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Wstęp

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

1. WSTĘP
Dokument niniejszy pt. „Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja
zestawu (zbioru) usług dla medycznych rejestrów podmiotowych.” jest produktem drugiego
etapu projektu „Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu
usług dla medycznych rejestrów podmiotowych”, zwanego w dalszej części dokumentu
„Projektem”.
Projekt przeprowadzany jest w ramach Umowy zawartej w dn. 2.12.2010r. pomiędzy
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanym w dalszej części dokumentu
„CSIOZ” lub „Zamawiającym” oraz firmą 4pi sp. z o.o., zwaną w dalszej części dokumentu
„4pi” lub „Wykonawcą”.
Architektura referencyjna rejestru medycznego jest produktem Projektu P2: „Platforma
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”
realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach
Programu Operacyjnego „Innwacyjna Gospodarka” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.

1.1. Mapa dokumentu
W
poniższej
tabeli
przedstawiono
rozdziałów i podrozdziałów dokumentu.

mapę

zawartości

Nr rozdziału/ Tytuł
rozdziału/ Co zawiera
podrozdziału podrozdziału

poszczególnych

Czemu ma służyd

2

Założenia
architektury
referencyjnej
rejestru
medycznego.

dla Rozdział
przedstawia
założenia dla architektury
rejestrów.

2.1

Architektura
referencyjna
rejestru.

Częśd definiująca czym jest
architektura
rejestru,
systemu rejestrowego oraz
czym
jest
architektura
referencyjna.

2.2

Zakres wynikający z Częśd definiująca zakres Wskazuje
odbiorcy
umowy.
opisu
architektury dokumentu
kontekst
wynikający z umowy.
architektury,
w
szczególności pokazuje,
jakich treści się powinien
spodziewad
w

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

Ma uzmysłowid odbiorcy,
że
architektura
referencyjna służy do
weryfikacji czy, i w jakim
stopniu
architektura
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systemu
rejestrowego
jest zgodna z atrybutami
referencyjnymi.
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Nr rozdziału/ Tytuł
rozdziału/ Co zawiera
podrozdziału podrozdziału

Czemu ma służyd
dokumencie.

2.3

Drogi dojścia do Częśd definiująca zakres
modelu
opisu
architektury
referencyjnego – wynikający z informacji
zakres.
pozyskanych w trakcie
przeprowadzonych
warsztatów z gestorami
rejestrów,
oraz
z
dokumentów źródłowych,
w szczególności ze studium
wykonalności projektu P2.

Wskazuje
odbiorcy
dokumentu optymalne
podejście
do
przeprowadzenia analizy
stanu
istniejącego
rejestru i zaplanowania
jego przekształcenia na
postad dostosowaną do
architektury
referencyjnej.

2.4

Zakres standardu Opisuje w jaki sposób i w
TOGAF a sposób jakim
zakresie
opisu architektury. wykorzystano
podejście
TOGAF oraz notację UML do
budowy
modelu
architektury referencyjnej.

3

Wymagania dla
architektury
referencyjnej.

Rozdział przedstawia
szczegółowe wymagania dla
architektury rejestrów.

3.1

Wymagania i
standardy dla
podmiotowych
rejestrów
medycznych.

Wymagania w postaci zasad
architektonicznych i
standardów.

Jest punktem odniesienia
dla oceny architektury
konkretnego rejestru, co
do określoności jego
atrybutów i stopnia
zgodności z architekturą
referencyjną.

3.2

Logiczny model
danych i procesów

Diagramy i opisy dla
referencyjnych modeli
procesów biznesowych oraz
modeli danych, wspólne dla
wszystkich rejestrów
medycznych wykonane w
notacji UML 2.0

Specyfikuje wymagania
funkcjonalne i
pozafunkcjonalne,
niezbędne dla
prawidłowego
współdziałania systemu
rejestrowego z
pozostałymi
komponentami projektu
P2, w szczególności

Przekazuje
wskazówki
metodyczne dla procesu
dostosowania
architektury rejestru do
architektury
referencyjnej oraz dla
utrzymania
W szczególności podrozdział procesu
aktualności
architektury.
zawiera wytyczne dotyczące
strategii
implementacji,
oraz zarządzania zmianą
architektoniczną.
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Nr rozdziału/ Tytuł
rozdziału/ Co zawiera
podrozdziału podrozdziału

Czemu ma służyd
Platformą Wymiany
Dokumentów P2 i
Systemem Administracji
P2.

3.3

Wytyczne
dotyczące
interoperacyjności
systemów
rejestrów i ich
testowania

Wskazanie cech
architektury rejestrów
dzięki którym zapewniona
będzie interoperacyjnośd w
ramach platformy P1,
interoperacyjnośd w
ramach ePUAP oraz
zależności pomiędzy
rejestrami.

3.4

Wytyczne
dotyczące modelu
aplikacji
dla
podmiotowych
rejestrów
medycznych

Wytyczne dotyczące warstw Przekazanie wskazówek
aplikacji rejestrowej, jej
implementacyjnych dla
organizacji i podziału na
systemów rejestrowych.
pakiety, z uwzględnieniem
diagramu współpracy
modelu komponentów i ich
wdrożenia.

3.5

Wytyczne
dotyczące
jednolitego
zestawu
usług
medycznych
rejestrów
podmiotowych

Wytyczne zawierające
biznesowy opis usług,
wskazanie struktury
komunikatu oraz
specyfikację usług w języku
wsdl oraz wskazówki
implementacyjne dla
systemów rejestrowych.

Wskazanie, w jaki sposób
funkcjonalności rejestru
udostępniane są
systemom zewnętrznym

6

Literatura

Wskazanie
źródeł
dokumentów
prawnych,
opracowao wewnętrznych
CSiOZ
oraz
źródeł
internetowych,
które
posłużyły do przygotowania
architektury referencyjnej
rejestrów podmiotowych.

Przedstawienie
informacji o wersjach
dokumentów
źródłowych,
które
wyznaczają
kontekst
i aktualnośd
opracowania.

7

Słownik pojęd

Opis użytych pojęd

Wyjaśnienie
pojęd
używanych
w
dokumencie, które mogą
byd niezrozumiałe lub
niejednoznaczne
dla
użytkownika.
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Wskazanie wymagao
interoperacyjności.
Wskazanie w jakim
zakresie podmiotowe
rejestrów medycznych
powinny korzystad z
czerpią powiązao
pomiędzy rejestrami
medycznymi.
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Założenia dla architektury
referencyjnej rejestru
medycznego

2. ZAŁOŻENIA DLA ARCHITEKTURY
REFERENCYJNEJ REJESTRU MEDYCZNEGO

2.1. Architektura referencyjna rejestru
2.1.1. Pojęcie i założenia architektury referencyjnej
Architektura referencyjna rejestru jest pojęciem abstrakcyjnym, definiującym zestaw
atrybutów służących do opisu architektury i zestaw pożądanych wartości tych atrybutów.
Architektura referencyjna definiowana jest w taki sposób, aby zgodnośd cech konkretnego
rejestru z cechami referencyjnymi zapewniała realizację celów stawianych przed rejestrem.
Architektura referencyjna w niniejszym opracowaniu dotyczy samego rejestru, ale również
systemu rejestrowego. Zapisy w niniejszym dokumencie odnoszą się przede wszystkim do
systemu rejestrowego.
Architektura referencyjna stanowi punkt odniesienia (w wymiarze rejestru i jego systemu)
wyznaczając standard budowy/funkcjonowania podmiotowych rejestrów medycznych
w obszarze ochrony zdrowia.
Rejestry medyczne podlegające integracji z SIOZ poprzez platformę P2 powinny mied
określoną (zinwentaryzowaną) architekturę rejestru. W ramach realizacji projektów
integracji poszczególnych rejestrów z Platformą P2, zebrane informacje charakteryzujące
dany rejestr (zgodnie z zakresem określonym poniżej) będą porównywane z architekturą
referencyjną rejestru.
Wynikiem porównania będzie określenie stopnia zgodności architektury badanego rejestru
medycznego z architekturą wzorcową oraz zidentyfikowania ewentualnych rozbieżności.
Wyznaczony w ten sposób stopieo zgodności rejestru wraz z rejestrem rozbieżności może
byd wykorzystany przez gestora Platformy P2 jako kryterium oceny możliwości i zakresu
integracji danego rejestru oraz jego systemu z Platformą P2.
Tego typu analiza realizowana byd powinna dla każdego z podmiotowych rejestrów
medycznych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowa.
2.1.1.1. Zakres architektury referencyjnej rejestru
Poniżej zdefiniowano zakres architektury referencyjnej rejestru, dla którego realizowana jest
ocena zgodności rejestru z architekturą referencyjną.
Architektura referencyjna rejestru jest definiowana w ramach poniższych części:
1. Opis rejestru: częśd zawierająca definicję rejestru, jego ogólną charakterystykę i
podstawę prawną jego prowadzenia i udostępniania;
2. Struktura rejestru: częśd identyfikująca atrybuty, typy danych, typy złożone i grupy
atrybutów rejestru (klasy atrybutów rejestru).
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Założenia dla architektury
referencyjnej rejestru
medycznego

3. Operacje rejestru: częśd identyfikująca zbiór usług i operacji rejestru, w tym operacje
na poziomie rekordu i operacje na poziomie atrybutu,
4. Więzy interoperacyjności: częśd identyfikująca więzy integralności danych, więzy
dostępności i poufności, więzy interoperacyjności określające, które atrybuty rejestru
są referencyjne dla innych rejestrów a które są wtórne z innych rejestrów.

2.1.2. Architektura referencyjna rejestru - podsumowanie
W ramach niniejszego opracowania zdefiniowano architekturę referencyjną rejestru w
zakresie opisanym poniżej. Z uwagi na zapisy umowy oraz wyniki pracy w ramach 1. Etapu
realizacji niniejszego zamówienia, specyfikacja poszczególnych elementów zdefiniowanej
powyżej architektury referencyjnej rejestru jest zrealizowana w różnych rozdziałach
opracowania. Poniżej zawarte informacje mają za zadanie powiązad elementy definicji
architektury referencyjnej rejestru z dalszymi elementami niniejszego opracowania.
Rozdział 3.2.1.2. identyfikuje zbiór podmiotowych rejestrów medycznych oraz nakreśla ich
kontekst: wskazuje rejestry występujące w ich otoczeniu. Rozdział zawiera również mapę
podmiotowych rejestrów medycznych widzianą z perspektywy gestora rejestru.
Na przykładzie wybranych podmiotowych rejestrów medycznych (centralne zasoby
słownikowe NFZ, centralny rejestr produktów leczniczych, rejestr lekarzy, rejestr
indywidualnych praktyk lekarskich / Rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich, rejestr grupowych praktyk lekarskich) wprowadza propozycję zakresu i sposób
definicji architektury rejestru medycznego który podlegał będzie ocenie w zakresie
referencyjności: charakterystyka rejestru wraz z podstawą prawną, kontekst rejestru
(gestorzy, kluczowe składowe, rejestry zewnętrzne), administrator i użytkownicy rejestru,
zakres informacyjny rejestru wraz z określeniem poziomu gromadzenia danych (poziom
centralny/poziom lokalny) oraz atrybutów referencyjnych (pierwotnych – stanowionych w
danym rejestrze i wtórnych – pochodzących z zewnętrznych rejestrów referencyjnych).
Rozdział 3.3.2.2. specyfikuje zidentyfikowane podmiotowe rejestry medyczne wskazując
Gestora rejestru (na poziomie centralnym i lokalnym – jeżeli istnieją), Usługi rejestru,
Zapotrzebowanie na usługi zewnętrzne, Model prowadzenia i udostępniania oraz zbiera
uwagi zebrane w trakcie ich analizy.
Powiązanie elementów definicji architektury referencyjnej rejestru z opracowaniem:
1. Opis rejestru: w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano zidentyfikowane
rejestry podmiotowe funkcjonujące w obszarze ochrony zdrowia (Rozdział 3.2.1.2
i Rozdział 3.3.2.2.) definiując je w zakresie Nazwy / Gestora / Usług / Modelu
prowadzenia. Na wybranych przykładach (wskazanych powyżej) podano rozszerzoną
definicję rejestru i podstawę prawną jego funkcjonowania (Rozdział 3.2.1.2) ilustrując
oczekiwany sposób charakteryzowania rejestru tak aby informacje były użyteczne
z punktu widzenia weryfikacji z architekturą referencyjną.
2. Struktura rejestru: w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano generyczny
model struktury rejestru medycznego poprzez zidentyfikowanie kluczowych klas
danych oraz relacji (więzów pomiędzy nimi) i kluczowych atrybutów w ramach tych
klas (Rozdział 3.2.3 Model danych). Ponadto dla przykładowych podmiotowych
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl
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rejestrów medycznych (wskazanych powyżej) zdefiniowano zakres informacyjny
rejestru (atrybuty rejestru) oraz wskazano czy są one referencyjne pierwotnie czy też
wtórnie.
3. Operacje rejestru: w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano referencyjny
model operacyjny rejestru. Model dojścia do modelu referencyjnego uwzględniał
zbudowanie modelu procesów podmiotowych rejestrów medycznych (Rozdział 3.2.1..
a w szczególności Rozdział 3.2.1.3. Przepływ prac) który w dalszych krokach podlegał
uszczegółowieniom do modelu funkcjonalnego (model przypadków użycia opisany w
rozdziale 3.2.2) i modelu usług (Rozdział 3.4.1).
o Uwaga: Mając świadomośd aktualnego stanu technologii dostępnych dla
budowy rejestrów (w szczególności standardu aktualnie dostępnych platform
bazodanowych) nie specyfikowano w szczegółach operacji realizowanych na
poziomie rekordu i atrybutu, wskazując standard SQL (źródło: ISO/IEC 9075(14,9-11,13,14):2008) kompletnie opisujący zagadnienie i zapewniający
odpowiedni poziom interoperacyjności.
4. Więzy interoperacyjności: W ramach niniejszego opracowania zdefiniowano model
więzów interoperacyjności poprzez:
o Zdefiniowanie zbioru zasad architektonicznych dla danych rejestru (Rozdział
3.1.1.2.2. Zasady dla danych): zasada separacji danych osobowych, zasada
współdzielenia danych, zasada określenia właściciela danych, zasada
jednolitej definicji danych, zasada rejestracji przepływu danych
o Zdefiniowanie standardów interoperacyjności, bezpieczeostwa oraz danych
rejestrów medycznych (Rozdział 3.1.2.1. Standardy interoperacyjności,
Rozdział 3.1.2.2. Standardy bezpieczeostwa oraz Rozdział 3.1.2.3. Standardy
danych)
o Zdefiniowanie modeli prowadzenia rejestrów medycznych (Rozdział 2.3.1.
Modele systemów rejestrowych – wynik analizy warsztatów)
o Scharakteryzowano wybrane podmiotowe rejestry medyczne wskazując
atrybuty referencyjne prowadzone w ramach danego rejestru oraz atrybuty
referencyjne wtórne – prowadzone w ramach innych rejestrów (Rozdział
3.2.1.2.1. Mapa podmiotowych rejestrów medycznych oraz 3.3.2.2. Integracja
z rejestrami referencyjnymi).

2.1.3. Architektura referencyjna systemu rejestru - podsumowanie
W ramach niniejszego opracowania zdefiniowano architekturę referencyjną systemu
podmiotowego rejestru medycznego, rozumianego jako otoczenie organizacyjno-techniczne
umożliwiające prowadzenie tego rejestru.
Kluczowe cechy opracowania architektury referencyjnej systemu rejestru to:
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1. Identyfikacja generycznych modeli systemów rejestrowych mających zastosowanie w
obszarze ochrony zdrowia wraz z ich charakterystyką oraz wskazaniem wad i zalet –
w ramach Rozdziału 2.3.1.
2. Wyznaczenie standardu w zakresie procesu budowy architektury systemu rejestru
poprzez wykorzystanie wybranych elementów szablonu TOGAF definiujących ścieżkę
dojścia do pożądanej architektury rejestru – w ramach rozdziału 2.4
3. Zdefiniowanie zbioru wymagao i standardów dla systemów podmiotowych rejestrów
medycznych – w ramach Rozdziału 3.1. W szczególności, powołano zbiór zasad
architektonicznych dla głównych warstw architektury systemu informatycznego
rejestru: warstwa biznesowa, warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa
infrastruktury i warstwa bezpieczeostwa (Rozdział 3.1.1) oraz wskazano najlepsze
praktyki definiowania zasad architektonicznych. Ponadto wskazano standardy w
wymiarze interoperacyjności, bezpieczeostwa i danych które powinny stanowid punkt
odniesienia (referencję) w zakresie podmiotowych rejestrów medycznych (Rozdział
3.1.2).
4. Zbudowanie referencyjnego modelu danych i procesów rejestru (Rozdział 3.2) w
ramach którego wyznaczono standard i zakres prac analitycznych niezbędnych do
realizacji w ramach budowy/przebudowy poszczególnych podmiotowych rejestrów
medycznych. Realizacja analizy w zakresie i standardzie korespondującym z treścią
rozdziały 3.2 umożliwi ocenę zgodności architektury systemu rejestru z architekturą
referencyjną. W szczególności krytyczne jest poprawne uchwycenie kontekstu
biznesowego danego rejestru medycznego (strategia, udziałowcy, aktorzy, topologia),
umożliwiającego poprawne zbudowanie modelu obiektów biznesowych (w ramach
opracowania w rozdziale 3.2.1.2. w oparciu o wybrane podmiotowe rejestry
medyczne zaprezentowano zakres analizy zalecany do realizacji) a następnie modelu
przepływu prac (Rozdział 3.2.1.3).
a. W ramach niniejszego opracowania zbudowano generyczny model przepływu
prac rejestru medycznego w odniesieniu do którego budowane będą modele
przepływu prac poszczególnych podmiotowych rejestrów medycznych
(Rozdział 3.2.1.3).
b. Zbudowano referencyjny model przypadków użycia (Rozdział 3.2.2) będący
uszczegółowieniem funkcjonalnym modelu procesów rejestru. W ramach
modelu zidentyfikowano zbiór przypadków użycia których wsparcie jest
oczekiwane przez podmiotowy rejestr medyczny. Model definiuje kluczowe
funkcjonalności aktualizacji, udostępniania i zarządzania rejestrem
medycznym.
c. W ramach Rozdziału 3.2.3. zbudowano referencyjny model danych
podmiotowego rejestru medycznego wraz ze zbiorem wytycznych
dotyczących konstruowania modelu danych. Oczekiwane jest iż każdy z
podmiotowych rejestrów medycznych realizował będzie specjalizację
opracowanego modelu.
5. Zdefiniowanie zbioru wytycznych dotyczących interoperacyjności systemów
rejestrowych (Rozdziale 3.3.). W szczególności, wskazano wzorce architektoniczne
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl
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wspierające interoperacyjnośd rejestrów. Wskazano również zbiór wytycznych
dotyczących testowania interoperacyjności rejestrów w zakresie infrastruktury
wspierającej realizację testów, organizacji testów, wsparcia narzędziowego testów.
Ponadto w Rozdziale 3.3.4 zdefiniowano wymagania dotyczące architektury danych
które umożliwią wsparcie interoperacyjności rejestrów.
6. Opracowanie zbioru wytycznych obowiązujących przy opracowaniu modelu aplikacji
podmiotowych rejestrów medycznych oraz przedstawiono opracowany generyczny
model usług podmiotowego rejestru medycznego. Opracowano również generyczne
modele komponentów i wdrożenia rejestru medycznego (w ramach rozdziału 3.4).

2.1.4. Specyfikacja zestawu usług - podsumowanie
W ramach rozdziału 3.5 zaprezentowano zbiór wytycznych dotyczących jednolitego zestawu
usług podmiotowych rejestrów medycznych.
Dla każdej z usług generycznego modelu usług zdefiniowano opis biznesowy usługi,
wskazano sposób podejścia do konstrukcji struktury komunikatów wejściowego
i wyjściowego danej usługi.
Ponadto wyspecyfikowano listę operacji usługi oraz opracowano opis powiązao technicznych
niezbędnych do wywołania danej usługi (w formie pliku WSDL).
Opracowano kluczowe założenia dotyczące implementacji usług opracowanego modelu
usług.

2.2. Zakres wynikający z umowy
Zakres wynikający z umowy jest następujący:
Architektura referencyjna rejestru medycznego określa zestaw wymagao dla medycznego
rejestru podmiotowego. W ramach architektury referencyjnej określone zostały:


wymagania i standardy dla podmiotowych rejestrów medycznych,



logiczny model danych i procesów,



wytyczne dotyczące interoperacyjności systemów rejestrów i jej testowania,



wytyczne dotyczące modelu aplikacji dla podmiotowych rejestrów medycznych,



wytyczne dotyczące
podmiotowych.

jednolitego

zestawu

usług

medycznych

rejestrów

Opracowanie architektury referencyjnej rejestru pozwoli na określenie uniwersalnych
wymagao dla rejestrów, które usprawnią proces ich dostosowywania i zapewnią spójnośd
dostosowywanych rejestrów z wymaganiami.
Specyfikacja jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych będzie zawierad
specyfikację usług rejestrów, które po dostosowaniu rejestrów umożliwią systemom
zewnętrznym, w szczególności systemowi SIOZ na dostęp do danych zawartych w rejestrach
podmiotowych, w szczególności ich przeszukiwanie, aktualizację i synchronizację. Ponadto
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specyfikacja jednolitego zestawu usług pozwoli na określenie wymagao dotyczących
wymiany danych pomiędzy rejestrami podmiotowymi w ochronie zdrowia w celu
zapewnienia ich interoperacyjności.
Produkt zamówienia będzie stanowił częśd systemu podmiotowych rejestrów medycznych.
System obejmie swoim zakresem te rejestry medyczne, których właściciele wyrażą zgodę na
ich obsługę przy użyciu platformy wymiany dokumentów, która zostanie zbudowana
w ramach projektu P2.
Dla zapewnienia spójności opracowywanych w ramach CSiOZ rozwiązao, architektura
referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja jednolitego zestawu usług rejestrów
podmiotowych musi uwzględniad wyniki Analizy rejestrów, wykonanej przez firmę
DahliaMatic. Architektura referencyjna oraz specyfikacja jednolitego zestawu usług muszą
zapewnid równoczesne spełnienie dwóch wymagao:


możliwośd efektywnego dostosowania istniejących rejestrów (wraz z systemami
dostępu do nich) do architektury referencyjnej (model architektoniczny architektura
musi uwzględniad specyfikę poszczególnych rejestrów),



możliwośd jednolitej prezentacji danych oraz jednolitego dostępu do możliwie jak
największej części rejestrów (architektura musi eksponowad wspólne elementy
poszczególnych rejestrów oraz wspólne sposoby dostępu do nich).

Zamówienie jest realizowane w następujących etapach:
Etap I – Określenie szczegółowego sposobu opisu architektury i zbioru usług.
Etap II – Opracowanie opisu architektury i zbioru usług.
W trakcie Etapu I wykonawca wykonał następujące prace:


przygotowanie propozycji sposobu opisu następujących elementów (zgodnie ze
Studium Wykonalności):
o wymagania i standardy dla podmiotowych rejestrów medycznych,
o logiczny model danych i procesów,
o wytyczne dotyczące interoperacyjności systemów rejestrów i jej testowania,
o wytyczne dotyczące
medycznych,

modelu

aplikacji

dla

podmiotowych

rejestrów

o wytyczne dotyczące jednolitego zestawu usług medycznych rejestrów
podmiotowych.


przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego (co najmniej 5 dni z grupą do 5 osób) w celu omówienia
przygotowanej propozycji sposobu opisu,



przedstawienie do odbioru przez Zamawiającego dokumentu przedstawiającego
sposób opisu poszczególnych elementów, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych
w czasie warsztatów.
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Etap I zakooczył się odbiorem przez Zamawiającego dokumentu przedstawiającego sposób
opisu poszczególnych elementów.
W trakcie Etapu II wykonawca wykonał opisy poszczególnych elementów, tzn.:


wymagania i standardy dla podmiotowych rejestrów medycznych,



logiczny model danych i procesów,



wytyczne dotyczące interoperacyjności systemów rejestrów i jej testowania,



wytyczne dotyczące modelu aplikacji dla podmiotowych rejestrów medycznych,



wytyczne dotyczące
podmiotowych.

jednolitego

zestawu

usług

medycznych

rejestrów

Opisy poszczególnych elementów zostały wykonane w postaci zgodnej z powszechnie
stosowanymi standardami, uwzględniając przewidywany sposób komunikowania
wykorzystujący technologię SOA. W szczególności:


do modelowania danych, procesów i aplikacji będą wykorzystane diagramy w języku
UML 2.0

 do opisu usług wykorzystano język WSDL.
Diagramy UML zostały przygotowane z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia
(programu) – edytora UML Enterprise Architect, który pozwala na weryfikację prawidłowości
składni, a także na eksport diagramów do postaci plików XMI oraz eksport w postaci
graficznej. Edytor pozwala na korzystanie z polskiego alfabetu co najmniej w opisach
i komentarzach. Szczegółowy zakres informacji zawartej w opisie poszczególnych elementów
oraz postad tego opisu zostały określone w trakcie warsztatów przeprowadzonych w ramach
Etapu I.

2.3. Drogi dojścia do modelu referencyjnego –
zakres
2.3.1. Modele systemów rejestrowych - wynik analizy z warsztatów
Podczas warsztatów „Budowa architektury referencyjnej rejestrów medycznych”
przeprowadzonych dla 20 rejestrów podmiotowych z załącznika 1 do Studium Wykonalności
Projektu P2 wypracowano cztery modele topologii architektury systemu rejestrowego.
Z kolei Studium Wykonalności Projektu P2 definiuje system rejestrowy wzorcowy dla
architektury referencyjnej jako system eRZOZ. Architektura referencyjna ma służyd do
budowy rejestrów, które nie istnieją oraz ma wskazywad drogę dojścia z modelu obecnego
do modelu wzorcowego.
2.3.1.1. Zestawienie stanu rejestrów
W trakcie prac analitycznych podczas warsztatów zidentyfikowano następujące modele
architektoniczne topologii rejestrów medycznych:
1. Centralny rejestr prowadzony centralnie przez jedną instytucję za pomocą
dedykowanego systemu informatycznego (RC). Dane mogą byd udostępniane centralnie.
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl
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Rysunek 1. Schemat poglądowy modelu rejestru RC

2. Nie istnieje rejestr centralny. Jednostki lokalne, np. jednostki samorządowe/okręgowe
lub wojewodowie, prowadzą rejestry lokalne (RL). Dane mogą byd jedynie udostępniane
przez jednostki lokalne.
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Rysunek 2. Schemat modelu rejestru RL

3. Centralny rejestr otrzymuje dane z okręgu poprzez replikację i udostępnia dane z centrali
za pomocą systemu centralnego (RCR). Dane mogą byd też udostępniane przez jednostki
lokalne w ramach ich kompetencji.

Rysunek 3. Schemat poglądowy modelu rejestru RCR

4. Za pomocą centralnego systemu informatycznego jednostki lokalne, np. jednostki
samorządowe/okręgowe lub wojewodowie prowadzą rejestr w ramach swojego obszaru
kompetencji (RCW). Dane mogą byd udostępniane tak z poziomu centrali zbiorczo jak
i z poziomu jednostki lokalnej.
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Rysunek 4. Schemat poglądowy modelu rejestru RCW

Biorąc pod uwagę prostotę integracji rejestru medycznego z Platformą P2, a tym samym
minimalizację kosztów wymiany danych i współdzielenia usług z innymi rejestrami za
pośrednictwem Platformy P2, model rejestru RCW (Błąd! Nie można odnaleźć źródła
dwołania.) jest optymalny dla hierarchicznej struktury organizacyjnej, która jest najbardziej
typowa dla prowadzenia rejestrów medycznych.
Produkt architektura referencyjna rejestru medycznego opisuje między innymi zakres prac
do wykonania w celu przekształcenia modeli RC, RCR, RL w model RCW.
Dla wielu rejestrów o modelu RC nie ma potrzeby przekształcania do modelu RCW, bo w
zakresie wymiany usług modele RC i RCW są tożsame. Jednak opracowano przekształcenie
modelu RC do modelu RCW przyszłościowo, na wypadek konieczności reorganizacji z modelu
centralnego do modelu lokalnego/ okręgowego, wojewódzkiego.
Dla modelu wzorcowego RCW także zdefiniowano niezbędny zakres prac w celu integracji z
Platformą P2.
Szczegóły określenia topologii poszczególnych 20 rejestrów podmiotowych oraz wniosków
wypracowanych
podczas
warsztatów
zawarte
są
w
dokumencie
P2_WarszArchRef_Rejestry20110210.doc zamieszczonym na Portalu Informacyjnym P2
www.p2.csioz.gov.pl, w zakładce Profesjonaliści w ochronie zdrowia/ Architektura
referencyjna rejestru medycznego.

2.3.2. Informacje pozyskane ze studium wykonalności
Przykładem systemu rejestrowego działającego zgodnie z modelem RCW jest system eRZOZ.
Obecnie dostęp przedsiębiorców do usług i zasobów cyfrowych Rejestru Zakładów Opieki
Zdrowotnej jest realizowany przy użyciu m.in. systemu eRZOZ – platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. System eRZOZ umożliwia
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl
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składanie wniosku o zarejestrowanie zakładu opieki zdrowotnej oraz aktualizację danych
rejestrowych. Funkcjonalnośd ta jest realizowana drogą elektroniczną, tj. poprzez
wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w Internecie. Uzyskiwanie elektronicznego
zaświadczenia/wypisu z księgi rejestrowej również odbywa się za pośrednictwem Internetu.
W ramach systemu eRZOZ udostępniono przedsiębiorcom szereg usług świadczonych online:


Usługi pozwalające na przygotowanie i weryfikację wniosków rejestrowych w postaci
elektronicznej (wnioski o rejestrację zakładu, o wpis zmian, o wykreślenie z rejestru).



Usługi pozwalające na dostarczenie elektronicznych wniosków rejestrowych do
organów rejestrowych z potwierdzeniem ich przyjęcia.



Usługa udostępniająca informacje o stanie obsługi wniosku elektronicznego
w organie rejestrowym.



Usługa pozwalająca na odbiór dokumentów z organu rejestrowego z potwierdzeniem
otrzymania.



Usługa realizująca zamówienie i odbiór wypisu z księgi rejestrowej.



Usługa udostępniania danych statystycznych.



Usługa udostępniania informacji i materiałów promujących system eRZOZ.



Usługa udostępniania szkoleo on-line w zakresie wykorzystania systemu eRZOZ.

System eRZOZ został zintegrowany na poziomie centralnym z 4 rejestrami zewnętrznymi:
TERYT, KRS, REGON, KEP w celu weryfikacji danych wprowadzanych przy użyciu systemu
eRZOZ w oparciu o dane pochodzące z tych rejestrów.
Bezpieczeostwo obiegu dokumentów pomiędzy administracją publiczną (organami
rejestrowymi) a przedsiębiorcami oraz w ramach samej administracji publicznej zostało
zapewnione przez wykorzystanie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).
Dostosowanie i integracja istniejących rejestrów z rozwiązaniem wdrażanym w ramach
Projektu P2 – docelowo, z wdrażanym rozwiązaniem zostaną zintegrowane istniejące
rejestry medyczne w celu rozszerzenia zakresu zarządzania nimi z poziomu opracowywanego
rozwiązania. Integracja rejestrów będzie miała miejsce po ich dostosowaniu do wymagao dla
systemu usług rejestrów medycznych, określonych w Projekcie. Dostosowanie rejestrów
podmiotowych może zostad zrealizowane przez CSIOZ, np. w ramach projektu P3, lub przez
gestorów poszczególnych rejestrów.
Realizacja Projektu P2 umożliwi elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych.
W celu osiągnięcia tego rezultatu, powstanie Platforma P2 umożliwiająca podmiotom,
których dotyczy dany rejestr:


rejestrację (wpis do rejestru) poprzez złożenie podpisanego elektronicznego wniosku
o wpis w rejestrze,



aktualizację danych dotyczących danego podmiotu poprzez złożenie podpisanego
elektronicznego wniosku o aktualizację wpisu w rejestrze,
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usunięcie z rejestru wpisu dotyczącego danego podmiotu poprzez złożenie
podpisanego elektronicznie wniosku o wykreślenie z rejestru.

Funkcjonalnośd wdrażanego rozwiązania pozwoli wnioskodawcom na śledzenie statusu
realizacji spraw. Przy użyciu systemu wnioskodawca będzie mógł samodzielnie sprawdzid, czy
jego sprawa została już zrealizowana, czy też nadal pozostaje w realizacji.
Zaimplementowana zostanie także funkcja automatycznego powiadamiania wnioskodawcy
o stanie realizacji sprawy.
Wdrażane rozwiązanie dostarczy organom rejestrowym narzędzi, które ułatwią im proces
obsługi wniosków, w szczególności wniosków związanych z wpisem do rejestru bądź jego
aktualizacją. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, organy rejestrowe otrzymają m.in. możliwośd
zarządzania listą zadao związanych z obsługą spraw oraz wyświetlania informacji o stanie ich
realizacji czy definiowania oraz udostępniania przedsiębiorcom wniosków w postaci
formularzy. Na etapie integracji medycznych rejestrów podmiotowych, funkcjonalnośd
Platformy P2 umożliwi organom rejestrowym zarządzanie za jej pomocą prowadzonymi
przez nie rejestrami. Organy rejestrowe będą mogły korzystad z Platformy P2 w jednym
z dwóch trybów, które zostaną udostępnione w ramach wdrażanego rozwiązania:


poprzez udostępnioną w ramach Platformy P2 aplikację on-line rejestrów do obsługi
organów rejestrowych,



poprzez integrację systemów informatycznych przez nie wykorzystywanych
z wdrażanym rozwiązaniem w trybie B2B.

2.4. Zakres standardu TOGAF a sposób opisu
architektury
Poszczególne elementy opisu architektury zmapowane zostały na jedną lub kilka zalecanych
przez TOGAF warstw opisu Procesów biznesowych, danych, aplikacji i infrastruktury.
Model architektury zbudowany został w postaci repozytorium w narzędziu Enterprise
Architect w układzie zgodnym z poniższym wzorcem:

Rysunek 5. Struktura repozytorium modelu architektury Enterprise Architect

Narzędzie Enterprise Architect wspiera w zaawansowanym stopniu modelowanie obiektowe
z wykorzystaniem notacji UML 2.0. Posiada funkcjonalnośd weryfikacji poprawności składni
(do wybranego standardu, m.in. UML 2.0). Narzędzie umożliwia również szereg form
eksportu budowanego modelu lub wskazanych jego elementów: do pliku XMI (wraz
z opcjonalnym eksportem plików graficznych), do repozytorium CSV, do formatu graficznego
(w postaci pliku graficznego możliwego do osadzenia w dokumentacji), do tworzonej
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w zautomatyzowany sposób dokumentacji projektu (możliwej do przeglądania w formie RTF
jak i HTML).
Opis modelu architektury referencyjnej zrealizowany został z wykorzystaniem:
 diagramów strukturalnych:



o diagramów klas,
o diagramów struktury,
o diagramów pakietów,
o diagramów komponentów,
o diagramu wdrożenia.
diagramów behawioralnych:
o
o
o
o
o
o
o

diagramów przypadków użycia,
diagramów aktywności,
diagramów opisu interakcji,
diagramów komunikacji,
diagramów przebiegu,
diagramów stanów,
diagramów przebiegu czasowego.
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Przygotowanie

H.
Zarządzanie
zmianą
architektury

G. Strategia
implementacji

A. Wizja
architektury
B.
Architektura
biznesu

ZARZĄDZANIE
WYMAGANIAMI

F. Plan
migracji

C. Architektura
systemów
informacyjnych

D.
Architektura
technologii
E. Możliwości
i rozwiązania

Rysunek 6. Cykl Modelowania Architektury TOGAF

Wizja architektury referencyjnego rejestru medycznego została oparta o wzorcowy system
rejestrowy eRZOZ i zdefiniowana w Studium Wykonalności projektu P2 na stronach 119-125.
W ramach opisu elementu B. Architektura Biznesowa zbudowany został Model Procesów
Biznesowych opisany w rozdziale 2.2.1.
W ramach opisu elementu C. Architektura Systemów Informacyjnych zbudowany został:
 Model Przypadków Użycia opisany w rozdziale 2.2.2.


Model Danych opisany w rozdziale 2.2.3.



Model Aplikacji i Usług opisany w rozdziale 2.4.1.

W ramach opisu elementu D. Architektura Technologii zbudowany zostanie:
 Model Komponentów opisany w rozdziale 2.4.2.
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Model Wdrożenia opisany w rozdziale 2.4.3.

Kolejne elementy architektury TOGAF, tj.
E. Możliwości i rozwiązania
W ramach opisu tego elementu architektury TOGAF zakłada się zidentyfikowanie kluczowych
założeo i ograniczeo wpływających na sposób implementacji Docelowej Architektury.
W tym celu dla poszczególnych elementów aplikacji rejestrów określonych
w rozdziale 5 wskazane zostaną realizowane za ich pomocą główne wyzwania biznesowe
opisane w Studium Wykonalności *3+.
Zdefiniowane zostaną rejestry identyfikujące w formie tabelarycznej poniższe zagadnienia
wpływające na sposób implementacji architektury:
 kluczowe ograniczenia,
 kluczowe założenia,
 kluczowe ryzyka ,
 kluczowe zagadnienia.
F. Plan migracji
Kluczowym elementem Planu Migracji jest określenie zakresu prac dla poszczególnych
rejestrów.
Zakres prac, które gestor rejestru musi wykonad dla doprowadzenia istniejącego rejestru do
zgodności z docelowym modelem architektury obejmuje:
1. Przygotowanie rozwiązania
a. Uzupełnienie luki informacyjnej – rozbudowa zakresu utrzymywanych
i przetwarzanych danych do modelu danych określonego w punkcie 5.2.4.
b. Dostosowanie interfejsu do modelu referencyjnego – przemapowanie
atrybutów rejestru obsługiwanych w istniejącym rozwiązaniu informatycznym
na model referencyjny.
c. Uzupełnienie luki funkcjonalnej -oprogramowanie przypadków użycia które
nie są obsługiwane w istniejącym rozwiązaniu informatycznym (np. usługa
pozyskiwania informacji o stanie złożonego wniosku).
d. Budowa aplikacji interfejsu zgodnie z wymaganymi standardami –
funkcjonalnośd obsługi udostępniania usług w postaci webservice (producent
usług) i wywołania zewnętrznych webservice (konsumowanie usług).
e. Wygenerowanie definicji wsdl dla udostępnianych usług.
2. Przetestowanie rozwiązania
a. testy funkcjonalne oprogramowania rejestru,
b. testy integracyjne współdziałania oprogramowania rejestru z szyną ESB,
Platformą Wymiany Dokumentów P2i Systemem Administracji P2,
c. testy wydajnościowe oprogramowania rejestru.
3. Wdrożenie oprogramowania
a. Uzupełnienie brakujących danych określonych w punkcie 1.a.
b. Instalacja oprogramowania rejestru na środowisku produkcyjnym.
c. Zarejestrowanie udostępnianych usług w rejestrze UDDI szyny ESB.
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d. Odczyt definicji konsumowanych usług z rejestru UDDI szyny ESB.
W przypadku rejestrów lokalnych (modele RL z punkty 3.1.1.1) zadania te muszą byd
wykonane przez wszystkich gestorów lokalnych.

Rysunek 7. Modele prowadzenia rejestrów medycznych: RC, RL, RCR, RCW

W takiej sytuacji warto rozważyd scenariusz dojścia do modelu architektury referencyjnej
poprzez przejście na model (RCW) a następnie wykonanie prac dostosowawczych dla części
centralnej rejestru a dla części lokalnych jedynie prac określonych w punktach 1.a i 1.c
Podejście to pozwoli na znaczne zaoszczędzenie wysiłków i środków ponoszonych przez
gestora na dostosowanie rejestru do modelu referencyjnego architektury.
G. Strategia implementacji,
Elementy strategii implementacji zawarte będą w Wytycznych dotyczących modelu aplikacji
dla podmiotowych rejestrów medycznych.
Strategia implementacji koncentruje uwagę na sposobie realizacji zbioru projektów
wytwarzania oprogramowania powoływanych na potrzeby wdrożenia architektury
referencyjnej.
W ramach niniejszego opracowania powołany zostanie rejestr kluczowych wytycznych dla
budowy Strategii implementacji w ramach powoływanych projektów.
Rejestr obejmował będzie następujące zagadnienia:
 wytyczne w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania,
 wytyczne w zakresie dostępności i wydajności usług,
 wytyczne w zakresie definicji SLA.
H. Zarządzanie Zmianą Architektoniczną.
W ramach zarządzania zmianą architektoniczną powinny zostad powołane:
 Kodeks architektoniczny - jest zbiorem ogólnych zasad i wskazówek, wspierającym
działania na rzecz budowy i utrzymywania architektury rejestrów. Zawiera on zestaw
zasad co do sposobu wykorzystywania i wdrożenia poszczególnych komponentów
architektury.
 O zgodnośd komponentów systemu z założeniami Kodeksu Architektonicznego dba Zespół
Architektury. Członkowie i Kierownik Zespołu Architektury są powoływani i odwoływani
przez poszczególnych udziałowców systemu. Pracami zespołu kieruje Kierownik Zespołu
Architektury wyłoniony spośród członków zespołu.
 Każda koncepcja zmiany istniejącego lub wprowadzenia nowego rozwiązania
informatycznego powinna byd zweryfikowana pod kątem zgodności z zasadami Kodeksu.
Weryfikacji w formie przeglądu dokonuje Zespół Architektury we współpracy z zespołem
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prowadzącym projekt. Weryfikacji dokonuje się przed podjęciem decyzji o uruchomieniu
projektu lub przed przejściem do kolejnego etapu projektu realizującego weryfikowany
komponent.
Dla ewidencji wyników tej weryfikacji powołuje się Rejestr Niezgodności komponentów
z zasadami architektury. W rejestrze odnotowuje się cechy identyfikacyjne projektu
w tym nazwę i wersję dokumentu opisującego projekt (koncepcja biznesowa, plan,
projekt wysokiego poziomu, zamówienie, warunki przetargu itp.), datę przeglądu oraz
osoby dokonujące przeglądu.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady Kodeksu Architektonicznego, odnotowuje
się numer zasady i zakres niezgodności. Jeżeli przyczyna naruszenia jest dla Zespołu
Architektury zrozumiała i akceptowalna informacje o odstępstwie odnotowuje się
w rejestrze. W przeciwnym wypadku Zespół Architektury wnioskuje do odpowiedzialnego
za projekt o wprowadzenie zmiany w projekcie.
Informacje o odstępstwie powinny zawierad:
o Opis przyczyny odstępstwa.
o Skutki dla innych komponentów systemu informatycznego.
o Ścieżkę dojścia do zgodności z zasadami - przewidywany sposób i datę
doprowadzenia komponentu do stanu zgodności z zasadami architektury lub
opis przyczyny zaniechania lub
o podjęte działania kompensacyjne.
Wzór rejestru niezgodności:

Projekt:

<Nazwa projektu>

Komponent SIOZ
Data przeglądu
Dokument
Wersja
Zespół
Zasada:

<Numer zasady>

Opis niezgodności

Wykryta niezgodność z zasadami

Przyjęte odstępstwo

Niezgodność, zaakceptowana przyjęta do realizacji

Przyczyna odstępstwa
Osoba akceptująca odstępstwo
Skutki odstępstwa
Ścieżka usunięcia odstępstwa
Tabela 1. Wzór Rejestru Niezgodności

Zmiana kodeksu jest najczęściej związana z koniecznością weryfikacji przyjętych założeo
wskutek pojawiania się nowych trendów i standardów lub ich ewentualnych zmian. Zmiana
kodeksu może wynikad również z pojawiających się trudności implementacyjnych
(eliminowania reguł słusznych ale nieżyciowych).
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Propozycje zmian zasad architektonicznych mogą byd zgłaszane przez Kierowników
Projektów lub przez Zespół Architektury. Propozycje zmian będą rozpatrywane na
posiedzeniach Zespołu Architektury i po uzgodnieniu wprowadzane do Kodeksu
Architektonicznego przez Kierownika Zespołu.
Efektem koocowym dokonanych zmian jest dystrybucja nowej wersji Kodeksu.
Po zmianie dowolnej zasady kodeksu musi nastąpid aktualizacja zapisów
zarejestrowanych w Rejestrze Niezgodności dla tej zasady.
Każda nowo wprowadzona zasada obowiązywad będzie od kolejnego przeglądu.
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3. WYMAGANIA DLA ARCHITEKTURY
REFERENCYJNEJ

3.1. Wymagania i standardy dla podmiotowych
rejestrów medycznych
3.1.1. Wymagania w postaci zasad
Metodyka TOGAF zaleca przyjęcie zasad architektonicznych (ang. Architecture Principles) dla
czterech głównych warstw architektury systemu informatycznego:


biznesowej,



danych,



aplikacji,



infrastruktury.

W praktyce przyjmuje się przyjęcie ograniczonej z reguły do kilkunastu liczby zasad.
Metodyka TOGAF dostarcza 21 zasad wzorcowych. Przyjęte zasady architektury będą
następnie stosowane w sposób zapewniający możliwośd przyjmowania kontrolowanych
odstępstw. Elementy architektury będą badane pod kątem wypełnienia wymagao przyjętych
zasad. W przypadku braku możliwości zapewnienia zgodności, odchylenia od przyjętych
zasad będą rejestrowane z uwzględnieniem ich wpływu na spójnośd architektury.
Każda zasada architektury będzie opisana w następujący sposób:


nazwa zasady i jej opis,



uzasadnienie – określające, z jakich powodów dane zasady zostały przyjęte,



konsekwencje – określenie, jakie skutki ma przyjęta zasada dla budowania systemów
informatycznych.

3.1.1.1. Wytyczne TOGAF w zakresie opracowania zasad architektonicznych
3.1.1.1.1. Jakość zasad architektonicznych:

Proces definiowania zasad architektonicznych w ramach budowy architektury referencyjnej
uwzględniał będzie poniższe, specyfikowane przez organizację TOGAF, kryteria jakości:
 Czytelnośd: wysokiej jakości zasada architektoniczna jest opisana językiem zrozumiałym
dla organizacji.
 Użytecznośd: wysokiej jakości zasada architektoniczna zwiększa jakośd podejmowanych
decyzji i planów.
 Kompletnośd: zakłada się iż wszystkie istotne z punktu widzenia zarządzania informacją
i technologią zasady architektoniczne są zdefiniowane.
 Spójnośd: definicja zasady architektonicznej powinna byd opracowywana
z uwzględnieniem pozostałych zasad, tak aby zapewniona była spójnośd i niesprzecznośd
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zapisów umożliwiająca maksymalnie jednoznaczną interpretację; zasady architektoniczne
funkcjonują jako zestaw.
 Stabilnośd: dobra definicja zasady architektonicznej powinna akomodowad zmiany
minimalizując
koniecznośd
modyfikacji
definicji
w
przypadku
potrzeby
dodania/zmodyfikowania pozostałych zasad.
3.1.1.2. Zasady architektury
Zasady architektury określają zbiór założeo strategicznych, które zostaną uwzględnione
zarówno podczas definiowania architektury rejestrów medycznych jak i podczas jej
rozszerzania.
3.1.1.2.1. Zasady biznesowe
3.1.1.2.1.1. Zasada zachowania ciągłości procesu.

Działalnośd może byd prowadzona pomimo przerw w dostępie do systemu.
Uzasadnienie:
Stajemy się bardziej zależni od utrzymania dostępności usług systemu. Awarie sprzętu, klęski
żywiołowe i utraty danych nie powinny przerywad działalności. Procesy biznesowe muszą
byd zdolne do działania z wykorzystaniem alternatywnych mechanizmów dostarczania
informacji.
Konsekwencje:
Uzależnienie od aplikacji musi byd z góry ustalone i zarządzane. Konieczne jest
badanie podatności procesu na awarie krytycznych usług i ich specyficzne zaprojektowanie
ich w celu zapewnienia możliwości użycia ścieżek alternatywnych.
Przywracanie systemu po awarii,
uwzględniane w czasie projektowania.

nadmiarowośd i okna

serwisowe

powinny

byd

3.1.1.2.2. Zasady dla danych
3.1.1.2.2.1. Zasada separacji danych osobowych

W zbiorze przetwarzany w rejestrze danych powinien zostad jednoznacznie wydzielony
i odseparowany zbiór danych dotyczących danych osobowych. Należy zapewnid możliwośd
przenoszenia danych ze zbioru danych osobowych do pozostałych po stwierdzeniu ustania
przyczyny klasyfikacji - w szczególności po śmierci osoby, której dane dotyczą. Pomiędzy
danymi osobowymi i pozostałymi informacjami dotyczącymi osoby powinien istnied łącznik,
który nie pozwala samoistnie zidentyfikowad osoby.
Uzasadnienie:
Informacje gromadzone w rejestrach medycznych odnoszą się do danych osobowych, w tym
wrażliwych podlegających ochronie. Zaniedbania w ochronie danych osobowych mogą rodzid
poważne negatywne konsekwencje prawne i społeczne.
Konsekwencje:
Wymagane jest uwzględnienie mechanizmów separacji danych już od etapu specyfikowania
wymagao i projektowania systemów rejestrowych.
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3.1.1.2.2.2. Zasada współdzielenia danych

Dane są zarządzane w sposób scentralizowany i współdzielone z punktu widzenia procesów
biznesowych oraz lokalizacji poszczególnych komórek organizacji. Te same dane powinny byd
wprowadzane do systemu tylko raz.
Uzasadnienie:
Zarządzanie danymi w obrębie jednej aplikacji i udostępnianie ich innym aplikacjom jest
mniej kosztowne, niż zarządzanie rozproszonymi danymi wielu aplikacji. Współdzielenie
danych przyczynia się do znacznego wzrostu efektywności.
Konsekwencje:
Wymagana jest realizacja zadania zapewnienia zrozumienia wewnątrz organizacji dla wagi
i wzajemnych zależności pomiędzy zasadami dotyczącymi danych: wartośd danych,
współdzielenie danych i dostępnośd danych.
Aby umożliwid współdzielenie danych, konieczne jest opracowanie i przestrzeganie polityki
zarządzania i dostępu danych wewnątrz organizacji, zarówno w krótkim jak i długim okresie.
W krótkim okresie, zachowanie aktualnie eksploatowanych systemów wymaga inwestycji
w oprogramowanie umożliwiające migrację tych danych do środowiska współdzielącego
dane.
Zaleca się opracowanie standaryzacyjnego modelu danych, elementów danych oraz
metadanych definiujących środowisko współdzielenia danych wraz z odpowiednim
repozytorium.
W długim okresie czasu (po wymianie historycznego oprogramowania), zaleca się
dostosowanie polityki dostępu do danych oraz wytycznych dla wytwórców nowego
oprogramowania celem zagwarantowania dostępności danych dla budowanych aplikacji.
Współdzielenie danych wymaga znaczącej zmiany organizacyjnej.
Zasada współdzielenia danych powinna byd skonfrontowana z zasadą bezpieczeostwa
danych.
Koniecznośd synchronizacji danych do zbiorów typu Rejestr.

3.1.1.2.2.3. Zasada określenia właściciela danych

Opis:
Każdy element danych ma właściciela odpowiedzialnego za nadzór merytoryczny nad
danymi.
Uzasadnienie:
W sytuacji, w której stopieo współdzielenia danych rośnie, tylko właściciel danych może
podjąd decyzję o zawartości danych. Właściciel danych powinien dbad o takie wprowadzanie
danych, które zapewnia dokładnośd, aktualnośd, brak redundancji oraz błędów w danych.
Konsekwencje:


Właściciel danych będzie obciążony dodatkowymi zadaniami.
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3.1.1.2.2.4. Zasada jednolitej definicji danych

Opis:
Dane są zdefiniowane w spójny sposób, a ich definicje są jednolite, zrozumiałe i dostępne
wszystkim użytkownikom.
Uzasadnienie:
Dane, które będą wykorzystywane w rozwoju rejestrów medycznych muszą byd
zdefiniowane. Wspólny słownik danych będzie ułatwiał komunikację między udziałowcami
procesu tworzenia systemu informacyjnego. Poza tym jest to niezbędne dla projektowania
interfejsów i wymiany danych. Realizacja tej zasady jest kluczowa dla jakości informacji.
Konsekwencje:


Inicjalny słownik zawierający opis obiektów informacyjnych powinien dotyczyd
operacji biznesowych. Stworzone definicje powinny byd stosowane w zunifikowany
sposób.



Jeśli pojawi się potrzeba wprowadzenia opisu nowej struktury danych, definicja zasili
słownik danych. Odpowiednich uzgodnieo oraz koordynacji działao dokona Właściciel
danych.

Należy także rozwijad modele danych, elementy danych i metadane (Korporacyjny Model
Danych) oraz utworzyd repozytoria do gromadzenia i udostępniania tych informacji.
Wsparcie stanowid mogą branżowe standardy medyczne, definiujące dane (metadane).

3.1.1.2.2.5. Zasada rejestracji przepływu danych.

Opis
W ramach platformy integracyjnej powinien znajdowad się ogólnodostępny system
rejestrowania historii zdarzeo i komunikatów, umożliwiający zapamiętywanie wszystkich lub
wybranych informacji audytowych w trwałym magazynie danych. Mechanizm ten powinien
umożliwid monitorowanie i przegląd poszczególnych kroków w ramach określonych
procesów wymiany informacji (procesów biznesowych).
Uzasadnienie
Stosowanie ścieżki audytowej umożliwi łatwą identyfikację i lokalizację błędów
przetwarzania oraz usprawni sposób przywracania systemu. Zachowanie ścieżki audytowej
jest też konieczne z punktu widzenia walidacji systemu.
Konsekwencje


Koniecznośd definiowania procesów biznesowych na platformie integracyjnej.



Koniecznośd modyfikacji istniejących aplikacji lub dobudowy adapterów w celu
zapewnienia spójności z ogólnie stosowanym systemem rejestracji zdarzeo i obsługi
błędów.
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3.1.1.2.3. Zasady dla aplikacji
3.1.1.2.3.1. Zasada niezależności aplikacji od platformy sprzętowo-systemowej.

Aplikacje powinny byd niezależne od wyborów specyficznych technologii i powinny móc
pracowad na różnych platformach technologicznych (sprzętowych, sieciowych
i systemowych).
Uzasadnienie:
Niezależnośd aplikacji od technologii pozwala na ich rozwój, aktualizacje i
operowanie w efektywny kosztowo i czasowo sposób. Technologia nie staje się obciążeniem
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Konsekwencje:
Ta zasada będzie wymagała stosowania standardów, które wspierają przenaszalnośd
i niezależnośd technologiczną.
Dla aplikacji gotowych „z półki” może pojawid się ograniczony wybór, jako że te aplikacje są
zależne od technologii i platformy.

3.1.1.2.3.2. Zasada udostępniania usług aplikacji

Opis:
Aplikacje powinny udostępniad swoje usługi zgodnie ze standardowym sposobem wywołania
usług (WebServices, RMI, JMS, JDBC, ODBC).
Uzasadnienie:
Aplikacje udostępniające swe usługi w standardowej postaci dają się łatwiej integrowad.
Konsekwencje:
Koniecznośd modyfikacji aplikacji lub dobudowy adapterów udostępniających usługi.
3.1.1.2.3.3. Zasada zgodności interfejsu z modelem referencyjnym.

Opis
Interfejsy poszczególnych komponentów biznesowych powinny przyjmowad postad zgodną
ze standardami technologicznymi SOA, XML, SOAP.
Uzasadnienie
Budowa architektury ukierunkowanej na usługi (SOA)pozwala m.in. na wielokrotne użycie
funkcji aplikacji. Aplikacje umożliwiają współdzielenie swoich funkcji w ramach architektury
przedsiębiorstwa. Funkcje biznesowe aplikacji powinno dad się uruchomid zdalnie poprzez
zdefiniowane standardowe interfejsy. Taka architektura ułatwia też wystawianie usług
aplikacyjnych na zewnątrz poprzez interfejsy B2B.
Konsekwencje
Koniecznośd modyfikacji istniejących aplikacji lub dobudowy adapterów zapewniających
standardowe interfejsy do aplikacji.
3.1.1.2.3.4. Zasada integracji zdarzeniowej
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Opis
Procesy integracyjne zaimplementowane na platformie integracyjnej powinny byd
inicjowane przez zdarzenia integracyjne zachodzące w poszczególnych komponentach
funkcjonalnych -architektura sterowana zdarzeniami (EDA).
Uzasadnienie
Systemy bazujące na zdarzeniach ograniczają potrzebę przetwarzania masowego,
dostarczają bardziej aktualne informacje oraz pozwalają na lepsze bilansowanie obciążenia
zasobów.
Konsekwencje
Koniecznośd dostosowania aplikacji tak, aby potrafiły one na bieżąco publikowad zdarzenia
na platformę integracyjną.

3.1.1.2.4. Zasady dla infrastruktury
3.1.1.2.4.1. Zasada rozwoju i skalowalności.

Sprzęt powinien zapewniad możliwośd zwiększenia wydajności, pojemności i mocy
obliczeniowej. Podczas projektowania infrastruktury technicznej należy uwzględnid przyszłe
wymagania biznesowe - funkcjonalne i ilościowe.
Uzasadnienie:
Planując inwestycje w platformę należy rozważyd możliwości jej rozwoju oraz skalowalnośd.
Powinna ona zapewnid wsparcie dla aktualnych wymagao jak i również przewidywany
naturalny wzrost wymagao bez konieczności wymiany technologii.
Konsekwencje:
Stosowanie rozwiązao skalowalnych może pociągad za sobą wyższe koszty początkowe
inwestycji oraz ograniczenie listy dostępnych rozwiązao.
3.1.1.2.4.2. Zasada ograniczenia różnorodności technologicznej

Opis
Stopieo różnorodności technologicznej środowiska IT powinien byd monitorowany dla
ograniczania kosztów zarządzania wielu różnych środowisk przetwarzania.
Uzasadnienie
Ograniczanie, w miarę możliwości, liczby środowisk przetwarzania i komponentów
wspierających zarządzanie i komunikację między nimi upraszcza zarządzanie oraz redukuje
koszty. Korzyści biznesowe wynikające z mniejszej różnorodności technologicznej obejmują:


standaryzowanie komponentów (pakiety),



przewidywalny wpływ wprowadzanych zmian,



przewidywalne zwroty z inwestycji,



większa elastycznośd we wdrażaniu zmian technologicznych.

Konsekwencje
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Intencją tej zasady nie jest zmniejszanie elastyczności procesu doboru technologii.
Należy monitorowad nowe trendy technologiczne i wprowadzad zmiany
w architekturze technicznej, jeśli prowadzi to zwiększenia efektywności operacyjnej,
zapewnia zgodnośd z istniejącą infrastrukturą, dostarcza zakładanej funkcjonalności.
W ramach ustanawiania architektury należy dobrad zestaw dopuszczalnych
technologii (stos technologiczny). Wdrażanie nowych funkcjonalności powinno
bazowad na istniejących w architekturze elementach stosu technologicznego.

3.1.1.2.4.3. Zasada stosowania standardowych rozwiązao

Opis:
Oprogramowanie systemowe i sprzęt powinny byd zgodne ze standardami, co umożliwia
współpracę aplikacji, danych i technologii.
Uzasadnienie:
Standardy pomagają zapewnid spójnośd środowisk informacyjnych na różnych poziomach, co
ułatwia zarządzanie systemami, zwiększa zadowolenie użytkowników, zabezpiecza dokonane
inwestycje IT, a przez to maksymalizuje ROI i minimalizuje koszty.
Konsekwencje:


Powinien zostad zaprojektowany i wdrożony proces ustanawiania standardów,
dokonywania przeglądów i aktualizacji oraz akceptowania wyjątków od
standardowych rozwiązao.



Istniejące platformy IT powinny byd zidentyfikowane i udokumentowane (jako częśd
architektury technicznej).



Koniecznośd unifikacji platformy systemowej.



Łatwośd aktualizacji platformy systemowej.

3.1.1.3. Wytyczne dla architektury bezpieczeostwa
3.1.1.3.1. Wytyczne dla dokumentacji bezpieczeństwa [PN-ISO/IEC 27799:2008, PNISO/IEC 27001:2007, PN-ISO/IEC 20000-1/2:2007]



Organizacje przetwarzające informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym osobiste
informacje dotyczące stanu zdrowia, powinny posiadad spisaną politykę bezpieczeostwa
informacji, która została zaakceptowana przez kierownictwo, opublikowana, a następnie
podana do wiadomości wszystkim pracownikom i właściwym stronom zewnętrznym.



Przeprowadzona powinna zostad analiza ryzyka zasobów informacyjnych.



Opracowane powinny zostad Zasady Bezpieczeostwa Systemu, z uwzględnieniem
wyników analizy ryzyka. Zasady Bezpieczeostwa powinny byd zgodne z obecnie
funkcjonującym u Zamawiającego regulacjami dotyczącymi bezpieczeostwa informacji
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w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, w tym
w szczególności z Polityką Bezpieczeostwa Systemów Teleinformatycznych. Opracowane
zasady bezpieczeostwa obejmowad powinny co najmniej następujące zagadnienia:



o organizacja bezpieczeostwa informacji,
o zarządzanie aktywami,
o bezpieczeostwo zasobów ludzkich,
o bezpieczeostwo fizyczne i środowiskowe,
o zarządzanie systemami i sieciami,
o kontrola dostępu,
o zarządzanie ciągłością działania,
o pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
o zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeostwem informacji,
o zgodnośd z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.
Opracowana powinna zostad Polityka Bezpieczeostwa Danych Osobowych spełniająca
wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i omawiająca
przynajmniej następujące zagadnienia:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

struktura polityki ochrony danych osobowych,
zasady dotyczące ochrony danych osobowych,
gromadzone dane osobowe użytkownika i sposoby ich wykorzystywania,
zarządzanie prywatnością,
przesyłanie i udostępnianie informacji,
bezpieczeostwo danych osobowych,
gromadzone dane nieosobowe i sposoby ich wykorzystywania,
tryb wprowadzania zmian,
informacje kontaktowe.

 Opracowane powinny zostad plany i procedury audytu bezpieczeostwa, które będą mogły
byd wykorzystane do przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeostwa. Plany
i procedury audytu bezpieczeostwa obejmowad powinny w szczególności:
o audyt architektury modułów Rozwiązania,
o audyt logiki biznesowej modułów Rozwiązania,
o audyt infrastruktury techniczno-systemowej,
o audyt kodu źródłowego aplikacji składających się na moduły Rozwiązania,
o audyt uprawnieo, uwierzytelniania i autoryzacji i użytkowników,
o przeprowadzenie testów penetracyjnych Rozwiązania.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania incydentami.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania ryzykiem.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania konfiguracją.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania dostępem.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania procesem świadczenia usług.
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 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania pojemnością i wydajnością.
 Opracowane powinny zostad procesy zarządzania współpracą z użytkownikami
zewnętrznymi.
 Opracowana powinna zostad polityka retencji danych.
 Opracowane powinny zostad zasady bezpiecznego korzystania z systemu .
3.1.1.3.2. Wymagania dla mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem [PN-ISO/IEC
27001:2007].

 Rozwiązanie powinno dostarczad mechanizmy kontroli dostępu administratorów
umożliwiające dostęp do Systemu wyłącznie po jednoznacznym zidentyfikowaniu
przeprowadzonym w ramach procesu uwierzytelnienia.
 Rozwiązanie powinno zapewniad
użytkowników nieanonimowych.

odpowiednie

mechanizmy

uwierzytelniania

 Rozwiązanie powinno zapewniad odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem na poziomie serwera.
 Rozwiązanie powinno przechowywad i przesyład hasła użytkowników wyłącznie w postaci
zabezpieczonej.
 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy kontroli uprawnieo oparte na rolach,
umożliwiające kontrolę poziomu dostępu każdego użytkownika zarówno w zakresie
dostępu do danych przetwarzanych jak i korzystania z jego funkcjonalności. System
uprawnieo musi umożliwid ograniczenie dostępu wyłącznie do takich danych oraz takiego
zakresu funkcji, jaki jest niezbędny użytkownikowi.
 Rozwiązanie powinno posiadad mechanizmy umożliwiające rozliczalnośd działao
użytkowników systemowych i nieanonimowych.
 Rozwiązanie powinno posiadad mechanizmy umożliwiające rozliczalnośd działao
administracyjnych związanych z nadawaniem i odbieraniem uprawnieo.
 Rozwiązanie powinno umożliwiad pełen audyt/rozliczalnośd operacji.
 Rozwiązanie powinno umożliwiad podział użytkowników na grupy z możliwością
przynależenia do kilku grup równocześnie.
 Rozwiązanie powinno umożliwiad zarządzanie użytkownikami oraz grupami w zakresie
ustalania uprawnieo.
 Rozwiązanie powinno umożliwiad blokowanie dostępu określonych grup użytkowników
do zdefiniowanych zasobów Systemu.
3.1.1.3.3. Wymagania dla mechanizmów kryptograficznych

 W przypadku szyfrowania rozwiązanie powinno implementowad mechanizmy
kryptograficzne oparte na powszechnie uznanych standardach. Moc wykorzystanych
algorytmów kryptograficznych nie powinna byd mniejsza od mocy zapewnianej przez
takie algorytmy jak 3DES, AES-128, RSA-1024, SHA-1.

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

37

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

 Rozwiązanie powinno zapewniad zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy
urządzeniem koocowym a serwerami aplikacyjnymi. Poziom zabezpieczenia transmisji nie
powinien byd mniejszy od poziomu zapewnianego przez protokoły SSL ver. 3.0/TLS ver.
1.1 z kluczem o długości 128 bitów.
 Rozwiązanie powinno umożliwiad wykorzystanie usług kryptografii niesymetrycznej (PKI),
w szczególności:
o oznaczania dokumentów wiarygodnym czasem przez zaufany urząd
znakowania czasem będący na liście kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne,
o elektronicznego podpisywania dokumentów za pomocą certyfikatów
kwalifikowanych,
o weryfikacji podpisu elektronicznego,
 Rozwiązanie powinno umożliwiad przechowywanie wszystkich podpisanych cyfrowo
dokumentów elektronicznych, w tym:
o wniosków w postaci elektronicznej,
o decyzji administracyjnych,
o wydanych postanowieo,
o wypisów z rejestrów,
o informacji o obowiązkach statystycznych,
o potwierdzeo wysłania i przyjęcia przesyłek.
3.1.1.3.4. Wymagania dla mechanizmów monitorowania [PN-ISO/IEC 27001:2007]

 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy logowania operacji : prób logowania i
wylogowania użytkownika, modyfikacji danych, wykonanych akcji w Systemie wraz z
rejestracją czasu operacji, identyfikatora użytkownika oraz wyniku operacji
 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy przechowywania logów systemowych
w sposób chroniący je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem.
 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy monitorowania podatności mających
wpływ na bezpieczeostwo Systemu.
 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy monitorowania integralności kluczowych
elementów Systemu.
 Rozwiązanie powinno zapewniad usługi synchronizacji czasu.
 Rozwiązanie powinno zapewniad mechanizmy zarządzania konfiguracją.
 Rozwiązanie powinno zapewnid mechanizmy raportowania
pozostałych funkcjonalności opisanych w tym rozdziale.

obejmujące

zakres

 Rozwiązanie powinno zapewnid mechanizmy powiadamiania o wykrytych incydentach.
3.1.1.3.5. Wymagania w zakresie utrzymania ciągłości działania [BS25999-1/2]

 Opracowane powinny zostad Plany Ciągłości Działania w skład których wejdą:
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o analiza wpływu zdarzeo na organizację (ang. - Business Impact Analysis - BIA),
o opracowanie strategii przetrwania,
o opracowanie Planu Ciągłości Działania,
o opracowanie programu szkoleo i budowania świadomości pracowników,
o opracowanie planu aktualizacji, testowania i audytowania planu ciągłości
działania,
o opracowanie planu komunikacji kryzysowej.
 Opracowane powinny zostad Plany Odtwarzania po katastrofie w skład których wejdą:
o opis struktury zespołów Odtwarzania po katastrofie (Disaster Recovery),
o opracowanie schematu i procedur odtwarzania po katastrofach,
o opracowanie planu i procedur komunikacji, w tym komunikacji kryzysowej,
o opracowanie planu i procedur testów Planu Odtwarzania,
o opracowanie scenariuszy działania w przypadku katastrofy,
o Opracowanie procedur sporządzania kopii zapasowych,
o Opracowanie procedur odtworzenia zasobów, które uległy awarii/katastrofie,
o Opracowanie procedur przełączania z ośrodka podstawowego na ośrodek
zapasowy (jeżeli taki będzie występował),
o Opracowanie procedur powrotu do ośrodka podstawowego (jeżeli ośrodek
zapasowy będzie występował).

3.1.2. Standardy
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych,
Krajowe Ramy Interoperacyjności stanowią zbiór uzgodnionych definicji, wymagao, reguł
architektury systemów teleinformatycznych oraz procedur i zasad, których stosowanie
umożliwi współdziałanie systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania
publiczne w procesach realizacji tych zadao drogą elektroniczną. Zgodnie z ww. projektem
rozporządzenia, poniższy rozdział definiuje minimalne wymagania dotyczące standardów
architektury, w tym: interoperacyjności, bezpieczeostwa i danych.
Zalecane standardy architektury będą opisane w następujący sposób:


nazwa standardu i wersja standardu i wskazanie jego źródła,



obszar zastosowania standardu,



uzasadnienie – określające, z jakich powodów zalecana jest konkretna wersja standardu,



konsekwencje – określenie, jakie skutki może mied dopuszczenie budowania systemów
informatycznych niezgodnych z przyjętym standardem.

Standardy opracowane będą w aspekcie interoperacyjności, bezpieczeostwa i danych.
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Poniższe trzy podrozdziały zawierają opisy standardów.
3.1.2.1. Standardy Interoperacyjności
Główne założenie dotyczące zapewnienia interoperacyjności to wykorzystanie komunikacji
za pośrednictwem wywoływania usług w modelu SOA.
Nazwa standardu: Standard struktury przekazywanych plików - XML
Wersja: XML 1.0
Źródło
standardu
–
międzynarodowa
(http://www.w3.org/XML/Core/#Publications).

grupa

robocza

w3c

Uzasadnienie wyboru wersji:
Rozszerzenia standardu wprowadzone w wersji 1.1 nie mają istotnego znaczenia dla obsługi
dokumentów przekazywanych w ramach rejestrów medycznych (obsługa znaków
kontrolnych kodowanych w UNICODE). Organizacja w3c zaleca stosowanie standardu 1.1
tylko wtedy gdy zachodzi wyraźna potrzeba.
Konsekwencje niezgodności ze standardem – bez zapewnienia pełnej zgodności
przekazywanych dokumentów ze standardem XML konieczne byłoby każdorazowe
uzgadnianie i oprogramowywanie definicji wymienianych plików pod względem ich
struktury, sposobu kodowania i użytych zestawów znaków.
Nazwa standardu: Standard struktury danych komunikatu - XSD
Wersja: XML 1.1
Źródło standardu – międzynarodowa grupa robocza w3c (http://www.w3.org/XML/Schema).
Uzasadnienie wyboru wersji:
Wersja 1.1 specyfikacji jest zalecana przez w3c.
Konsekwencje niezgodności ze standardem – Schemat XML, Schemat Rozszerzalnego Języka
Znaczników) to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury
dokumentu XML. Bez zapewnienia pełnej zgodności przekazywanych dokumentów ze
standardem XML konieczne byłoby każdorazowe uzgadnianie i oprogramowywanie definicji
typów wymienianych danych i struktury komunikatu.
Nazwa standardu: Standard opisu usług WSDL.
Wersja: WSDL (wersja 1.1)
Źródło standardu – międzynarodowa grupa robocza w3c (http://www.w3.org/TR/wsdl).
Uzasadnienie wyboru wersji:
Wersja 1.1 specyfikacji jest bardziej spójna ze standardami zarządzania procesami
biznesowymi DPML, BPEL oraz XPDL. Rejestry będą współdziaład z innymi elementami
Platformy P2, które wykorzystywad będą narzędzia zarządzania procesami biznesowymi.
Zastosowanie specyfikacji w wersji 1.1. ułatwi taką integrację.
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Konsekwencje niezgodności ze standardem – bez zapewnienia pełnej zgodności budowanych
interfejsów ze standardem WSDL nie byłoby możliwe wzajemne wywoływanie usług
poszczególnych komponentów, ani przechowywanie informacji o usługach w rejestrze usług.
Nazwa standardu: rejestr usług zgodny ze standardem UDDI
Źródło standardu – międzynarodowa grupa robocza OASIS UDDI (http://www.oasisopen.org/committees/uddi-spec).
Wersja 2.0
Uzasadnienie wyboru wersji:
Aktualnie dostępne opublikowane zalecane są wersje 2.0 oraz 3.0.2. Wersja 3.0.2 nie jest
jeszcze wspierana wiele realizacji platform aplikacyjnych, przez co jej przyjęcie ograniczałoby
znacząco neutralnośd technologiczną.
Konsekwencje niezgodności ze standardem – bez zapewnienia pełnej zgodności budowanych
interfejsów ze standardem WSDL nie byłoby możliwe wzajemne wywoływanie usług
poszczególnych komponentów, ani przechowywanie informacji o usługach w rejestrze usług.
3.1.2.2. Standardy Bezpieczeostwa
Bezpieczeostwo informacji rozumiane jest, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 jako
zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą byd brane
pod uwagę inne własności, takie jak autentycznośd, rozliczalnośd, niezaprzeczalnośd i
niezawodnośd.
Zgodnie z zaleceniami OECD "Guidelines for the Security of Information Systems and
Networks - Towards a Culture of Security" wszystkie działania związane z bezpieczeostwem
informacji prowadzone powinny byd zgodnie z modelem "Planuj-Wykonuj-SprawdzajDziałaj" (PDCA), który stosowany powinien byd do całej struktury procesów związanych
z bezpieczeostwem informacji, w ciągu całego czasu życia systemu.
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Planuj
(Plan)
Ustanowienie

Wykonuj
(Do)

Wdrożenie i
eksploatacja

Utrzymanie i
dosknalenie

Działaj
(Act)

Sprawdzaj
(Check)
Monitorowanie i
przegląd

Rysunek 8. Model PDCA stosowany w procesach zarządzania bezpieczeostwem informacji

Mechanizmy bezpieczeostwa, zastosowane do ochrony informacji, spełniad powinny co
najmniej wymagania określone w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2007.
Mechanizmy i procedury zapewnienia ciągłości działania systemu, w tym Plany Ciągłości
Działania Systemu i Plany Odtwarzania po katastrofie, spełniad powinny co najmniej
wymagania zawarte w normie BS 25999-1 i BS 25999-2, oraz PN-ISO/IEC 24762:2010
“Technika informatyczna – Techniki bezpieczeostwa – Wytyczne dla usług odtwarzania
techniki teleinformatycznej po katastrofie”.
Mechanizmy i procedury zarządzania jakością usług powinny spełniad wymagania i zalecenia
zawarte w normach PN-ISO/IEC 20000-1:2007, PN-ISO/IEC 20000-2:2007 oraz zestawem
najlepszych praktyk zawarty w kodeksie postępowania ITIL® (ang. Information Technology
Infrastructure Library).

Analiza ryzyka zasobów informacyjnych, powinna byd przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-ISO/IEC 27005.
Plany i procedury z zakresu prowadzenia audytów bezpieczeostwa bazowad powinny na
obowiązujących normach bezpieczeostwa oraz metodykach i zaleceniach z zakresu audytu
bezpieczeostwa, w tym:
 PN-ISO/IEC 27001:2007,
 BS 25999-1,
 BS 25999-2,
 PN-ISO/IEC 24762:2010
 PN-ISO/IEC 20000-1:2007
 PN-ISO/IEC 20000-2:2007.
 ITIL
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3.1.2.3. Standardy Danych
Interoperacyjnośd danych zapewniana będzie w warstwie komunikatów i usług. Przytoczone
normy w zakresie organizacji przechowywania i dostępu do danych traktowad należy jako
wytyczne – dostosowanie do nich poszczególnych aplikacji rejestrów będzie zalecane, ale
nieobligatoryjne.
Dane powinny byd przechowywane w systemach relacyjnych baz danych do których
zapewniony jest dostęp zgodny ze standardem SQL.
Tam gdzie to tylko możliwe zaleca się stosowanie podzbioru notacji zgodnej ze standardem
SQL (źródło standardu ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14):2008) i unikania stosowania firmowych
rozszerzeo specyficznych dla poszczególnych producentów systemów zarządzania
relacyjnymi bazami danych. Takie podejście pomaga w zachowaniu przenaszalności
rozwiązania na inne platformy.
Więzy integralności danych właściwego rejestru powinny byd definiowane i zarządzane w
warstwie systemu zarządzania relacyjną bazą danych a nie w logice aplikacji systemu
rejestrowego. Luźniejsze struktury danych, umożliwiające zarejestrowanie danych
o obniżonej jakości (niekompletnych, błędnych bądź niespójnych referencyjnie) powinny byd
definiowane w strukturach danych dla wniosku o wpis danych do rejestru.
Użyte systemy relacyjnych baz danych powinny zapewniad aplikacjom dostęp do danych za
pośrednictwem API zgodnego ze standardem ODBC -Open DataBase Connectivity – (źródło
standardu: SQL Access Group )

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

43

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

3.2. Logiczny model danych i procesów
3.2.1. Model procesów biznesowych
Model procesów biznesowych stanowi opis elementu B. architektury TOGAF: Architektura
Biznesowa. W ramach opracowanego modelu, zdefiniowano Obiekty biznesowe oraz
Przepływ prac. Rozdział ma za zadanie usystematyzowad obszar rejestrów medycznych na
potrzeby dalszej części opracowania. W ramach Modelu Procesów Biznesowych
identyfikowany jest w tym celu stan aktualny rejestrów medycznych. Na bazie
zidentyfikowanego stanu aktualnego, rekomendowany jest model referencyjny
podmiotowych rejestrów medycznych. Zdefiniowany referencyjny model podmiotowych
rejestrów medycznych podlegał będzie dalszemu uszczegóławianiu w kolejnych częściach
opracowania.

Rysunek 9. Diagram kontekstowy: Model Procesów Biznesowych
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3.2.1.1. Kontekst biznesowy
3.2.1.1.1. Strategia i misja

Kontekst biznesowy, strategia i misja został opracowany w ramach studium wykonalności
i innych dokumentów powiązanych i będzie rozpatrywany na podstawie informacji
zawartych w tych dokumentach.
3.2.1.1.2. Udziałowcy i aktorzy i ich topologia

W ramach zdefiniowanego modelu Udziałowców zidentyfikowano kluczowych udziałowców
z punktu widzenia aktualnej i referencyjnej architektury rejestrów medycznych. Model
Udziałowców ma za zadanie kompletne zidentyfikowanie i usystematyzowanie zbioru
Udziałowców biorących udział w procesach biznesowych związanych z obsługą rejestrów
medycznych:
1. Użytkownicy rejestrów (Pakiet: Użytkownicy rejestrów),
2. Gestorzy rejestrów z uwzględnieniem relacji pomiędzy nimi (Pakiet: Gestorzy
rejestrów).
3. Administratorzy rejestrów (Pakiet: Administratorzy rejestrów)
Ponadto w ramach modelu Udziałowców, zdefiniowano obiekty zidentyfikowane w ramach
opracowania zrealizowanego na potrzeby Projektu P2 przez firmę DhaliaMatic:
1. Pracownicy medyczni (Pakiet: Pracownik medyczny)
2. Usługodawcy (Pakiet: Usługodawca)
3. Usługobiorcy (Pakiet: Usługobiorca)
4. Płatnicy (Pakiet: Płatnik)
W ramach opisu uwzględniono relacje pomiędzy gestorami na szczeblach okręgowych
i centralnych.
Model udziałowców został opisany z wykorzystaniem diagramu analitycznego UML:

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

45

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rysunek 10. Model Udziałowców
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analysis Gestorzy Rej estr...

Gestorzy
Rejestrów
Medycznych i
Referencyjnych

Szczebel Centralny

Szczebel Lokalny

Obszar Rejestrów Medy czny ch

Woj ew oda
Ministerstw o Zdrow ia
Woj ew ódzki Inspektorat
Inspekcj i
Farmaceutycznej

CSIO Z

Narodow y Fundusz
Zdrow ia
Głów ny Inspektorat
Farmaceutyczny

Woj ew ódzki Inspektorat
Farmaceutyczny

Okręgow a Izba Lekarska

Naczelna Izba Lekarsk a

Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych

Okręgow a Izba
Pielęgniarek i Położnych

Okręgow a Izba
Aptekarska

Naczelna Izba
Aptekarska

Kraj ow a Izba Diagnostów
Laboratoryj nych

Centrum
Organizacyno-Koordynacyj ne
ds. Transplantologii
"Poltranspart"
Urząd Rej estracj i
Produktów Leczniczych

Obsza Rejestrów Ref erency jny ch

Ministerstw o Spraw
Wew nętrznych i
Administracj i (MSWiA)

Pow iat
(Starosta/Prezydent)
Głów ny Urząd
Statystyczny (GUS)

Ministerstw o Finansów
(MF)
Ministerstw o
Spraw iedliw ości (MS)

Sąd Rej onow y

Ministestw o Gospodarki
(MG)
Rada Ministrów

Rysunek 11. Gestorzy rejestrów
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class Administratorzy rej estr...
Szczebel Centralny

Szczebel Lokalny

Obszar Rejestrów Medy czny ch

CSIOZ

Administrator Rej estru
szczebla centralnego

Administrator Rej estru

Rysunek 12. Administratorzy rejestrów
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analysis Użytkow nicy rej estr...
Użytkownicy Rejestrów
Medycznych:
Organizacje/Osoby/Systemy
korzystające z usług Rejestrów
Medycznych będących w
zakresie opracowania.

Centralna
administracj a
państw ow a

Woj ew oda

Minister Zdrow ia

Narodow y Fundusz
Zdrow ia

Marszałek

Zakład Opieki
Zdrow otnej

Regionalne
centrum zdrow ia
publicznego

Zagraniczny urząd

Pacj ent

Regionalne
Centrum
Organizacyj no-Koordynacyj ne
ds. Transplantacj i
"Poltransplant"

Agencj a leków

Lekarz

Rysunek 13. Użytkownicy rejestrów
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3.2.1.2. Obiekty biznesowe
Model Obiektów biznesowych identyfikuje zbiór rejestrów medycznych będących
przedmiotem niniejszego opracowania wraz ze zbiorem towarzyszących im artefaktów
(takich jak: wnioski/raporty/wypisy).
Zidentyfikowane Rejestry Medyczne poddano klasyfikacji z punktu widzenia:
1. Gestora rejestru: rejestr publiczny (prowadzony przez organy administracji, dostępny
na podstawie przepisów), rejestr niepubliczny (prowadzony przez inne organizacje,
np. organy samorządu zawodowego).
2. Poziomu rejestru: rejestr centralny / lokalny
Dla każdego ze zidentyfikowanych podmiotowych rejestrów medycznych zdefiniowano
kontekst wykorzystania obejmujący identyfikację: Gestora / Administratora / Użytkownika /
Rejestry wspierające.
Na poniższym diagramie zaprezentowano klasyfikację rejestrów w obszarze Ochrony
Zdrowia identyfikującą rejestry funkcjonujące (lub planowane) w obszarze Ochrony Zdrowia
oraz dowiązujące je do zbioru Rejestrów Sektora Medycznego (Rejestry Podmiotowe /
Przedmiotowe, Międzynarodowe / Centralne) albo zbioru Rejestrów Ponadsektorowych.
Opracowanie wykonano z wykorzystaniem opracowania firmy Milstar: „Identyfikacja i
klasyfikacja medycznych rejestrów publicznych pod kątem opracowania założeo programu
oceny ich stanu oraz procedur ich przygotowania do automatycznego przetwarzania w
procesach realizacji zadao publicznych drogą elektroniczną.”
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Na poniższym rysunku przedstawiono klasyfikację rejestrów medycznych zgodnie z wyżej
wymienionym opracowaniem

Rysunek 14. Klasyfikacja rejestrów w obszarze Ochrony Zdrowia

Oznaczeniami liczbowymi w nawiasach kwadratowych zaznaczono 20 rejestrów
podmiotowych z Załącznika nr 1 ze Studium Wykonalności Projektu P2
* Centralne Zasoby Słownikowe NFZ wykonane na potrzeby systemów wewnętrznych NFZ
nie należy utożsamiad z systemem Centralne Zasoby Słownikowe MZ/CSIOZ, które wraz
z systemem SRK będą stanowiły ogólnopolskie źródło udostępniania klasyfikacji medycznych.
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3.2.1.2.1. Mapa podmiotowych rejestrów medycznych:

W ramach rozdziału przedstawiono podmiotowe rejestry medyczne wchodzące w skład
niniejszego opracowania.

class Podmiotow e rej estry pierw ot...
CSIOZ
[20] Rej estr Systemów Kodow ania i
Klasyfikacj i Statystyki Resortow ej

Ponadto WIF prowadzi::
1. Rejestr udzielonych zgód na
prowadzenie aptek szpitalnych i
zakładowych (art. 107 ust. 1),
2. Rejestr udzielonych zezwoleń na
prowadzenie punktów aptecznych (art.
107 ust. 1).
3. Rejestr aptek ogólnodostępnych
oraz punktów aptecznych
prowadzących sprzedaż wysyłkową
produktów leczniczych.

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutycznych
[8] Rej estr Aptek
Ogólnodostępnych, Szpitalnych i
Punktów Aptecznych

Rej estr zezw oleń na prow adzenie
aptek

NFZ
[16] Centralny Wykaz
Ubezpieczonych

[15] Centralne Zasoby Słow nikow e
NFZ*

[14] Centralna Baza Umów

[13] Centralny Wykaz
Św iadczeniodaw ców
Okręgowa Izba Lekarska

Naczelna Izba Lekarska

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

[1] Rej estr Lekarzy
Rej estr hurtow ni farmaceutycznych
[1] Rej estr Lekarzy::Centralny
Rej estr Lekarzy

[1] Rej estr Lekarzy::Okręgow y
Rej estr Lekarzy

Naczelna Izba Aptekarska
[17] Rej estr farmaceutów

Rejestr praktyk lekarskich
[2.1] Rej estr indyw idualnych
praktyk lekarskich

Naczelna Izba Pielęgniarek i
Okręgowa Izba Pielęgniarek i
Położnych
Położnych
Rejestr Pielęgniarek i Położnych
Rejestry wskazywane w opracowaniu
firmy Milstar

[3] Centralny Rej estr
Pielęgniarek i Położnych

Okręgow y Rej estr Pielęgniarek i
Położnych

Rejestr praktyk pielęgniarek i
położnych

Ministerstwo Zdrowia

Wojewoda

[18] Rej estr Zaw odów Medycznych

[11] Rej estr Jednostek
Współpracuj ących z Systemem
Ratow nictw a Medycznego

[2.2] Rej estr grupow ych praktyk
lekarskich

[2.3] Rej estr specj alistycznych
praktyk lekarskich

[4.1] Rej estr indyw idualnych
praktyk pielęgniarek i
położnych

[19] Centralny Rej estr Płatników
Rej estr Lekarzy Ukaranych

[4,2] Rej estr specj alistycznych
praktyk pielęgniarek i położnych

[7] Rej estr Jednostek Ratow nictw a
Medycznego

[6] Rej estr zakładów opieki zdrow otnej

Centralny Rej estr Felczerów

Rej estr Podmiotów
Prow adzących Kształcenie
Podyplomow e

[4.3] Rej estr grupow ych praktyk
pielęgniarek i położnych

Rej estr osób upraw nionych do
w ykonyw ania zaw odów
medycznych

[10] Wykaz Refundow anych
Produktów Leczniczych
Poltransplart

KIDL

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

[5] Rej estr Diagnostów
Laboratoryj nych

Centralny Rej estr Produktów Leczniczych

Ew idencj a Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych

Centralny Rej estr Produktów Leczniczych::[9] Rej estr
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na
terytorium RP

[12] Centralny Rej estr Sprzeciw ów
Na Pobranie Komórek, Tkanek i
Narządów ze Zw łok Ludzkich

Rysunek 15. Podmiotowe Rejestry Medyczne – perspektywa Gestora
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Poniżej zaprezentowano charakterystykę wybranych rejestrów podmiotowych z listy 20-stu
rejestrów podmiotowych przeanalizowanych w ramach warsztatów:
3.2.1.2.1.1. Rejestr Lekarzy

Charakterystyka:
Rejestr prowadzony na podstawie Art. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (DU.1997.28.152).
Diagram kontekstowy
analysis Rej estr lekarzy

Naczelna Izba Lekarsk a

Okręgow a Izba Lekarska

(from Gestorzy rejest rów)

(from Gestorzy rejest rów)

Prowadzi na poziomie
Centralnym

Rej estr Lekarzy

Rej estr Lekarzy::Centralny Rej estr
Lek arzy

Rej estr Lekarzy::Okręgow y
Rej estr Lekarzy

Rysunek 16. Diagram kontekstowy: Rejestr Lekarzy: stan aktualny

Gestor:
Stan aktualny:
1. Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w zakresie Okręgowego Rejestru Lekarzy.
2. Naczelna Izba Lekarska (NIL) w zakresie Centralnego Rejestru Lekarzy RP.
Administrator:
1. Okręgowa Rada Lekarska (ORL) w zakresie Okręgowego Rejestru Lekarzy.
2. Naczelna Rada Lekarska (NRL) w zakresie Centralnego Rejestru Lekarzy RP.
Użytkownik:
1. Pacjent: udostępnienie informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście którego porady
można zasięgnąd.
2. Lekarz: udostępnienie informacji o lekarzach w celach związanych z prowadzonym
leczeniem pacjenta (np. konsultacje).
Zakres informacyjny:
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Zawartośd rejestrów zdefiniowana jest poprzez Uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej Nr
104/97/II z dnia 26 września 1997 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz
prowadzenia rejestrów lekarzy.
Poniżej przedstawiono zakres informacyjny Okręgowego i Centralnego Rejestru Lekarzy 1
wraz z określeniem poziomu gromadzenia danych oraz zidentyfikowaniu zbioru
referencyjnego:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

1

Atrybut
Tytuł zawodowy
Imiona i nazwisko:
Płed
Nazwisko rodowe i
poprzednie
Imiona rodziców
Miejsce urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
lub data urodzenia w
odniesieniu do
cudzoziemców
nieposiadających PESEL
Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP
Obywatelstwo
Numer prawa wykonywania
zawodu (ograniczonego
prawa wykonywania
zawodu) i numer
odpowiedniej uchwały
okręgowej rady lekarskiej
lub Naczelnej Rady
Lekarskiej wraz z datą jej
podjęcia
Numer rejestracyjny oraz
kolejne zmiany tego
numeru wraz z datą wpisu
do rejestru i numerem
uchwały okręgowej rady
lekarskiej w wypadku
przeniesienia do innej izby
Numer dotychczasowych
zaświadczeo o prawie
wykonywania zawodu z

Rej. Okręgowy
TAK
TAK
TAK
TAK

Rej. Centralny
TAK
TAK
TAK
TAK

Rej. Ref.
BRAK
PESEL
PESEL
PESEL

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

PESEL
PESEL
PESEL

TAK

TAK

KEP

TAK
TAK

TAK
TAK

PESEL
BRAK

TAK

TAK

BRAK

TAK

TAK

BRAK

Na bazie opracowania Milstar, „Klasyfikacja rejestrów medycznych”
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Lp.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21

22

23

24

25

26

Atrybut
określeniem organu
wydającego zaświadczenie i
datą wydania
Informację o posiadaniu
prawa wykonywania
zawodu w innym paostwie
Informację o ograniczeniach
w wykonywaniu zawodu
Nazwa ukooczonej wyższej
uczelni medycznej, jej
siedzibę i wydział
Nazwa ukooczonej wyższej
uczelni medycznej, jej
siedzibę i wydział
Numer dyplomu wyższej
uczelni medycznej i Data
wydania dyplomu wyższej
uczelni medycznej
Rok ukooczenia studiów
Data rozpoczęcia
wykonywania zawodu
Data i miejsce ukooczenia
stażu podyplomowego lub
praktyki przygotowawczej
lekarsko-dentystycznej
Informacja o złożeniu
egzaminu paostwowego
(obowiązuje od 01.10.2003)
Rodzaj i stopieo posiadanej
specjalizacji oraz data jej
uzyskania i nazwa jednostki
przyznającej specjalizację
Rodzaj umiejętności
medycznej oraz datę jej
uzyskania i nazwa jednostki
stwierdzająca posiadane
umiejętności
Rodzaj i data uzyskania
stopnia naukowego i nazwa
jednostki nadającej tytuł
Rodzaj i data uzyskania
tytułu naukowego i nazwa
organu nadająca tytuł
Nazwa, adres miejsca pracy,
numer telefonu i faksu,

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rej. Okręgowy

Rej. Centralny

Rej. Ref.

TAK

NIE

BRAK

TAK

NIE

BRAK

TAK

TAK

BRAK

TAK

TAK

BRAK

TAK

TAK

BRAK

TAK
TAK

TAK
TAK

BRAK
BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK
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Lp.

27

28

29

30

31
32

33
34

35

Atrybut
numer poczty
elektronicznej, numer
statystyczny REGON oraz
data zatrudnienia od … do
…, stanowisko (dla każdego
kolejnego zakładu pracy lub
miejsca, poczynając od daty
rozpoczęcia wykonywania
zawodu, informacje o
prowadzeniu indywidualnej
praktyki lekarskiej,
indywidualnej
specjalistycznej praktyki
lekarskiej lub udzielania
świadczeo zdrowotnych w
ramach grupowej praktyki
lekarskiej wraz z numerem
wpisu do właściwego
rejestru praktyk lekarskich.
Data rozpoczęcia ostatniej
przerwy w wykonywaniu
zawodu
Data rozpoczęcia ostatniej
przerwy w wykonywaniu
zawodu
Informację o zaprzestaniu
wykonywania zawodu na
czas nieokreślony
Informacja o zawieszeniu
prawa wykonywania
zawodu
Informację o podjęciu
wykonywania zawodu
Informację o przebywaniu
na emeryturze lub rencie,
datę przyznania, nazwę
organu wydającego decyzję
Stosunek do służby
wojskowej
Adres zamieszkania, numer
telefonu i faksu, numer
poczty elektronicznej
Adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
numer poczty

Rej. Okręgowy

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rej. Centralny

Rej. Ref.

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

PESEL

TAK

BRAK

TAK

BRAK
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Lp.
36

37
38

39

40

41

42

43

Atrybut
elektronicznej
Kod jednostki terytorialnej
dla celów statystycznych
(NTS) miejsca stałego
zamieszkania
Znajomośd języków obcych i
stopieo ich znajomości
Funkcje pełnione w
samorządzie lekarskim, data
wyboru i zakooczenia
pełnienia funkcji
Informacje o ukooczonych
wyższych studiach innych
niż medyczne: nazwa
uczelni, jej siedziba i
wydział; numer dyplomu
wyższej uczelni i data
wydania; rok ukooczenia
studiów
Data ważności zezwolenia
MZiOS na wykonywanie
zawodu lekarza (tylko dla
lekarzy cudzoziemców
którzy uzyskali to
zezwolenie przed dniem
1997.09.27)
Numer seryjny i data
wystawienia dokumentu
uprawniającego do
wykonywania zawodu
Numer seryjny i datę
wydania duplikatu
dokumentu uprawniającego
do wykonywania zawodu
Informacja o skreśleniu z
rejestru

Rej. Okręgowy

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rej. Centralny

Rej. Ref.

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

BRAK

TAK

TAK

BRAK

Dane referencyjne:
Prawo wykonywania zawodu.
Rejestry wspierające:
 Rejestry Referencyjne:
a. PESEL
b. KEP
 Zasoby pozostałe:
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a. Brak danych
Model prowadzenia:
 Aktualny:
a. Rejestr Centralny Udostępniany Centralnie
 Referencyjny:
a. Rejestr Centralny Udostępniany Centralnie
3.2.1.2.1.2. Rejestr Indywidualnych praktyk lekarskich/Rejestr indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich/Rejestr grupowych praktyk lekarskich

Charakterystyka:
Rejestry prowadzone przez Okręgowe Izby Lekarskie (ustawa o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
Diagram kontekstowy
analysis Rej estr Praktyk Lekarskich

[2.1] Rej estr indyw idualnych
praktyk lekarskich

[2.2] Rej estr grupow ych praktyk
lekarskich

Okręgow a Izba Lekarska
(from Gestorzy rejest rów)
[2.3] Rej estr specj alistycznych
praktyk lekarskich

Rysunek 17. Diagram kontekstowy: Rejestry praktyk lekarskich

Gestor:
 Okręgowa Izba Lekarska (OIL)
Administrator:
 Okręgowa Izba Lekarska (OIL)
Użytkownik:
 Wnioskodawca wpisu
 Okręgowa Izba Lekarska
Zakres informacyjny:
Lp. Atrybut
1.
Osoba kierująca
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Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Atrybut
Wspólnicy spółki w przypadku grupowej praktyki lekarskiej
Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do KRS
Oznaczenie rodzaju praktyki
Oznaczenie terminu na jaki został dokonany wpis praktyki
Numer i data uchwały o wpisie praktyki do rejestru oraz kolejne
numery i daty uchwał o zmianie wpisu
Numer i data uchwały o wykreśleniu praktyki z rejestru
Adres praktyki lub adresy miejsc jej wykonywania
Numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej
Adres miejsca przyjmowania wezwao
Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi
i sprzętu medycznego
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeo zdrowotnych
Oznaczenie organu sanitarnego oraz data wydania opinii o
spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie świadczeo
zdrowotnych w danym pomieszczeniu
Data wizytacji lub kontroli przeprowadzonej przez organ
prowadzący rejestry lekarskie
Numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL jeżeli lekarz
taki posiada, numer NIP, adres do korespondencji, posiadane
specjalizacje

Rej. Ref.
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

BRAK
PESEL

Dane referencyjne:
 Rejestr jest referencyjny w zakresie całości zakresu informacyjnego.
Rejestry wspierające:
 Rejestry Referencyjne:
a. PESEL
 Zasoby pozostałe:
a. Brak
Model prowadzenia:
 Aktualny: Rejestr Lokalny (Okręgowa Izba Lekarska)
 Referencyjny: Rejestr Centralny
Model udostępniania:
 Aktualny:
o Brak danych
 Referencyjny:
o Dane detaliczne udostępniane za pośrednictwem ESB
o Ekstrakt udostępniany za pośrednictwem ESB
o W trybie awaryjnym: pliki XML zgodne z definicją XSD
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3.2.1.2.2. Rejestry identyfikacyjne2
class Rej estry Identyfikacyj ne

Rej estry::Rej estr identyfikacyj ny

PESE L

KEP

Ministerstw o Spraw
Ministerstw o Finansów
Wew nętrznych i
(MF)
(from Gestorzy rejest rów) (from Gestorzy rejest rów)
Administracj i (MSWiA)

KRS

REGO N

Ministerstw o
Spraw iedliw ości (MS)
(from Gestorzy rejest rów)

Głów ny Urząd
Statystyczny (GUS)
(from Gestorzy rejest rów)

EGI B

CEIDG

Pow iat
Ministestw o Gospodarki
(Starosta/Prezydent)
(MG)
(from Gestorzy rejest rów) (from Gestorzy rejest rów)

Rysunek 18. Rejestry Identyfikacyjne

1. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)
2. Krajowa Ewidencja Podatników (KEP)
3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
4. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRUPGN- REGON)
5. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB)
6. Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (CIDG)

3.2.1.2.3. Rejestry klasyfikacyjne:

Rejestry wykorzystywane do funkcji integracyjnych i weryfikacyjnych

2

Na podstawie: Bonair, „Zależności Referencyjne … „
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dm Rej estry Klasyfikacyj ne

Rej estry::Rej estr klasyfikacyj ny

PKD

PKWiU

TERY T

SFP O

Głów ny Urząd
Statystyczny (GUS)
(from Gestorzy rejest rów)

Rada Ministrów
(from Gestorzy rejest rów)

Rysunek 19. Rejestry Klasyfikacyjne

1. Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)
2. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU)
4. Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych (SFPO)
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3.2.1.3. Przepływ prac
analysis Przepływ prac - Procesy Generycz...

PR-ODS Obsługa dokumentów

PR-ORM Obsługa rej estru medycznego

PR-ORM-01 Aktualizacj a
rej estru medycznego

PR-ORM-02 Udostępnianie
rej estru medycznego

PR-ORM-03 Obsługa
niezgodności rej estru
medycznego

PR-ORM-04 Zarządzanie
rej estrem medycznym

PR-UTR-01 Utrzymanie rej estru medycznego
PR-UTR-01.01 Zapew nienie referencyj ności rej estru

PR-BEZP Zarządzanie bezpieczeństw em rej estru medycznego
PR-BEZP-01 Zarządzanie
Incydentami

PR-BEZP-02 Zarządzanie
Ryzykiem

PR-BEZP-03 Zarządzanie
Konfiguracj ą i Zmianami

PR-BEZP-04 Zarządzanie
Dostępem

PR-ZARZ Zarządzanie platformą P2

Rysunek 20. Generyczne Procesy rejestrów medycznych

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane kluczowe procesy, których realizacja będzie
wspierana poprzez modelowany system:
1. PR-ODS Procesy Obsługi Dokumentów: procesy umożliwiające dostęp Użytkownika
do
usług
rejestrów
medycznych:
umożliwiają
złożenie
wniosku
o aktualizację/udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze medycznym.
2. PR-ORM Procesy Obsługi rejestru medycznego: procesy realizowane na poziomie
rejestru medycznego, angażujące Gestora i Administratora rejestru medycznego, w
ramach których realizowana jest aktualizacja/udostępnienie/utrzymanie/zarządzanie
rejestrem medycznym.
3. PR-ZARZ Procesy Zarządzania: procesy realizowane na poziomie Administratora
platformy zdrowia.
4. PR-INN Procesy Zewnętrzne: procesy wspierające pracę rejestru medycznego
w zakresie zachowania referencyjności danych.
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

62

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Poniżej przedstawiono opis i dekompozycję zidentyfikowanych kluczowych procesów.
3.2.1.3.1. PR-ODS Obsługa Dokumentów

W ramach procesów Obsługi Dokumentów realizowana jest interakcja pomiędzy
użytkownikiem Platformy Wymiany Dokumentów, systemem zewnętrznym (np. ePUAP)
zmierzająca do skorzystania z usług publikowanych przez podmiotowy rejestr medyczny.
Procesy Obsługi Dokumentów integrują się z procesami Obsługi rejestru medycznego
umożliwiając
przekazanie
wniosków/zleceo
dotyczących
udostępnienia/aktualizacji/niezgodności do obsługi w ramach podmiotowego rejestru
medycznego (w trybie synchronicznym lub asynchronicznym).
Diagram kontekstowy:

Rysunek 21. Kontekst procesu: Obsługa Dokumentów i Spraw

Przepływ prac:
W ramach poniżej przedstawionych podprocesów zaprezentowano zidentyfikowanie
Warianty realizacji Procesu Obsługi Dokumentów i Spraw w kontekście rejestrów
medycznych będących przedmiotem niniejszego opracowania. Dalsza dekompozycja
funkcjonalna poszczególnych wariantów realizacji procesu realizowana będzie w ramach
Modelu Przypadków Użycia: Biznesowe Przypadki Użycia.

3.2.1.3.1.1. PR-ODS-02: Obsłuż rejestr asynchronicznie

Podproces, w ramach którego Użytkownik Platformy Wymiany Dokumentów składa wniosek
dotyczący Udostępniania/Aktualizacji/Wyjaśnienia danych gromadzonych w rejestrze
medycznym.
Kontekst
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Rysunek 22. Diagram kontekstowy: PR-ODS-02 Obsłuż rejestr asynchronicznie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Wnioskodawcę (Osoba lub System zewnętrzny)
2. Wnioskodawca: Inicjuj wniosek rejestru medycznego
a. Inicjowanie realizowane z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów lub z
poziomu Systemu Zewnętrznego (ePUAP)
b. Dopuszczalne są następujące klasy wniosków rejestru medycznego:
i. Rejestracja wniosku.
ii. Aktualizacja rejestru (CRUD).
iii. Udostępnienie rejestru.
iv. Informacja o stanie obsługi wniosku.
v. Obsługa niezgodności rejestru.
3. PWD: Weryfikuj kompletnośd i jakośd danych wniosku:
a. Jeżeli wniosek niekompletny: wymagaj uzupełnienia.
b. Jeżeli wniosek kompletny: weryfikuj jakośd danych.
c. Jeżeli jakośd danych niewystarczająca: zwród informacje o zastrzeżeniach.
4. PWD: Zidentyfikuj Rejestr właściwy do obsługi wniosku.
a. Jeżeli Rejestr zidentyfikowano: Zarejestruj Zlecenie obsługi wniosku (nadaj
Identyfikator zlecenia (Idz)).
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b. Jeżeli Rejestru nie zidentyfikowano: Zwród informację o odrzuceniu wniosku.
5. Wnioskodawca: Pobierz Identyfikator Zlecenia obsługi wniosku (IdZ): umożliwiający
Wnioskodawcy na późniejsze zweryfikowanie stanu obsługi wniosku oraz pobranie
wyniku: Wniosek przekazany do obsługi.
6. PWD: Zweryfikuj aktywnośd właściwego rejestru
a. Jeżeli rejestr nieaktywny: przechowaj wniosek do czasu aktywacji rejestru
(rozpoczęcie cyklicznego sprawdzania dostępności rejestru od tego
momentu).
b. Jeżeli rejestr aktywny: Przekaż wniosek do obsługi przez właściwy rejestr.
7. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie
a. Jeżeli zlecenie niepoprawne (np. skierowane do niewłaściwego rejestru, lub
niewłaściwego gestora, niespełniające wymagao wzorca): zwród informację
o odrzuceniu wniosku z przekazaniem uzasadnienia.
b. Jeżeli wniosek poprawny: Przyjmij zlecenie obsługi wniosku.
8. PWD: Odbierz wynik przyjęcia zlecenia:
a. Jeżeli wynikiem jest błąd: Inicjuj proces Wyjaśniania błędu.
b. Jeżeli wynikiem jest przyjęcie zlecenia: Aktualizuj informację o statusie
realizacji Zlecenia.
9. Rejestr medyczny: Obsłuż wniosek.: po zakooczeniu obsługi wniosku zaktualizuj
informację o statusie obsługi wniosku.
10. Wnioskodawca: Inicjuj sprawdzenie wyniku obsługi wniosku rejestru medycznego
a. Inicjowanie możliwe do realizacji z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów
lub systemu zewnętrznego (ePUAP): wymagane jest podanie Identyfikatora
zlecenia (IdZ). Wnioskodawca ma możliwośd sprawdzenia informacji o wyniku
obsługi wniosku od momentu pozyskania Identyfikatora Zlecenia .
10. PWD: Weryfikuj kompletnośd i jakośd wniosku:
12. PWD: Weryfikuj aktywnośd właściwego rejestru: W przypadku gdy rejestr
nieaktywny: zwród informację i zakoocz.
13. PWD: Skieruj zapytanie do właściwego rejestru:
14. Rejestr medyczny: Obsłuż zapytanie o wynik obsługi wniosku
15. Rejestr medyczny: Zwród wynik przetwarzania Zlecenia (IdZ).
a. W przypadku gdy obsługa Zlecenia zakooczyła się błędem: zwród szczegóły
błędu
16. PWD: Potwierdź odbiór wyniku obsługi wniosku rejestru medycznego
17. Stop: Wynik obsługi wniosku rejestru medycznego odebrany
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act PR-ODS-02 Obsłuż rej estr asynchronicz...
Wnioskodawca

PWD

Rejestr Medyczny

Inicjuj: z poziomu PWD/ePUAP

Inicj uj Wniosek

Weryfikuj kompletność i
j akość

Wniosek

(from Obiekty)
Są zastrzeżenia

Przyjęcie Wniosk u

Skoryguj Wniosek

Zidentyfikuj w łaściw y
rej estr

Błąd identyfikacji
Wynik: Błąd

Wniosek odrzucony
Zarej estruj Zlecenie
obsługi w niosku

Wynik: Przyjęcie
Zlecenia

Wniosek złożony

Cyklicznie

Zw róć informacj ę o
aktyw ności rej estru

Spraw dź aktyw ność
rej estru

Zeryfikuj zlecenie
formalnie
Nieaktywny

Obsługa Zleceni a

Buforuj Zlecenie

Weryfikacja negatywna

Wyj aśnij błąd

Wynik: Błąd

Potwierdzenie
przyjęcia
Obsługa incydentu

Obsłuż zlecenie

Zlecenie w obsłudze

Zlecenie obsłużone

Inicjuj sprawdzenie

Wynik obsługi wniosku

Spraw dź w ynik obsługi
zlecenia

Wynik obsługi
w niosku

Zw róć w ynik obsługi
zlecenia

Zw róć w ynik obsługi
Wniosku

(from Obiekty)

Wynik odebrany: Zrealizowano

Wynik odebrany: W trakcie realizacji

Wynik odebrano: Błąd realizacji

Rysunek 23. Diagram aktywności: PR-ODS-02 Obsłuż rejestr asynchrtonicznie
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3.2.1.3.1.2. PR-ODS-01: Obsłuż rejestr synchronicznie

Podproces w ramach którego Użytkownik Platformy Wymiany Dokumentów lub system
zewnętrzny
mający
dostęp
do
usług
rejestru
medycznego
realizuje
aktualizację/udostępnienie danych z rejestru.
Kontekst:

Rysunek 24. Diagram kontekstowy: PR-ODS-01 Obsłuż rejestr synchronicznie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez uprawnionego Wnioskodawcę (Osoba lub
System zewnętrzny).
2. Wnioskodawca: Inicjuj usługę rejestru medycznego w trybie synchronicznym:
a. Inicjowanie możliwe jest z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów lub
systemu zewnętrznego autentykowanego i autoryzowanego do dostępu do
danej usługi w ramach ESB.
b. Dopuszczalne są następujące warianty udostępnienia rejestru medycznego: w
trybie synchronicznym
i. Wyszukanie w rejestrze
ii. Weryfikacja z rejestrem
iii. Udostępnienie wypisu z rejestru
c. Dopuszczalne są następujące warianty aktualizacji rejestru medycznego w
trybie synchronicznym:
i. Dodanie wpisu
ii. Modyfikacja wpisu
iii. Usunięcie wpisu
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iv. Anulowanie wpisu
3. PWD: Zweryfikuj poprawnośd wykorzystania usługi: autentykacja, autoryzacja,
poprawnośd formalna
a. Jeżeli nie zidentyfikowano błędu: Przekaż zlecenie dla rejestru medycznego:
b. Jeżeli zidentyfikowano błąd: Zwród informację o błędzie wraz z jego opisem.
4. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie aktualizacji:
a. Jeżeli nie zidentyfikowano błędu: pkt. 5.
b. Jeżeli zidentyfikowano błąd: zwród wynik i opis błędu
5. Rejestr medyczny: Obsłuż zlecenie aktualizacji/udostępnienia rejestru
6. Rejestr medyczny: Przekaż wynik obsługi zlecenia
7. PWD: Zwród wynik obsługi zlecenia aktualizacji dla Wnioskodawcy
8. Stop: Aktualizacja/Udostępnienie rejestru obsłużone
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Rysunek 25. Diagram aktywności: PR-ODS-01 Obsłuż rejestr synchronicznie

3.2.1.3.1.3. PR-ODS-03: Obsłuż aktywnośd rejestru

Podproces w ramach którego Administrator Platformy Wymiany Dokumentów definiuje
status aktywności rejestru medycznego w kontekście Platformy Wymiany Dokumentów:
udostępniając lub blokując dostęp do usług danego rejestru medycznego.
Deaktywacja rejestru medycznego oznacza koniecznośd buforowania po stronie Platformy
Wymiany Dokumentów wniosków związanych z usługami rozważanego rejestru. Przerywana
jest również realizacja zdefiniowanych workflow angażujących usługi udostępniane przez
deaktywowany rejestr medyczny.
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Deaktywacja rejestru medycznego realizowana może byd na wniosek Administratora PWD
lub też na wniosek Gestora/Administratora rejestru medycznego – w przypadku zaistnienia
konieczności przerwy w dostępie do usług rejestru (np. prace konserwacyjne po stronie
danego rejestru medycznego).
Kontekst:

Rysunek 26. Diagram kontekstowy: PR-ODS-03 Obsłuż aktywnośd rejestru

Scenariusz:
1. Start: Przebieg
Dokumentów

inicjowany

jest

przez

Administratora

Platformy

Wymiany

2. Administrator: Generuj żądanie dot. statusu aktywności rejestru medycznego w
ramach Platformy Wymiany Dokumentów:
a. Dopuszcza się następujące akcje:
i. Aktywacja rejestru – w przypadku gdy rejestr jest nieaktywny: tylko
rejestr aktywny świadczy usługi w ramach PWD (możliwe jest
wywołanie usług)
ii. Deaktywacja rejestru – w przypadku gdy rejestr jest „aktywny” rejestr
nieaktywny nie udostępnia usług dla PWD
iii. Weryfikacja statusu – weryfikacja aktywności danego rejestru
medycznego.
3. PWD: Przekaż notyfikację o zmianie aktywności do właściwego rejestru medycznego
4. Rejestr medyczny: Obsłuż notyfikację: realizacja w ramach BPU-ODS-03 Obsłuż
aktywnośd rejestru.
5. Rejestr medyczny: potwierdź obsługę notyfikacji.
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a. Potwierdzenie
medycznego.

zawiera

informację

nt.

Wymagania dla architektury
referencyjnej
aktualnego

statusu

rejestru

6. PWD; Zachowaj informację o statusie rejestru.
7. Stop: Zdefiniowano status aktywności rejestru medycznego

act PR-ODS-03 Obsłuż aktyw ność rej es...
Administrator PWD

Rejestr Medyczny

Start

Obsłuż żądanie

Generuj żądanie
Żądanie

Zachow aj informacj ę o
statusie rej estru

Potw ierdź obsługę
żądania
Potwierdzenie

Stop: Zdefiniowano status aktywności rejestru

Rysunek 27. Diagram aktywności: PR-ODS-03 Obsłuż aktywnośd rejestru

Założenia i ograniczenia:
1. Na potrzeby obsługi rejestrów medycznych zakłada się obsługę poniższych usług:
 Usługa udostępniona przez Rejestr medyczny: Zlecenie obsługi wniosku rejestru:
Wniosek do obsłużenia / Potwierdzenie przyjęcia wniosku
 Usługa udostępniona przez Rejestr medyczny: Wynik obsługi wniosku: Pobranie
wyniku obsługi wniosku / Potwierdzenie przekazania wyniku obsługi wniosku
 Usługa udostępniona przez Rejestr medyczny: Udostępnij rejestr synchronicznie:
Wyszukaj w rejestrze / Weryfikuj z rejestrem / Udostępnij wypis
 Usługa udostępniona przez Rejestr medyczny: Aktualizuj rejestr synchronicznie:
Dodaj / Modyfikuj / Usuo / Anuluj
 Usługa udostępniona przez PWD:
Aktywuj/Deaktywuj/Status
2. Wszystkie wnioski
asynchronicznym.

obsługiwane

Obsłuż Aktywnośd rejestru medycznego:

będą

przez

Rejestr
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3. Określony podzbiór wniosków obsługiwany będzie przez Rejestr medyczny w trybie
synchronicznym. Specyfikacja tego typu wniosków zrealizowana jest na poziomie
danego rejestru medycznego
4. Inicjowanie wniosku uwzględnia zagadnienie uzupełnienia formularza zgodnie ze
zdefiniowanymi regułami
5. Rekomenduje się aby mechanizm eFormularzy udostępnianych w ramach PWD
kontrolował jakośd danych wprowadzonych przez Wnioskodawcę (wsparcie
słownikami, weryfikacja z rejestrami referencyjnymi w danej dziedzinie)
6. Zakłada się że PWD potrafi skierowad wniosek do właściwego rejestru medycznego
3.2.1.3.2. PR-ORM Obsługa rejestru medycznego

Grupa procesów w ramach których realizowana jest kompleksowo obsługa rejestru
medycznego. Proces Obsługi rejestru medycznego został zdekomponowany na poniższe
podprocesy:
 Proces Aktualizacji rejestru medycznego: w ramach procesu realizowana jest aktualizacja
rejestru medycznego na podstawie komunikatów/wniosków przekazywanych z Platformy
Wymiany Dokumentów.
 Proces Udostępniania rejestru medycznego: w ramach procesu obsługiwany jest
mechanizm udostępniania rejestru medycznego w kontekście zapytao/wniosków
przekazywanych z Platformy Wymiany Dokumentów.
 Proces Obsługi niezgodności rejestru medycznego: w ramach procesu możliwe jest
zgłoszenie zastrzeżeo co do jakości danych gromadzonych w Rejestrze (z poziomu
Administratora/Gestora/Użytkownika rejestru medycznego) oraz dalsza obsługa
zastrzeżenia zmierzająca do wyjaśnienia/poprawienia danych rejestru medycznego.
 Proces Zarządzania Rejestrem medycznym: w ramach procesu realizowane są
 Proces Utrzymania Rejestru:
 Proces Zarządzania Bezpieczeostwem rejestru medycznego: w ramach procesu
identyfikowanie są działania umożliwiające zarządzanie bezpieczeostwem, konfiguracją,
zmianami i dostępem do systemu.
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 28. Diagram kontekstowy: PR-ORM Procesy Obsługi rejestru medycznego

Przepływ prac:
Szczegółowa Analiza przepływu prac dla procesów obsługi rejestru medycznego została
przeprowadzona w ramach poszczególnych podprocesów zidentyfikowanych na diagramie:
Rysunek 28. Diagram kontekstowy: PR-ORM Procesy Obsługi rejestru medycznego.
Poniżej zaprezentowano kluczowe założenia dotyczące współzależności występujących
pomiędzy poszczególnymi podprocesami Procesu Obsługi rejestru medycznego.
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act PR-ORM Proces Obsługi Rej estru Medyczne...
Aktualizacja:PR-ORM-01 Aktualizacja Rejestru Medycznego
Zlecenie
aktualizacji
Rejestru
Medycznego

Udostępnianie

Niezgodności
Zlecenie
obsługi
niezgodności
Rejestru
Medycznego

Zlecenie
udostępnienia
rejestru
medycznego

Aktualizacj a
Rej estru
Medycznego
(from Obiekty)

PR-ORM-01 Aktualizacj a Rej estru
Medycznego

«datastore»
Rej estr Medyczny:
Zaktualizow any

PR-ORM-02 Proces
Udostępniania Rej estru
Medycznego

(from Obiekty)

Dane Rej estru
Medycznego

PR-ORM-03 Proces Obsługi
Niezgodności Rej estru Medycznego

(from Obiekty)
Niezgodność
Rej estru
Medycznego
(from Obiekty)

PR-UTR-01 Proces Utrzymania Rej estru

PR-ORM-04 Proces Zarządzania Rej estrem Medycznym

Rysunek 29. PR-ORM Proces Obsługi rejestru medycznego: założenia

Podstawowe podprocesy realizowane w ramach podmiotowego rejestru medycznego to:
 PR-ORM-01 Aktualizacja rejestru medycznego
 PR-ORM-02 Udostępnienie rejestru medycznego
 PR-ORM-03 Obsługa niezgodności rejestru medycznego
Wspomagające podprocesy realizowane w ramach podmiotowego rejestru medycznego to:
 PR-UTR-01 Utrzymanie Systemu
 PR-ORM-04 Zarządzanie Rejestrem medycznym

Założenia i ograniczenia:
1. Zakłada się iż procesy obsługi rejestru medycznego realizowane są zgodnie z przepisami
prawa oraz regulacjami wewnętrznymi służby zdrowia. W szczególności, respektowane są
przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych (GIODO).
3.2.1.3.2.1. PR-ORM-01 Aktualizacja rejestru medycznego
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Charakterystyka:
Proces aktualizacji rejestru medycznego realizowany przez uprawnionego użytkownika, w
ramach którego możliwa jest operacja:
 Dodania wpisu w rejestrze
 Modyfikacji wpisu w rejestrze
 Usunięcia wpisu w rejestrze
 Anulowania wpisu w rejestrze
Diagram kontekstowy:

Rysunek 30. Kontekst: Proces Aktualizacji rejestru medycznego

Przepływ prac:
Analiza dotycząca szczegółów realizacji procesu aktualizacji rejestru medycznego
realizowana jest na poziomie modelu przypadków użycia.
PR-ORM-01.01 Dodaj wpis w rejestrze medycznym:
Celem procesu jest zaewidencjonowanie nowego wpisu w rejestrze medycznym na bazie
zgłoszenia przekazanego z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów.
PR-ORM-01.02 Modyfikuj wpis w rejestrze medycznym:
Celem procesu jest wykonanie modyfikacji/korekty wpisu istniejącego w rejestrze
medycznym.
PR-ORM-01.03 Usuo wpis w rejestrze medycznym:
Celem procesu jest usunięcie wpisu istniejącego w rejestrze medycznym.
PR-ORM-01.04 Anuluj wpis w rejestrze medycznym:
Celem procesu jest anulowanie wpisu wykonanego omyłkowo w rejestrze medycznym.
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Założenia i ograniczenia:
1. Zakłada się funkcjonowanie trybu awaryjnego Aktualizacji rejestru medycznego,
bazującego na wymianie ekstraktów zasilających rejestr oraz ekstraktów z wynikiem
aktualizacji rejestru.
2. Proces Aktualizacji rejestru medycznego realizowane jest w dwóch wariantach
a. Aktualizacja w trybie synchronicznym
b. Aktualizacja w trybie asynchronicznym

3.2.1.3.2.2. PR-ORM-02 Udostępnienie rejestru medycznego

Charakterystyka:
Proces Udostępniania rejestru medycznego jest realizowany przez Gestora rejestru
medycznego w oparciu o wniosek/żądanie udostępnienia danych skierowane przez
Wnioskodawcę z wykorzystaniem Procesu Obsługi Dokumentów i Spraw.
Proces Udostępniania możliwy będzie również w trybie synchronicznym dla systemów
zintegrowanych z ESB.
Diagram kontekstowy:
analysis PR-ORM-02 Udostępnianie rej estru medyczne...

PR-ODS Obsługa dokumentów

PR-ODS-02 Obsłuż rej estr asynchronicznie

PR-ODS-01 Obsłuż rej est
synchronicznie

Wnioskodaw ca
(from Użytkownicy rejestrów)

Wniosek o udostępnienie
Rej estru Medycznego

Udostępnione dane
Rej estru Medycznego

(from Obiekty)

(from Obiekty)

PR-ORM-02 Udostępnianie rej estru medycznego
PR-ORM-02.01 Udostępnij PR-ORM-02.02 Udostępnij PR-ORM-02.03 UdostępnijPR-ORM-02.04 Weryfikuj z
rej estrem
detalicznie rej estr
subskrypcj ę
w ypis rej estru

AK-01 Gestor rej estru
(from Gestorzy rejest rów)

Rysunek 31. Diagram kontekstowy: PR-ORM-02 Udostępnianie rejestru medycznego

Przepływ prac:
Analiza dotycząca szczegółów realizacji procesu udostępniania rejestru medycznego
realizowana jest na poziomie modelu przypadków użycia.
PR-ORM-02.01 Udostępnij wypis rejestru:
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Celem procesu jest udostępnienie w formie wypisu danych zgromadzonych w rejestrze
medycznym – na wniosek przekazany z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów.
PR-ORM-02.02 Udostępnij detalicznie rejestr:
Celem procesu jest udostępnienie danych detalicznych zidentyfikowanego obiektu
przechowywanego w rejestrze
PR-ORM-02.03 Udostępnij subskrypcję:
Celem procesu jest udostępnienie danych rejestru medycznego zgodnie ze zdefiniowaną
definicją subskrypcji.
PR-ORM-02.04 Weryfikuj z rejestrem:
Celem procesu jest zweryfikowanie danych ze zlecenia z danymi przechowywanymi w
rejestrze medycznym.
Założenia i ograniczenia:
1. Proces udostępniania rejestru medycznego realizowany jest w dwóch wariantach
a. Udostępnianie w trybie synchronicznym
b. Udostępnianie w trybie asynchronicznym

3.2.1.3.2.3. PR-ORM-03 Obsługa Niezgodności rejestru medycznego

Charakterystyka:
Proces Obsługi Niezgodności rejestru medycznego jest realizowany przez Gestora rejestru
medycznego. Celem procesu jest zapewnienie wysokiej jakości danych zgromadzonych w
rejestrze (w szczególności w zakresie danych referencyjnych rejestru) oraz obsługa
reklamacji i zgłoszeo dotyczących wątpliwości w zakresie danych rejestru.
Diagram kontekstowy:

Rysunek 32. Diagram kontekstowy: PR-ORM-03 Obsługa niezgodności

Przepływ prac:
W ramach realizacji procesu obsługi niezgodności realizowane są 2 podprocesy:
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PR-ORM-03.01 Wykrywanie niezgodności: proces mający na celu zidentyfikowanie oraz
odnotowanie niezgodności lub anomalii w danych rejestru medycznego
PR-ORM-03.02 Obsługa niezgodności: proces mający na celu usunięcie niezgodności w
danych rejestru medycznego
Założenia i ograniczenia:
1. Niezgodnośd lub anomalia w danych wykrywana będzie dzięki usługom rejestru
medycznego
2. Niezgodnośd w danych możliwa będzie do zgłoszenia przez Użytkownika rejestru
medycznego.
3. Odnotowanie niezgodności oznaczało będzie zdefiniowanie sprawy w ramach której
procesowane będzie wyjaśnienie i usunięcie niezgodności.
3.2.1.3.2.4. PR-ORM-04 Zarządzanie rejestrem medycznym

Charakterystyka:
Proces
Zarządzania
rejestrem
medycznym
ma
na
celu
administrację
bezpieczeostwem/uprawnieniami/usługami lokalnymi rejestru medycznego.
Proces jest realizowany przez Gestora rejestru medycznego oraz wpływa na wszystkie
pozostałe procesy rejestru medycznego.
Diagram kontekstowy:
analysis PR-ORM-04 Zarządzanie rej estrem medyczn...

PR-ORM-04 Zarządzanie rej estrem medycznym

PR-BEZP Zarządzanie bezpieczeństw em rej estru medycznego

PR-UTR-01 Utrzymanie rej estru medycznego

Rysunek 33. Diagram kontekstowy: PR-ORM-04 Zarządzanie rejestrem medycznym

Przepływ prac:
Założenia i ograniczenia:
3.2.1.3.2.5. PR-BEZP Zarządzanie Bezpieczeostwem rejestru medycznego
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 34. Diagram kontekstowy: PR-BEZP Zarządzanie bezpieczeostwem

Przepływ prac:
Analiza przepływu prac zrealizowana została w dalszej części dokumentu na poziomie
poszczególnych podprocesów, tj:
1. PR-BEZP-01 Zarządzanie incydentami
2. PR-BEZP-02 Zarządzanie ryzykiem
3. PR-BEZP-03 Zarządzanie konfiguracją i zmianami
4. PR-BEZP-04 Zarządzanie dostępem
Założenia i ograniczenia:
Brak
3.2.1.3.2.5.1. PR-BEZP-01 Zarządzanie incydentami
Charakterystyka:
Proces zarządzania incydentami jest realizowany w kontekście zgłoszeo otrzymanych od
uprawnionego do zgłoszenia incydentu i ma na celu obsłużenie wszystkich incydentów
zgodnie z ustalonymi priorytetami i terminami.
Diagram kontekstowy:
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analysis Zarządzanie Incydentami

«cel»
Terminow a obsługa
incydentów
Zgłaszaj ący incydent

Zgłoszenie
incydentu

wejście

PR-BEZP-01 Zarządzanie Incydentami

wyjście Raport z realizacj i
incydentu

Rysunek 35. Diagram kontekstowy PR-BEZP-01 Zarządzanie incydentami

Przepływ prac:
Scenariusz podstawowy procesu zarządzania incydentami wygląda w następujący sposób:
1. Service Desk: Rejestracja incydentu i jego kategoryzacja – pierwsze działanie, w
wyniku którego zgłoszenie jest przyjęte.
2. Service Desk: Obsługa incydentów w I linii wsparcia – realizują pracownicy
Service Desk. Jeśli obsługa jest zrealizowana, to następuje przejście do etapu e).
W innym przypadku incydent jest przekazywany do II /punkt c)/ lub III /punkt d)/
linii wsparcia. W szczególnych przypadkach (naruszenia bezpieczeostwa,
zdarzenia losowe i podatności) incydent jest przekazywany innym
wyspecjalizowanym komórkom organizacyjnym Instytucji.
3. II linia wsparcia: Obsługa incydentów w II linii wsparcia – czyli przez zespoły
składające się z kompetentnych pracowników Instytucji (administratorów
systemów, inżynierów). Jeśli obsługa incydentu jest zrealizowana, to następuje
przejście do etapu e). W przeciwnym razie incydent jest kierowany do III linii
wsparcia.
4. III linia wsparcia: Obsługa incydentów w III linii wsparcia – realizują te zespoły
zewnętrznych dostawców, które posiadają kompetencje w danym obszarze. W
szczególności dotyczy to błędów dostarczonych aplikacji i awarii urządzeo IT.
5. Service Desk: Zamknięcie zgłoszenia – następuje po rozwiązaniu incydentu.
Diagram aktywności:
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act Zarządzanie Incydentami
Zgłaszający

I linia wsparcia

II linia wsparcia

III linia wsparcia

Start

Zgłoszenie incydentu
lub zlecenie obsługi

Rej estracj a zgłoszenia
incydentu lub zlecenia
obsługi i j ego
kategoryzacj a

Obsługa incydentu w I
linii w sparcia

Nie obsłużono

Monitorow anie obsługi
incydentu

Obsługa incydentu w II
linii w sparcia

Nie obsłużono

Obsługa incydentu w III
linii w sparcia

Zamknięcie zgłoszenia

Raport
zamknięcia

St op

Rysunek 36. Diagram aktywności PR-BEZP-01 Zarządzanie incydentami

Założenia i ograniczenia:
 W trakcie definiowania niniejszego procesu powinien wyznaczony zostad jego
właściciel z grona kadry kierowniczej Pionu IT Organizacji oraz pracownicy
odpowiedzialni za wykonywanie procedur (pracownicy Service Desk oraz II linii
wsparcia /administratorzy/ i III linii wsparcia /pracownicy Dostawców/).
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 Przy opracowaniu procedur i instrukcji wykonawczych do procedur niniejszego
procesu celowym będzie posiłkowanie się zaleceniami rozdziału 8.2 normy
[20000-2+ oraz rozdziału 13.2 normy *17799+.
3.2.1.3.2.5.2. PR-BEZP-02 Zarządzanie ryzykiem w Systemie
Charakterystyka:
Proces zarządzania ryzykiem jest powiązany z kilkoma innymi procesami. Jądrem procesu są
działania Szacowania ryzyka i Traktowania ryzyka (patrz standard *27005+).
Diagram kontekstowy:
analysis PR-BEZP-02 Zarządzanie Ryzykiem

Harmonogra m

Wnioski z zarzą dzania
incydentami i
podatnościami

PR-BEZP-02 Zarządzanie Ryzykiem
Dane do audytu
«wejście»

«wyjście»

Obsługa podatności

Rysunek 37. Diagram kontekstowy PR-BEZP-02 Zarządzanie ryzykiem

Przepływ prac:
1. Zgodnie ze zdefiniowanym w ramach organizacji Harmonogramem, realizowany jest
proces Szacowania ryzyka. Wynikiem Szacowania ryzyka są wielkości ryzyk strat,
które można ponieśd w wyniku wykorzystania podatności przez zagrożenia.
Szacowanie jest zazwyczaj realizowane zgodnie z wybraną metodyką i powinno
bazowad na informacjach zebranych m.in. w czasie audytów Systemu.
2. Wyniki szacowania ryzyka muszą byd zinterpretowane z biznesowego punktu
widzenia i tego rodzaju działalnie jest nazywane Traktowaniem ryzyka, które polega
na wyborze jednej z 4 strategii postępowania z ryzykiem.
a. Procedury szacowania, a później traktowania ryzyka są uruchamiane w dwóch
trybach. Po pierwsze okresowo, zgodnie z harmonogram np. raz na rok wtedy ich wyniki są materiałem wejściowym dla audytów bezpieczeostwa i
przeglądów SZBI.
b. Po drugie - powyższe procedury mogą byd uruchamiane w miarę potrzeby
osób odpowiedzialnych za dopuszczanie zmian lub przygotowanie Analizy
Wpływu BIA dla planów BCP. W tym przypadku szacowanie ryzyka może byd
jedynie częściowe (tylko wybrane zagrożenia, podatności i aktywa).
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c. Jak wykazuje doświadczenie personel realizujący szacowanie ryzyka może nie
mied wystarczającej ilości informacji np. na temat skuteczności zabezpieczeo.
Wtedy uruchamiana jest procedura audytu należąca do procesu zarządzanie
SZBI i audytorzy zbierają wymagane informacje (np. za pomocą testów
penetracyjnych).
3. Trzecim działaniem w procesie Zarządzania Ryzykiem jest monitorowanie ryzyka.
Polega ono na interpretowaniu sygnałów pochodzących z procesu zarządzania
incydentami bezpieczeostwa i podatnościami oraz innych informacji ze źródeł
zewnętrznych dotyczących zagrożeo i podatności. Ujawnienie pojedynczej poważnej
podatności lub informacja o podatnościach mniejszych, ale występujących w większej
ilości powinna uruchomid monitorowanie ryzyka w tym obszarze, prowadzące w
dalszej perspektywie do ponownego jego szacowania.
Diagram aktywności:

Rysunek 38. Diagram aktywności PR-BEZP-02 Zarządzanie ryzykiem

Założenia i ograniczenia:
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 W celu dokładnego opracowania procedur i metodyk do niniejszego procesu należy
skorzystad z normy *27005+ ewentualnie jej starszych pierwowzorów – raportów
technicznych [13335-2] i [13335-3].
 Właścicielem procesu zarządzania ryzykiem powinna byd wyspecjalizowana komórka
w ramach Pionu Bezpieczeostwa. Wykonawcą procedur może byd wyspecjalizowany
zespół audytorów wewnętrznych lub zewnętrznych.
3.2.1.3.2.5.3. PR-BEZP-03 Zarządzanie konfiguracją i zmianami
Charakterystyka:
Zarządzanie konfiguracją i zmianami w Systemie jest procesem dwuwątkowym. W praktyce
mamy bowiem do czynienia:
a) Z korektą konfiguracji aplikacji, systemów operacyjnych bazodanowych lub instalacją
aktualizacji, co do których nie będzie niepewności w zakresie skutków zmian (zmiana
prosta).
b) Ze zmianami szerszymi, w tym w infrastrukturze Systemu Systemem IT, których nie
należy robid bez wcześniejszego zaplanowania, testów i uzyskania pewności, że
zmiany te zakooczą się sukcesem (zmiana złożona).
Wejściem do obu wątków będzie bądź oficjalne żądanie zmiany RFC (głównie, chod nie
zawsze wywołujący wątek zmiany złożonej), wyniki monitorowania konfiguracji (głównie,
chod nie zawsze wywołujący wątek zmiany prostej) lub żądanie natychmiastowej zmiany
niebezpiecznej konfiguracji jako wynik obsługi naruszenia bezpieczeostwa.
Diagram kontekstowy:
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analysis PR-BEZP-03 Zarządzanie Konfiguracj ą i Zmiana...

«cel»
Zarzą dzanie
konfiguracj ą i zmianami
Właściciel procesu

Żądanie zmiany

Realizator procedur

PR-BEZP-03 Zarządzanie Konfiguracj ą i
Zmianami

Dokumentacj a
techniczna

Raport
monitorowania

PR-BEZP-02 Zarządzanie
Ryzykiem

Rysunek 39. Diagram kontekstowy PR-BEZP-03 Zarządzanie Konfiguracją i Zmianami

Przepływ prac:
1. Początkiem procesu jest podjęcie decyzji czy zmiana jest operacyjna (nie wymagająca
planowania i testowania) czy złożona (projektowa, gwarancyjna itp.).
1.1.W przypadku gdy zmiana jest operacyjna realizowane są:
1.1.1. Zmiana konfiguracji.
1.1.2. Instalacja (aktualizacja) i konfiguracja nowych modułów.
1.2. W przypadku gdy zmiana nie jest operacyjna realizowane są:
1.2.1. Planowanie i ocena wpływu zmian na pozostałe systemy i usługi, przez
kompetentny Zespół ds. Infrastruktury (Configuration Board).
1.2.2. Instalowanie i testowanie zmian, wykonywane przez testerów.
1.2.3. Dopuszczanie zmian – przez gestora systemu.
1.2.4. Produkcyjne wdrażanie zmian (ewentualne wycofywanie zmian – jeśli są
możliwe) – pracownicy zespołu wdrożeo.
1.2.5. Konfiguracja nowych instalacji.
2. Zapisanie informacji o konfiguracji w odpowiednim repozytorium (bazie danych).
3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Diagram aktywności:
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Rysunek 40. Diagram aktywności PR-BEZP-03 Zarządzanie Konfiguracją i Zmianami
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Założenia i ograniczenia:
 W trakcie definiowania niniejszego procesu W Organizacji będzie wyznaczony jego
właściciel z grona kadry kierowniczej Instytucji (Gestor Systemu lub jego przedstawiciel)
Pionu IT oraz pracownicy Pionu IT odpowiedzialni za wykonywanie procedur (członkowie
Zespołu ds. Infrastruktury /Configuration Board/ i administratorzy i testerzy).
 Przy opracowaniu procedur niniejszego procesu celowym będzie posiłkowanie się
zarówno zaleceniami rozdziałów 9.1 i 9.2 normy *20000-2+ jak również wybranych zaleceo
z rozdziałów 10 i 12 normy *17799+
3.2.1.3.2.5.4. PR-BEZP-04 Zarządzanie dostępem do systemu
Charakterystyka:
Zarządzanie dostępem do Systemem IT jest kolejnym ważnym procesem. Realizowany jest
zazwyczaj w dwóch obszarach – zarządzania dostępem użytkowników i administratorów. Dla
Pierwszej grupy uprawnienia są nadawane przez Gestora systemu (proces Zarządzania
aktywami i uprawnieniami w Systemie), uprawnienia administratorom nadają zazwyczaj ich
przełożeni w ramach Pionu IT.
Diagram kontekstowy:
analysis PR-BEZP-04 Zarządzanie Dostępem

Harmonogra m
Gestor

Żądanie

Formularz
upraw nień
użytkow nika

PR-BEZP-04 Zarządzanie Dostępem

Zdarzenie
nadzwyczajne

Obsługa naruszeń oraz
zdarzeń losow ych

Rysunek 41. Diagram kontekstowy PR-BEZP-04 Zarządzanie Dostępmem

Przepływ prac:
W skład tego procesu wchodzą czynności, które powinny byd sformalizowane w postaci m.in.
następujących procedur:
1. Nadawanie/zmiana praw dostępu użytkownikom.
2. Nadawanie/zmiana praz dostępu administratorom.
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3. Personalizacja i wydawanie kart elektronicznych (tokenów lub innych środków
uwierzytelnienia).
4. Okresowy przegląd praw dostępu.
5. Natychmiastowe zawieszanie dostępu.
Czasami procedury niniejszego procesu będą wykonywane oddzielnie (przegląd praw
dostępu zakooczony brakiem wniosków). W szczególnych wypadkach będzie zachodzid
potrzeba wykonania dwóch pod rząd. Przykładowo, jeśli w wyniku przeglądu praw dostępu
administrator wykryje konta, które nie powinny istnied (zwolnionego pracownika), to wtedy
powinien natychmiast zawiesid uprawnienia.
Źródłem wywołania procedur związanych z „Nadawaniem/zmianą praz uprawnieo” jest
wniosek właściwego decydenta (Gestora Systemu) w formie przyjętego formularza
(papierowego lub elektronicznego, przesyłanego pocztą elektroniczną lub w dedykowanym
systemie workflow) lub zgłoszenie sytuacji nadzwyczajnej (zagubienie lub zablokowanie karty
elektronicznej itp.).
Źródłem procedury „Przeglądu praw dostępu” jest harmonogram, natomiast źródeł
wywołania procedury „Natychmiastowe zawieszanie….” może byd kilka – bezpośrednie
żądanie od decydenta (w formie telefonicznej, ustnej, e-maila itp.), monitorowanie
bezpieczeostwa, reakcja na incydent bezpieczeostwa lub wynik przeglądu praw dostępu.
Diagram aktywności:

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

88

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rysunek 42. Diagram aktywności PR-BEZP-04 Zarządzanie dostępem

Założenia i ograniczenia:
 Przy opracowaniu procedur i instrukcji wykonawczych do ww. procedur niniejszego
procesu celowym jest posiłkowanie się zaleceniami m.in. rozdziału 11 normy *17799+.
 W trakcie definiowania niniejszego procesu w Instytucji będzie wyznaczony jego właściciel
z grona kadry kierowniczej Pionu IT oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie
procedur (administratorzy
3.2.1.3.2.6. PR-UTR-01 Utrzymanie rejestru medycznego

Charakterystyka:
Proces utrzymania rejestru medycznego jest realizowany przez Gestora rejestru
medycznego. Celem procesu jest utrzymanie dostępności, wydajności i jakości usług rejestru
medycznego zgodnie z SLA.
Wyodrębnionym podprocesem jest PR-UTR-01.01 Zapewnienie referencyjności rejestru.
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 43. Kontekst: PR-UTR-01 Utrzymanie Systemu

Przepływ prac:
W ramach realizacji procesu Utrzymania wykonywane są czynności administracyjne w
zakresie infrastruktury rejestru medycznego:
1. archiwizacja danych
2. monitorowanie realizacji procesów rejestru medycznego
3. bieżące identyfikowanie i usuwanie problemów
4. realizacja procedur utrzymania rejestru medycznego
Założenia i ograniczenia:
1. Brak
3.2.1.3.2.7. PR-UTR-01.01 Zapewnienie referencyjności rejestru
Charakterystyka:
Celem procesu jest zapewnienie referencyjności rejestru medycznego: w zakresie
informacyjnym dla którego dany rejestr medyczny jest referencyjny.
Zapewnienie referencyjności rejestru medycznego realizowane jest poprzez zapewnienie
mechanizmu bieżącej aktualizacji rejestru danymi w zakresie których stanowi on referencję.
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 44. Diagram kontekstowy: PR-UTR-01.01 Zapewnienie referencyjności rejestru

Przepływ prac:
Założenia i ograniczenia:
1. Gestor rejestru medycznego ma świadomośd zakresu informacyjnego będącego w
zakresie referencyjności danego rejestru medycznego.
2. W przypadku zmiany danych w zakresie których dany rejestr medyczny jest referencyjny:
informacja jest publikowana do rejestrów wykorzystujących tą informację.
3.2.1.3.3. PR-ZARZ Zarządzanie platformą P2

Charakterystyka:
Grupa procesów realizowanych w ramach Platformy Zarządzania (PZ), w ramach której
realizowane usługi związane za zapewnieniem bezpieczeostwa / niezaprzeczalności
komunikacji w obrębie platformy zdrowia.
Diagram kontekstowy:
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analysis PR-ZARZ Zarządzanie platformą P2

PR-ODS Obsługa dokumentów

PR-ZARZ Zarządzanie platformą P2

PR-ORM Obsługa rej estru medycznego

Rysunek 45. Diagram kontekstowy: PR-ZARZ Zarządzanie platformą zdrowia

Przepływ prac:
Analiza przebiegu procesu leży poza zakresem niniejszego opracowania.
Założenia i ograniczenia:
Procesy realizowane w ramach podsystemu P2 dedykowanemu zarządzaniu platformą.

3.2.2. Model przypadków użycia
Model przypadków użycia uszczegóławia Model
Kluczowych Przypadków Użycia (umieszczonych w
Przypadków Użycia/Kluczowe Przypadki Użycia)
(umieszczone w repozytorium EA w pakiecie
realizujących interakcję z Rejestrami medycznymi.

przepływu prac poprzez powołanie
repozytorium EA w pakiecie Model
oraz związanych z nimi Aktorów
Model Przypadków Użycia/Aktorzy)

Modelowane przypadki użycia ilustrują funkcjonalności dostarczane przez referencyjny
rejestr medyczny, wspierające realizację zidentyfikowanych procesów.
Model przypadków użycia przedstawiony poniżej ilustruje funkcjonalności Generyczne z
punktu widzenia rejestru medycznego. Realizacja funkcjonalności w ramach konkretnego
rejestru medycznego oznacza adaptację (specjalizację) opracowanego modelu
funkcjonalnego rejestru medycznego.
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Rysunek 46. Diagram kontekstowy: Model Przypadków Użycia

3.2.2.1. Aktorzy
uc Aktorzy

AK-01 Gestor rej estru

AK-02 Użytkow nik
rej estru

AK.02.01 System
zew nętrzny

AK-03 Administrator
rej estru

AK.02.01.01 Platforma
Wymiany Dokumentów

AK.02.01.02.Platforma
Zarzą dzania

Rysunek 47. Aktorzy

Identyfikator
AK-01
AK-02
AK-03
AK-02.01

Nazwa
Gestor rejestru
Użytkownik rejestru
Administrator rejestru
System zewnętrzny

AK-02.01.01

Platforma Wymiany
Dokumentów

AK-02.01.02

Platforma Zarządzania

Opis
Dysponent rejestru medycznego
Odbiorca usług rejestru medycznego
Zarządca rejestru medycznego
System zewnętrzny wykorzystujący usługi
rejestru medycznego
System zewnętrzny udostępniający usługi
rejestru medycznego użytkownikom
koocowym
System zewnętrzny zarządzający platformą
udostępniania
zasobów
rejestrów
medycznych
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3.2.2.2. Kluczowe przypadki użycia
Model przypadków użycia został zorganizowany zgodnie z poniższym diagramem pakietów:

Rysunek 48. Diagram pakietów: Model przypadków użycia

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane przypadki użycia w kontekście zbudowanego modelu
procesów. Dla każdego z przypadków wyspecyfikowano:
 Cel: precyzuje cel realizacji danego przypadku użycia
 Założenia i ograniczenia: identyfikowane są założenia i ograniczenia które należy wziąd
pod uwagę w trakcie realizacji analizy jak i w kolejnych etapach wytwarzania
modelowanego systemu.
 Aktorów inicjujących: identyfikowani są aktorzy którzy wyzwalają realizację scenariusza
 Aktorów komunikujących się: identyfikowani są aktorzy którzy są związani z realizacją
scenariusza, np. dostarczają pewne informacje niezbędne w trakcie realizacji scenariusza
 Diagram kontekstowy: prezentuje w formie diagramu przypadków użycia UML
zidentyfikowanych aktorów, analizowany przypadek użycia wraz z przypadkami
powiązanymi (określone są relacje include i extend).
 Scenariusze: zdefiniowanie przebiegi przypadku użycia: główny i alternatywne.
 Diagramy: diagramy interakcji, aktywności i stanów ilustrujące logikę przypadku użycia
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3.2.2.2.1. Proces aktualizacji rejestru medycznego
Poniżej przedstawiono model przypadków użycia w kontekście procesu aktualizacji rejestru
medycznego.
W ramach modelu poruszono dwie perspektywy funkcjonalne rejestru medycznego:
1. Tryb aktualizacji rejestru: synchroniczny, asynchroniczny, awaryjny
2. Operacja biznesowa aktualizacji: dodanie, aktualizacja, usunięcie, anulowanie wpisu w
rejestrze medycznym.
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Rysunek 49. Diagram przypadków użycia:: Aktualizacja rejestru medycznego
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sd PR-ORM-01 Aktualizacj a Rej estru Medycznego

Start

Jaki tryb aktualizacji

ref

ref

ref
BPU-ORM-01.01 Aktualizuj rej estr synchronicznie

BPU-ORM-01.02 Aktualizuj rej estr asynchronicznie

BPU-ORM-01.03 Aktualizuj rej estr aw aryj nie

Jaka operacja?

ref

ref

ref
BPU-ORM-01.05 Dodaj w pis rej estru

BPU-ORM-01.05 Aktualizuj w pis rej estru

ref
BPU-ORM-01.06 Usuń w pis rej estru

BPU-ORM-01.07 Anuluj w pis rej estru

St op

Rysunek 50. Diagram interakcji: PR-ORM-01 Aktualizacja rejestru medycznego

3.2.2.2.1.1. BPU-ORM-01.01 Aktualizuj rejestr synchronicznie
Cel:

Funkcjonalnośd rejestru medycznego umożliwiająca realizację aktualizacji rejestru on-line.
Użytkownik funkcjonalności korzysta z rozwiązania zintegrowanego z usługami rejestru
medycznego umożliwiającymi aktualizację on-line.
Założenia/Ograniczenia:

1. Platforma Wymiany Dokumentów realizuje autoryzację i autentykacja Aktora,
weryfikacja poprawności formalnej
2. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są weryfikowane na zgodnośd z danymi
referencyjnymi i słownikowymi
3. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są klasyfikowane z punktu widzenia
jakości/zgodności z danymi referencyjnymi.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Platforma Wymiany Dokumentów
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Platforma Wymiany Dokumentów
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 51. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-01.01 Aktualizuj rejestr synchronicznie

Scenariusz:

1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Aktora (Platforma Wymiany Dokumentów):
a. inicjowanie możliwe jest z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów lub
systemu zewnętrznego autentykowanego i autoryzowanego do dostępu do
danej usługi w ramach ESB.
2. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie aktualizacji:
a. Jeżeli zidentyfikowano błąd: zwród wynik i opis błędu
3. Rejestr medyczny: Obsłuż zlecenie aktualizacji rejestru:
a. W ramach obsługi zlecenia aktualizacji rejestru realizowana jest weryfikacja
aktualizacji ze stanem rejestru: zgodnie z BPU-ORM-01.08 Weryfikuj z
rejestrem
b. Dopuszczalne są następujące warianty aktualizacji rejestru medycznego w
trybie synchronicznym:
i. Dodanie wpisu: realizacja zgodnie z BPU-ORM-01.04 Dodaj wpis
rejestru
ii. Modyfikacja wpisu: realizacja zgodnie z BPU-ORM-01.05 Aktualizuj
wpis rejestru
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iii. Usunięcie wpisu: realizacja zgodnie z BPU-ORM-01.06 Usuo wpis
rejestru
iv. Anulowanie wpisu: realizacja zgodnie z BPU-ORM-01.07 Anuluj
wpis rejestru
4. Rejestr medyczny: Przekaż wynik obsługi zlecenia
5. PWD: Odbierz wynik obsługi zlecenia
6. Stop: Aktualizacja rejestru w trybie synchronicznym obsłużona
Diagramy:
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Rysunek 52. Diagram aktywności: BPU-ORM-01.01 Aktualizuj rejestr synchronicznie
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Rysunek 53. Diagram sekwencji: BPU-ORM-01.01 Aktualizuj rejestr synchronicznie

3.2.2.2.1.2. BPU-ORM-01.02 Aktualizuj rejestr asynchronicznie
Cel:
Funkcjonalnośd rejestru medycznego umożliwiająca realizację aktualizacji rejestru w trybie
asynchronicznym (złożenie wniosku o aktualizację i przetworzenie aktualizacji po stronie
rejestru to oddzielne transakcje).
Założenia/Ograniczenia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów realizuje autoryzację i autentykacja Aktora,
weryfikacja poprawności formalnej.
2. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są weryfikowane na zgodnośd z danymi
referencyjnymi i słownikowymi.
3. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są klasyfikowane z punktu widzenia
jakości/zgodności z danymi referencyjnymi.
4. Dane przekazywane do rejestru mogą posiadad cechę niezaprzeczalności.
5. Platforma Wymiany Dokumentów weryfikuje kompletnośd i jakośd danych wniosku:
a. Jeżeli wniosek niekompletny: wymagaj uzupełnienia
b. Jeżeli wniosek kompletny: weryfikuj jakośd danych
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c. Jeżeli jakoś danych niewystarczająca: zwród informacje o zastrzeżeniach
6. Platforma Wymiany Dokumentów identyfikuje rejestr właściwy do obsługi wniosku
7. Platforma Wymiany Dokumentów weryfikuje status aktywności rejestru w obszarze
platformy integracyjnej. W przypadku braku aktywności – wnioski kierowane do
nieaktywnego rejestru są buforowane po stronie PWD.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Diagram kontekstowy:

Rysunek 54. Diagram kontekstowy: Aktualizuj rejestr asynchronicznie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Platformę Wymiany Dokumentów (PWD)
2. PWD: przekaż wniosek dotyczący aktualizacji rejestru do obsługi w formie Zlecenia.
3. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie
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d. Jeżeli zlecenie niepoprawne (np. skierowany do niewłaściwego rejestru, lub
niewłaściwego gestora, niespełniający wymagao wzorca): zwród informację o
odrzuceniu wniosku z przekazaniem uzasadnienia
e. Jeżeli wniosek poprawny: Przyjmij zlecenie obsługi wniosku (Nadaj ID
zlecenia)
4. PWD: Odbierz wynik przyjęcia zlecenia:
f. Jeżeli wynikiem jest błąd: Inicjuj proces Wyjaśniania błędu (Obsługa
incydentu)
g. Jeżeli wynikiem jest przyjęcie zlecenia: Aktualizuj informację o statusie
realizacji Zlecenia.
5. Rejestr medyczny: Obsłuż wniosek.: po zakooczeniu obsługi wniosku zaktualizuj
informację o statusie obsługi wniosku.
6. PWD: Przekaż zapytanie o wynik obsługi wniosku
7. Rejestr medyczny: Obsłuż zapytanie o wynik obsługi wniosku
8. Rejestr medyczny: Zwród wynik przetwarzania Zlecenia (IdZ).
a. W przypadku gdy obsługa Zlecenia zakooczyła się błędem: zwród szczegóły
błędu
9. PWD: Potwierdź odbiór wyniku obsługi wniosku rejestru medycznego
10. Stop: Wynik obsługi wniosku rejestru medycznego odebrany
Diagramy:
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sd BPU-ORM-01.02 Aktualizuj rej estr asynchronicz...
Rejestr medyczny
AK.02.01.01 Platforma
Wymiany Dokumentów

Interfejs rejestru

Zlecenie aktualizacji()

Zlecenie aktualizacji()

Weryfikacja formalna()
Potwierdzenie przyjęcia()
Potwierdzenie przyjęcia()

Obsługa aktualizacji()
Zapytanie o wynik()

Zapytanie o wynik()

Wynik()

Wynik()

(from Aktorzy)

Rysunek 55. Diagram sekwencji: BPU-ORM-01.02 Aktualizuj rejestr medyczny w trybie asynchronicznym

3.2.2.2.1.3. BPU-ORM-01.03 Aktualizuj rejestr awaryjnie
Cel:
Funkcjonalnośd rejestru medycznego umożliwiająca realizację aktualizacji rejestru w trybie
awaryjnym – w oparciu o otrzymany ekstrakt danych aktualizujących zgodnych z ustalonym
formatem.
Przypadek występuje w sytuacji braku technicznej możliwości zrealizowania aktualizacji w
trybie asynchronicznym/synchronicznym zgodnie z SLA (np. długotrwała awaria łącza
komunikacyjnego).
Założenia/Ograniczenia:
1. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są weryfikowane na zgodnośd z danymi
referencyjnymi i słownikowymi
2. Dane ewidencjonowane w rejestrze medycznym są klasyfikowane z punktu widzenia
jakości/zgodności z danymi referencyjnymi.
3. Dane przekazywane do rejestru mogą posiadad cechę niezaprzeczalności
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4. Rejestr medyczny weryfikuje kompletnośd i jakośd danych przekazanych w ekstrakcie:
jeżeli jakośd danych jest niewystarczająca zwracana jest informacje o zastrzeżeniach /
odrzuceniach.
5. Ekstrakt podlegający importowi posiada mechanizmy umożliwiające upewnienie się o
jego autentyczności i oryginalności.
6. Opracowana zostanie procedura wymiany ekstraktów aktualizujących specyfikująca
częstotliwośd i tryb ich przekazywania.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Administrator rejestru medycznego
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Administrator rejestru medycznego
Diagram kontekstowy:

Rysunek 56. Diagram kontekstowy: Aktualizuj rejestr awaryjnie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Administratora po otrzymaniu ekstraktu
aktualizującego rejestr medyczny
2. Administrator rejestru: przekaż ekstrakt do przetworzenia.
3. Rejestr medyczny: Zweryfikuj niezaprzeczalnośd ekstraktu
a. Jeżeli błąd: zwród informację o odrzuceniu z przekazaniem uzasadnienia
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4. Rejestr medyczny: dla każdej aktualizacji z przekazanego rejestru:
a. Obsłuż aktualizację – zrealizuj odpowiedni przypadek użycia: BPU-ORM-01.04,
BPU-ORM-01.05 Aktualizuj wpis rejestru, BPU-ORM-01.06 Usuo wpis rejestru,
BPU-ORM-01.07 Anuluj wpis rejestru
5. Rejestr medyczny: wygeneruj raport z przetwarzania ekstraktu:
a. Raport generowany jest zgodnie z ustalonym formatem (schemat XSD).
6. Administrator: pobierz raport z przetwarzania aktualizacji
7. Administrator: przekaż raport z przetwarzania
8. Stop: Aktualizacja w trybie awaryjnym obsłużona
Diagramy:

Rysunek 57. Diagram sekwencji: BPU-ORM-01.03 Aktualizuj rejestr awaryjnie

3.2.2.2.1.4. BPU-ORM-01.04 Dodaj wpis rejestru
Cel:

Zarejestrowanie w rejestrze nowego wpisu na podstawie przekazanego wniosku dotyczącego
aktualizacji rejestru lub wywołania synchronicznej usługi aktualizacji rejestru.
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Rejestracja poprzedzona jest identyfikacją zakresu zmian do wprowadzenia w rejestrze
medycznym.
Realizacja aktualizacji podlega logowaniu w zakresie Audytu oraz SLA.
W przypadkach w których jest to wymagane – logowanie realizowane jest również z punktu
widzenia GIODO.
Założenia/Ograniczenia:

1. Obsługiwana aktualizacja posiada Identyfikator Aktualizacji umożliwiający późniejsze
jednoznaczne zidentyfikowanie stanów rejestru wynikających z tej aktualizacji.
2. Dodanie wpisu w rejestrze wymaga opublikowania informacji do innych rejestrów
zależnych: w przypadku istnienia rejestrów zainteresowanych tego typu zmianami
3. Obsługiwana jest niechronologicznośd przetwarzania aktualizacji rejestru:
przetworzenie Aktualizacji uwzględnia sprawdzenie istnienia komunikatu
Anulującego/Modyfikującego rejestr w zakresie przetwarzanej Aktualizacji.
4. Aktualizacja rejestru medycznego zachowuje ciągłośd i spójnośd stanów rejestru
medycznego
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek użycia realizowany z poziomu przypadku rozszerzanego)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek użycia realizowany z poziomu przypadku rozszerzanego)
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 58. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-01.04 Dodaj wpis rejestru

Scenariusz:

1. Przypadek rozszerzany wywołuje realizację dodania wpisu w rejestrze.
2. Rejestr medyczny: Zrealizuj weryfikację jakości danych przekazanej Aktualizacji:
a) W ramach weryfikacji realizowana jest ocena zgodności danych Aktualizacji z danymi
słownikowymi/referencyjnymi
b) W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności/niskiej jakości danych
przekazanej Aktualizacji: zablokuj modyfikację rejestru medycznego danymi tej
Aktualizacji
3. Rejestr medyczny: Zrealizuj identyfikację zmian do wprowadzenia w rejestrze:
a) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji tworzą nowe obiekty rejestru
medycznego:
 jeżeli tak – dodaj obiekty rejestru medycznego i utwórz ich pierwsze wersje w
kontekście przekazanej Aktualizacji
b) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do istniejących
obiektów oraz ich wersji:
 jeżeli tak – nie twórz obiektów rejestru medycznego ani ich wersji, dowiąż
Aktualizację do istniejących wersji obiektów
c) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do istniejących
obiektów i tworzą nowe wersje:
 jeżeli tak – nie twórz obiektów rejestru medycznego, utwórz odpowiednią wersję
w kontekście Aktualizacji
3. Zarejestruj utworzone stany rejestru
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a) W przypadku gdy utworzono nowe wpisy w Rejestrze: opublikuj zmiany w procesie
obsługi subskrypcji
4. Zaloguj przetworzenie Aktualizacji:
a) odpisz do logu Audytu w kontekście właściwej usługi systemu
b) odpisz do logu SLA w kontekście właściwej usługi systemu
c) odpisz do logu GIODO: w przypadku gdy przetwarzano dane osobowo-adresowe
5. Zwród informację o wyniku przetworzenia Aktualizacji na poziom wywołującego przypadku
użycia.
6. Koniec: Aktualizacja przetworzona
Diagramy:
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Rysunek 59. Diagram aktywności: BPU-ORM-01.04 Dodaj wpis rejestru

3.2.2.2.1.5. BPU-ORM-01.05 Aktualizuj wpis rejestru
Cel:

Modyfikacja w rejestrze istniejącego wpisu na podstawie odebranego wniosku/aktualizacji.
Modyfikacja rejestru poprzedzona jest identyfikacją zakresu zmian które wykonane zostaną
w rejestrze w wyniku obsługi Aktualizacji.
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Założenia/Ograniczenia:

1. Wpis przeznaczony do aktualizacji identyfikowany jest poprzez Identyfikator
Aktualizacji.
2. Aktualizacja wpisu w rejestrze wymaga opublikowania informacji o zmianie dla
rejestrów zależnych.
3. Obiekty rejestru medycznego podlegają wersjonowaniu. Możliwe jest ustalenie stanu
obiektu obowiązującego w określonym momencie.
4. Aktualizacja posiada wyróżnik czasu – datę biznesową od której obowiązywad będą
stany rejestru.
5. Stan rejestru medycznego posiada przynajmniej jedną wersję obiektu o zgodnej dacie
początku obowiązywania.
6. Obsługiwana jest niechronologicznośd przetwarzania aktualizacji rejestru:
przetworzenie Aktualizacji uwzględnia sprawdzenie istnienia komunikatu
Anulującego/Modyfikującego rejestr w zakresie przetwarzanej Aktualizacji.
7. Aktualizacja rejestru medycznego zachowuje ciągłośd i spójnośd stanów rejestru
medycznego.
8. Modyfikacje zrealizowane w rejestrze podlegają rejestracji w logu Audytu, SLA,
GIODO (w przypadku przetwarzania danych osobowych podlegających ewidencji
GIODO).
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu wywołującego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu wywołującego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 60. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-01.05 Aktualizuj wpis rejestru

Scenariusz:

1. Start: Przypadek rozszerzany wywołuje realizację aktualizacji wpisu w rejestrze.
2. Rejestr medyczny: Zrealizuj weryfikację jakości danych przekazanej Aktualizacji:
a) W ramach weryfikacji realizowana jest ocena zgodności danych Aktualizacji z
danymi słownikowymi/referencyjnymi Wynik weryfikacji Aktualizacji jest zapisywany
w kontekście przetwarzanej aktualizacji w rejestrze medycznym.
b) W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności/niskiej jakości danych
przekazanej Aktualizacji: zablokuj modyfikację rejestru medycznego danymi tej
Aktualizacjii
3. Rejestr medyczny: Zidentyfikuj zakres zmian do wprowadzenia w rejestrze przez
komunikat aktualizujący
a) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji tworzą nowe obiekty
rejestru medycznego: identyfikacja realizowana jest poprzez porównanie stanu
rejestru obowiązującego na datę początku obowiązywania przetwarzanej aktualizacji
z danymi przekazanymi w aktualizacji – w przypadku występowania różnic,
powoływany jest nowy stan rejestru medycznego.
 jeżeli tak – dodaj obiekty rejestru medycznego i utwórz ich pierwsze wersje w
kontekście przekazanej Aktualizacji
b) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do
istniejących obiektów oraz ich wersji:
 jeżeli tak – nie twórz obiektów rejestru medycznego ani ich wersji, dowiąż
Aktualizację do istniejących wersji obiektów
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c) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do
istniejących obiektów i tworzą nowe wersje:
 jeżeli tak – nie twórz obiektów rejestru medycznego, utwórz odpowiednią wersję
w kontekście Aktualizacji
3. Rejestr medyczny: Zarejestruj utworzone stany rejestru
a) W przypadku gdy utworzono wprowadzono zmiany w Rejestrze: opublikuj zmiany
w procesie obsługi subskrypcji.
b) Zarejestruj powiązanie pomiędzy Aktualizacją a zmodyfikowanymi w jej
wyniku/zidentyfikowanymi do niej stanami rejestru.
4. Rejestr medyczny: zarejestruj Aktualizację w rejestrze: wraz z wynikiem
Weryfikacji/Identyfikacji/Statusem wpływu na rejestr/Informacją o niezaprzeczalności
danych/Informacją o źródle danych/Informacją o dacie przetworzenia aktualizacji
a) jeżeli komunikat został zablokowany: zarejestruj informację o blokadzie
b) jeżeli komunikat nie został zablokowany i nie utworzył nowych stanów rejestru:
zarejestruj komunikat jako niezmieniający
c) jeżeli komunikat nie został zablokowany i utworzył nowe stany rejestru: zarejestruj
komunikat jako zmieniający.
5. Rejestr medyczny: Zaloguj przetworzenie Aktualizacji:
a) odpisz do logu Audytu w kontekście właściwej usługi systemu
b) odpisz do logu SLA w kontekście właściwej usługi systemu
c) odpisz do logu GIODO: w przypadku gdy przetwarzano dane osobowo-adresowe
6. Rejestr medyczny: Zwród informację o wyniku przetworzenia Aktualizacji na poziom
wywołującego przypadku użycia.
7. Koniec: Aktualizacja przetworzona
Diagramy:
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Rysunek 61. Diagram aktywności: BPU-ORM-01.05 Aktualizuj wpis rejestru
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3.2.2.2.1.6. BPU-ORM-01.06 Usuo wpis rejestru
Cel:

Usunięcie z rejestru wpisu na podstawie odebranego wniosku/aktualizacji.
Założenia/Ograniczenia:

1. Wpis przeznaczony do usunięcia identyfikowany jest dzięki Identyfikatorowi Aktualizacji.
2. Usunięcie wpisu w rejestrze oznacza koniecznośd publikacji zmiany celem obsłużenia jej
w ramach rejestrów które mogły wykorzystad deaktywowane dane
3. Usunięcie wpisu z rejestru oznacza utworzenie stanów rejestru o statusie „Nieaktywny”
dla obiektów których Aktualizacja dotyczy. Stany historyczne pozostają w rejestrze
medycznym – mogą podlegad przeszukiwaniu oraz udostępnianiu.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 62. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-01.06 Usuo wpis rejestru

Scenariusz:

1. Start: Przypadek rozszerzany wywołuje realizację aktualizacji wpisu w rejestrze.
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2. Rejestr medyczny: Zrealizuj weryfikację jakości danych przekazanej Aktualizacji:
a) W ramach weryfikacji realizowana jest ocena zgodności danych Aktualizacji z
danymi słownikowymi/referencyjnymi Wynik weryfikacji Aktualizacji jest zapisywany
w kontekście przetwarzanej aktualizacji w rejestrze medycznym.
b) W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności/niskiej jakości danych
przekazanej Aktualizacji: zablokuj modyfikację rejestru medycznego danymi tej
Aktualizacji
3. Rejestr medyczny: Zidentyfikuj zakres zmian do wprowadzenia w rejestrze przez
komunikat aktualizujący typu „Usunięcie”
a) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji identyfikują się do
istniejących obiektów rejestru medycznego: identyfikacja realizowana jest poprzez
porównanie stanu rejestru obowiązującego na datę początku obowiązywania
przetwarzanej aktualizacji z danymi przekazanymi w aktualizacji.
 Jeżeli tak – przejdź do pkt. b.
 Jeżeli nie – dodaj obiekty rejestru medycznego i utwórz ich pierwsze wersje w
kontekście przekazanej Aktualizacji z informacją o statusie „Nieaktywny”
i. Wersje obiektów wprowadzone w ten sposób do rejestru medycznego
mogą posłużyd analizom w zakresie obsługi niezgodności.
b) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do
istniejących obiektów oraz istniejących wersji: występuje zgodnośd danych
Aktualizacji ze stanem rejestru na datę określoną w Aktualizacji
 Jeżeli tak – dowiąż Aktualizację do istniejących wersji obiektów (w przypadku
zdarzenia „Usunięcie” oznacza to że istnieją już odpowiednie wersje obiektów
rejestru ze statusem „Usunięte”).
 Jeżeli nie – utwórz nowe wersje obiektów rejestru medycznego ze statusem
„Usunięte”.
c) Zidentyfikuj czy dane przekazane w ramach Aktualizacji dowiązują się do
istniejących obiektów i tworzą nowe wersje (w przypadku zdarzenia „Usunięcie”
oznacza to że obiekty podlegające usunięciu z rejestru zostały poprawnie w rejestrze
zaewidencjonowane):
 jeżeli tak – nie twórz obiektów rejestru medycznego, utwórz odpowiednią wersję
w kontekście przetwarzanej Aktualizacji ze statusem „Usunięte”
 jeżeli nie – zablokuj aktualizację i przekaż do obsługi niezgodności
3. Rejestr medyczny: Zarejestruj utworzone stany rejestru
a) W przypadku gdy utworzono wprowadzono zmiany w Rejestrze: opublikuj zmiany
w procesie obsługi subskrypcji
b) Zarejestruj powiązanie pomiędzy Aktualizacją a zmodyfikowanymi w jej
wyniku/zidentyfikowanymi do niej stanami rejestru
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4. Rejestr medyczny: zarejestruj Aktualizację w rejestrze: wraz z wynikiem
Weryfikacji/Identyfikacji/Statusem wpływu na rejestr/Informacją o niezaprzeczalności
danych/Informacją o źródle danych/Informacją o dacie przetworzenia aktualizacji:
a) jeżeli komunikat został zablokowany: zarejestruj informację o blokadzie;
b) jeżeli komunikat nie został zablokowany i nie utworzył nowych stanów rejestru:
zarejestruj komunikat jako niezmieniający;
c) jeżeli komunikat nie został zablokowany i utworzył nowe stany rejestru: zarejestruj
komunikat jako zmieniający.
5. Rejestr medyczny: Zaloguj przetworzenie Aktualizacji:
a) odpisz do logu Audytu w kontekście właściwej usługi systemu;
b) odpisz do logu SLA w kontekście właściwej usługi systemu;
c) odpisz do logu GIODO: w przypadku gdy przetwarzano dane osobowo-adresowe.
6. Rejestr medyczny: Zwród informację o wyniku przetworzenia Aktualizacji na poziom
wywołującego przypadku użycia.
7. Koniec: Aktualizacja przetworzona.
Diagramy:
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Rysunek 63. Diagram aktywności: BPU-ORM-01.06 Usuo wpis rejestru

3.2.2.2.1.7. BPU-ORM-01.07 Anuluj wpis rejestru
Cel:

Anulowanie (usunięcie) stanów rejestru wynikających z pomyłkowo wprowadzonego
wniosku/aktualizacji.
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Założenia/Ograniczenia:

1. Wpis przeznaczony do anulowania identyfikowany jest dzięki Identyfikatorowi
Aktualizacji.
2. Anulowanie stanów rejestru oznacza koniecznośd publikacji zmiany celem obsłużenia jej
w ramach rejestrów które potencjalnie mogły wykorzystad anulowane dane.
3. Anulowanie oznacza usunięcie wskazanych w Aktualizacji stanów z rejestru medycznego:
usuwane z rejestru są stany utworzone przez Aktualizację o wskazanym w komunikacie
anulującym identyfikatorze.
4. Usunięcie stanów wynikających z anulowanej Aktualizacji nie narusza spójności stanów
rejestru medycznego: w szczególności zachowana jest ciągłośd stanów rejestru.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (Przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia).
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (Przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia).
Diagram kontekstowy:

Rysunek 64. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-01.07 Anuluj wpis rejestru

Scenariusz:

1. Start: Przypadek rozszerzany wywołuje realizację aktualizacji wpisu w rejestrze.
2. Rejestr medyczny: Zrealizuj weryfikację jakości danych przekazanej Aktualizacji:
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a) W ramach weryfikacji realizowana jest ocena zgodności danych Aktualizacji z
danymi słownikowymi/referencyjnymi Wynik weryfikacji Aktualizacji jest zapisywany
w kontekście przetwarzanej aktualizacji w rejestrze medycznym.
b) W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności/niskiej jakości danych
przekazanej Aktualizacji: zablokuj modyfikację rejestru medycznego danymi tej
Aktualizacji.
3. Rejestr medyczny: Zidentyfikuj zakres zmian do wprowadzenia w rejestrze przez
komunikat aktualizujący typu „Anulowanie”:
 Zweryfikuj czy istnieje Aktualizacja do Anulowania
o Jeżeli Aktualizacja istnieje: zrealizuj usunięcie z rejestru stanów
wprowadzonych przez Anulowaną aktualizację; Aktualizacja
podlegająca anulowaniu zostaje oznaczona jako „Anulowana”.
o Jeżeli Aktualizacja nie istnieje: przejdź do pkt. 4.
3. Rejestr medyczny: Zarejestruj zmiany stanów rejestru:
a) W przypadku gdy utworzono wprowadzono zmiany w Rejestrze: opublikuj zmiany
w procesie obsługi subskrypcji.
4. Rejestr medyczny: zarejestruj Aktualizację w rejestrze: wraz z wynikiem
Weryfikacji/Identyfikacji/Statusem wpływu na rejestr/Informacją o niezaprzeczalności
danych/Informacją o źródle danych/Informacją o dacie przetworzenia aktualizacji:
a) jeżeli komunikat został zablokowany: zarejestruj informację o blokadzie;
b) jeżeli komunikat nie został zablokowany i nie wprowadził zmian w rejestrze:
zarejestruj komunikat jako niezmieniający;
c) jeżeli komunikat nie został zablokowany i utworzył wprowadził stany w rejestrze:
zarejestruj komunikat jako anulujący.
5. Rejestr medyczny: Zaloguj przetworzenie Aktualizacji:
a) odpisz do logu Audytu w kontekście właściwej usługi systemu;
b) odpisz do logu SLA w kontekście właściwej usługi systemu;
c) odpisz do logu GIODO: w przypadku gdy przetwarzano dane osobowo-adresowe.
6. Rejestr medyczny: Zwród informację o wyniku przetworzenia Aktualizacji na poziom
wywołującego przypadku użycia.
7. Koniec: Aktualizacja przetworzona
Diagramy:
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Rysunek 65. Diagam aktywności: BPU-ORM-01.07 Anuluj wpis rejestru

3.2.2.2.2. Proces udostępniania rejestru medycznego
Poniżej przedstawiono model przypadków użycia w kontekście procesu udostępniania
rejestru medycznego.
W ramach modelu poruszono dwie perspektywy funkcjonalne rejestru medycznego:
1. Tryb udostępniania rejestru: synchroniczny, asynchroniczny, awaryjny
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2. Operacja biznesowa udostępniania: udostępnienie danych detalicznych, udostępnienie
wypisu, weryfikacja z rejestrem, przeszukanie rejestru

Rysunek 66. Kluczowe Przypadki Użycia: Udostępnianie rejestru medycznego
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sd PR-ORM-02 Udostępnianie Rej estru Medyczne...

Start
W jakim trybie Udostępnianie?

ref

ref

ref
BPU-ORM-02.01 Udostępnij rej estr synchronicznie

BPU-ORM-02.03 Udostępnij rej estr aw aryj nie

BPU-ORM-02.02 Udostępnij rej estr asynchronicznie

Jaka operacja?
Jaka Operacja?
Jaka operacja?

ref

ref
BPU-ORM-02.04 Udostępnij dane detaliczne

BPU-ORM-02.05 Udostępnij odpis rej estru

ref

ref

BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcj e rej estru

BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rej estrem

St op

Rysunek 67. Diagram interakcji: PR-ORM-02 Udostępnianie rejestru medycznego

3.2.2.2.2.1. BPU-ORM-02.01 Udostępnij rejestr synchronicznie
Cel:
Udostępnienie danych rejestru medycznego w trybie synchronicznym – żądanie
udostępnienia i odpowiedź obsługiwane są w ramach jednej sesji.
Założenia/Ograniczenia:
1. Zdefiniowany zostanie parametr definiujący długośd trwania sesji - po przekroczeniu
czasu nastąpi zerwanie połączenia (time out). Wydajnośd usługi udostępnienia danych
powinna umożliwid jej zrealizowanie w zdefiniowanym czasie.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów (PWD)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów (PWD)
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 68. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.01 Udostępnij rejestr synchronicznie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Aktora (Platforma Wymiany Dokumentów):
a. inicjowanie możliwe jest z poziomu Platformy Wymiany Dokumentów lub
systemu zewnętrznego autentykowanego i autoryzowanego do dostępu do
danej usługi w ramach ESB.
2. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie udostępnienia:
b. Jeżeli zidentyfikowano błąd: zwród wynik i opis błędu
3. Rejestr medyczny: Obsłuż zlecenie udostępnienia rejestru:
b. W ramach obsługi zlecenia aktualizacji rejestru realizowane jest przeszukanie
rejestru: zgodnie z BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rejestr
c. Dopuszczalne są następujące warianty udostępnienia rejestru medycznego w
trybie synchronicznym:
i. Udostępnienie danych detalicznych: realizacja zgodnie z BPU-ORM02.04 Udostępnij dane detaliczne
ii. Weryfikacja z rejestrem: realizacja zgodnie z BPU-ORM-02.06
Weryfikuj z rejestrem
4. Rejestr medyczny: Przekaż wynik obsługi zlecenia udostępnienia
5. PWD: Odbierz wynik obsługi zlecenia udostępnienia
6. Stop: Udostępnienie rejestru w trybie synchronicznym obsłużone
Diagramy:
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Rysunek 69. Diagram sekwencji: BPU-ORM-02.01 Udostępnij rejestr synchronicznie

3.2.2.2.2.2. BPU-ORM-02.02 Udostępnij rejestr asynchronicznie
Cel:
Udostępnienie danych rejestru medycznego w trybie asynchronicznym – żądanie
udostępnienia i odpowiedź obsługiwane są w ramach oddzielnych sesji.
Założenia/Ograniczenia:
1. Brak
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 70. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.02 Udostępnij rejestr asynchronicznie
Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Platformę Wymiany Dokumentów (PWD)
2. PWD: przekaż wniosek dotyczący udostępnienia rejestru do obsługi w formie
Zlecenia.
3. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie
b. Jeżeli zlecenie niepoprawne (np. skierowany do niewłaściwego rejestru, lub
niewłaściwego gestora, niespełniający wymagao wzorca): zwród informację o
odrzuceniu wniosku z przekazaniem uzasadnienia
c. Jeżeli wniosek poprawny: Przyjmij zlecenie obsługi wniosku (Nadaj ID
zlecenia)
4. PWD: Odbierz wynik przyjęcia zlecenia:
d. Jeżeli wynikiem jest błąd: Inicjuj proces Wyjaśniania błędu (Obsługa
incydentu)
e. Jeżeli wynikiem jest przyjęcie zlecenia: Aktualizuj informację o statusie
realizacji Zlecenia.
f. Potwierdź odebranie zlecenia
5. Rejestr medyczny: Obsłuż wniosek:
a. W trybie asynchronicznym obsługiwane są następujące operacje biznesowe:
i. Udostępnienie wypisu rejestru: realizacja zgodnie z BPU-ORM-02.05
ii. Weryfikacja z rejestrem: realizacja zgodnie z BPU-ORM-02.06
iii. Obsługa subskrypcji rejestru: realizacja zgodnie z BPU-ORM-02.07
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b. Po zakooczeniu obsługi wniosku aktualizowana jest informację o statusie
obsługi wniosku.
6. PWD: Przekaż zapytanie o wynik obsługi wniosku
7. Rejestr medyczny: Obsłuż zapytanie o wynik obsługi wniosku
8. Rejestr medyczny: Zwród wynik przetwarzania Zlecenia.
a. W przypadku gdy obsługa Zlecenia zakooczyła się błędem: zwród szczegóły
błędu
b. Udostępnij wynik przetwarzania Zlecenia: Raport z realizacji zlecenia
udostępnienia
c. PWD: Potwierdź odbiór wyniku obsługi wniosku rejestru medycznego
9. Stop: Wynik obsługi wniosku rejestru medycznego odebrany
Diagramy:

Rysunek 71. Diagram sekwencji: BPU-ORM-02.02 Udostępnij rejestr asynchronicznie

3.2.2.2.2.3. BPU-ORM-02.03 Udostępnij rejestr awaryjnie
Cel:
Udostępnienie danych rejestru medycznego w trybie awaryjnym – dane udostępniane są w
ramach ekstraktu zgodnego z ustalonym formatem. Operacja zlecenia wczytania ekstraktu i
pozyskania raportu ze zrealizowanych udostępnieo są rozdzielne.
Założenia/Ograniczenia:
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1. Funkcjonalnośd realizowana jest w szczególnych sytuacjach: gdy nie ma możliwości
realizacji usług w trybach synchronicznym/asynchronicznym (np. długotrwała awaria
łącza).
2. Ekstrakt danych rejestru medycznego zawiera informacje pozwalające na powiązanie
go z ekstraktem zawierającym zapytania.
3. Dla każdego z użytkowników rejestru zdefiniowana zostanie szczegółowa procedura
regulująca przebieg wymiany danych w trybie awaryjnym, w szczególności
określająca częstotliwośd i tryb wymiany ekstraktów z danymi.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Administrator rejestru medycznego
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Administrator rejestru medycznego
Diagram kontekstowy:

Rysunek 72. Diagram kontekstowy: BPU-OEM-02.03 Udostępnij rejestr awaryjnie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Administratora po otrzymaniu ekstraktu zapytao dla
rejestru medycznego
2. Administrator rejestru: przekaż ekstrakt do przetworzenia.
3. Rejestr medyczny: Zweryfikuj niezaprzeczalnośd ekstraktu
a. Jeżeli błąd: zwród informację o odrzuceniu z przekazaniem uzasadnienia
b. Jeżeli poprawnie: zwród identyfikator zlecenia obsługi zapytao
4. Rejestr medyczny: dla każdego zapytania z przekazanego ekstraktu:
a. Obsłuż udostępnienie – zrealizuj odpowiedni przypadek użycia:
i. BPU-ORM-02.05 Udostępnij wypis rejestru
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ii. BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcję rejestru
5. Rejestr medyczny: wygeneruj raport z przetwarzania ekstraktu:
b. Raport generowany jest zgodnie z ustalonym formatem (schemat XSD).
c. Raport zawiera wynik przetworzenia zapytania oraz dane rejestru
medycznego podlegające udostępnieniu
6. Administrator: pobierz raport z przetwarzania udostępnieo:
a. Raport pobierany jest z wykorzystaniem graficznego interfejsu rejestru
medycznego
7. Administrator: przekaż raport z przetwarzania
8. Stop: Udostępnienie w trybie awaryjnym obsłużone
Diagramy:

Rysunek 73. Diagram sekwencji: BPU-ORM-02.03 Udostępnij rejestr awaryjnie

3.2.2.2.2.4. BPU-ORM-02.04 Udostępnij dane detaliczne
Cel:
Udostępnienie danych dotyczących zidentyfikowanego obiektu rejestru medycznego. Zakres
danych udostępnianych jest definiowany poprzez zapytanie o dane.
Założenia/Ograniczenia:
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1. Udostępnianie danych podlega logowaniu w zakresie audytu, SLA, GIODO (w przypadku
udostępniania danych osobowych).
2. Udostępnianie danych detalicznych realizowane jest na precyzyjnie określoną datę:
wynik zawiera wersje obiektów rejestru aktywne na momentu czasu określony w
zapytaniu
3. Kryterium zapytania zawierad może opcjonalną informację na temat zakresu danych
oczekiwanego w odpowiedzi. Struktura odpowiedzi definiuje obligatoryjny i opcjonalny
zestaw atrybutów rejestru podlegających udostępnieniu.
4. Usługa „Udostępnij dane detalicznie” realizowana jest jedynie w trybie synchronicznym
5. Udostępniane dane mogą zawierad niezgodności odnotowane w rejestrze medycznym.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Brak (przypadek wywoływany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek wywoływany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 74. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.04 Udostępnij dane detalicznie

Scenariusz:

1. Start: przypadek jest wywoływany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia
a) W ramach wywołania przypadku użycia przekazywany jest zakres informacyjny o
którego udostępnienie prosi żądający odpowiedzi. Usługa udostępniająca dane
detaliczne ma zdefiniowany zakres obligatoryjny (minimalny) oraz zakres opcjonalny
(możliwy) do udostępnienia.
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2. Realizowana jest obsługa żądania:
a) Weryfikowana jest poprawnośd wywołania: w zakresie zgodności struktury
wejściowej z ustalonym formatem (XSD), w zakresie niezaprzeczalności zapytania
(poprawności podpisu), w zakresie uprawnieo do udostępnienia danych
i) Jeżeli zidentyfikowano błąd: zakooczenie realizacji przypadku i zwrócenie wyniku
na poziom wywołującego przypadku użycia
b) Realizowane jest przeszukanie rejestru medycznego: zgodnie z przebiegiem
przypadku BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rejestr.
i) Jeżeli nie zidentyfikowano obiektu w rejestrze medycznym: zwród informację o
braku identyfikacji obiektu rejestru medycznego; przejdź do d)
ii) Jeżeli zidentyfikowano dokładnie jeden: przejdź do c)
iii) Jeżeli zidentyfikowano więcej niż jeden: zwród informację o ilości wyszukanych
obiektów odpowiadających kryteriom wskazanym w zapytaniu; przejdź do d)
(1) W takiej sytuacji z poziomu przypadku wywołującego możliwe jest
doprecyzowanie kryterium wyszukiwania
c) Realizowana jest weryfikacja wymaganego w odpowiedzi zakresu informacyjnego z
danymi zawartymi w rejestrze w kontekście zidentyfikowanego obiektu:
i) Jeżeli oczekiwany zakres informacyjny nie może zostad wypełniony: zwród dane w
zakresie udostępnianym przez rejestr oraz dołącz informację o błędzie;
d) Realizowane jest udostępnienie odpowiedzi: w trakcie udostępnienia weryfikowana
jest zgodnośd struktury odpowiedzi z ustalonym schematem XSD. W przypadku wykrycia
błędów walidacji, udostępniana jest informacja o błędzie.
3. Stop: żądanie udostępnienia danych detalicznych obsłużone
Diagramy:
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Rysunek 75. Diagram aktywności: BPU-ORM-02.04 Udostępnij dane detaliczne
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3.2.2.2.2.5. BPU-ORM-02.05 Udostępnij wypis rejestru
Cel:
Udostępnienie wypisu danych rejestru medycznego dotyczącego zidentyfikowanego obiektu
rejestru medycznego.
Założenia/Ograniczenia:
1. Zakres informacyjny podlegający udostępnieniu koresponduje
stawianymi przed wypisem z danego rejestru medycznego.

z

wymaganiami

2. Udostępnienie realizowane w trybie asynchronicznym – w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie wypisu rejestru medycznego.
3. Udostępnianie możliwe do zrealizowania w trybie awaryjnym – w przypadku
długotrwałej awarii łącz.
4. Zakłada się że żądanie udostępnienia zostało zweryfikowane w zakresie poprawności
formalnej (struktura), autentykacji, autoryzacji na poziomie rozszerzanego przypadku
użycia.
5. Zakłada się że udostępniony wypis rejestru zawierad może niezgodności powiązane z
udostępnianym obiektem.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany poprzez rozszerzany przypadek użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany poprzez rozszerzany przypadek użycia)
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 76. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.05 Udostępnij wypis rejestru

Scenariusz:
1. Start: Odebrano żądanie udostępnienia wypisu rejestru: z poziomu rozszerzanego
przypadku użycia.
2. Przeszukaj rejestr dla kryteriów podanych w żądaniu: realizacja zgodnie z BPU-ORM-0208.
3. Przygotuj odpowiedź w kontekście przekazanego żądania udostępnienia wypisu:
a) W przypadku gdy zidentyfikowano obiekt oraz jego dane w zakresie umożliwiającym
udostępnienie wypisu rejestru: odpowiedź zawiera dane rejestru medycznego
b) W przypadku gdy nie zidentyfikowano obiektu, zidentyfikowano wiele obiektów lub
dane obiektu nie umożliwiając udostępnienia wypisu: odpowiedź zawiera informacje o
napotkanym błędzie oraz nie zawiera danych rejestru medycznego.
4. Zapisz odpowiedź tak aby możliwe było jej pozyskanie w przypadku zapytania o wynik
przetwarzania zapytania.
5. Stop: Zapytanie obsłużono
Diagramy:
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Rysunek 77. Diagram aktywności: BPU-ORM-02.05 Udostępnij wypis rejestru

3.2.2.2.2.6. BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rejestrem
Cel:
Udostępnienie wyniku weryfikacji przekazanych danych na zgodnośd ze stanem rejestru we
wskazanej dacie.
Założenia/Ograniczenia:
1. Funkcjonalnośd dostępna jest w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym.
2. Wynik weryfikacji zwracany jest w formie flagi bitowej: pozycja we fladze jest związana z
określonym atrybutem rejestru.
3. Udostępnienie wyniku weryfikacji może uwzględniad zdefiniowane w rejestrze
niezgodności dotyczące danych podlegających udostępnieniu.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
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1. Brak (przypadek inicjowany poprzez rozszerzany przypadek użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany poprzez rozszerzany przypadek użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 78. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rejestrem

Scenariusz:
1. Start: Odebrane jest żądanie weryfikacji danych z rejestrem medycznym. Żądanie zawiera
datę na którą ma zostad zrealizowane zweryfikowanie danych na zgodnośd z rejestrem
2. Realizowane jest przeszukanie rejestru zgodnie z kryteriami zapytania przekazanymi w
żądaniu – realizacja zgodnie z BPU-ORM-02.08.
3. W przypadku zidentyfikowania właściwego stanu rejestru medycznego realizowane jest
porównanie zgodności danych otrzymanych w żądaniu ze stanem rejestru. Weryfikacji
podlegają wszystkie atrybuty przekazane w żądaniu: w przypadku zgodności wartości
atrybutu ze stanem rejestru (dane po standaryzacji) ustawiany jest bit informujący o
zgodności (wartośd 1), braku zgodności (wartośd -1), braku realizacji weryfikacji (wartośd
0) – w sytuacji braku w rejestrze wartości danego atrybutu.
4. W przypadku braku właściwego stanu rejestru lub zidentyfikowania wielu obiektów: flaga
weryfikacji informuje o braku realizacji weryfikacji (wartośd 0 na wszystkich pozycjach).
5. Wynik weryfikacji udostępniany jest na poziom wywołującego przypadku użycia. Jeżeli
wywołanie zostało zrealizowane z poziomu przypadku BPU-ORM-02.02 Udostępnij
rejestr asynchronicznie – realizowany jest zapis odpowiedzi celem umożliwienia jej
pobrania w późniejszym terminie.
6. Stop: Obsłużono żądanie weryfikacji danych z rejestrem medycznym
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Diagramy:

Rysunek 79. Diagram aktywności: BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rejestrem

3.2.2.2.2.7. BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcję rejestru
Cel:

Udostępnienie trybu subskrypcyjnego w udostępnianiu danych rejestru medycznego. Tryb
subskrypcyjny zapewnia udostępnienie subskrybentowi informacji o aktualizacji w obrębie
zdefiniowanego podzbioru danych rejestru medycznego
Założenia/Ograniczenia:

1. Subskrypcje rejestru są obsługiwane w trybie asynchronicznym.
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2. W przypadku długotrwałej awarii możliwe jest wykorzystanie awaryjnego trybu
udostępniania subskrypcji
3. Subskrybent może zdefiniowad zakres udostępnianych danych - w ramach zamówienia
subskrypcji uzgadniany jest zakres i częstotliwośd.
4. Udostępnienie subskrypcji może uwzględniad zdefiniowane w rejestrze niezgodności
dotyczące danych podlegających udostępnieniu.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 80. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcję rejestru

Scenariusz:

1. Start: Subskrybent zamawia publikację danych rejestru medycznego.
a) Zamówienie realizowane jest poprzez złożenie wniosku z poziomy Platformy
Wymiany Dokumentów. W tym celu Subskrybent wywołuje usługę „Złóż wniosek o
subskrypcję”. Zwrotnie otrzymuje Identyfikator wniosku.
2. W wyniku obsługi wniosku po stronie rejestru medycznego, definiowana jest
subskrypcja. Definicja subskrypcji zawiera informację o zakresie udostępnianych danych
(w szczególnym przypadku możliwy jest do udostępniania pełny zakres informacyjny
rejestru medycznego) oraz cyklu udostępniania
3. Subskrybent pobiera wynik obsługi wniosku o zdefiniowanie subskrypcji.
4. Od momentu zdefiniowania subskrypcji, Rejestr medyczny przygotowuje zgodnie z
definicją subskrypcji ekstrakty z danymi rejestru – zgodnie z ustalonym formatem danych
5. Subskrybent pobiera subskrypcję w trybie asynchronicznym: podając identyfikator
subskrypcji
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a) W przypadku gdy została poprawnie przygotowana: w odpowiedzi jest udostępniany
ekstrakt danych
b) W przypadku gdy nie została poprawnie przygotowana: w odpowiedzi jest
udostępniony raport specyfikujący zidentyfikowany problem: dalsze procesowanie
subskrypcji realizowane jest w trybie wyjaśniania incydentu.
6. Subskrybent potwierdza odbiór ekstraktu (zakooczenie obsługi danego cyklu
udostępniania)
a) Do momentu przekazania potwierdzenia odbioru – ekstrakt podlega udostępnianiu
7. Koniec: subskrypcja obsłużona
Diagramy:
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act BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcj e rej es...

Start

Obsługa w noisku o
zdefiniow anie subskrypcj i

Subskrypcja zdefiniowana
Udostępnienie
subskrypcj i

Błąd: Obsłuż incydent

Obsługa w niosku o
udostępnienie
subskrypcj i

Obsługa potw ierdzenia
odebrania subskrypcj i

Stop: subskry pcja udost ępniona

Rysunek 81. Diagram aktywności: BPU-ORM-02.07 Obsłuż subskrypcję rejestru

3.2.2.2.2.8. BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rejestr
Cel:
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W ramach realizacji przypadku użycia realizowane jest przeszukanie zawartości rejestru
medycznego w oparciu o kryteria przekazane przez nadrzędny przypadek użycia.
Założenia/Ograniczenia:

1. Zakłada się że przeszukanie rejestru wymaga zdefiniowania zbioru wymaganych
kryteriów przeszukiwania, w szczególności możliwe jest wskazanie daty/okresu na które
ma zostad zrealizowane przeszukanie rejestru
2. Mechanizm przeszukiwania rejestru medycznego wykorzystuje standaryzację danych
rejestru zrealizowaną w procesie aktualizacji rejestru (na poziomie modelu danych).
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzającego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzającego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 82. Diagram kontekstowy BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rejestr

Scenariusz:
1. Odebrano żądanie przeszukania rejestru medycznego z poziomu nadrzędnego przypadku
użycia.
2. Realizowane jest przeszukanie stanów rejestru zgodnie z przekazanymi kryteriami
zapytania:
2.1. W przypadku gdy wskazana została data na którą ma zostad zrealizowane
przeszukanie: identyfikowane są stany rejestru medycznego których okres
obowiązywania zawiera przekazaną datę. Jeżeli data nie została wskazana,
przyjmowana jest data domyślna – bieżąca.
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2.2. W przypadku gdy wskazany został okres w ramach którego ma zostad zrealizowane
przeszukanie: identyfikowane są stany rejestru których okres obowiązywania
posiada częśd wspólną z okresem wskazanym w zapytaniu. W przypadku gdy
zapytanie nie wskazuje okresu – realizowane jest zapytanie na datę zgodnie z pkt.
2.1
2.3. W przypadku gdy wskazano koniecznośd przeszukania dokładnego: identyfikowane
są obiekty rejestru z pominięciem mechanizmu standaryzacji danych; w przeciwnym
przypadku przeszukanie korzysta z mechanizmu standaryzacji danych.
3. Przygotowywany jest wynik przeszukania rejestru: zawierający informację o ilości
obiektów które zidentyfikowano w rejestrze medycznym (w szczególności 0).
3.1. Jeżeli w wyniku przeszukania udało się zidentyfikowad stany rejestru: zwracane są
wersje obiektów obowiązujące w wyszukanych stanach rejestru (w szczególności
zwracanych może byd wiele stanów wielu obiektów rejestru).
4. Realizowane jest zalogowanie przeszukania rejestru w zakresie Audytu/SLA/GIODO (jeżeli
udostępniano dane osobowe).
5. Koniec: Zakooczono przeszukanie rejestru
Diagramy:
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act BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rej estr
Żądanie
przeszukania
Start

Przeszukaj rej estr

Przygotuj odpow iedź

Zaloguj przeszukanie

Stop: przeszukano rejest r

Rysunek 83. Diagram aktywności: BPU-ORM-02.08 Przeszukaj rejestr

3.2.2.2.3. Proces obsługi niezgodności rejestru medycznego
W ramach procesu obsługi niezgodności rejestru medycznego obsługiwane są zastrzeżenia i
błędy wykryte w zbiorach rejestrów medycznych.
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Rysunek 84. Diagram przypadków użycia:: Obsługa niezgodności rejestru medycznego
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sd PR-ORM-03 Obsługa niezgodności Rej estru Medyczne...

Start

ref
BPU-ORM-03.01 Obsłuż niezgodność asynchronicznie

Jaka operacja

ref

ref
BPU-ORM-03.02 Udostępnij niezgodność

ref
BPU-ORM-03.03 Przyj mij niezgodność

ref
BPU-ORM-03.04 Wykryj niezgodność

BPU-ORM-03.05 Wyj aśnij niezgodności

Koniec

Rysunek 85. Diagram interakcji: PR-ORM-03 Obsługa niezgodności

3.2.2.2.3.1. BPU-ORM-03.01 Obsłuż niezgodnośd asynchronicznie
Cel:
W ramach przypadku użycia realizowane jest przyjęcie wniosków złożonych na Platformie
Wymiany Dokumentów dotyczących obsługi niezgodności rejestru medycznego. Niezgodnośd
rejestru medycznego to zastrzeżenie zgłaszane przez Użytkownika rejestru medycznego
dotyczące jakości danych udostępnianych/rejestrowanych przez rejestr medyczny.
Założenia/Ograniczenia:
1. Obsługa trybu asynchronicznego realizowana jest na analogicznych zasadach jak w
przypadku aktualizacji rejestru medycznego.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Platforma Wymiany Dokumentów
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 86. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-03.01 Obsłuż niezgodnośd asynchronicznie

Scenariusz:
1. Start: Przebieg inicjowany jest przez Platformę Wymiany Dokumentów (PWD)
2. PWD: przekaż wniosek dotyczący obsługi niezgodności rejestru do obsługi w formie
Zlecenia.
3. Rejestr medyczny: Zweryfikuj formalnie zlecenie
g. Jeżeli zlecenie niepoprawne (np. skierowany do niewłaściwego rejestru, lub
niewłaściwego gestora, niespełniający wymagao wzorca): zwród informację o
odrzuceniu wniosku z przekazaniem uzasadnienia
h. Jeżeli wniosek poprawny: Przyjmij zlecenie obsługi wniosku (Nadaj ID
zlecenia)
4. PWD: Odbierz wynik przyjęcia zlecenia:
i.

Jeżeli wynikiem jest błąd: Inicjuj proces Wyjaśniania błędu (Obsługa
incydentu)

j.

Jeżeli wynikiem jest przyjęcie zlecenia: Aktualizuj informację o statusie
realizacji Zlecenia.

5. Rejestr medyczny: Obsłuż wniosek.: po zakooczeniu obsługi wniosku zaktualizuj
informację o statusie obsługi wniosku.
6. PWD: Przekaż zapytanie o wynik obsługi wniosku
7. Rejestr medyczny: Obsłuż zapytanie o wynik obsługi wniosku
8. Rejestr medyczny: Zwród wynik przetwarzania Zlecenia (IdZ).
a. W przypadku gdy obsługa Zlecenia zakooczyła się błędem: zwród szczegóły
błędu
9. PWD: Potwierdź odbiór wyniku obsługi wniosku rejestru medycznego
10. Stop: Wynik obsługi wniosku rejestru medycznego odebrany
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Diagramy:
3.2.2.2.3.2. BPU-ORM-03.02 Udostępnij niezgodnośd
Cel:
W ramach niniejszego przypadku użycia realizowane jest udostępnienie wykrytych
niezgodności. Udostępnianie realizowane jest w formie listy wykrytych niezgodności które
podlegają wyjaśnianiu lub też w formie rozszerzenia opisu danych rejestru medycznego
udostępnianych w trybie detalicznym/subskrypcyjnym.
Założenia/Ograniczenia:
1. Brak
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 87. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-03.02 Udostępnij niezgodnośd

Scenariusz:
1. Start: przypadek inicjowany jest z poziomu rozszerzanego przypadku użycia.
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Diagramy:

3.2.2.2.3.3. BPU-ORM-03.03 Przyjmij niezgodnośd
Cel:
W ramach niniejszego przypadku użycia realizowane jest przyjęcie zgłoszenia niezgodności
wykrytych w danych rejestru medycznego. Zgłoszenia może dokonad użytkownik
korzystający z danych rejestru medycznego.
Założenia/Ograniczenia:
1. Przyjęcie zgłoszenia niezgodności danych rejestru medycznego realizowane jest w trybie
asynchronicznym.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:

Rysunek 88. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-03.01 Przyjmij niezgodnośd

Scenariusz:
1. Przyjmowane jest zgłoszenie niezgodności dotyczące danych rejestru medycznego
2. Zgłoszenie podlega identyfikacji ze stanem rejestru medycznego: w przypadku
pozytywnej identyfikacji zgłoszenie jest dowiązywane do stanów rejestru medycznego. W
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zależności od charakteru i wagi zastrzeżenia, rzutuje na możliwośd udostępnienia danych
rejestru medycznego których dotyczy. W ekstremalnym przypadku odnotowana
niezgodnośd może blokowad możliwośd udostępnienia wątpliwych stanów rejestru – do
czasu wyjaśnienia niezgodności. Najczęściej niezgodnośd podlegad będzie udostępnieniu
w trybie informacyjnym.
3. Odnotowanie niezgodności inicjuje proces jej wyjaśnienia.
4. Stop: Niezgodnośd została przyjęta przez rejestr
Diagramy:
3.2.2.2.3.4. BPU-ORM-03.04 Wykryj niezgodnośd
Cel:
W
ramach
niniejszego
przypadku
użycia
realizowane
jest
wykrycie
nieprawidłowości/anomalii w danych rejestru medycznego. Funkcjonalnośd nadzorowana
jest przez pracownika Gestora rejestru medycznego – w trybie asynchronicznym.
Założenia/Ograniczenia:
1. Mechanizm wykrywania niezgodności może byd mniej lub bardziej rozbudowany – w
zależności od specyfiki obsługiwanego rejestru medycznego. Możliwa jest duża
automatyzacja funkcjonalności, bazująca na odpowiednio zdefiniowanych algorytmach
weryfikujących w trybie automatyczny zawartośd rejestru medycznego. Drugim przypadkiem
jest wykrycie niezgodności przez Operatora rejestru medycznego odpowiedzialnego za
jakośd danych rejestru – w takim przypadku nie są implementowane zaawansowane
algorytmy, system udostępnia funkcjonalnośd zgłoszenia niezgodności w trybie manualnym
przez uprawnionego Operatora. Wariant realizacji funkcjonalności wynika z analizy
konkretnego przypadku rejestru medycznego.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu nadrzędnego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:
1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu nadrzędnego przypadku użycia)
Diagram kontekstowy:
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Rysunek 89. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-03.04 Wykryj niezgodnośd

Scenariusz:
Brak – wynika z analizy danego rejestru medycznego
Diagramy:
Brak
3.2.2.2.3.5. BPU-ORM-03.05 Wyjaśnij niezgodnośd
Cel:

W ramach niniejszego przypadku użycia realizowane jest wsparcie procesu wyjaśnienia
zidentyfikowanych/zgłoszonych niezgodności danych rejestru medycznego.
Założenia/Ograniczenia:

1. Mechanizm wyjaśniania niezgodności może byd mniej lub bardziej rozbudowany – w
zależności od specyfiki obsługiwanego rejestru medycznego. Możliwa jest duża
automatyzacja funkcjonalności, bazująca na odpowiednio zdefiniowanych algorytmach oraz
rozbudowanych workflow procesu. Drugim przypadkiem jest obsługa niezgodności przez
Operatora rejestru medycznego odpowiedzialnego za jakośd danych rejestru – w takim
przypadku nie są implementowane zaawansowane algorytmy, system udostępnia
funkcjonalnośd przeglądania/edycji/usuwania niezgodności w trybie manualnym przez
uprawnionego Operatora. Wariant realizacji funkcjonalności wynika z analizy konkretnego
przypadku rejestru medycznego.
Aktorzy inicjujący przypadek użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
Aktorzy komunikujący się z przypadkiem użycia:

1. Brak (przypadek inicjowany z poziomu rozszerzanego przypadku użycia)
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Diagram kontekstowy:

Rysunek 90. Diagram kontekstowy: BPU-ORM-03.05 Wyjaśnij niezgodnośd

Scenariusz:
Brak – wynika z analizy danego rejestru medycznego.
Diagramy:
Brak
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3.2.3. Model danych
3.2.3.1. Definicja referencyjnego modelu danych
Referencyjny model danych rejestru medycznego to generyczny model obiektowy rejestrów
podmiotowych uwzględniający:
 Obiekty danych
 Kluczowe atrybuty
 Relacje między obiektami
Każdy z podmiotowych rejestrów medycznych realizuje specjalizację tego modelu: model
danych podmiotowego rejestru medycznego uszczegóławia klasy zdefiniowane w ramach
niniejszego modelu.
W ramach opracowania specyficznego dla rejestrów rozstrzygane będą
 nadrzędnośd danych - określenie jakie atrybuty mają charakter referencyjny dla
rejestru,
 zasady identyfikacji danych,
 zasady aktualizacji danych rejestrach,
 reguły jakościowania danych
Nadrzędnośd danych powinna zostad określona z wykorzystaniem metodyki wyznaczania
referencyjności wewnętrznej i zewnętrznej określonej w opracowaniu *12+
3.2.3.2. Referencyjny model danych rejestru
Referencyjny model danych ma na celu zidentyfikowania standardu budowy modelu danych
podmiotowego rejestru medycznego poprzez zidentyfikowanie kluczowych klas
Model danych został przedstawiony z wykorzystaniem diagramu klas, identyfikującego
logiczną strukturę referencyjnego systemu rejestru medycznego.
W modelowaniu wykorzystano repozytorium, o którym mowa w opracowaniu wykonanym
przez Sygnity *15+ Identyfikacja, analiza i klasyfikacja typów danych medycznych oraz
określenie modeli ich gromadzenia i udostępniania na potrzeby leczenia oraz prowadzenia
polityki ochrony zdrowia z uwzględnieniem aspektów syntaktycznych i semantycznych oraz
ilościowych tych danych w kontekście doświadczeo krajowych i międzynarodowych.
W ramach opracowanego modelu, identyfikowane są generyczne klasy oraz więzy
integralności podmiotowego rejestru medycznego.
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class Generyczny Model Danych Rej estru Medycznego

Weryfikacj a
-

Wynik weryfikacji

1

Identyfikacj a
-

Ścieżka identyfikacji

1.. *

1.. *
1..

Aktualizacj a
1..
-

1

1.. * -

Data początku
Data końca
Klasyfikacja st anu

1.. *

-

1.. *
Log SLA

Globalny identyfikator transakcji
Data zdarzenia
Użyt kownik
Parametry
Rezultat
Wyjąt ek

-

Data początku
Data końca

+Posiada

0..*

Log audytu

1

1.. -

1.. *

Log GIODO

1.. *

Wersj a obiektu

Stan rej estru

Data wytworzenia
Data przyjęcia
1
Data przetworzenia
Data biznesowa
Źródło danych
Identyfikator obiektu źródłowego
Identyfikator komunikatu źródłowego
Identyfikator transakcji
St at us

Globalny identyfikator transakcji
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Czas realizacji

1..
-

Podmiot
Obiek t podmiotu
posiada
Identyfikator biznesowy
1..
0..*
Wariant

Przykłady Podmiotów
Osoba

Apteka

Laboratorium
Katalog usług
-

Podsyst em
Usł uga
Funkcja

Rysunek 91. Diagram klas: Generyczny Model Rejestru Medycznego

AKTUALIZACJA
Opis:

Przetworzona aktualizacja podmiotowego rejestru medycznego

Kluczowe
atrybuty:

Data wytworzenia: data powstania komunikatu aktualizującego
w źródle danych;
Data przyjęcia: data przyjęcia komunikatu aktualizującego do
przetworzenia przez rejestr
Data
przetworzenia:
data
aktualizującego na stan rejestru

naniesienia

komunikatu

Data biznesowa: data definiująca rozpoczęcie obowiązywania
stanów rejestru wynikających z komunikatu aktualizacyjnego
Źródło danych: identyfikator źródła danych komunikatu
aktualizacyjnego
Identyfikator obiektu źródłowego: wewnętrzny identyfikator
obiektu nadany w systemie zewnętrznym przekazującym
aktualizację.
Identyfikator komunikatu źródłowego: wewnętrzny identyfikator
aktualizacji nadany w systemie zewnętrznym przekazującym
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AKTUALIZACJA
aktualizację
Identyfikator transakcji: techniczny identyfikator aktualizacji
(stempel czasowy wywołania usługi)
Status: informacja o stanie przetworzenia
aktualizującego (naniesiony/nienaniesiony/błąd).
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stm Aktualizacj a
Tworzenie aktualizacji

Dostarczona
Stop: Błąd weryfikacji
[Nie]
Zapisana
Zidentyfikow ana

Zw eryfikow ana
[Tak]

Poytywnie?

Naniesiona
Zmieniaj ąca

Niezmieniaj ąca

Zalogow ana

Anulow ana

Zarchiw izow ana

Przetworzona

Rysunek 92. Diagram stanów: Cykl życia Aktualizacji

STAN REJESTRU
Opis:

Określona w czasie, jednoznacznie identyfikowalna, zawartośd
rejestru w kontekście rejestrowanego podmiotu

Kluczowe
atrybuty:

Data początku: data początku obowiązywania stanu rejestru –
wynika z wersji obiektu istniejącej w rejestrze
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Data kooca: data kooca obowiązywania stanu rejestru
Klasyfikacja stanu : informacja o sklasyfikowaniu stanu z punktu
widzenia jakości danych
PODMIOT
Opis:

Główny obiekt rejestru, zawierający wersjonowane dane
identyfikujące i definiujące podmiot medyczny

Kluczowe
atrybuty:

Identyfikator biznesowy: nadany w ramach rejestru niezmienny
identyfikator biznesowy jednoznacznie identyfikujący podmiot
rejestru
Wariant: określony zbiór wartości atrybutów podmiotu

OBIEKT REJESTRU
Opis:

Obiekty podmiotu medycznego podlegający wersjonowaniu.
Wersja obiektu przechowuje obowiązujące w podanym okresie
wartości atrybutów obiektu.

Kluczowe
atrybuty:

Data początku: data początku obowiązywania wersji obiektu,
wyznaczona zgodnie z algorytmem aktualizacji stanu ewidencji
Data kooca: data kooca obowiązywania wersji obiektu; w
przypadku gdy jest to ostatnia wersja – przyjmuje wartośd 999912-31 23:59:59; w przypadku gdy istnieje wersja następna
przyjmuje wartośd daty początku następnej wersji obiektu
pomniejszonej o 1s.

WERYFIKACJA
Opis:

Wynik weryfikacji danych przetworzonej aktualizacji w zakresie
zgodności ze słownikami, rejestrami referencyjnymi i
wewnętrznymi regułami jakości danych rejestru medycznego.

Kluczowe
atrybuty:

Wynik weryfikacji: flaga bitowa informująca o zgodności: ze
słownikami, rejestrami referencyjnymi, wewnętrznymi regułami
jakości danych rejestru medycznego

IDENTYFIKACJA
Opis:

Ścieżka identyfikacji danych przetworzonej aktualizacji
informująca o sposobie dowiązania aktualizacji do stanów
rejestru.

Kluczowe
atrybuty:

Ścieżka identyfikacji: sposób zidentyfikowania aktualizacji z
danymi rejestru
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LOG SLA
Opis:

Log realizacji usług (zdefiniowanych w katalogu usług rejestru) w
zakresie parametrów uzgodnionych w SLA.
W logu odpisują się zakooczone sukcesem transakcje.

Kluczowe
atrybuty:

Globalny identyfikator transakcji: unikalny identyfikator
transakcji w ramach której realizowana jest obsługa dane usługi
Data zdarzenia: data zalogowania zdarzenia w logu
Data rozpoczęcia: data rozpoczęcia realizacji usługi
Data zakooczenia: data zakooczenia realizacji usługi
Czas realizacji: czas realizacji usługi

LOG AUDYTU
Opis:

Log realizacji usług (zdefiniowanych w katalogu usług rejestru) w
zakresie rozliczalności użytkowników rejestru.

Kluczowe
atrybuty:

Globalny identyfikator transakcji: unikalny identyfikator
transakcji w ramach której realizowana jest obsługa dane usługi
Użytkownik: Identyfikator użytkownika rejestru medycznego
Parametry: Parametry wywołania usługi rejestru medycznego
Rezultat: Rezultat wykonania usługi
Wyjątek: Wyjątek występujący w realizacji usługi

3.2.3.3. Wytyczne dla modelu danych podmiotowego rejestru medycznego
W1: Przetworzenia aktualizacji wymaga wyznaczenia okresu obowiązywania obiektów. Okres
obowiązywania wyznaczany jest na potrzeby obiektów które podlegają wersjonowaniu.
Początek okresu obowiązywania wersji danych obiektów wyznaczany jest na podstawie
danych (dat) w komunikacie aktualizującym przekazanym do rejestru medycznego.
Koniec obowiązywania wersji danych obiektu zależny jest od wersji obiektów znajdujących
się już w rejestrze:
 W przypadku gdy nanoszona jest pierwsza wersja danych obiektu jako koniec
okresu obowiązywania przyjmuje się datę „9999-12-31 23:59:59”.
 W przypadku gdy obiekt posiada już wersje następujące po dacie początku okresu
obowiązywania zapisywanej wersji - data kooca okresu obowiązywania wersji
obiektu zostanie ustalona w oparciu o datę początku obowiązywania istniejącej
(następnej) wersji.
W2: Okresy wyznaczające wersje obiektów i stany rejestru będą spójne (data kooca
obowiązywania poprzednika + 1 s = data początku obowiązywania następnika).
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W3: Każdorazowo utworzenie nowej wersji dowolnego wersjonowanego obiektu w rejestrze
medycznym skutkuje również utworzeniem nowej wersji danych dla obiektu PODMIOT.
W4: Dopuszcza się utworzenie kilku stanów w rejestrze jako efekt naniesienia jednej
Aktualizacji w przypadku gdy powoływanych jest wiele obiektów rejestru z różnymi datami
biznesowymi.
W5: W Celu poprawienia jakości identyfikacji/weryfikacji/wyszukiwania danych w rejestrze,
zakłada się realizację procesu standaryzacji kluczowych atrybutów rejestru. Wyniki procesu
standaryzacji przechowywane są w strukturach bazy danych rejestru medycznego oraz
wchodzą w skład definicji indeksów optymalizujących wyszukiwanie danych.
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3.3. Wytyczne dotyczące interoperacyjności
systemów rejestrów i ich testowania
Wytyczne dotyczące interoperacyjności systemów rejestrów podano w następujących
elementach:


Opis wzorca architektonicznego wspierającego interoperacyjnośd.



Opracowanie powiązao
paostwowych.



Wymagania dla interoperacyjności w warstwie danych specyficzne dla aplikacji typu
rejestr.

z

modelem

interoperacyjności

innymi

rejestrów

Wytyczne dotyczące testowania interoperacyjności systemów rejestrów wskazywad będą
zalecane podejście w obszarze:


Infrastruktury niezbędnej do testowania złożonych rozwiązao integracyjnych.



Zagadnieo organizacyjnych testowania.



Wsparcia narzędziowego testowania interoperacyjności.

Ponadto zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności rozwiązania z zakresu interoperacyjności powinny byc stosowane na
poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.
Interoperacyjnośd na poziomie organizacyjnym osiągana będzie przez:
 informowanie przez gestorów rejestrów o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym
serwisów usług realizowanych przez rejestry,
 publikowanie powyższych informacji w miejscu wskazanym przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji,
 stosowanie uzgodnionych i opublikowanych na ePUAP przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji, rekomendacji dotyczących rozwiązao na poziomie
semantycznym i technologicznym, innych niż wynikające z obowiązujących przepisów
prawa, wypracowanych w jawnym i otwartym procesie uzgodnieo z możliwie
szerokim gronem interesariuszy,
 standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem potrzeb wynikających z
informatyzacji gestora,
 publikowanie i uaktualnianie przez gestora, w Biuletynie Informacji Publicznej,
opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw na drodze elektronicznej z
zakresu jego właściwości.
Interoperacyjnośd na poziomie semantycznym osiągana będzie w szczególności przez:
 stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach,
określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz w rekomendacjach
ministra właściwego do spraw informatyzacji publikowanych na ePUAP;
 stosowanie w rejestrach prowadzonych przez gestorów odwołao w zakresie
niezbędnym do realizacji zadao do rejestrów zawierających dane referencyjne, w
szczególności określonych w punkcie 3.2.2 niniejszej Architektury Referencyjnej.
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Interoperacyjnośd na poziomie technologicznym osiągana będzie w szczególności poprzez:
 stosowanie rozwiązao zawartych w przepisach Krajowych Ram Interioperacyjności
oraz w niniejszym dokumencie Architektury Referencyjnej;
 stosowanie odrębnych regulacji, a w przypadku ich braku norm krajowych, norm Unii
Europejskiej, norm międzynarodowych, a także rekomendacji publikowanych przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji lub standardów uznanych w drodze
dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

3.3.1. Architektura zorientowana na usługi
Architektura rozwiązania będzie zgodna z architekturą zorientowaną na usługi (SOA).
W architekturze takiej poszczególne funkcjonalności systemów informatycznych są tworzone
i udostępniane jako interoperacyjne usługi, które są dalej wykorzystywane i grupowane
w celu wsparcia realizacji procesów biznesowych. Kluczowym elementem architektury
zorientowanej na usługi jest infrastruktura informatyczna pozwalająca na wymianę danych
pomiędzy poszczególnymi aplikacjami wspierającymi realizację procesów biznesowych.
Podstawową cechą architektury zorientowanej na usługi jest integracja, winna ona
integrowad: procesy, ludzi i dane (informacje). Głównymi elementami takiej architektury
winny byd:
 Platforma Wymiany Dokumentów – platforma bazująca na rolach, udostępniająca w
sposób zunifikowane wszystkie funkcjonalności udostępnianie przez aplikacje.
 Szyna usługowa – umożliwia połączenie wszystkich aplikacji. Dodatkową funkcjonalnością
będzie zarządzanie procesami informacyjnymi (BPM – Business Process Management), w
celu zapewnienia monitoringu i ciągłości działania.
 Repozytorium usług – platforma utrzymująca wszystkie informacje dotyczące usług
informacyjnych, które będą wykorzystywane w projektowanym rozwiązaniu.
 Narzędzia do modelowania procesów informacyjnych i komponowania usług –
umożliwiają modelowanie procesów i łączenie usług dostarczanych przez wdrażane
rozwiązania, usług zewnętrznych i interakcji z użytkownikami w celu wsparcia realizacji
procesów.
 Repozytorium danych podstawowych – platforma służąca do zarządzania danymi
podstawowymi.
Wszystkie wewnętrzne elementy składające się na System Informacyjny Ochrony Zdrowia
będą połączone ze sobą szyną usługową ESB (Enterprise Service Bus).
Umożliwi ona dostęp do usług świadczonych przez wszystkie części systemu przy
zapewnieniu jednolitości i bezpieczeostwa mechanizmów komunikacyjnych.
Implementacja szyny ESB zapewni elastycznośd i skalowalnośd całego rozwiązania, m.in.
dzięki minimalizacji liczby bezpośrednich interfejsów między poszczególnymi systemami. W
niektórych przypadkach, przewiduje się możliwośd bezpośrednich połączeo niektórych
systemów z bazami danych i rejestrami (z pominięciem szyny usług).
W ramach szyny usług zostaną zrealizowane adaptery umożliwiające wymianę danych z
innymi systemami, w tym zapewniające m.in. obsługę wyciągów z rejestrów zewnętrznych.
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Wymagania dla architektury
referencyjnej

Na poziomie architektury platformy zostanie zapewniona niezbędna elastycznośd.
Szyna usług zapewni luźne powiązania (ang. loose coupling) elementów systemu
informatycznego. Pozwoli na rozszerzanie, przemieszczanie lub podmienianie usług bez
przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji.
W miarę rozwoju potrzeb biznesowych możliwe będzie dodawanie nowych funkcji
biznesowych w oparciu o istniejące lub nowe usługi, bez konieczności ingerencji w
architekturę rozwiązao.

3.3.2. Zgodność z ePUAP i rejestrami referencyjnymi
3.3.2.1. Interfejs udostępniania danych przedsiębiorcom
Dane z rejestrów powinny byd dostępne poprzez punkt dostępowy – Katalog usług ePUAP,
dla wszystkich rejestrów.
Użytkownik, po dokonaniu identyfikacji za pomocą profilu zaufanego, uzyska taki dostęp do
usług z rejestrów, do jakiego jest uprawniony.
Użytkownik za pomocą katalogu usług wybierze rejestr, który go interesuje i zdefiniuje zakres
danych go interesujących, a następnie wykona operację, do której jest uprawniony.
3.3.2.2. Integracja z rejestrami referencyjnymi
Podczas wprowadzania danych do formularza wniosku do rejestru powinno byd możliwe
uzgodnienie danych z rejestrami referencyjnymi takimi, jak: KRS, TERYT, PESEL, KEP.
Zapis danych do bazy jest realizowany po zakooczeniu procesu uzgodnieo.
W tym celu wymagany jest dostęp do usług ww. rejestrów referencyjnych udostępniających
dane.
Wzajemne

relacje

poszczególnych

rejestrów

określono
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Lp
.

Nazwa
rejestru

1

2

1.

Centralny
Rejestr
Lekarzy

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

3
Istnieje w stanie
dobrym/ NIL

4

Zapotrzebowanie na usługi obce

5

Istnieje w
Wykaz personelu
stanie dobrym/ medycznego dla
OIL
SIOZ,
Poświadczenie
PWZ

6

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze
7
8

Rejestr Wydanych Świadectw Lekarskich po
RCR
złożeniu Lekarskiego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Paostwowego (RWŚ),
PESEL
Rejestr Lekarzy Uprawnionych do wystawiania
zwolnieo Lekarskich-ZUS
Rejestr Lekarzy Uprawnionych do wystawiania
Recept Lekarskich-NFZ
Rejestr Lekarzy Uprawnionych do Badao
Kierowców-Wojewoda
Rejestr Lekarzy Orzekających o Chorobach
Zawodowych
Rejestr Lekarzy Sprawujących Profilaktyczną
Opiekę nad Pracującymi – WojOśrMedPracy
SRK-Dziedziny medyczne

MZ10A

Uwagi

9
Brak mechanizmów
wymuszających
aktualizację danych
o miejscu pracy oraz
o śmierci.
Inne procedury dla
Lekarza Unijnego a
inne dla Lekarza z
Krajów Trzecich,
Problemy: główne
miejsce
wykonywania
zawodu – brak
danych
Powiązania pożądane
ale nie realizowane:
Rejestr nadanych
tytułów profesora
zwyczajnego przy
KRM
Przekazywanie
informacji o nadaniu
tytułu doktora nauk
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

Zapotrzebowanie na usługi obce

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

Uwagi

medycznych /
doktora
habilitowanego
z dziedzin lekarskich
(instytuty i uczelnie)
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Lp
.

2.

3.

4.

Nazwa
rejestru

1. Rejestr
Indywidualn
ych Praktyk
Lekarskich;
2. Rejestr
Specjalistycz
nych
Praktyk
Lekarskich;
3. Rejestr
Grupowych
Praktyk
Lekarskich;
Centralny
Rejestr
Pielęgniarek
i Położnych

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

Zapotrzebowanie na usługi obce

Aktualny Statyst
Uwagi
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze
RL
Przewidywane
utworzenie rejestru
podmiotów
prowadzących
działalnośd leczniczą
(Wojewoda).

Nie istnieje rejestr Istnieje system
centralny
w okręgu/ OIL

Wykaz
Centralny Rejestr Lekarzy,
Świadczeniodaw RWŚ, RZOZ, KRS, PESEL, KEP
ców, GUS-baza
EDziałGosp
jedn.stat.

Istnieje w stanie
dobrym/ NIPiPŁ

Istnieje system
w okręgu/
OIPiPŁ

Wykaz personelu
medycznego dla
SIOZ,
Poświadczenie
PWZ

RCW

1. Rejestr
Istnieje w stanie
Indywidualn dobrym/ NIPiPŁ
ych Praktyk
Pielęgniarek

Istnieje system
w okręgu/
OIPiPŁ

Wykaz
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych,
Świadczeniodaw RZOZ, KRS, PESEL, KEP
ców, GUS-baza
EDziałGosp
jedn. stat.

RCW
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MZ10B

Braki w migracji
danych z
poprzedniej wersji
do aktualnej wersji.
Braki mechanizmów
wymuszających
aktualizację danych
o miejscu pracy i o
śmierci.
Przewidywane
utworzenie rejestru
podmiotów
prowadzących
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Lp
.

5.

6.

Nazwa
rejestru

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

i Położnych;
2. Rejestr
Specjalistycz
nych
Praktyk
Pielęgniarek
i Położnych;
3. Rejestr
Grupowych
Praktyk
Pielęgniarek
i Położnych
Rejestr
MS Access/ KRDL
Diagnostów
Laboratoryj
nych

RZOZ

Wymagania dla architektury
referencyjnej
Zapotrzebowanie na usługi obce

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

Uwagi

działalnośd leczniczą
(Wojewoda).
Zalecane jest
uzupełnianie danych
w rejestrze
centralnym przez
wszystkie jednostki.

-

System wzorcowy Wojewodowie
sprawnie

Wykaz personelu
medycznego dla
SIOZ,
Poświadczenie o
PWZ dla
diagnosty lab.,
RZOZ

Powiadomienie o podjęciu pracy przez
diagnostę w Laboratorium po zarejestrowaniu
laboratorium w Rejestrze Laboratoriów
Diagnostycznych, PESEL
Centralny Rejestr Lekarzy - skreślenia

Wykaz ZOZ,
Wykaz usług
danego

Powiadamianie o zawieszeniu działalności
RCW
gospodarczej lub zamknięciu - uruchomi–
proces wykreślenia z rejestru. KRS, KEP, REGON,
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MZ10 Baza MS Access nie
nadaje się jako
-D
źródło danych dla
szyny ESB. Istnieje
potrzeba stworzenia
systemu CR. Łatwa
migracja danych.
Brak mechanizmu
wymuszającego
aktualizację danych
w rej.
Zintegrowany z
systemem SRK w
zakresie kodów
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

działający/ Wojew

Zapotrzebowanie na usługi obce

medycznych ZOZ, SRK-zintegr, EDG
Wykaz Sw.,
CRL, CRPiP, CRZM, RDL, RF - PWZ
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Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

Uwagi

resortowych
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

7.

Rejestr
Plik MS Excel/ MZ
Jednostek
Ratownictw
a
Medyczneg
o

Plik MS Excel/
Wojewoda

8.

Rejestr
Aptek
Ogólnodost
ępnych,
Aptek
Szpitalnych i
Punktów
Aptecznych
(Wykaz)

Różne sposoby GUS, NFZ
(w zależności
od
województwa):
Pliki MS Excel,
MS EXCEL
konwertowane
na PDF,
dokumenty
HTML umieszczane na
stronie WWW.
Wojewódzkie
Inspektoraty
Inspekcji
Farmaceutyczn
ej (WIIF)

9.

9.1 Rejestr System Centralny
Produktów

GIF konsoliduje
linki do stron
prezentujących
Rejestry aptek
prowadzących
sprzedaż
wysyłkową z
poszczególnych
WIIF

--

Zapotrzebowanie na usługi obce

Wykaz
1. RZOZ.
Świadczeniodaw 2. Plan w jedn.samorz.na podst RZOZ.
ców
3. Podpisanie umowy z NFZ na rok

Rejestr Zezwoleo na Prowadzenie Aptek

Wykaz

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

Aktualny Statyst
Uwagi
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze
RL
ZD4
Potrzebny centralny
system i centralny
rejestr: Informacyjny
System
Wspomagania
Ratownictwa
Medycznego
RL

RC
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ZD5

Potrzebny centralny
system i centralny
rejestr.

Potrzebna
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Leczniczych
Dopuszczon
ych do
Obrotu na
terytorium
Rzeczyposp
olitej
Polskiej
9.2 Rejestr
Wyrobów
medycznych
będących w
obrocie

10. Wykaz
Refundowa
nych
Produktów
Leczniczych
i Wyrobów
medycznych
11. Rejestr
Jednostek
współpracuj
ących z

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

na DB2/ URPL

System Centralny
MS Access+MS
SQL/ URPL

Plik Excel/ MZ
publikowane jako
rozporządzenie
Ministra Zdrowia w
postaci PDF

Zapotrzebowanie na usługi obce

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

Produktów
Leczniczych
Dopuszczonych
do Obrotu
Wykaz wyrobów
medycznych
będących w
obrocie, GIF

przebudowa
systemu w związku
ze zmianami
organizacyjnymi oraz
z zapotrzebowaniem
na zasilanie
Centralnego Rejestru
Produktów
Leczniczych raz
dziennie. W obecnej
wersji systemu brak
istotnych atrybutów
dla Centralnego
Rejestru Produktów
Leczniczych.

NFZ, GIF

Plik/Wojewoda Wykaz jednostek Informacyjny System Wspomagania
współpracującyc Ratownictwa Medycznego
h

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

Uwagi
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RC

Funkcjonalnośd
warto osadzid w
środowisku CRPL

RL

Ewidencja
prowadzona przez
wojewodów.*
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Systemem
Ratownictw
a
Medyczneg
o
12. Centralny
Rejestr
Sprzeciwów
na
Pobranie
Komórek,
Tkanek i
Narządów
ze Zwłok
Ludzkich
13. Centralny
Wykaz
Świadczenio
dawców
14. Centralna
Baza Umów

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

Udostępnienie
info czy jest
sprzeciw

Razem z
PESEL/Centrum
OrganizacyjnoKoordynacyjne do
Spraw
Transplantacji
„Poltransplant

System/ NFZ

System/ NFZ

System/ NFZ

System/ NFZ

15. Centralne
System/ NFZ
Zasoby
Słownikowe
NFZ
16. Centralny
System/ NFZ

Zapotrzebowanie na usługi obce

PESEL
Rejestry prowadzone przez „Poltransplant”:
 Rejestr Osób Uprawnionych do uzyskania
odpowiedzi z CRS
 Listy oczekujących na przeszczep
 Rejestr Przeszczepieo
 Rejestr Żywych Dawców

Centralny Wykaz Centralna Baza Umów - NFZ
Świadczeniodaw
ców, RZOZ,

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

RC

Uwagi

Podejmowano próby
rozbicia z PESEL, aby
udostępnid rejestr
bezpośrednio w
Poltransplant

RC

RZOZ, RPL, RPPiP, CRL (recepty pro autor), KRS,
EWD, KEP

RC
RC

Centralny Wykaz ZUS, wniosek do NFZ
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Lp
.

Nazwa
rejestru

Wymagania dla architektury
referencyjnej

System centralny/ System lokalny/ Usługi z rejestru
Kto udostępnia
Kto prowadzi
rejestr
rejestr

Wykaz
Ubezpieczo
nych
17. Rejestr
brak / NIL
Farmaceutó
w
18. Rejestr
Zawodów
medycznych
19. Centralny
Brak
Rejestr
Płatników
20. Rejestr
Systemów
Kodowania i
Klasyfikacji
Statystyki
Resortowej

Zapotrzebowanie na usługi obce

Aktualny Statyst
model
yki
rejestru bazują
ce na
rejestr
ze

Ubezpieczonych

System
lokalny/ORA

WIF-PWZ

Uwagi

analizę źródeł
danych poza ZUS:
Krus, mundurowi,
unijne,
PESEL, RŚW,

RL

PWZ

Prototyp MJ*

RC

Wykaz kodów
resortowych
Odpowiedź na
zapytanie o kod
resortowy
GUS, NFZ

RC

Tabela 2. Relacje pomiędzy podmiotowymi rejestrami medycznymi i rejestrami referencyjnymi
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Wymagania dla architektury
referencyjnej

3.3.3. Testowanie interoperacyjności
Architektura rozwiązania ma zapewnid możliwośd niezależnego rozwijania komponentów
systemu w taki sposób, aby przy zachowaniu wymaganych standardów całośd rozwiązania
działała zgodnie z postawionymi celami.
3.3.3.1. Wymagania infrastrukturalne i organizacyjne
Architektura rozwiązania powinna zapewniad:
 środowisko rozwojowe – w którym przeprowadzane są odpowiednie konfiguracje i
ustawienia wdrażanych systemów,
 środowisko testowe i zapewnienia jakości – w którym testowane będą wdrażane
rozwiązania, jak również będą akceptowane funkcjonalności,
 środowisko produkcyjne – środowisko docelowe.
Również w tych środowiskach zapewniony będzie rozdział uprawnieo.
Odseparowad należy odpowiedzialnośd osób, które tworzą rozwiązanie (konsultanci,
programiści, inni), osób, które będą akceptowad wdrażane rozwiązania, jak również
uprawnienia osób, które będą pracowały z wykorzystaniem systemu.
3.3.3.2. Model testowania
Testy interoperacyjności komponentów oprogramowania prowadzone będą na poprzez
weryfikację zgodności usług testowanych systemów w następujących aspektach:
 Zgodnośd z przyjętymi standardami (patrz standardy interoperacyjności) – usługa musi
byd wywoływana i zwracad wyniki zgodnie z odpowiednim modelem SOA (xml, xsd, wsdl)
 Spełnienie wymagao wydajnościowych – komponenty poprzez swoje czasy reakcji nie
mogą się nawzajem blokowad
 Merytoryczna poprawnośd
Należy przyjąd ograniczenie, że nie w każdym przypadku możliwe będzie zestawienie
kompletnego środowiska testowego składającego się ze wszystkich współpracujących w
procesach biznesowych komponentów.
W takich przypadkach w procesie testowania wykorzystywane będą:
 Funkcjonalności szyny integracyjnej pozwalające na testowe uruchomienie dowolnej
usługi systemu
 Zaślepki programowe dla usług – proste programy posadowione na testowej instancji
szyny ESB pozwalające na przyjęcie wywołania operacji usługi i zadeklarowanie jakie
wyniki testowe usługa ma zwracad.
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Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rysunek 93. Referencyjny model testów podmiotowego rejestru medycznego

W modelu testów podmiotowego rejestru medycznego wyodrębniono 2 główne grupy
testów:
 Służące zapewnieniu jakości produkcji: realizowane zgodnie z cyklem wytwórczym dla
danego rejestru podmiotowego, mające na celu zapewnienie jakości wytwarzanym
produktom, m.in.:
o Testy Modułowe: testy realizowane na etapie produkcji oprogramowania
mające na celu zapewnienie jakości opracowywanego komponentu
o Testy Wewnętrzne: testy realizowane na etapie testów oprogramowania
mające na celu zweryfikowanie poprawności realizacji wymagao
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla danego produktu.
o Testy Integracji: testy realizowane na etapie testów oprogramowania mające
na celu zweryfikowanie spójności testowanego produktu z pozostałymi
elementami rozwiązania będącymi w gestii Dostawcy.
 Służące odbiorowi i wdrożeniu rozwiązania:
o Testy Akceptacyjne: testy realizowane wraz z Zamawiającym zgodnie z
uzgodnionym Planem Testów Akceptacyjnych – mające na celu
zweryfikowanie możliwości odbioru produktu.
o Testy Integracyjne: testy realizowane w środowisku integracyjnym
(angażującym inne produkty/systemy z którymi produkt powinien się
integrowad) mające na celu zweryfikowanie możliwości wdrożenia produktu.
W realizację Testów Integracyjnych zaangażowani są Dostawcy integrujących
się rozwiązao oraz Zamawiający tych rozwiązao. Szczególne znaczenie w
przypadku tego typu przedsięwzięd nabiera uzgodnienie zakresu i sposobu
przeprowadzenia testów (pomiędzy wszystkimi Interesariuszami testów
integracyjnych) oraz ustalenie zadao stojących przed wszystkimi stronami w
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procesie przygotowania testów (np. zapewnienie odpowiedniego środowiska
testowego, przygotowanie danych, logistyka, harmonogram).
W ramach każdej z wymienionych powyżej grup (w szczególności w zakresie Testów
Integracyjnych) opracowywany jest zestaw Podproduktów zgodny z poniższym modelem:

Rysunek 94. Model Testów Integracyjnych

3.3.3.3. Testowanie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności
Testowanie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności przebiegad będzie poprzez
przeglądy architektury konkretnego rejestru z architekturą referencyjną rejestrów, w trzech
poziomach.
Interoperacyjnośd na poziomie organizacyjnym testowana będzie poprzez:
 weryfikację dostępności informacji o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym
serwisów usług realizowanych przez rejestry, w tym w Biuletynie Informacji
Publicznej gestora,
 weryfikację, czy w miejscu wskazanym przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji znajdują się aktualne dokumenty,
 przeglądy architektoniczne uwzględniające weryfikację zgodności z opublikowanymi
na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, rekomendacjami
dotyczących rozwiązao na poziomie semantycznym i technologicznym, innymi niż
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
 weryfikację dostępności w Biuletynie Informacji Publicznej gestora, opisów procedur
obowiązujących przy załatwianiu spraw na drodze elektronicznej z zakresu jego
właściwości.
Interoperacyjnośd na poziomie semantycznym testowana będzie poprzez:
 weryfikację zgodności stosowanych struktur danych i znaczenia danych zawartych w
tych strukturach ze strukturami określonymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności
oraz w rekomendacjach ministra właściwego do spraw informatyzacji publikowanych
na ePUAP;
 weryfikację zgodności stosowania w prowadzonych rejestrach odwołao w zakresie
niezbędnym do realizacji zadao do rejestrów zawierających dane referencyjne, w
szczególności określonych w punkcie 3.2.2 niniejszej Architektury Referencyjnej.
Interoperacyjnośd na poziomie technologicznym testowana będzie poprzez weryfikację
zgodności systemu rejestrowego z rozwiązaniami zawartych w przepisach Krajowych Ram
Interioperacyjności oraz w niniejszym dokumencie Architektury Referencyjnej;
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3.3.4. Interoperacyjność w warstwie danych
Architektura zorientowana na usługi zapewnia interoperacyjnośd na poziomie technicznym.
Jednakże nawet prawidłowe wdrożenia zgodne z modelem SOA nie zapewniają pełnej
interoperacyjności dla danych. Schematy danych komunikatów (xsd) nie są na tyle szczelne
aby rozwiązywad takie problemy jak:
 spójnośd i kompletnośd referencyjna obiektów biznesowych – zapewnienie, że w systemie
dla przekazywanych w komunikatach obiektów informacyjnych będą istniały inne obiekty
z nimi powiązane niezbędne do poprawnego przetworzenia transakcji.
 interoperacyjnośd semantyczna – zapewnienie, że dane będą jednakowo interpretowane
przez wszystkie współpracujące systemy.
 interoperacyjnośd trans graniczna – zapewnienie, że dane będą wymieniane i prawidłowo
interpretowane przez systemy współpracujące zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej
o innych językach i uregulowaniach prawnych.
Dla przybliżenia do spełnienia wymagao interoperacyjności architektura danych będzie
zawierad dodatkowe wytyczne w zakresie:
 określenia krytycznych wymagao jakościowych dla operacyjnej niezawodności danych
przetwarzanych w rejestrach
 wskazanie wytycznych do stosowania słowników kluczowych kodów dla rejestrów
 określenie rekomendacji sposobu rozszerzalności modelu danych i komunikatów na inne
wersje językowe oraz wskazanie obowiązujących słowników terminów medycznych
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3.4. Wytyczne dotyczące modelu aplikacji dla
podmiotowych rejestrów medycznych
Wytyczne dla modelu aplikacji rejestrów podzielono na dwie grupy.
 Wytyczne dla budowy aplikacji rejestrów – stosowane w takich przypadkach gdzie nie
istnieją rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie rejestru oraz w takich, gdzie
podjęta zostanie decyzja o wymianie systemu wspierające prowadzenie rejestru na nowy.
 Wytyczne dla budowy adapterów dostosowujących aplikację rejestru do modelu wymiany
danych zapewniającego interoperacyjnośd – stosowane dla aplikacji istniejących, które
pozostaną w eksploatacji.
Poszczególne elementów architektury rozwiązania w warstwie aplikacji, przedstawiane będą
w podziale na następujące grupy:
 Aplikacje prezentacji – aplikacje udostępniające funkcjonalności wdrażanego rozwiązania
jego użytkownikom. Podzielono zostaną na kolejne dwie podgrupy:
o Aplikacje prezentacji w ramach rozwiązania platformy,
o Aplikacje prezentacji zewnętrzne – rozumiane jako zewnętrzne systemy
informatyczne korzystające z usług platformy.
 Aplikacje logiki biznesowej – aplikacje realizujące funkcjonalności wdrażanego
rozwiązania i udostępniające je poprzez aplikacje prezentacji użytkownikom. Podzielono
je na kolejne dwie podgrupy:
o Aplikacje logiki biznesowej w ramach rozwiązania – wdrażane w ramach
platformy,
o Aplikacje logiki biznesowej zewnętrzne – rozumiane jako zewnętrzne systemy
informatyczne, z których usług korzystad będzie platforma.
 Aplikacje integracyjne – w tej grupie opisane będą aplikacje odpowiadające za połączenie
aplikacji prezentacji i logiki biznesowej wraz z odpowiednim powiązaniem aplikacji
zewnętrznych, które dostarczają bądź otrzymują dane z projektowanego rozwiązania. W
ramach tej grupy są również wykorzystywane aplikacje monitorowania ciągłości procesów
informacyjnych.

3.4.1. Model aplikacji i usług
W ramach Modelu aplikacji i usług powołano aplikacje i usługi realizujące funkcjonalności
zidentyfikowane w ramach modelu przypadków użycia.
W trakcie opisu modelu wykorzystano:
 diagram pakietów: w celu zidentyfikowania kluczowych aplikacji podmiotowego rejestru
medycznego; diagram pakietów przedstawia organizację elementów modelu (aplikacji i
usług) w pakiety oraz identyfikuje zależności pomiędzy nimi, takie jak import/extension.
 diagram współpracy: za pomocą diagramu współpracy ilustrowane jest współdziałanie
zidentyfikowanych usług generycznych podmiotowego rejestru medycznego.
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 diagram przebiegu czasowego: za pomocą diagramu uszczegółowione są założenia
dotyczące realizacji usług w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
3.4.1.1. Model usług podmiotowych rejestrów medycznych

Rysunek 95. Model Usług rejestru medycznego

Usługi podmiotowych rejestrów medycznych udostępnione za pomocą interfejsu usług
sieciowych.
Uszczegółowienie modelu usług znajduje się w rozdziale 2.5 w ramach którego
przedstawiane są zdefiniowane w ramach opracowania pliki WSDL specyfikujące
zidentyfikowane usługi oraz ich operacje.
1. Usługa Aktualizuj Rejestr: usługa sieciowa rejestru medycznego umożliwiająca
synchroniczną aktualizację stanu rejestru. W ramach usługi realizowane są poniższe
operacje:
1.1. Dodaj Wpis: operacja danego rejestru medycznego umożliwiająca dodanie wpisu w
rejestrze medycznym:
1.1.1. W danych wejściowych przekazywane są dane aktualizacji umożliwiające
utworzenie wpisów w rejestrze
1.1.2. W danych wyjściowych zwracany jest raport podsumowujący naniesienie na
stan rejestru przekazanej aktualizacji
1.2. Modyfikuj Wpis: operacja rejestru medycznego umożliwiająca modyfikację rejestru
w zakresie przekazanych wcześniej aktualizacji (deaktywacja stanów
modyfikowanych, utworzenie stanów wynikających z modyfikacji)
1.2.1. W danych wejściowych przekazywane są dane aktualizacji umożliwiające
zidentyfikowanie modyfikowanych obiektów i utworzenie ich nowych
(zmodyfikowanych) wersji
1.2.2. W danych wyjściowych przekazywany jest raport podsumowujący naniesienie
na stan rejestru przekazanej aktualizacji
1.3. Usuo Wpis: operacja danego rejestru medycznego umożliwiająca deaktywację stanu
rejestru (stan obowiązujący to usunięty):
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1.3.1. W danych wejściowych przekazywane są dane aktualizacji umożliwiające
zidentyfikowanie istniejących obiektów rejestru i ich deaktywacja (utworzenie
nowych wersji o statusie „nieaktywne”).
1.3.2. W danych wyjściowych przekazywany jest raport podsumowujący naniesienie
aktualizacji na stan rejestru
1.4. Anuluj Wpis: operacja danego rejestru medycznego umożliwiająca usunięcie
pomyłkowo wprowadzonych wpisów
1.4.1. W danych wejściowych: przekazywane są dane aktualizacji umożliwiające
zidentyfikowanie istniejących obiektów rejestru i ich usunięcie
1.4.2. W danych wyjściowych: przekazywany jest raport podsumowujący naniesienie
aktualizacji na stan rejestru
2. Usługa Udostępnij Rejestr: usługa sieciowa umożliwiająca udostępnianie danych
podmiotowego rejestru medycznego. W ramach usługi realizowane są poniższe operacje:
2.1. Operacja Udostępnij Rejestr: operacja umożliwiająca wyszukanie wpisu lub grupy
wpisów w rejestrze oraz udostępnienie zidentyfikowanych danych rejestru.
2.1.1. W danych wejściowych przekazywane są kryteria zapytania wraz z
datą/okresem objętym wyszukiwaniem oraz istnieje możliwośd określenia
zakresu danych rejestru którymi zainteresowany jest żądający udostępnienia.
2.1.2. W danych wyjściowych udostępniany jest wynik przeszukania rejestru
medycznego, dołączone są ewentualnie wyszukane dane w zakresie dostępnym
w rejestrze i zgodnym z zakresem żądania udostępnienia.
2.2. Weryfikuj z rejestrem: operacja umożliwiająca uzyskanie informacji o zgodności
przekazanych w wywołaniu danych z podmiotowym rejestrem medycznym.
2.2.1. W danych wejściowych przekazywane są dane o których weryfikację z
zawartością rejestru wnioskuje żądający – wraz z określeniem daty na jaką
weryfikacja ma zostad zrealizowana.
2.2.2. W danych wyjściowych przekazywany jest wynik weryfikacji: pozytywna /
negatywna
2.3. Udostępnij wypis: operacja umożliwiająca udostępnienie danych wymaganych dla
wypisu danego rejestru medycznego
2.3.1. W danych wejściowych przekazywana jest informacja o dacie na którą mają
zostad wyszukane dane w rejestrze
2.3.2. W danych wyjściowych przekazywane są dane pozyskane z rejestru
medycznego aktywne na datę z żądania w zakresie zgodnym z żądaniem
2.4. Udostępnij subskrypcję: operacja umożliwiająca udostępnienie wygenerowanego
ekstraktu danych rejestru zgodnie z kryteriami określonymi w zamówieniu
subskrypcji.
2.4.1. W danych wejściowych przekazywana jest informacja o identyfikatorze
subskrypcji dla której zrealizowane będzie udostępnienie
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2.4.2. W danych wyjściowych udostępniana jest możliwośd ściągnięcia ekstraktu
danych: przekazywany jest unikalny link do repozytorium subskrypcji rejestru
medycznego
3. Obsłuż niezgodnośd rejestru: usług sieciowa rejestru medycznego umożliwiająca
wyjaśnienie błędów/reklamacji/nieścisłości w rejestrze medycznym. W ramach usługi
realizowane są poniższe operacje:
3.1. Przyjmij niezgodnośd: operacja umożliwiająca przyjęcie niezgodności przekazanej
przez Użytkownika rejestru medycznego
3.1.1. W danych wejściowych przekazywane są dane obiektów rejestru medycznego
umożliwiające identyfikację wraz z zastrzeżeniami
3.1.2. W danych wyjściowych przekazywany jest raport zawierający wynik przyjęcia
niezgodności do rejestru: identyfikator zgłoszenia niezgodności.
3.2. Pobierz wynik obsługi niezgodności: operacja umożliwiająca udostępnienie przez
rejestr medyczny wyniku obsługi niezgodności w odpowiedzi na zapytanie
wskazujące identyfikator zgłoszenia niezgodności
3.2.1. W danych wejściowych przekazywany jest identyfikator zgłoszenia
niezgodności (uzyskany w wyniku realizacji operacji Przyjmij niezgodnośd)
3.2.2. W danych wyjściowych przekazywane jest podsumowanie obsługi zgłoszenia
niezgodności w rejestrze medycznym: status obsługi i komentarz gestora
rejestru
4. Obsłuż rejestr: zbiór usług sieciowych umożliwiających obsługę wniosków i aktywności
rejestru medycznego.
4.1. Obsługa wniosku rejestru: usługa sieciowa umożliwiających asynchroniczną obsługę
rejestru
medycznego
w
zakresie
wniosków
dotyczących
aktualizacji/udostępnienia/obsługi niezgodności przekazywany do rejestru
medycznego za pośrednictwem Platformy Wymiany Dokumentów. W ramach usługi
realizowane są operacje:
4.1.1. Przekaż wniosek do obsługi: operacja umożliwiająca przekazanie właściwego
z punktu widzenia rejestru medycznego wniosku do obsługi w ramach rejestru
4.1.2. Potwierdź przyjęcie wniosku: operacja umożliwiająca potwierdzenie przyjęcia
po stronie rejestru wniosku przekazanego do obsługi z systemu zewnętrznego
4.1.3. Pobierz wynik obsługi wniosku: operacja umożliwiająca pobranie raportu z
obsługi wniosku
4.1.4. Potwierdź przyjęcie wyniku obsługi wniosku: operacja umożliwiająca
potwierdzenie odbioru raportu z wyniku obsługi wniosku
4.1.5. Sprawdź status obsługi wniosku: operacja umożliwiająca zarządzanie
statusem aktywności rejestru medycznego w obszarze platformy P2
4.2. Obsłuż Aktywnośd rejestru: usługa sieciowa umożliwiająca zarządzanie aktywnością
rejestru medycznego w obszarze platformy P2.
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4.2.1. Aktywuj rejestr: operacja umożliwiająca aktywację rejestru w obszarze
platformy P2.
4.2.2. Deaktywuj rejest: operacja umożliwiająca deaktywowanie rejestru w obszarze
platformy P2.
4.2.3. Potwierdź status: operacja umożliwiająca weryfikację aktualnego statusu
aktywności rejestru medycznego w kontekście P2.

3.4.2. Model komponentów
Referencyjny model komponentów rejestru medycznego identyfikuje na wysokim poziomie
wewnętrzne komponentu rejestru medycznego (aplikacje) wraz z zależnościami oraz
wskazuje na zależności z komponentami zewnętrznymi w odniesieniu do rejestru
medycznego, takimi jak Platforma Wymiany Dokumentów, Platforma Zarządzania P2,
Platforma ePUAP.
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Rysunek 96. Model komponentów

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

180

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

Rysunek 97. Model komponentów rejestru medycznego oraz jego otoczenie
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W ramach modelu komponentów uszczegółowiono za pomocą diagramu przebiegu
czasowego realizację usługi w trybie synchronicznym. Zilustrowano przypadek w którym czas
realizacji usługi po stronie danego rejestru medycznego w pewnych szczególnych sytuacjach
może byd zbyt długi w odniesieniu do parametru time-out zdefiniowanego w podsystemie
komunikacyjnym (urządzenia sieciowe, konfiguracja serwerów aplikacyjnych).
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Rysunek 98. Diagram przebiegu czasowego: Realizacja usługi synchronicznej
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3.4.3. Model wdrożenia
Z uwagi na generyczny charakter opracowania, w zakresie modelu wdrożenia opracowano
model naświetlający kontekst wdrożenia rejestru medycznego w otoczeniu systemów
ochrony zdrowia,

Rysunek 99. Model wdrożenia
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Rysunek 100. Diagram wdrożenia: kontekst rejestru medycznego
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3.5. Wytyczne dotyczące jednolitego zestawu usług
medycznych rejestrów podmiotowych
Opis architektury jednolitego zestaw usług systemu rejestrowego składa się z następujących
elementów:
 Opis biznesowy usługi.
 Struktura obiektu komunikatu wejściowego i wyjściowego.
 Lista operacji usługi.
 Opis powiązao technicznych niezbędnych do wywołania usługi.
 Implementacja usługi.

Rysunek 101. Model Usług: pakiety WSDL

3.5.1. Biznesowy opis usługi
Poniżej przedstawiono opisy biznesowe zidentyfikowanych usług gotowe do umieszczenia
w repozytorium ESB
Usługa Aktualizuj Rejestr to usługa sieciowa rejestru medycznego umożliwiająca
synchroniczną aktualizację stanu rejestru medycznego na bazie aktualizacji przekazywanych
w wywołaniu usługi. W ramach usługi realizowane są operacje:
 Dodaj Wpis: operacja rejestru medycznego umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze
medycznym:
 Modyfikuj Wpis: operacja rejestru medycznego umożliwiająca modyfikację rejestru w
zakresie przekazanych wcześniej aktualizacji (deaktywacja stanów modyfikowanych,
utworzenie stanów wynikających z modyfikacji)
 Usuo Wpis: operacja rejestru medycznego umożliwiająca deaktywację stanu rejestru
(stan obowiązujący to usunięty):
 Anuluj Wpis: operacja rejestru medycznego umożliwiająca usunięcie pomyłkowo
wprowadzonych wpisów
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Tabela 3. Biznesowy opis usługi: Aktualizacja rejestru medycznego

Usługa Udostępnij Rejestr to usługa sieciowa umożliwiająca udostępnianie danych rejestru
medycznego. W ramach usługi realizowane są poniższe operacje:
 Udostępnij Rejestr: operacja umożliwiająca wyszukanie wpisu lub grupy wpisów w
rejestrze oraz udostępnienie zidentyfikowanych danych rejestru.
 Weryfikuj z rejestrem: operacja umożliwiająca uzyskanie informacji o zgodności
przekazanych w wywołaniu danych z podmiotowym rejestrem medycznym.
 Udostępnij wypis: operacja umożliwiająca udostępnienie danych wymaganych dla wypisu
danego rejestru medycznego
 Udostępnij subskrypcję: operacja umożliwiająca udostępnienie wygenerowanego
ekstraktu danych rejestru zgodnie z kryteriami określonymi w zamówieniu subskrypcji.
Tabela 4. Biznesowy Opis Usługi: Udostępnienie rejestru medycznego

Obsłuż niezgodnośd rejestru to usługa sieciowa rejestru medycznego umożliwiająca
wyjaśnienie błędów/reklamacji/nieścisłości w rejestrze medycznym. W ramach usługi
realizowane są poniższe operacje:
 Przyjmij niezgodnośd: operacja umożliwiająca przyjęcie niezgodności przekazanej przez
Użytkownika rejestru medycznego
 Pobierz wynik obsługi niezgodności: operacja umożliwiająca udostępnienie przez rejestr
medyczny wyniku obsługi niezgodności w odpowiedzi na zapytanie wskazujące
identyfikator zgłoszenia niezgodności
Tabela 5. Biznesowy Opis Usługi: Obsługa Niezgodności rejestru medycznego

Obsłuż rejestr to zbiór usług sieciowych umożliwiających obsługę wniosków i aktywności
rejestru medycznego:
Obsługa wniosku rejestru: usługa sieciowa umożliwiających asynchroniczną obsługę rejestru
medycznego w zakresie wniosków dotyczących aktualizacji/udostępnienia/obsługi
niezgodności przekazywany do rejestru medycznego za pośrednictwem Platformy Wymiany
Dokumentów. W ramach usługi realizowane są operacje:
 Przekaż wniosek do obsługi: operacja umożliwiająca przekazanie właściwego z punktu
widzenia rejestru medycznego wniosku do obsługi w ramach rejestru
 Potwierdź przyjęcie wniosku: operacja umożliwiająca potwierdzenie przyjęcia po stronie
rejestru wniosku przekazanego do obsługi z systemu zewnętrznego
 Pobierz wynik obsługi wniosku: operacja umożliwiająca pobranie raportu z obsługi
wniosku
 Potwierdź przyjęcie wyniku obsługi wniosku: operacja umożliwiająca potwierdzenie
odbioru raportu z wyniku obsługi wniosku
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 Sprawdź status obsługi wniosku: operacja umożliwiająca zarządzanie statusem
aktywności rejestru medycznego w obszarze platformy P2
Obsłuż Aktywnośd rejestru: usługa sieciowa umożliwiająca zarządzanie aktywnością rejestru
medycznego w obszarze platformy P2.
 Aktywuj rejestr: operacja umożliwiająca aktywację rejestru w obszarze platformy P2.
 Deaktywuj rejest: operacja umożliwiająca deaktywowanie rejestru w obszarze platformy
P2.
 Potwierdź status: operacja umożliwiająca weryfikację aktualnego statusu aktywności
rejestru medycznego w kontekście P2.
Tabela 6. Biznesowy Opis Usługi: Obsługa Wniosków i Statusu rejestru medycznego

3.5.2. Struktura obiektu komunikatu
Struktura komunikatów wejściowych i wyjściowych dla zidentyfikowanych usług budowana
będzie w ramach implementacji danego rejestru medycznego.

3.5.3. Lista operacji usługi
Poniżej przedstawiono zidentyfikowane operacje dla wybranych usług referencyjnego
rejestru medycznego.
class PortTypes
«WSDLportType»
CsiozP2AktRej
+
+
+
+

aktualizujWpisOperation(aktualizujWpisRequest, aktualizujWpisResponse*)
anulujWpisOperation(anulujWpisRequest, anulujWpisResponse*)
dodajWpisOperation(dodajWpisRequest, dodajWpisResponse*)
usunWpisOperation(usunWpisRequest, usunWpisResponse*)

Rysunek 102. Operacje Usługi: Aktualizacja rejestru medycznego

class PortTypes
«WSDLportType»
CsiozP2AktRej
+
+
+
+

udostepnijOdpisOperation(udostepnijOdpisRequest, udostepnijOdpisResponse*)
udostepnijRejestrOperation(udostepnijRejestrRequest, udostepnijRejestrResponse*)
udostepnijSubskrypcjeOperation(udostepnijSubskrypcjeRequest, udostepnijSubskrypcjeResponse*)
weryfikujzRejestremOperation(weryfikujzRejestremRequest, weryfikujzRejestremResponse*)

Rysunek 103. Operacje Usługi: Udostępnienie rejestru medycznego
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class PortTypes
«WSDLportType»
CsiozP2NzgRej
+
+

pobierzWynikObslugiNiezgodnosciOperation(pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRequest, pobierzWynikObslugiNiezgodnosciResponse*)
przyjmijNiezgodnoscOperation(przyjmijNiezgodnoscRequest, przyjmijNiezgodnoscResponse*)

Rysunek 104. Operacje Usługi: Obsługa Niezgodności rejestru medycznego
class PortTypes
«WSDLportType»
CsiozP2PwdRej
+
+
+
+
+
+
+
+

aktywujRejestrOperation(aktywujRejestrRequest, aktywujRejestrResponse*)
deaktywujRejestrOperation(deaktywujRejestrRequest, deaktywujRejestrResponse*)
pobierzWynikObslugiWnioskuOperation(pobierzWynikObslugiWnioskuRequest, pobierzWynikObslugiWnioskuResponse*)
potwierdzPrzyjecieWnioskuOperation(potwierdzPrzyjecieWnioskuRequest, potwierdzPrzyjecieWnioskuResponse*)
potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuOperation(potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRequest, potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuResponse*)
potwierdzStatusRejestruOperation(potwierdzStatusRejestruRequest, potwierdzStatusRejestruResponse*)
przekazWniosekOperation(przekazWniosekRequest, przekazWniosekResponse*)
sprawdzStatusObslugiWnioskuOperation(sprawdzStatusObslugiWnioskuRequest, sprawdzStatusObslugiWnioskuResponse*)

Rysunek 105. Operacje Usługi: Obsługa Wniosków i Status rejestru medycznego

3.5.4. Opis powiązań technicznych
Poniżej przedstawiono specyfikację WSDL dla wybranych usług wraz z opisem powiązao ich
elementów z elementami infrastruktury rejestru.
Wszystkie opracowane WSDL zaimportowane są w repozytorium Enterprise Architect: Model
Aplikacji i Usług / WSDL

Rysunek 106. Model WSDL: Aktualizacja Rejestru

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <wsdl:definitions name="CsiozP2" targetNamespace="urn:csioz:p2:AktRej:1.0"
xmlns:output="urn:csioz:p2:AktRej:output:1.0" xmlns:input="urn:csioz:p2:AktRej:input:1.0"
xmlns:aktrej="urn:csioz:p2:AktRej:1.0" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types />
- <wsdl:message name="dodajWpisRequest">
<wsdl:documentation>Aktualizacja rejestru medycznego nowymi danymi - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="dodajWpis" type="input:dodajWpis" />
</wsdl:message>
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- <wsdl:message name="dodajWpisResponse">
<wsdl:documentation>Aktualizacja rejestru medycznego nowymi danymi - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="dodajWpisRezultat" type="output:dodajWpisRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="aktualizujWpisRequest">
<wsdl:documentation>Modyfikacja rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="aktualizujWpis" type="input:aktualizujWpis" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="aktualizujWpisResponse">
<wsdl:documentation>Modyfikacja rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="aktualizujWpisRezultat" type="output:aktualizujWpisRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="usunWpisRequest">
<wsdl:documentation>Deaktywacja wpisow rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="usunWpis" type="input:usunWpis" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="usunWpisResponse">
<wsdl:documentation>Deaktywacja wpisow rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="usunWpisRezultat" type="output:usunWpisRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="anulujWpisRequest">
<wsdl:documentation>Anulowanie wpisow rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="anulujWpis" type="input:anulujWpis" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="anulujWpisResponse">
<wsdl:documentation>Anulowanie wpisow rejestru medycznego przekazanymi danymi - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="anulujWpisRezultat" type="output:anulujWpisRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="CsiozP2AktRej">
- <wsdl:operation name="dodajWpisOperation">
<wsdl:documentation>Dodanie wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="dodajWpisRequestRequest" message="aktrej:dodajWpisRequest" />
<wsdl:output name="dodajWpisResponseResponse" message="aktrej:dodajWpisResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="aktualizujWpisOperation">
<wsdl:documentation>Aktualizacja wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="aktualizujWpisRequestRequest" message="aktrej:aktualizujWpisRequest" />
<wsdl:output name="aktualizujWpisResponseResponse" message="aktrej:aktualizujWpisResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="usunWpisOperation">
<wsdl:documentation>Deaktywacja wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="usunWpisRequestRequest" message="aktrej:usunWpisRequest" />
<wsdl:output name="usunWpisResponseResponse" message="aktrej:usunWpisResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="anulujWpisOperation">
<wsdl:documentation>Usuniecie wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="anulujWpisRequestRequest" message="aktrej:anulujWpisRequest" />
<wsdl:output name="anulujWpisResponseResponse" message="aktrej:anulujWpisResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="CsiozP2AktualizujRejestr" type="aktrej:CsiozP2AktualizujRejestr">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="dodajWpisOperation">
4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

189

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Wymagania dla architektury
referencyjnej

<wsdl:documentation>Dodanie wpisu w rejestrze medycznym zgodnie z BPU-ORM-01.04 Dodaj wpis
rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="dodajWpisRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="dodajWpisResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="aktualizujWpisOperation">
<wsdl:documentation>Modyfikacja zawartosci rejestru medycznego zgodnie z BPU-ORM-01.05 Aktualizuj wpis
rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="aktualizujWpisRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="aktualizujWpisResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="usunWpisOperation">
<wsdl:documentation>Modyfikacja zawartosci rejestru medycznego zgodnie z BPU-ORM-01.06 Usu_ wpis
rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="usunWpisRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="usunWpisResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="anulujWpisOperation">
<wsdl:documentation>Modyfikacja zawartosci rejestru medycznego zgodnie z BPU-ORM-01.07 Anuluj wpis
rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="anulujWpisRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="anulujWpisResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="CsiozP2AktRej">
- <wsdl:port name="CsiozP2AktRej" binding="aktrej:CsiozP2AktRej">
<soap:address location="www.exampleLocation.com/Port1" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Tabela 7. Specyfikacja WSDL: Aktualizacja Rejestru
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Rysunek 107. Model WSDL: Udostępnienie Rejestru
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <wsdl:definitions name="CsiozP2" targetNamespace="urn:csioz:p2:UdsRej:1.0"
xmlns:output="urn:csioz:p2:UdsRej:output:1.0" xmlns:input="urn:csioz:p2:UdsRej:input:1.0"
xmlns:udsrej="urn:csioz:p2:UdsRej:1.0" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types />
- <wsdl:message name="udostepnijRejestrRequest">
<wsdl:documentation>Udostepnienie danych rejestru medycznego - wiadomo__ wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijRejestr" type="input:udostepnijRejestr" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="udostepnijRejestrResponse">
<wsdl:documentation>Udostepnienie danych rejestru medycznego - wiadomo__ wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijRejestrRezultat" type="output:udostepnijRejestrRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="weryfikujzRejestremRequest">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodnosci przekazanych danych z zawartoscia rejestru - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="weryfikujzRejestrem" type="input:weryfikujzRejestrem" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="weryfikujzRejestremResponse">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodnosci przekazanych danych z zawartoscia rejestru - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="weryfikujzRejestremRezultat" type="output:weryfikujzRejestremRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="udostepnijOdpisRequest">
<wsdl:documentation>Udostepnienie zestawu danych umozliwiajcego wydanie wypisu rejestru - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijOdpis" type="input:udostepnijOdpis" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="udostepnijOdpisResponse">
<wsdl:documentation>Udostepnienie zestawu danych umozliwiajacych wydanie wypisu rejestru - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijOdpisRezultat" type="output:udostepnijOdpisRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="udostepnijSubskrypcjeRequest">
<wsdl:documentation>Udostepnienie ekstaktu z danymi rejestru - wiadomo__ wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijSubskrypcje" type="input:udostepnijSubskrypcje" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="udostepnijSubskrypcjeResponse">
<wsdl:documentation>Udostepnienie ekstaktu z danymi rejestru - wiadomo__ wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="udostepnijSubskrypcjeRezultat" type="output:udostepnijSubskrypcjeRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="CsiozP2AktRej">
- <wsdl:operation name="udostepnijRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Udostepnieine danych rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="udostepnijRejestrRequestRequest" message="udsrej:udostepnijRejestrRequest" />
<wsdl:output name="udostepnijRejestrResponseResponse" message="udsrej:udostepnijRejestrResponse" />
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</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="weryfikujzRejestremOperation">
<wsdl:documentation>Weryfikacja na zgodnosc z rejestrem medycznym</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="weryfikujzRejestremRequestRequest" message="udsrej:weryfikujzRejestremRequest" />
<wsdl:output name="weryfikujzRejestremResponseResponse" message="udsrej:weryfikujzRejestremResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="udostepnijOdpisOperation">
<wsdl:documentation>Udostepnienie wypisu rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="udostepnijOdpisRequestRequest" message="udsrej:udostepnijOdpisRequest" />
<wsdl:output name="udostepnijOdpisResponseResponse" message="udsrej:udostepnijOdpisResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="udostepnijSubskrypcjeOperation">
<wsdl:documentation>Udostepnienie subskrypcji rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="udostepnijSubskrypcjeRequestRequest" message="udsrej:udostepnijSubskrypcjeRequest" />
<wsdl:output name="udostepnijSubskrypcjeResponseResponse"
message="udsrej:udostepnijSubskrypcjeResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="CsiozP2UdsRej" type="udsrej:CsiozP2UdsRej">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="udostepnijRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Wyszukanie i udost_pnienie stanów rejestru medycznego zgodnie z BPU-ORM-02.04
Udost_pnij dane detaliczne</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="udostepnijRejestrRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="udostepnijRejestrResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="weryfikujzRejestremOperation">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodno_ci danych przekazanych w wywo_aniu us_ugi z danymi rejestru zgodnie
z BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rejestrem</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="weryfikujzRejestremRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="weryfikujzRejestremResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="udostepnijOdpisOperation">
<wsdl:documentation>Udostepnienie zestawu danych rejestru umozliwiajcego wykonanie wypisu zgodnie z BPUORM-02.05 Udostępnij wypis rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="udostepnijOdpisRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="udostepnijOdpisResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="udostepnijSubskrypcjeOperation">
<wsdl:documentation>Udostepnienie przygotowanego ekstraktu danych zrealizowanego w oparciu o definicje
subskrypcji - BPU-ORM-02.07 Obs_u_ subskrypcje rejestru</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="udostepnijSubskrypcjeRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
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- <wsdl:output name="udostepnijSubskrypcjeResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="CsiozP2AktRej">
- <wsdl:port name="CsiozP2UdsRej" binding="udsrej:CsiozP2UdsRej">
<soap:address location="www.exampleLocation.com/Port1" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Tabela 8. Specyfikacja WSDL: Udostępnienie Rejestru

Rysunek 108. Model WSDL: Obsługa Niezgodności Rejestru
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <wsdl:definitions name="CsiozP2" targetNamespace="urn:csioz:p2:NzgRej:1.0"
xmlns:output="urn:csioz:p2:NzgRej:output:1.0" xmlns:input="urn:csioz:p2:NzgRej:input:1.0"
xmlns:nzgrej="urn:csioz:p2:NzgRej:1.0" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types />
- <wsdl:message name="przyjmijNiezgodnoscRequest">
<wsdl:documentation>Przyjecie zgloszenia niezgodnosci danych rejestru medycznego - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="przyjmijNiezgodnosc" type="input:przyjmijNiezgodnosc" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="przyjmijNiezgodnoscResponse">
<wsdl:documentation>Przyjecie zgloszenia niezgodnosci danych rejestru medycznego - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="przyjmijNiezgodnoscRezultat" type="output:przyjmijNiezgodnoscRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRequest">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodnosci przekazanych danych z zawartoscia rejestru - wiadomo__
wej_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosci" type="input:pobierzWynikObslugiNiezgodnosci" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciResponse">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodnosci przekazanych danych z zawartoscia rejestru - wiadomo__
wyj_ciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRezultat"
type="output:pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="CsiozP2NzgRej">
- <wsdl:operation name="przyjmijNiezgodnoscOperation">
<wsdl:documentation>Przyjecie niezgodnosci zgloszonej do danych rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="przyjmijNiezgodnoscRequestRequest" message="nzgrej:przyjmijNiezgodnoscRequest" />
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<wsdl:output name="przyjmijNiezgodnoscResponseResponse" message="nzgrej:przyjmijNiezgodnoscResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciOperation">
<wsdl:documentation>Weryfikacja na zgodnosc z rejestrem medycznym</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRequestRequest"
message="nzgrej:pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRequest" />
<wsdl:output name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciResponseResponse"
message="nzgrej:pobierzWynikObslugiNiezgodnosciResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="CsiozP2NzgRej" type="nzgrej:CsiozP2NzgRej">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="przyjmijNiezgodnoscOperation">
<wsdl:documentation>Przyjecie i obs_uga niezgodnosci zgodnie z BPU-ORM-03.03 Przyjmij
niezgodno__</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="przyjmijNiezgodnoscRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="przyjmijNiezgodnoscResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciOperation">
<wsdl:documentation>Weryfikacja zgodno_ci danych przekazanych w wywo_aniu us_ugi z danymi rejestru zgodnie
z BPU-ORM-02.06 Weryfikuj z rejestrem</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="pobierzWynikObslugiNiezgodnosciResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="CsiozP2NzgRej">
- <wsdl:port name="CsiozP2NzgRej" binding="nzgrej:CsiozP2NzgRej">
<soap:address location="www.exampleLocation.com/Port1" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Tabela 9. Specyfikacja WSDL: Obsługa Niezgodności Rejestru.
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Rysunek 109. Model WSDL: Obsługa Wniosków i Status Rejestru
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <wsdl:definitions name="CsiozP2" targetNamespace="urn:csioz:p2:PwdRej:1.0"
xmlns:output="urn:csioz:p2:PwdRej:output:1.0" xmlns:input="urn:csioz:p2:PwdRej:input:1.0"
xmlns:PwdRej="urn:csioz:p2:PwdRej:1.0" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types />
- <wsdl:message name="przekazWniosekRequest">
<wsdl:documentation>Przekazanie wniosku do obs_ugi - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="przekazWniosek" type="input:przekazWniosek" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="przekazWniosekResponse">
<wsdl:documentation>Przekazanie wniosku do obslugi - wiadomosc wyjsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="przekazWniosekRezultat" type="output:przekazWniosekRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzPrzyjecieWnioskuRequest">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie przyjecia wniosku do obslugi - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="potwierdzPrzyjecieWniosku" type="input:potwierdzPrzyjecieWniosku" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzPrzyjecieWnioskuResponse">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie przyjecia wniosku do obslugi - wiadomosc wyjsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="potwierdzPrzyjecieWnioskuRezultat" type="output:potwierdzPrzyjecieWnioskuRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="pobierzWynikObslugiWnioskuRequest">
<wsdl:documentation>Pobranie wyniku obslugi wniosku - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="pobierzWynikObslugiWniosku" type="input:pobierzWynikObslugiWniosku" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="pobierzWynikObslugiWnioskuResponse">
<wsdl:documentation>Pobranie wyniku obslugi wniosku - wiadomosc wyjsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="pobierzWynikObslugiWnioskuRezultat" type="output:pobierzWynikObslugiWnioskuRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRequest">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie pobrania wyniku obslugi wniosku - wiadomosc
wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWniosku"
type="input:potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWniosku" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuResponse">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie pobrania wyniku obslugi wniosku - wiadomosc
wysciowa</wsdl:documentation>
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<wsdl:part name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRezultat"
type="output:potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="sprawdzStatusObslugiWnioskuRequest">
<wsdl:documentation>Sprawdzenie statusu obslugi wniosku w rejestrze medycznym - wiadomosc
wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="sprawdzStatusObslugiWniosku" type="input:sprawdzStatusObslugiWniosku" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="sprawdzStatusObslugiWnioskuResponse">
<wsdl:documentation>Sprawdzenie statusu obslugi wniosku - wiadomosc wysciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="sprawdzStatusObslugiWnioskuRezultat" type="output:sprawdzStatusObslugiWnioskuRezultat"
/>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="aktywujRejestrRequest">
<wsdl:documentation>Aktywacja uslug rejestru - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="aktywujRejestr" type="input:aktywujRejestr" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="aktywujRejestrResponse">
<wsdl:documentation>Aktywacja uslug rejestru - wiadomosc wysciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="aktywujRejestrRezultat" type="output:aktywujRejestrRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="deaktywujRejestrRequest">
<wsdl:documentation>Aktywacja uslug rejestru - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="deaktywujRejestr" type="input:deaktywujRejestr" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="deaktywujRejestrResponse">
<wsdl:documentation>Deaktywacja uslug rejestru - wiadomosc wysciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="deaktywujRejestrRezultat" type="output:deaktywujRejestrRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzStatusRejestruRequest">
<wsdl:documentation>Weryfikacja aktywnosci rejestru - wiadomosc wejsciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="potwierdzStatusRejestru" type="input:potwierdzStatusRejestru" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="potwierdzStatusRejestruResponse">
<wsdl:documentation>Weryfikacja aktywnosci rejestru - wiadomosc wysciowa</wsdl:documentation>
<wsdl:part name="potwierdzStatusRejestruRezultat" type="output:potwierdzStatusRejestruRezultat" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="CsiozP2PwdRej">
- <wsdl:operation name="przekazWniosekOperation">
<wsdl:documentation>Dodanie wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="przekazWniosekRequestRequest" message="PwdRej:przekazWniosekRequest" />
<wsdl:output name="przekazWniosekResponseResponse" message="PwdRej:przekazWniosekResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzPrzyjecieWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Aktualizacja wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="potwierdzPrzyjecieWnioskuRequestRequest"
message="PwdRej:potwierdzPrzyjecieWnioskuRequest" />
<wsdl:output name="potwierdzPrzyjecieWnioskuResponseResponse"
message="PwdRej:potwierdzPrzyjecieWnioskuResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="pobierzWynikObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Deaktywacja wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="pobierzWynikObslugiWnioskuRequestRequest"
message="PwdRej:pobierzWynikObslugiWnioskuRequest" />
<wsdl:output name="pobierzWynikObslugiWnioskuResponseResponse"
message="PwdRej:pobierzWynikObslugiWnioskuResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Usuniecie wpisu do rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRequestRequest"
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message="PwdRej:potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRequest" />
<wsdl:output name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuResponseResponse"
message="PwdRej:potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="sprawdzStatusObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Sprawdzenie statusu obslugi wniosku w rejestrze medycznym</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="sprawdzStatusObslugiWnioskuRequestRequest"
message="PwdRej:sprawdzStatusObslugiWnioskuRequest" />
<wsdl:output name="sprawdzStatusObslugiWnioskuResponseResponse"
message="PwdRej:sprawdzStatusObslugiWnioskuResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="aktywujRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Wznowienie swiadczenia uslug</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="aktywujRejestrRequestRequest" message="PwdRej:aktywujRejestrRequest" />
<wsdl:output name="aktywujRejestrResponseResponse" message="PwdRej:aktywujRejestrResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="deaktywujRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Wznowienie swiadczenia uslug</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="deaktywujRejestrRequestRequest" message="PwdRej:deaktywujRejestrRequest" />
<wsdl:output name="deaktywujRejestrResponseResponse" message="PwdRej:deaktywujRejestrResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzStatusRejestruOperation">
<wsdl:documentation>Wznowienie swiadczenia uslug</wsdl:documentation>
<wsdl:input name="potwierdzStatusRejestruRequestRequest" message="PwdRej:potwierdzStatusRejestruRequest"
/>
<wsdl:output name="potwierdzStatusRejestruResponseResponse"
message="PwdRej:potwierdzStatusRejestruResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="CsiozP2ObsluzRejestr" type="PwdRej:CsiozP2ObsluzRejestr">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="przekazWniosekOperation">
<wsdl:documentation>Przekazanie wniosku do obslugi w rejestrze medycznym</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="przekazWniosekRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="przekazWniosekResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzPrzyjecieWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie przyjecia wniosku do obslugi</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="potwierdzPrzyjecieWnioskuRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="potwierdzPrzyjecieWnioskuResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="pobierzWynikObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Pobranie wyniku obslugi wniosku w rejestrze medycznym</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="pobierzWynikObslugiWnioskuRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="pobierzWynikObslugiWnioskuResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
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</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Potwierdzenie odbioru wyniku obslugi wniosku</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="potwierdzPrzyjecieWynikuObslugiWnioskuResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="sprawdzStatusObslugiWnioskuOperation">
<wsdl:documentation>Sprawdzenie stanu obslugi wniosku w rejestrze medycznym</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="sprawdzStatusObslugiWnioskuRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="sprawdzStatusObslugiWnioskuResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="aktywujRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Przekazanie zadania wznowienia uslug rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="aktywujRejestrRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="aktywujRejestrResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="deaktywujRejestrOperation">
<wsdl:documentation>Przekazanie zadania zaprzestania uslug rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="deaktywujRejestrRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="deaktywujRejestrResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="potwierdzStatusRejestruOperation">
<wsdl:documentation>Weryfikacja aktywnosci rejestru medycznego</wsdl:documentation>
<soap:operation style="document" />
- <wsdl:input name="potwierdzStatusRejestruRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="potwierdzStatusRejestruResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="CsiozP2PwdRej">
- <wsdl:port name="CsiozP2PwdRej" binding="PwdRej:CsiozP2PwdRej">
<soap:address location="www.exampleLocation.com/Port1" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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Tabela 10. Specyfikacja WSDL: Obsługa Wniosków i Statusu rejestru medycznego

3.5.5. Implementacja usług
Właściwa implementacja usług tworzona w środowisku programistycznym, obejmuje logikę
biznesową usług oraz dostęp do danych.
W ramach opracowania architektury referencyjnej przygotowane zostały biznesowe opisy
usług referencyjnych wspólnych dla rejestrów, ich struktury komunikatów oraz listy operacji.
Implementacja usług realizowana będzie w trakcie wdrożeo poszczególnych systemów
rejestrów.
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4. OGÓLNE WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE PODSUMOWANIE
Zaleca się, aby wszystkie systemy rejestrowe oraz systemy integrowane z systemami
rejestrowymi były budowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Przy czym wymagania specyficzne dla danego systemu należy traktowad jako
uszczegółowienie niniejszego dokumentu. W szczególności oznacza to, że zastosowanie
nowszej wersji standardu dotyczy wymagao dla konkretnego omawianego komponentu, przy
zachowaniu kompatybilności w dół. Dla norm i standardów nie wymienionych w
specyficznych wymaganiach na system obowiązują wymagania z niniejszego dokumentu.

4.1. Zasady i standardy architektoniczne
4.1.1. Zasada współdzielenia danych
Dane są zarządzane w sposób scentralizowany i współdzielone z punktu widzenia procesów
biznesowych oraz lokalizacji poszczególnych komórek organizacji. Te same dane powinny byd
wprowadzane do systemu tylko raz.
Wymagane jest opracowanie standaryzacyjnego modelu danych, elementów danych oraz
metadanych definiujących środowisko współdzielenia danych wraz z odpowiednim
repozytorium.
Wymagane jest dostosowanie polityki dostępu do danych oraz wytycznych dla wytwórców
nowego oprogramowania celem zagwarantowania dostępności danych dla budowanych
systemów i aplikacji.

4.1.2. Zasada określenia właściciela danych
Każdy element danych ma właściciela odpowiedzialnego za nadzór merytoryczny nad
danymi.

4.1.3. Zasada jednolitej definicji danych
Dane są zdefiniowane w spójny sposób, a ich definicje są jednolite, zrozumiałe i dostępne
wszystkim użytkownikom.

4.1.4. Zasada rejestracji przepływu danych
W ramach systemu powinien znajdowad się mechanizm rejestrowania historii zdarzeo i
komunikatów, umożliwiający zapamiętywanie wszystkich lub wybranych informacji
audytowych w trwałym magazynie danych. Mechanizm ten powinien umożliwid
monitorowanie i przegląd poszczególnych kroków w ramach określonych procesów wymiany
informacji (procesów biznesowych).
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4.1.5. Zasada udostępniania usług aplikacji
Aplikacje i systemy powinny udostępniad swoje usługi zgodnie ze standardowym sposobem
wywołania usług (Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Service) i
dostępu do danych (JDBC 2.0 i nowsze, ODBC 3.5 i nowsze, XML 1.1).

4.1.6. Standardy technologiczne
Wymagane jest aby w zakresie wykorzystywanych standardów technologicznych system był
zgodny z „ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie
minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych” oraz z „Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia ...2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz
minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych”. W obszarach nie
zdefiniowanych w ww. dokumentach należy uwzględnid zalecenia organizacji W3C.
Główne założenie dotyczące zapewnienia interoperacyjności to wykorzystanie komunikacji z
systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi za pośrednictwem wywoływania usług w modelu
SOA:


Opis usług realizowany będzie w postaci plików – standard WSDL (wersja 1.1);



Pliki zarejestrowane będą w rejestrze usług zgodnym ze standardem: UDDI (w wersji
przynajmniej najmniej 3.0);



Komunikacja pomiędzy usługami będzie zgodna z protokołem SOAP (w wersji 1.2);W ramach
opisu usług, do opisu struktury komunikatów wykorzystany będzie standard XSD (w wersji
1.1).

Struktura plików wymiany danych będzie zgodna ze specyfikacją XML (wersji 1.0).
Standardy kodowania, w tym znaków narodowych zawierają się w specyfikacji XML (mogą
byd dowolne pod warunkiem zgodności z XML).Usługi zbudowane w oparciu o Web Services
powinny zostad zaimplementowane zgodnie ze standardem OASIS WS-S (Web Services
Security).
Pośredniczenie i przekazywanie informacji dotyczących uwierzytelniania i autoryzacji
pomiędzy usługami i aplikacjami systemu powinny zostad zrealizowane zgodnie z protokołem
OASIS SAML.
System powinien umożliwid szyfrowanie i podpisywanie komunikatów XML:


Podpis elektroniczny w formacie XML będzie zgodny ze standardem XMLsig,



Szyfrowanie dokumentów w formacie XML będzie zgodne ze standardem XMLenc.

System powinien wspierad wyszukiwanie informacji w zewnętrznych systemach zgodnie ze
standardem OpenSearch v. 1.1
Komunikacja powiadamiania i przekazywania poczty elektronicznej powinna byd zgodna ze
standardem SMTP.
Modelowanie procesów biznesowych w systemie powinno byd realizowane zgodnie z
językiem modelowania UML 2.0.
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System powinien wspierad popularne przeglądarki stron internetowych (co najmniej: MS IE
wersja 7 i nowsza, Opera wersja 9 i nowsza, Firefox wersja 6 i nowsza, Google Chrome wersja
1.0 i nowsza, Netscape wersja 5.0 i nowsza, Safari wersja 3.0 i nowsza).
System powinien wspierad szyfrowanie komunikacji w Internecie zgodnie z protokołem SSL
ver. 3.0/TLS ver. 1.1.

4.1.7. Standardy bezpieczeństwa
Bezpieczeostwo informacji rozumiane jest - zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 - jako
zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Dodatkowo mogą byd brane
pod uwagę inne własności, takie jak autentycznośd, rozliczalnośd, niezaprzeczalnośd i
niezawodnośd.
Mechanizmy bezpieczeostwa, zastosowane do ochrony informacji, spełniad powinny
przynajmniej wymagania określone w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2007.
Mechanizmy i procedury zapewnienia ciągłości działania systemu, w tym Plany Ciągłości
Działania Systemu i Plany Odtwarzania po katastrofie, spełniad powinny przynajmniej
wymagania zawarte w normach BS 25999-1 i BS 25999-2, oraz ISO/PAS 22399:2007
Mechanizmy i procedury zarządzania jakością usług powinny spełniad wymagania i zalecenia
zawarte w normach PN-ISO/IEC 20000-1:2007 oraz PN-ISO/IEC 20000-2:2007.
Analiza ryzyka zasobów informacyjnych, powinna byd przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-ISO/IEC 27005.
Plany i procedury z zakresu prowadzenia audytów bezpieczeostwa bazowad powinny na
obowiązujących normach bezpieczeostwa oraz metodykach i zaleceniach z zakresu audytu
bezpieczeostwa, w tym:


PN-ISO/IEC 27001:2007,



BS 25999-1,



BS 25999-2,



PN-ISO/IEC 20000-1:2007,



PN-ISO/IEC 20000-2:2007.

4.1.8. Standardy danych
Dane powinny byd przechowywane w systemach relacyjnych baz danych, do których
zapewniony jest dostęp zgodny ze standardem SQL 2006 – ISO/IEC 9075-14:2006.
Użyte systemy relacyjnych baz danych powinny zapewniad aplikacjom dostęp do danych za
pośrednictwem interfejsu aplikacyjnego zgodnego ze standardami JDBC 2.0 i nowsze, ODBC
3.5 i nowsze.
W zakresie wymiany informacji o rolach system powinien obsługiwad protokół LDAP.

4.2. Jakość
Celem procesu zarządzania jakością w środowisku Projektu jest zapewnienie, poprzez
wytworzone mechanizmy kontrolne, że wszystkie wytworzone produkty i artefakty
projektowe będą posiadały poziom jakości zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.
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Istotnym założeniem przyjmowanym dla realizacji Projektu jest wymóg zgodności prac
realizowanych przez Wykonawcę ze standardami jakości serii ISO 9001, ISO 2000, ISO 9000-3
oraz normami i standardami w zakresie bezpieczeostwa informacji (np.: ISO 27001, BS
25999, ISO/PAS 22399).
Na potrzeby realizacji Projektu przyjęto, że System Zarządzania Jakością zostanie
zbudowanych w oparciu o wytyczne metodyki Prince2, która w swoich założeniach jest
zgodna z normami zarządzania jakością serii ISO 9001. Dodatkowo w obszarze zarządzania
jakością oprogramowania wymagane jest spełnienie wymagao zawartych w normie ISO
9000-3. W obszarze zarządzania jakością usług IT wymagane jest spełnieni wymagao
określonych w normie ISO 20000. W obszarze zarządzania bezpieczeostwem informacji
wymagane jest spełnienie wymagao zawartych w normach ISO 27001, BS 25999 i ISO/PAS
22399. Wymaga się, aby wszelkie prace prowadzone po stronie Wykonawcy były zgodne z
wytycznymi tych norm oraz metodyki Prince2.
Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO9000-3 System Zarządzania Jakością rozumiany jest
jako zintegrowany proces trwający przez cały cykl tworzenia Systemu, od fazy rozmów z
klientem do utrzymywania.
Odpowiedzialnośd za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Procesy produkcyjne muszą zostad zdefiniowane i zaplanowane. Obejmuje to
przeprowadzanie procesu produkcji w kontrolowanych warunkach, zgodnie z
udokumentowanymi instrukcjami. Procesy specjalne, tzn. takie, których efekty nie mogą
zostad w pełni zweryfikowane po zakooczeniu procesu, muszą byd ciągle monitorowane i
kontrolowane.
Przyczyny powstawania produktów niezgodnych z wymaganiami muszą zostad
zidentyfikowane i zlikwidowane przez działania korygujące. Oprócz tego, potencjalne
przyczyny powstawania produktów niezgodnych z wymaganiami muszą zostad
zneutralizowane na drodze działao zapobiegawczych. Oba rodzaje działao pociągają za sobą
wprowadzenie zmian do procedur.
Wymagane jest planowanie i wykonywanie przeglądów, testów i audytów. Rezultaty
przeglądów, testów i audytów muszą byd dokumentowane i przekazywane do kierownictwa
projektu. Naturalną konsekwencją przeglądów, testów i audytów jest wykonywanie działao
korygujących mających na celu skorygowanie wykrytych nieprawidłowości.
Zapisy dotyczące jakości muszą byd gromadzone, utrzymywane oraz dysponowane według
zasad ustalonych z Zamawiającym.

4.3. Organizacja bezpieczeństwa
4.3.1. System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji
Wykonawca opracuje i wdroży dla projektowanych systemów SZBI (System Zarządzania
Bezpieczeostwem Informacji), wykorzystując wskazania zawarte w normie ISO serii 27001. W
ramach opracowania SZBI następujące działania powinny zostad zrealizowane:


Przeprowadzona powinna zostad klasyfikacja aktywów informacyjnych przetwarzanych w
ramach systemu;



Przeprowadzona powinna zostad analiza ryzyka zasobów informacyjnych.;
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Opracowana powinna zostad Polityka Bezpieczeostwa systemu zawierająca przynajmniej
następujące zagadnienia:
o

Deklaracja stosowania,

o

Zakres Polityki Bezpieczeostwa systemu,

o

Ogólne zasady bezpieczeostwa,

o

Zgodnośd z prawem i polskimi normami,

o

Odpowiedzialnośd za realizację,

o

Zakres rozpowszechniania,

o

Audyty bezpieczeostwa,

o

Tryb wprowadzania zmian;



Opracowane powinny zostad Zasady Bezpieczeostwa Systemu, z uwzględnieniem wyników
analizy ryzyka,



Zasady Bezpieczeostwa powinny byd zgodne z obecnie funkcjonującym u Zamawiającego
regulacjami dotyczącymi bezpieczeostwa informacji w zakresie gromadzenia, przetwarzania i
udostępniania informacji, w tym w szczególności z Polityką Bezpieczeostwa Systemów
Teleinformatycznych;



Opracowane Zasady Bezpieczeostwa obejmowad powinny przynajmniej następujące
zagadnienia:



o

Organizacja bezpieczeostwa informacji,

o

Zarządzanie aktywami,

o

Bezpieczeostwo zasobów ludzkich,

o

Bezpieczeostwo fizyczne i środowiskowe,

o

Zarządzanie systemami i sieciami,

o

Kontrola dostępu,

o

Zarządzanie ciągłością działania,

o

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,

o

Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeostwem informacji,

o

Zgodnośd z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami;

Opracowana powinna zostad Polityka Bezpieczeostwa Danych Osobowych spełniająca
wymagania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i zawierająca
przynajmniej następujące zagadnienia:
o

Struktura polityki ochrony danych osobowych,

o

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych,
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o

Gromadzone dane osobowe użytkownika i sposoby ich wykorzystywania,

o

Zarządzanie prywatnością,

o

Przesyłanie i udostępnianie informacji,

o

Bezpieczeostwo danych osobowych,

o

Gromadzone dane nieosobowe i sposoby ich wykorzystywania,

o

Tryb wprowadzania zmian,

o

Informacje kontaktowe.



Opracowane powinny zostad procesy zarządzania ryzykiem;



Opracowane powinny zostad procesy zarządzania incydentami bezpieczeostwa;



Opracowane powinny zostad procesy zarządzania dostępem;



Opracowana powinna zostad polityka retencji danych;



Opracowane powinny zostad zasady bezpiecznego korzystania z systemu.

4.3.2. Plany Ciągłości Działania (BCP) i Plany Odtwarzania po
katastrofie (DRP)
W ramach świadczenia usługi wdrożeniowej Wykonawca opracuje i wdroży plany BCP i DRP,
dla projektowanych systemów, obejmujące przynajmniej:




Plany Ciągłości Działania:
o

analiza wpływu zdarzeo na organizację (ang. - Business Impact Analysis - BIA),

o

opracowanie strategii przetrwania,

o

opracowanie Planu Ciągłości Działania,

o

opracowanie programu szkoleo i budowania świadomości pracowników,

o

opracowanie planu aktualizacji, testowania i audytowania planu ciągłości działania,

o

opracowanie planu komunikacji kryzysowej,

Plany Odtwarzania po katastrofie:
o

opis struktury zespołów Disaster Recovery,

o

opracowanie schematu i procedur odtwarzania po katastrofach,

o

opracowanie scenariuszy działania w przypadku katastrofy,

o

opracowanie procedur sporządzania kopii zapasowych,

o

opracowanie procedur odtworzenia zasobów, które uległy awarii/katastrofie,
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4.3.3. Audyt bezpieczeństwa
W ramach świadczenia usługi wdrożeniowej Wykonawca opracuje dla projektowanych
systemów plany audytu bezpieczeostwa, które będą mogły byd wykorzystane do
przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów bezpieczeostwa. Plany audytu
bezpieczeostwa obejmowad powinny w szczególności:


Audyt architektury modułów rozwiązania;



Audyt logiki biznesowej modułów rozwiązania;



Audyt infrastruktury techniczno-systemowej;



Audyt kodu źródłowego aplikacji składających się na moduły rozwiązania;



Audyt uprawnieo, uwierzytelniania i autoryzacji i użytkowników.



Audyt zgodności z regulacjami (normy, standardy, polityki)



Testy penetracyjne aplikacji

4.4. Architektura systemu bazująca na SOA
System powinien zostad zbudowany zgodnie z pryncypiami architektury SOA, w
szczególności:


System musi byd zbudowany w oparciu o architekturę składająca się z luźno ze sobą
powiązanych usług, które można wielokrotnie wykorzystywad i są niezależnie od siebie
zaimplementowane,



System musi umożliwid korzystanie z usług za pomocą zdefiniowanych interfejsów
niezależnie od platformy systemowej,



System musi umożliwid użytkownikowi korzystanie z usług niezależnie od lokalizacji,



System musi dostarczyd mechanizm kontroli dostępu do usług,



System musi umożliwid projektowanie usług i zależności pomiędzy nimi,



System musi umożliwid projektowanie i generowanie interfejsów usług oraz ich
implementację,



System musi umożliwid projektowanie i implementację komunikatów służących do wymiany
informacji pomiędzy usługami,



System musi umożliwiad osadzanie i rekonfigurację nowych usług bez zakłócenia działania
innych aplikacji i realizacji operacji biznesowych,



System musi zapewnid rejestr usług, który umożliwia publikację i odnajdywanie potrzebnych
usług,



System musi udostępnid mechanizm monitorowania dostępności usług, zintegrowany z
scentralizowanym systemem monitorowania posiadanym przez Zamawiającego.
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Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami oprogramowania powinna odbywad
się z wykorzystaniem szyny usług spełniającej następujące wymagania:


Szyna usług musi realizowad translację komunikacji,



Szyna usług musi umożliwid integrację rejestrów danych zaimplementowanych w różnych
technologiach,



Szyna usług musi realizowad przekierowania komunikacji w zależności od kontekstu i treści
komunikatu,



Szyna usług musi posiadad mechanizmy równoważenia obciążenia komunikacji pomiędzy
węzłami,



Szyna usług musi umożliwid integrację aplikacji i usług zaimplementowanych w różnych
technologiach,



Szyna usług musi zapewnid zachowanie integralności, niezaprzeczalności i poufności
komunikacji,



Szyna usług musi zapewniad mechanizmy filtracji i weryfikacji poprawności komunikatów.

4.4.1.1.

Otwartośd i możliwości rozbudowy

System musi posiadad strukturę modułową, realizującą poszczególne grupy funkcjonalności
za pomocą autonomicznych komponentów. Poszczególne komponenty muszą integrowad się
za pomocą zestandaryzowanych interfejsów. Powyższe właściwości muszą w konsekwencji
zapewniad możliwośd rozbudowy funkcjonalnej systemu poprzez instalowanie nowych
komponentów w środowisku aplikacyjnym, nie wymagając przy tym poważnych modyfikacji
istniejącego oprogramowania.

4.5. System monitorowania usług IT
Na potrzeby budowanego systemu, bazując na obowiązujących normach, a w szczególności
ISO/IEC 2000 i ISO/IEC27001, Wykonawca dostarczy rozwiązanie wspierające monitorowanie
usług IT. W szczególności rozwiązanie wspierad musi co najmniej następujące obszary:


Zarządzanie zdarzeniami i logami,



Monitorowanie dostępności,



Monitorowanie wydajności i pojemności,



Monitorowanie podatności.

4.5.1. Zarządzanie zdarzeniami i logami
System monitorowania musi spełniad następujące funkcjonalności w zakresie zarządzania
zdarzeniami i logami:


Gromadzenie i utrzymywanie informacji historycznych dotyczących pojemności, wydajności i
dostępności;

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl

207

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług
dla medycznych rejestrów podmiotowych.

Ogólne wymagania
architektoniczne podsumowanie



Gromadzenie historycznych raportów skanowania podatności i integralności;



Gromadzenie zdarzeo generowanych przez różne źródła w formatach SNMP oraz syslog;



Umożliwienie wykonywania analizy danych historycznych pod kątem planowania w zakresie
wydajności, pojemności, dostępności, podatności i integralności;



Umożliwienie elastycznego definiowania raportów na podstawie zgromadzonych danych,
niezależnie od ich typu i źródła;



Umożliwienie graficznego przedstawienia informacji o stanie monitorowanych elementów
infrastruktury i aplikacji;



Umożliwienie korelacji zdarzeo pochodzących z różnych źródeł (m.in. systemu
monitorowania, logów systemów operacyjnych, urządzeo sieciowych) w celu wykrycia źródła
potencjalnych problemów oraz zidentyfikowania incydentów. Korelacja zdarzeo powinna
polegad zarówno na określaniu relacji miedzy zdarzeniami tej samej klasy (np. pochodzącymi
z tego samego źródła lub tej samej klasy źródeł) jak i określaniu relacji między zdarzeniami
różnych klas. Wynikiem procesu korelowania zdarzeo powinno byd wygenerowanie
odpowiedniego nowego zdarzenia, zwanego incydentem, do obsłużenia przez operatora,
maszynę korelacyjną wyższego poziomu lub inny system informatyczny. Korelowane
zdarzenia mogą dotyczyd tych samych lub różnych zasobów;



Umożliwienie elastycznego definiowania i określania reguł korelacji z poziomu interfejsu
administracyjnego.



Umożliwienie powiadamianie o przekroczeniu dopuszczalnych progów w zakresie
dostępności, pojemności i wydajności;



Udostępnianie dla administratorów systemu graficznego interfejsu w przeglądarce;



Skalowalnośd zarówno w zakresie rozbudowy elementów monitorowanych jak i w zakresie
nowej funkcjonalności monitorowania;



Zapewnienie jednego, wiarygodnego źródła czasu dla wszystkich urządzeo, systemów i
aplikacji pracujących w ramach portalu.

4.5.2. Monitorowanie dostępności
System monitorowania musi spełniad następujące wymagania funkcjonalne w zakresie
monitorowania dostępności:


Monitorowanie stanu pracy serwerów oraz innych urządzeo (np. urządzenia sieciowe,
macierze, biblioteki taśmowe) wchodzących w skład infrastruktury technicznej;



Monitorowanie stanu pracy systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego oraz
aplikacji użytkowych;



Monitorowanie dostępności kanałów komunikacyjnych LAN i WAN;



Monitorowanie dostępności warstwy front-end w sieci Internet;
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Analiza dostępności systemów pracujących w układach klastrowych;



Monitorowanie istnienia wybranych plików;



Monitorowanie czasu odpowiedzi urządzeo sieciowych;



Monitorowanie informacji o błędach pochodzących z urządzeo oraz oprogramowania.

4.5.3. Monitorowanie wydajności i pojemności
System monitorowania musi spełniad następujące wymagania funkcjonalne w zakresie
monitorowania wydajności i pojemności:


Monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów serwerów (procesory, pamięd operacyjna,
interfejsy sieciowe itp.);



Monitorowanie oprogramowania narzędziowego (np. baz danych, serwery aplikacyjne) pod
kątem wykorzystania zasobów im przydzielonych;



Monitorowanie obciążenia kanałów komunikacyjnych LAN i WAN;



Monitorowanie ilości zalogowanych do systemu użytkowników zewnętrznych;

4.5.4. Monitorowanie podatności
System monitorowania musi spełniad następujące wymagania funkcjonalne w zakresie
monitorowania podatności:


Skanowanie systemów operacyjnych serwerów, serwerów WWW i urządzeo sieciowych w
poszukiwaniu typowych błędów konfiguracji zabezpieczeo;



Skanowanie systemów operacyjnych serwerów, serwerów WWW i urządzeo sieciowych pod
kątem wystąpienia luk umożliwiających nieautoryzowany dostęp;



Skanowanie systemów pod kątem aktualności zainstalowanych uzupełnieo;



Wykrywanie usług uruchomionych na serwerach, w tym wykrywanie usług zbędnych i
niebezpiecznych;



Wykrywanie kont lokalnych niezgodnych z aktualną polityką bezpieczeostwa (np.
posiadających puste hasła);



Skanowanie systemów zapór (firewall) w celu weryfikacji szczelności i efektywności ich
działania;



Weryfikacja zgodności aktualnych zabezpieczeo z bieżącymi zaleceniami i politykami
bezpieczeostwa.

4.6. Mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem
System powinien spełniad następujące wymagania z zakresu kontroli i zarządzania
dostępem:
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System powinien dostarczad mechanizmy kontroli dostępu administratorów umożliwiające
dostęp do systemu wyłącznie po jednoznacznym zidentyfikowaniu przeprowadzonym w
ramach procesu uwierzytelnienia;



System powinien zapewniad odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania użytkowników nie
anonimowych;



System powinien zapewniad odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem na poziomie wszystkich komponentów serwera (system operacyjny, motory baz
danych, serwery aplikacyjne, serwery WWW i inne, jeśli zostaną zastosowane);



System powinien przechowywad i przesyład hasła użytkowników wyłącznie w postaci
zabezpieczonej;



System powinien zapewniad mechanizmy kontroli uprawnieo oparte na rolach, umożliwiające
kontrolę poziomu dostępu każdego użytkownika zarówno w zakresie dostępu do danych
przetwarzanych, jak i korzystania z jego funkcjonalności. System uprawnieo musi umożliwid
ograniczenie dostępu wyłącznie do takich danych oraz takiego zakresu funkcji, jaki jest
niezbędny użytkownikowi;



System powinien posiadad mechanizmy umożliwiające rozliczalnośd działao użytkowników
systemowych i nie anonimowych;



System powinien posiadad mechanizmy umożliwiające rozliczalnośd
administracyjnych związanych z nadawaniem i odbieraniem uprawnieo.



System powinien umożliwiad podział użytkowników na grupy z możliwością przynależenia do
kilku grup równocześnie;



System powinien umożliwiad zarządzanie użytkownikami oraz grupami w zakresie ustalania
uprawnieo;



System powinien umożliwiad blokowanie dostępu określonym grupom użytkowników do
zdefiniowanych zasobów systemu;



Hasło użytkownika utrwalone w systemie nie może byd zapisane otwartym tekstem. System
powinien przechowywad postad hasła po przetworzeniu algorytmu bezpiecznej do
zastosowad kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszającej (np. SHA-1);



System powinien posiadad możliwośd modelowania ról, zarządzania rolami i przypisaniem
rolom uprawnieo do wywołania usług.



System powinien posiadad możliwośd importowania i eksportowania definicji ról i przypisao
uprawnieo z innych platform integracyjnych działających zgodnie z architekturą SOA, w
szczególności z platformy projektu P1 i z platformy ePUAP.

działao

4.7. Mechanizmy kryptograficzne
System powinien
kryptograficznych:

spełniad

następujące

wymagania

z
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W przypadku szyfrowania rozwiązanie powinno implementowad mechanizmy
kryptograficzne oparte na powszechnie uznanych standardach. Moc wykorzystanych
algorytmów kryptograficznych nie powinna byd mniejsza od mocy zapewnianej przez takie
algorytmy jak 3DES, AES-128, RSA-1024, SHA-1;



Rozwiązanie powinno zapewniad zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy
urządzeniem koocowym a serwerami aplikacyjnymi. Poziom zabezpieczenia transmisji nie
powinien byd mniejszy od poziomu zapewnianego przez protokoły SSL ver. 3.0/TLS ver. 1.1 z
kluczem o długości 128 bitów;



Rozwiązanie powinno umożliwiad wykorzystanie usług kryptografii asymetrycznej (PKI), w
szczególności:



o

oznaczania dokumentów wiarygodnym czasem

o

elektronicznego podpisywania dokumentów

o

weryfikacji podpisu elektronicznego.

Dla każdego serwera świadczącego usługi zabezpieczone protokołem HTTPS Wykonawca
musi dostarczyd certyfikaty SSL (w standardzie X.509 v3) wydane przez krajowy lub
międzynarodowy zaufany urząd certyfikacji (np.: Unizeto, KIR, PWPW, Mobicert, SAFE
Technologies, VeriSign, Thawte).

4.8. Mechanizmy rozliczalności
System powinien spełniad następujące wymagania z zakresu rozliczalności:


System powinien zapewniad mechanizmy logowania operacji: prób logowania i wylogowania
użytkownika, modyfikacji danych, wykonanych akcji w systemie wraz z rejestracją czasu
operacji, identyfikatora użytkownika oraz wyniku operacji;



System powinien zapewniad mechanizmy przechowywania logów systemowych w sposób
chroniący je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem.
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5. WYMAGANIA NA WYKONAWCÓW
Poniżej przedstawiono zestaw wymagao zalecanych do stosowania dla zespołu wykonawców
systemu rejestrowego lub innego systemu integrowanego z systemem rejestrowym.
Wartości wykonanych systemów podanych poniżej kwotowo należy podawad bliskie
wartości planowanego zamówienia.
1) Kierownik Projektu – 1 osoba:
a) wykształcenie wyższe,
b) kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2
Practitioner, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub
certyfikatem Project Management Professional (PMP), wydanym przez PMI lub
instytucję przez niego akredytowaną ,2-,
c) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
d) doświadczenie w zarządzaniu projektami, w ramach których opracowywano i
wdrażano systemy informatyczne. W ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia pełnił rolę Kierownika Projektu w co najmniej
2 projektach obejmujących swoim zakresem projektowanie i wdrożenie systemów
informatycznych o wartości powyżej 10 000 000 zł brutto każdy,
e) biegła znajomośd języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co
najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją
techniczną
f) poświadczenie bezpieczeostwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
2) Zespół Architektów Systemów i Bezpieczeostwa – co najmniej 2 osoby:
a) Indywidualne wymagania dla każdego członka zespołu:
i) wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych,
ii) udział, w okresie ostatnich 5 lat, w roli architekta w obszarze informatycznej
infrastruktury technicznej i oprogramowania, w minimum 2 projektach o wartości
zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł brutto każdy,
iii) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w tym co najmniej
5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji architekta w obszarze infrastruktury
technicznej i oprogramowania łącznie z warstwą aplikacyjną,
iv) kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem
PRINCE2 Practitioner, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego
akredytowaną, lub certyfikatem Project Management Professional (PMP),
wydanym przez PMI lub instytucję przez niego akredytowaną ,2-,
v) znajomośd zasad architektury korporacyjnej potwierdzona co najmniej
certyfikatem TOGAF 8 Certified lub TOGAF 9 na poziomie „Foundation”, lub IT
Architect Open Group, wydanym przez instytucję akredytowaną przez The Open
Group, lub certyfikatem IBM Certified Infrastructure Systems Architect {2},
vi) kalifikacje eksperckie z zakresu bezpieczeostwa informacji potwierdzone
posiadaniem certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor
(http://www.isaca.org) lub certyfikatu CISSP: Certified Information System
Security Professional (http://www.isc2.org) {2},
vii) certyfikat ITIL Foundation in IT Service Management wydany przez APMG lub
instytucję przez niego akredytowaną lub uprawnienia audytora systemu
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zarządzania usługami IT według normy ISO20000 wydane przez akredytowaną
instytucję {2},
viii) poświadczenie bezpieczeostwa osobowego upoważniające do dostępu do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
ix) biegła znajomośd języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co
najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją
techniczną
b) Łączne wymagania dla zespołu:
i) certyfikat dokumentujący znajomośd przynajmniej jednego systemu operacyjnego
na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania
systemu operacyjnego lub akredytowaną przez niego instytucję ,1-,
ii) certyfikat dokumentujący znajomośd przynajmniej jednego systemu zarządzania
bazą danych na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta
oprogramowania systemu zarządzania bazą danych lub akredytowaną przez niego
instytucję ,1-,
iii) certyfikat dokumentujący znajomośd przynajmniej jednego systemu zarządzania
infrastrukturą IT na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta
oprogramowania systemu zarządzania infrastrukturą IT lub akredytowaną przez
niego instytucję {1};
iv) certyfikat dokumentujący znajomośd technologii sprzętowych modułów
kryptograficznych (HSM - Hardware Security Module), wydany przez procenta
urządzeo HSM lub akredytowaną przez niego instytucję ,1-;
v) uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji według
normy bezpieczeostwa ISO27001 lub ISO17799 lub BS7799, wydane przez
akredytowaną instytucję ,2-,
vi) uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania według normy
BS25999 wydane przez akredytowaną instytucję, lub certyfikat Associate Business
Continuity Professional (ABCP), wydany przez DRII lub instytucję przez niego
akredytowaną, przy jednoczesnym posiadaniu certyfikatu audytorskiego CISA
(http://www.isaca.org) {2},
3) Zespół Analityków – co najmniej 2 osoby:
a) Indywidualne wymagania dla każdego członka zespołu:
i) wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych,
ii) udział, w okresie ostatnich 5 lat, w roli analityka lub projektanta w co najmniej 2
projektach o wartości zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł brutto
każdy, w obszarze informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania,
iii) certyfikat dokumentujący znajomośd platformy integracyjnej; certyfikat powinien
byd wydany przez producenta oprogramowania służącego do integracji systemów
IT zgodnego z SOA {1},
iv) poświadczenie bezpieczeostwa osobowego upoważniające do dostępu do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”,
v) biegła znajomośd języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co
najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją
techniczną.
a) Łączne wymagania dla zespołu:
i) kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem:
PRINCE2 co najmniej na poziomie „Foundation”, wydanym przez APMG lub
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instytucję przez niego akredytowaną, lub certyfikatem co najmniej na poziomie
Certified Associate In Project Management (CAPM), wydanym przez PMI lub
instytucję przez niego akredytowaną ,2},
ii) kalifikacje eksperckie z zakresu bezpieczeostwa informacji potwierdzone
posiadaniem certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor
(http://www.isaca.org) lub certyfikatu CISSP: Certified Information System
Security Professional (http://www.isc2.org) {2},
iii) certyfikat dokumentujący znajomośd przynajmniej jednego systemu operacyjnego
na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania
systemu operacyjnego lub akredytowaną przez niego instytucję ,1-,
iv) certyfikat dokumentujący znajomośd przynajmniej jednego systemu zarządzania
bazą danych na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta
oprogramowania systemu zarządzania bazą danych lub akredytowaną przez niego
instytucję ,1-,
4) Ekspert ds. jakości i bezpieczeostwa – 1 osoba:
a) wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych,
b) udział w roli eksperta ds. jakości lub bezpieczeostwa w minimum 2 projektach o
wartości zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 zł brutto,
c) uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji według
normy bezpieczeostwa ISO27001, lub ISO17799 lub BS7799 {2},
d) uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania według normy
BS25999, lub certyfikatu Associate Business Continuity Professional (ABCP) przy
jednoczesnym posiadaniu certyfikatu audytorskiego (np. CISA, audytor ISO27001) {2},
e) uprawnienia audytora systemu zarządzania usługami IT według normy ISO20000, lub
posiadanie certyfikatu ITIL Practitioner przy jednoczesnym posiadaniu certyfikatu
audytorskiego (np. CISA, audytor ISO27001) {2},
f) kwalifikacje eksperckie z zakresu prowadzenie testów penetracyjnych potwierdzone
posiadaniem certyfikatu CEH: Certified Ethical Hacker (http://www.eccouncil.org) lub
certyfikatu GIAC Certified Penetration Tester (http://www.giac.org) {2},
g) kalifikacje eksperckie z zakresu bezpieczeostwa informacji potwierdzone
posiadaniem certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor
(http://www.isaca.org) lub certyfikatu CISSP: Certified Information System Security
Professional (http://www.isc2.org) {2},
h) poświadczenie bezpieczeostwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”,
i) minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia
w pełnieniu funkcji Specjalisty d/s bezpieczeostwa w zakresie projektów
informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych.
j) biegła znajomośd języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co
najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją
techniczną
UWAGA:
Dopuszcza się pełnienie jednocześnie dwóch różnych ról przez jedną osobę w Zespole
Projektowym.
Informacje w zakresie certyfikatów:
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{1} Zamawiający dopuszcza przedstawienie posiadania innych certyfikatów niż wymagane
pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tej samej wiedzy co wymagane
przez Zamawiającego i są wydane przez instytucję akredytowaną przez producenta danego
oprogramowania/sprzętu.
{2} Zamawiający dopuszcza przedstawienie posiadania certyfikatów innych niż wskazane
przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że:
1) przedstawiony certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i
doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego;
2) proces certyfikacyjny dla certyfikatu innego niż wskazany przez Zamawiającego został
przeprowadzony przez jednostkę wskazaną przez Zamawiającego w wymaganiach lub
inną jednostkę akredytowaną, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2004 „Ocena
zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby” oraz
Dokumentem interpretacyjnym IAF (International Accreditation Forum, Inc., IAF)
„Wytyczne IAF do stosowania ISO/IEC 17024:2004 (idt. z PN-EN ISO/ IEC 17024:2003)”,
Wydanie 1 (IAF GD 24:2004).
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6. LITERATURA
6.1. Akty prawne
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14,
poz. 89 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)
o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz
szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie
minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz.
1766)
o Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania
interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836),
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie
minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781)
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze
publicznym (Dz. U.Nr 205, poz. 1692)
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2005 r. w sprawie
warunków
organizacyjno-technicznych
doręczania
dokumentów
elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651)
 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. Nr
191, poz. 1410)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania
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podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeo ze środków
publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780 z późn. zm.)
o o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu
leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki
uzupełniające (Dz. U. Nr 212, poz. 1646)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu
leków, które mogą byd traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości
opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku
recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania
kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 56, poz. 341)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu
chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te
choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową
odpłatnością (Dz. U. Nr 35, poz. 276)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu
leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (Dz. U. Nr 118, poz. 761)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom
zobowiązanym do finansowania świadczeo ze środków publicznych zbiorczych
zestawieo zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru
zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz. U. Nr 213, poz.
2165)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu
udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeo ze
środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez
świadczeniobiorców i związanych z tym informacji (Dz. U. Nr 213, poz. 2166)
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr
136, poz. 857 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.)
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o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz
szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83, poz. 903)
 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 531 z późn.
zm.)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych uprawnieo zawodowych felczera (Dz. U. Nr 45, poz. 434)
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. nr 60, poz. 409)
 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856
z późn. zm,)
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz. U. Nr 219, poz. 1845)
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

6.2. Inne dokumenty
 [1] Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazany w dniu 17
września 2007 r. do Komitetu Rady Ministrów, dostępny pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&
my=131&ma=09275
 [2] Studium wykonalności dla projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach medycznych wykonane dla CSIOZ przez
konsorcjum pod kierunkiem firmy Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy
Sp. komandytowa (aktualna wersja 2.2.2 z dnia 11 grudnia 2009 r.)
 [3] Studium wykonalności dla projektu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom
usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych wykonane dla CSIOZ przez konsorcjum
pod kierunkiem firmy Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.
komandytowa (aktualna wersja 2.0 z dnia 10 kwietnia 2009 r.) Realizowany jest wariant
W1 projektu wskazany w Studium.
 [4] Analiza bazowych medycznych systemów rejestrowych (kluczowych rejestrów
podmiotowych) opracowanie specyfikacji warstwy uniwersalnych usług rejestrowych,
uwzględniających cele i harmonogram realizacji Systemów Informacyjnych Ochrony
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Zdrowia (SIOZ) oraz uwarunkowania, wynikające z architektury SIOZ, opartej na koncepcji
szyny ESB, wykonana dla CSIOZ przez firmę DahliaMatic Sp. z o.o. (aktualna wersja 3.1 z
dnia 9 grudnia 2009 r.)
 [5] Analiza i opracowanie założeo koncepcyjnych dla warstwy uniwersalnych usług
dostępu do rejestrów medycznych umocowanych w przepisach prawa, wykonana dla
CSIOZ przez firmę Milstar Sp. z o.o. (aktualna wersja z lutego 2009 r.)
 [6] Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie programu opracowany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
dostępny
pod
adresem
http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pd
f
 [7] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European
 [8] Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. e-Health – ma
king healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area
(COM (2004) 356)
 [9] Norma ISO/IEC 13335 – Wytyczne do zarządzania bezpieczeostwem systemów
informatycznych
 [10] Norma ISO/IEC 27002 – Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania
bezpieczeostwem informacji
 [11] Norma ISO/IEC 27799 – Informatyka w ochronie zdrowia. Zarządzanie
bezpieczeostwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002
 [12] Metodologia tworzenia modeli informacyjnych publicznych rejestrów medycznych
pod kątem badania zależności referencyjnych występujących w zbiorze rejestrów
medycznych oraz bazowych rejestrach publicznych (na przykładzie rejestru SRK) –
ekspertyza dla Informacyjnych Ochrony Zdrowia (SIOZ) z dnia 22-12-2008 – BONAIR S.A.
 *13+ Ekspertyza w zakresie wymagao funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w odniesieniu
do Internetowego konta pacjenta w kontekście rozwiązao istniejących w Polsce i w
Europie generowanych przez potrzeby Platformy Wymiany Dokumentów projektu
„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów
medycznych” (P2). Instytut Medycyny wsi. 2009-06-14.
 [14] Identyfikacja i klasyfikacja medycznych rejestrów publicznych pod katem
opracowania założeo programu oceny ich stanu oraz procedur ich przygotowania do
automatycznego przetwarzania w procesach realizacji zadao publicznych drogą
elektroniczną. MILSTAR Sp. z o.o. 2008-10.
 [15] Identyfikacja, analiza i klasyfikacja typów danych medycznych oraz określenie modeli
ich gromadzenia i udostępniania na potrzeby leczenia oraz prowadzenia polityki ochrony
zdrowia z uwzględnieniem aspektów syntaktycznych i semantycznych oraz ilościowych
tych danych w kontekście doświadczeo krajowych i międzynarodowych. Sygnity. 2010-0108.
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 [16] Ekspertyza w sprawie zakresu koniecznych zmian funkcjonalnych w rejestrach
pielęgniarek i położnych związanych z planowaną integracją tych rejestrów z platformą
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
BizTech. 2009-05-05.
 [17] Warsztaty projektowe 10-21 grudnia– Stan systemów rejestrowych usługi- dokument
opracowany w ramach I Etapu projektu Architektura referencyjna rejestru medycznego
oraz specyfikacja zestawu usług dla medycznych rejestrów podmiotowych
 *18+ Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności:
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/69/878/

6.3. Źródła internetowe
 Metodyka TOGAF w wersji 9.0:
http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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Słownik pojęć

7. SŁOWNIK POJĘĆ
Pojęcie

Opis

Administrator danych

Administrator danych o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Administrator systemu

Podmiot odpowiedzialny za techniczno-organizacyjną obsługę
systemu teleinformatycznego

Aplikacje gotowe „z
półki”

Aplikacje COTS (ang. Commercial Off-The-Shelf ) lub GOTS (ang.
Government Off-The-Shelf ) gotowe do aplikacje użytkowe
posiadające typowa funkcjonalnośd wspierającą daną grupę
procesów – np. skrzynka podawcza, pakiety ERP, CRM

Architektura

Na potrzeby niniejszego opracowania pojęcie Architektury będzie
odnosiło się do systemu informatycznego podmiotowego rejestru
medycznego.
Architektura to formalny opis systemu lub detaliczny plan systemu
na poziomie komponentów wspierający jego implementację
(ISO/IEC 42010:2007).
Architektura to również struktura komponentów, ich wzajemnych
relacji, zasad, wzorców i wskazówek wspierających projektowanie i
rozwój w czasie.
W ramach opracowania wykorzystywanych jest szereg pojęd
specjalizujących definicję Architektury podaną powyżej, takich jak:
Architektura referencyjna, Architektura referencyjna rejestru,
Architektura referencyjna systemu rejestrowego, Architektura
korporacyjna

CEIDG

Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej; Jej
zadaniem jest prowadzenie zbioru informacji o danych
zgromadzonych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, udzielanie
informacji o wpisie z ww. ewidencji oraz wydawanie zaświadczeo o
treści wpisów w ww. ewidencji.

CMD

Centralny Model Danych / Kanoniczny Model Danych

CRUD

Skrót od Create / Read / Update / Delete - typowych generycznych
operacji wykonywanych na rekordach zbiorach danych - Utwórz /
Odczytaj / Aktualizuj /Usuo

CSIOZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

EDA

Event Driven Architecture - architektura zorientowana na obsługę
zdarzeo

EGIB

Ewidencja Gruntów i Budynków: rejestr obejmujący w zakresie
gruntów jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne i działki
ewidencyjne, a w odniesieniu do budynków – wyodrębnione w
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Pojęcie

Słownik pojęć

Opis
nich lokale

Funkcja informacyjna
rejestru

Funkcja rejestru publicznego zapewniająca gromadzenie w nim i
udostępnianie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania
zadao, dla których rejestr został utworzony

Funkcja integracyjna
rejestru

Funkcja rejestru publicznego zapewniająca integrację zasobów
informacyjnych systemów informacyjnych administracji publicznej
ze względu na cechy informacyjne tego rejestru posiadające
własności referencyjne

Funkcja stanowiąca
rejestru

Funkcja rejestru publicznego zapewniająca, że wpis do rejestru z
mocy prawa oznacza że dany obiekt może byd podmiotem działao
pociągających za sobą skutki prawne, w określonej dziedzinie
gospodarki, życia społecznego lub politycznego

Funkcja weryfikacyjna
rejestru

Funkcja rejestru publicznego zapewniająca możliwośd wiarygodnej
weryfikacji informacji dotyczących obiektu istniejącego w danym
lub danych rejestrach.

KEP

Krajowa Ewidencja Podatników: rejestr obejmujący osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są
podatnikami i podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz
otrzymują numery identyfikacji podatkowej – NIP, prowadzony
przez Ministerstwo Finansów.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy: rejestr przedsiębiorców, stowarzyszeo,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dłużników
niewypłacalnych

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności; zawiera
dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące a także osób
ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub osób dla
których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru
PESEL

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności – umownie przyjęty, hierarchicznie
usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społecznogospodarczych jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze)
tworzące gospodarkę narodową; PKD posiada symbole, nazwy i
zakres poszczególnych grupowao klasyfikacyjnych

PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – klasyfikacja obejmująca
grupowania produktów w podziale dziewięciopoziomowym z
dodatkowym poziomem pośrednim, określająca ich powiązania z
PKD w zakresie wszystkich produktów oraz Polską Scaloną
Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego (PCN).
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Pojęcie

Słownik pojęć

Opis

Pracownik medyczny

Osoba wykonująca zawód medyczny o której mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz osoba uprawniona do
świadczenia usług farmaceutycznych, udzielającą świadczeo opieki
zdrowotnej oraz świadczącą usługi farmaceutyczne w ramach
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Referencyjnośd pełna

Pełne znaczenie referencyjne mają cechy informacyjne rejestrów
objęte ustawowymi wymaganiami minimalnymi

REGON

Krajowy urzędowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej

Rejestr identyfikacyjny

Rejestr zawierający informacje o indywidualnych cechach obiektu
(osoby, organizacji, zasobu lub procesu) pozwalający na ustalenie
jego tożsamości

Rejestr klasyfikacyjny

Rejestr zawierający informacje o kryteriach podziału grupy
obiektów na podgrupy; rejestry klasyfikacyjne jednopoziomowe i
wielopoziomowe

Rejestr medyczny

Tworzony na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych
przepisów – każdy rejest, ewidencja, lista, spis albo inny
uporządkowany zbiór informacji i danych związany z
wykonywaniem przez podmiot tworzący rejestr zadao z zakresu
ochrony zdrowia.
Z projektu ustawy o SIOZ:
Tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencja, lista spis albo inny
uporządkowany zbiór danych osobowych lub jednostkowych
danych medycznych.

Rejestr paostwowy

Rejestr publiczny prowadzony przez upoważniony do tego organ
administracji rządowej

Rejestr publiczny

Rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji
służąca do realizacji zadao publicznych, prowadzona przez podmiot
publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych

Rejestr słownikowy

Rejestr zawierający listę pojęd z określonego obszaru i ich symbole

Rejestr ustawowy

Rejestr prowadzony na podstawie ustaw lub przepisów wydanych
w wykonaniu ustaw

Rejestr ZOZ

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

SFPO

Systematyka form prawno-organizacyjnych. Obejmuje definicje
podstawowych i szczególnych form prawniczych

SIM

System Informacji Medycznej

SRK

System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki
Rejestrowej; służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych
systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia.
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Pojęcie
TERYT

Słownik pojęć

Opis
Krajowy urzędowy rejestr podziału terytorialnego kraju, obejmuje:
- rejestr identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego
(województwa, powiaty, gminy)
- rejestr identyfikatorów i nazw miejscowości
- rejestr rejonów statystycznych i obwodów spisowych
- rejestr identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i
mieszkao.

Usługobiorca

Osoba fizyczna korzystająca lub uprawniona do świadczeo opieki
zdrowotnej, w tym świadczeniobiorca w rozumieniu art. 2. ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz osoba o
której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 13 tej ustawy.

Usługodawca

Świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, oraz aptekę ogólnodostępną i punkt
apteczny.

Usługa publiczna

Usługa świadczona przez organy administracji publicznej na rzecz
obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a także
inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji
publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadao
publicznych lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji
z obowiązków wobec paostwa

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób
medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro, wyrób medyczny do
implantacji, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz
inwazyjny wyrób medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr. 107, poz. 697).

Zadanie publiczne

Zadanie, do którego realizacji jest zobowiązany organ administracji
publicznej.
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