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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego/ 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w realizacji prac związanych z implementacją 

Profili integracyjnych IHE, celem zapewnienia interoperacyjności w wytwarzanych przez Zamawiającego 

systemach. Zamawiający planuje zrealizować następujące zadania wymagające eksperckiej wiedzy z zakresu 

technologicznych standardów medycznych - Profili integracyjnych IHE w ramach następujących etapów: 

 

Etap 1: 

Zaopiniowanie i zweryfikowanie poprawności specyfikacji technicznej dla dokumentów elektronicznych 

recepty i realizacji recepty pod kątem zgodności ze standardem IHE i profilami PRE i DIS. W zakres zadania 

wchodzi: 

a) opiniowanie dokumentacji technicznej (specyfikacji) na etapie wytwarzania, 

b) uczestnictwo w warsztatach technicznych (Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa w 

formie telekonferencji) organizowanych przez Zamawiającego poprzez prowadzenie technicznej 

dyskusji i udzielenia konsultacji dla Zamawiającego w zakresie specyfikacji technicznych dla 

dokumentacji elektronicznej recepty i elektronicznego dokumentu realizacji recepty, celem 

zapewnienia ich zgodności ze standardem IHE i profilami PRE i DIS,  

c) przegląd i opiniowanie finalnej wersji specyfikacji, w zakresie specyfikacji technicznych dla 

dokumentacji elektronicznej recepty i elektronicznego dokumentu realizacji recepty, celem 

zapewnienia ich zgodności z ze standardem IHE i profilami PRE i DIS.  

Termin realizacji: w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

 

Etap 2:  

Realizacja zadań związanych z opracowaniem rekomendacji w zakresie zastosowania konkretnych Profili 

IHE w ramach realizacji funkcjonalności e-Skierowania i funkcjonalności obsługi elektronicznych zdarzeń 

medycznych oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z uwzględnieniem funkcjonalności 

dedykowanych do analiz danych w zakresie obszaru ochrony zdrowia w ramach Projektu P1. W zakres 

zadania wchodzi:  

a) Opracowanie szczegółowego zakresu i planu prac, dotyczącego przygotowania rekomendacji 

w zakresie zastosowania konkretnych Profili IHE dla funkcjonalności e-Skierowania i 

funkcjonalności obsługi elektronicznych zdarzeń medycznych oraz wymiany elektronicznej 

dokumentacji medycznej w ramach Projektu P1. Na potrzeby realizacji zadania Zamawiający 

udostępni niezbędny materiał opisujący zakres funkcjonalności e-Skierowania i funkcjonalności 

związanych z obsługą zdarzeń medycznych oraz wymiany dokumentacji medycznej w ramach 

Projektu P1.  

b) Przedstawienie Zamawiającemu przykładów rozwiązań technicznych (poprzez przedstawienie 

przykładów wykorzystania profili IHE i wytworzonej architektury technicznej rozwiązania, 
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która implementuje te profile) z innych krajów z obszaru Unii Europejskiej oraz spoza, które 

wdrożyły:  

 elektroniczne skierowanie z wykorzystaniem Profili IHE, 

 wymianę elektronicznej dokumentacji z wykorzystaniem Profili IHE. 

W ramach Zadania Zamawiający oczekuje wskazania na konkretne Profile IHE, które zostały wykorzystane 

w prezentowanych rozwiązaniach oraz zaprojektowaną architekturę rozwiązania, o ile informacje o 

architekturze rozwiązania będą dla Wykonawcy dostępne na zasadach nienaruszających praw autorskich do 

opisu rozwiązania. Zamawiający oczekuje przedstawienia od dwóch do czterech przykładów rozwiązań z 

różnych krajów licząc osobno dla obszaru elektronicznego skierowania oraz osobno dla wymiany 

elektronicznej dokumentacji medycznej. 

W ramach realizacji zadań tego Etapu Wykonawca musi przewidzieć również konsultacje dla 

Zamawiającego w zakresie realizowanych zadań. W opracowywanym planie prac muszą one zostać 

wyróżnione poprzez opatrzenie ich określeniem „Konsultacje”.  

Termin realizacji: w terminie 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

Etap 3:  

Realizacja zadań związanych z opracowaniem rekomendacji w zakresie zastosowania konkretnych Profili 

IHE w ramach realizacji funkcjonalności e-Skierowania i funkcjonalności obsługi elektronicznych zdarzeń 

medycznych oraz wymiany dokumentacji medycznej z uwzględnieniem funkcjonalności dedykowanych do 

analiz danych w zakresie obszaru ochrony zdrowia w ramach Projektu P1. W zakres zadania wchodzi: 

Opracowanie rekomendacji wraz z uzasadnieniem w zakresie zastosowania Profili IHE dla 

funkcjonalności e-Skierowania i obsługi funkcjonalności zdarzeń medycznych oraz wymiany 

dokumentacji medycznej w ramach Projektu P1. Na potrzeby realizacji zadania Zamawiający udostępni 

niezbędny materiał opisujący zakres funkcjonalności e-Skierowania i funkcjonalności zdarzenia medycznego 

oraz wymiany dokumentacji medycznej w ramach Projektu P1. W ramach realizacji zadania Wykonawca 

będzie zobowiązany do współpracy z funkcjonującą pod auspicjami Zamawiającego Radą 

Interoperacyjności. 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania rekomendacji zastosowania profili IHE w odniesieniu do 

następujących obszarów biznesowych ujętych w udostępnionym publicznie na stornie internetowej 

Zamawiającego dokumencie w zakresie usług biznesowych Projektu P1: 

 Obszar dostępu do danych 

 Obszar pełnomocników i opiekunów, o ile będzie miał wpływ na dobór profili IHE 

 Obszar audytu 

 Obszar skierowań 

 Obszar zdarzeń medycznych 

 Obszar wymiany dokumentacji medycznej 

Do realizacji tej części zadania Wykonawca może wykorzystać materiały, z innych już zrealizowanych 

specyfikacji w innych krajach (dla innych projektów), pod warunkiem, że są one zgodne z zakresem 

opracowanej rekomendacji wykorzystania profili IHE oraz, że ich wykorzystanie nie będzie naruszać 

niczyich praw autorskich.  

W ramach realizacji zadań tego Etapu Wykonawca musi przewidzieć również konsultacje dla 

Zamawiającego w zakresie realizowanych zadań. W opracowywanym planie prac musza one zostać 

wyróżnione poprzez opatrzenie ich określeniem „Konsultacje”. 
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Termin realizacji: w terminie 70 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

Zamawiający przekaże kluczowe materiały niezbędny do realizacji zamówienia w języku angielskim, przy 

czym pozostała część dokumentacji zostanie przekazana w języku polskim. Jednocześnie Zamawiający 

dopuszcza realizacje produktów Zamówienia oraz prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją 

Zamówienia w języku polskim lub/i w języku angielskim. 


