
PL-SOFT Sp . z o.o.     www.plsoft.pl 

KONFIGURACJA modułu raportowania zdarzeń medycznych (ZM) w programie Gabinet lekarski 

firmy PL-SOFT oraz ich wysyłanie (Gabinet lekarski wersja 5.4) 

KONFIGURACJA ZM 
 

1. Otwórz program Gabinet lekarski 

2. Kliknij przycisk Konfiguracja i zaloguj się. 

 

 

3. Wybierz edycję stanowiska, z którego chcesz raportować zdarzenia medyczne: 
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4. Wprowadź Imię i nazwisko lekarza (jak lekarz ma dwa imiona to podaj je): 

 

5. Wybierz zakładkę Zdarzenia medyczne i zaznacz pole Raportuj zdarzenia medyczne z tego 

stanowiska. 
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UWAGA: Jeżeli wcześniej wypełniłeś dane w wersji 5.1 programu Gabinet lekarski, 

użyj przycisku: Wklej z formularza wysyłania Zdarzeń Medycznych – dane zostaną 

automatycznie wypełnione. Zapisz dane i więcej nie musisz już nic konfigurować. 

6. W pierwszej kolejności wybieramy z listy: Podmiot a później wprowadzamy dane tego 

podmiotu wraz z certyfikatami nadanymi przez P1 (z platformy: Rejestr Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą). Dane te znajdziesz także w edycji profilu programu E-

recepta/E-skierowanie. 
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Numer PWZ: wpisz numer prawa wykonywania zawodu 

Podmiot: należy wybrać wartość z listy 

Izba praktyki: należy wybrać wartość z listy 

Nr księgi rejestrowej: z systemu RPWDL np. 000000123456 

Kod miejsca/podmiotu/komórki: z systemu RPWDL np. 001 lub 002 lub 003 

OID (nadany przez P1): 

  UWAGA: 

Wpisujemy tylko ciąg cyfr po znakach: 2.7. np. dla numeru OID: 

2.16.940.1.1133473.3.6424.2.7.646 wpisujemy tylko wartość: 646 

Należy też wybrać ścieżkę do plików z certyfikatami: TLS oraz WSS i wprowadzić hasła do nich. 

UWAGA: „kwadracik”: Platforma integracyjna musi być pusty (niezaznaczony). 

Po wprowadzeniu danych Zapisz dane i zamknij okno konfiguracji. 
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UWAGA: Jeżeli masz więcej niż jedno stanowisko do konfiguracji i duża część danych jest 

taka sama, użyj przycisku: Kopiuj a następnie Wklej przy konfigurowaniu kolejnego 

stanowiska. 

 

WYSYŁANIE ZDARZEŃ DO SYSTEMU P1 
 

• Tworzymy nową wizytę dla Pacjenta. Wybieramy z listy Typ ZM np. 4 Porada i wskazujemy 

Płatnika: Pacjent (jeżeli nie wybierzesz Płatnika to domyślnie będzie ustawiony na: Pacjent). 

 

UWAGI: 

• Pole Typ ZM jest WYMAGANE! 

• Jeżeli nie chcesz wysyłać wizyty do systemu P1 wybierz Typ ZM: nie dotyczy 

Jeśli jest taka potrzeba wybieramy Procedury/Zabiegi 
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Wybieramy procedurę ze słownika ICD-9, np.  Inna terapia ultradźwiękowa. 
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• Wybieramy Rozpoznania ze słownika ICD-10, np. Dur brzuszny 

UWAGA: wybór ROZPOZNANIA jest WYMAGANY dla Typu ZM: Porada! 
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Dla wybranego rozpoznania możemy dodać szczegółowsze informacje zawarte pod przyciskiem: 

Więcej. 
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Zamykamy okno wprowadzania wizyty (jeżeli dodawałeś inne opisy przed zamknięciem należy użyć 

przycisku: Zapisz). 

Już na tym etapie możesz wysłać zdarzenie medyczne (wizytę) do systemu P1 klikając przycisk: 

Zdarzenia Med. (liczba w nawiasie informuje o ilości zdarzeń do wysłania). 
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Po zamknięciu modułu Gabinet wysyłkę zdarzeń możesz dodatkowo uruchomić z okna głównego 

programu. 

 

Kliknij: Tak i przejdź do modułu Zdarzeń Medycznych. 

 

 

Zaznacz kartę: Lista zdarzeń do eksportu 
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Celem wysłania zdarzenia medycznego (wizyty) do systemu P1 wybierz przycisk: 

• Wyślij wszystkie (w nawiasie liczba zdarzeń do wysyłki) 

• Wyślij zaznaczoną 

Użyj przycisku: Resetuj status w przypadku, gdy z powodu np. błędu (np. gdy w trakcie wysyłania 

wystąpi przerwa w dostępie do Internetu) chciałbyś ponownie wysłać daną wizytę. 

W przypadku, gdy dana wizyta zostanie wysłana zniknie ona z listy, a w oknie podglądu operacji 

pojawi się wartość Wysłana. 

Po wysłaniu zdarzeń medycznych, jak wejdziemy w edycję danej wizyty będzie ona miała status: 

Wysłana do P1. 
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