


o Analiza zagadnień związanych z wypełnianiem 
danych dotyczących żywienia pozajelitowego według 
schematów dostarczonych przez NFZ

o Projekt aplikacji wspomagającej zarządzanie 
żywieniem pacjentów

o Stworzenie rozwiązań ułatwiających wypełnianie 
wybranych wydruków, potrzebnych przy rozliczeniu 
kosztów z NFZ



o Analiza dokumentacji  do zarządzenia nr 40/2007 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o Analiza dostępnego oprogramowania

o Projekt bazy danych, algorytmów i zależności

o Projekt interfejsu użytkownika

o Implementacja aplikacji 



o Ewidencje danych pacjentów

o Tworzenie mieszanin żywieniowych

o Tworzenie historii choroby poprzez przypisanie 
mieszanin żywieniowych do pacjenta

o Uzupełnianie danych potrzebnych do wydruków 
zgodnych z projektem dostarczonym przez NFZ

Zarządzanie żywieniem pacjentów obejmuje



o Możliwość uruchomienia i działania aplikacji na 
przenośnej pamięci typu flash

o Dodawanie, usuwanie oraz możliwość modyfikacji 
danych pacjentów

o Dodawanie, usuwanie oraz możliwość modyfikacji 
danych mieszanin

o Tworzenie podpowiedzi do przygotowywanej 
mieszaniny, na podstawie danych pacjenta

o Drukowanie pustych i wypełnionych raportów 
zgodnych z załącznikami do zarządzenia nr 40/2007 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia









Dane pacjenta oraz wyliczenie podpowiedzi



Składowe mieszaniny oraz wynikowa mieszanka



Profesjonalne podejście do tworzenia mieszanki

















o Testy systemowe

o Testy użyteczności

o Testy uruchomieniowe



o Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami

o Dane pacjentów są dostępne jedynie z poziomu 
aplikacji i przechowywane w bezpieczny sposób

o Możliwość tworzenia mieszaniny została wzbogacona 
o sporą ilość przydatnych funkcjonalności

o Tworzenie dokumentacji dla NFZ jest bardzo 
przyjazne i nie wymaga dużego nakładu pracy

o Na podstawie wprowadzonych wcześniej danych 
można wydrukować gotowy formularz dla NFZ



o Dodanie połączenia przez sieć z centralną bazą 
danych mieszanin/pacjentów 

o Wspomaganie tworzenia mieszaniny poprzez inne 
algorytmy i rozwiązanie dostępne w dokumentacji 
medycznej i licznych badaniach
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