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Tabela 1. Metryka dokumentu 

Podstawowe informacje o dokumencie 

Właściciel: Zespół Wykonawcy Strumienia 

Autor: Katarzyna Janczura, Kamil Szczepaniak, Maciej Lichtenstein, Michał 
Kuczkowski, Tomasz Kowalczyk 

Recenzent:  

Zatwierdzający: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Wersja: 1.5 

Status Wersja powykonawcza 

Liczba stron: 116 

Data utworzenia: 2015-09-22 

Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-10 

Tabela 2. Historia zmian dokumentu  

Historia zmian 

Wersja Data Kto Opis 

1.0 2015-09-22 Katarzyna Janczura Utworzenie dokumentu. 

1.1 2015-11-05 Katarzyna Janczura Zmiany w schematach walidacji bez aktualizacji 
dokumentacji integracyjnej. Zakres opisany w pliku .txt 
załączonym w katalogu ze schematami XSD. 

1.2 2015-11-19 Katarzyna Janczura Zmiany w schematach walidacji bez aktualizacji 
dokumentacji integracyjnej. Zakres opisany w w pliku .txt 
załączonym w katalogu ze schematami XSD. 
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Historia zmian 

Wersja Data Kto Opis 

1.3 2016-01-05 Katarzyna Janczura Zaktualizowano dokumentację integracyjną w związku ze 
zmianami w schematach walidacji XSD. 

Zakres zmian w schematach walidacji jest szczegółowo 
opisany w pliku .txt załączonym w katalogu ze 
schematami XSD. 

1.4 2016-03-16 Kamil Szczepaniak Uszczegółowienie opisu sposobu konfiguracji dostępu dla 
Systemów Gabinetowych do usług SMZ. 

1.4 2016-07-01 Tomasz Kowalczyk Zaktualizowano dokumentację integracyjną w związku ze 
zmianami w schematach walidacji XSD. 

1.5 2016-09-15 Tomasz Kowalczyk Zaktualizowano dokumentację integracyjną w związku ze 
zmianami w schematach walidacji XSD wynikającymi 
z wdrożeniem modyfikacji na wniosek URPL 

1.5 2016-10-10 CSIOZ Akceptacja wprowadzonych zmian 
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1 CEL DOKUMENTU 

Celem niniejszego dokumentu jest wsparcie dostawców Systemów Gabinetowych integrujących się 

z Systemem Monitorowania Zagrożeń w zakresie rejestrowania zgłoszeń zagrożeń. 

2 WSTĘP 

Dokument zawiera szczegółową specyfikację interfejsu programistycznego (API) opracowanego na 

potrzeby zgłaszania zagrożeń przez Systemy Gabinetowe. 

Interfejs RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych zrealizowany jest jako usługa sieciowa 

(Web Service) oparta o protokół SOAP w ramach której możliwe jest rejestrowanie zgłoszeń zagrożeń 

w formacie dokumentów elektronicznych XML. 

W ramach niniejszej specyfikacji interfejsu zostały przedstawione zasady dostępu oraz bezpiecznego 

korzystania z usługi, a także ogólny model wymiany danych wraz z opisem udostępnianych przez SMZ 

operacji, opis przebiegu procesu oraz zakres i format wymienianych danych.  

Zakres wymienianych danych został opracowany w formie modelu klas zgodnego z notacją UML. 

Strukturę interfejsu oraz wymienianych dokumentów elektronicznych specyfikują pliki WSDL i XSD, 

stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu.  
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3 OGÓLNY MODEL WYMIANY DANYCH 

Zgłoszenia zagrożeń z Systemów Gabinetowych do SMZ są przesyłane w postaci dokumentów 

elektronicznych o ściśle określonym formacie. System SMZ zapewnia bezpieczną wymianę dokumentów 

elektronicznych poprzez bezpieczny dostęp dla uprawnionych usługodawców. 

System SMZ zapewnia kontrolę przesyłanych dokumentów elektronicznych w zakresie dopuszczalności 

nadsyłania dokumentów, poprawności struktury, formatu oraz zawartości dokumentów. 

Format dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie SMZ jest zgodny ze standardem opisu 

dokumentów XML (ang. Extensible Markup Language). Struktura dokumentów jest opisana w postaci 

schematów XSD (ang. XML Schema Definition). 

System SMZ umożliwia przesyłanie następujących zgłoszeń zagrożeń: 

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

• dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB), 

• niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), 

• zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55), 

• niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL). 

System SMZ w odpowiedzi na przesłane przez System Gabinetowy zgłoszenie przesyła zwrotnie 

potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia lub komunikat błędu w przypadku niepowodzenia rejestracji. 

Potwierdzenie jest generowane automatycznie w momencie zarejestrowania zgłoszenia w bazie danych 

SMZ. Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia w systemie SMZ jest generowane w postaci dokumentu 

elektronicznego zgodnego ze standardem XML (ang. Extensible Markup Language). 

W przypadku stwierdzenia błędów formalnych (uprawnienia, format, struktura) lub walidacji poprawności 

danych (niezgodności merytoryczne) przesłanego przez System Gabinetowy zgłoszenia system SMZ 

generuje komunikat błędu. Komunikat błędu w systemie SMZ jest generowany w postaci dokumentu 

elektronicznego zgodnego ze standardem XML (ang. Extensible Markup Language). 

Diagram przedstawia poglądowo kierunek oraz rodzaj przepływu danych pomiędzy SMZ a Systemami 

Gabinetowymi. 
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Rysunek 1. Przepływy danych pomiędzy SMZ a Systemami Gabinetowymi 

4 INTERFEJS DOSTĘPOWY DO SYSTEMU SMZ 

Interfejsy systemu SMZ zdefiniowane w ramach niniejszej dokumentacji są zaimplementowane w postaci 

usług WebServices wykorzystujących następujące standardy: 

 SOAP 1.1, 

 XML 1.0, 

 WSDL 1.1, 

 HTTP/S. 

4.1 PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI 

1. System Zewnętrzny wywołuje Usługę Sieciową wysyłając żądanie SOAP z tokenem SAML2.0, 
dodatkowo podpisując i szyfrując wiadomość. Żądanie jest przesyłane w kanale SSL, 
zestawionym za pomocą certyfikatu wydanego przez SMZ i przekazanego Systemowi 
Zewnętrznemu. 

2. Żądanie jest przekazywane do serwera Web Gateway a następnie wiadomość jest 
rozszyfrowywana i weryfikowana pod kątem jej integralności. 

3. W celu uwierzytelnienia i autoryzacji przekazanej w tokenie SAML2.0 tożsamości, serwer szyny 
usług odczytuje certyfikat i weryfikuje autentyczność nadawcy na podstawie certyfikatu 
załączonego w module administracyjnym do grupy formalnej powiązanej z usługodawcą lub 
organizacją. 
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4. Serwer szyny usług  przeprowadza operację uwierzytelnienia w oparciu o zestaw ról 
i  uprawnień nadanych przez administratora systemu smz, zawartych w drzewie katalogowym 
ldap. 

 

Rysunek 2. Proces uwierzytelniania i autoryzacji 

4.2 KONFIGURACJA DOSTĘPU DO SMZ 

Poniżej opisano konfigurację dostępu systemu gabinetowego do usług systemu SMZ. 

1. Aby system SMZ mógł poprawnie odbierać zgłoszenia zagrożeń wysyłane przez zewnętrzny system 

gabinetowy, w systemie SMZ musi zostać załączony indywidualny certyfikat danego systemu 

gabinetowego, który będzie podstawą do weryfikacji czy system SMZ może przyjąć zgłoszenie 

wysyłane przez system zewnętrzny (szczegółowo opisane w dalszych punktach). 

 

2. Z punktu widzenia systemu SMZ system gabinetowy jest specyficznym członkiem formalnej grupy 

użytkowników powiązanej z danym usługodawcą lub organizacją. Aby system SMZ mógł przyjąć 

zgłoszenie zagrożenia wysłane przez system gabinetowy usługodawcy, administrator systemu SMZ 

mający prawa do edycji danej grupy formalnej musi załączyć do danych tej grupy indywidualny 

certyfikat systemu gabinetowego wykorzystywanego u danego usługodawcy/organizacji. Taki 
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certyfikat zostanie wystawiony przez odpowiednie centrum certyfikacji wskazane przez CSIOZ. 

Certyfikat musi być w formacie *.crt. 

3. Po poprawnym zamieszczeniu pliku certyfikatu i zapisaniu zmian system utworzy konto systemu 

gabinetowego w drzewie katalogu LDAP (jako członka formalnej grupy użytkowników). Nazwa tego 

konta nadawana jest w formacie „SG - XXXXXXXXX”, gdzie XXXXXXXXX to wartość pola CommonName 

z katalogu LDAP dla grupy formalnej do której należy dany system gabinetowy. W zależności od 

rodzaju usługodawcy/organizacji jest to: 

‒ dla organizacji: unikalny kod biznesowy organizacji (pole code ze słownika instytucji z RSK), 

‒ dla praktyki zawodowej: identyfikator bazodanowy usługodawcy, 

‒ dla komórki organizacyjnej: numer księgi rejestrowej podmiotu WDL – kod komórki organizacyjnej. 

4. Od tego momentu odpowiadający załączonemu certyfikatowi klucz prywatny może być wykorzystany 

do podpisania komunikatu SOAP z załączoną asercją SAML. 

5. Zarejestrowane konto systemu gabinetowego posłuży do zweryfikowania podpisującego dany 

komunikat. Wartość pola CommonName konta systemu gabinetowego należy wprowadzić w polu 

Issuer asercji SAML (np. „SG - 000000004947 - 002”). 

Przykład komunikatu SAML akceptowanego przez system SMZ: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:rej="http://www.csioz.gov.pl/p4/smz/services/RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych"> 
    <soap:Header> 
        <wsse:Security 
            xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" 
            xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
            soap:mustUnderstand="0"> 
            <saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 
                ID="_181835fb981efecaf71d80ecd5fc3c74" IssueInstant="2011-05-09T09:36:37.359Z" 
                Version="2.0"> 
                <saml2:Issuer>SG - 000000004947 - 002</saml2:Issuer> 
                <saml2:Subject> 
                    <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:transient"/> 
                    <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:o0asis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"/> 
                </saml2:Subject> 
                <saml2:Conditions NotBefore="2011-05-09T08:36:37.359Z" 
                    NotOnOrAfter="2011-05-09T10:36:37.359Z"/> 
                <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2011-05-09T09:36:37.515Z"> 
                    <saml2:AuthnContext> 
                        
<saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:X509</saml2:AuthnContextClassRef> 
                    </saml2:AuthnContext> 
                </saml2:AuthnStatement> 
                <Signature:Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
                    xmlns:Signature="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <SignedInfo> 
                        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/> 
                        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
                        <Reference URI="#_181835fb981efecaf71d80ecd5fc3c74"> 
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                            <Transforms> 
                                <Transform 
                                    Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/> 
                                <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
                            </Transforms> 
                            <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
                            <DigestValue>...</DigestValue> 
                        </Reference> 
                    </SignedInfo> 
                    <SignatureValue>...</SignatureValue> 
                    <KeyInfo> 
                        <X509Data> 
                            <X509SubjectName>...</X509SubjectName> 
                            <X509Certificate>....</X509Certificate> 
                        </X509Data> 
                    </KeyInfo> 
                </Signature:Signature> 
            </saml2:Assertion> 
        </wsse:Security> 
    </soap:Header> 
    <soap:Body> 
           <rej:rejestrujZgloszenieMZ55> 
         <rej:zgloszenieMZ55>...</rej:zgloszenieMZ55> 
      </rej:rejestrujZgloszenieMZ55> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

Więcej szczegółów na temat komunikatów SOAP zabezpieczonych asercją SAML znajduje się 
w dokumentacji: 

https://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-SAMLTokenProfile.pdf    

4.3 PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH XML 

Wszystkie komunikaty XML przesyłane do systemu SMZ muszą być podpisane ważnym certyfikatem 

umieszczonym w asercji SAML przesyłanej wraz z wywołaniem metody usługi sieciowej SOAP 

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych (opis w rozdziałach 4.1 i 4.2). 

Dodatkowo dla zgłoszeń elektronicznych ZLK, ZLB oraz NOP wymagana jest autoryzacja dokumentów XML 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Dokumenty elektroniczne przechowywane są w bazie danych systemu smz bez naruszenia integralności, 

co zapewnia m.in. zastosowanie algorytmu funkcji skrótu przy zapisie dokumentu XML w bazie danych 

SMZ. 
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5 WIDOK INTERFEJSÓW 

SMZ udostępnia interfejs RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych, w postaci usługi sieciowej 

udostępnionej za pośrednictwem protokołu SOAP i opisanej poprzez WSDL, wywoływany przez 

uprawniony System Gabinetowy w celu zarejestrowania zgłoszenia zagrożenia ZLK, ZLB, MZ-55, NOP lub 

NDPL-1 w formie dokumentu elektronicznego XML. 

Dostępne w ramach interfejsu operacje zostały opisane w rozdziale 6 natomiast ich specyfikację stanowi 

WSDL RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych.wsdl, który jest załącznikiem do niniejszej 

dokumentacji. 

 

Rysunek 3. Widok interfejsów 

  

Systemy dziedzinowe::PW.PS.SMZ.11000 - System Monitorowania Zagrożeń 

(SMZ)

Inne::PW.PS.SMZ.11080 - System usługodawcy

«WSDL»

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych::

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowychWSDL

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych

«abstraction»

«use»
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6 ZAKRES OPERACJI 

Rozdział przedstawia specyfikację operacji (metod) dostępnych w ramach interfejsu 
RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych wykorzystywanych Systemy Gabinetowe do 
wymiany danych z systemem SMZ. 

 

Rysunek 4. Dostępne operacje 

 

Rysunek 5. WSDL Messages 

«WSDLservice»

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych

«WSDLbinding»

Bindings::RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowychSoap

+ rejestrujZgloszenieMZ55(rejestrujZgloszenieMZ55SoapIn, rejestrujZgloszenieMZ55SoapOut*)

+ rejestrujZgloszenieNDPL(rejestrujZgloszenieNDPLSoapIn, rejestrujZgloszenieNDPLSoapOut*)

+ rejestrujZgloszenieNOP(rejestrujZgloszenieNOPSoapIn, rejestrujZgloszenieNOPSoapOut*)

+ rejestrujZgloszenieZLB(rejestrujZgloszenieZLBSoapIn, rejestrujZgloszenieZLBSoapOut*)

+ rejestrujZgloszenieZLK(rejestrujZgloszenieZLKSoapIn, rejestrujZgloszenieZLKSoapOut*)

RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowychSoap

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieZLKSoapIn

+ parameters: rejestrujZgloszenieZLK

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieZLBSoapIn

+ parameters: rejestrujZgloszenieZLB

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieMZ55SoapIn

+ parameters: rejestrujZgloszenieMZ55

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieNOPSoapIn

+ parameters: rejestrujZgloszenieNOP

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieNDPLSoapIn

+ parameters: rejestrujZgloszenieNDPL

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieZLKSoapOut

+ parameters: rejestrujZgloszenieZLKResponse

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieZLBSoapOut

+ parameters: rejestrujZgloszenieZLBResponse

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieMZ55SoapOut

+ parameters: rejestrujZgloszenieMZ55Response

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieNOPSoapOut

+ parameters: rejestrujZgloszenieNOPResponse

«WSDLmessage»

rejestrujZgloszenieNDPLSoapOut

+ parameters: rejestrujZgloszenieNDPLResponse
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Rysunek 6. WSDL Types 

6.1 REJESTRUJZGLOSZENIEZLK 

Opis:  

Operacja umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia ZLK w formacie dokumentu elektronicznego XML 

przekazywanego w postaci binarnej. 

Parametry: 

Parametrem wejściowym metody jest rejestrujZgloszenieZLK, którego typ jest określony jako 

base64Binary.  

Zakres danych dokumentu elektronicznego ZLK został opisany w rozdziale 8, natomiast jego strukturę 

opisuje schemat ZLK.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

«XSDtopLevelEle...

rejestrujZgloszenieZLK

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieZLK::

ComplexTypeClass1

«XSDelement»

+ zgloszenieZLK: base64Binary

«XSDtopLevelEle...

rejestrujZgloszenieZLB

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieZLB::

ComplexTypeClass2

«XSDelement»

+ zgloszenieZLB: base64Binary

«XSDtopLevelEleme...

rejestrujZgloszenieMZ55

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieMZ55::

ComplexTypeClass3

«XSDelement»

+ zgloszenieMZ55: base64Binary

«XSDtopLevelElem...

rejestrujZgloszenieNOP

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieNOP::

ComplexTypeClass4

«XSDelement»

+ zgloszenieNOP: base64Binary

«XSDtopLevelEleme...

rejestrujZgloszenieNDPL

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieNDPL::

ComplexTypeClass5

«XSDelement»

+ zgloszenieNDPL: base64Binary

«XSDtopLevelElement»

rejestrujZgloszenieZLKResponse

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieZLKResponse:

:ComplexTypeClass6

«XSDelement»

+ odpowiedzZLK: base64Binary

«XSDtopLevelElement»

rejestrujZgloszenieZLBResponse

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieZLBResponse:

:ComplexTypeClass7

«XSDelement»

+ odpowiedzZLB: base64Binary

«XSDtopLevelElement»

rejestrujZgloszenieMZ55Response

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieMZ55Response:

:ComplexTypeClass8

«XSDelement»

+ odpowiedzMZ55: base64Binary

«XSDtopLevelElement»

rejestrujZgloszenieNOPResponse

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieNOPResponse:

:ComplexTypeClass9

«XSDelement»

+ odpowiedzNOP: base64Binary

«XSDtopLevelElement»

rejestrujZgloszenieNDPLResponse

«XSDcomplexType»

rejestrujZgloszenieNDPLResponse:

:ComplexTypeClass10

«XSDelement»

+ odpowiedzNDPL: base64Binary
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Zwracany rezultat: 

Operacja zwraca parametr wyjściowy rejestrujZgloszenieZLKResponse, którego typ jest określony jako 

base64Binary. 

Wynik wykonania operacji zawiera informacje o jej przebiegu i jest potwierdzeniem zarejestrowania 

zgłoszenia lub ewentualnie komunikatem o wystąpieniu błędów. 

Zakres danych odpowiedzi (potwierdzenie rejestracji/komunikat błędu) został opisany w rozdziale 8, 

natomiast jego strukturę opisuje schemat Odpowiedz.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

6.2 REJESTRUJZGLOSZENIEZLB 

Opis:  

Operacja umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia ZLB w formacie dokumentu elektronicznego XML 

przekazywanego w postaci binarnej. 

Parametry: 

Parametrem wejściowym metody jest rejestrujZgloszenieZLB, którego typ jest określony jako 

base64Binary.  

Zakres danych dokumentu elektronicznego ZLB został opisany w rozdziale 8, natomiast jego strukturę 

opisuje schemat ZLB.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Zwracany rezultat: 

Operacja zwraca parametr wyjściowy rejestrujZgloszenieZLBResponse, którego typ jest określony jako 

base64Binary. 

Wynik wykonania operacji zawiera informacje o jej przebiegu i jest potwierdzeniem zarejestrowania 

zgłoszenia lub ewentualnie komunikatem o wystąpieniu błędów. 

Zakres danych odpowiedzi (potwierdzenie rejestracji/komunikat błędu) został opisany w rozdziale 8, 

natomiast jego strukturę opisuje schemat Odpowiedz.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

6.3 REJESTRUJZGLOSZENIEMZ55 

Opis:  

Operacja umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia MZ-55 w formacie dokumentu elektronicznego XML 

przekazywanego w postaci binarnej. 

Parametry: 

Parametrem wejściowym metody jest rejestrujZgloszenieMZ55, którego typ jest określony jako 

base64Binary.  

Zakres danych dokumentu elektronicznego MZ-55 został opisany w rozdziale 8, natomiast jego strukturę 

opisuje schemat MZ55.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 
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Zwracany rezultat: 

Operacja zwraca parametr wyjściowy rejestrujZgloszenieMZ55Response, którego typ jest określony jako 

base64Binary. 

Wynik wykonania operacji zawiera informacje o jej przebiegu i jest potwierdzeniem zarejestrowania 

zgłoszenia lub ewentualnie komunikatem o wystąpieniu błędów. 

Zakres danych odpowiedzi (potwierdzenie rejestracji/komunikat błędu) został opisany w rozdziale 8, 

natomiast jego strukturę opisuje schemat Odpowiedz.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

6.4 REJESTRUJZGLOSZENIENOP 

Opis:  

Operacja umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia NOP w formacie dokumentu elektronicznego XML 

przekazywanego w postaci binarnej. 

Parametry: 

Parametrem wejściowym metody jest rejestrujZgloszenieNOP, którego typ jest określony jako 

base64Binary.  

Zakres danych dokumentu elektronicznego NOP został opisany w rozdziale 8, natomiast jego strukturę 

opisuje schemat NOP.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Zwracany rezultat: 

Operacja zwraca parametr wyjściowy rejestrujZgloszenieNOPResponse, którego typ jest określony jako 

base64Binary. 

Wynik wykonania operacji zawiera informacje o jej przebiegu i jest potwierdzeniem zarejestrowania 

zgłoszenia lub ewentualnie komunikatem o wystąpieniu błędów. 

Zakres danych odpowiedzi (potwierdzenie rejestracji/komunikat błędu) został opisany w rozdziale 8, 

natomiast jego strukturę opisuje schemat Odpowiedz.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

6.5 REJESTRUJZGLOSZENIENDPL 

Opis: 

Operacja umożliwia zarejestrowanie zgłoszenia NDPL w formacie dokumentu elektronicznego XML 

przekazywanego w postaci binarnej. 

Parametry: 

Parametrem wejściowym metody jest rejestrujZgloszenieNDPL, którego typ jest określony jako 

base64Binary.  

Zakres danych dokumentu elektronicznego NDPL został opisany w rozdziale 8, natomiast jego strukturę 

opisuje schemat NDPL.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 
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Zwracany rezultat: 

Operacja zwraca parametr wyjściowy rejestrujZgloszenieNDPLResponse, którego typ jest określony jako 

base64Binary. 

Wynik wykonania operacji zawiera informacje o jej przebiegu i jest potwierdzeniem zarejestrowania 

zgłoszenia lub ewentualnie komunikatem o wystąpieniu błędów. 

Zakres danych odpowiedzi (potwierdzenie rejestracji/komunikat błędu) został opisany w rozdziale 8, 

natomiast jego strukturę opisuje schemat Odpowiedz.xsd, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 
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7 PRZEBIEG WYMIANY DANYCH POMIĘDZY 

SYSTEMAMI 

 

Rysunek 7. Proces rejestrowania zgłoszeń zagrożeń przez Systemy Gabinetowe 

  

:PW.PS.SMZ.11080

- System

usługodawcy

:PW.KM.SMZ.11002 - SMZ -

Zaplecze

:PW.KM.SMZ.11001 - SMZ -

Szyna Usług

:RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowychSoap

alt Zarejestrowanie wybranego typu zgłoszenia zagrożenia

[Zarejestrowanie zgłoszenia ZLK]

[Zarejestrowanie zgłoszenia ZLB]

[Zarejestrowanie zgłoszenia MZ-55]

[Zarejestrowanie zgłoszenia NOP]

[Zarejestrowanie zgłoszenia NDPL]

alt Weryfikacja zgloszenia

[WynikWalidacji=TRUE]

[WynikWalidacji=FALSE]

alt Zapis zgłoszenia

[WynikRejestracji=TRUE]

[WynikRejestracji=FALSE]

rejestrujZgloszenieSystemuGabinetowego

(TypZgloszenia, ZgloszenieXML):

WynikRejestracji

rejestrujZgloszenieSystemuGabinetowego

(TypZgloszenia, ZgloszenieXML):

OdpowiedzXML

generujXmlKomunikatBledu

(TypZgloszenia):

KomunikatBledu

rejestrujZgloszenieZLK

(rejestrujZgloszenieZLKSoapIn,

rejestrujZgloszenieZLKSoapOut*)

walidujZgloszenieXML

(RodzajZgłoszenia,

Zgłoszenie): WynikWalidacji

rejestrujZgloszenieNOP

(rejestrujZgloszenieNOPSoapIn,

rejestrujZgloszenieNOPSoapOut*)

generujXmlKomunikatBledu

(TypZgloszenia):

KomunikatBledu

rejestrujZgloszenieMZ55

(rejestrujZgloszenieMZ55SoapIn,

rejestrujZgloszenieMZ55SoapOut*)

generujXmlPotwierdzenie

(TypZgloszenia, NrZgloszenia):

PotwierdzenieZgloszenia

rejestrujZgloszenieZLB

(rejestrujZgloszenieZLBSoapIn,

rejestrujZgloszenieZLBSoapOut*)

rejestrujZgloszenieNDPL

(rejestrujZgloszenieNDPLSoapIn,

rejestrujZgloszenieNDPLSoapOut*)
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8 ZAKRES DANYCH 

Poszczególne podrozdziały specyfikują zawartość informacyjną dokumentów elektronicznych  XML 

przekazywanych w ramach interfejsu RejestrowanieZgloszenXmlZSystemowGabinetowych, których 

szczegółową definicję stanowią schematy walidacji XSD: zlk.xsd, zlb.xsd, mz55.xsd, nop.xsd, ndpl-1.xsd 

oraz odpowiedz.xsd. 

Wspólne typy i sekcje danych dla dokumentów zostały zdefiniowane w schemacie walidacji p4smz-

wspolne.xsd. 
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8.1 ZGŁOSZENIE ZLK 

 

Rysunek 8. Model wymienianych danych – ZgłoszenieZLK 

class Zlk

«XSDcomplexType»

ZLK

«XSDelement»

+ naglowekZgloszenia: NaglowekZgloszenia

+ adresatZlecenia: WartoscSlownikowa

+ odbiorcaDodatkowy: WartoscSlownikowa [0..1]

+ podmiotNadajacy: Uslugodawca

+ osobaZglaszajaca: PracownikMedyczny

tags

modelGroup = sequence
«XSDcomplexType»

DaneChorego

«XSDelement»

+ daneOsobowe: DaneOsobowe

+ adresZamieszkania: AdresUslugobiorcy

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneChorobyZakaznej

«XSDelement»

+ miejsceHospitalizacji: Podmiot [0..1]

+ miejscePracy: Podmiot [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneOgolne

«XSDelement»

+ chorobaZakaznaP1: WartoscSlownikowa

+ chorobaZakaznaP2: WartoscSlownikowa

+ innaChoroba: StringMax256 [0..1]

+ patogenP1: WartoscSlownikowa [0..1]

+ patogenP2: WartoscSlownikowa [0..1]

+ patogenP3: WartoscSlownikowa [0..1]

+ innePatogen: StringMax256 [0..1]

+ ICD10: WartoscSlownikowa [0..1]

+ data: date [0..1]

+ innePrzypadki: StringMax256 [0..1]

+ hospitalizowany: boolean

+ zakazenieSzpitalne: TNND [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DataZachorowania

«XSDelement»

+ dataDokladna: dateTime [0..1]

+ zgon: boolean

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DataPrzyblizona

«XSDelement»

+ rok: Rok

+ miesiac: Miesiac [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PrzyczynyZgonu

«XSDelement»

+ dataZgonu: date

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PrzyczynaZgonu

«XSDelement»

+ przyczynaZgonuIcd10: WartoscSlownikowa

+ przyczynaZgonuInne: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

Szczepienia

«XSDelement»

+ czySzczepienie: TNND

+ liczbaDawek: LiczbaDawek [0..1]

+ dataOstSzczepienia: date [0..1]

+ nazwaSzczepionki: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DalszaDiagnostykaLeczenie

«XSDelement»

+ wLeczeniu: TNND

+ skierowanoDoSzpitala: boolean [0..1]

+ daneSzpitala: Podmiot [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PodstawaRozpoznania

«XSDelement»

+ badanieMikrobiologicznoSerologiczne: boolean [0..1]

+ inneBadaniaLaboratoryjne: boolean [0..1]

+ objawyKliniczne: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

+ inneOpis: string [0..1]

+ przeslankiEpidemiologiczne: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PrzeslankiEpidemiologiczneDane

«XSDelement»

+ stycznoscZChorym: boolean [0..1]

+ wOgnisku: boolean [0..1]

+ zaGranica: boolean [0..1]

+ dataPowrotu: date [0..1]

+ krajePobytu: string [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneDodatkoweChoroby

tags

modelGroup = choice

«XSDcomplexType»

ZLKGruzlica

«XSDelement»

+ nrRejestru: StringMax256

+ poprzednieRozpoznanie: date [0..1]

+ BgcWykonanie: boolean [0..1]

+ BgcBlizna: boolean [0..1]

+ ot: boolean

+ otRozmiarNacieku: StringMax256 [0..1]

+ stycznoscDataZakonczenia: date [0..1]

+ inneBadaniaBakteriologiczne: StringMax20000 [0..1]

+ kontaktZeZwierzetamiGosp: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

LokalizacjaStanBakteriologiczny

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MetodyWykrycia

«XSDelement»

+ wykrycieZObjawowChorobowych: boolean [0..1]

+ wykrycieZeStycznosciZChorym: boolean [0..1]

+ wykrycieWBadaniuGrupRyzyka: boolean [0..1]

+ wykrycieWProfilaktycznych: boolean [0..1]

+ wykrycieHospitalizacja: boolean [0..1]

+ wykrycieSekcja: boolean [0..1]

+ wykrycieInne: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZLKStd

«XSDelement»

+ juzLeczony: boolean

+ gdzieLeczony: StringMax256 [0..1]

+ drogaNabyciaInna: string [0..1]

+ miejsceLeczenia: Podmiot [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PrzebyteChorobyStd

«XSDelement»

+ przebyteStdICD10: WartoscSlownikowa

+ przebyteStdData: date

+ przebyteStdInne: StringMax20000

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZLKHiv Aids

«XSDelement»

+ nrBadaniaPotwierdzajacego: StringMax256

+ dataBadaniaPotwierdzajacego: date

+ metodaInne: StringMax256 [0..1]

+ nazwaJednostkiZlecajacejBadanie: StringMax256 [0..1]

+ telefonJednostkiZlecajacejBadanie: NumerTelefonu [0..1]

+ nazwaLaboratoriumPotwierdzajacego: StringMax256 [0..1]

+ telefonLaboratoriumPotwierdzajacego: NumerTelefonu [0..1]

+ chorobyWskazujaceRozpMetDef: StringMax256 [0..4]

+ chorobyWskazujaceRozpMetPrawd: StringMax256 [0..4]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneEpidemiologiczne

«XSDelement»

+ dataOstBadania: date [0..1]

+ dataPierwszegoDodBadania: date [0..1]

+ dataRozpPierwEpizodu: date [0..1]

+ liczbaKomCD4: int [0..1]

+ LeczenieArv: TNNW [0..1]

+ drogiNabyciaInne: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«enumeration»

PodstawaZgloszenia

 ROZPOZNANIE

 PODEJRZENIE

string

«XSDsimpleType»

LiczbaWspolzamieszkujacych

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,2}

«enumeration»

GruzlicaStan

 BK+

 BK-

«enumeration»

GruzlicaPoprzLeczenia

 NIELECZONY

 LECZONY_PRAWIDLOWO

 LECZONY_NIEPRAWIDLOWO

 BRAK_DANYCH

«enumeration»

GruzlicaWynik

 BK+

 BK-

 BRAK_WYNIKOW

 NIE_WYKONANO

«enumeration»

GruzlicaStycznosc

 AKTUALNA

 ZAKONCZONA

 NIE_STWIERDZONO

 BRAK_DANYCH

«enumeration»

GruzlicaHistopatologia

 WYKONANO

 POTWIERDZONO

 NIE_POTWIERDZONO

 NIE_WYKONANO

«enumeration»

DrogaNabycia

 HOMOSEKSULANY

 HETEROSEKSUALNY

 SEKSUALNY

 BD

 NARKOTYK

 WERTYKALNA

 TRANSFUZJA

 JATROGENNA

 INNA

«enumeration»

Hiv MetodaBadania

 WB

 WIRUSOLOGICZNA

 MOLEKULARNA

 INNA

«enumeration»

Hiv StanKliniczny

 ARS

 BEZOBJAWOWE

 HIV

 NIE_AIDS

 AIDS

«enumerati...

Hiv GrupaRyzyka

 IDU

 MSM

 CSW

 PERSONEL

«enumeration»

Leczeniechorego

 OBJETO_LECZENIEM

 SKIEROWANO_DO_SZPITALA

+DaneEpidemiologiczne 0..1

+PodstawaRozpoznania 1..1

+drogiNabyciaZakazenia 0..1

+objetyLeczeniem 0..1

+ZLKGruzlica 1..1

+plwocinaBakterioskopia 0..1

+przyczynaBezposr

0..1

+narazonaGrupa

0..1

+daneChorego

1..1

+przyczynyZgonu 0..1

+badaniaHistopatologiczne

1..1

+daneChorobyZakaznej

1..1

+podstawaZgloszenia 1..1

+plucnaNowe

1..1

+dataZachorowania

1..1

+lokalizacjaStanBakteriologiczny 1..1

+ZLKHivAids 1..1

+przyczynaWyjsciowa

1..1

+przeslankiEpidemiologiczneDane

0..1

+plwocinaPosiew

0..1

+daneOgolne 1..1

+daneDodatkoweChoroby

0..1

+pozaplucnaWznowa

0..1

+poprzLeczPrzeciwpradkowe

0..1

+przyczynaWtorna

0..1

+pozaplucnaNowe

1..1

+ZLKStd 1..1

+metodyWykrycia 1..1

+dataPrzyblizona 0..1

+plucnaWznowa

0..1

+dalszaDiagnostykaLeczenie

0..1

+stycznosc

1..1

+metoda 1..1

+szczepienia 0..1

+przebyteChorobyStd

0..3

+stanKlinicznyPrzyRozpoznaniu 0..1

+liczbaWspolzamieszkujacych

0..1

+drogaNabyciaZakazenia

1..1
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Rysunek 9. Struktura komunikatu ZgłoszenieZLK 
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ZLK 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  naglowekZgloszenia NaglowekZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

  adresatZlecenia WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

Wartość ze słownika 
instytucji w RSK (kod 
HCD=99INS1). Mapowanie 
xml->RSK: kodSlownikowy-
>'code', nazwaSlownikowa-
>'name', wersjaSlownika-
>'version'. 

  odbiorcaDodatkowy WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość ze słownika 
instytucji w RSK (kod 
HCD=99INS1). Mapowanie 
xml->RSK: kodSlownikowy-
>'code', nazwaSlownikowa-
>'name', wersjaSlownika-
>'version'. 

  podmiotNadajacy Uslugodawca maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

  osobaZglaszajaca PracownikMedyczny maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

DaneChorego 

 

Rysunek 10. Struktura typu złożonego – DaneChorego 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 daneOsobowe DaneOsobowe maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresZamieszkania AdresUslugobiorcy maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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DaneChorobyZakaznej 

 

Rysunek 11. Struktura typu złożonego – DaneChorobyZakaznej 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 miejsceHospitalizacji Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Sekcja dostępna tylko, gdy w 
sekcji daneOgolne dla elementu 
hospitalizowany = TRUE. 

 miejscePracy Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

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

DaneOgolne 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 chorobaZakaznaP1 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze słownika 
chorób zakaźnych w RSK - 
SChorobZakaznych 

 chorobaZakaznaP2 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze słownika 
chorób zakaźnych w RSK - 
SChorobZakaznychPoz2 

 innaChoroba StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element jest obowiązkowy w 
przypadku wybrania choroby 
zakaźnej = „Inna choroba zakaźna” 

 patogenP1 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
patogenów w RSK - SPatogenow 

 patogenP2 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
patogenów w RSK - 
SPatogenowPoz2 

 patogenP3 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
patogenów w RSK - 
SPatogenowPoz3 

 innePatogen StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wypełniane, jeśli wybrano inny 
patogen 

 

 

 

 

 ICD10 WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
ICD-10 w RSK - SICD-10 

 data date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 innePrzypadki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 hospitalizowany boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Czy pacjent hospitalizowany? 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  zakazenieSzpitalne TNND maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli wartość 
elementu hospitalizowany=TRUE 

DataZachorowania 

Wymagane jest podanie przynajmniej jednej z dat: dataDokladna, dataPrzyblizona 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 dataDokladna dateTime maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zgon boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Czy nastąpił zgon 

DataPrzyblizona 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 rok Rok maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 miesiac Miesiac maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

PrzyczynyZgonu 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  dataZgonu date maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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PrzyczynaZgonu 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 przyczynaZgonuIcd10 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika ICD-10 w RSK - 
SICD-10 

 przyczynaZgonuInne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Szczepienia 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 czySzczepienie TNND maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 liczbaDawek LiczbaDawek maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość elementu wymagana 
jeżeli wartość elementu 
czySzczepienie=TAK 

 dataOstSzczepienia date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Data ostatniego szczepienia. 
Wartość elementu wymagana 
jeżeli wartość elementu 
czySzczepienie=TAK 

 nazwaSzczepionki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość elementu wymagana 
jeżeli wartość elementu 
czySzczepienie=TAK 

DalszaDiagnostykaLeczenie 

 

Rysunek 12. Struktura typu złożonego – DalszaDiagnostykaLeczenie 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 wLeczeniu TNND maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Pozostaje w leczeniu 
ambulatoryjnym 

 skierowanoDoSzpitala boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 daneSzpitala Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość elementu wymagana 
jeżeli wartość elementu 
skierowanoDoSzpitala=TRUE 

PodstawaRozpoznania 

 

Rysunek 13. Struktura typu złożonego – PodstawaRozpoznania 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 badanieMikrobiologicznoSerologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneBadaniaLaboratoryjne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 objawyKliniczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneOpis string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w 
przypadku gdy wartość 
elementu inne = TRUE 

 przeslankiEpidemiologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

PodstawaZgloszenia 

NAZWA OPIS 

 

 

 ROZPOZNANIE  

 PODEJRZENIE  

PrzeslankiEpidemiologiczneDane 

Wymagane jest wskazanie dla minimum jednego elementu sekcji  wartości = TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 stycznoscZChorym boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wOgnisku boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zaGranica boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 dataPowrotu date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Pobyt za granicą – data powrotu do Polski. 
Element obowiązkowy w przypadku 
wskazania dla elementu zaGranica = TRUE 



S t r o n a  | 28 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  krajePobytu string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Pobyt za granicą – data powrotu do Polski. 
Element obowiązkowy w przypadku 
wskazania dla elementu zaGranica = TRUE 

DaneDodatkoweChoroby 

 

Rysunek 14. Struktura typu złożonego – DaneDodatkoweChoroby 

ZLKGruzlica 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nrRejestru StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 poprzednieRozpoznanie date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 BgcWykonanie boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Szczepionka BGC - 
wykonanie 

TRUE - wykonano 

FALSE - nie wykonano 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 BgcBlizna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

TRUE - blizna 

FALSE - brak blizny 

 

 ot boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

TRUE - wykonano 

FALSE - nie wykonano 

 

 otRozmiarNacieku StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Element obowiązkowy w 
przypadku zgłoszenia z 
wartością TRUE dla 
elementu ot 

 stycznoscDataZakonczenia date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Element obowiązkowy w 
przypadku zgłoszenia z 
wartością TRUE dla 
elementu stycznosc 

 inneBadaniaBakteriologiczne StringMax20000 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 kontaktZeZwierzetamiGosp boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Kontakt ze zwierzętami 
gospodarskimi 

GruzlicaStycznosc 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 AKTUALNA  

 ZAKONCZONA  

 NIE_STWIERDZONO  

 BRAK_DANYCH  

GruzlicaWynik 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 BK+  

 BK-  

 BRAK_WYNIKOW  

 NIE_WYKONANO  
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GruzlicaHistopatologia 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 WYKONANO  

 POTWIERDZONO  

 NIE_POTWIERDZONO  

 NIE_WYKONANO  

GruzlicaPoprzLeczenia 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 NIELECZONY  

 LECZONY_PRAWIDLOWO  

 LECZONY_NIEPRAWIDLOWO  

 BRAK_DANYCH  

LokalizacjaStanBakteriologiczny 

Obowiazkowe jest wskazanie czy grużlica płucna, czy pozapłucna 

GruzlicaStan 

NAZWA OPIS 

 

 

 BK+  

 BK-  

MetodyWykrycia 

Obowiązkowe jest przesłanie przynajmniej jednego atrybutu sekcji dla którego wartość =TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 wykrycieZObjawowChorobowych boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – Z 
objawów chorobowych 

 wykrycieZeStycznosciZChorym boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – Ze 
styczności z chorym 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 wykrycieWBadaniuGrupRyzyka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – w 
badaniu grup ryzyka (z 
wyłączeniem styczności z 
chorym 

 wykrycieWProfilaktycznych boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – w 
innych badaniach 
profilaktycznych 
(wstępne, okresowe) 

 wykrycieHospitalizacja boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – 
przy hospitalizacji 

 wykrycieSekcja boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – w 
badaniu sekcyjnym 

 wykrycieInne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Metody wykrycia 
chorego na gruźlicę – w 
innych badaniach 
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ZLKStd 

 

Rysunek 15. Struktura typu złożonego – ZLKStd 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 juzLeczony boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Już leczony na obecną chorobę 

TRUE - tak 

FALSE - nie 

 

 gdzieLeczony StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany jeżeli wartość 
elementu juzLeczony = TRUE 

 drogaNabyciaInna string maxOccurs=1 

minOccurs= 

Element wymagany jeżeli dla 
elementu drogaNabyciaZakazenia 
= INNA 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  miejsceLeczenia Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

PrzebyteChorobyStd 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 przebyteStdICD10 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika ICD-10 w RSK - 
SICD-10 

 przebyteStdData date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Chorego objęto 
leczeniem/skierowano do 

TRUE - tak 

FALSE - nie 

 

 przebyteStdInne StringMax20000 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

DrogaNabycia 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOMOSEKSULANY  

 HETEROSEKSUALNY  

 SEKSUALNY  

 BD  

 NARKOTYK  

 WERTYKALNA  

 TRANSFUZJA  

 JATROGENNA  

 INNA  

Leczeniechorego 

NAZWA OPIS 

 

 

 OBJETO_LECZENIEM  

 SKIEROWANO_DO_SZPITALA  



S t r o n a  | 34 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  

ZLKHivAids 

 

Rysunek 16. Struktura typu złożonego – ZLKHivAids 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 nrBadaniaPotwierdzajacego StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataBadaniaPotwierdzajacego date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 metodaInne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy w 
przypadku gdy wartość 
elementu metoda=INNA 

 nazwaJednostkiZlecajacejBadanie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 telefonJednostkiZlecajacejBadanie NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nazwaLaboratoriumPotwierdzajacego StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 

 

 

 telefonLaboratoriumPotwierdzajacego NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 chorobyWskazujaceRozpMetDef StringMax256 maxOccurs=4 

minOccurs=0 

 

 chorobyWskazujaceRozpMetPrawd StringMax256 maxOccurs=4 

minOccurs=0 

 

DaneEpidemiologiczne 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 dataOstBadania date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 dataPierwszegoDodBadania date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Data pierwszego dodatniego 
badania 

 dataRozpPierwEpizodu date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Data rozpoznania pierwszego 
epizodu 

 liczbaKomCD4 int maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Liczba komórek CD4 w odstępie 3 
miesięcy od rozpoznania HIV/AIDS 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 LeczenieArv TNNW maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 drogiNabyciaInne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy w przypadku 
gdy wartość elementu 
drogiNabyciaZakazenia = INNA 

HivGrupaRyzyka 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 IDU  

 MSM  

 CSW  

 PERSONEL  

HivMetodaBadania 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 WB  

 WIRUSOLOGICZNA  

 MOLEKULARNA  

 INNA  

HivStanKliniczny 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 ARS  

 BEZOBJAWOWE  

 HIV  

 NIE_AIDS  

 AIDS  
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8.2 ZGŁOSZENIE ZLB 

 

Rysunek 17. Model wymienianych danych - ZgłoszenieZLB 

class Zlb

«XSDcomplexType»

ZLB

«XSDelement»

+ naglowekZgloszenia: NaglowekZgloszenia

+ adresatZlecenia: WartoscSlownikowa

+ odbiorcaDodatkowy: WartoscSlownikowa [0..1]

+ podmiotNadajacy: Uslugodawca

+ osobaZglaszajaca: PracownikMedyczny

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OsobaBadana

«XSDelement»

+ daneOsobowe: DaneOsobowe

+ adresZamieszkania: AdresUslugobiorcy

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

WynikiBadania

«XSDelement»

+ daneSzpitala: Podmiot [0..1]

+ odbiorcaMaterialuKilinicznego: Podmiot [0..1]

tags

modelGroup = sequence
«XSDcomplexType»

DaneOgolne

«XSDelement»

+ chorobaZakaznaP1: WartoscSlownikowa

+ chorobaZakaznaP2: WartoscSlownikowa

+ innaChoroba: StringMax256 [0..1]

+ patogenP1: WartoscSlownikowa

+ patogenP2: WartoscSlownikowa

+ patogenP3: WartoscSlownikowa

+ innyPatogen: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

WynikiBadaniaChoroby

tags

modelGroup = choice

«XSDcomplexType»

ZLBChorobaZakazna

«XSDelement»

+ dataUzyskaniaWyniku: date

+ badanaProbka: StringMax256

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MetodaDiagnostyczna

«XSDelement»

+ preparatBezposredni: boolean [0..1]

+ izolacja: boolean [0..1]

+ badanieImmunologiczne: boolean [0..1]

+ badanieSerologiczne: boolean [0..1]

+ badanieMolekularne: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

+ inneJakie: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZLBGruzlica

«XSDelement»

+ dataUzyskaniaWyniku: date

+ pratkiChorobotworcze: StringMax256

+ badanaProbka: StringMax256

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MetodaDiagnostycznaGruzlica

«XSDelement»

+ preparatBezposredni: boolean [0..1]

+ hodowla: boolean [0..1]

+ badanieMolekularne: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

+ inneJakie: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZLBHiv Aids

«XSDelement»

+ dataUzyskaniaWyniku: date

+ nrWyniku: StringMax256

+ podmiotLeczniczy: Podmiot [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MetodaDiagnostycznaHiv Aids

«XSDelement»

+ westernBlot: boolean [0..1]

+ badanieWirusologiczne: boolean [0..1]

+ badanieMolekularne: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

+ inneJakie: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

TypWirusaHiv Aids

«XSDelement»

+ hiv1: boolean [0..1]

+ hiv2: boolean [0..1]

+ nieOkreslono: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZLBKilaRzezaczka

«XSDelement»

+ dataRozpoznania: date

+ zakazenieSTD: StringMax256

+ materialDiagnostyczny: boolean [0..1]

+ materialDiagnostycznyJaki: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MetodaDiagnostycznaSTD

«XSDelement»

+ badanieSerologiczne: boolean [0..1]

+ badanieBakteriologiczne: boolean [0..1]

+ preparatBezposredni: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

+ inneJakie: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

InfoProbka

«XSDelement»

+ data: date

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PowodWykonaniaBadania

«XSDelement»

+ diagnostykaKliniczna: boolean [0..1]

+ badaniaPracownicze: boolean [0..1]

+ ciaza: boolean [0..1]

+ przyjecieDoSzpitala: boolean [0..1]

+ inneBadaniePrzesiewowe: boolean [0..1]

+ innyPowod: boolean [0..1]

+ innyPowodJaki: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DalszeBadania

«XSDelement»

+ idProbki: StringMax256 [0..1]

+ opis: StringMax20000 [0..1]

+ uwagi: StringMax20000 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

InneInformacjeKila

«XSDelement»

+ dataPobraniaProby: date

+ weryfikacjaWKor: boolean [0..1]

+ nazwaKor: string [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PochodzenieBadanejProby

«XSDelement»

+ odCiezarnej: boolean [0..1]

+ odHospitalizowanego: boolean [0..1]

+ adresSzpitala: StringMax1024 [0..1]

+ badaniePrzesiewowe: boolean [0..1]

+ innyPowodPobrania: boolean [0..1]

+ InnyPowodJaki: StringMax256 [0..1]

tags

memberNames = 

mixed = false

modelGroup = sequence

«enumeration»

PochodzenieProbki

 HOSPITALIZACJA

 AMBULATORIUM

+powodWykonaniaBadania

1..1

+daneOgolne

1..1

+InneInformacjeKila 1..1

+metodaDiagnostycznaHivAids 1..1

+wynikiBadaniaChoroby 1..1

+ZLBChorobaZakazna 1..1

+pochodzenieProbki

1..1

+pochodzenieBadanejProby

1..1

+ZLBHivAids
1..1

+metodaDiagnostycznaGruzlica 1..1+ZLBKilaRzezaczka 1..1

+osobaBadana 1..1

+infoProbka

0..1

+dalszeBadania

0..1

+wynikiBadania 1..1

+metodaDiagnostycznaSTD 1..1
+metodaDiagnostyczna 1..1

+ZLBGruzlica

1..1

+typWirusaHivAids 1..1
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Rysunek 18. Struktura komunikatu ZgłoszenieZLB 
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ZLB 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 naglowekZgloszenia NaglowekZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresatZlecenia WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość ze słownika instytucji 
w RSK (kod HCD=99INS1). 
Mapowanie xml->RSK: 
kodSlownikowy->'code', 
nazwaSlownikowa->'name', 
wersjaSlownika->'version'. 

 odbiorcaDodatkowy WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość ze słownika instytucji 
w RSK (kod HCD=99INS1). 
Mapowanie xml->RSK: 
kodSlownikowy->'code', 
nazwaSlownikowa->'name', 
wersjaSlownika->'version'. 

 podmiotNadajacy Uslugodawca maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 osobaZglaszajaca PracownikMedyczny maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

OsobaBadana 

 

Rysunek 19. Struktura typu złożonego – OsobaBadana 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 daneOsobowe DaneOsobowe maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresZamieszkania AdresUslugobiorcy maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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WynikiBadania 

 

Rysunek 20. Struktura typu złożonego - WynikiBadania 

WynikiBadania 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 daneSzpitala Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w przypadku 
wybrania wartości 
HOSPITALIZACJA dla elementu 
pochodzenieProbki 

 odbiorcaMaterialuKilinicznego Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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DaneOgolne 

 

Rysunek 21. Struktura typu złożonego - DaneOgolne 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 chorobaZakaznaP1 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika chorób zakaźnych w 
RSK - SChorobZakaznych 

 chorobaZakaznaP2 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika chorób zakaźnych w 
RSK - SChorobZakaznychPoz2 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 innaChoroba StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element jest obowiązkowy w 
przypadku wybrania choroby 
zakaźnej = „Inna choroba 
zakaźna” 

 patogenP1 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika patogenów w RSK - 
SPatogenow 

 patogenP2 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika patogenów w RSK - 
SPatogenowPoz2 

 patogenP3 WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika patogenów w RSK - 
SPatogenowPoz3 

 innyPatogen StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wypełniane, jeśli wybrano inny 
patogen 

WynikiBadaniaChoroby 

 

Rysunek 22. Struktura typu złożonego - WynikBadaniaChoroby 
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ZLBChorobaZakazna 

Wynik badania dla „Choroba zakaźna”!=”Gruźlica” && ”!=”Kiła i rzeżączka” && ”!=”HIV/AIDS” 

 

Rysunek 23. Struktura typu złożonego - ZLBChorobaZakazna 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 dataUzyskaniaWyniku date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 badanaProbka StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Badana próbka/materiał 
diagnostyczny 

MetodaDiagnostyczna 

W sekcji MetodaDiagnostyczna wymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 preparatBezposredni boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Metoda diagnostyczna - 
preparat bezpośredni 

 izolacja boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 badanieImmunologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieSerologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieMolekularne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w 
przypadku wybrania 
wartości TRUE dla 
elementu inne 

ZLBGruzlica 

Wynik badania dla choroby zakaźnej = Gruźlica 

 

Rysunek 24. Struktura typu złożonego – ZLBGruzlica 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 dataUzyskaniaWyniku date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 pratkiChorobotworcze StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 badanaProbka StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Badana próbka/materiał 
diagnostyczny 

MetodaDiagnostycznaGruzlica 

w sekcji MetodaDiagnostycznaGruzlica wymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 preparatBezposredni boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 hodowla boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieMolekularne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Element wymagany w 
przypadku wybrania 
wartości TRUE dla 
elementu inne 
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ZLBHivAids 

Wynik badania dla choroby zakaźnej = HIV/AIDS 

 

Rysunek 25. Struktura typu złożonego – ZLBHivAids 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 dataUzyskaniaWyniku date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrWyniku StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 podmiotLeczniczy Podmiot maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Dane Podmiotu leczniczego, 
który skierował na badanie 
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MetodaDiagnostycznaHivAids 

W sekcji MetodaDiagnostycznaHivAidswymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE  

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 westernBlot boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieWirusologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieMolekularne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs= 

 

 inneJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w 
przypadku wybrania wartości 
TRUE dla elementu inne 

TypWirusaHivAids 

W sekcji TypWirusaHivAidswymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 hiv1 boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Typ wirusa – HIV-1 

 hiv2 boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Typ wirusa – HIV-2 

 nieOkreslono boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Typ wirusa – nie określono 
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ZLBKilaRzezaczka 

Wynik badania dla choroby zakaźnej = kiła, rzeżączka 

 

Rysunek 26. Struktura typu złożonego –ZLBKilaRzezaczka 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 dataRozpoznania date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 zakazenieSTD StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Zakażenie drobnoustrojem 
przenoszonym drogą płciową 

Kiła, rzeżączka 

 

 materialDiagnostyczny boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 materialDiagnostycznyJaki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w przypadku 
wybrania wartości TRUE dla 
elementu materialDiagnostyczny 

MetodaDiagnostycznaSTD 

w sekcji MetodaDiagnostycznaSTD wymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 badanieSerologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badanieBakteriologiczne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 preparatBezposredni boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w przypadku 
wybrania wartości TRUE dla 
elementu inne 

InneInformacjeKila 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 dataPobraniaProby date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 weryfikacjaWKor boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Rozpoznanie będzie podlegało weryfikacji 
w krajowym ośrodku referencyjnym 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  nazwaKor string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Nazwa krajowego ośrodka referencyjnego. 
Element wymagany w przypadku wartości 
TRUE dla elementu weryfikacjaWKor 

PochodzenieBadanejProby 

W sekcji PochodzenieBadanejProby wymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 odCiezarnej boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 odHospitalizowanego boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 adresSzpitala StringMax1024 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy, jeżeli 
badana próba pochodziła - od 
chorego hospitalizowanego 

 badaniePrzesiewowe boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 innyPowodPobrania boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 InnyPowodJaki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy w 
przypadku wskazania wartości 
TRUE dla elementu 
innyPowodPobrania 

InfoProbka 

Informacje o pochodzeniu badanej próbki 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  data date maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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PochodzenieProbki 

NAZWA OPIS 

 

 

 HOSPITALIZACJA od chorego hospitalizowanego 

 AMBULATORIUM od chorego leczonego ambulatoryjnie 

PowodWykonaniaBadania 

W sekcji PowodWykonaniaBadania wymagane jest przesłanie przynajmniej jednego elementu z wartością=TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 diagnostykaKliniczna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 badaniaPracownicze boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ciaza boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 przyjecieDoSzpitala boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inneBadaniePrzesiewowe boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 innyPowod boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 innyPowodJaki StringMax
256 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany w 
przypadku wybrania wartości 
TRUE dla elementu innyPowod 

DalszeBadania 

Oczekiwany kierunek i zakres dalszego badania 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 idProbki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Numer identyfikacyjny materiału klinicznego 
lub wyizolowanego biologicznego czynnika 
chorobotwórczego (próbki) wysłanego w 
celu przeprowadzenia dalszych badań 

 opis StringMax20000 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Informacje o kierunku i zakresie dalszego 
badania 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  uwagi StringMax20000 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

W tym dodatkowe informacje istotne z 
punktu widzenia interpretacji uzyskanego 
dodatniego wyniku badania w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych) 
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8.3 ZGŁOSZENIE MZ-55 

Rysunek 27. Model wymienianych danych - ZgłoszenieMZ-55 

«XSDcomplexType»

MZ55

«XSDelement»

+ naglowekZgloszenia: NaglowekZgloszenia

+ podmiotNadajacy: Uslugodawca

+ adresatZlecenia: WartoscSlownikowa

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

Mz55Naglowek

«XSDelement»

+ raportZaMiesiac: Miesiac [0..1]

+ raportZaDzien: date [0..1]

+ duplikatNadpisujacy: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

MZ55Dane

«XSDelement»

+ innePrzyczyny: StringMax1024 [0..1]

+ uwagi: StringMax1024 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

LiczbaZachorowanPodej rzen

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ZglaszajacyMz55

«XSDelement»

+ nazwisko: StringMax50

+ imie: StringMax256

+ nrTelefonu: NumerTelefonu

tags

modelGroup = sequence

integer

«XSDsimpleType»

Rok

tags

derivation = restriction

totalDigits = 4

«enumeration»

MZ55RodzajRaportu

 OKRES

 DZIEN

 TYDZIEN

integer

«XSDsimpleType»

OkresSprawozdawczy

tags

derivation = restriction

maxInclusive = 48

minInclusive = 1

integer

«XSDsimpleType»

TydzienEpidemiologiczny

tags

derivation = restriction

maxInclusive = 53

minInclusive = 1

integer

«XSDsimpleType»

SzacunkowyCzas

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,3}

«enumerati...

MZ55Wiek

 0-4

 5-14

 15-64

 65 i więcej

«enumeration»

TypWartosci

 OGÓŁEM

 SKIEROWANI

 UKŁAD KRĄŻENIA

 UKŁAD ODDECHOWY

 INNE

integer

«XSDsimpleType»

MZ55Wartosc

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,5}

+Mz55Naglowek 1..1

+wiek

1..1

+osobaZglaszajaca 1..1

+rodzajRaportu

1..1

+tydzienEpidemiologiczny

0..1

+czasPrzygotowaniaDanych 1..1

+typWartosci 1..1

+MZ55Dane 1..1

+wartosc 1..1

+rok 1..1

+okresSprawozdawczy 0..1

+liczbaZachorowanPodejrzen 20..20

+czasWypelnieniaFormularz

1..1
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Rysunek 28. Struktura komunikatu ZgłoszenieMZ-55  
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MZ55 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 naglowekZgloszenia NaglowekZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 podmiotNadajacy Uslugodawca maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresatZlecenia WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość ze słownika 
instytucji w RSK (kod 
HCD=99INS1). Mapowanie 
xml->RSK: kodSlownikowy-
>'code', nazwaSlownikowa-
>'name', wersjaSlownika-
>'version'. 

Mz55Naglowek 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 raportZaMiesiac Miesiac maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość wymagana jeżeli 
rodzajRaportu=OKRES lub TYDZIEŃ 

 raportZaDzien date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość wymagana jeżeli 
rodzajRaportu=DZIEN 

 duplikatNadpisujacy boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość TRUE - jeżeli zgłoszenie jest 
duplikatem spowoduje naspianie 
poprzedniego zgłoszenia 

MZ55RodzajRaportu 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 OKRES okres sprawozdawczy (48 okresów wg GUS) 

 DZIEN Dzień 

 TYDZIEN tydzień epidemiologiczny (pn-nd) 

  



S t r o n a  | 56 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”  

MZ55Dane 

 

Rysunek 29. Struktura typu złożonego – MZ55Dane 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 innePrzyczyny StringMax1024 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli TypWartości 
= INNE dla przynajmniej jednego 
przedziału wiekowego jest większy od 
"0" 

 uwagi StringMax1024 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

LiczbaZachorowanPodejrzen 

Liczba zachowowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę wg wieku chorych. Wymagane jest przesłanie wartości 

dla każdego z 5 typów wartości w podzialne na wszystkie 4 kategorie wiekowe.W przypadku braku zachorowań 

dla danej pozycji należy wprowadzić wartość „0”. maxOccurs=20, minOccurs=20. 
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TypWartosci 

NAZWA  OPIS 

 

 

 

 

 

 OGÓŁEM Liczba zachorowań oraz podejrzeń - ogółem 

 SKIEROWANI Liczba zachorowań oraz podejrzeń - w tym osoby skierowane do 
szpitala 

 UKŁAD KRĄŻENIA Powody skierowania do szpitala - liczba osób - objawy ze strony 
układu krążenia 

 UKŁAD ODDECHOWY Powody skierowania do szpitala - liczba osób - objawy ze strony 
układu oddechowego 

 INNE Powody skierowania do szpitala - liczba osób - inne przyczyny 

MZ55Wiek 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 0-4  

 5-14  

 15-64  

 65 i więcej  

ZglaszajacyMz55 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nazwisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 imie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrTelefonu NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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8.4 ZGŁOSZENIE NOP 

 

Rysunek 30. Model wymienianych danych – ZgloszenieNOP 
  

«XSDcomplexType»

NOP

«XSDelement»

+ naglowekZgloszenia: NaglowekZgloszenia

+ adresatZlecenia: WartoscSlownikowa

+ odbiorcaDodatkowy: WartoscSlownikowa [0..1]

+ podmiotNadajacy: Uslugodawca

+ osobaZglaszajaca: PracownikMedyczny

+ ocenaZgloszeniaURPL: OcenaZgloszeniaURPL [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneChorego

«XSDelement»

+ daneOsobowe: DaneOsobowe

+ adresZamieszkania: AdresUslugobiorcy

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

SzczepienieInfo

tags

modelGroup = choice

«XSDcomplexType»

NOP1

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP1szczepienieDanePodst

«XSDelement»

+ okresNoworodkowy: boolean [0..1]

+ okresPozniejszy: boolean [0..1]

+ wiekDziecka: Wiek [0..1]

+ opis: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OdczynSzczepionkaPodejrzana

«XSDelement»

+ BGC: boolean

tags

modelGroup = choice

«XSDsequence»

ModelGroup2

«XSDelement»

+ blonica: boolean [0..1]

+ tezec: boolean [0..1]

+ krztusiec: boolean [0..1]

+ opv: boolean [0..1]

+ ipv: boolean [0..1]

+ odra: boolean [0..1]

+ swinka: boolean [0..1]

+ rozyczka: boolean [0..1]

+ wzwA: boolean [0..1]

+ wzwB: boolean [0..1]

+ grypa: boolean [0..1]

+ inna: boolean [0..1]

+ innaJaka: string [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

TerminSzczepienia

«XSDelement»

+ dataSzczepienia: date

+ godzinaSzczepienia: time [0..1]

+ dataOdczytu: date

+ godzinaOdczytu: time [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP1Odczyn

«XSDelement»

+ krostaRopna: boolean [0..1]

+ owrzodzenie: boolean [0..1]

+ powiekszenieWezlowChlonnych: boolean [0..1]

+ zropienie: boolean [0..1]

+ zropienieZPrzetoka: boolean [0..1]

+ fenomenKoha: boolean [0..1]

+ ropienPodskorny: boolean [0..1]

+ ropienPodskornyZPrzetoka: boolean [0..1]

+ zakazenieBcg: boolean [0..1]

+ keloid: boolean [0..1]

+ martwica: boolean [0..1]

+ erythemaNodosum: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PowiekszenieWezlowDane

«XSDelement»

+ wielkoscWezla: int [0..1]

+ wezlyPachowe: boolean [0..1]

+ wezlyNadobojczykowe: boolean [0..1]

+ wezlySzyjne: boolean [0..1]

+ wezlyInne: boolean [0..1]

+ wezlyInneOpis: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

KwalifikacjaNop

«XSDelement»

+ opisOdczynu: StringMax256

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

DaneKontaktoweZglaszajacego

«XSDelement»

+ miejscePracy: StringMax256

+ telefon: NumerTelefonu

+ miejscowosc: StringMax50

+ ulica: StringMax50

+ nrDomu: StringMax50

+ nrLokalu: StringMax50

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP1SzczepienieDaneSzczegolowe

«XSDelement»

+ szczepionkaSzczegolyNOP1: Szczepionka

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OsobaSzczepiaca

«XSDelement»

+ stanowisko: StringMax50

+ nazwisko: StringMax50

+ imie: StringMax50

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

PunktSzczepien

«XSDelement»

+ nazwa: StringMax256

+ wojewodztwo: StringMax50 [0..1]

+ powiat: StringMax50 [0..1]

+ gmina: StringMax50 [0..1]

+ miejscowosc: StringMax50 [0..1]

+ ulica: StringMax50 [0..1]

+ nrDomu: StringMax50 [0..1]

+ nrLokalu: StringMax50 [0..1]

+ telefon: NumerTelefonu [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2Odczyn

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2ReakcjaMiejscowa

«XSDelement»

+ odczyn: boolean [0..1]

+ ropien: boolean [0..1]

+ bolesnosc: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OdczynDane

«XSDelement»

+ odczyn3cm: boolean [0..1]

+ odczyn6cm: boolean [0..1]

+ odczyn10cm: boolean [0..1]

+ odczynStaw: boolean [0..1]

+ odczyn3dni: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

RopienDane

«XSDelement»

+ wynikPosiewu: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2ReakcjaOgolna

«XSDelement»

+ goraczka: boolean [0..1]

+ drgawki: boolean [0..1]

+ reakcjaAlergiczna: boolean [0..1]

+ wstrzasAnafilaktyczny: boolean [0..1]

+ ciaglyPlacz: boolean [0..1]

+ epizod: boolean [0..1]

+ wysypkaRozyczkopodobna: boolean [0..1]

+ wysypkaOdropodobna: boolean [0..1]

+ biegunka: boolean [0..1]

+ wymioty: boolean [0..1]

+ wybroczynySkorne: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

GoraczkaDane

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2Powiklanie

«XSDelement»

+ poliomyelitisPoszczepienne: boolean [0..1]

+ encefalopatia: boolean [0..1]

+ guiil lainBarre: boolean [0..1]

+ zapalenieMozgu: boolean [0..1]

+ zapalenieOpon: boolean [0..1]

+ zapalenieSlinianek: boolean [0..1]

+ zapalenieJader: boolean [0..1]

+ arthralgia: boolean [0..1]

+ trombocytopenia: boolean [0..1]

+ tromPoziomPlytek: string [0..1]

+ porazenieSplotuBarkowego: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

NOP2SzczepienieDaneSzczegolowe

«XSDelement»

+ szczepionkaSzczegolyNOP2: Szczepionka

+ miejscePodania: StringMax256

+ dawka: StringMax256

+ ocenaLeku: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

SzczegolySzczepienia

«XSDelement»

+ drogaPodaniaInna: StringMax256 [0..1]

+ warunkiPrzechowywaniaInne: StringMax256 [0..1]

+ temperaturaPrzechowywania: int [0..1]

+ przechowywanaPrawidlowo: boolean [0..1]

+ zasadyAseptyki: boolean [0..1]

+ poprawnaTechnika: boolean [0..1]

+ daneInne: StringMax256 [0..1]

+ uwagi: StringMax256 [0..1]

+ odczynWPrzeszlosci: boolean [0..1]

+ odczynPoSzczepionce: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OcenaZgloszeniaPSSE

«XSDelement»

+ miasto: StringMax50 [0..1]

+ wojewodztwo: StringMax50 [0..1]

+ iloscZaszczepionych: int

+ czyOdczynyUInnych: boolean

+ odczynUIlu: int [0..1]

+ czyHospitalizowane: boolean [0..1]

+ leczoneW: boolean [0..1]

+ trwaleZmianyJakie: StringMax256 [0..1]

+ inneJakie: StringMax256 [0..1]

+ zgonData: date [0..1]

+ nieuwzglednieniePrzeciwskazan: boolean

+ inne: StringMax256 [0..1]

+ uwagi: string [0..1]

+ imieOperatora: StringMax256 [0..1]

+ nazwiskoOperatora: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

OcenaKwalifikacj i

«XSDelement»

+ weryfikacjaKwalifikacji: boolean

tags

modelGroup = sequence

«enumeration»

PrzyczynaSzczepionki

 MEDYCZNA

 INNA

«enumerati...

IloscWezlow

 POJEDYNCZY

 KILKA

 PAKIET

«enumerati...

Kwalifikacja

 CIEZKI

 POWAZNY

 LAGODNY

 NIE_NOP

«enumeration»

DrogaPodaniaSzczepionki

 SRODSKORNE

 INNA

«enumeration»

WarPrzechSzczepionki

 LODOWKA

 ZAMRAZARKA

 ZAMRAZARKA_LODOWKI

 INNE

«enumeration»

Goraczka

 NISKA

 SRENIO_NISKA

 SREDNIA

 SREDNIO_WYSOKA

 WYSOKA

 BARDZO_WYSOKA

«enumerati...

CzasGoraczki

 DOBA

 DWIE

 TRZY

 DLUZEJ

«enumeration»

Drgawki

 GORACZKOWE

 NIE_GORACZKOWE

 EPIZOD

 SZCZEPIENNE

«enumeration»

ReakcjaAlergiczna

 POKRZYWKA

 OBRZEK

 LARYNGOSPAZM

 ASTMATYCZNA

 LZAWIENIE

 WYSYPKA_UOGOLNIONA

 RUMIEN

 WYSYPKA_OGRANICZONA

«enumeration»

Epizod

 UTRATA_PRZYTOMNOSCI

 BEZDECH

«enumeration»

Wybroczyny

 UOGOLNIONE

 KONCZYNY

«enumeration»

RopienRodzaj

 JALOWY

 BAKTERYJNY

string

«XSDsimpleType»

DniHospitalizacj i

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,2}
«enumerati...

StanZdrowia

 LECZONE

 ZDROWE

 ZMIANY

 INNE

 ZGON

+NOP1danePunktuSzczepien
0..1

+szczepienieSzczegolyNOP1

0..1

+NOP2ReakcjaOgolna

1..1

+NOP1 1..1

+NOP2daneOsobySzczepiacej

0..1

+goraczkaWartosc 1..1

+NOP2TerminSzczepienia

1..1

+odczynDane 0..1

+NOP1szczepienieDanePodst

1..1

+szczepienieSzczegolyNOP2

0..1

+daneChorego

1..1

+ropienRodzaj 0..1

+NOP1Odczyn

1..1

+warunkiPrzechowywania

0..1

+przyczyna

0..1

+drgawkiWartosc 0..1

+NOP1adresTelZglaszajacego

1..1

+stanZdrowia 1..1

+powiekszenieWezlowDane

0..1

+reakcjaAlergicznaWartosc

0..1

+epizodWartosc 0..1

+NOP1daneOsobySzczepiacej

0..1

+goraczkaDane 0..1

+kwalifikacja 1..1

+ocenaZgloszeniaNIZPPZH

0..1

+NOP2ReakcjaMiejscowa 1..1

+NOP2SzczepienieDaneSzczegolowe 1..*

+szczepienieInfo

1..1

+NOP2szczepienieDanePodst

1..1

+NOP2 1..1

+NOP2Powiklanie 0..1

+NOP2danePunktuSzczepien

0..1

+czasGoraczki 0..1

+NOP1SzczepienieDaneSzczegolowe

1..1

+NOP1terminSzczepienia

1..1

+ropienDane 0..1

+drogaPodania 0..1

+odczynSzczepionkaPodejrzana

1..1

+NOP1kwalifikacja

1..1

+NOP2kwalifikacja 1..1

+liczbaDniHospitalizacji

0..1

+NOP2adresTelZglaszajacego

1..1
+NOP2Odczyn

1..1

+ocenaKwalifikacji

0..1

+wezlyIlosc

0..1

+ocenaZgloszeniaPSSE

0..1

+zmianaKwalifikacji

0..1

+wybroczynyOpis

0..1
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Rysunek 31. Struktura komunikatu ZgłoszenieNOP 
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NOP 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 naglowekZgloszenia NaglowekZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresatZlecenia WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość ze słownika instytucji 
w RSK (kod HCD=99INS1). 
Mapowanie xml->RSK: 
kodSlownikowy->'code', 
nazwaSlownikowa->'name', 
wersjaSlownika->'version'. 

 odbiorcaDodatkowy WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość ze słownika instytucji 
w RSK (kod HCD=99INS1). 
Mapowanie xml->RSK: 
kodSlownikowy->'code', 
nazwaSlownikowa->'name', 
wersjaSlownika->'version'. 

 podmiotNadajacy Uslugodawca maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 osobaZglaszajaca PracownikMedyczny maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 ocenaZgloszeniaURPL OcenaZgloszeniaURPL maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Sekcja nie jest dostępna dla 
zgłoszeń przesyłanych z 
Systemów 
Gabinetowych.  Dane w tej 
sekcji pochodzą z procesu 
przetwarzania zgłoszeń przez 
URPL w systemie SMZ i są 
dostępne dla 
zarejestrowanych/przetworzo
nych zgłoszeń, 
eksportowanych do plików 
XML z poziomu aplikacji SMZ. 

DaneChorego 

 

Rysunek 32. Struktura typu złożonego – DaneChorego 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 daneOsobowe DaneOsobowe maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresZamieszkania AdresUslugobiorcy maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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SzczepienieInfo 

 

  Rysunek 33. Struktura typu złożonego – SzczepienieInfo 
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NOP1 

Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy) 

 

  Rysunek 34. Struktura typu złożonego – NOP1 
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NOP1szczepienieDanePodst 

Podstawowe informacje o szczepionce, dla zgłoszeń NOP1. 

Wymagane jest wskazanie okresu wieku dziecka poprzez wskazanie wartości TRUE dla jednego z pól: 

okresNoworodkowy lub okresPozniejszy. 

 

  Rysunek 35. Struktura typu złożonego – NOP1szczepienieDanePodst 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 okresNoworodkowy boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Szczepionka w okresie 
noworodkowym.  

 okresPozniejszy boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Szczepionka w okresie 
późniejszym 

 wiekDziecka Wiek maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny jeżeli wybrano 
wartość TRUE dla elementu 
okresPozniejszy 

 opis StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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OdczynSzczepionkaPodejrzana 

 

  Rysunek 36. Struktura typu złożonego – OdczynSzczepionkaPodejrzana 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  BGC boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

ModelGroup2 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 blonica boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 tezec boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 krztusiec boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 opv boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ipv boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 odra boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 swinka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 rozyczka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wzwA boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 

 

 

 

 wzwB boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 grypa boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 innaJaka string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny tylko gdy element 
inna = TRUE 

PrzyczynaSzczepionki 

NAZWA OPIS 

 

 

 MEDYCZNA  

 INNA  
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TerminSzczepienia 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 dataSzczepienia date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 godzinaSzczepienia time maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 dataOdczytu date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 godzinaOdczytu time maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NOP1Odczyn 

Dla sekcji NOP1Odczyn wymagany jest przynajmniej jeden z elementów: krostaRopna,owrzodzenie, 

powiekszenieWezlowChlonnych, zropienie, fenomenKoha, ropienPodskorny, zakazenieBcg, keloid, 

martwica, erythemaNodosum z wartością TRUE. 

 

  Rysunek 37. Struktura typu złożonego – NOP1Odczyn 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 krostaRopna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 owrzodzenie boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 powiekszenieWezlowChlonnych boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zropienie boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Zropienie okolicznych 
węzłów chłonnych – Z 
przetoką 

 zropienieZPrzetoka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny jeżeli 
element zropienie = TRUE 

 

 

 

 

 

 fenomenKoha boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Poronny fenomen Koha 

 ropienPodskorny boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ropienPodskornyZPrzetoka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny jeżeli 
element ropienPodskorny = 
TRUE 

 zakazenieBcg boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Uogólnione zakażenie 
prątkiem BCG 

 keloid boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 

 

 martwica boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Martwica węzłów typu 
serowatego 

 erythemaNodosum boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

PowiekszenieWezlowDane 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  wielkoscWezla int maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wielkość węzła (w cm) 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 wezlyPachowe boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wezlyNadobojczykowe boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wezlySzyjne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wezlyInne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wezlyInneOpis StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

IloscWezlow 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 POJEDYNCZY Pojedynczy węzeł 

 KILKA  

 PAKIET  

KwalifikacjaNop 

 

  Rysunek 38. Struktura typu złożonego – KwalifikacjaNop 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  opisOdczynu StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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Kwalifikacja 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 CIEZKI  

 POWAZNY  

 LAGODNY  

 NIE_NOP  

DaneKontaktoweZglaszajacego 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 miejscePracy StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 telefon NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 miejscowosc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 ulica StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrDomu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

  nrLokalu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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NOP1SzczepienieDaneSzczegolowe 

 

  Rysunek 39. Struktura typu złożonego – NOP1SzczepienieDaneSzczegolowe 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  szczepionkaSzczegolyNOP1 Szczepionka maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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SzczegolySzczepienia 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 drogaPodaniaInna StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny w 
przypadku wartości 
DrogaPodaniaSzczepionki = 
INNA 

 warunkiPrzechowywaniaInne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny w 
przypadku wartości 
warunkiPrzechowywania= 
INNE 

 temperaturaPrzechowywania int maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Temperatura w miejscu 
przechowywania (zmierzyć i 
podać) 

 przechowywanaPrawidlowo boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zasadyAseptyki boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Zachowanie zasady aseptyki 
podczas szczepienia 

 poprawnaTechnika boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 daneInne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

(np: podania szczepionki BCG 
podskórnie, podanie 
dozylne)(proszę opisać 
poniżej) - inne 

 

 

 

 uwagi StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 odczynWPrzeszlosci boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny dla 
zgłoszenia typu NOP-2 

 odczynPoSzczepionce StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny dla 
zgłoszenia typu NOP-2 
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WarPrzechSzczepionki 

Warunki przechowywania szczepionki 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 LODOWKA  

 ZAMRAZARKA  

 ZAMRAZARKA_LODOWKI  

 INNE  

DrogaPodaniaSzczepionki 

NAZWA OPIS 

 

 

 SRODSKORNE  

 INNA  

OsobaSzczepiaca 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 stanowisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 imie StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

PunktSzczepien 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nazwa StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 wojewodztwo StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 powiat StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 gmina StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 miejscowosc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ulica StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nrDomu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nrLokalu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 telefon NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NOP2 

Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG 

 

  Rysunek 40. Struktura typu złożonego – NOP2 
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NOP2Odczyn 

 
  Rysunek 41. Struktura typu złożonego – NOP2Odczyn 
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NOP2ReakcjaMiejscowa 

Dla sekcji wymagana jest wartość TRUE dla przynajmniej jednego z elementów: odczyn, ropien, bolesnosc. 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 odczyn boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia 

 ropien boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Ropień w miejscu wstrzyknięcia 

 bolesnosc boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Bolesność i powiększenie regionalnych 
węzłów chłonnych 

OdczynDane 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 odczyn3cm boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia - O średnicy 3-5 cm 

 odczyn6cm boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia - O średnicy 6-9 cm 

 odczyn10cm boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia - O średnicy większej niż 
10cm 

 odczynStaw boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia - wykraczający poza 
najbliższy staw 

 odczyn3dni boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

nasilony odczyn w miejscu 
wstrzyknięcia - utrzymujący się ponad 
3 dni 

RopienDane 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  wynikPosiewu StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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RopienRodzaj 

NAZWA OPIS 

 

 

 JALOWY  

 BAKTERYJNY  

NOP2ReakcjaOgolna 

Dla sekcji wymagana jest wartość TRUE dla przynajmniej jednego z elementów: goraczka, 

drgawki,reakcjaAlergiczna, wstrzasAnafilaktyczny, ciaglyPlacz, epizod, wysypkaRozyczkopodobna, 

wysypkaOdropodobna, biegunka, wymioty, wybroczynySkorne. 

 

  Rysunek 42. Struktura typu złożonego – NOP2ReakcjaOgolna 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 goraczka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 drgawki boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 reakcjaAlergiczna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wstrzasAnafilaktyczny boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ciaglyPlacz boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 epizod boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Epizod hypotoniczno-
hyporeaktywny 

 wysypkaRozyczkopodobna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wysypkaOdropodobna boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 

 

 

 biegunka boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wymioty boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wybroczynySkorne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

GoraczkaDane 

 

Rysunek 43. Struktura typu złożonego – GoraczkaDane 
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CzasGoraczki 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 DOBA  

 DWIE  

 TRZY  

 DLUZEJ  

Goraczka 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 

 NISKA  

 SRENIO_NISKA  

 SREDNIA  

 SREDNIO_WYSOKA  

 WYSOKA  

 BARDZO_WYSOKA  

Drgawki 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 GORACZKOWE  

 NIE_GORACZKOWE  

 EPIZOD  

 SZCZEPIENNE  

ReakcjaAlergiczna 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 

 POKRZYWKA  

 OBRZEK  

 LARYNGOSPAZM  

 ASTMATYCZNA  

 LZAWIENIE  

 WYSYPKA_UOGOLNIONA  
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NAZWA OPIS 

 

 

 RUMIEN  

 WYSYPKA_OGRANICZONA  

Epizod 

Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny - wartość 

NAZWA OPIS 

 

 

 UTRATA_PRZYTOMNOSCI  

 BEZDECH  

Wybroczyny 

Wybroczyny skórne - opis 

NAZWA OPIS 

 

 

 UOGOLNIONE  

 KONCZYNY  

NOP2Powiklanie 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 poliomyelitisPoszczepienne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 encefalopatia boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 guiillainBarre boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Zespół Guillain – Barre 

 zapalenieMozgu boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zapalenieOpon boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Zapalenie opon mózgowo – 
rdzeniowych 

 zapalenieSlinianek boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

zapalenie ślinianek przyusznych 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 zapalenieJader boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 arthralgia boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 trombocytopenia boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 tromPoziomPlytek string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Trombocytopenia -  Najniższy 
poziom płytek krwi 

 porazenieSplotuBarkowego boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

NOP2SzczepienieDaneSzczegolowe 

 

  Rysunek 44. Struktura typu złożonego – NOP2SzczepienieDaneSzczegolowe 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 szczepionkaSzczegolyNOP2 Szczepionka maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 miejscePodania StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 dawka StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

Dawka, z ang. strenght: 

"The strength is the amount of 
drug in the dosage form or a unit 
of the dosage form (e.g. 500 mg 
capsule, 250 mg/5 mL 
suspension)." 

 

 ocenaLeku StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Element nie jest dostępny dla 
zgłoszeń przesyłanych z 
Systemów 
Gabinetowych.  Informacja 
pochodzi z procesu 
przetwarzania zgłoszeń przez 
URPL w systemie SMZ i jest 
dostępna dla 
zarejestrowanych/przetworzonyc
h zgłoszeń, eksportowanych do 
plików XML z poziomu aplikacji 
SMZ. 

OcenaZgloszeniaPSSE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 miasto StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wojewodztwo StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 iloscZaszczepionych int maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Ile osób ogółem zaszczepiono 
na danym terenie tą samą 
serią szczepionki? 

 czyOdczynyUInnych boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Czy wystąpiły odczyny u innych 
osób szczepionych tą serią 
szczepionki ? 

 odczynUIlu int maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy jeżeli 
wartość elementu 
czyOdczynyUInnych=TRUE  

 czyHospitalizowane boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Czy dziecko było 
hospitalizowane w związku z 
odczynem poszczepiennym ? 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 leczoneW boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli dla 
elementu stanZdrowia 
wskazano wartość = LECZONE 

TRUE - w domu 

FALSE - w szpitalu 

 

 trwaleZmianyJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli dla 
elementu stanZdrowia 
wskazano wartość = ZMIANY 

 inneJakie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli dla 
elementu stanZdrowia 
wskazano wartość = INNE 

 zgonData date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany, jeżeli dla 
elementu stanZdrowia 
wskazano wartość = ZGON 

 nieuwzglednieniePrzeciwskazan boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Czy wg opinii pracownika Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej 
niepożądany odczyn 
poszczepienny wystąpił w 
wyniku nieuwzględnienia 
przeciwwskazań do 
szczepienia? 

 inne StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 

 

 

 uwagi string maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 imieOperatora StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany dla 
zgłoszeń typu NOP2 

 nazwiskoOperatora StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany dla 
zgłoszeń typu NOP2 

StanZdrowia 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 LECZONE  

 ZDROWE  

 ZMIANY  

 INNE  

 ZGON  
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OcenaKwalifikacji 

 

  Rysunek 45. Struktura typu złożonego – OcenaKwalifikacji 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  weryfikacjaKwalifikacji boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

FALSE  - „bez zmiany kwalifikacji” 

TRUE - „zmiana kwalifikacji” 
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8.5 ZGŁOSZENIE NDPL 

 

 

 Rysunek 46. Model wymienianych danych - ZgloszenieNDPL  

class Ndpl-1

«XSDcomplexType»

NDPL1

«XSDelement»

+ naglowekZgloszenia: NaglowekZgloszenia

+ podmiotNadajacy: Uslugodawca

+ osobaZglaszajaca: PracownikMedyczny

+ ocenaZgloszeniaURPL: OcenaZgloszeniaURPL [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

Pacjent

«XSDelement»

+ daneOsobowe: DaneOsoboweAnonim [0..1]

+ masaCiala: MasaCiala [0..1]

+ wzrost: Wzrost [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

ObjawyNiepozadane

«XSDelement»

+ opis: StringMax20000

+ dataWystapienia: date [0..1]

+ ciaza: TNNW [0..1]

+ tydzienCiazy: TydzienCiazy [0..1]

+ ciezkie: boolean

+ nrStatZgonu: WartoscSlownikowa [0..1]

+ wynik: WartoscSlownikowa [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

KlasyfikacjaCiezkiego

«XSDelement»

+ zgon: boolean [0..1]

+ zagrozenieZycia: boolean [0..1]

+ inwalidztwo: boolean [0..1]

+ hospitalizacja: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

StosowaneLeki

«XSDelement»

+ infoDodatkowe: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

StosowanyLek

«XSDelement»

+ danePodstawoweLeku: Lek

+ daneDodatkoweLeku: LekSzczegoly [0..1]

+ podejrzewanyOSpowodowanieObjawow: boolean

+ dawkowanie: Dawkowanie

+ okresPodawania: OkresPodawania [0..1]

+ nrChoroby: WartoscSlownikowa [0..1]

+ przyczynaUzyciaLeku: StringMax256 [0..1]

+ zwiazekPrzyczynowoSkutkowy: StringMax256 [0..1]

tags

modelGroup = sequence

+klasyfikacjaCiezkiego 0..1

+stosowanyLek 1..*

+stosowaneLeki 1..1 +objawyNiepozadane 1..1

+pacjent 1..1
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Rysunek 47. Struktura komunikatu ZgłoszenieNDPL 
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NDPL1 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 naglowekZgloszenia NaglowekZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 podmiotNadajacy Uslugodawca maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 osobaZglaszajaca PracownikMedyczny maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 ocenaZgloszeniaURPL OcenaZgloszeniaURPL maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Sekcja nie jest dostępna dla 
zgłoszeń przesyłanych z 
Systemów 
Gabinetowych.  Dane w tej 
sekcji pochodzą z procesu 
przetwarzania zgłoszeń przez 
URPL w systemie SMZ i są 
dostępne dla 
zarejestrowanych/przetworzo
nych zgłoszeń, 
eksportowanych do plików 
XML z poziomu aplikacji SMZ. 
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Pacjent 

Obowiązkowe jest wypełnienie minimum jednego z elementów sekcji Pacjent. Dodatkowo, jeżeli jedynym 

wypełnionym sekcji Pacjent jest Pole Płeć, to jego wartość w takim przypadku musi być różna od „Brak danych”.  

 

Rysunek 48. Struktura typu złożonego – Pacjent 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 daneOsobowe DaneOsoboweAnonim maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 masaCiala MasaCiala maxOccurs=1 

minOccurs=0 

masa ciała w kg 

 wzrost Wzrost maxOccurs=1 

minOccurs=0 

wzrost w cm 
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ObjawyNiepozadane 

 

Rysunek 49. Struktura typu złożonego - ObjawyNiepozadane 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 opis StringMax20000 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataWystapienia date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ciaza TNNW maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element dostępny tylko pod 
warunkiem element plec=Kobieta 

 tydzienCiazy TydzienCiazy maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy, jeżeli w Polu 
Ciąża TAK 

 ciezkie boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Czy działanie niepożądane było 
ciężkie? 

 

 

 nrStatZgonu WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element obowiązkowy jeżeli wartość 
elementu zgon = TRUE. Nr 
statystyczny przyczyny zgonu wg 
klasyfikacji ICD-10. Wartość 
słownikowa ze słownika ICD-10 w RSK 
- SICD-10 

 wynik WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Jeżeli w sekcji Klasyfikacja wskazano 
wartość Zgon=TRUE, wówczas w 
sekcji Wynik również należy wskazać 
wartość słownikową=Zgon. Wartość 
słownikowa ze słownika wyników w 
RSK - SWynik 

KlasyfikacjaCiezkiego 

W sekcji wymagany jest przynajmniej jeden element z wartością = TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 zgon boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zagrozenieZycia boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inwalidztwo boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Trwałe lub znaczące inwalidztwo lub 
upośledzenie sprawności 

 hospitalizacja boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Hospitalizacja lub jej przedłużenie 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

inne, które lekarz według swojego stanu wiedzy 
uzna za ciężkie 
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StosowaneLeki 

 

Rysunek 50. Struktura typu złożonego – StosowaneLeki 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  infoDodatkowe StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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StosowanyLek 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 danePodstawoweLeku Lek maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 daneDodatkoweLeku LekSzczegoly maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 
podejrzewanyOSpowodowanieObjawow 

boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 

 

 

 

 dawkowanie Dawkowanie maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 okresPodawania OkresPodawania maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nrChoroby WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Nr statystyczny przyczyny 
choroby wg klasyfikacji 
ICD-10. Wartość 
słownikowa ze słownika 
ICD-10 w RSK - SICD-10 

 przyczynaUzyciaLeku StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 zwiazekPrzyczynowoSkutkowy StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element nie jest 
dostępny dla zgłoszeń 
przesyłanych z Systemów 
Gabinetowych.  Informa
cja pochodzi z procesu 
przetwarzania zgłoszeń 
przez URPL w systemie 
SMZ i jest dostępna dla 
zarejestrowanych/przetw
orzonych zgłoszeń, 
eksportowanych do 
plików XML z poziomu 
aplikacji SMZ. 
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8.6 ODPOWIEDŹ 

Rozdział opisuje specyfikację danych w przesyłanych przez system SMZ w ramach odpowiedzi. 

Szczegółowy opis struktury i definicji elementów odpowiedzi definiuje schemat walidacji odpowiedz.xsd 

stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji. 

 

 

Rysunek 51. Model wymienianych danych - Odpowiedz 

  

«XSDcomplexType»

odpowiedz

tags

modelGroup = sequence

«XSDchoice»

ModelGroup3

tags

modelGroup = choice

«XSDcomplexType»

PotwierdzenieZgloszenia

«XSDelement»

+ rodzajZgloszenia: TypZgloszenia

+ numerZgloszenia: NumerZgloszenia

+ dataCzasZatwierdzenia: dateTime

+ nazwaAdresata: StringMax256

+ sumaKontrolna: StringMax50

tags

modelGroup = sequence

«XSDcomplexType»

KomunikatBledu

«XSDelement»

+ nazwaSekcji: StringMax50 [0..1]

+ nazwaPola: StringMax50 [0..1]

+ trescKomunikatuBledu: StringMax1024

tags

modelGroup = sequence

«enumerati...

KodBledu

 NP_NAD

 NP_XML

 NP_SCH

 NP_BZB

 ZG_DPL

+komunikatBledu 1..1
+potwierdzenieZgloszenia 1..1

+identyfikatorBledu 1..1
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Odpowiedz 

 

Rysunek 52. Struktura komunikatu odpowiedzi 

PotwierdzenieZgloszenia 

Potwierdzenie jest generowane automatycznie w momencie zarejestrowania zgłoszenia w bazie danych 

SMZ. 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 rodzajZgloszenia TypZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 numerZgloszenia NumerZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataCzasZatwierdzenia dateTime maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaAdresata StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  sumaKontrolna StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

KomunikatBledu 

W przypadku stwierdzenia błędów formalnych (uprawnienia, format, struktura) lub walidacji poprawności 

danych (niezgodności merytoryczne) przesłanego przez System Gabinetowy zgłoszenia system SMZ 

generuje komunikat błędu. 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nazwaSekcji StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Nazwa sekcji, dla którego 
walidacja zgłoszenia zwróciła błąd 

 nazwaPola StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Nazwa pola w danej sekcji, dla 
którego weryfikacja zgłoszenia 
zwróciła błąd 

 trescKomunikatuBledu StringMax1024 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Treść komunikatu błędu 

KodBledu 

NAZWA OPIS 

 

 

 

 

 

 NP_NAD NP_NAD: Niepoprawny Nadawca - nadawca zgłoszenia nie posiada uprawnień do 
przesłania zgłoszenia 

 NP_XML NP_XML: Niepoprawny format pliku - format przekazanego pliku zgłoszenia z systemu 
gabinetowego jest nieprawidłowy. Dokument nie jest prawidłowym XMLem. 

 NP_SCH NP_SCH: Niepoprawny schemat przekazanego pliku - struktura lub format danych 
ujętych w przkazanym (w formie XML) zgłoszeniu jest niezgodna z oczekiwaną, 
zdefiniowaną strukturą w pliku XSD. 

 NP_BZB NP_BZB: Błąd zapisu do bazy danych - walidacja danych w przekazanym zgłoszeniu 
uniemożliwia zapis do bazy danych systemu SMZ. 

 ZG_DPL ZG_DPL: Zgłoszenie jest duplikatem, jeżeli poprzednie zgłoszenie ma zostać naspisane 
należy wysłać MZ-55 z elementem duplikatNadpisujacy=TRUE 
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8.7 TYPY WSPÓLNE 

W rozdziale została przedstawiona specyfikacja wspólnych typów prostych, wyliczeniowych i złożonych 

zdefiniowanych w schemacie walidacji p4smz-wspolne.xsd.  

WSPÓLNE TYPY PROSTE 

 

class P4smz-wspolne-TypyProste

string

«XSDsimpleType»

StringMax50

tags

derivation = restriction

maxLength = 50

string

«XSDsimpleType»

StringMax120

tags

derivation = restriction

maxLength = 120

string

«XSDsimpleType»

StringMax256

tags

derivation = restriction

maxLength = 256

string

«XSDsimpleType»

StringMax1024

tags

derivation = restriction

maxLength = 1024

string

«XSDsimpleType»

StringMax20000

tags

derivation = restriction

maxLength = 20000

string

«XSDsimpleType»

NumerZgloszenia

tags

derivation = restriction

pattern = [A-z][0-9]{1,7}\\[0-9]{4}

string

«XSDsimpleType»

KodPocztowy

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{2}-[0-9]{3}

string

«XSDsimpleType»

NumerTelefonu

tags

derivation = restriction

maxLength = 30

string

«XSDsimpleType»

Email

tags

derivation = restriction

maxLength = 50

string

«XSDsimpleType»

Pesel

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{11}

string

«XSDsimpleType»

Nip

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{10}

string

«XSDsimpleType»

NumerPWZ

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,10}

integer

«XSDsimpleType»

WersjaSlownika

tags

derivation = restriction

totalDigits = 3

string

«XSDsimpleType»

KodSlownikowy

tags

derivation = restriction

maxLength = 25

minLength = 1

string

«XSDsimpleType»

NazwaSlownikowa

tags

derivation = restriction

maxLength = 150

minLength = 3

string

«XSDsimpleType»

Inicjaly

tags

derivation = restriction

maxLength = 10

string

«XSDsimpleType»

Wiek

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,5}

string

«XSDsimpleType»

MasaCiala

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9,]{1,6}

string

«XSDsimpleType»

Wzrost

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9,]{1,3}

string

«XSDsimpleType»

TydzienCiazy

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,3}

string

«XSDsimpleType»

NumerSerii

tags

derivation = restriction

maxLength = 35

string

«XSDsimpleType»

DawkowanieWartosc

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,8}

string

«XSDsimpleType»

LiczbaDawek

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,3}

string

«XSDsimpleType»

Rok

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{4}

string

«XSDsimpleType»

Interwal

tags

derivation = restriction

pattern = [0-9]{1,3}
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Rysunek 53. Wspólne typy proste 

WSPÓLNE TYPY WYLICZENIOWE 

 

Rysunek 54. Wspólne typy wyliczeniowe 

TypZgloszenia 

NAZWA OPIS 

 

  ZLK 

 

ZLK - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej 

 

  ZLB 

 

ZLB - Zgłoszenie dodatniego wyniku badań laboratoryjnych 

 

  MZ55 

 

MZ-55 - Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 

 

  NOP 

 

NOP - Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu 

 

  NDPL 

 

NDPL - Zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego 

  

dm P4smz-wspolne-TypyWyliczeniowe

«enumerati...

TypZgloszenia

 ZLK

 ZLB

 MZ55

 NOP

 NDPL

«enumeration»

RodzajPrawaWykonywaniaZawodu

 LEKARZ

 DENTYSTA

 FELCZER

 PIELEGNIARKA

 POLOZNA

 DIAGNOSTA_LABORATORYJNY

 FARMACEUTA

«enumeration»

StopienSpecjalizacj i

 I

 II

 BRAK

«enumerati...

TNNWND

 TAK

 NIE

 NW

 ND

«enumerati...

TNBD

 TAK

 NIE

 BD

«enumerati...

TNNW

 TAK

 NIE

 Nie wiem

«enumerati...

TNND

 TAK

 NIE

 ND

«enumeration»

Miesiac

 STYCZEN

 LUTY

 MARZEC

 KWIECIEN

 MAJ

 CZERWIEC

 LIPIEC

 SIERPIEN

 WRZESIEN

 PAZDZIERNIK

 LISTOPAD

 GRUDZIEN

«enumeration»

PodStanZgloszenia

 ODEBRANE

 PSSE

 NIZP

 URPL

 PO_EKSPORCIE

 WYSLANE_DO_EMA

 BLAD_EMA

«enumeration»

StanZgloszenia

 ZGLOSZONE

 ODWOLANE
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WSPÓLNE TYPY ZŁOŻONE 

 

Rysunek 55. Wspólne typy złożone 

dm P4smz-wspolne-TypyZlożone

«XSDcomplexType»

NaglowekZgloszenia

«XSDelement»

+ typZgloszenia: TypZgloszenia

+ dataRejestracji: dateTime

+ stanZgloszenia: StanZgloszenia [0..1]

+ podStanZgloszenia: PodStanZgloszenia [0..1]

+ numerZgloszenia: NumerZgloszenia [0..1]

+ dataEksportuPliku: dateTime [0..1]

«XSDcomplexType»

Uslugodawca

«XSDchoice»

ModelGroup4

«XSDelement»

+ praktykaZawodowa: PraktykaZawodowa

+ podmiotWDL: PodmiotWDL

«XSDcomplexType»

PraktykaZawodowa

«XSDelement»

+ nazwaPraktyki: StringMax256

+ imie: StringMax50

+ nazwisko: StringMax50

+ nrKsiegiRejestrowej: StringMax50

+ nazwaOrganuRejestrowego: StringMax50

+ nip: Nip

+ nrPWZ: NumerPWZ

+ specjalizacja: StringMax256

+ adresPraktykiZawodowej: Adres1

«XSDcomplexType»

PodmiotWDL

«XSDelement»

+ nazwaPodmiotuWDL: StringMax256

+ nazwaJednostkiOrganizacyjnej: StringMax256

+ kodJednostkiOrganizacyjnej: StringMax50

+ nazwaKomorkiOrganizacyjnej: StringMax256

+ kodKomorkiOrganizacyjnej: StringMax50

+ specjalnoscKomorkiOrganizacyjnej: SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnej [1..*]

+ adresKomorkiOrganizacyjnej: Adres1

+ numerKsiegiRejestrowej: StringMax50

+ jednostkaPodzialuTerytorialnego: string

+ nazwaPodmiotuTworzacego: StringMax256

+ kodPodmiotuTworzacego: StringMax50

+ nazwaFormyOrganizacyjnoPrawnej: StringMax256

+ kodFormyOrganizacyjnoPrawnej: StringMax50

+ rodzajDzialalnosciLeczniczej: StringMax256

+ kodRodzajuDzialalnosciLeczniczej: StringMax50

«XSDcomplexType»

SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnej

«XSDelement»

+ kodSpecjalnosci: StringMax50

+ nazwaSpecjalnosci: StringMax256

«XSDcomplexType»

Adres1

«XSDelement»

+ kodPocztowy: KodPocztowy

+ miejscowosc: StringMax50

+ ulica: StringMax50

+ nrDomu: StringMax50

+ nrLokalu: StringMax50 [0..1]

+ kodTerytTerc: StringMax50

+ kodTerytSimc: StringMax50

«XSDcomplexType»

Adres2

«XSDelement»

+ wojewodztwo: StringMax50

+ powiat: StringMax50

+ gmina: StringMax50

+ kodPocztowy: KodPocztowy

+ miejscowosc: StringMax50

+ nazwaPoczty: StringMax50 [0..1]

+ ulica: StringMax50 [0..1]

+ nrDomu: StringMax50

+ nrLokalu: StringMax50 [0..1]

«XSDcomplexType»

AdresUslugobiorcy

«XSDelement»

+ bezdomny: boolean

+ wojewodztwo: StringMax50

+ powiat: StringMax50

+ gmina: StringMax50

+ kodPocztowy: KodPocztowy [0..1]

+ miejscowosc: StringMax50

+ nazwaPoczty: StringMax50 [0..1]

+ ulica: StringMax50 [0..1]

+ nrDomu: StringMax50 [0..1]

+ nrLokalu: StringMax50 [0..1]

«XSDcomplexType»

PracownikMedyczny

«XSDelement»

+ nazwisko: StringMax50

+ imie: StringMax256

+ nrPWZ: NumerPWZ

+ rodzajPWZ: RodzajPrawaWykonywaniaZawodu [0..1]

+ specjalizacja: Specjalizacja [0..*]

«XSDcomplexType»

Specjalizacja

«XSDelement»

+ nazwa: StringMax256

+ stopienSpecjalizacji: StringMax50

«XSDcomplexType»

Lek

«XSDelement»

+ nazwaLeku: StringMax256

+ SubstancjaCzynna: StringMax1024 [0..-1]

+ drogaPodania: WartoscSlownikowa

«XSDcomplexType»

LekSzczegoly

«XSDelement»

+ postacFarmaceutyczna: StringMax256

+ moc: StringMax256

+ nrSerii: NumerSerii [0..1]

«XSDcomplexType»

Dawkowanie

«XSDelement»

+ dawkowanieWartosc: DawkowanieWartosc

+ dawkowanieJednostkaWartosci: WartoscSlownikowa

+ dawkowanieInterwal: Interwal

+ dawkowanieJednostkaInterwalu: WartoscSlownikowa

«XSDcomplexType»

OkresPodawania

«XSDelement»

+ dataRozpoczeciaPodawania: date

+ dataZakonczeniaPodawania: date

«XSDcomplexType»

Szczepionka

«XSDelement»

+ nazwaSzczepionki: StringMax256

+ Producent: StringMax256

+ nrSerii: NumerSerii

+ dataWaznosci: date

+ dawekWOpakowaniu: int

+ objetoscDawki: StringMax256

«XSDcomplexType»

DaneOsobowe

«XSDelement»

+ nazwisko: StringMax50

+ imie: StringMax50

+ dataUrodzenia: date [0..1]

+ plec: WartoscSlownikowa [0..1]

+ nrPesel: Pesel [0..1]

+ nrIdentyfikacyjnyInnegoDokumentu: StringMax50 [0..1]

+ obywatelstwo: WartoscSlownikowa [0..1]

«XSDcomplexType»

DaneOsoboweAnonim

«XSDelement»

+ inicjaly: Inicjaly [0..1]

+ plec: WartoscSlownikowa [0..1]

+ dataUrodzenia: date [0..1]

+ wiek: Wiek [0..1]

+ wiekJednostka: WartoscSlownikowa [0..1]

+ wiekGrupa: WartoscSlownikowa [0..1]

«XSDcomplexType»

DaneKontaktowe

«XSDelement»

+ nrTelefonu: NumerTelefonu [0..1]

+ stronaWww: StringMax256 [0..1]

+ email: Email [0..1]

+ fax: NumerTelefonu [0..1]

«XSDcomplexType»

Podmiot

«XSDelement»

+ nazwaPodmiotu: StringMax256

+ adresPodmiotu: Adres2

«XSDcomplexType»

KlasyfikacjaCiezkiego

«XSDelement»

+ zgon: boolean [0..1]

+ zagrozenieZycia: boolean [0..1]

+ inwalidztwo: boolean [0..1]

+ hospitalizacja: boolean [0..1]

+ inne: boolean [0..1]

«XSDcomplexType»

WartoscSlownikowa

«XSDelement»

+ kodSlownikowy: KodSlownikowy

+ nazwaSlownikowa: NazwaSlownikowa

+ wersjaSlownika: WersjaSlownika

«XSDcomplexType»

OcenaZgloszeniaURPL

«XSDelement»

+ ciezkie: boolean

+ uzasadnienie: StringMax256
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NaglowekZgloszenia 

Elementy nagłówka: stanZgloszenia, podStanZgloszenia, numerZgloszenia, dataEksportu, nie są dostępne 

dla zgłoszeń przesyłanych z Systemów Gabinetowych.  Dane te pochodzą z systemu SMZ i są dostępne 

dla zarejestrowanych/przetworzonych zgłoszeń, eksportowanych do plików XML z poziomu aplikacji SMZ. 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 typZgloszenia TypZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataRejestracji dateTime maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 stanZgloszenia StanZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 podStanZgloszenia PodStanZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 numerZgloszenia NumerZgloszenia maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 dataEksportuPliku dateTime maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Podmiot 

 

Rysunek 56. Struktura typu złożonego - Podmiot 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 nazwaPodmiotu StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresPodmiotu Adres2 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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PracownikMedyczny 

Dane pracownika medycznego przesłane w zgłoszeniu muszą być zgodne z rejestrem Centralnego Wykazu 

Pracowników Medycznych (CWPM) 

  

Rysunek 57. Struktura typu złożonego - PracownikMedyczny 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 nazwisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 imie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrPWZ NumerPWZ maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 rodzajPWZ RodzajPrawaWykonywaniaZawodu maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 specjalizacja Specjalizacja maxOccurs=unbounded 

minOccurs=0 
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Specjalizacja 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 nazwa StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 stopienSpecjalizacji StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

Uslugodawca 

Dane dotyczące usługodawców, tj.: Komórek Organizacyjnych Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą lub Praktyk Zawodowych. Dane nadawcy przesłane w zgłoszeniu muszą być zgodne z rejestrem 

Centralnego Wykazu Usługodawców (CWUd) 

 

Rysunek 58. Struktura typu złożonego – Uslugodawca 

ModelGroup4 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 praktykaZawodowa PraktykaZawodowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 podmiotWDL PodmiotWDL maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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PraktykaZawodowa 

 

Rysunek 59. Struktura typu złożonego – PraktykaZawodowa 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 nazwaPraktyki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 imie StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrKsiegiRejestrowej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaOrganuRejestrowego StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nip Nip maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrPWZ NumerPWZ maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 specjalizacja StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 adresPraktykiZawodowej Adres1 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

PodmiotWDL 

 

Rysunek 60. Struktura typu złożonego - PodmiotWDL 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 nazwaPodmiotuWDL StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaJednostkiOrganizacyjnej StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodJednostkiOrganizacyjnej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaKomorkiOrganizacyjnej StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodKomorkiOrganizacyjnej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 

 

 

 specjalnoscKomorkiOrganizacyjnej SpecjalnoscKomorkiO
rganizacyjnej 

maxOccurs=unboun
ded 

minOccurs=1 

 

 adresKomorkiOrganizacyjnej Adres1 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 numerKsiegiRejestrowej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 jednostkaPodzialuTerytorialnego string maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Kod TerytTERC 
Podmiotu 
Wykonującego 
Działalność 
Leczniczą 

 

 

 

 

 

 

 nazwaPodmiotuTworzacego StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodPodmiotuTworzacego StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaFormyOrganizacyjnoPrawnej StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodFormyOrganizacyjnoPrawnej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 rodzajDzialalnosciLeczniczej StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodRodzajuDzialalnosciLeczniczej StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnej 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 kodSpecjalnosci StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaSpecjalnosci StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

WartoscSlownikowa 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 kodSlownikowy KodSlownikowy maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaSlownikowa NazwaSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 wersjaSlownika WersjaSlownika maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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DaneOsobowe 

 

Rysunek 61. Struktura typu złożonego – DaneOsobowe 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 nazwisko StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 imie StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataUrodzenia date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 plec WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość 
słownikowa ze 
słownika płci w RSK 
- SPlec 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nrPesel Pesel maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Obowiązkowe jest 
podanie numeru 
pesel lub numeru 
dokumentu 
tożsamości. Jeżeli 
osoba nie posiada 
nadanego numeru 
PESEL wymagany 
jest element 
nrIdentyfikacyjnyIn
negoDokumentu. 

 nrIdentyfikacyjnyInnegoDokumentu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Seria i numer 
paszportu, albo 
numer 
identyfikacyjny 
innego dokumentu 
tożsamości, na 
podstawie którego 
jest możliwe 
ustalenie danych 
osobowych. 

 obywatelstwo WartoscSlowniko
wa 

maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość 
słownikowa ze 
słownika państw w 
RSK - SKraj 
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DaneOsoboweAnonim 

 

Rysunek 62. Struktura typu złożonego – DaneOsoboweAnonim 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 inicjaly Inicjaly maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 plec WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
płci w RSK - SPlec 

 dataUrodzenia date maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wiek Wiek maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 wiekJednostka WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
jednostek wiekowych w RSK - 
WWiekJednostka 

 wiekGrupa WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Wartość słownikowa ze słownika 
grup wiekowych w RSK - 
SWiekGrupaWiekowa 
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DaneKontaktowe 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 nrTelefonu NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 stronaWww StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 email Email maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 fax NumerTelefonu maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

AdresUslugobiorcy 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 bezdomny boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 wojewodztwo StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 powiat StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 gmina StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodPocztowy KodPocztowy maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany jeżeli dla 
elementu bezdomny podano wartość 
= FALSE 

 miejscowosc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 

 

 

 nazwaPoczty StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ulica StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nrDomu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Element wymagany jeżeli dla 
elementu bezdomny podano wartość 
= FALSE 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  nrLokalu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Adres1 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 kodPocztowy KodPocztowy maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 miejscowosc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 ulica StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrDomu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrLokalu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 kodTerytTerc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodTerytSimc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

Adres2 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 wojewodztwo StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 powiat StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 gmina StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 kodPocztowy KodPocztowy maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 

 miejscowosc StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nazwaPoczty StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 ulica StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 nrDomu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrLokalu StringMax50 maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

Lek 

 

Rysunek 63. Struktura typu złożonego – Lek 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 nazwaLeku StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 SubstancjaCzynna StringMax1024 maxOccurs=unbounded 

minOccurs=0 

 

 drogaPodania WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika dróg podania leku 
w RSK - SDrogaPodaniaLeku 
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LekSzczegoly 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 postacFarmaceutyczna StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 moc StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Dawka, z ang. strenght: 

"The strength is the amount of drug 
in the dosage form or a unit of the 
dosage form (e.g. 500 mg capsule, 
250 mg/5 mL suspension)." 

 

 nrSerii NumerSerii maxOccurs=1 

minOccurs=0 

"proszę podać nr serii produktu, o ile 
jest to lek biologiczny, np. 
szczepionka" 

Szczepionka 

 

Rysunek 64. Struktura typu złożonego – Szczepionka 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 nazwaSzczepionki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 Producent StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 nrSerii NumerSerii maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataWaznosci date maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 dawekWOpakowaniu int maxOccurs=1 

minOccurs=1 

liczba dawek w opakowaniu 

 objetoscDawki StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 

objetość dawki szczepiennej 

Dawkowanie 

Informacje na temat dawkowania leków 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 dawkowanieWartosc DawkowanieWartosc maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dawkowanieJednostkaWartosci WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika jednostek 
wartości w RSK - 
SJednostkaWartosci 

 dawkowanieInterwal Interwal maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dawkowanieJednostkaInterwalu WartoscSlownikowa maxOccurs=1 

minOccurs=1 

Wartość słownikowa ze 
słownika jednostek 
interwalu w RSK - 
SJednostkaInterwalu 

OkresPodawania 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 dataRozpoczeciaPodawania date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 dataZakonczeniaPodawania date maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

KlasyfikacjaCiezkiego 

W sekcji wymagany jest przynajmniej jeden element z wartością = TRUE 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

  zgon boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 
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NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 

 

 zagrozenieZycia boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

 

 inwalidztwo boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Trwałe lub znaczące inwalidztwo 
lub upośledzenie sprawności 

 hospitalizacja boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

Hospitalizacja lub jej przedłużenie 

 inne boolean maxOccurs=1 

minOccurs=0 

inne, które lekarz według swojego 
stanu wiedzy uzna za ciężkie 

OcenaZgloszeniaURPL 

Dane zgłoszenia NDPLW wprowadzane przez URPL w trakcie przetwarzania zgłoszenia 

NAZWA KOLUMNY TYP DANYCH CZY WYMAGANE KOMENTARZ 

 

 

 ciezkie boolean maxOccurs=1 

minOccurs=1 

 

 uzasadnienie StringMax256 maxOccurs=1 

minOccurs=1 
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