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Streszczenie. Referat przedstawia problematykę związaną z rejestracją i analizą 
danych medycznych pacjentek Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej ICZMP 
w Łodzi. Opisano projekt i implementację rozproszonej bazy danych stworzonej 
dla celów badań naukowych w początku 2005 roku. Referat zawiera informacje 
o funkcjonowaniu systemu w okresie 10 miesięcy oraz wnioski dotyczące jego 
rozbudowy i  potencjalnych modyfikacji. Przeanalizowano też stopień 
uniwersalności tego rozwiązania i możliwości zastosowania go w innych 
placówkach medycznych. 

 
 
 
Abstract.  This paper is concerned on issues of recording and analyzing patients’ 
data in Department for Maternal-Fetal Medicine of Polish Mother's Memorial 
Hospital- Research Institute in Łódź. It shows legal requirements for collecting 
data and requirements connected with medical research. It also characterizes 
distributed database system created in 2005 to satisfy these needs. Paper contains 
report of running that system during 10 months of 2005 and conclusions about its 
potential modifications. It analyze possibility of practical application of this 
system in other Departments of Mother's Memorial Hospital- Research Institute 
in Łódź. 
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1. Wstęp 
Jednym z podstawowych narzędzi badań naukowych we współczesnej 

medycynie są badania kliniczne. Prowadzenie ich jest możliwe przy pełnej 
analizie danych dotyczących poszczególnych pacjentów. Aby była ona możliwa 
wszystkie placówki medyczne prowadzą szczegółową dokumentację dotyczącą 
pacjentów oraz historii ich chorób. Właściwe gromadzenie i analiza takich 
danych umożliwia późniejszą ocenę skuteczności stosowanych metod 
terapeutycznych.  

W dużych jednostkach klinicznych, takich jak Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi, dokumentacja taka jest prowadzona zarówno na poziomie 
całego Instytutu, jak i przez poszczególne oddziały. Szpitale dysponują wieloma, 
często niespójnymi systemami zbierającymi dane i pacjentach, poszczególnych 
badaniach oraz historii choroby. Sytuacja taka utrudnia nie tylko prowadzenie 
badań naukowych, ale również codzienne zadania o charakterze 
administracyjnym. 

W celu poprawienia tej sytuacji w I połowie 2004 roku w Klinice 
Medycyny Matczyno-Płodowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (KMMP 
ICZMP) stworzono projekt systemu bazodanowego rejestrującego dane 
dyżurowe. Celem projektu było stworzenie przejrzystego systemu pozwalającego 
na łatwe łączenie danych z innych aplikacji działających w szpitalu, rejestrację 
danych niezbędnych dla celów administracyjnych oraz gromadzenie informacji 
potrzebnych do prowadzenia badań naukowych przez pracowników kliniki. 
Założono możliwość jego przyszłej rozbudowy o dalsze moduły, w zależności od 
potrzeb. Początkowo zrealizowany miał zostać moduł rejestrujący porody, 
informacje o noworodkach oraz opisy zabiegów operacyjnych. 

Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez władze kliniki. 
W drugiej połowie roku system został zrealizowany. Jego testy odbyły się 
w miesiącu grudniu, a wraz z początkiem następnego roku (2005) rozpoczęto 
jego wykorzystywanie, jako jedynego narzędzia dokumentującego dane 
dyżurowe. Wdrażanie systemu trwało ok. 4 tygodni, w tym czasie równolegle 
prowadzono standardową dokumentację. Od lutego system w pełni przejął 
zadania. 

Obecnie baza przechowuje informacje dotyczące wszystkich porodów 
odbytych na oddziale porodowym KMMP ICZMP w roku 2005 i 2006. Dane te 
posłużyły nie tylko do bieżącej dokumentacji medycznej, ale zostały 
wykorzystane do wielu prac naukowych. 

System funkcjonuje bez zastrzeżeń i obecnie będzie rozbudowywany 
o moduł pozwalający na analizę przypadków poronień oraz danych z badań 
ultrasonograficznych. 

2. Architektura systemu 

System składa się z aplikacji użytkownika oraz bazy danych. Taka 
konstrukcja pozwala na modyfikację aplikacji użytkownika bez zmian struktury 
bazy danych. Architektura systemu zakłada rozproszone środowisko, 
poszczególne bazy mogą być umieszczane w różnych miejscach sieci, podobnie 
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jak i aplikacje użytkownika. Do komunikacji wykorzystywane są mechanizmy 
LAN. 

 
Rys. 1. Architektura systemu rejestracji danych KMMP. 

2.1. Aplikacja 
Konstrukcja aplikacji użytkownika jest modularna. W chwili obecnej 

składa się z modułu rejestrującego dane dyżurowe, porody i informacje 
o noworodkach, tworzącego raporty dyżurowe oraz modułu opisu zabiegów 
operacyjnych. Każdy z modułów może być niezależnie wykorzystywany przez 
wielu użytkowników. Możliwe jest również jednoczesne wykorzystanie tego 
samego modułu na kilku stacjach roboczych. 

Podstawowe zadania pełni moduł rejestrujący dane. Jest to ten fragment 
aplikacji, do którego mają dostęp wszyscy lekarze. Każdy z użytkowników może 
uzupełniać i edytować dane dotyczące aktualnego dyżuru (decydująca jest data 
porodu). Dostęp do edycji danych historycznych zabezpieczony jest hasłem. 

Rys. 2. Konstrukcja aplikacji. 
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Moduł Porody pozwala na rejestrację poszczególnych porodów 
odbywających się w czasie dyżuru. Dodatkowo przechowywane są tu również 
informacje o noworodku (noworodkach), ich ewentualnych wadach 
rozwojowych, zastosowanych lekach i przeprowadzonych zabiegach: sieciach 
selektywnych i nagłych. 

Kolejna część to moduł pozwalający na rejestrowanie zabiegów 
operacyjnych i wszelkich danych z nimi związanych. Dostęp do tego aktualnych 
danych w tym module mają również wszyscy użytkownicy systemu (każdy 
z dyżurujących lekarzy może wykonywać i opisywać zabiegi). Podobnie jak 
w przypadku modułu rejestrującego dane dyżurowe i porody – edycja danych 
historycznych zabezpieczona została hasłem.  

 

2.2. Baza danych 

 
Rys. 3. Ważniejsze tabele i relacje pomiędzy nimi. 

 
Konstrukcja bazy danych odzwierciedla strukturę przechowywanych 

w niej informacji. Oparta została na 26 tabelach, z których część stanowią tabele 
słownikowe. Podstawowe informacje przechowywane są w tabeli porody oraz 
w tabeli dyżury. Konstrukcja tabel pozwala na łatwą wymianę danych z innymi 
systemami w Klinice i całym ICZMP. Dane bez zmiany formatu mogą być 
eksportowane do innych systemów kliniki, w szczególności bazy wypisowej 
Kliniki.  

Podstawą identyfikacji pacjentki jest zgodny z systemem CliniCom numer 
księgi głównej (NrKsGl).  

Okresowo przeprowadzana jest archiwizacja danych na nośniku 
magnetycznym.  
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3. Interface użytkownika 
Podstawowym założeniem przy konstrukcji interface użytkownika dla 

aplikacji była łatwość jego obsługi. Starano się zachować układ odpowiadający 
dokumentom dyżurowym wypełnianym we wcześniejszym okresie. Pozwoliło to 
na szybkie wprowadzenie palikach do użycia. Dla wszystkich pracowników 
przeprowadzono jedynie krótkie szkolenie. Większość pól ma nadane wartości 
domyślne, zgodnie z sugestiami lekarzy. 

Wszystkie formularze są adaptatywne, co sprawia, że są one bardziej 
przejrzyste dla użytkowników. 

 

 
Rys. 4. Przykładowy ekran aplikacji (moduł porody). 

Aplikacja pozwala na przygotowanie dokumentów zgodnych z wymaganiami 
kliniki. Są to raporty dyżurowe, zestawienia okresowe danych (miesięczne, 
roczne). Możliwe jest również wyszukiwanie dowolnych danych dotyczących 
pacjentek i noworodków, ich chorób i zabiegów operacyjnych. Dane takie mogą 
być analizowane przy pomocy narzędzi statystycznych i stanowić podstaw do 
oceny skuteczności wybranej terapii. 
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Rys. 5. Fragment raportu dyżurowego 

4. Podsumowanie 
Stworzony system jest wykorzystywany z powodzeniem w Klinice przez 

okres ponad roku. W tym czasie zarejestrowano przy jego pomocy dane 
dotyczące około 2000 porodów. Dane te były wykorzystywane w wielu 
badaniach naukowych, których wyniki opublikowane (5 prac) lub zgłoszone do 
druku (3 prace). System spełnia swoje zadania i w przyszłości będzie rozwijany. 
W pierwszej kolejności zostanie uzupełniony o moduł rejestrujący poronienia 
oraz badania USG. Planowany jest też moduł pozwalający na zbieranie i analizę 
danych przypadki pacjentek chorych na padaczki. 

Rozważane jest również zastosowanie tego systemu w innych klinikach 
ICZMP. W dalszej przyszłości system ten zostanie połączony 
z nowoprojektowanym systemem wypisowym dla KMMP. 
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