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1 WSTĘP
W celu obsługi portalu, który dostępny jest pod adresem https://ezdrowie.gov.pl, wymagana jest
przeglądarka internetowa oraz połączenie z Internetem. Portal jest ogólnodostępny tzn. do zapoznania
z treścią publikowaną na portalu nie jest konieczne posiadanie danych dostępowych . Z uwagi
na szeroki wachlarz dostępnych przeglądarek internetowych różnych dostawców, poniżej
prezentowane są te, których zgodność została potwierdzona w ramach wyczerpującej procedury
testowej. Rekomendowane przeglądarki internetowe to:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome wersja 65 lub nowsza,
Google Chrome mobile wersja 72 lub nowsza,
Mozilla Firefox wersja 59 lub nowsza,
Safari wersja 12 lub nowsza,
Opera wersja 54 lub nowsza,
Internet Explorer wersja 11 lub nowsza.
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2 WYKORZYSTYWANE POJĘCIA I SKRÓTY
W APLIKACJI
W tabeli poniżej zostały opisane wykorzystywane w dokumencie pojęcia i skróty.
Definicja

Opis

CSIOZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

PPP

Portal – Platforma Publikacyjna dostępny pod adresem internetowym
https://ezdrowie.gov.pl/

Artykuł

Zasadnicza treść udostępniana na stronach portalu e-zdrowie. Artykuł
zawiera
elementy
tekstu
oraz
elementy
multimediów,
jak pliki graficzne, audio, wideo, czy pliki do pobrania.

Kategoria

Inaczej „tematyka treści”; określa jakiego rodzaju treści
są zawarte na stronach lub w artykułach dostępnych na portalu
e-zdrowie.

Menadżer wiadomości

Miejsce tworzenia i przechowywania wiadomości e-mail (również
powiadomień newsletter) w „Panelu administracyjnym portalu
e-zdrowie”.

Adres e-mail

Adres poczty elektronicznej, do której dostarczana jest wiadomość
e-mail,
w
przypadku
portalu
e-zdrowie
jest
to ezdrowie@ezdrowie.gov.pl.

Wiadomość e-mail

Treść (wraz z ewentualnymi załącznikami) przesyłana pod wskazany
adres e-mail za pomocą poczty elektronicznej.

Temat

Określony zakres informacji – tematyka. Wykorzystywany
na portalu e-zdrowie do kategoryzowania wiadomości tworzonych
przez odbiorców treści i wysyłanych na adres e-mail (skrzynkę) portalu.

Strona

Element „Portalu – Platforma Publikacyjna”, w którym są definiowane
treści (artykuły, moduły stron) dla odbiorcy portalu.
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Definicja

Opis

Podstrona

Strona podrzędna stronie, w której są definiowane treści (artykuły,
moduły stron) dla odbiorcy portalu.

Moduł

Element składowy strony portalu e-zdrowie. Panel informacyjny.

Nagłówek

Moduł dodawany jako element
e-zdrowie,
znajdujący
się
na
oraz wszystkich podstron portalu.

Stopka

Moduł dodawany jako element składowy strony portalu
e-zdrowie,
znajdujący
się
na
dole
strony
głównej
oraz wszystkich podstron portalu.

Belka nawigacyjna

Element nagłówka (modułu stałego) – menu głównego portalu
e-zdrowie.

Odbiorca treści

Użytkownik końcowy (czytelnik) przeglądający treści zamieszczone
na stronach portalu e-zdrowie.

RSS

Kanały wiadomości – newsy ze stron internetowych. Portal – Platforma
Publikacyjna udostępnia wiadomości w formacie „RSS Atom” (w pliku
XML, w formacie zgodnym ze specyfikacją).

Newsletter

Elektroniczna forma wiadomości grupowych rozsyłanych za pomocą
poczty elektronicznej do subskrybentów (prenumeratorów),
którzy zapisali się na newsletter.

Mapa strony

Mapa serwisu (witryny), wyświetla strukturę portalu e-zdrowie, sekcję
i linki. Pomaga użytkownikom poruszać się po stronach portalu.

Link

Element nawigacyjny – odsyłacz do pliku, strony, treści.

Internetowe Konto
Pacjenta (IKP)

Aplikacja internetowa dostępna pod adresem https://pacjent.gov.pl/
umożliwiająca sprawdzenie informacji o elektronicznej dokumentacji
medycznej, historii leczenia, czy pobranie e-recept oraz e-skierowań.

składowy strony portalu
górze
strony
głównej
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Definicja

Opis

WCAG

Zbiór dokumentów opublikowany przez Web Accessibility Initiative
(WAI) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów
internetowych. Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji
2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

SOR

System Obsługi Rejestrów

Rejestr Aptek

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych,
Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie
Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek
prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty
Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne (tj.
Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu
teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr
Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów
Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek
Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1277).
Rejestr dostępny jest pod adresem internetowym:
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html

Rejestr Podmiotów
Wykonujących
Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest
elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i
zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na
prowadzenie działalności leczniczej. W części publicznej Rejestru
użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w tym:
•
•
•

Podmiotów leczniczych
Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Rejestr dostępny jest pod adresem internetowym:
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpwdl.html
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Definicja

Opis

Rejestr Produktów
Leczniczych

•

Rejestr Produktów Leczniczych zawiera informacje o wszystkich
produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje o produktach
leczniczych, a także druki informacyjne.
Rejestr dostępny jest pod adresem internetowym:
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpl.html
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3 DOSTĘP DO EZDROWIE.GOV.PL
Portal e-zdrowie dostępny jest pod adresem internetowym https://ezdrowie.gov.pl. Po wpisaniu
adresu w pasku adresu przeglądarki i naciśnięciu przycisku na klawiaturze _Enter_, zostaje
wyświetlona strona główna portalu (Rysunek 1).

Rysunek 1. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie
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4 NAWIGACJA PO PORTALU PRZY UŻYCIU
KLAWIATURY – SKIP LINKI
Odbiorcy treści, którzy używają klawiatury komputerowej, bądź innego urządzenia działającego na
podobnej zasadzie, a niekorzystający z myszy komputerowej (np. osoby niedowidzące lub zmagające
się z niepełnosprawnościami ruchowymi) mają możliwość poruszania się (nawigacji) po portalu
e-zdrowie przy użyciu kilku przycisków: _Tab_, _Shift_+_Tab_, _Enter_, _Spacja_, _Esc_,
_„Strzałki_kierunkowe”_. Na portalu została również zaimplementowana funkcjonalność „skip links”,
umożliwiająca przejście do określonej treści z pominięciem pośrednich obszarów (przeskoczenie do
określonej treści). Wyświetlając portal https://ezdrowie.gov.pl kliknięcie na przycisk _Tab_ powoduje
pojawienie się w lewej, górnej części ekranu, na wysokości nagłówka strony przycisku
_Przejdź_do_głównej_nawigacji_ (Rysunek 2).

Rysunek 2. Skip link – "Przejdź do głównej nawigacji”
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Naciśnięcie na przycisk _Enter_ na klawiaturze spowoduje „przeskoczenie” do menu głównego portalu
e-zdrowie pomijając elementy nagłówka portalu (Rysunek 3).

Rysunek 3. Skip link – „przeskoczenie” do menu głównego portalu
„Nagłówek” został opisany w rozdziale 6.1 Nagłówek z belką nawigacyjną.

Natomiast w sytuacji, gdy odbiorca treści zamiast przycisku _Enter_ ponownie naciśnie na przycisk
_Tab_, wówczas w miejscu

przycisku _Przejdź_do_głównej_nawigacji_ pojawi się przycisk

_Przejdź_do_głównej_treści_ nawigujący (po naciśnięciu na przycisk _Enter_) bezpośrednio do
zasadniczej treści wyświetlanej strony portalu, z pominięciem nagłówka i menu głównego (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Skip link – "Przejdź do głównej treści”
Zasadnicza treść portalu została opisana w rozdziale 6.2 Treści umieszczone na stronie.

Kolejne

naciśnięcie przycisku

_Tab_

spowoduje pojawienie się w miejscu

przycisku

_Przejdź_do_głównej_treści_ przycisku _Przejdź_do_stopki_strony_ nawigującego (po naciśnięciu
na przycisk _Enter_) bezpośrednio do stopki portalu z pominięciem nagłówka, menu głównego
i zasadniczej treści wyświetlanej strony (Rysunek 5).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

14

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 5. Skip link – "Przejdź do stopki strony”
„Stopka” została opisana w rozdziale 6.3 Stopka.

Natomiast

kolejne

naciśnięcie

na

przycisk

_Tab_

spowoduje

ukrycie

przycisku

_Przejdź_do_stopki_strony_ (wyjście z funkcjonalności skip linków) i ustawienie fokusu klawiatury
na pierwszym elemencie strony, którym jest logo e-zdrowie, umiejscowionym w nagłówku portalu
(Rysunek 6). Naciśnięcie na przycisk _Enter_ spowoduje wyświetlenie strony głównej portalu
https://ezdrowie.gov.pl. Natomiast kolejne naciskanie przycisku _Tab_ spowoduje ustawianie fokusu
klawiatury na kolejnych elementach strony portalu.
•

Przycisk _Tab_ umożliwia ustawianie fokusu klawiatury na kolejnym elemencie strony

•

portalu.
Jednoczesne naciśnięcie obu przycisków _Shift_+_Tab_ powoduje ustawienie fokusu

•
•

klawiatury na poprzednim elemencie strony portalu.
Przycisk _Enter_ powoduje wyświetlenie treści ukrytej pod elementem, na którym został
ustawiony fokus klawiatury.
Przycisk _Spacja_ powoduje zaznaczenia pola lub jego odznaczenie .
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•

Przycisk _Esc_ umożliwia wyjście z pola z listą – zamknięcie rozwijanej listy.

•

Przyciski _„Strzałki_kierunkowe”_ umożliwiają scrollowanie (przewijanie) strony portalu
w dół i w górę oraz przechodzenie pomiędzy obrazami w prezentacji multimedialnej (moduł
Usługi/Rotator), czy też wyświetlania kolejnych obrazów w galerii zdjęć.

Rysunek 6. Ustawienie fokusu klawiatury na logo e-zdrowie
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5 WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
Portal e-zdrowie jest przyjazny dla użytkowników niedowidzących. W nagłówku każdej strony portalu
dostępne są opcje związane z WCAG 2.0 na poziomie AA:
•

•

WYSOKI KONTARST – kliknięcie napisu powoduje wyświetlenie portalu e-zdrowie w wysokim
kontraście – szacie graficznej dla osób niedowidzących (Rysunek 7). Przycisk po kliknięciu
zmienia nazwę na STANDARDOWY KONTARST i umożliwia ponowne wyświetlenie portalu
e-zdrowie w standardowej szacie graficznej.
A A+ A++ – kliknięcie wybranej ikony powoduje zmianę wielkości czcionki wykorzystywanej
na stronach portalu e-zdrowie (Rysunek 7).

Rysunek 7. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie w wysokim kontraście i ze
zwiększoną czcionką
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W wersji kontrastowej wszystkie linki, jak również napisy na przyciskach zostały dodatkowo
wyróżnione poprzez ich podkreślenie.
Najechanie kursorem myszy na link nawigujący do określonej treści, powoduje jego wyraźne
podświetlenie (wyróżnienie). Poniżej (Rysunek 8) przykład z wyróżnionym linkiem STANDARDOWY
KONTRAST).

Rysunek 8. Wyróżnienie linku kolorem
Natomiast najechanie kursorem myszy na przycisk (nawigujący do określonej treści) powoduje jego
wyróżnienie poprzez odwrócenie kolorów, tzn. tło przycisku staje się żółte, a napis na przycisku
przybiera kolor czarny. Poniżej (Rysunek 9) przykład z wyróżnionym przyciskiem
_Rejestr_Usługodawców_.

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 9. Wyróżnienie przycisku poprzez odwrócenie kolorów
W wersji kontrastowej ustawienie fokusu klawiatury (funkcjonalność opisana w poprzednim rozdziale
4 Nawigacja po portalu przy użyciu klawiatury – Skip linki) prezentują się odpowiednio:
•
•
•

Rysunek 10 – ustawienie fokusu klawiatury na linku STANDARDOWY KONTRAST
Rysunek 11 – ustawienie fokusu klawiatury na przycisku _Rejestr_Usługodawców_
Rysunek 12 – ustawienie fokusu klawiatury na przycisku _Rejestr_Usługodawców_
przy równoczesnym najechaniu na przycisk kursorem myszy

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 10. Ustawienie fokusu klawiatury na linku STANDARDOWY KONTRAST

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

20

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 11. Ustawienie fokusu klawiatury na przycisku „Rejestr Usługodawców”

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 12. Ustawienie fokusu klawiatury na przycisku „Rejestr Usługodawców” przy
równoczesnym najechaniu na przycisk kursorem myszy

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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6 STRONA E-ZDROWIE
Na każdej stronie portalu e-zdrowie można wyróżnić trzy elementy składowe. Są nimi:
•
•
•

nagłówek wraz z belką nawigacyjną,
treść zasadnicza strony,
stopka.

6.1 NAGŁÓWEK Z BELKĄ NAWIGACYJNĄ
„Nagłówek z belką nawigacyjną” to element składowy strony portalu e-zdrowie, znajdujący się na górze
strony głównej oraz wszystkich podstron portalu. „Nagłówek z belką nawigacyjną” dostępny jest
na każdej stronie portalu e-zdrowie. Zawiera linki nawigujące odbiorcę treści do żądanych podstron
portalu, bądź do właściwych stron internetowych. Zawiera również numer infolinii dla obywatela
oraz lupkę do przeszukiwania portalu e-zdrowie w celu wyszukania żądanych treści (Rysunek 13).
•

Linki:
o
o
o

o

o
o

•

logo – plik graficzny logo e-zdrowie. Kliknięcie w plik graficzny powoduje przejście
do strony głównej portalu https://ezdrowie.gov.pl
pacjent.gov.pl – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępnej pod adresem https://pacjent.gov.pl/
csioz.gov.pl – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dostępnej pod
adresem https://www.csioz.gov.pl/
mz.gov.pl – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Ministerstwa
Zdrowia
(MZ)
dostępnej
pod
adresem
https://www.gov.pl/web/zdrowie
STREFA PACJENTA – przycisk, którego kliknięcie powoduje przejście do strony
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępnej pod adresem https://pacjent.gov.pl/
kontakt – link, którego kliknięcie powoduje przejście do podstrony Kontakt portalu
e-zdrowie

Przyciski związane z WCAG 2.0 na poziomie AA:
o WYSOKI KONTARST – kliknięcie napisu powoduje wyświetlenie portalu e-zdrowie
w wysokim kontraście (szacie graficznej dla osób niedowidzących). Przycisk zmienia

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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o

nazwę na STANDARDOWY KONTARST, który umożliwia ponowne wyświetlenie
portalu e-zdrowie w standardowej szacie graficznej,
A A+ A++ – kliknięcie wybranej ikony powoduje zmianę wielkości czcionki
wykorzystywanej na stronach portalu e-zdrowie.

•

INFOLINIA DLA OBYWATELA – zawiera numer kontaktowy 19 457, pod którym można
zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji związanych z portalem e-zdrowie, działalności
CSIOZ oraz trwających projektach.

•

Belka nawigacyjna:
o DLA APTEK – przycisk, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie podstrony strony
głównej portalu e-zdrowie zawierającej treści określonego rodzaju
o DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH – przycisk, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie
podstrony strony głównej portalu e-zdrowie zawierającej treści określonego rodzaju
o DLA ODBIORCÓW – przycisk, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie podstrony
strony głównej portalu zawierającej treści określonego rodzaju
o Ikona lupka
– ikona, której kliknięcie powoduje wyświetlenie pola tekstowego
wyszukiwania wraz z przyciskiem _SZUKAJ_

Rysunek 13. Nagłówek z belką nawigacyjną portalu e-zdrowie

6.2 TREŚCI UMIESZCZONE NA STRONIE
Główną częścią każdej strony portalu e-zdrowie są różnego rodzaju treści na niej umieszczane. Na treść
strony portalu składają się elementy składowe, takie jak między innymi: artykuły, panele informacyjne
(moduły). Wybrane panele informacyjne zostały krótko opisane w poniższych podrozdziałach.

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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6.2.1 TEKST Z LINKIEM
Moduł służący do prezentacji treści w skróconej formie z przekierowaniem do pełnej treści wybranego
tematu za pomocą przycisku z linkiem. Moduł „Tekst z linkiem” na portalu prezentuje się w następujący
sposób (Rysunek 14).

Rysunek 14. Moduł „Tekst z linkiem” – widoczny na portalu e-zdrowie
Po kliknięciu przycisku, w zależności od zdefiniowanego adresu URL pod nim się kryjącego, użytkownik
może zostać przekierowany do kolejnej strony portalu, artykułu, innej strony internetowej, czy też
może rozpocząć się pobranie pliku. W podanym przykładzie będzie to link do strony
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta, na której umieszczony został
poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na
pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty. Poradnik jest w postaci pliku do
pobrania: „e-recepta_Pytania i odpowiedzi dla pracowników medycznych i aptekarzy.pdf”.

6.2.2 ZNAJDŹ APTEKĘ
Moduł służący do prezentacji mapy podmiotów leczniczych wystawiających e-recepty oraz aptek
realizujących e-recepty z przekierowaniem do pełnej listy podmiotów i aptek za pomocą przycisku
z linkiem. Moduł „Znajdź apteką” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 15).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 15. Moduł „Znajdź aptekę” – widoczny na portalu e-zdrowie

Kliknięcie przycisku _WYSZUKAJ_ powoduje przejście do strony prezentującej mapę aptek
oraz podmiotów leczniczych dostępnej pod adresem https://mapa.pacjent.gov.pl/

6.2.3 PYTANIA I ODPOWIEDZI
Moduł służący do prezentacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z wybranych tematów.
Moduł „Pytania i odpowiedzi” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 16).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 16. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – widoczny na portalu e-zdrowie

Kliknięcie ikony
powoduje odsłonięcie odpowiedzi na wybrane pytanie. Kliknięcie ikony
powoduje ukrycie odpowiedzi na dane pytanie.
Kliknięcie elementu z kolejnym tematem (chmurka z lewej części ekranu), powoduje wyświetlenie
pytań powiązanych z wybranym tematem.
Natomiast kliknięcie przycisku _ZOBACZ WSZYSTKIE_, powoduje ukrycie wszystkich pozostałych
modułów występujących na stronie i wyświetlenie pytań dotyczących pierwszego tematu modułu
„Pytania i odpowiedzi” (Rysunek 17).
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Rysunek 17. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – widoczny po kliknięciu na przycisk „ZOBACZ
WSZYSTKIE” na portalu e-zdrowie
W celu ponownego wyświetlenia pełnej zawartości strony (wszystkich jej elementów), należy kliknąć
na nazwie strony dostępnej w „Elementach strony”, co prezentuje poniższy Rysunek 18 (moduł
„Elementy strony” został opisany w rozdziale 6.2.8).
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Rysunek 18. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – nad modułem widoczna nazwa strony oraz
nazwa modułu aktualnie wyświetlanego

6.2.4 PRZEKIEROWANIE
Moduł służący do prezentacji wybranych tematów w skróconej wersji z linkiem przekierowującym do
podstrony, czy też linkiem kierującym do innej strony internetowej zawierającej rozwinięcie tematu.
Moduł „Przekierowanie” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 19).
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Rysunek 19. Moduł „Przekierowanie” – widoczny na portalu e-zdrowie
Powyższy rysunek prezentuje podstronę portalu e-zdrowie „Rejestr Usługodawców”, zawierającą
przekierowania do „Rejestru Aptek” i „Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”.
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6.2.5 ROTATOR
Moduł, służący do prezentacji wybranych treści w formie slajdów, z możliwością przejścia do pełnej
treści prezentowanego artykułu za pomocą przycisku _CZYTAJ CAŁOŚĆ_. Istnieje możliwość
zatrzymania przewijania slajdów przyciskiem oraz wznowienia przewijania przyciskiem (przyciski
są widoczne zamiennie). Moduł „Rotator” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek
20).

Rysunek 20. Moduł „Rotator” – widoczny na portalu e-zdrowie

6.2.6 USŁUGI
Moduł, służący do prezentacji wybranych usług e-zdrowia w formie slajdów, z możliwością przejścia
do artykułu opisującego wybraną e-usługę. Istnieje możliwość zatrzymania przewijania slajdów
przyciskiem oraz wznowienia przewijania przyciskiem (przyciski oraz są widoczne zamiennie).
Moduł „Usługi” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 21).
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Rysunek 21. Moduł „Usługi” – widoczny na portalu e-zdrowie

6.2.7 BREADCRUMB
Moduł, służący do prezentacji ścieżki dostępu do strony wybranej przez użytkownika końcowego
za pomocą paska nawigacyjnego informującego odbiorcę treści portalu, w której sekcji portalu
aktualnie się znajduje. Moduł „BreadCrumb” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek
22).

Rysunek 22. Moduł „BreadCrumb” – widoczny na portalu e-zdrowie
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6.2.8 ELEMENTY STRONY
Moduł, służący do prezentacji elementów umieszczonych na podstronie, na której aktualnie znajduje
się użytkownik końcowy (czytelnik). Moduł „Elementy strony” na portalu prezentuje się w następujący
sposób (Rysunek 23).

Rysunek 23. Moduł „Elementy strony” – widoczny na portalu e-zdrowie

6.2.9 CO TO JEST
Moduł, służący do prezentacji wybranego tematu w formie graficznej przypominającej „kafelki”,
z wykorzystaniem połączenia tekstu i zdjęć. Moduł „Co to jest” na portalu prezentuje się w następujący
sposób (Rysunek 24).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

33

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 24. Moduł „Co to jest” – widoczny na stronie portalu e-zdrowie
W tekście mogą być zaszyte linki do różnego rodzaju treści: stron i artykułów portalu e-zdrowie,
zewnętrznych stron internetowych, czy też linki umożlwiające pobranie plików.

6.2.10 PRAKTYCZNE PORADY
Moduł, służący do prezentacji porad dotyczących e-usług w formie graficznej przypominającej
„kafelki”. W module zostało wykorzystane połączenie tekstu i zdjęć, z możliwością dodania większej
liczby porad, które zostaną pokazane po rozwinięciu pełnej listy porad za pomocą przycisku
_ZOBACZ_WSZYSTKIE_. Moduł „Praktyczne porady” na portalu prezentuje się w następujący sposób
(Rysunek 25).
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Rysunek 25. Moduł „Praktyczne porady” – widoczny na portalu e-zdrowie

Po kliknięciu przycisku _ZOBACZ WSZYSTKIE_, zostanie wyświetlony moduł „Praktyczne porady”
z widocznymi wszystkimi poradami, które zostały w tym konkretnym przypadku zdefiniowane (Rysunek
26).
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Rysunek 26. Moduł „Praktyczne porady” – widoczne wszystkie porady
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6.2.11 AKTUALNOŚCI
Zadaniem modułu „Aktualności” jest prezentowanie na stronie portalu e-zdrowie najnowszych
artykułów, jakie zostały udostępnione. Moduł „Aktualności” prezentuje Rysunek 27.

Rysunek 27. Moduł „Aktualności” – widoczny na portalu e-zdrowie
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Po kliknięciu przycisku _POKAŻ WIĘCEJ_, zostaną wyświetlone najnowsze artykuły, jakie zostały
opublikowane na portalu z możliwością ich filtrowania (Rysunek 28).

Rysunek 28. Ekran „Aktualności” – opcje filtrowania artykułów
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Pod listą dostępny jest przycisk _POKAŻ_WIĘCEJ_, kliknięcie którego dodaje 5 kolejnych artykułów
do listy (Rysunek 29).

Rysunek 29. Ekran „Aktualności” – dostępny przycisk „POKAŻ WIĘCEJ”
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6.2.11.1 Wyświetlenie artkułu
Kliknięcie linku Więcej -> powoduje wyświetlenie strony z wybranym artykułem. W przypadku,
gdy w artykule zawarto materiał wideo (Rysunek 30) lub materiał audio (Rysunek 32), wówczas
odbiorca treści może obejrzeć materiał wideo lub odsłuchać materiał audio.

Rysunek 30. Materiał wideo zawarty w treści artykułu
Panel wideo umożliwia przewijanie i zatrzymywanie wideo, regulację głośności oraz dodatkowo
pobranie wideo i podgląd wideo w trybie „obraz w obrazie” – dwie opcje ukryte pod ikoną z trzema
kropeczkami (Rysunek 31).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 31. Materiał wideo zawarty w treści artykułu – widok „obraz w obrazie”
Odbiorca treści może odsłuchać materiał audio klikając ikonę . Ma też możliwość zatrzymywania
(ikona ), przewijania audycji do przodu i do tyłu (suwak przewijania), regulacji głośności (ikona ),
czy też pobrania materiału audio (opcja ukryta pod ikoną z trzema kropeczkami ) (Rysunek 32).

Rysunek 32. Materiał audio zawarty w treści artykułu
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6.2.11.2 Filtrowanie artykułów
Nad listą artykułów dostępne są pola filtrowania artykułów względem kategorii oraz daty ich
utworzenia (Rysunek 33).

Rysunek 33. Ekran „Aktualności” – opcje filtrowania artykułów
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Filtrowanie artykułów względem kategorii następuje po kliknięciu na wybranej pozycji z rozwijanej listy
(Rysunek 34).

Rysunek 34. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem kategorii

Filtrowanie artykułów względem daty utworzenia następuje po kliknięciu na predefiniowanym okresie
dat z rozwijanej listy (Rysunek 35).

Rysunek 35. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia
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W przypadku kliknięcia na pozycji „Zakres dat”, ukazuje się wyskakujące okienko (ang. pop – up)
do wprowadzenia niestandardowego zakresu dat (Rysunek 36).

Rysunek 36. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia –
niestandardowy zakres dat
Po wybraniu kategorii, czy też zakresu dat artykuły automatycznie zostają odfiltrowane względem
wprowadzonych danych.

6.2.12AKTUALNOŚCI DLA KATEGORII
Zadaniem modułu „Aktualności dla kategorii” jest zaprezentowanie na stronie PPP najnowszych
artykułów jakie zostały zdefiniowane w panelu administracyjnym względem wybranej kategorii treści.
Moduł „Aktualności dla kategorii” na portalu prezentuje się w następujący sposób (przykład jak na
Rysunek 37).
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Rysunek 37. Moduł strony „Aktualności dla kategorii” – widoczny na stronie „Dla aptek”
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Po kliknięciu przycisku _Zobacz wszystkie_, zostaną wyświetlone najnowsze artykuły, jakie zostały
opublikowane na portalu odfiltrowane automatycznie względem określonej kategorii treści.
Filtrowanie artykułów zostało opisane w poprzednim rozdziale 6.2.11.2 Filtrowanie artykułów.

6.2.13 STATYSTYKI
Moduł, służący do prezentacji wybranych danych statystycznych dotyczących wdrożonych usług
e-zdrowia. Moduł „Statystki” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 38 zawiera
dane na dzień 05.09.2019r).

Rysunek 38. Moduł „Statystyki” – widoczny na portalu e-zdrowie

Po kliknięciu na przycisk Zobacz więcej , strona na PPP zostanie przeładowana i zostaną wyświetlone
statystyki, względem zdefiniowanych ustawień modułu. Poniższy widok uzyskano po kliknięciu na
przycisk e-recepty oraz po wybraniu z rozwijanej listy województwa „Świętokrzyskie” (Rysunek 39
zawiera dane na dzień 05.09.2019r).
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Rysunek 39. Statystyki e-recept dla woj. świętokrzyskiego

6.2.14 ZAŁĄCZNIKI
Moduł, służący do prezentacji plików, które mogą pobrać odbiorcy treści. Moduł „Załączniki”
na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 40).

Rysunek 40. Moduł „Załączniki” – widoczny na portalu e-zdrowie

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

47

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

6.2.15 DWIE KOLUMNY
Moduł, służący do prezentacji wybranych treści strony w formie dwóch kolumn. Moduł „Dwie
kolumny” na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 41).

Rysunek 41. Moduł „Dwie kolumny” – widoczny na portalu e-zdrowie

Kliknięcie nazwy pliku powoduje jego pobranie. Kliknięcie przycisku _Dowiedz_się_więcej_
przekieruje użytkownika, w zależności od zdefiniowanego linku albo do podstrony portalu e-zdrowie,
albo do zewnętrznej strony internetowej, zawierającej rozwinięcie tematu. Kliknięcie przycisku
_Dowiedz_się_więcej_ może również wywołać pobranie pliku.

6.2.16 PRZYCISKI
Moduł, służący do graficznej prezentacji przycisków przekierowujących do wybranych treści np. do
podstrony portalu, czy też przekierowujących do zewnętrznej strony internetowej. Moduł „Przyciski”
na portalu prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 42).
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Rysunek 42. Moduł „Przyciski” – widoczny na portalu e-zdrowie

Naciśnięcie na przycisk _Rejestr Usługodawców_ powoduje przekierowanie do podstrony portalu
e-zdrowie zawierającej przekierowania do (moduł „Przekierowanie” został opisany w rozdziale 6.2.4):
•
•

„Rejestr
Aptek”
–
RA
(rejestr
dostępny
pod
adresem
internetowym
http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx)
„Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą” – RPWDL (rejestr dostępny pod
adresem internetowym https://rpwdl.csioz.gov.pl/)

Naciśnięcie na przycisk _Rejestr Produktów Leczniczych_ powoduje przekierowanie do „Rejestru
Produktów
Leczniczych”
–
RPL (rejestr
dostępny
pod adresem
internetowym
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/).

6.2.17 ALARM
Moduł, służący do prezentacji ważnych komunikatów wyświetlanych na portalu w formie białego
napisu na czerwonym tle. Alarmy wyświetlają się zawsze na górze strony. Moduł „Alarm” na portalu
prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 43).
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Rysunek 43. Moduł strony „Alarm” – widoczny na portalu e-zdrowie
Komunikat możemy zamknąć klikając ikonę

umiejscowioną po prawej stronie paska alarmu.

6.2.18 JEDNA KOLUMNA
Moduł służący do prezentacji wybranych treści w jednej kolumnie. Moduł „Jedna kolumna” na portalu
prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 44).
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Rysunek 44. Moduł strony „Jedna kolumna” – widoczny na portalu e-zdrowie

6.2.19 TYTUŁ STRONY
Moduł, służący do prezentowania tytułów poszczególnych elementów strony w formie tekstu
połączonego z ikoną (tylko w formie dekoracyjnej). Moduł „Tytuł strony” na portalu prezentuje się w
następujący sposób (Rysunek 45).
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Rysunek 45. Moduł strony „Tytuł strony” – widoczny na portalu e-zdrowie

6.3 STOPKA
Element składowy strony portalu e-zdrowie, znajdujący się na dole strony głównej oraz wszystkich
podstron portalu. Poniżej stopka portalu e-zdrowie (Rysunek 46).

Rysunek 46. Stopka portalu e-zdrowie
„Stopka” zawiera linki nawigujące odbiorcę treści do żądanych podstron portalu, bądź do właściwych
stron internetowych, jak również ikony umożliwiające m.in. wydruk strony bądź skopiowanie
bieżącego adresu:
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•

•

•

•

Formularz do zgłaszania problemów – link Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów,
którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony z formularzem zgłoszeniowym
dostępnym pod adresem http://p1pomoc.csioz.gov.pl/
Linki e-zdrowie w liczbach:
o Biuletyn statystyczny – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Biuletyn statystyczny, zawierającej biuletyny statystyczne Ministerstwa
Zdrowia wydawane przez CSIOZ, dostępnej pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/
o Informacje dodatkowe – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Informacje dodatkowe dostępnej pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/
o Formularze statystyczne – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Formularze, zawierającej formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia
obowiązujące w roku 2019 z danymi za rok 2018 dostępne pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
Linki
o Internetowe Konto Pacjenta – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej
karcie strony Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępnej pod adresem:
https://pacjent.gov.pl/
o Rejestry medyczne – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
Platformy Rejestrów Medycznych dostępnej pod adresem:
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
o ZSMOPL – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi dostępnej
pod adresem:
https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/
o CSIOZ – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dostępnej pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/
O stronie:
o Kontakt – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony Kontakt
portalu e-zdrowie
o Mapa serwisu – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Mapa serwisu portalu e-zdrowie
o Polityka prywatności – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Polityka prywatności portalu e-zdrowie
o Instrukcja użytkownika – link, którego kliknięcie powoduje pobranie pliku
e-zdrowie_podręcznik_użytkownika.pdf (ezdrowie.gov.pl – Podręcznik użytkownika)
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•

•

•

Podziel się:
o Facebook – ikona („Udostępnij na Facebooku”), której kliknięcie powoduje otwarcie
w nowej karcie strony Facebook służącej do publikacji posta z załączonym linkiem do
strony portalu e-zdrowie, na której obecnie znajduje się użytkownik końcowy
o Twitter – ikona („Udostępnij na Twitterze”), której kliknięcie powoduje otwarcie w
nowej karcie strony Twitter służącej do publikacji posta z załączonym linkiem do strony
portalu e-zdrowie, na której obecnie znajduje się użytkownik końcowy
o Email – ikona
(„Poleć stronę”), której kliknięcie powoduje otwarcie nowej
wiadomości z załączonym linkiem do strony portalu e-zdrowie, na której obecnie
znajduje się użytkownik końcowy w domyślnie ustawionym programie pocztowym
o Kopiuj link – ikona („Skopiuj link”), której kliknięcie powoduje skopiowanie adresu
URL wyświetlonej aktualnie strony portalu e-zdrowie
o RSS – ikona („Bądź na bieżąco”), której kliknięcie powoduje przejście do podstrony
RSS portalu e-zdrowie
o Wydruk strony – ikona („Drukuj stronę”), której kliknięcie powoduje otwarcie okna
z
podglądem
wydruku
aktualnie
wyświetlonej
strony
portalu
e-zdrowie
Logo:
o Fundusze Europejskie (Polska Cyfrowa) – plik graficzny, którego kliknięcie powoduje
wyświetlenie strony Serwis Programu Polska Cyfrowa dostępnej pod adresem
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/
o CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) – plik graficzny, którego
kliknięcie powoduje wyświetlenie strony Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia dostępnej pod adresem https://www.csioz.gov.pl/
o Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – plik graficzny, którego
kliknięcie powoduje wyświetlenie strony Komisji Europejskiej, a dokładniej strony
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/erdf/
Informacje o portalu e-zdrowie – © 2019 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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7 MAPA SERWISU
Jednym z elementów portalu e-zdrowie ułatwiającym poruszanie się odbiorcy treści po portalu jest
„Mapa serwisu”. Jest ona dostępna pod linkiem umieszczonym w „Stopce” portalu. Kliknięcie linku
powoduje wyświetlenie strony portalu e-zdrowie z listą stron/podstron w postaci linków (Rysunek 47).
Każda pozycja widoczna w strukturze „Mapy serwisu” jest linkiem nawigującym do właściwej
strony/podstrony portalu e-zdrowie. Dzięki czemu w prosty i szybki sposób odbiorca treści może
przejść do interesujących go treści umieszczonych na wybranych stronach portalu.
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Rysunek 47. Mapa strony
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8 WYSZUKIWANIE TREŚCI
Kolejnym elementem ułatwiającym użytkownikowi poruszanie się po portalu e-zdrowie,
jak i umożliwiającym szybki dostęp do żądanych treści umieszczonych na portalu jest wyszukiwarka.
Wyszukiwarka dostępna jest w nagłówku portalu – widoczna ikona „lupka” . Kliknięcie ikony
powoduje wyświetlenie pola tekstowego wyszukiwania wraz z przyciskiem _SZUKAJ_ (Rysunek 48).

Rysunek 48. Wyszukiwanie – dostępna w nagłówku ikona „lupka”

Po wprowadzeniu frazy do pola tekstowego i kliknięciu przycisku _SZUKAJ_, zostanie wyświetlona
strona wyszukiwania portalu e-zdrowie z listą pasujących treści. Wyszukane treści są pogrupowane.
W pierwszej kolejności zostaje wyświetlona lista artykułów, pod nią lista stron, a na końcu pasujące
do kryteriów wyszukiwania pliki zamieszczone na portalu. Użytkownik jest informowany ile łącznie
obiektów zostało wyszukanych oraz ile obiektów zostało wyszukanych względem danego rodzaju
(Rysunek 49).

UWAGA
•
•

Aby wyszukiwanie było skuteczne, należy wpisać minimum trzy znaki w pole
wyszukiwania.
Istnieje możliwość zastąpienia ciągu znaków wpisując * (gwiazdkę) przed, w środku lub po
wyrażeniu. Przykład:
Po wpisaniu „*wdl” w polu wyszukiwania i kliknięciu przycisku SZUKAJ, zostanie znaleziony
obiekt zawierający w nazwie wpisany w wyszukiwarkę ciąg znaków, np. plik do pobrania
o nazwie: podrecznik_uzytkownika_rpwdl.
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Rysunek 49. Strona z wynikami wyszukiwania
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8.1 FILTROWANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA
Użytkownik, używając pól filtrowania, może zawęzić ilość wyświetlanych na liście obiektów:
•

filtrowanie względem kategorii – możliwość zawężenia wyników wyszukiwania pasujących
tylko jednej kategorii (Rysunek 50).

Rysunek 50. Zawężenie listy wyszukiwania względem kategorii
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•

filtrowanie względem rodzaju obiektu – możliwość zawężenia wyników wyszukiwania
pasujących tylko do jednego rodzaju obiektu: tylko Artykuły; tylko Strony, czy też tylko Pliki do
pobrania (Rysunek 51).

Rysunek 51. Zawężenie listy wyszukiwania względem kategorii i rodzaju obiektu
•

filtrowanie względem daty utworzenia – możliwość zawężenia wyników wyszukiwania
pasujących do wybranego okresu: Ostatni tydzień, Ostatni miesiąc, Ostatni rok, Zakres dat.
Filtrowanie względem daty utworzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało włączone
filtrowanie względem rodzaju obiektu: Artykuły.

Filtrowanie artykułów względem daty utworzenia następuje po naciśnięciu na predefiniowanym
okresie dat z rozwijanej listy znajdującej się w filtrze „Kalendarz” (Rysunek 52).
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Rysunek 52. Zawężenie listy wyszukiwania względem kategorii, rodzaju obiektu i daty
utworzenia – wybór okresu
W przypadku naciśnięcia na pozycji „Zakres dat”, pokazuje się wyskakujące okienko (ang. pop – up)
służące do wprowadzenia niestandardowego zakresu dat (Rysunek 53).
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Rysunek 53. Zawężenie listy wyszukiwania względem kategorii, rodzaju obiektu i daty
utworzenia – niestandardowy zakres dat

Po wskazaniu okresu i naciśnięciu na przycisk _WYBIERZ_ lista artykułów na ekranie wyszukiwania
zostanie odfiltrowana względem wprowadzonych danych (Rysunek 54).
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Rysunek 54. Zawężenie listy wyszukiwania względem kategorii, rodzaju obiektu i daty
utworzenia
W celu zmiany zakresu dat w filtrze „Kalendarz”, należy najpierw usunąć wcześniej wybrany okres
naciskając na ikonie „Zamknij”
(Rysunek 54) – filtr „Kalendarz” stanie się wówczas aktywny.
Następnie należy ponownie wybrać żądany zakres.
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9 RSS
Portal e-zdrowie udostępnia listę kanałów RSS. W celu wyświetlenia listy dostępnych kanałów RSS
(Rysunek 55), należy kliknąć ikonę („Bądź na bieżąco”) znajdującą się w „Stopce” portalu. Nad listą
zagadnień znajduje się krótka informacja jak korzystać z kanału RSS:
1. Zainstaluj dowolny czytnik RSS na swoim urządzeniu.
2. Kliknij w interesujące Cię zagadnienie z listy poniżej, o którym chcesz otrzymywać informacje,
a czytnik RSS automatycznie pobierze niezbędne dane dla wybranego kanału RSS.
3. W przypadku, gdy czytnik nie pobiera danych automatycznie, skorzystaj z ikony
znajdującej
się po prawej stronie nazwy kanału. Ikona umożliwia automatyczne skopiowanie linku,
który należy wkleić w czytniku RSS.
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Rysunek 55. Lista kanałów RSS portalu e-zdrowie
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Pod poszczególnymi pozycjami dostępnymi na liście kryją się pliki XML. Można je wyświetlić, klikając
na wybranej pozycji (Rysunek 56).

Rysunek 56. Przykładowy plik XML kanału RSS portalu e-zdrowie

W przypadku, gdy użytkownik ma zainstalowany na stacji roboczej czytnik kanałów RSS, po kliknięciu
w wybraną pozycję z listy, kanał zostanie zasubskrybowany (dodany do listy kanałów obserwowanych).
W celu otrzymywania na bieżąco informacji o treściach dostępnych na portalu e-zdrowie, można
skorzystać z aplikacji online’owych lub też takich, które są np. wbudowane w przeglądarkę
internetową. Takie rozwiązanie udostępnia między innymi przeglądarka internetowa „Opera”,
która zawiera wbudowany moduł to obsługi RSS (Rysunek 57).
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Rysunek 57. Opera - wbudowany moduł do obsługi kanałów RSS
Kliknięcie poszczególnych „kafelków” powoduje wyświetlenie w nowej karcie wybranej treści portalu
e-zdrowie (zasubskrybowanego kanału), co prezentuje poniższy Rysunek 58.
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Rysunek 58. Otwarcie zasubskrybowanej strony portalu e-zdrowie z poziomu przeglądarki
internetowej „Opera”, która ma wbudowany moduł to obsługi RSS
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10 KONTAKT
Portal e-zdrowie udostępnia funkcjonalność wysłania wiadomości na wybrany temat
do redaktorów portalu e-zdrowie. Funkcjonalność wysłania wiadomości dostępna jest na stronie
„Kontakt” portalu e-zdrowie. Link do strony „Kontakt”( https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/kontakt)
jest zarówno w „Nagłówku z belka nawigacyjną”, jak i w „Stopce” portalu e-zdrowie. Kliknięcie linku
kontakt, powoduje wyświetlenie strony widocznej poniżej (Rysunek 59).
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Rysunek 59. Strona "Kontakt" na portalu e-zdrowie
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10.1WYSŁANIE WIADOMOŚCI ZE STRONY „KONTAKT”
W celu wysłania wiadomości, należy wypełnić pola formularza „Kontakt” – wszystkie pola są wymagane
(Rysunek 59):
•
•
•
•

Imię – pole tekstowe nieformatowane z ograniczoną ilością znaków (maksymalna liczba
znaków: 80)
Adres e-mail – pole tekstowe nieformatowane z walidacją na poprawność adresu e-mail
z ograniczoną ilością znaków (maksymalna liczba znaków: 80)
Temat – wybór jednego z dostępnych na rozwijanej liście tematów wiadomości
Twoja wiadomość – pole tekstowe nieformatowane z ograniczoną ilością znaków (maksymalna
liczba znaków: 30 tys.) do umieszczenia treści wiadomości, jaką użytkownik zamierza wysłać
do obsługi portalu e-zdrowie

Po napisaniu wiadomości należy zaznaczyć pola:
•

•

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu
przedstawiciela CSIOZ i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem
formularza kontaktowego”,
„Nie jestem robotem (reCaptcha).

Na koniec należy nacisnąć przycisk _WYŚLIJ_. O efekcie użytkownik zostanie poinformowany z
a pomocą okna pop - up, w którym będzie wyświetlony stosowny komunikat (Rysunek 60). Komunikat
należy zamknąć przyciskiem OK lub ikoną .
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Rysunek 60. Komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości

10.2ZASTOSOWANE WALIDACJE NA FORMULARZU KONTAKT
W formularzu „Kontakt” zastosowano walidacje pól:
Nazwa pola

Komunikat

Imię

Pole wymagane
Wpisano maksymalną ilość znaków (max. 80 znaków)

Adres e-mail

Pole wymagane
Wpisano maksymalną ilość znaków (max. 80 znaków)
Nieprawidłowy adres e-mail

Wybierz temat rozmowy

Wybierz temat rozmowy

Twoja wiadomość

Pole wymagane
Wpisano maksymalną ilość znaków (max. 30000 znaków)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie Pole wymagane
moich danych osobowych…
Nie jestem robotem reCAPTCHA

Udowodnij, że nie jesteś robotem.

10.3PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z
FORMULARZA KONTAKTOWEGO
Przed wysłaniem wiadomości odbiorca treści powinien zapoznać się z warunkami korzystania
z formularza kontaktowego. W tym celu należy kliknąć link umieszczony pod formularzem
kontaktowym (patrz: Rysunek 59) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób
korzystających z formularza kontaktowego. Po kliknięciu we wskazany link zostanie wyświetlona
strona portalu e-zdrowie opisująca warunki korzystania z formularza kontaktowego (Rysunek 61).
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Rysunek 61. Warunki korzystania z formularza "Kontakt"
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10.4DANE KONTAKTOWE
Na stronie „Kontakt” dostępne są również informacje adresowe i kontaktowe „Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia” (CSIOZ) (Rysunek 62).

Rysunek 62. Dane adresowe i kontaktowe CSIOZ
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www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706
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11 BĄDŹ NA BIEŻĄCO! NEWSLETTER
Na stronie „Kontakt” odbiorca treści ma możliwość zapisania się do usługi newsletter, by regularnie
otrzymywać wiadomości o nowościach publikowanych na portalu e-zdrowie (Rysunek 63).

Rysunek 63. „Bądź na bieżąco !” na stronie „Kontakt”

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706
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11.1 ZAPISYWANIE SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER
W celu zapisania się do usługi Newsletter, należy będąc na stronie „Kontakt” nacisnąć na przycisk
_ZAPISZ_SIĘ_DO_NEWSLETTERA_ (Rysunek 63), a następnie w wyświetlonym oknie pop up uzupełnić
formularz (Rysunek 64).

Rysunek 64. Formularz zapisywania się do usługi newsletter portalu e-zdrowie

W celu poprawnego wypełnienia formularza należy:
•
•
•

podać adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia,
wybrać kategorię treści (jedną lub wiele), które interesują użytkownika, poprzez kliknięcie
w pole (kółeczko) lub nazwę kategorii (o wyborze informuje ikona )
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby korzystania
z Newslettera portalu ezdrowie.gov.pl.

•

potwierdzić zapoznanie się z regulaminem subskrypcji:
Zapoznała/em się z Regulaminem subskrypcji Newslettera i akceptuję jego warunki.

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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•

zaznaczyć pole

„Nie jestem robotem” (reCaptcha)

Następnie należy nacisnąć przycisk _Zapisz_ – okno pop - up zostanie zamknięte. O efekcie użytkownik
zostanie poinformowany za pomocą okna pop - up, w którym będzie wyświetlony stosowny komunikat
(Rysunek 65). Komunikat należy zamknąć przyciskiem OK lub ikoną .

Rysunek 65. Komunikat potwierdzający dodanie adresu e-mail do bazy newsletter

11.2 ZASTOSOWANE WALIDACJE NA FORMULARZU NEWSLETTER „BĄDŹ NA
BIEŻĄCO”
W formularzu Newsletter „Bądź na bieżąco” zastosowano walidacje pól:
Nazwa pola

Komunikat

Adres e-mail

Nieprawidłowy adres e-mail
Wpisano maksymalną ilość znaków (max. 80 znaków)

Kategorie newsletter
Zgoda
na
osobowych

przetwarzanie

Pole wymagane
danych Pole wymagane

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Nazwa pola

Komunikat

Akceptacja regulaminu

Pole wymagane

Nie jestem robotem reCAPTCHA

Udowodnij, że nie jesteś robotem.

11.3REGULAMIN NEWSLETTERA
Przed zapisaniem się do usługi Newslettera odbiorca treści powinien zapoznać się z regulaminem
Newslettera. W tym celu należy kliknąć link umieszczony na formularzu:
Zapoznała/em się z Regulaminem subskrypcji Newslettera i akceptuję jego warunki.
Zostanie wyświetlona strona portalu e-zdrowie opisująca warunki korzystania z usługi Newsletter
(Rysunek 66).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 66. Fragment strony z regulaminem Newslettera

11.4PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI
NEWSLETTERA
Przed zapisaniem się do usługi Newslettera odbiorca treści powinien zapoznać się z warunkami
korzystania z usługi. W tym celu należy kliknąć link umieszczony pod formularzem (patrz: Rysunek 64)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usługi newsletter. Po
kliknięciu we wskazany link zostanie wyświetlona stosowna strona portalu e-zdrowie (Rysunek 67).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 67. Fragment strony z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób
korzystających z usługi newsletter

11.5 POTWIERDZENIE ZAPISANIA SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza subskrypcji na podane w formularzu konto mailowe (patrz :
rozdział 11.1), zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci zapisania się do usługi
Newsletter (Rysunek 68).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 68. e-mail z portalu e-zdrowie
W treści wiadomości zawarty jest link aktywacyjny (Rysunek 69). W celu potwierdzenia rejestracji
adresu e-mail w bazie Newsletter, należy kliknąć w link aktywacyjny.

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 69. e-mail z linkiem aktywacyjnym z portalu e-zdrowie
Po kliknięciu w link aktywacyjny w przeglądarce internetowej otworzy się nowa karta
z potwierdzeniem zapisania się do usługi Newsletter (Rysunek 70).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 70. Potwierdzenie aktywacji subskrypcji
Użytkownik może zamknąć kartę przeglądarki internetowej lub nacisnąć na przycisk
_Przejdź_do_strony_e-zdrowie_. Zostanie wówczas wyświetlona strona główna portalu e-zdrowie
(Rysunek 71).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 71. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie

11.6 POWIADOMIENIA NEWSLETTER
Po zapisaniu się do usługi Newsletter, subskrybent otrzymuje wiadomość powitalną zawierającą listę
najnowszych artykułów z kategorii, na które się zapisywał (Rysunek 72 i Rysunek 73).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 72. Wiadomość powitalna newsletter

Rysunek 73. Wiadomość powitalna newsletter – treść maila

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Od tej pory, aż do wypisania się z usługi newsletter, subskrybent na bieżąco będzie otrzymywał
powiadomienia o nowych treściach z danej kategorii, jakie pojawią się na portalu e-zdrowie (Rysunek
74 i Rysunek 75).

Rysunek 74. Powiadomienia z portalu e-zdrowie

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 75. Powiadomienie z portalu e-zdrowie – treść maila

11.7 WYPISANIE SIĘ Z USŁUGI NEWSLETTER
Na dole każdej wiadomości e-mail informującej o pojawieniu się nowej treści na portalu e-zdrowie,
dostępny jest link Anulowanie subskrypcji (Rysunek 76).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

88

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 76. Powiadomienie Newsletter – widoczny link „Anulowanie subskrypcji”
Subskrybent w każdym momencie może zrezygnować z usługi newsletter. W tym celu należy kliknąć
link Anulowanie subskrypcji (Rysunek 76). Po kliknięciu w link, otworzy się nowa karta w przeglądarce
internetowej z potwierdzeniem rezygnacji z usługi Newsletter (Rysunek 77).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 77. Potwierdzenie rezygnacji z usługi subskrypcji
Od tej pory odbiorca treści nie będzie otrzymywał powiadomień od portalu e-zdrowie. Użytkownik
może zamknąć kartę przeglądarki internetowej lub nacisnąć przycisk _Przejdź_do_strony_e-zdrowie_.
Wówczas zostanie wyświetlona strona główna portalu e-zdrowie (Rysunek 78).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 78. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie
Natomiast w przypadku, gdy subskrybent wypisał się wcześniej z Newslettera i ponownie kliknąłby w
link Anulowanie subskrypcji dostępny w mailu powiadomienia (Rysunek 76), wówczas otworzy się
nowa karta w przeglądarce internetowej z informacją o nieprawidłowym lub przedawnionym Tokenie
(Rysunek 79).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

91

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Rysunek 79. Rezygnacja z usługi subskrypcji – nieprawidłowy lub przedawniony Token
Użytkownik może zamknąć kartę przeglądarki internetowej lub nacisnąć przycisk
_Przejdź_do_strony_e-zdrowie_. Wówczas zostanie wyświetlona strona główna portalu e-zdrowie
(Rysunek 78).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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12 ZNALAZŁEŚ BŁĄD? WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY PROBLEMÓW
Odbiorco treści, jeśli napotkasz błąd w systemie P1, koniecznie daj nam o tym znać. Aby sprawnie
przekazać informacje należy z poziomu strony „Kontakt” przejść do formularza zgłoszeniowego klikając
na przycisk _WYPEŁNIJ_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_PROBLEMÓW_ (Rysunek 80). W kolejnym
kroku na stronie http://p1pomoc.csioz.gov.pl/ należy wypełnić, a następnie wysłać formularz.

Link do formularza zgłoszeniowego problemów dostępny jest w stopce na każdej stronie portalu
ezdrowie (patrz też rozdział 6.3 Stopka).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 80. Moduł strony „Zgłoś błąd” – widoczny na stronie „kontakt”

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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13 LISTA KONTAKTOWA DLA WSZYSTKICH
PROWADZONYCH PROJEKTÓW
Odbiorco treści, dla Twojej wygody i pewności, że zgłoszenie zostanie przekazane odpowiedniemu
zespołowi, dla każdego projektu/programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia zostały
utworzone osobne adresy kontaktowe. Ich lista jest publikowana na stronie Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia https://www.csioz.gov.pl/kontakt/. Z poziomu strony „Kontakt”
istnieje możliwość przejścia do „Listy kontaktowej dla wszystkich prowadzonych projektów” naciskając
na przycisk _PRZEJDŹ_DO_LISTY_ (Rysunek 81).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 81. Moduł strony „Lista kontaktowa dla wszystkich prowadzonych projektów” –
widoczny na stronie „kontakt”

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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14 EZDROWIE NA URZĄDZENIU MOBILNYM
Portal ezdrowie dostępny jest zarówno na urządzeniach desktopowych jak i na urządzeniach
mobilnych. Z uwagi na samą ich wielkość urządzeń mobilnych, niektóre elementy portalu prezentują
się inaczej, dlatego poniżej zostały opisane zasadnicze różnice w wyglądzie. Natomias t patrząc na
portal pod kątem dostępnych na nim funkcjonalności, to one są identyczne jak na urządzeniach
desktopowych. Różnica jest tylko w wyglądzie i w sposobie poruszania się użytkownika po stronach
portalu.

14.1DOSTĘP DO EZDROWIE.GOV.PL
Po wpisaniu adresu internetowego https://ezdrowie.gov.pl w przeglądarce na urządzeniu mobilnym
(adres jest taki sam jak na urządzeniach desktopowych), portal ezdrowie prezentuje się w następujący
sposób (Rysunek 82).

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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Rysunek 82. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie na wersji mobilnej
Analogicznie jak na urządzeniach desktopowych, tak i na urządzeniach mobilnych na każdej stronie
portalu e-zdrowie można wyróżnić trzy elementy składowe: nagłówek, treść zasadnicza strony,
stopka.

14.2NAGŁÓWEK PORTALU Z UKRYTYM MENU
Nagłówek portalu ezdrowie w stosunku do wersji desktopowej został zminimalizowany i prezentuje się
jak na Rysunek 83.
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Rysunek 83. Nagłówek portalu dla wersji mobilnej
Funkcjonalności i opcje dostępne w nagłówku portalu dla wersji mobilnej:
•

WYSOKI KONTARST – kliknięcie napisu powoduje wyświetlenie portalu e-zdrowie w wysokim
kontraście – szacie graficznej dla osób niedowidzących (Rysunek 84). Przycisk po kliknięciu

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
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zmienia nazwę na STANDARDOWY KONTARST i umożliwia ponowne wyświetlenie portalu
e-zdrowie w standardowej szacie graficznej.
•

A A+ A++ – kliknięcie wybranej ikony powoduje zmianę wielkości czcionki wykorzystywanej
na stronach portalu e-zdrowie (Rysunek 84)

Rysunek 84. Fragment strony głównej portalu e-zdrowie na wersji mobilnej w wysokim
kontraście i ze zwiększoną czcionką
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•

INFOLINIA DLA OBYWATELA 19 457
– kliknięcie w wierszu powoduje wyświetlenie ekranu
wybierania połączeń telefonicznych z już wpisanym numerem telefonu 19 457.

•

Menu ukryte pod ikoną
– kliknięcie na ikonie powoduje wyświetlenie ukrytego menu
(Rysunek 85), zawierającego:
o
o
o
o

o

przycisk z ikoną
– kliknięcie na przycisku spowoduje wyświetlenie strony głównej
portalu ezdrowie.
„Belki nawigacyjnej” analogicznej jak dla wersji desktopowej z pozycjami: DLA APTEK,
DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, DLA DOSTAWCÓW.
AKTUALNOŚCI – kliknięcie na przycisku spowoduje wyświetlenie okna z najnowszymi
artykułami dostępnymi na portalu e-zdrowie.
KONTAKT – kliknięcie na przycisku spowoduje wyświetlenie okna z formularzem
kontaktowym wraz z formularzem zapisu do usługi newsletter oraz sekcji zawierającej
dane kontaktowe CSIOZ.
Ikona – naciśnięcie na ikonie spowoduje schowanie menu portalu.
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Rysunek 85. Odkryte menu portalu na wersji mobilnej
•

logo – plik graficzny logo e-zdrowie, którego
do strony głównej portalu https://ezdrowie.gov.pl

•

Wyszukiwanie ukryte pod ikoną
– kliknięcie na ikonie powoduje odkrycie pola
wyszukiwania (Rysunek 86). W celu zamknięcia pola wyszukiwania należy nacisnąć na ikonie

kliknięcie

powoduje
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. Natomiast w celu wyszukania żądanej treści na portalu, należy wpisać szukaną frazę do pola
tekstowego i nacisnąć na przycisk

znajdujący się obok pola wyszukiwania.

Rysunek 86. Pole wyszukiwania dostępne w nagłówku portalu na wersji mobilnej

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

103

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

14.3TREŚCI UMIESZCZONE NA STRONIE
Główną częścią każdej strony portalu e-zdrowie są różnego rodzaju treści na niej umieszczane. Na treść
strony portalu składają się elementy składowe, takie jak między innymi artykuły, czy panele
informacyjne (moduły). Wyląd większości paneli informacyjnych jest zbliżona (podobna) jeśli nie
identyczna na urządzeniach desktopowych i urządzeniach mobilnych. Wybrane panele informacyjne,
których wygląd różni się od wersji desktopowej (sama funkcjonalność pozostaje niezmieniona), zostały
krótko opisane w kolejnych podrozdziałach.

14.3.1PYTANIA I ODPOWIEDZI
Moduł służący do prezentacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z wybranych tematów.
Moduł „Pytania i odpowiedzi” na portalu na wersji mobilnej prezentuje się w następujący sposób
(Rysunek 87).
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Rysunek 87. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – widoczny na portalu e-zdrowie
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Naciśnięcie ikony
powoduje odsłonięcie odpowiedzi na wybrane pytanie. Naciśnięcie ikony
powoduje ukrycie odpowiedzi na dane pytanie.
Naciśnięcie na kółeczku (ikonki
widoczne pod wszystkimi pytaniami o odpowiedziami) powoduje
wyświetlenie pytań powiązanych z wybranym tematem. Następny kolejny temat można wybrać
przeciągając palcem po ekranie urządzenia mobilnego od prawej do lewej strony. Natomiast poprzedni
temat można wybrać przeciągając palcem w przeciwnym kierunku od lewej do prawej strony
urządzenia mobilnego.
Naciśnięcie przycisku _Zobacz wszystkie_ (patrz: Rysunek 87) powoduje ukrycie wszystkich
pozostałych modułów występujących na stronie i wyświetlenie pytań dotyczących pierwszego tematu
modułu „Pytania i odpowiedzi” (Rysunek 88).
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Rysunek 88. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – widoczny po kliknięciu na przycisk „ZOBACZ
WSZYSTKIE” na portalu e-zdrowie
Nad listą pytań widnieje rozwijana lista z tematami. W celu wybrania innego tematu należy na cisnąć
na pole z rozwijaną listą, po czym nacisnąć na interesujący nas temat (Rysunek 89).
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Rysunek 89. Moduł „Pytania i odpowiedzi” – widoczny po kliknięciu na przycisk „ZOBACZ
WSZYSTKIE” – wybór tematu
W celu ponownego wyświetlenia pełnej zawartości strony (wszystkich jej elementów), należy nacisnąć
na nazwie strony widocznej jako „kafelek” znajdujący tuż pod nagłówkiem portalu, co prezentuje
poniższy Rysunek 90 (moduł „BreadCrumb” dla wersji desktopowej został opisany w rozdziale 6.2.8 a
dla wersji mobilnej w rozdziale 14.3.4).
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Rysunek 90. Moduł strony „Pytania i odpowiedzi” – pod nagłówkiem portalu widoczna
ścieżka do strony z aktualnie wyświetlanym modułem

14.3.2 ROTATOR
Moduł, służący do prezentacji wybranych treści w formie slajdów, z możliwością przejścia do pełnej
treści prezentowanego artykułu za pomocą przycisku _Czytaj całość_. Istnieje możliwość zatrzymania
przewijania slajdów przyciskiem
oraz wznowienia przewijania przyciskiem
(przyciski
są
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widoczne zamiennie). Naciśnięcie na kółeczku (ikonki
wyświetlenie wybranego slajdu (Rysunek 91).

widoczne pod slajdami) powoduje

Rysunek 91. Moduł "Rotator" widoczny na wersji mobilnej
Na urządzeniu mobilnym następny kolejny slajd można wybrać przeciągając palcem po ekranie
urządzenia mobilnego od prawej do lewej strony. Natomiast poprzedni slajd można wybrać
przeciągając palcem w przeciwnym kierunku, od lewej do prawej strony urządzenia mobilnego.
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14.3.3USŁUGI
Moduł, służący do prezentacji wybranych usług e-zdrowia w formie slajdów, z możliwością przejścia
do artykułu opisującego wybraną e-usługę. Istnieje możliwość zatrzymania przewijania slajdów
przyciskiem oraz wznowienia przewijania przyciskiem (przyciski oraz są widoczne zamiennie).
Naciśnięcie na kółeczku (ikonki
widoczne pod slajdami) powoduje wyświetlenie wybranego slajdu
(Rysunek 92).

Rysunek 92. Moduł "Usługi" widoczny na wersji mobilnej
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Na urządzeniu mobilnym następny kolejny slajd można wybrać przeciągając palcem po ekranie
urządzenia mobilnego od prawej do lewej strony. Natomiast poprzedni slajd można wybrać
przeciągając palcem w przeciwnym kierunku, od lewej do prawej strony urządzenia mobilnego. W
odróżnieniu do wersji desktopowej, na wersji mobilnej nie jest widoczna powiązana z nim grafika
(Rysunek 92).

14.3.4BREADCRUMB
Moduł, służący do prezentacji ścieżki dostępu do strony wybranej przez użytkownika końcowego za
pomocą paska nawigacyjnego informującego odbiorcę treści portalu, w której sekcji portalu aktualnie
się znajduje. W odróżnieniu od wersji desktopowej moduł „BreadCrumb” na urządzeniach mobilnych
prezentuje się w postaci „kafelków” (Rysunek 93). Poniżej przykładowa ścieżka:
Strona główna („kafelek” w postaci ikony
–> e-skierowanie (biały „kafelek”).

) –> Dla Podmiotów Leczniczych (niebieski „kafelek”)
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Rysunek 93. Moduł „BreadCrumb” dla wersji mobilnej

14.3.5ELEMENTY STRONY
Moduł, służący do prezentacji elementów umieszczonych na podstronie, na której aktualnie znajduje
się odbiorca treści. Moduł „Elementy strony” na urządzeniach mobilnych nie jest dostępny (opis
modułu dla wersji desktopowej został przedstawiony w rozdziale 6.2.8).
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14.3.6STATYSTYKI
Moduł, służący do prezentacji wybranych danych statystycznych dotyczących wdrożonych usług
e-zdrowia. Istnieje możliwość zatrzymania przewijania poszczególnych statystyk przyciskiem oraz
wznowienia przewijania przyciskiem (przyciski
są widoczne zamiennie). Naciśnięcie na kółeczku
(ikonki
widoczne pod daną statystyką) powoduje wyświetlenie wybranej statystyki. Moduł
„Statystki” na urządzeniach mobilnych prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 94).

Rysunek 94. Moduł strony „Statystyki” – widoczny na portalu e-zdrowie

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

114

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
Na urządzeniu mobilnym następną kolejną statystykę można wybrać przeciągając palcem po ekranie
urządzenia mobilnego od prawej do lewej strony. Natomiast poprzednią statystykę można wybrać
przeciągając palcem w przeciwnym kierunku, od lewej do prawej strony urządzenia mobilnego.

14.3.7PRZYCISKI
Moduł, służący do graficznej prezentacji przycisków przekierowujących do wybranych treści np. do
podstrony portalu, czy też przekierowujących do zewnętrznej strony internetowej. Moduł „Przyciski”
na urządzeniach mobilnych prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 95).

Rysunek 95. Moduł "Przyciski" widoczny na portalu e-zdrowie na wersji mobilnej (tu
widoczny razem z modułem „Znajdź aptekę”)
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Naciśniecie na przycisk _STREFA PACJENTA_ powoduje przekierowanie do portalu Internetowe Konto
Pacjenta – IKP (portal dostępny pod adresem internetowym https://pacjent.gov.pl/).
Naciśnięcie na przycisk _Rejestr Usługodawców_ powoduje przekierowanie do podstrony portalu
e-zdrowie zawierającej przekierowania do (moduł „Przekierowanie” został opisany w rozdziale 6.2.4):
•
•

„Rejestr
Aptek”
–
RA
(rejestr
dostępny
pod
adresem
internetowym
http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx)
„Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą” – RPWDL (rejestr dostępny pod
adresem internetowym https://rpwdl.csioz.gov.pl/)

Naciśnięcie na przycisk _Rejestr Produktów Leczniczych_ powoduje przekierowanie do „Rejestru
Produktów
Leczniczych”
–
RPL (rejestr
dostępny
pod adresem
internetowym
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/).

14.3.8AKTUALNOŚCI
Zadaniem modułu „Aktualności” jest prezentowanie na stronie portalu e-zdrowie najnowszych
artykułów, jakie zostały udostępnione. W celu wyświetlenia aktualności należy w nagłówku portalu
nacisnąć na ikonie „menu” , a następnie na przycisk AKTUALNOŚCI (opisane w rozdziale 14.2).
Moduł „Aktualności” na urządzeniach mobilnych prezentuje się w następujący sposób (Rysunek 96).
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Rysunek 96. Moduł „Aktualności” – widoczny na portalu e-zdrowie na wersji mobilnej
Pod nagłówkiem portalu widnieje tytuł Aktualności wraz z ukrytymi opcjami do filtrowania (ikona
), a poniżej kafelki odpowiadające poszczególnym artykułom, umieszczone jeden pod
drugim. Pod ostatnim wyświetlonym kafelkiem dostępny jest przycisk POKAŻ WIĘCEJ , którego
naciśnięcie odkrywa kolejne kafelki odpowiadające starszym artykułom. Naciśnięcie na kafelku
(grafice, tytule, linku Więcej –>) powoduje przejście do strony z treścią artykułu. Natomiast naciśnięcie
na wybranej kategorii znajdującej się na dole każdego kafelka (przykład: Dla Dostawców) spowoduje
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filtrowanie i wyświetlenie tylko tych kafelków, które odpowiadają artykułom oznaczonych daną
kategorią.

14.3.8.1 Filtrowanie artykułów
W celu odkrycia filtrów należy nacisnąć na ikonie
nagłówka Aktualności (Rysunek 97).

znajdującą się nad listą kafelków, obok
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Rysunek 97. Moduł „Aktualności” – widoczna ikona filtrowania
Ukazują się opcje filtrowania artykułów względem przypisanych do nich kategorii oraz daty
opublikowania – dwie rozwijane listy (Rysunek 98).
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Rysunek 98. Moduł „Aktualności” – widoczne opcje filtrowania (dwie rozwijane listy)
Filtrowanie artykułów względem kategorii następuje po naciśnięciu na wybranej pozycji z rozwijanej
listy (Rysunek 99).
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Rysunek 99. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem kategorii
Filtrowanie artykułów względem daty utworzenia następuje po naciśnięciu na predefiniowanym
okresie dat z rozwijanej listy (Rysunek 100).

Rysunek 100. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia
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W przypadku naciśnięcia na pozycji „Zakres dat”, ukazuje się wyskakujące okienko (ang. pop – up)
do wprowadzenia niestandardowego zakresu dat (Rysunek 101). W celu rezygnacji z podania dat
należy nacisnąć na ikonie zamykającej okno pop up.

Rysunek 101. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia –
niestandardowy zakres dat - data Od:
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Domyślnie w pierwszym kroku wskazywana jest data Od:. Można ją uzupełnić za pomocą klawiatury
urządzenia mobilnego, ale można ją również wskazać naciskając na wybranym dniu kalendarzyka. W
celu zmiany miesiąca należy nacisnąć na ikonie << (miesiąc poprzedni) lub >> (miesiąc kolejny). Można
też wyświetlić listę miesięcy w danym roku kalendarzowym naciskając na miesiącu lub roku, po czym
wybrać odpowiedni rok ikonami << (rok poprzedni) lub >> (rok kolejny), a na koniec miesiąc naciskając
na jego nazwie (Rysunek 102).
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Rysunek 102. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia –
niestandardowy zakres dat – wybór roku i miesiąca
Po wskazaniu daty Od: można nacisnąć na polu z datą Do: i postępując analogicznie wskazać żądaną
datę (Rysunek 103).
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Rysunek 103. Filtrowanie artykułów w aktualnościach względem daty utworzenia –
niestandardowy zakres dat - data Do:

Na koniec należy nacisnąć na przycisk
wprowadzonych kryteriów (Rysunek 104).

WYBIERZ . Artykuły zostaną odfiltrowane względem
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Rysunek 104. Moduł „Aktualności” – odfiltrowana lista artykułów
W celu usunięcia kryterium niestandardowego zakresu dat, należy nacisnąć na ikonie

(Rysunek 104).

W przypadku braku pasujący artykułów zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Brak artykułów o
podanych kryteriach (Rysunek 105).
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Rysunek 105. Moduł „Aktualności” - Brak artykułów o podanych kryteriach

14.4STOPKA
Element składowy strony portalu e-zdrowie, znajdujący się na dole strony głównej oraz wszystkich
podstron portalu. Stopka zawiera linki nawigujące odbiorcę treści do żądanych podstron portalu, bądź
do właściwych stron internetowych, jak również ikony umożliwiające m.in. wydruk strony bądź
skopiowanie bieżącego adresu. Poniżej przedstawiono wygląd stopki portalu e-zdrowie na
urządzeniach mobilnych (Rysunek 106).
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Rysunek 106. Stopka portalu e-zdrowie na wersji mobilnej
Stopka portalu w stosunku do wersji desktopowej została zminimalizowana, ale udostępnia te same
następujące funkcjonalności:
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•

Formularz do zgłaszania problemów – link Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów,
którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony z formularzem zgłoszeniowym
dostępnym pod adresem http://p1pomoc.csioz.gov.pl/

•

Linki e-zdrowie w liczbach, które można odkryć naciskając na ikonie

•

•

(i ukryć, naciskając na

ikonie ):
o Biuletyn statystyczny – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Biuletyn Statystyczny dostępnej pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/
o Informacje dodatkowe – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony
Informacje
dodatkowe
dostępnej
pod
adresem
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/informacje-dodatkowe/
o Formularze statystyczne – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Formularze, zawierającej formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia
obowiązujące w roku 2019 z danymi za rok 2018 dostępne pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/
Linki
o Internetowe Konto Pacjenta – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej
karcie strony Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępnej pod adresem
https://pacjent.gov.pl/
o Rejestry medyczne – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
Platformy
Rejestrów
Medycznych
dostępnej
pod
adresem
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
o ZSMOPL – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi dostępnej
pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/
o CSIOZ – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dostępnej pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/
O stronie:
o Kontakt – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony Kontakt
portalu e-zdrowie
o Mapa serwisu – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie strony
Mapa serwisu portalu e-zdrowie
o Polityka prywatności – link, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie
strony Polityka prywatności portalu e-zdrowie
o Instrukcja użytkownika – link, którego kliknięcie powoduje pobranie pliku
e-zdrowie_podręcznik_użytkownika.pdf (ezdrowie.gov.pl – Podręcznik użytkownika)
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•

•

Ikonki:
o Facebook – ikona („Udostępnij na Facebooku”), której kliknięcie powoduje otwarcie
w nowej karcie strony Facebook służącej do publikacji posta z załączonym linkiem do
strony portalu e-zdrowie, na której obecnie znajduje się użytkownik końcowy
o Twitter – ikona („Udostępnij na Twitterze”), której kliknięcie powoduje otwarcie w
nowej karcie strony Twitter służącej do publikacji posta z załączonym linkiem do strony
portalu e-zdrowie, na której obecnie znajduje się użytkownik końcowy
o Email – ikona
(„Poleć stronę”), której kliknięcie powoduje otwarcie nowej
wiadomości z załączonym linkiem do strony portalu e-zdrowie, na której obecnie
znajduje się użytkownik końcowy w domyślnie ustawionym programie pocztowym
o Kopiuj link – ikona („Skopiuj link”), której kliknięcie powoduje skopiowanie adresu
URL wyświetlonej aktualnie strony portalu e-zdrowie
o RSS – ikona („Bądź na bieżąco”), której kliknięcie powoduje przejście do podstrony
RSS portalu e-zdrowie
o Wydruk strony – ikona („Drukuj stronę”), której kliknięcie powoduje otwarcie okna
z
podglądem
wydruku
aktualnie
wyświetlonej
strony
portalu
e-zdrowie
Logo:
o Fundusze Europejskie (Polska Cyfrowa) – plik graficzny, którego kliknięcie powoduje
wyświetlenie strony Serwis Programu Polska Cyfrowa dostępnej pod adresem
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/
o CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) – plik graficzny, którego
kliknięcie powoduje wyświetlenie strony Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia dostępnej pod adresem https://www.csioz.gov.pl/
o Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – plik graficzny, którego
kliknięcie powoduje wyświetlenie strony Komisji Europejskiej, a dokładniej strony
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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•

dostępnej
pod
adresem
internetowym:
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/erdf/
Informacje o portalu e-zdrowie – © 2019 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

14.5 POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. PRZEGLĄDANIA PORTALU EZDROWIE NA
URZĄDZENIACH MOBILNYCH
Funkcjonalności: Mapa serwisu (rozdz.7), RSS (rozdz.9), Kontakt (rozdz.10), Newsletter (rozdz.11) oraz
Wyszukiwanie (rozdz.8) nie zostały oddzielnie przedstawione w tym rozdziale, gdyż są już opisane w
poprzednich rozdziałach dot. urządzeń desktopowych, a ich opis (zasada działania/ wygląd) nie odbiega
zasadniczo od wersji mobilnej.
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