integracji.

Czy planowane są integrację rejestru z innymi systemami?
Aktualnie system jest zintegrowany z systemem EWP przygotowanym i obsługiwanym z przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie elektronicznych zleceń
testów na COVID-19 do laboratoriów.
Trwają rozmowy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem
Higieny (NIZP-PZH) w celu automatycznego przekazywania danych epidemiologicznych.

Autorzy dokumentu
mgr inż. Piotr Markowski, Narodowy Instytut Kardiologii
mgr Tomasz Berdyga, Narodowy Instytut Kardiologii
mgr inż Hubert Łazarczyk, Narodowy Instytut Kardiologii
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Data
zmiany

Wprowadzający
zmiany

Wersja
dokumentu

Zakres
zmian

14.04.2020

Piotr Markowski
Tomasz Berdyga
Hubert Łazarczyk

1.0.0

Utworzenie dokumentu

14.04.2020

Piotr Markowski
Hubert Łazarczyk

1.0.1

Modyfikacja “Ważne kontakty”
Modyfikacja “Pytania i odpowiedzi”
Korekcja tekstu w całym dokumencie

16.04.2020

Piotr Markowski
Tomasz Berdyga

1.0.2

Modyfikacja “Pytania i odpowiedzi”

9.05.2020

Tomasz Berdyga
Piotr Markowski

1.1.0

Wyróżnienie w dokumencie Zakresów funkcji dla użytkowników użytkownik Podstawowy, użytkownik Zarządzanie zleceniami,
użytkownik Punkt Pobrań, użytkownik Koordynator Podmiotu,
Dla użytkownika Personel - dodanie zakresu Zleceń testów
diagnostycznych - “Zlecanie testów na COVID-19”, modyfikacja zakresu
“Wyniki testów na COVID-19”
Dla użytkownika Zarządzanie zleceniami i Punkt Pobrań - dodanie opisu
funkcji: wprowadzanie zlecenia, uzupełnianie danych próbki, nawigacja
w panelu zleceń
Aktualizacja Pytań i odpowiedzi
Aktualizacja zrzutów ekranów
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