
Przypadki Użycia 

Aplikacja Usługodawców i Aptek (AUA): 

1. Obszar funkcjonalny Rejestr Leków 

a) Wybierz lek 
b) Pokaż informacje o wybranym leku 
c) Pokaż rozszerzone dane ChPL 
d) Zbadaj interakcje leków 
e) Pokaż szczegóły komunikatu GIF 

2. Obszar funkcjonalny Skierowania 

a) Anuluj skierowanie 
b) Oznacz skierowanie jako zrealizowane 
c) Odrzuć skierowanie 
d) Przyjmij skierowanie do realizacji 
e) Zaplanuj realizację skierowania 
f) Odwołaj planowaną realizację świadczenia 
g) Przekaż usługobiorcy informacje o skierowaniu 
h) Zmień planowany termin realizacji skierowania 
i) Odczyt Skierowania na leczenie uzdrowiskowe 
j) Wyślij powiadomienie o kodzie dostępowym 

3. Obszar funkcjonalny Statystyka 

a) Uruchom SSRMZ 
b) Przeglądaj listę definicji sprawozdań 
c) Przeglądaj listę sprawozdań 
d) Dodaj sprawozdanie 
e) Złóż sprawozdanie 
f) Wyszukaj sprawozdanie 
g) Usuń sprawozdanie 
h) Anuluj sprawozdanie 
i) Przeglądaj sprawozdanie 
j) Edytuj sprawozdanie 
k) Weryfikuj sprawozdanie 
l) Zapisz sprawozdanie 

4. Obszar funkcjonalny Wsparcie Refundacji Leków 

a) Generuj raport ze zrealizowanych recept 
b) Generuj raport ze zrealizowanych zleceń 
c) Przeglądaj raport ze zrealizowanych recept i zleceń refundowanych 
d) Wyślij do pliku w formacie XML, CSV 
e) Pobierz dane o produkcie leczniczym/medycznym 

5. Obszar funkcjonalny Wsparcie Rozliczania Usług 

a) Przeglądaj raport ze zrealizowanych usług 
b) Wyślij raport do pliku w formacie XML lub CSV 
c) Generuj raport ze zrealizowanych usług 
d) Pobierz dane skierowania źródłowego 

6. Obszar funkcjonalny Zwolnienia 



a) Utwórz e-Zwolnienie 
b) Edytuj i weryfikuj dane e-Zwolnienia 
c) Podpisz i wystaw e-Zwolnienie 
d) Pobierz Druki Zwolnienia 
e) Wyszukaj dane e-Zwolnień dla pacjenta 
f) Zarządzaj moimi e-Zwolnieniami / Drukami Zwolnień 
g) Przekwalifikuj Druk Zwolnienia na e-Zwolnienie 
h) Utwórz powiązane e-Zwolnienie 
i) Anuluj e-Zwolnienie / Druk Zwolnienia 
j) Wydrukuj e-Zwolnienie 
k) Pobierz UPP dot. e-Zwolnienia / Druków Zwolnienia 
l) Przygotuj kontekst użytkownika w aplikacji 
m) Przeglądaj e-Zwolnienie 

7. Obszar wspólny 

a) Wykonaj dodatkowe procesy 
b) Uruchom AUA 

8. Obszar funkcjonalny Dane krytyczne 

a) Wyświetl dane krytyczne w sytuacji nagłej w postaci zhierarchizowanej i pogrupowanej 
b) Pobierz definicję struktury danych krytycznych 
c) Wyświetl listę historycznych wartości danych krytycznych w sytuacji nagłej wg 

kryteriów 
d) Wyświetl pełną listę podstawowych grup danych krytycznych w celu ich aktualizacji 
e) Wyświetl dane krytyczne na wskazanym poziomie struktury - do aktualizacji 
f) Dodaj wpis (addytywny) 
g)  Usuń wpis (addytywny) 
h)  Modyfikuj swój wpis (addytywny) 
i)  Aktualizuj listę nieaddytywnych danych krytycznych 
j) Powróć na wyższy poziom struktury danych krytycznych 
k) Wyświetl dane krytyczne w postaci zhierarchizowanej i pogrupowanej dla 

autoryzowanego użytkownika 
l) Wyświetl listę historycznych wartości danych krytycznych dla autoryzowanego 

użytkownika wg kryteriów 
m) Zapisz zmiany w danych krytycznych 

9. Obszar funkcjonalny Deklaracje POZ 

a) Wyszukaj deklarację POZ 
b) Przeglądaj dokument deklaracji POZ 
c) Drukuj deklarację POZ 
d) Odrzuć deklarację POZ 
e) Zaakceptuj deklarację POZ 
f) Eksportuj dane deklaracji do pliku 
g) Pobierz dane dokumentu deklaracji POZ 
h) Eksportuj wyniki wyszukiwania do pliku 
i) Przeglądaj dane ekstraktu 
j) Pobierz dane dotyczące deklaracji 
k) Wyświetl listę pacjentów 
l) Prezentuj decyzję 
m) Drukuj decyzję 
n) Pobierz dane decyzji 
o) Wyszukaj pracownika medycznego 



10. Obszar funkcjonalny Kalendarz 

a) Przeglądaj kalendarz 
b) Zmień widok kalendarza 
c) Przeszukaj zawartość kalendarza 
d) Zmień widok listy odnalezionych wpisów 
e) Wprowadź wpis w kalendarzu 
f) Edytuj wpis w kalendarzu 
g) Usuń wpis z kalendarza 

11. Obszar funkcjonalny Recepta 

a) Pobierz klucz recepty oraz klucz i kod dostępowy 
b) Przeglądaj wystawione recepty 
c) Wyślij sygnał przyjęcia recepty do realizacji 
d) Wyślij sygnał rezygnacji z realizacji recepty 
e) Zleć weryfikację interakcji leków 
f) Przeglądaj recepty 
g) Zlecenie pobrania listy recept powiązanych jednym kluczem pakietu 
h) Wyślij powiadomienie o kodzie dostępowym 
i) Wypełnij i zapisz wniosek o zgodę na realizację recept 
j) Zatwierdź wniosek o zgodę na realizację recept 
k) Wystaw recepty 
l) Wybierz lek do recepty 
m) Zweryfikuj receptę 
n) Pokaż informacje o wybranym leku 
o) Anuluj recepty 
p) Dodaj adnotację 
q) Wydrukuj klucz pakietu recept 
r) Pobierz recepty do realizacji 
s) Pobierz receptę na podstawie klucza recepty 
t) Pobierz na podstawie kodu dostępowego i identyfikatora usługobiorcy 
u) Pobierz listę zamienników 
v) Zleć weryfikację realizacji recepty 
w) Zapisz dokumenty realizacji recepty 
x) Oznacz receptę lub jej część jako zrealizowaną  
y) Zapisz dane zrealizowanej recepty papierowej 
z) Przeglądaj historię realizowanych recept 
aa) Eksportuj informacje o realizowanych receptach 
bb) Przeglądaj komunikaty Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

12. Obszar funkcjonalny Wpisy własne 

a) Przeglądaj wpisy własne Usługobiorcy 
b) Przeglądaj dane kontaktowe osób bliskich Usługobiorcy 

13. Obszar funkcjonalny Uprawnienia dostępu do danych Usługobiorcy 

a) AS.UC.AUA.01017 Wypełnij i zapisz wniosek o zgodę na udostępnienie danych 

14. 3.2.14. Obszar funkcjonalny Usługodawcy 

b) 3.2.14.1 AS.UC.AUA.09012 Pobierz kanały powiadomień 
c) 3.2.14.2 AS.UC.AUA.09015 Pobierz i przeglądaj strukturę podmiotu wraz z kanałami 

powiadomień 
d) 3.2.14.3 AS.UC.AUA.09013 Dodaj kanał powiadomień dla podmiotu przez 



Administratora 
e) 3.2.14.4 AS.UC.AUA.09014 Edytuj kanał powiadomień dla podmiotu przez 

Administratora 
f) 3.2.14.5 AS.UC.AUA.09016 Dodaj kanał powiadomień dla użytkownika podmiotu 
g) 3.2.14.6 AS.UC.AUA.09017 Edytuj kanał powiadomień dla użytkownika podmiotu 

15. 3.2.15. Obszar funkcjonalny Wymiana korespondencji 

a) 3.2.15.1 AS.UC.AUA.05004 Archiwizuj wiadomości 
b) 3.2.15.2 AS.UC.AUA.05007 Odpowiedz na wiadomość 
c) 3.2.15.3 AS.UC.AUA.05010 Zmień priorytet wiadomości 
d) 3.2.15.4 AS.UC.AUA.05038 Przeglądaj wiadomości 
e) 3.2.15.5 AS.UC.AUA.05040 Wyszukaj korespondencję 
f) 3.2.15.6 AS.UC.AUA.05041 Utwórz i wyślij wiadomość 
g) 3.2.15.7 AS.UC.AUA.05044 Definiuj reguły automatycznej archiwizacji wiadomości 
h) 3.2.15.8 AS.UC.AUA.05045 Drukuj wiadomość 
i) 3.2.15.9 AS.UC.AUA.05047 Wywołaj obsługę kanałów powiadomień dla użytkownika 
j) 3.2.15.10 AS.UC.AUA.05067 Prezentuj wiadomość 
k) 3.2.15.11 AS.UC.AUA.05078 Zmień status wiadomości 
l) 3.2.15.12 AS.UC.AUA.05079 Dodaj komentarz do wiadomości 
m) 3.2.15.13 AS.UC.AUA.05080 Wyszukaj kontakt 
n) 3.2.15.14 AS.UC.AUA.05081 Dodaj kontakt do podręcznej listy kontaktowej 
o) 3.2.15.15 AS.UC.AUA.05082 Przeglądaj podręczną listę kontaktową 
p) 3.2.15.16 AS.UC.AUA.05083 Utwórz grupę kontaktową 
q) 3.2.15.17 AS.UC.AUA.05084 Edytuj/Usuń grupę kontaktową 
r) 3.2.15.18 AS.UC.AUA.05085 Edytuj przynależność kontaktu do grup kontaktowych 
s) 3.2.15.19 AS.UC.AUA.05086 Wyszukaj kontakt w SIM 
t) 3.2.15.20 AS.UC.AUA.32003 Modyfikuj komentarz wiadomości 
u) 3.2.15.21 AS.UC.AUA.32005 Usuń komentarz z wiadomości 
v) 3.2.15.22 AS.UC.AUA.32006 Przywróć wiadomość z archiwum 
w) 3.2.15.23 AS.UC.AUA.32007 Wyślij niewysłane wiadomości 
x) 3.2.15.24 AS.UC.AUA.32011 Pokaż informację o nowych wiadomościach 
y) 3.2.15.25 AS.UC.AUA.75013 Usuń wiadomość 

16. 3.2.16. Obszar funkcjonalny Zlecenia na zaopatrzenie 

a) 3.2.16.1 AS.UC.AUA.11034 - Zapisz informacje o realizacji zlecenia na zaopatrzenie 
b) 3.2.16.2 AS.UC.AUA.12188 - Zapisz informacje o realizacji zlecenia naprawy 
c) 3.2.16.3 AS.UC.AUA.11036 - Przeglądaj historię realizowanych zleceń 
d) 3.2.16.4 AS.UC.AUA.12190 - Przeglądaj historię realizowanych zleceń naprawy 
e) 3.2.16.5 AS.UC.AUA.12189 - Pobierz zlecenia naprawy przyjęte do realizacji 
f) 3.2.16.6 AS.UC.AUA.12156 - Wyślij powiadomienie o kodzie dostępowym 

 
 

Internetowe Konto Pacjenta: 
 

1. 3.2. Obszar wspólny 

a) 3.2.1. AS.UC.IKP.94024 Logowanie użytkownika do urządzeń mobilnych 
b) 3.2.2. AS.UC.IKP.94180 Zmień rolę użytkownika 
c) 3.2.3. AS.UC.IKP.94181 Loguj dostęp do danych osobowych 
d) 3.2.4. AS.UC.IKP.94199 Utwórz wniosek o raport dotyczący informacji o 

dostępie/przeglądzie danych 



e) 3.2.5. AS.UC.IKP.94200 Przeglądaj wnioski dotyczące informacji o 
dostępie/przeglądzie danych 

f) 3.2.6. AS.UC.IKP.94201 Pobierz raport dotyczący informacji o dostępie/przeglądzie 
danych  

2. 3.3. Obszar funkcjonalny Przeglądanie zdarzeń medycznych i dokumentacji elektronicznej 

a) 3.3.1. AS.UC.IKP.94197 Zgłoś rezygnację realizacji zlecenia  
b) 3.3.2. AS.UC.IKP.94198 Przeglądanie wniosków zamówionej dokumentacji  
c) 3.3.3. AS.UC.IKP.94202 Przeglądaj listę wniosków o udostępnienie dokumentacji 

medycznej  
d) 3.3.4. AS.UC.IKP.94203 Usuń indeks z wniosku o udostępnienie dokumentacji  
e) 3.3.5. AS.UC.IKP.94204 Prezentuj szczegóły wniosku o udostępnienie zamówionej 

dokumentacji  
f) 3.3.6. AS.UC.IKP.94194 Przeglądaj informacje dotyczące zamówionej dokumentacji 
g) 3.3.7. AS.UC.IKP.94184  Wybierz indeksy do wniosku o udostępnienie dokumentacji 

medycznej  
h) 3.3.8. AS.UC.IKP.99057 Przeglądaj listę elektronicznych dokumentów e-Recepty 
i) 3.3.9. AS.UC.IKP.97032 Przeglądaj listę ekstraktów elektronicznych dokumentów 

Zwolnień  
j) 3.3.10. AS.UC.IKP.97033 Prezentuj dokument Zwolnienia  

3. 3.4. Obszar funkcjonalny Osobista dokumentacja medyczna - Wpisy własne, dane 

kontaktowe  

a) 3.4.1. AS.UC.IKP.94211 Przeglądaj sprzeciw CRS  

4. 3.5. Obszar funkcjonalny Uprawnienia dla opiekunów  

a) 3.5.1. AS.UC.IKP.94185 Prezentuj listę nadanych uprawnień dla opiekunów, 
pełnomocników  

b) 3.5.2. AS.UC.IKP.94186 Edytuj uprawnienie  
c) 3.5.3. AS.UC.IKP.94187 Prezentuj uprawnienie  
d) 3.5.4. AS.UC.IKP.94188 Odbierz uprawnienie  
e) 3.5.5. AS.UC.IKP.94189 Nadaj uprawnienie  
f) 3.5.6. AS.UC.IKP.94190 Wybierz Adresata uprawnienia  
g) 3.5.7. AS.UC.IKP.94191 Wybierz kategorie danych  
h) 3.5.8. AS.UC.IKP.94192 Wnioskowanie o opiekę  
i) 3.5.9. AS.UC.IKP.94210 Prezentuj listę podopiecznych  

 

Portal Platforma Publikacyjna: 
 

1. 3.2 Administracja PPP  

a) 3.2.1 AS.UC.PPP.98064 Administruj PPP  
b) 3.2.2 AS.UC.PPP.98066 loguj użytkownika do konsoli CMS PPP  
c) 3.2.3 AS.UC.PPP.98067 wyloguj użytkownika z konsoli CMS PPP  
d) 3.2.4 AS.UC.PPP.98068 Sprawdź uprawnienia do wykonania operacji  
e) 3.2.5 AS.UC.PPP.98073 Zarządzaj użytkownikami konsoli CMS  
f) 3.2.6 AS.UC.PPP.98074 Zarządzaj grupami użytkowników konsoli CMS  
g) 3.2.7 AS.UC.PPP.98076 Zmień strukturę katalogów na treści portalu PPP  
h) 3.2.8 AS.UC.PPP.98078 Modyfikuj tagi dla treści  
i) 3.2.9 AS.UC.PPP.98082 Rejestruj operację w logu audytu  



2. 3.3 Dystrybucja publikacji  

a) 3.3.1 AS.UC.PPP.98023 Utwórz listę dystrybucyjną  
b) 3.3.2 AS.UC.PPP.98024 Modyfikuj listę dystrybucyjną  
c) 3.3.3 AS.UC.PPP.98025 Przeslij publikacje na listę dystrybucyjną  
d) 3.3.4 AS.UC.PPP.98029 Pobierz listy dystrybucyjne  
e) 3.3.5 AS.UC.PPP.98070 Subskrybuj notyfikacje o zmianach treści  
f) 3.3.6 AS.UC.PPP.98071 Wyrejestruj z subskrypcji notyfikacji o zmianach treści PPP 
g) 3.3.7 AS.UC.PPP.98072 Zmień kategorię treści dla listy dystrybucyjnej  

3. 3.4 Inne funkcje  

a) 3.4.1 AS.UC.PPP.98028 Powiadamiaj o zmianie zawartości  
b) 3.4.2 AS.UC.PPP.98032 Drukuj zawartość strony  
c) 3.4.3 AS.UC.PPP.98036 Poleć stronę  
d) 3.4.4 AS.UC.PPP.98038 Wyszukaj treści w zasobach publikacyjnych  
e) 3.4.5 AS.UC.PPP.98040 Subskrybuj kanal RSS  
f) 3.4.6 AS.UC.PPP.98041 Wyświetl mapę serwisu  
g) 3.4.7 AS.UC.PPP.98042 Generuj mapę serwisu  
h) 3.4.8 AS.UC.PPP.98043 Skomponuj wiadomość email  
i) 3.4.9 AS.UC.PPP.98044 Przeslij wiadomość email  
j) 3.4.10 AS.UC.PPP.98084 Zgłoś błąd/pytanie/sugestię  
k) 3.4.11 AS.UC.PPP.98090 Wyślij wiadomość na Kontakt  
l) 3.4.12 AS.UC.PPP.FUN.98088 Załóż konto w Systemie P1  

4. 3.5 Obsługa słowników  

a) 3.5.1 AS.UC.PPP.98054 Udostępnij wartości słownika  
b) 3.5.2 AS.UC.PPP.98056 Sprawdź aktualność słownika  
c) 3.5.3 AS.UC.PPP.98057 Pobierz aktualny numer wersji słownika z SOR-Słowniki

  
d) 3.5.4 AS.UC.PPP.98058 Pobierz wersję słownika wg numeru wersji  

5. 3.6 Publikacja treści  

a) 3.6.1 AS.UC.PPP.98007 Otwórz strone startową portalu  
b) 3.6.2 AS.UC.PPP.98035 Wyświetl strone portalu  
c) 3.6.3 AS.UC.PPP.98039 Wyświetl/uruchom treści multimedialne  
a) 3.6.4 AS.UC.PPP.98083 Wyświetl stronę portalu na urządzeniu mobilnym Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 
b) 3.6.5 AS.UC.PPP.FUN.98085 Wyświetl stronę portalu w wersji tekstowej  
c) 3.6.6 AS.UC.PPP.FUN.98086 Wyświetl stronę portalu w wersji kontrastowej  
d) 3.6.7 AS.UC.PPP.FUN.98087 Zmień wielkość czcionki na stronie publikacyjnej 

portalu  
e) 3.6.8 AS.UC.PPP.FUN.98091 Przejdź z wersji tekstowej do standardowej  

6. 3.7 Udostępnianie danych Usługodawców  

a) 3.7.1 AS.UC.PPP.98019 Wyświetl informacje o Usługodawcach  
b) 3.7.2 AS.UC.PPP.98020 Ustaw parametry przeglądania/wyszukiwania 

Usługodawców  
c) 3.7.3 AS.UC.PPP.98021 Przygotuj dane Usługodawców  
d) 3.7.4 AS.UC.PPP.98059 Wyświetl detaliczne dane Usługodawcy  
e) 3.7.5 AS.UC.PPP.98060 Wyświetl mapę z lokalizacją Usługodawcy  
f) 3.7.6 AS.UC.PPP.98080 Ustaw parametry uproszczonego wyszukiwania 

usługodawców  



7. 3.8 Zarządzanie treściami  

a) 3.8.1 AS.UC.PPP.98002 Zarządzaj treścią  
b) 3.8.2 AS.UC.PPP.98048 Dodawanie i modyfikacja treści/publikacji  
c) 3.8.3 AS.UC.PPP.98049 Edycja i formatowanie treści  
d) 3.8.4 AS.UC.PPP.98050 Edycja odwołań do treści  
e) 3.8.5 AS.UC.PPP.98051 Dodawanie/usuwanie treści multimedialnych  
f) 3.8.6 AS.UC.PPP.98052 Autoryzacja treści  
g) 3.8.7 AS.UC.PPP.98081 Zakończ publikację treści na portalu  

8. 3.8.8 Stany dokumentu publikacji  

 


