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1 Wstęp

Aplikacja "Ankiety medyczne" służy do wypełniania i przekazywania przez Świadczeniodawców do Centrali

Narodowego Funduszu Zdrowia ankiet, dotyczących leczenia, a wymaganych przez NFZ. Obecnie aplikacja

umożliwia obsługę ankiet dotyczących udarów. Do wypełniania ankiet zobowiązani są świadczeniodawcy,

którzy leczą udary w ramach umów w rodzaju lecznictwo szpitalne lub umów podstawowego systemu

zabezpieczenia szpitalnego oraz świadczeniodawcy uczestniczący w programie pilotażowym trombektomii

mechanicznej.

Dotychczas świadczeniodawcy leczący udary (bez trombektomii) wypełniali ankiety w portalach

udostępnianych przez oddziały wojewódzkie. Dla pacjentów udarowych, których data wypisu z oddziału

udarowego jest >= 01.07.2020 możliwe jest wypełnienie ankiety wyłącznie w systemie centralnym.

Wypełniona i przekazana ankieta będzie jednym z warunków umożliwiających rozliczenie w OW NFZ

świadczenia przekazanego komunikatem SWIAD i związanego z leczeniem udaru i trombektomią.

Obecna postać ankiety jest szersza niż sprawozdawana w systemach oddziałowych. Wymagana zawartość

informacyjna ankiety jest zależna od posiadanej umowy/umów oraz wybranego sposobu leczenia – dla

pacjentów, którzy poddani zostali zabiegowi trombektomii, konieczne jest wprowadzenie danych

związanych z kwalifikacją do zabiegu i zabiegiem.

Zakres informacyjny ankiety jest różnicowany ze względu na 4 modele obsługi:

· Pacjent u świadczeniodawcy niebiorącego udziału w pilotażu (przekazywany na trombektomię lub

nie)

· Pacjent u świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu; bez trombektomii

· Pacjent u świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu; z trombektomią

· Pacjent u świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu; skierowany na trombektomię przez inny

szpital.

Tabela prezentuje podstawowe różnice w zakresie informacyjnym ankiety. W tabeli wskazano tylko sekcje, w

których występują różnice, różnice oznaczono kolorem czerwonym lub pogrubioną kursywą w przypadku

hyperlinków. 

Ankieta Pacjent u świadczeniodawcy
niebiorącego udziału w

pilotażu

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

bez trombektomii
(Zastosowane leczenie różne

od trombektomia
mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

z trombektomią
(Zastosowane leczenie równe
trombektomia mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;
skierowany na trombektomię

przez inny szpital
(Przybycie do szpitala =

pacjent został przesłany z
innego szpitala celem

zabiegu
wewnątrznaczyniowego oraz

Zastosowane leczenie =
trombektomia mechaniczna)

Dostępność
sekcji

Widoczne sekcje ankiety: 
· Dane świadczeniodawcy

i miejsca wykonywania
świadczenia

· Dane pacjenta
· Zachorowanie i przybycie

do szpitala
· Diagnostyka i leczenie
· Rehabilitacja w oddziale
· Wypis i rehabilitacja

Widoczne sekcje ankiety: 
· Dane świadczeniodawcy

i miejsca wykonywania
świadczenia

· Dane pacjenta
· Zachorowanie i

przybycie do szpitala
· Diagnostyka i leczenie
· Kwalifikacja do zabiegu

trombektomii
· Diagnostyka przed

zabiegiem

Widoczne sekcje ankiety: 
· Dane świadczeniodawcy

i miejsca wykonywania
świadczenia

· Dane pacjenta
· Zachorowanie i przybycie

do szpitala
· Diagnostyka i leczenie
· Kwalifikacja do zabiegu

trombektomii
· Diagnostyka przed

zabiegiem

Widoczne sekcje ankiety: 
· Dane świadczeniodawcy

i miejsca wykonywania
świadczenia

· Dane pacjenta
· Zachorowanie i

przybycie do szpitala
· Diagnostyka i leczenie
· Kwalifikacja do zabiegu

trombektomii
· Diagnostyka przed

zabiegiem
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Ankieta Pacjent u świadczeniodawcy
niebiorącego udziału w

pilotażu

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

bez trombektomii
(Zastosowane leczenie różne

od trombektomia
mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

z trombektomią
(Zastosowane leczenie równe
trombektomia mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;
skierowany na trombektomię

przez inny szpital
(Przybycie do szpitala =

pacjent został przesłany z
innego szpitala celem

zabiegu
wewnątrznaczyniowego oraz

Zastosowane leczenie =
trombektomia mechaniczna)

· Organizacja
przekazania pacjenta do
zabiegu

· Zabieg trombektomii
· Rehabilitacja w oddziale
· Wypis i rehabilitacja
· Stan funkcjonalny po

zabiegu

· Zabieg trombektomii
· Rehabilitacja w oddziale
· Wypis i rehabilitacja
· Stan funkcjonalny po

zabiegu

· Zabieg trombektomii
· Rehabilitacja w oddziale
· Wypis i rehabilitacja
· Stan funkcjonalny po

zabiegu

Sekcja 
Zachorowa
nie i
przybycie
do szpitala

Przybycie do szpitala: 
· pacjent zgłosił się

samodzielnie
· pacjent został

przywieziony przez
zespół ratownictwa
medycznego

· pacjent przekazany z
innego szpitala w celu
kontynuacji leczenia

Przybycie do szpitala: 
· pacjent zgłosił się

samodzielnie
· pacjent został

przywieziony przez
zespół ratownictwa
medycznego

· pacjent przekazany z
innego szpitala w celu
kontynuacji leczenia

· pacjent został przesłany z
innego szpitala celem
zabiegu
wewnątrznaczyniowego

Przybycie do szpitala: 
· pacjent zgłosił się

samodzielnie
· pacjent został

przywieziony przez
zespół ratownictwa
medycznego

· pacjent przekazany z
innego szpitala w celu
kontynuacji leczenia

· pacjent został przesłany z
innego szpitala celem
zabiegu
wewnątrznaczyniowego

Przybycie do szpitala: 
· pacjent zgłosił się

samodzielnie
· pacjent został

przywieziony przez
zespół ratownictwa
medycznego

· pacjent przekazany z
innego szpitala w celu
kontynuacji leczenia

· pacjent został przesłany z
innego szpitala celem
zabiegu
wewnątrznaczyniowego

Sekcja 
Diagnostyk
a i leczenie

Zastosowanie leczenie: 
· dożylne leczenie

trombolityczne
· kompleksowe leczenie

udaru bez zastosowania
trombolizy

· przekazanie do ośrodka
wykonującego zabieg
trombektomii
mechanicznej

Wdrożona profilaktyka
wtórna udaru:
· leki przeciwpłytkowe
· doustne antykoagulanty
· leki obniżające ciśnienie
· statyny
· nie dotyczy

Zastosowane leczenie:
· dożylne leczenie

trombolityczne
· kompleksowe leczenie

udaru bez zastosowania
trombolizy

· trombektomia
mechaniczna

Wdrożona profilaktyka
wtórna udaru:
· leki przeciwpłytkowe
· doustne antykoagulanty
· leki obniżające ciśnienie
· statyny
· nie dotyczy

Zastosowane leczenie:
· dożylne leczenie

trombolityczne
· kompleksowe leczenie

udaru bez zastosowania
trombolizy

· trombektomia
mechaniczna

Wdrożona profilaktyka
wtórna udaru:
· leki przeciwpłytkowe
· doustne antykoagulanty
· leki obniżające ciśnienie
· statyny
· nie dotyczy
· zaplanowanie lub

przeprowadzenie
zabiegu ...

Zastosowane leczenie:
· dożylne leczenie

trombolityczne
· kompleksowe leczenie

udaru bez zastosowania
trombolizy

· trombektomia
mechaniczna

Wdrożona profilaktyka
wtórna udaru:
· leki przeciwpłytkowe
· doustne antykoagulanty
· leki obniżające ciśnienie
· statyny
· nie dotyczy
· zaplanowanie lub

przeprowadzenie
zabiegu ...

Sekcja
Kwalifikacja
do
trombekto
mii

Sekcja niewidoczna Sekcja widoczna, ale
niedostępna do edycji –
opatrzona tekstem „Nie
dotyczy”

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia

Sekcja
Diagnostyk
a przed
zabiegiem
trombekto
mii

Sekcja niewidoczna Sekcja widoczna, ale
niedostępna do edycji –
opatrzona tekstem „Nie
dotyczy”

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia; 
Badanie TK/angio-
TK/MR/angio-MR wykonane
przed przyjęciem do szpitala na
zabieg trombektomii - pola
niedostępne do edycji; 
Miejsce krytycznego zwężenia
lub niedrożności w ocenie
Świadczeniodawcy kierującego
na  zabieg - pole niedostępne do
edycji

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia; 

Sekcja
Zabieg
trombekto
mii

Sekcja niewidoczna Sekcja widoczna, ale
niedostępna do edycji –
opatrzona tekstem „Nie
dotyczy”

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia
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Ankieta Pacjent u świadczeniodawcy
niebiorącego udziału w

pilotażu

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

bez trombektomii
(Zastosowane leczenie różne

od trombektomia
mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;

z trombektomią
(Zastosowane leczenie równe
trombektomia mechaniczna)

Pacjent u świadczeniodawcy
biorącego udział w pilotażu;
skierowany na trombektomię

przez inny szpital
(Przybycie do szpitala =

pacjent został przesłany z
innego szpitala celem

zabiegu
wewnątrznaczyniowego oraz

Zastosowane leczenie =
trombektomia mechaniczna)

Sekcja
Wypis i
rehabilitacj
a 

Wypisany do:
· oddział rehabilitacji

neurologicznej
· inny oddział szpitalny
· dom
· ZOL
· DPS
· ośrodek wykonujący zabieg

trombektomii
mechanicznej

Wypisany do:
· oddział rehabilitacji

neurologicznej
· inny oddział szpitalny
· dom
· ZOL
· DPS

Wypisany do:
· oddział rehabilitacji

neurologicznej
· inny oddział szpitalny
· dom
· ZOL
· DPS

Wypisany do:
· oddział rehabilitacji

neurologicznej
· inny oddział szpitalny
· dom
· ZOL
· DPS

Sekcja
Organizacja
przekazania
pacjenta do
zabiegu

Sekcja widoczna; 
· jeśli Wypisany do =

ośrodek wykonujący
zabieg trombektomii
mechanicznej, to
wymaga uzupełnienia;

· jeśli Wypisany do innego
od ośrodek wykonujący
zabieg trombektomii
mechanicznej, to sekcja
niedostępna do edycji

Sekcja niewidoczna Sekcja niewidoczna Sekcja niewidoczna

Sekcja
Stan
funkcjonaln
y po
zabiegu

Sekcja niewidoczna Sekcja widoczna, ale
niedostępna do edycji –
opatrzona tekstem „Nie
dotyczy”

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia odpowiednio
do czasu, jaki upłynął od
zabiegu trombektomii

Sekcja dostępna, wymaga
uzupełnienia odpowiednio
do czasu, jaki upłynął od
zabiegu trombektomii

Świadczeniodawca wypełnia ankietę, zapisuje ją (przycisk ) i kompletną przekazuje do systemu

centralnego (przycisk ). Ankieta wysłana nie podlega już edycji (jest niemodyfikowalna; z

wyjątkiem danych w sekcji Stan funkcjonalny po zabiegu. 

Ankieta może przyjmować następujące statusy:

· w trakcie wprowadzania;

· wysłana;

· anulowana.

Pierwsze użycie przycisku  nadaje ankiecie numer. Do zapisania ankiety wymagane jest uzupełnienie

następujących danych: 

· miejsce realizacji 

· dane pacjenta: Nr PESEL lub jeśli PESEL nieznany – wiek i płeć 

· dane Księgi głównej (KG) - rok, numer, pozycja.

Użycie przycisku  powoduje uruchomienie walidacji – brak uzupełnienia wymaganych pól lub ich

nieprawidłowe uzupełnienie uniemożliwi przekazanie ankiety do bazy centralnej. 

System umożliwia anulowanie ankiety w statusie „w trakcie wprowadzania” oraz „wysłana” - przycisk

. Nie ma możliwości poprawy/modyfikacji ankiety wysłanej. Anulowanie ankiety pozwoli na
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rejestrację kolejnej, nowej ankiety zawierającej te same dane księgi głównej (rok, numer pozycja)

identyfikującej hospitalizację pacjenta z udarem u świadczeniodawcy.
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2 Rozpoczęcie i zakończenie pracy

Obsługa ankiet medycznych odbywa się na stronie WWW w przeglądarce internetowej. 

Po przejściu na stronę https://udary.nfz.gov.pl należy się zalogować. Do tego służy okno: 

W oknie logowania należy wybrać OW, wprowadzić kod świadczeniodawcy, nazwę użytkownika (login) oraz

hasło. Login oraz hasło są nadawane przez administratora systemu i są indywidualną własnością każdego

operatora mającego kontakt z systemem informatycznym. Jest to o tyle istotne, że w systemie

przechowywana jest informacja o tym, kto wykonał daną operację (np. wprowadził, aktualizował, czy

autoryzował dane).

U W A G A :

Przy podawaniu hasła istotne jest czy wpisano je dużymi czy małymi literami.

Po wprowadzeniu użytkownika i hasła wybieramy przycisk . Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe

(to znaczy zgodne z systemem użytkownika), następuje przejście do okna głównego:

https://udary.nfz.gov.pl
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Menu główne – widoczne jest w górnej części okna i zawiera: 

· Lista ankiet - umożliwia przejście do okna wyszukiwania i przeglądu listy ankiet (okna głównego);

· Nowa ankieta - umożliwia przejście do okna wprowadzania nowej ankiety;

· Raporty - umożliwia przejście do okna przeglądu raportów;

· Dokumentacja - umożliwia otwarcie dokumentacji do systemu w formacie PDF.

Aby wyjść z systemu należy kliknąć na ikonie  widocznej w prawym górnym narożniku okna.

2.1 Uprawnienia dostępu do aplikacji

Nadawanie uprawnień do centralnej aplikacji Ankiety udarowe jest dwustopniowe:

1. w pierwszej kolejności świadczeniodawca musi przydzielić uprawnienia operatorom - administratorom,

którzy następnie będą mieli możliwość przydzielania uprawnień operatorom w aplikacji centralnej.

Wskazania administratora systemów centralnych dokonuje się w:

· Portalu SZOI - dla świadczeniodawców z oddziałów wojewódzkich: kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego - opis w rozdziale Portal SZOI.

· Portalu Świadczeniodawcy - dla świadczeniodawców z oddziałów wojewódzkich: dolnośląskiego,

lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego - opis w

rozdziale Portal Świadczeniodawcy.
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2. następnie wskazany administrator loguje się do centralnego menadżera nadawania uprawnień do

systemów centralnych KAAS-MGR-SYS dostępnego pod adresem https://dt.nfz.gov.pl. System

umożliwia nadanie dostępu do aplikacji Ankiety udarowe wybranym operatorom świadczeniodawcy -

opis w rozdziale Nadawanie uprawnień do systemów centralnych [KAAS-MGR-SYS].

2.1.1 Portal SZOI

I N F O R M A C J E  D L A  O W  N F Z :

Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-

Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

Aby wskazać administratora systemów centralnych w Portalu SZOI, należy:

1. Wybrać menu: Administrator –> Zarządzanie systemami centralnymi –> Systemy centralne. Czynność

spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych

2. Po kliknięciu przycisku , wyświetlone zostanie okno (1) Dodawanie

uprawnienia administratora systemów centralnych.

Przykładowe okno Dodawania uprawnienia administratora

3. W polu Operator własny należy wskazać osobę, która będzie zarządzać kontami w systemach centralnych.

Operatora można wybrać ze słownika operatorów, dostępnego po kliknięciu przycisku  (odpowiada

liście operatorów), lub wpisać pierwsze znaki loginu operatora. 

U W A G A !

Dla kont administracyjnych (login zaczynający się od cyfry) może zostać wyświetlony komunikat błędu:

Operator własny – operator nie ma podanego imienia i nazwiska.

https://dt.nfz.gov.pl
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Aby dodać wskazanego operatora do listy osób uprawnionych należy najpierw uzupełnić jego dane w

menu: Administrator – Operatorzy; opcja: edytuj.

4. Wprowadzoną informację należy zatwierdzić. Czynność spowoduje wyświetlenie komunikatu

potwierdzenia oraz zapisanie osoby na liście Administratorzy systemów centralnych.

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych

2.1.2 Portal Świadczeniodawcy

I N F O R M A C J E  D L A  O W  N F Z :

Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego,

Śląskiego 

Aby wskazać operatora – administratora, należy skorzystać w Portalu Świadczeniodawcy z obszaru:

Administracja i opcje > Administracja prawami dostępu. 
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Przykładowe okno Portalu Świadczeniodawcy

Nastąpi wówczas przejście do okna Administracja prawami użytkowników. 
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Okno Portalu Świadczeniodawcy/Administracja prawami użytkowników

Za pomocą odnośnika znajdującego się w kolumnie Identyfikator, można przejść do okna Edycji uprawnień

użytkownika. Na samym dole listy należy zaznaczyć dla operatora uprawnienie o nazwie Zarządzanie

pozostałymi systemami centralnymi (rejestry Instytutu Kardiologii, CLC_ZS – ankiety udarowe). Po

zapisaniu uprawnień, operator – administrator będzie mógł przejść do następnego kroku nadawania

uprawnień w aplikacji centralnej – odnośnik Portal do zarządzania uprawnieniami w systemach Centrali NFZ

(rejestry Instytutu Kardiologii, CLC_ZS - ankiety udarowe) przenosi na portal systemu zarządzania

uprawnieniami do rejestrów KAAS-ADM-SYS.
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Fragment okna edycji uprawnień użytkownika

2.1.3 Nadawanie uprawnień do systemów centralnych [KAAS-MGR-SYS]

System KAAS-MGR-SYS (menadżer uprawnień świadczeniodawcy) jest modułem centralnym przeznaczonym

do zarządzania uprawnieniami operatorów świadczeniodawcy.

Dla aplikacji CLC_ZS-Ankiety udarowe zdefiniowany został obiekt uprawnień:

· Dostęp do portalu Ankiety udarowe 

Uprawnienie jest wymagane do pracy z systemem.

W celu nadania uprawnień operatorom świadczeniodawcy należy przeglądarce internetowej w polu adres,

wprowadzić adres aplikacji: https://dt.nfz.gov.pl.

https://dt.nfz.gov.pl
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Okno powitalne aplikacji

W celu zalogowania się do systemu należy:

1. z rozwijanego pola wyboru wybrać właściwy Oddział Wojewódzki

2. z rozwijanego pola wyboru wybrać typ kontrahenta (dotyczy tylko świadczeniodawców następujących

OW NFZ: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego,

Pomorskiego, Śląskiego)

3. w polu Login wprowadzić login użytkownika

4. W polu Hasło wprowadzić hasło użytkownika. Należy pamiętać, że system podczas weryfikacji hasła

rozpoznaje duże i małe litery – błędne wprowadzenie dużej/małej litery spowoduje błąd logowania.

5. Kliknąć przycisk , aby uruchomić proces logowania do aplikacji.

Jeżeli para: login – hasło są poprawne, operator zostanie zalogowany do systemu.
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Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ:
Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego,

Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego

Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ:
Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego,

Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego,
Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego  

W przypadku podania nieprawidłowych danych do logowania, wyświetlony zostanie komunikat błędu:

Błąd logowania do systemu

W celu nadania uprawnienia dostępu do portalu Ankiety udarowe należy:

1. W górnej części okna, w sekcji Wybór systemu wybrać CLC_ZS-ankiety udarowe.

2. W sekcji Lista operatorów zarejestrowanych u kontrahenta…, należy:
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a) korzystając z pola wyszukiwania Wyszukaj operatora po imieniu, nazwisku lub loginie wprowadzić

ciąg znaków odpowiadający wyszukiwanym danym – lista zostanie odświeżona automatycznie po

wprowadzeniu minimum 3 znaków;

U W A G A !

Domyślnie na liście wyświetlanych jest 5 pierwszych znalezionych rekordów. Jeśli wyszukiwany operator nie

jest widoczny, należy zmienić liczbę rekordów wyświetlanych na stronie

 lub precyzyjniej wprowadzić dane wyszukiwanego operatora.

b) zaznaczyć pole wyboru przy loginie operatora , który ma mieć dostęp do systemu. Czynność

spowoduje wyświetlenie sekcji Nadawanie uprawnień (patrz pkt 3) 

3. W sekcji Nadawanie uprawnień wyświetlona zostanie informacja o operatorze, dla którego

rejestrowane jest uprawnienie: Uprawnienia operatora… w systemie… Jeśli poprawnie wybrano

operatora należy:

a) Dla obiektu uprawnień Dostęp do portalu Ankiety udarowe zaznaczyć opcję  w kolumnie

Czy operator ma nadane uprawnienie 

b) Kliknąć przycisk 
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3 Przegląd ankiet

Okno przeglądu ankiet pozwala na wyszukiwanie ankiet według określonych w polach filtrujących kryteriów

oraz wyświetlenie ankiet spełniających owe kryteria w postaci listy.

Panel filtrów dla świadczeniodawców wykonujących zabiegi trombektomii.

Panel filtrów dla świadczeniodawców niewykonujących zabiegów trombektomii.

Górna część okna jest zawsze prezentowana i zawiera pola filtrujące pozwalające na precyzowanie

warunków wyszukiwania ankiet. Znajdują się w niej następujące filtry:

· Identyfikator pacjenta - pole pozwalające na wprowadzenie numeru identyfikatora pacjenta;

· Inny niż PESEL - znacznik pozwalający na oznaczenie, iż identyfikatora pacjenta nie jest numerem PESEL;

· Numer KG - pola pozwalające na wprowadzenie kolejno: roku, numeru oraz numeru wpisu w Księdze

Głównej;
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· Status - pole pozwalające na wybór statusu ankiety;

· Nr ankiety - pole pozwalające na wprowadzenie numeru ankiety;

· Rozpoznanie - pole pozwalające na wybór rozpoznania;

· Utworzenie ankiety - pola pozwalające na wprowadzenie lub wybór (po kliknięciu przycisku ) zakresu

dat (od - do) utworzenia ankiety;

· Przyjęcie do szpitala - pola pozwalające na wprowadzenie lub wybór (po kliknięciu przycisku )

zakresu dat (od - do) przyjęcia pacjenta do szpitala;

· Wypis z oddziału udarowego - pola pozwalające na wprowadzenie lub wybór (po kliknięciu przycisku

) zakresu dat (od - do) wypisu pacjenta z oddziału udarowego;

· mRS przy wypisie - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu funkcjonalnego pacjenta przy wypisie, w

zmodyfikowanej skali Rankina (modified Rankin Scale - mRS);

· Ankieta w wersji - pole pozwala na wybór wersji ankiety;

· Wykonano trombektomię - pole pozwalające na określenie czy wykonano trombektomię;  pole widoczne

tylko dla świadczeniodawców wykonujących zabiegi trombektomii;

· Wykonanie zabiegu - pola pozwalające na wprowadzenie lub wybór (po kliknięciu przycisku )

zakresu dat (od - do) wykonania zabiegu trombektomii; pole widoczne tylko dla świadczeniodawców

wykonujących zabiegi trombektomii; 

· Stan wymagający uzupełnienia - znaczniki pozwalające na wyświetlenie ankiet wymagających

uzupełnienia po jednym, trzech lub dwunastu miesiącach od wykonania zabiegu trombektomii; znaczniki

widoczne tylko dla świadczeniodawców wykonujących zabiegi trombektomii.

Przycisk  pozwala na usunięcie wszystkich wprowadzonych informacji w polach filtrujących. Przycisk

 pozwala na wyszukanie ankiet spełniających warunki określone w filtrach.

Przycisk  umożliwia eksport ankiet do pliku w formacie XLS/CSV. Sposób obsługi opisany jest w

podrozdziale Eksport ankiet.

W dolnej części okna prezentowana jest tabela z wyszukanymi ankietami.
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Ankiety w tabeli można sortować według następujących kolumn:

· Numer ankiety

· KG: rok/nr/nr wpisu

· Nr PESEL

· Utworzenie

· Przekazanie do NFZ

· Status

· Wersja

· Wykonano trombektomię

· Data wykonania trombektomii

· mRS po miesiącach

Domyślnie prezentowane dane sortowane są według kolumny Numer ankiety w kolejności malejącej.

Kolejność sortowania oznaczają ikony /  znajdujące się z prawej strony nagłówka kolumny. Zmianę

kolejności sortowania dokonuje się klikając na nagłówek kolumny.

Ikony w kolumnie mRS przy wypisie oznaczają:

·  - w trakcie wprowadzania

·  - wysłana
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·  - anulowana

Przycisk  znajdujący się w kolumnie Nowa jak pozwala na wprowadzenie nowej ankiety na podstawie

ankiety przy której znajdował się kliknięty przycisk . Po jego kliknięciu nastąpi wyświetlenie szczegółowych

danych ankiety. Jeżeli ankieta "Nowa jak" jest tworzona na podstawie aktualnej wersji formularza ankiety, to

wszystkie pola w nowej ankiecie będą już uzupełnione. Jeżeli ankieta "Nowa jak" jest tworzona na podstawie

starszej wersji formularza ankiety, to może zaistnieć potrzeba uzupełnienia pól edycyjnych, które nie były

obecne w starszej wersji formularza. W przypadku tworzenia nowej ankiety na podstawie ankiety innej niż

anulowana należy zmienić numer KG - system nie pozwoli zarejestrować dwóch ankiet z tym samym

numerem KG.

Kliknięcie na numerze ankiety w tabeli spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych ankiety.

Poniżej tabeli znajdują się przyciski pozwalające na przemieszczaniem się pomiędzy stronami tabeli.

· przycisk  umożliwia przejście do pierwszej strony wyników,

· przycisk  umożliwia przejście do poprzedniej strony wyników w stosunku do strony prezentowanej

aktualnie,

· przycisk  umożliwia przejście do następnej strony wyników w stosunku do strony prezentowanej

aktualnie,

· przycisk  umożliwia przejście do ostatniej strony wyników.

3.1 Eksport ankiet

Kliknięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie sekcji Eksport ankiet, która umożliwia

wyeksportowanie wskazanych danych dotyczących ankiet udarowych do pliku w formacie XLS oraz CSV.

Warunkiem eksportu jest:

· ograniczenie ankiet do okresu jednego roku wyznaczonego na podstawie dat utworzenia ankiety lub

przyjęcia do szpitala lub wypisu

· wprowadzenie nazwy raportu

· wskazanie co najmniej jednego atrybutu ankiety, który ma się znaleźć w raporcie.

Atrybuty ankiety są pogrupowane w sekcje - analogicznie jak w danych ankiety udarowej (dostępność sekcji

z atrybutami zależna od możliwości realizacji trombektomii mechanicznej).

Wykonanie eksportu uruchamiane jest przyciskiem .

Przegląd wykonanych raportów dostępny po wybraniu z menu głównego Raporty.

Przełącznik /   znajdujący się z prawej strony każdego nagłówka sekcji umożliwia

zaznaczenie/odznaczenie wszystkich atrybutów w danej sekcji.
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4 Ankieta udarowa

Z prawej strony nagłówka każdej z sekcji znajdują się przyciski:

· /  - umożliwiają zwinięcie/rozwinięcie danej sekcji;

·  - umożliwia wyświetlenie pomocy podręcznej dla danej sekcji.

Wygląd pola edycyjnego oraz kolor ramki informuje o jego stanie:

·  - pole dostępne do edycji;

·  - pole aktywne po raz pierwszy (po raz pierwszy znajduje się w nim kursor);

·  - pole nieaktywne poprawnie wypełnione (nie znajduje się w nim kursor);

·  - pole aktywne poprawnie wypełnione (znajduje się w nim kursor);

·  - pole nieaktywne niepoprawne wypełnione (nie znajduje się w nim kursor);

·  - pole aktywne niepoprawnie wypełnione (znajduje się w nim kursor);

·  - pole niedostępne do edycji.

W rozwijanych polach wyboru odpowiednią wartość wybiera się z rozwijanej listy dostępnej po kliknięciu

przycisku  znajdującego się z prawej strony danego pola.
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W polach z datami dostępne są przyciski  pozwalające na wybór daty z kalendarza.

Pod ankietą oraz pod panelem z nagłówkami sekcji mogą znajdować się następujące przyciski

·  - pozwala na zapisanie ankiety bez wysyłania jej do NFZ - dostępny jest dla ankiet, które nie

zostały wysłane do NFZ lub anulowane;

·  - pozwala na zapisanie ankiety i natychmiastowe jej wysłanie do NFZ - dostępny jest dla

ankiet, które nie zostały wysłane do NFZ lub anulowane;

·  - pozwala na anulowanie ankiety - dostępny jest dla wszystkich zapisanych oraz wysłanych

ankiet, które nie zostały anulowane;

·  - pozwala na utworzenie nowej ankiety na podstawie istniejącej ankiety - dostępny jest dla

wszystkich wysłanych oraz anulowanych ankiet. Przycisk  działa analogicznie jak przycisk 

znajdujący się na Przeglądzie ankiet w kolumnie Nowa jak.  Po jego kliknięciu nastąpi utworzenie nowej

ankiety. Jeżeli ankieta "Nowa jak" jest tworzona na podstawie aktualnej wersji formularza ankiety, to

wszystkie pola w nowej ankiecie będą już uzupełnione. Jeżeli ankieta "Nowa jak" jest tworzona na

podstawie starszej wersji formularza ankiety, to może zaistnieć potrzeba uzupełnienia pól edycyjnych,

które nie były obecne w starszej wersji formularza. W przypadku tworzenia nowej ankiety na podstawie

ankiety innej niż anulowana należy zmienić numer KG - system nie pozwoli zarejestrować dwóch ankiet z

tym samym numerem KG.

Możliwe jest wprowadzenie i przemieszczanie się pomiędzy polami ankiety bez użycia myszy - wyłącznie

przy użyciu klawiatury:

· przemieszczanie pomiędzy polami edycyjnymi ankiety umożliwia klawisz ;

· kombinacja klawiszy  +  umożliwia powrót do poprzedniego pola;

· rozwinięcie rozwijanego pola wyboru lub użycie przycisku na formatce umożliwia klawisz ;

· przemieszczanie pomiędzy wartościami listy lub po kalendarzu umożliwiają klawisze: , , , ;

· wybór wartości z listy umożliwia klawisz  lub ;
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· zaznaczenie oraz o0dznaczanie pól znaczników tzw. checkboxów ( / )  umożliwia klawisz

.

Ankieta podzielona jest na następujące sekcje:

· Dane Świadczeniodawcy i miejsca wykonywania świadczeń

· Dane Pacjenta

· Zachorowanie i przybycie do szpitala

· Diagnostyka i leczenie

· Diagnostyka przed zabiegiem trombektomii

· Kwalifikacja do trombektomii

· Zabieg trombektomii

· Rehabilitacja w oddziale lub pododdziale udarowym

· Wypis i rehabilitacja

· Organizacja przekazania pacjenta do zabiegu

· Stan funkcjonalny po zabiegu

Przemieszczanie pomiędzy sekcjami umożliwia panel z nagłówkami sekcji, wyświetlany z prawej strony okna.

I N F O R M A C J A :

Panel ułatwiający nawigację pomiędzy sekcjami będzie wyświetlony tylko w przypadku gdy w oknie

przeglądarki będzie wystarczająco dużo miejsca (będzie miało odpowiednią minimalną szerokość). W

innym przypadku panel nie będzie wyświetlany.
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4.1 Dane Świadczeniodawcy i miejsca wykonywania świadczeń

W sekcji Dane Świadczeniodawcy i miejsca wykonywania świadczeń znajdują się następujące pola:

· Identyfikator Świadczeniodawcy - pole informacyjne, niedostępne do edycji. Pole jest uzupełniane

automatycznie przez system na podstawie danych logowania do systemu.

· Nazwa Świadczeniodawcy - nazwa zakładu leczniczego/przedsiębiorstwa - pole informacyjne. Pole jest

uzupełniane automatycznie przez system na podstawie danych logowania do systemu; jeśli

świadczeniodawca posiada więcej niż 1 zakład leczniczy, to właściwy do wyboru z listy utworzonej przez

system.

· Adres siedziby Świadczeniodawcy - pole informacyjne, niedostępne do edycji. Pole jest uzupełniane

automatycznie przez system na podstawie danych zakładu leczniczego.

· Nazwa miejsca wykonywania świadczeń - pole wyboru miejsca wykonywania świadczeń. Pole jest

wymagane. Jeśli w umowie świadczeniodawcy jest tylko jedno miejsce, w którym realizowane są zakresy,

dla których istnieje wymagalność uzupełnienia ankiety udarowej, to pole jest uzupełniane

automatycznie. Jeśli w umowie świadczeniodawcy jest więcej niż jedno miejsce, w którym realizowane są

zakresy, dla których istnieje wymagalność uzupełnienia ankiety udarowej, to należy wybrać z listy

utworzonej przez system.

· VIII cz. KR miejsca wyk. świadczeń - pole informacyjne, niedostępne do edycji. Pole jest uzupełniane

automatycznie przez system na podstawie wskazanej nazwy miejsca wykonywania świadczeń.

· ID techn. miejsca wyk. świadczeń - pole informacyjne, niedostępne do edycji. Pole jest uzupełniane

automatycznie przez system na podstawie wskazanej nazwy miejsca wykonywania świadczeń

4.2 Dane Pacjenta
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W sekcji Dane Pacjenta znajdują się następujące pola:

· Typ identyfikatora - pole pozwalające wybrać jakim identyfikatorem posługiwał się pacjent. Pole jest

wymagane.

· Numer identyfikatora - pole informujące o numerze identyfikatora. Pole wymagane, chyba że w polu Typ

identyfikatora została wybrana wartość Brak dokumentu/identyfikatora, wtedy pole jest niedostępne

do edycji. 

· Wiek - pole automatycznie wypełniane na podstawie numeru PESEL pacjenta, chyba że zaznaczony

został znacznik Nr PESEL nieznany wtedy pole edycyjne jest dostępne do edycji. Pole jest wymagane.

· Płeć - pole automatycznie wypełniane na podstawie numeru PESEL pacjenta, chyba że zaznaczony został

znacznik Nr PESEL nieznany wtedy pole wyboru jest dostępne do edycji. Pole jest wymagane.

· Numer Księgi Głównej - pole edycyjne pozwalające na wprowadzenie numeru Księgi Głównej. Pole jest

wymagane.

· Rok Księgi Głównej - pole edycyjne pozwalające na wprowadzenie roku Księgi Głównej. Pole jest

wymagane.

· Numer wpisu do Księgi Głównej - pole edycyjne pozwalające na wprowadzenie numeru wpisu w Księdze

Głównej. Pole jest wymagane.

4.3 Zachorowanie i przybycie do szpitala

W sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala znajdują się następujące pola (różnice w zakresie

informacyjnym sekcji, zależnym od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione w tabelce znajdującej się

we wstępie do niniejszego dokumentu):

· Czas zachorowania - pola pozwalające na wprowadzenie daty oraz godziny i minut zachorowania. Pola

są wymagane, chyba że zaznaczono znacznik: data nieznana wtedy nie ma konieczności wypełniania pól

z datą i godziną; godzina nieznana wtedy jest konieczność wypełnienia pola z datą natomiast nie ma
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konieczności wypełniania pola z godziną; minuty nieznane wtedy jest konieczność wypełnienia pola z

datą oraz podania pełnych godzin w polu godziny.

· data nieznana - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości daty i godziny zachorowania. Po

jego zaznaczeniu pola Czas zachorowania staną się niedostępne do edycji.

· godzina nieznana - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości godziny zachorowania. Po jego

zaznaczeniu pole z godziną zachorowania stanie się niedostępne do edycji.

· minuty nieznane - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości minut z godziny zachorowania. Po

jego zaznaczeniu pole z godziną pozwoli na wprowadzenie wyłącznie pełnych godzin.

· Przybycie do szpitala - pole pozwalające na wybór sposobu przybycia do szpitala. Wymagany jest wybór

z rozwijanej listy sposobu przybycia oraz uzupełnienie daty i godziny. Jeśli świadczeniodawca nie bierze

udziału w pilotażu, to niedostępna do wyboru jest opcja Pacjent został przesłany z innego szpitala celem

zabiegu wewnątrznaczyniowego.

· Data - pole pozwalające na wprowadzenie daty przybycia do szpitala w formacie rrrr-mm-dd. Pole jest

wymagane.

· Godzina - pole pozwalające na wprowadzenie godziny przybycia do szpitala w formacie gg:mm. Pole

jest wymagane.

· Rozpoznanie - pole pozwalające na wybór rozpoznania. Wymagane jest wybranie jednej pozycji z

rozwijanej listy opcji do wyboru.

· Czynniki ryzyka udaru mózgu - sekcja pozwala na zaznaczenie czynników ryzyka udaru mózgu.

Wymagane jest wskazanie co najmniej jednej z opcji:

o przebyty udar mózgu lub TIA

o migotanie przedsionków

o nadciśnienie tętnicze

o cukrzyca

o zaburzenia gospodarki lipidowej

o nikotynizm

o nadużywanie alkoholu

o otyłość

o brak znanych

o inne

· Zespół neurologiczny przy przyjęciu - pole pozwala na wprowadzenie zespołu neurologicznego pacjenta

ocenionego przy przybyciu, w skali udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institute of

Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pole jest wymagane.

· Stan funkcjonalny przed zachorowaniem - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu funkcjonalnego

pacjenta, w zmodyfikowanej skali Rankina (modified Rankin Scale - mRS) - liczba od 0 do 5.

· stan nieznany - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości stanu pacjenta przed przybyciem do

szpitala. Pole jest wymagane jeśli nie uzupełniono pola Stan funkcjonalny przed zachorowaniem.
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4.4 Diagnostyka i leczenie

W sekcji Diagnostyka i leczenie znajdują się następujące pola (różnice w zakresie informacyjnym sekcji,

zależnym od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione w tabelce znajdującej się we wstępie do

niniejszego dokumentu):

· Wykonanie pierwszego TK mózgu - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd)

oraz godziny (w formacie gg:mm) wykonania pierwszej tomografii komputerowej mózgu. Pola są

wymagane, chyba że zaznaczono znacznik nie dotyczy wtedy nie ma konieczności wypełniania pól z datą

i godziną, natomiast wymagane jest uzupełnienie jednego z pól: Wykonanie pierwszego MR mózgu,

Wykonanie badania angio-TK mózgu lub Wykonanie badania angio-MR mózgu; jeśli w polu Przybycie do

szpitala sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala została wybrana wartość pacjent został

przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego, to pole Wykonanie pierwszego TK

mózgu jest niedostępne do edycji.

o nie dotyczy - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości daty i godziny wykonania pierwszej

tomografii komputerowej mózgu. Po jego zaznaczeniu pola Wykonanie pierwszego TK mózgu staną się

niedostępne do edycji.

· Wykonanie pierwszego MR mózgu - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd)

oraz godziny (w formacie gg:mm) wykonania pierwszego rezonansu magnetycznego mózgu. Pola są

wymagane, chyba że zaznaczono znacznik nie dotyczy wtedy nie ma konieczności wypełniania pól z datą

i godziną, natomiast wymagane jest uzupełnienie jednego z pól: Wykonanie pierwszego TK mózgu,

Wykonanie badania angio-TK mózgu lub Wykonanie badania angio-MR mózgu; jeśli w polu Przybycie do

szpitala sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala została wybrana wartość pacjent został

przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego, to pole Wykonanie pierwszego MR

mózgu jest niedostępne do edycji.

o nie dotyczy - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości daty i godziny wykonania pierwszej

tomografii komputerowej mózgu. Po jego zaznaczeniu pola Wykonanie pierwszego MR mózgu staną

się niedostępne do edycji.
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· Wykonanie badania angio-TK mózgu - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd)

oraz godziny (w formacie gg:mm) wykonania pierwszej tomografii komputerowej naczyń krwionośnych

mózgu. Pola są wymagane, chyba że zaznaczono znacznik nie dotyczy wtedy nie ma konieczności

wypełniania pól z datą i godziną, natomiast wymagane jest uzupełnienie jednego z pól: Wykonanie

pierwszego TK mózgu, Wykonanie pierwszego MR mózgu lub Wykonanie badania angio-MR mózgu; jeśli w

polu Przybycie do szpitala sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala została wybrana wartość

pacjent został przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego, to pole Wykonanie

badania angio-TK mózgu jest niedostępne do edycji.

o nie dotyczy - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości daty i godziny wykonania tomografii

komputerowej naczyń krwionośnych mózgu. Po jego zaznaczeniu pola Wykonanie badania angio-TK

mózgu staną się niedostępne do edycji.

· Wykonanie badania angio-MR mózgu - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-

dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) wykonania pierwszego rezonansu magnetycznego naczyń

krwionośnych mózgu. Pola są wymagane, chyba że zaznaczono znacznik nie dotyczy wtedy nie ma

konieczności wypełniania pól z datą i godziną, natomiast wymagane jest uzupełnienie jednego z pól:

Wykonanie pierwszego TK mózgu, Wykonanie pierwszego MR mózgu lub Wykonanie badania angio-TK

mózgu; jeśli w polu Przybycie do szpitala sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala została wybrana

wartość pacjent został przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego, to pole

Wykonanie badania angio-MR mózgu jest niedostępne do edycji.

o nie dotyczy - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości daty i godziny wykonania pierwszej

tomografii komputerowej naczyń krwionośnych mózgu. Po jego zaznaczeniu pola Wykonanie badania

angio-MR mózgu staną się niedostępne do edycji.

· Zastosowane leczenie - sekcja pozwala na zaznaczenie zastosowanego leczenia po przeprowadzonym

badaniu. Wymagane jest wskazanie co najmniej jednej z opcji:

o dożylne leczenie trombolityczne - jeśli wybrana została opcja dożylne leczenie trombolityczne, to

wymagane jest uzupełnienie pól Rozpoczęcie dożylnego leczenia trombolityczne.

o kompleksowe leczenie udaru bez zastosowania trombolizy

o trombektomia mechaniczna - znacznik dostępny dopiero po wybraniu w polu Rozpoznanie sekcji

Zachorowanie i przybycie do szpitala I63 - zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic

przedmózgowych); jeśli ankieta uzupełniana jest przez świadczeniodawcę niebiorącego udziału w

pilotażu, to znacznik trombektomia mechaniczna jest niedostępny, dostępny jest natomiast znacznik

przekazanie do ośrodka wykonującego zabieg trombektomii mechanicznej.

o przekazanie do ośrodka wykonującego zabieg trombektomii mechanicznej -  jeśli ankieta uzupełniana

jest przez świadczeniodawcę biorącego udział w pilotażu, to znacznik przekazanie do ośrodka

wykonującego zabieg trombektomii mechanicznej jest niedostępny, widoczny jest natomiast znacznik

trombektomia mechaniczna. 

· Rozpoczęcie dożylnego leczenia trombolitycznego - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie

rrrr-mm-dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) rozpoczęcia dożylnego leczenia trombolitycznego. Pola

dostępne do edycji dopiero po zaznaczeniu w części Zastosowane leczenie znacznika dożylne leczenie

trombolityczne.
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· Wykonano przesiewowy test zaburzeń połykania <24 godz. od przyjęcia - pole pozwala na określenie czy w

czasie poniżej 24 godzin od przyjęcia wykonano przesiewowy test zaburzeń połykania. Wymagany

wybór TAK lub NIE.

· Wdrożona profilaktyka wtórna udaru mózgu - sekcja pozwala na zaznaczenie wdrożonej profilaktyki

wtórnej udaru mózgu. Wymagane jest wskazanie co najmniej jednej z opcji:

o leki przeciwpłytkowe

o doustne antykoagulanty

o leki obniżające ciśnienie

o statyny

o nie dotyczy

o zaplanowane lub przeprowadzenie zabiegu udrażniającego tętnice domózgowe (endarterektomia lub

angioplastyka z implantacją stentu) - znacznik dostępny dla świadczeniodawców biorących udział w

pilotażu dopiero po zaznaczeniu w części Zastosowane leczenie znacznika trombektomia

mechaniczna.

4.5 Diagnostyka przed zabiegiem trombektomii

W sekcji Diagnostyka przed zabiegiem trombektomii znajdują się następujące pola (sekcja dostępna

dopiero po zaznaczeniu w części Zastosowane leczenie znacznika trombektomia mechaniczna)(różnice w

zakresie informacyjnym sekcji oraz jej dostępności, zależnej od modelu obsługi ankiety, zostały

przestawione zostały w tabelce znajdującej się we wstępie do niniejszego dokumentu):

· Badanie TK/angio-TK/MR/angio-MR wykonane przed przyjęciem do szpitala na zabieg trombektomii -

pola pozwalające na wybór: TK, MR, angio-TK, angio-MR oraz wprowadzenie daty (w formacie rrrr-

mm-dd) i godziny (w formacie gg:mm) wykonania badania przez świadczeniodawcę kierującego na

zabieg trombektomii. Pole pozwalające na wybór TK, MR, angio-TK, angio-MR dostępne dopiero po

wyborze pacjent został przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego w polu

Przybycie do szpitala, znajdującego się w sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala. Pola

pozwalające na wprowadzenie daty oraz godziny i minut wykonania pierwszego badania TK/angio-

TK/MR/angio-MR mózgu dostępne są po wybraniu TK, MR, angio-TK lub angio-MR.  Pola są

wymagane do uzupełnienia. 
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· Miejsce krytycznego zwężenia lub niedrożności w ocenie Świadczeniodawcy kierującego na zabieg - sekcja

pozwala na zaznaczenie miejsc niedrożności lub zwężeń tętnic ujawnionych przez badanie

przeprowadzone u Świadczeniodawcy kierującego na zabieg. Możliwe jest zaznaczenia kilku opcji

(jeśli wskazano badanie TK/angio-TK/MR/angio-MR):

o tętnica szyjna wewnętrzna

o tętnica podstawna

o tętnica tylna mózgu

o tętnica przednia mózgu

o tętnica środkowa mózgu

o tętnica kręgowa

Pola wypełniane jeśli polu Przybycie do szpitala sekcji Zachorowanie i przybycie do szpitala zostało

wybrane pacjent został przesłany z innego szpitala celem zabiegu wewnątrznaczyniowego.

· Wykonanie badania angio-TK lub angio-MR wykazującego niedrożność lub krytyczne zwężenie naczynia

wewnątrzczaszkowego - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd) i godziny

(w formacie gg:mm) wykonania badania angio-TK lub angio-MR mózgu, wykazującego niedrożność

lub krytyczne zwężenie naczynia wewnątrzczaszkowego, przed rozpoczęciem zabiegu trombektomii.

Pola są wymagane do uzupełnienia.

· Miejsce krytycznego zwężenia lub niedrożności w badaniu angio-TK lub angio-MR - sekcja pozwala na

zaznaczenie miejsc krytycznego niedrożności lub zwężeń tętnic ujawnionych przez badanie angio-TK

lub angio-MR:

o tętnica szyjna wewnętrzna

o tętnica podstawna

o tętnica tylna mózgu

o tętnica przednia mózgu

o tętnica środkowa mózgu

o tętnica kręgowa

· Zgon pacjenta przed wykonaniem zabiegu trombektomii.

4.6 Kwalifikacja do trombektomii
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W sekcji Kwalifikacja do trombektomii znajdują się następujące pola (sekcja dostępna dopiero po

zaznaczeniu w części Zastosowane leczenie znacznika trombektomia mechaniczna)(różnice w zakresie

informacyjnym sekcji oraz jej dostępności, zależnej od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione zostały

w tabelce znajdującej się we wstępie do niniejszego dokumentu):

· Czas kwalifikacji - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd) oraz godziny (w

formacie gg:mm) kwalifikacji do trombektomii. Pola są wymagane.

· Zespół neurologiczny przy kwalifikacji do zabiegu - pole pozwala na wprowadzenie zespołu

neurologicznego pacjenta przy kwalifikacji do zabiegu trombektomii, w skali udarowej Narodowego

Instytutu Zdrowia (National Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pole jest

wymagane.

· Osoby dokonujące kwalifikacji do trombektomii po stronie ośrodka wykonującego zabieg - sekcja pozwala

na wskazanie lekarzy specjalistów kwalifikujących pacjenta do zabiegu. Wymagane jest wskazanie co

najmniej trzech lekarzy specjalistów; wśród osób kwalifikujących do zabiegu musi być lekarz specjalista

w dziedzinie neurologii, przynajmniej jeden lekarz specjalista z dziedziny rentgenodiagnostyki,

radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej oraz jeden specjalista z grupy

wykonujących zabieg.

o lekarz specjalista w dziedzinie neurologii

o lekarz specjalista w dziedzinie:

§ rentgenodiagnostyki

§ radiologii

§ radiodiagnostyki

§ radiologii i diagnostyki obrazowej

o wykonujący zabieg lekarz specjalista w dziedzinie:

§ neurologii

§ rentgenodiagnostyki

§ radiologii

§ radiodiagnostyki

§ radiologii i diagnostyki obrazowej

§ innej niż wymienione powyżej
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4.7 Zabieg trombektomii

W sekcji Zabieg trombektomii znajdują się następujące pola (sekcja dostępna dopiero po zaznaczeniu w

części Zastosowane leczenie sekcji Diagnostyka i leczenie, znacznika trombektomia mechaniczna)(różnice

w zakresie informacyjnym sekcji oraz jej dostępności, zależnej od modelu obsługi ankiety, zostały

przestawione zostały w tabelce znajdującej się we wstępie do niniejszego dokumentu):

· Zespół neurologiczny bezpośrednio przed rozpoczęciem trombektomii - pole pozwala na wprowadzenie

zespołu neurologicznego pacjenta bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu trombektomii, w skali

udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od

0 do 42. Pole jest wymagane.

· Rozpoczęcie zabiegu trombektomii - nakłucie tętnicy udowej - pola pozwalające na wprowadzenie daty

(w formacie rrrr-mm-dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) rozpoczęcia zabiegu trombektomii.

Wymagane jest wprowadzenie daty i godziny (wraz z minutami); w przypadku braku informacji o

minutach możliwe jest zaznaczenie opcji brak minut.

· brak minut - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości minut rozpoczęcia zabiegu

trombektomii. Po jego zaznaczeniu pole z godziną pozwoli na wprowadzenie wyłącznie pełnych godzin.

· Drożność naczynia na początku zabiegu - pole pozwala na wybór oceny drożności naczynia na początku

zabiegu w skali mTICI (modified Thrombolysis/Treatment in Cerebral Infarction). Pole jest wymagane.

· Łączna liczba prób rekanalizacji - pole pozwala na wprowadzenie łącznej liczby prób rekanalizacji

naczynia podczas zabiegu (liczba od 1 do 9). Pole jest wymagane.

· Zakończenie ostatniej próby rekanalizacji - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-

mm-dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) zakończenia zabiegu trombektomii. Wymagane jest

wprowadzenie daty i godziny (wraz z minutami); w przypadku braku informacji o minutach możliwe jest

zaznaczenie opcji brak minut.

· brak minut - znacznik pozwalający na oznaczenie nieznajomości minut zakończenia zabiegu

trombektomii. Po jego zaznaczeniu pole z godziną pozwoli na wprowadzenie wyłącznie pełnych godzin.

· Drożność naczynia na końcu zabiegu - pole pozwala na wybór oceny drożności naczynia na końcu

zabiegu w skali mTICI (modified Thrombolysis/Treatment in Cerebral Infarction). Pole jest wymagane.
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· Rodzaj znieczulenia - sekcja pozwala na wybór znieczulenia zastosowanego podczas zabiegu.

Wymagane jest wskazanie co najmniej jednej z opcji:

o analgosedacja

o znieczulenie ogólne

· Dostęp do konsultacji neurologicznej w trakcie zabiegu - pole pozwala na określenie czy podczas zabiegu

była dostępna konsultacja neurologiczna. Pole jest wymagane.

· Zespół neurologiczny 24 godziny po zakończeniu zabiegu - pole pozwala na wprowadzenie zespołu

neurologicznego pacjenta po zakończeniu zabiegu trombektomii, w skali udarowej Narodowego

Instytutu Zdrowia (National Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pole jest

wymagane.

· Powikłania bezpośrednie zabiegu - sekcja pozwala na zaznaczenie powikłań bezpośrednich

występujących po zabiegu trombektomii. Wymagany wybór TAK/NIE z listy wyboru. Jeśli wybrano TAK,

wtedy wymagane jest wskazanie co najmniej jednej z opcji:

o krwiak w pachwinie

o perforacja tętnicy

o rozwarstwienie tętnicy

o inne

4.8 Rehabilitacja w oddziale lub pododdziale udarowym

W sekcji Rehabilitacja w oddziale lub pododdziale udarowym znajdują się następujące pola:

· Rozpoczęcie rehabilitacji - pole pozwala wprowadzić datę (w formacie rrrr-mm-dd) rozpoczęcia

rehabilitacji w oddziale lub pododdziale udarowym. Pole jest wymagane, chyba że zaznaczono znacznik

Nie dotyczy wtedy należy z rozwijanego pola wybrać przyczynę oraz w polu Zespół neurologiczny

wprowadzić zespół neurologiczny pacjenta, w skali udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National

Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42.

· Nie dotyczy - znacznik pozwala na oznaczenie braku wskazań rehabilitacji w oddziale lub pododdziale

udarowym. Po jego zaznaczeniu dostępne stanie się pole pozwalające wybór przyczyny braku wymogu

rehabilitacji:

o brak wskazań

o przeciwwskazania medyczne

o brak zgody pacjenta

o inna przyczyna - w przypadku wyboru tej wartości dostępne stanie się pole pozwalające na ręczne

wprowadzenie przyczyny

o zgon pacjenta
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· Zespół neurologiczny - pole pozwala na wprowadzenie zespołu neurologicznego pacjenta, w skali

udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od

0 do 42. Jest wymagane w przypadku zaznaczenia Nie dotyczy.

4.9 Wypis i rehabilitacja

W sekcji Wypis i rehabilitacja znajdują się następujące pola (różnice w zakresie informacyjnym sekcji,

zależnym od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione zostały w tabelce znajdującej się we wstępie do

niniejszego dokumentu):

· Stan funkcjonalny przy wypisie - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu funkcjonalnego pacjenta

przy wypisie, w zmodyfikowanej skali Rankina (modified Rankin Scale - mRS) - liczba od 0 do 6 gdzie 6

oznacza zgon pacjenta. Pole jest wymagane.

· Przyczyna zgonu szpitalnego - pole pozwala na wybór przyczyny zgonu szpitalnego. Pole jest wymagane

po wprowadzeniu liczby "6" oznaczającej zgon w polu Stan funkcjonalny przy wypisie.

· Wypis - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd) wypisu pacjenta z oddziału

udarowego. Pola są wymagane.

· Zespół neurologiczny przy wypisie ze szpitala - pole pozwala na wprowadzenie zespołu neurologicznego

pacjenta przy wypisie ze szpitala, w skali udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institute of

Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pole jest wymagane.

· Wypisany do - pole pozwala na wybór miejsca wypisania. Jeżeli wybrano inny oddział szpitalny, w

pustym polu należy wprowadzić jego nazwę. Dla świadczeniodawców niebiorących udziału w pilotażu

możliwy jest wybór opcji ośrodek wykonujący zabieg trombektomii mechanicznej. Pole jest

wymagane.

· Rozpoczęcie rehabilitacji - pole pozwala na wybór rodzaju rehabilitacji oraz daty (w formacie rrrr-mm-

dd) jej rozpoczęcia. Pola są wymagane, chyba że wybrano brak wskazań do rehabilitacji wtedy należy

wprowadzić zespół neurologiczny pacjenta, w skali udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National

Institute of Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pola niedostępne jeżeli pacjent został

wypisany do ośrodka wykonującego zabieg trombektomii mechanicznej lub zmarł. W przypadku

wybrania nie zlecono rehabilitacji z innych przyczyn należy przyczynę wprowadzić w polu znajdującym

się poniżej pola Rozpoczęcie rehabilitacji.
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Dostępność pól w oknie w przypadku zgonu pacjenta.

4.10 Organizacja przekazania pacjenta do zabiegu

W sekcji Organizacja przekazania pacjenta do zabiegu znajdują się następujące pola (sekcja dostępna

dopiero po wybraniu w polu Wypisany do znajdującym się w sekcji Wypis i rehabilitacja opcji ośrodek

wykonujący zabieg trombektomii mechanicznej)(różnice w zakresie informacyjnym sekcji oraz jej dostępności,

zależnej od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione zostały w tabelce znajdującej się we wstępie do

niniejszego dokumentu):

· Telefoniczne zgłoszenie lekarzowi dyżurnemu ośrodka wykonującego trombektomię - pola pozwalające na

wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) telefonicznego

zgłoszenia lekarzowi dyżurnemu ośrodka wykonującego trombektomię. Pola są wymagane.

· Złożenie zapotrzebowanie na transport do ośrodka wykonującego trombektomię - pola pozwalające na

wybór rodzaju transportu oraz wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd) i godziny (w formacie

gg:mm) złożenia zapotrzebowania na transport do ośrodka wykonującego trombektomię. Pola są

wymagane, chyba że zaznaczono znacznik nie wykonano.

· nie wykonano - znacznik pozwala na oznaczenie braku złożenia zapotrzebowania na transport pacjenta

do ośrodka wykonującego trombektomię.

· Wysłanie pacjenta do ośrodka wykonującego zabieg - pola pozwalające na wprowadzenie daty (w

formacie rrrr-mm-dd) oraz godziny (w formacie gg:mm) wysłania pacjenta do ośrodka wykonującego

zabieg trombektomii mechanicznej. Pola są wymagane. Data i godzina w tych polach nie mogą być

wcześniejsze niż data i godzina podane w polach Wypis z oddziału udarowego sekcji Wypis i

rehabilitacja.
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· Zespół neurologiczny w chwili wysłania pacjenta do ośrodka wykonującego trombektomię - pole

pozwalające na wprowadzenie wartości zespołu neurologicznego pacjenta w chwili wysłania do ośrodka

wykonującego trombektomię, w skali udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institute of

Health Stroke Scale -  NIHSS) - liczba od 0 do 42. Pole jest wymagane.

4.11 Stan funkcjonalny po zabiegu

W sekcji Stan funkcjonalny po zabiegu znajdują się następujące pola (różnice w zakresie informacyjnym

sekcji oraz jej dostępności, zależnej od modelu obsługi ankiety, zostały przestawione zostały w tabelce

znajdującej się we wstępie do niniejszego dokumentu):

· Stan funkcjonalny po miesiącu od zabiegu - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu funkcjonalnego

pacjenta po miesiącu od zabiegu, w zmodyfikowanej skali Rankina (modified Rankin Scale - mRS) -

liczba od 0 do 6 gdzie 6 oznacza zgon pacjenta. Pole dostępne do edycji, jeśli od daty rozpoczęcia

zabiegu trombektomii upłynął miesiąc.

· Stan funkcjonalny po 3 miesiącach od zabiegu - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu

funkcjonalnego pacjenta po trzech miesiącach od zabiegu, w zmodyfikowanej skali Rankina (modified

Rankin Scale - mRS) - liczba od 0 do 6 gdzie 6 oznacza zgon pacjenta. Pole dostępne do edycji, jeśli od

daty rozpoczęcia zabiegu trombektomii upłynęły trzy miesiąca.

· Stan funkcjonalny po 12 miesiącach od zabiegu - pole pozwala na wprowadzenie oceny stanu

funkcjonalnego pacjenta po dwunastu miesiącach od zabiegu, w zmodyfikowanej skali Rankina

(modified Rankin Scale - mRS) - liczba od 0 do 6 gdzie 6 oznacza zgon pacjenta. Pole dostępne do

edycji, jeśli od daty rozpoczęcia zabiegu trombektomii upłynęło dwanaście miesięcy.

· Przyczyna zgonu - pole pozwala na wybór przyczyny zgonu. Pole jest dostępne po wprowadzeniu liczby

"6"oznaczającej zgon w którymkolwiek z pól Stan funkcjonalny (...) po zabiegu. Jeżeli jako przyczynę

zgonu zostanie wybrane inna, to należy w dostępnym polu wprowadzić opis tej przyczyny.

Dane w sekcji Stan funkcjonalny po zabiegu mogą być uzupełnione częściowo przed wysłaniem do bazy

centralnej (jeśli upłynął miesiąc od zabiegu) lub po wysłaniu. 

Dla ankiety mającej status „wysłana” pozostaje możliwość uzupełnienia stanu funkcjonalnego po zabiegu

(możliwa jest edycja tylko tej sekcji). Po uzupełnieniu danych należy użyć funkcji Wyślij.

· Jeśli ankieta została wysłana do bazy centralnej, to odpowiednio po 1, 3, 12 miesiącach będzie

możliwość przekazania wyłącznie danych sekcji Stan funkcjonalny po zabiegu.

· Przekazane dane można uzupełnić, poprawić już wysłane, wysyłać wielokrotnie.
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· Przycisk  anuluje całą ankietę. Jeśli uzupełniono w niej sekcję Stan funkcjonalny po zabiegu,

to również te dane zostaną anulowane. Nie ma możliwości anulowania danych z sekcji Stan

funkcjonalny po zabiegu. Można edytować te dane mimo wcześniejszego wysłania i wysłać ponownie.
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5 Raporty

Okno raportów pozwala na przegląd wygenerowanych raportów oraz ich pobranie na dysk lokalny

operatora w formatach XLS lub CSV.

Przycisk  umożliwia pobranie raportu w formacie XLS.

Przycisk  umożliwia pobranie raportu w formacie CSV.

Po kliknięciu przycisku pobierania zostanie wyświetlone standardowe okno systemu Microsoft® Windows®

pozwalające na wskazanie miejsca zapisania pliku.

Poniżej tabeli znajdują się przyciski pozwalające na przemieszczaniem się pomiędzy stronami tabeli.

· przycisk  umożliwia przejście do pierwszej strony wyników,

· przycisk  umożliwia przejście do poprzedniej strony wyników w stosunku do strony prezentowanej

aktualnie,

· przycisk  umożliwia przejście do następnej strony wyników w stosunku do strony prezentowanej

aktualnie,

· przycisk  umożliwia przejście do ostatniej strony wyników.
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