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Ważne informacje 

Należy zapoznać się dokumentem i dokumentami wymienionymi w sekcji zasobów 

dodatkowych dotyczącymi działania oprogramowania, przed rozpoczęciem korzystania z 

platformy Pregnabit Cloud. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z wymaganiami 

obowiązującego regulaminu korzystania z Platformy. 

 

Działania obejmujące dostarczanie danych i zarządzanie nimi muszą być wykonywane zgodnie  

z obowiązującym kodeksem postępowania i prawem. 

W żadnym wypadku spółka Nestmedic S.A. nie będzie odpowiedzialna za szkody pośrednie lub 

bezpośrednie wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub stosowania platformy Pregnabit 

Cloud. 

 

Przykłady i schematy w tej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. 

 

Powielanie treści niniejszej instrukcji w całości lub w części bez pisemnej zgody NESTMEDIC S.A  

jest zabronione. 
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Preface 

 

 

Wprowadzenie Niniejsza instrukcja użycia zawiera szczegółowe informacje dotyczące 

wyrobu medycznego Pregnabit Cloud stanowiącego oprogramowanie 

medyczne służące do monitorowania dobrostanu płodu w ostatnim 

trymestrze ciąży, na podstawie zapisów badań KTG wykonanych przez 

wyroby medyczne transmitujące do Pregnabit Cloud 4 zbiory danych:  

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] tętna matki; 

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] akcji serca płodu; 

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[%] skurczów macicy; 

• Zbiór punktów czas[ms]/zdarzenie ruchów płodu. 

 

Instrukcja zawiera niezbędne informacje potrzebne do użycia wyrobu 

przez profesjonalnego użytkownika – Lekarza, Położną. Integralną część 

niniejszej wersji instrukcji użycia stanowi instrukcja użycia – Pacjentka. 

 

W instrukcji zostały ujęte najważniejsze funkcje wyrobu medycznego 

Pregnabit Cloud, jak również ostrzeżenia i komunikaty, które mogą 

okazać się pomocne w trakcie użytkowania wyrobu. 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z całością treści 

niniejszej instrukcji. 

 

Z niniejszą instrukcją powinni zapoznać się przede wszystkim: 

• Położne, 

• Lekarze,  

• Lekarze specjaliści, w szczególności o specjalizacji 

ginekologiczno - położniczej 

• Osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 

analizy zapisów badań KTG. 

 

Cel dokumentu Instrukcja ma na celu przekazanie użytkownikowi wyrobu informacji 

niezbędnych do użycia oprogramowania medycznego Pregnabit Cloud 

służącego do monitorowania dobrostanu płodu w ostatnim trymestrze 

ciąży.  

 

Aktualizacja – nowe Brak – dokument opisuje pierwszą wersję systemu. 
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funkcje 

 

Dla kogo 

przeznaczony jest 

dokument 

 

Instrukcja przeznaczona jest dla profesjonalnych użytkowników 

platformy – Położnych, Lekarzy korzystających z wyrobu medycznego 

Pregnabit Cloud do oceny dobrostanu płodu na podstawie analizy 

zapisów badań teleKTG . 

 

Wskazania: 

Wyrób medyczny Pregnabit Cloud przeznaczony jest do stosowania 

przez personel medyczny oraz pacjentki w trzecim trymestrze ciąży, 

szczególnie w przypadku: 

▪ ciąży po terminie porodu, 

▪ zmiany charakteru ruchów płodu odczuwanych przez pacjentkę 

▪ chorób pacjentki: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób nerek, 

chorób, wątroby, wad serca, choroby tarczycy, zespołu 

antyfosfolipidowego i innych 

▪ powikłań ciąży: niewydolności łożyska, zaburzeń krążenia  

w pępowinie, małowodzia, wielowodzia, zaburzeń 

wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, konfliktu serologicznego, 

cukrzycy, nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą i innych, 

▪ wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w przeszłości, 

▪ wieku ciężarnej powyżej 40 roku życia, 

▪ stwierdzenia nieprawidłowości we wcześniejszych badaniach KTG. 

 

Przeciwwskazania: 

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu medycznego 

Pregnabit Cloud. 

Pregnabit Cloud jest przeznaczony do obsługi plików w formacie 

Pregnabit, dlatego obecnie możliwe zastosowanie jego jest ograniczone 

przez przeciwwskazania do stosowania mobilnych urządzeń KTG serii 

Pregnabit. 

Kwestie prawne Copyright notice 

Copyright © 2020 Nestmedic S.A. All Rights Reserved. Dokument 

dostępny w wersji elektronicznej  … 

 

This document and any accompanying Software products are 

copyrighted by Nestmedic S.A. Any reproduction and/or distribution 

without prior written consent from Nestmedic S.A. is strictly prohibited. 

Please refer to the license agreement for details. 

 

Dokument i oprogramowanie którego dotyczy są objęte prawami 
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własności Nestmedic S.A. Jakiekolwiek kopiowanie/dystrybucja bez 

uzyskania pisemnej zgodny Nestmedic S.A jest ściśle zabroniony. 

Zapoznaj się z warunkami licencji.  

 

Gwarancja 

 

Produkt jest objęty gwarancją producenta.  

 

Kontakt: 

Nestmedic S.A. 

ul. Gwiaździsta 15A, lok. 410 

01-656 Warszawa 

https://www.pregnabit.com 

Infolinia techniczna: (+48) 71 757 57 08   
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Jak korzystać z platformy – dane podstawowe 
 

Co jest 

wymagane aby 

korzystać z 

platformy 

Oprogramowanie dostępne na platformie Pregnabit Cloud działa poprawnie na 

większości urządzeń typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy , na 

systemach Windows, Android oraz iOS. Do poprawnego działania konieczne jest 

korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych: 

 

Komputery: 

• minimum 4GB pamięci RAM, dla użytkowników w roli Pacentka  

• mininum 8GB pamięci RAM i monitor o rozdzielczości w pionie 1366 pikseli 

dla użytkowników w roli innej niż Pacjentka 

 

Przeglądarki: 

• Google Chrome - od wersji oznaczonej jako 88.0.4324 oraz w wersjach 

wyższych z gałęzi stabilnej 

 

Systemy operacyjne: 

• Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe 

• Apple macOS - w wersji 10.12 i wyższych 

• Linux - dystrybucje wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, 

pracujące na jądrze w wersji oznaczonej jako 4.0 i nowszych, z gałęzi 

stabilnej 

 

Urządzenia mobilne (dla trybu mobilnego)   

• wyposażone w wyświetlacz o rozmiarze co najmniej 4.5 cala i posiadający 

minimalną rozdzielczość w pione 320 pikseli 

 

Mobilne systemy operacyjne (dla trybu moblinego): 

• Android - od wersji oznaczanej jako 7.0 (nazwa Nougat) lub nowszej 

• iOS -  od wersji oznaczanej jako 13.0. lub nowszej  

 

Dodatkowe oprogramowanie: 

• Zainstalowane oprogramowanie pozwalające na przeglądanie dokumentów 

PDF (dotyczy także trybu mobilnego 

Rejestracja i 

aktywacja konta 

Rejestracji konta na platformie Pregnabit Cloud dokonuje pracownik 

administracyjny platformy. Na adres e-mail użytkownika użyty do rejestracji konta 

przesłany zostanie mail z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć link aktywacyjny, aby 

potwierdzić konto. System wyświetli panel umożliwiający wprowadzenie hasła. 

Rozdział  1 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  10/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 
Należy wpisać hasło, zgodne z zaleceniami na ekranie.  

 

Pierwsze 

logowanie – 

potwierdzenie 

regulaminów  

Przy pierwszym logowaniu do systemu należy zapoznać się z regulaminami  

i zaakceptować je poprzez zaznaczenie Akceptuje regulamin, a następnie wybrać 

dalej.  

 

 
 

Logowanie do 

serwisu i 

odzyskiwanie 

hasła 

Użytkownik loguje się ze strony wskazanej przez administratora. Po kliknięciu w link 

zaloguj system wyświetla panel, w którym należy wypełnić adres e-mail podany na 

etapie procesu rejestracji oraz hasło. 

 

 
 

W przypadku utraty hasła przy kolejnym logowaniu należy wybrać Nie pamiętasz 

hasła? Na adres e-mail podany przy rejestracji przesłany zostanie mail umożliwiający 

przywrócenie hasła.  
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W zależności od uprawnień, po zalogowaniu do systemu, użytkownik uzyska 

możliwość korzystania z jednego lub obu modułów: 

1. Części administracyjnej, 

2. Centrum opisu.  

 
 

W przypadku posiadania uprawnień do więcej niż jednego modułu, wybierając 

moduł Centrum opisu w panelu widoczne będą wszystkie z dostępnych ról. Wyboru 

roli należy dokonać poprzez jej zaznaczenie, uzupełnienie numerów telefonów, a 

następnie wybierając Rozpocznij. 

 
 

Kliknięcie przycisku Rozpocznij pozwala na rozpoczęcie aktywności na platformie. 

Nie jest to jednoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do przyjmowania badań do 

opisu i konsultacji. 

 

Rola Osoba Opisująca umożliwia dokonanie opisów badań teleKTG. 

Po wejściu na platformę system pozwoli na zgłoszenie gotowości do realizacji badań. 

Aby umożliwić przydzielenie przez system zadań do wykonania należy kliknąć na 
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przycisk Rozpocznij Zmianę. 

 

 
 

Pomoc w 

korzystaniu z 

platformy 

Platforma została wyposażona w system pomocy kontekstowej. W miejscach 

wymagających wyjaśnień umieszczono ikony: 

 
Kliknięcie na ikonkę pozwala na zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi danej 

funkcjonalności. Dodatkowo w systemie udostępniono filmy instruktażowe 

obejmujące: konsultacje położniczą oraz edycję znaczników analizy automatycznej. 

Filmy te dostępne są po kliknięciu na ikonkę na ekranach, na których funkcjonalności 

te są realizowane.  

 

System 

powiadomień  

Powiadomienia wyświetlane są w prawym górnym rogu ekranu, zgodnie z 

poniższym screenem.  

Każde powiadomienie dotyczące badania zawiera informację odnośnie jego statusu 

(czerwony, zielony, żółty), czas potrzebny na podjęcie badania oraz w przypadku 

przekroczenia czasu reakcji na podjęcie badania, znacznik czasu przekroczenia 

(1!=3min. dla badań ze statusem wysoki, 1!=15 min. dla badań ze statusem średnie 

i niskie). 

 
 

Notyfikacja powiadomień poza wymienionym powyżej dokonywana jest w 

zależności od priorytetyzacji i ustawień użytkownika, również, jako wiadomość e-

mail oraz wiadomość tekstowa przesłana na nr telefonu podany podczas 
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rozpoczęcia zmiany. 

 

Sposób notyfikacji można ustawić w profilu: W tym celu należy kliknąć przycisk 

ustawienia notyfikacji. 

 
a następnie wybrać rodzaj metody powiadomień poprzez zaznaczenie 

odpowiednich  

i zatwierdzenie wyboru. 

 

 
 

Konto 

użytkownika   

Konto użytkownika platformy Pregnabit Cloud dostępne jest po kliknięciu w imię  

i nazwisko użytkownika znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Kliknięcie 

przenosi użytkownika do jego konta na platformie.  

 
 

Użytkownik ma możliwość edycji podstawowych danych, takich jak imię/nazwisko  



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  14/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

i numer telefonu. W prawej części znajduje się zestawienie przypisanych przez 

administrację uprawnień. Uprawnienia umożliwiają realizowanie wybranych  

w systemie funkcji. Zmiana uprawnień możliwa jest poprzez kontakt z 

administratorem jednostki.  

 

Główne elementy 

interfejsu 

platformy 

Pracownik opisujący badania ma dostęp zarówno do modułu Centrum opisu, jak  

i Odczytu i edycji badań.  

Interfejs Centrum Opisu składa się z podstron: 

• Przydzielone – badania i konsultacje przydzielone do opisania/konsultacji. 

W przypadku, gdy osoba opisująca jest w trakcie opisu i przejdzie do innych 

zakładek przycisk ten zmienia nazwę na Wróć do badania. Jest to część 

interfejsu umożliwiająca opis badania. 

• Badania – zestawienie badań zarówno trwających (istnieje możliwość 

zapoznania się z sygnałem i wstępną automatyczną analizą dla badań, które 

jeszcze nie zostały zakończone), jak i badań opisanych i testowych.  

• Raporty dzienne – sprawozdania zawierające istotne wydarzenia z dyżuru.  

W wielu przypadkach raporty wskazują na konieczność realizowania 

dodatkowych akcji (follow up).  

• W pasku górnym pojawiają się przyciski pozwalające na podejmowanie akcji  

w zależności od etapu prac na platformie: 

o Sterowanie dostępnością do podejmowania zadań (np. przypisuj 

badania). 

o Wykonywaniem dodatkowych działań (np. porównaj badania) w 

trakcie realizacji badania. 

o Dodatkowej komunikacji dotyczącej badania – np. Zgłoś Konsultacje  

(w trakcie realizacji badania), Skontaktuj się z pacjentką.  

 

 

Menu stałe 
Menu 

kontekstowe 

Główny obszar 
edycyjny 
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Podejmowanie i kończenie aktywności 

przez położną 

 

Warunki 

korzystania z 

serwisu 

Warunkiem korzystania z serwisu, jako osoba opisująca jest posiadanie 

zweryfikowanego konta na platformie, do którego przydzielono 

uprawnienia umożliwiające opis badania. Minimalny zakres uprawnień 

umożliwiający opisywanie badań: 

• Pełen dostęp do danych medycznych (podgląd/edycja). 

• Wprowadzanie dostępności na dyżurze. 

• Przeglądanie listy badań. 

• Podgląd czatu z pacjentką. 

• Opis badań. 

• Przeglądanie raportów dziennych. 

• Czat z pacjentką. 

• Przeglądanie badania. 

• Edycja znaczników i opisu badania. 

 

Zestaw rozszerzony: 

• Pełen dostęp do danych medycznych (podgląd/edycja). 

• Wprowadzanie dostępności na dyżurze. 

• Przeglądanie listy badań. 

• Podgląd czatu z pacjentką. 

• Opis badań. 

• Konsultacja położnicza. 

• Przeglądanie raportów dziennych. 

• Czat z pacjentką. 

• Przeglądanie badania.  

• Edycja znaczników i opisu badania. 

• Generowanie dodatkowych raportów badania. 

• Pobieranie raportu badania. 

 

Uprawnienia są przypisywane do roli powiązanej z kontem danej osoby 

opisującej. W przypadku konieczności ich rozszerzenia konieczne jest 

edytowanie roli lub utworzenie i przypisanie nowej. Dostępne zestawy  

są wymienione w profilu.  

Rozdział 1.1  
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Statusy 

aktywności na 

platformie – 

rozpoczynanie I 

kończenie 

aktywności. 

Platforma jest wyposażona w następujące statusy: 

 

Zalogowany nie podjął aktywności na platformie – w tym stanie nie ma 

dostępu do podstawowych działań. Aby rozpocząć należy wybrać 

Rozpocznij zmianę. 

 

 

Rozpoczęto zmianę, ale nie zgłoszono jeszcze gotowości do 

podejmowania opisu badań/konsultacji. W tym stanie użytkownik ma 

dostęp do podstawowych informacji – może zapoznać się z badaniami 

w toku, opisanymi oraz np. raportami dziennymi. 

 

 

Po kliknięciu w Przypisuj badania system włącza przypisywanie do 

użytkownika badań/konsultacji zgodnie z ich priorytetami. Badania 

konsultacje przypisane są wg priorytetów do pierwszego wolnego 

pracownika opisującego/konsultującego. 

 

 

 

Po kliknięciu w nie przypisywać badań istnieje możliwość dokończenia 

opisywanego badania/konsultacji, system nie przypisze kolejnych 

zadań. Użytkownik ma dostęp do wszystkich danych (np. raportów), 

które może edytować. Można ponownie wrócić do opisu badań 

wybierając przełącznik przypisuj badania lub zakończyć zmianę na 

platformie. 

 

 

 

Kliknięcie na zakończ zmianę powoduje wylogowanie z przypisanej 

roli. Zakończyć zmianę można wybrać wyłącznie, gdy nie jest 

realizowany opis badania ani konsultacje. 

 

Ponowna realizacja zadań na platformie będzie możliwa po ponownym 

zalogowaniu użytkownika.  
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Rodzaje zadań – 

podejmowanie 

opisu/konsultacj

i 

 

Osoba opisująca realizuje dwa rodzaje zadań: 

• Opis badań, 

• Konsultacje położnicze,  

 

W nagłówku opisu pojawia się „Badanie do opisania” lub „Konsultacja 

położnicza”. 

 

Zadania są przypisywane wg ich priorytetu – badania do opisu oraz 

badania podlegające konsultacji. Istnieje możliwość podjęcia lub 

odrzucenia przydzielonego zadania (z wyłączeniem zadań przypisanych 

przez Supervisora). 

 

Notyfikacja o przydzielonym zadaniu dokonywana jest poprzez 

dodanie nowego powiadomienia, pojawienie się zadania w panelu 

Przypisane oraz w postaci wiadomości e-mali lub tekstowej (SMS), w 

zależności od zaznaczonych ustawień. 

 

Po otrzymaniu komunikatu należy zalogować się do serwisu i zapoznać  

z podstawowymi informacjami dotyczącymi zleconego zadania. System 

wyświetla informacje o wykrytych automatycznie nieprawidłowościach 

oraz zalecenia postępowania. Są to wskazówki i wymagają weryfikacji 

na etapie samodzielnej analizy zapisu: 

 

 

Następnie należy podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania, w 

tym celu należy klikając przycisk podejmują lub odrzucam. Odrzucenie 

badania nie jest zalecane i może nastąpić tylko w wyjątkowych i 

uzasadnionych przypadkach. Odrzucenie badania spowoduje 

przywrócenie go do kolejki, co może wydłużyć czas jego interpretacji. 

Odrzucanie badań jest odnotowywane w systemie i podlega analizie.  
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Kategorie badań 

i wymagane 

czasy na 

realizacje 

poszczególnych 

elementów 

procesu opisu 

Analiza automatyczna kategoryzuje badania wg następujących typów: 

• Badania w których wystąpiły poważne nieprawidłowości 

(czerwona ikonka obok badania). 

• Badania w których wystąpiły nieprawidłowości (żółta ikonka 

obok badania). 

• Badania prawidłowe (zielona ikonka obok badania). 

 

Maksymalny Czas na podjęcie badania: 

• Badania w których wystąpiły poważne nieprawidłowości – 3 

minuty 

• Badania w których wystąpiły nieprawidłowości - 3 minuty 

• Badania prawidłowe – 5 minut 

 

Czas na nadanie statusu i podjęcie akcji od momentu podjęcia badania: 

• Badania w których wystąpiły poważne nieprawidłowości – 2 

minuty 

• Badania w których wystąpiły nieprawidłowości - 3 minuty 

• Badania prawidłowe – 4 minut 

 

Czas na zakończenie opisu: 

• Badania w których wystąpiły poważne nieprawidłowości – 13 

minut 

• Badania w których wystąpiły nieprawidłowości - 17 minut 

• Badania prawidłowe – 17 minut 

 

Czas ten może się wydłużyć w przypadku, gdy w trakcie opisu podjęto 

kontakt z pacjentką (max 15 minut) i konsultacje (max 10 minut). 

 

Zadania 

przydzielane 

automatycznie i 

ręcznie 

Zadania przydzielane  są przez algorytm zarządzania kolejką, lub  

w przypadkach wyjątkowych (np. długiego oczekiwania na podjęcie 

badania, wysokiego statusu, odrzucania badania) itp. przez Supervisora. 

Badania przypisanego przez Supervisora nie można odrzucić. W panelu 

powiadomień pojawi się zadanie z komunikatem o przypisaniu przez 

Superviosora. 

Odrzucenie 

badania 

Odrzucenie badania może nastąpić: 

a) Po otworzeniu badania i zapoznaniu się z danymi 

podstawowymi.  

Aby odrzucić badanie należy kliknąć na przycisk odrzucam. 
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b) Po otworzeniu badania do czasu podjęcia pracy np. 

skontaktowania się z pacjentką, nadania statusu.  

W celu odrzucenia badania należy wybrać więcej, a następnie 

odrzuć badanie.  
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Analiza i opis badania 

 

Opis badania - 

dostępne dane 

medyczne 

Po podjęciu badania użytkownik uzyskuje dostęp od ekranu opisu 

badania, który przedstawiono poniżej. 

 

Przed opisem badania należy zapoznać się z pogłębionym wywiadem 

medycznym oraz szczegółowymi danymi dotyczącymi warunków 

przeprowadzenia badania. 

Kliknięcie na Pokaż więcej zainicjuje otwarcie panelu z dodatkowymi 

danymi medycznymi. W przypadku dalszych wątpliwości należy 

skontaktować się  

z pacjentką wykorzystując opcję czatu lub kontaktu telefonicznego. 

 
 

 

 

 
 

Kontekst 

medyczny 

Warunki 

przeprowadzenia 

badania 

Podsumowanie analizy 

automatycznej sygnału 

Po najechaniu na ikonkę 

problemu wyświetla się 
jej definicja. Po kliknięciu 

sugestie akcji 
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Dokładność 

funkcji 

pomiarowej 

Pregnabit Cloud              

Dokładność pomiaru zależy od jakości danych zebranych podczas 

badania urządzeniem serii Pregnabit. Jeśli dostarczone dane umożliwiają 

ocenę stanu klinicznego przez profesjonalistę, można oceniać 

dokładność pomiaru parametrów analizy komputerowej realizowanych 

przez Pregnabit Cloud. Mierzone parametry mają ułatwić ocenę stanu 

klinicznego, a nie ją zastąpić. Odpowiedzialnym za prawidłową ocenę 

badania jest personel medyczny oceniający zapis badania KTG. 

 

Ocena dokładności funkcji pomiarowej opierała się o zgodność oceny 

obrazu klinicznego z obrazem uzyskiwanym w oprogramowaniu 

referencyjnym oraz na ocenie jakości analizy. Obraz kliniczny uznawany 

był za zgodny (brak istotnych różnic w obrazie klinicznym), w sytuacji gdy 

po przeprowadzeniu analizy zapisu przy pomocy Pregnabit Cloud oraz 

systemu referencyjnego, oceniane parametry były porównywalne, a 

wynik analizy nie wpływał na zmianę postępowania medycznego. Obraz 

kliniczny uznawany był za zgodny również w przypadku wystąpienia 

ewentualnych różnic w analizie, ale tylko w sytuacji, gdy różnice te były 

niewielkie – nieistotne z praktycznego / klinicznego punktu widzenia, 

bowiem również nie wpływały na zmianę postępowania medycznego.  

Jakość analizy była uznawana za akceptowalną w przypadku zgodności 

obu analiz. W przypadkach, w których stwierdzono jakieś niezgodności 

(np. polegające na wykryciu fałszywie pozytywnych deceleracji lub 

fałszywie negatywnych akceleracji), a niezgodności te mogły być 

wynikiem trudnych warunków technicznych (np. artefaktów lub utraty 

ciągłości zapisu), wtedy różnice takie, a tym samym cały wynik, uznawano 

za akceptowalny. 

 

Na podstawie 100 losowo wybranych zapisów KTG z bazy 7000 zapisów 

uzyskano 96% zgodność obrazu klinicznego, a 95% tej grupy uzyskało 

pozytywną ocenę jakości analizy. 

Wykres Wykres jest graficzną prezentacją 4 zbiorów danych:  

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] tętna matki 

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] akcji serca płodu 

• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[%] skurczów macicy 

• Zbiór punktów czas[ms]/zdarzenie ruchów płodu 

 

Zdarzenia obecne na wykresie: 

 

Wykres Zdarzenie Rodzaj Typ Nazwa 

na 

wykresie 

Komentarz 
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FHR akceleracja - A akc A ( > 10 bpm, > 10 s 

) 
  

- B akc B ( > 15 bpm, > 15 s 

) 
  

- C akc C ( > 10 bpm, > 10 s 

) 

skojarzone z 

ruchem 
 

deceleracja - A dec A ( > 15 bpm, > 15 s 

) 
  

- B dec B ( > 15 bpm, > 30 s 

) 
  

wczesna C dec wcz 

C 

( > 15 bpm, > 15 s 

) skojarzone ze 

skurczem 

  
późna C dec póź 

C 

( > 15 bpm, > 15 s 

) skojarzone ze 

skurczem 

 
bradykardia umiarkowana - brady u 

 

  
ciężka - brady c 

 

 
tachykardia umiarkowana - tachy u 

 

  
ciężka - tachy c 

 

Oscylacje oscylacja milcząca - OM OM, OZ, falująca i 

OS razem 

pokrywają 100% 

zapisu 

  
zawężona - OZ 

  
skacząca - OS 

  falująca - - nie jest 

wyświetlana na 

wykresie 

  
sinusoidalna - sinus druga warstwa 

względem OM, 

OZ, OS 

TOCO skurcz - A skurcz A ( > 20 j, > 15 s ) 

  
- B skurcz B ( > 30 j, > 30 s ) 
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Znaczniki mogą być edytowane/ usuwane – więcej o metodach zmian 

rezultatów analizy automatycznej zawarto w sekcji edycja znaczników. 

 

Nawigacja  

System został wyposażony w możliwość skalowania wykresu. 

Poszczególne wykresy można przesuwać w pionie oraz całość w poziomie 

(wykorzystując zaznaczoną ikonę), jeżeli powiększenie spowoduje brak 

możliwości wyświetlenia całego wykresu w pionie.  

 
 

Ikona strzałki uruchamia znacznik pokazujący poszczególne wartości 

wykresu. 

 
Istnieje możliwość usuwania i przywracania widoku wybranych części 

wykresu przy użyciu listy rozwijanej. 
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Automatyczna 

analiza sygnału 

Rezultat analizy automatycznej sygnału pozwala na odczytanie 

podstawowych wskaźników badania. Zmiana (edycja) znaczników na 

wykresie spowoduje automatyczne przeliczenie wartości analizy 

automatycznej. Analiza ta jest elementem pomocniczym i nie zastępuje 

samodzielnego przeprowadzenia oceny sygnału.  

 

Kontakt z 

pacjentką w 

trakcie 

interpretacji 

badania 

 

 

W każdym momencie w trakcie opisywania badania może zaistnieć 

potrzeba kontaktu z pacjentką.  

 

W dolnej części ekranu znajdują się panele umożliwiające: 

• Uruchomienie czatu – uruchomienie wymaga, aby pacjentka była 

dostępna w systemie, 

Po kliknięciu rozpocznij czat system informuje, czy pacjentka jest 

dostępna i czy można z nią nawiązać rozmowę. 

 
 

Po wywołaniu czatu pacjentka otrzyma powiadomienie, iż 

położna rozpoczęła czat. 
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Platforma wykorzystuje standardowy mechanizm czatu.  

 
Po zakończeniu zapis czatu będzie dostępny zarówno po stronie 

pacjentki jak i osoby opisującej. 

 

• Kontaktu telefonicznego. 

Kontakt telefoniczny inicjowany jest po kliknięciu w kontakt z 

pacjentką, wybraniu danych oraz kliknięcia przycisku Rozpocznij 

Kontakt. 

 
Każdorazowo kontakt należy odnotować, zaznaczając przy tym 

czy kontakt był skuteczny oraz ewentualnie uzupełnić informacje  

o notatkę dotyczącą przebiegu rozmowy. Notatki będą 

archiwizowane w historii kontaktów z pacjentką w zakładce Czat  

i kontakt z pacjentką.  
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Nawiązanie kontaktu z pacjentką ma wpływ na dozwolony czas opisu 

badania wydłużając go o 15 minut. 

 

Wszystkie informacje o kontaktach z pacjentką (zarówno w trakcie opisu, 

jak i po jego zakończeniu) gromadzone  są w zakładce Czaty i kontakt  

z pacjentką. 

 

 

Po wejściu w szczegóły (kliknięciu w pasek) wyświetlane są informacje 

dotyczące kontaktu: 
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Proces opisu 

badania 

 

Na proces opisu badania składa się: 

• Nadanie statusu, 

• Przygotowanie opisu, 

• Zakończenie interpretacji i wygenerowanie raportu dla pacjentki 

 

Aby rozpocząć procesu opisu należy wybrać panel Status badania i 

postępować zgodnie z kolejnymi krokami przez które prowadzi system: 

 
 

Badanie 

prawidłowe - 

nadanie statusu 

W panelu status badania należy wybrać opcje: prawidłowe, a następnie 

Nadaj status 

 
 

 

 

 
 

Panel 

opisu 
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Badanie do 

powtórki – 

nadanie statusu 

W panelu status badania należy wybrać opcje: do powtórki, a następnie 

Nadaj status 

 
 

Wybór statusu badania do powtórki wygeneruje dodatkowy panel, który 

wymaga uzupełnienia. Należy wybrać ogólną przyczynę powtórzenia 

badania, uzupełnić lub wybrać z listy rozwijanej dokładną przyczynę, 

termin powtórnego badania oraz dodać zalecenia. Notyfikacja o 

potrzebie powtórzenia badania zostanie wysłana do pacjentki. 

 
 

Lista rozwijana dla powtórki z przyczyn medycznych: 
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Badanie 

zawierające 

nieprawidłowośc

i – nadanie 

statusu 

Aby nadać status nieprawidłowe - w panelu statusu badania należy 

wybrać nieprawidłowe, a następnie wybrać Nadaj status. 

 

Opis badania i 

generowanie 

raportu dla 

pacjentki 

Należy wybrać szablon opisu, który w największym stopniu odpowiada 

cechom badania. Każdy szablon można edytować, a jeżeli na liście 

szablonów nie ma takiego, który byłby pomocny należy zwrócić się do 

administratora platformy z prośbą o opracowanie dodatkowego 

szablonu. 

 

 

 
Po wybraniu szablonu z listy rozwijanej należy zatwierdzić wybór klikając 

na przycisk Użyj szablonu. 
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Po wyświetleniu szablonu opisu należy zweryfikować jego treść i 

edytować / uzupełnić opis badania. 

 
 

po zakończeniu edycji należy wybrać Zakończ interpretacje celem 

wygenerowania raportu dla pacjentki. 

System wyświetli prekonfigurowany zakres raportu dla pacjentki, który 

może podlegać edycji poprzez włączenie/wyłączenie poszczególne 

elementów, a następni wybierając przycisk Zakończ interpretacje i 

generuj raport. Wybranie  Zakończ interpretacje i generuj raport kończy 

proces edycji i uniemożliwia dalsze edytowanie opisu. 

 
System wygeneruje stronę podsumowującą interpretacje badania. 

Oprócz opisu zamieszczony jest na niej Raport dla pacjentki oraz 

generowany automatycznie Raport kompletny (zawierający wszystkie 

sekcje).  
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Wsparcie systemowe dla interpretacji badania 

 

Generowanie 

dodatkowych 

raportów 

 
Aby wygenerować dodatkowe raporty należy wejść w zakładkę 

Podsumowanie i opis. Następnie po kliknięciu przycisku Wygeneruj 

dodatkowe raporty należy wprowadzić nazwę raportu oraz określić jego 

zawartość. Wybór Generuj podgląd raportu a następnie wygeneruj 

raport zainicjuje zapisanie raportu w tym samym panelu. 

 

 
 

Szablony 

opisu badań  

Wstępnie przygotowanie opisy do badań uzależnione od ich charakterystyki 

są przygotowywane przez administrację platformy. Na szablon składają się: 

ogólne cechy charakteryzujące badania oraz szablon opisu tworzony 

poprzez przekopiowanie z panelu po prawej stronie ekranu poszczególnych 

danych i ich uzupełnienie tekstem. Dane te są dostępne dzięki analizie 

sygnału i będą wypełniane w systemie automatycznie. W przypadku, gdy na 

liście nie znajdzie się potrzebny szablon należy skontaktowanie się z 

administracją z wnioskiem o jego przygotowanie.  
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Porównanie 

badań 

 

Platforma umożliwia porównywanie badań danej pacjentki pochodzących  

z różnych okresów jej ciąży. Aby porównać badania należy wybrać opcję 

Porównaj badania z menu więcej umieszczonego po prawej stronie ekranu.  

 

 

A następnie, z listy wybrać badanie które podlega porównianiu.  

 

 

 

System wyświetli oba badania wraz z informacjami medycznymi pacjentki 

oraz kontekstowymi danego badania. 
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Konsultacja 

położnicza 

 

Aby zgłosić konsultację należy kliknąć przycisk Zgłoś konsultacje. 

Następnie z menu wybrać odpowiednią opcje: do pierwszej wolnej osoby 

lub dedykowanej poprzez wybranie z listy rozwijanej. Zgłoszenie do 

wybranej osoby może wydłużyć czas oczekiwania na konsultacje. 

 

  

 

 

Następnie należy wybrać typ konsultacji: 
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Po wybraniu typu konsultacji, system poinformuje o szacowanym czasie 

oczekiwania. 

 

 

 

Na tym etapie można podjąć decyzję o zmianie wniosku np. poprzez 

przypisanie innej położnej, rezygnacji z konsultacji lub zatwierdzić oczekuje 

na konsultację. 

 

Po wybraniu opcji oczekuje na konsultacje system będzie informował  

o przewidywanym czasie do jej rozpoczęcia. Również na tym etapie jest 

możliwość rezygnacji z konsultacji. W czasie oczekiwania na konsultacje 

można kontynuować opisywanie badania, korektę znaczników analizy 

automatycznej itp. Można również zrezygnować z wybranej opcji i ponownie 

złożyć wniosek o konsultację. 

 

 

 

Po podjęciu konsultacji przez położną w dolnej części systemu pojawi się 

dodatkowe okno czatu z położną. Pasek konsultacji będzie zawierał 

informacje  

o czasie trwania konsultacji oraz umożliwi przekazanie badania osobie 

Przewidywa

ny czas 

oczekiwania 
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konsultującej do opisu i zakończenie konsultacji. Osoba konsultująca ma 

podgląd ekranu tj. wgląd w wykres, rezultat analizy automatycznej.  

 

 

 

 

 

 

Zakończenie konsultacji wymaga kliknięcia w link Zakończ konsultacje w 

pasku konsultacji i potwierdzenia wyboru. 

 

 

Widok po stronie osoby konsultującej (położnej) 

 

Po zaakceptowaniu konsultacji wyświetla się widok wykresu oraz panel 

czatu. Położna konsultująca nie ma możliwości edytowania znaczników, 

nadawania statusu. Jej uprawnienia ograniczają się do „read only” oraz 

udzielania rad  

z wykorzystaniem czatu.  

 

 

Konsultacja 

położnicza 

Konsultacja 

położnicza 

Zakończenie 

konsultacji 
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Konsultacja 

lekarska 

Aby zgłosić konsultacje należy wybrać przycisk Zgłoś konsultację 

 

W oknie dialogowym należy wybrać opcję. W przypadku konsultacji 

lekarskiej zalecane jest wybranie konkretnej osoby – tj dyżurującego obecnie 

lekarza. 

 

Na liście rozwijanej należy wyszukać lekarza, dokonać wyboru, a następnie 

wybrać zgłoś. 

 

 

 

Na tym etapie można podjąć decyzję o zmianie wniosku np. poprzez 

przypisanie innemu lekarzowi lub położnej, rezygnacji z konsultacji lub 

zatwierdzić oczekuje na konsultację. 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  38/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 

 

Po wybraniu opcji oczekuje na konsultacje system będzie informował  

o przewidywanym czasie do jej rozpoczęcia. Również na tym etapie jest 

możliwość rezygnacji z konsultacji. W czasie oczekiwania na konsultacje 

można kontynuować opisywanie badania, korektę znaczników analizy 

automatycznej itp. Można również zrezygnować z wybranej opcji i ponownie 

złożyć wniosek o konsultację. 

 

Po podjęciu konsultacji przez lekarza zostanie zablokowana możliwość opisu 

badań. W czasie kiedy lekarz edytuje znaczniki i wprowadza wskazówki nie 

ma możliwości równoległej edycji statusów ani wykresu, na ekranie zostanie 

wyświetlony stosowny komunikat.  

 

Po zakończeniu konsultacji edycja badanie zostanie odblokowana, na 

ekranie zostanie wyświetlony stosowny komunikat. 

 

 

Należy wybrać Zapoznaj się z wynikami. 

Panel 
konsultacji  
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W dolnym panelu można otworzyć panel ze wskazówkami lekarza. Jeżeli 

zostały wprowadzone zmiany w rodzaju i położeniu znaczników analizy 

automatycznej na wykresie pojawią się dodatkowe warstwy. Na tym etapie 

możliwe jest:  

• zatwierdzenie zmian lekarza – zostaną one przeniesione na warstwę 

edycyjną, następnie można je dalej edytować. Do sugestii lekarza 

zawsze będzie można wrócić, warstwa ta nie ulega nadpisaniu. 

• ukrycie zmian wprowadzonych przez lekarza.  

• wyświetlenie rezultatu automatycznej analizy wskaźników. 

 

Powrót do edycji wskaźników następuje poprzez wybór trybu edycji i 

naniesienie kolejnych poprawek. 

 

 

 

Po zaakceptowaniu zmian lekarza wersja edycyjna ulega korekcie (powtarza 

wprowadzone przez lekarza zmiany). Po kliknięciu na pokaż wersję 

pierwotną zamieszczoną nad warstwą edycyjną pojawiają się znaczniki 

analizy automatycznej. W każdej chwili można je ukryć lub wywołać.  

Opcja dostępu do 

wyników konsultacji  
lekarskiej 

Warstwa zmian  
wprowadzonych 

przez lekarza 

Warstwa 

edycyjna 
(położnej) Warstwa zmian  

wprowadzonych 

przez lekarza 

Warstwa 
edycyjna 

(położnej) 
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W sekcji analiza automatyczna zawartej w raporcie wykorzystywane są 

zawsze wartości ustalone w warstwie edycyjnej.  

 

Przekazanie 

badania – 

położna 

konsultowan

a 

Przekazanie badania może odbyć się wyłącznie w trakcie konsultacji 

położniczej do położnej która konsultuje badanie.  Po przekazaniu badania 

czas na opis liczony jest od momentu przekazania badania. Aby przekazać 

badanie należy wybrać Przekaż badanie.  

 

 

Po zaakceptowaniu przez położną przekazania badania system wyświetli 

powiadomienie. 

 

Następnie, system przeniesie użytkownika do sekcji Przydzielone i umożliwi 

opis kolejnych badań. 

 

Odrębnym procesem jest ODRZUCANIE badania, które dostępne jest do 

czasu podjęcia działań tj. kontaktu z pacjentką lub nadania statusu.  

 

Przekazanie 

badania – 

położna 

konsultująca 

W przypadku wnioskowania o przekazania badania, system wyświetli okno 

umożliwiające jego przejęcie  

Warstwa 
lekarza 

Warstwa 

analizy 

automatycznej 

Warstwa 
edycyjna 

Przekazanie 
badania 
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.  

 

Należy wybrać zamknij, a następnie po zapoznaniu się z badaniem podjąć 

decyzję o podjęciu lub odrzuceniu przekazywanego badania. 

 

 

Po przejęciu badania czas na nadanie statusu oraz opis jest liczony od 

początku.  

Kliknij wybraną 
opcję 
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Interakcje z wykresami 

 

Tryb 

normalny 

mouse scroll  - narzędzie, które umożliwia przesunięcie całej strony góra/dół  

 

checkboxy pozwalają schować dany zapis (np. wykres FHR, oscylacje) celem 

zmniejszenia ilości wyświetlanych danych. Wyłączenie checkbox powoduje 

ukrycie “pokaż pierwotną wersję”. Wyłączenie jedynie MHR powoduje, że 

wykres sygnału MHR zostaje ukryty nie naruszając przy tym wykresu FHR 

pozostaje. W każdym momencie opisu badania istnieje możliwość odkrycia 

ukrytych wykresów. 

 

 

 

Narzędzie wybór 

 

jest to narzędzie wybrane domyślnie. Gdy jest aktywne, umieszczenie kursora 

nad wykresem powoduje pojawienie się głowicy pokazującej wartości na 

każdym  

z wykresów.  Głowica przemieszcza się wraz z kursorem. 
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Narzędzie przesuwania 

 

Po wciśnięciu przycisku włącza się narzędzie przesuwania. Przesuwanie 

zachodzi przez “kliknij&przeciągnij”. 

Jeśli wykres jest powiększony i nie mieści się cały na ekranie, można go 

przesuwać w prawą oraz lewą stronę. Jeśli dany zapis jest powiększony w osi 

Y istnieje możliwość przesuwania w pionie (razem ze skalą po bokach 

wykresu). Przesuwanie w osi X i Y jest jednoczesne. 

Gdy to narzędzie jest aktywne, głowica nie jest widoczna. 

 

Przybliżanie i oddalanie 

 

Przyciski pozwalające odpowiednio na powiększanie i pomniejszanie wykresu. 

Zmienia się powiększenie przez kliknięcie lewego przycisku myszy w 

dowolnym miejscu wykresu. Zmiana jest dyskretna, inkrementuje o 10%. 

Minimalne powiększenie (100%) pokazuje cały zapis badania na ekranie. 

Maksymalne powiększenie wynosi 400%. 

Każda zmiana powiększenia pokazuje aktualne powiększenie w formie “toast”. 

  

W trakcie zmiany powiększenia skala na osi X i Y zmienia się równomiernie 

 

Praca ze 

znacznikami 

Edycja znaczników 

 

Edytowanie znaczników wymaga uruchomienia trybu edycji  

 

Po kliknięciu w tryb edycji system podświetla aktywne funkcje w danym 

momencie  

 

Opuszczenie trybu edycji wymaga kliknięcia w tryb edycji. 

Ogólne zasady: 

• klawisz “esc” anuluje edycję 

• klawisz “enter” potwierdza zmianę 
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• kliknięcie poza obszarem zdarzenia zatwierdza zmianę 

 

Możliwe są następujące zmiany znaczników: 

• Zmiana granic znacznika - oscylacje 

Należy zaznaczyć narzędzie wybór, a następnie kliknąć na znacznik który 

chcemy edytować. Znacznik zmieni wygląd na podstawowy (jak na poniższym 

wykresie) 

 

 

Po kliknięciu lewym klawiszem myszy pojawi się menu kontekstowe. Po 

wybraniu edytuj granice nastąpi możliwość przeciągnięcia granic znacznika.  

 

Następnie należy przeciągnąć granice zaznaczając je kursorem. Granice nie 

mogą kolidować z granicami innych oscylacji. Jeżeli mogłaby zaistnieć taka 

sytuacja najpierw należy usunąć nieprawidłowy znacznik a następnie 

przeciągnąć granicę. 

 

Po zakończeniu zmian należy ponownie kliknąć lewy klawiszem myszy i w 

menu kontekstowym zaznaczyć opcję Zapisz 

 

System zatwierdzi wprowadzone zmiany. Na wykresie zostanie wyświetlony 

znacznik uwzględniający zmiany. 
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Kliknięcie lewym klawiszem myszy poza zaznaczonym zdarzeniem powoduje 

odznaczenie zdarzenia. 

Kliknięcie na inne zdarzenie podczas zaznaczenia zdarzenia powoduje 

odznaczenie zaznaczonego i zaznaczenie nowego. 

W danym momencie może być tylko jedno zaznaczone zdarzenie. 

 

 

• Zmiana typu znacznika oscylacje 

Po wybraniu znacznika należy powtórnie kliknąć lewym przyciskiem myszy, a 

następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Zmień typ. 

 

 

 

Następnie należy wybrać typ oscylacji 

 

Kliknięcie na wybrany typ oscylacji spowoduje jego zapisanie i wyświetlenie 

na wykresie. 

 

 

 

• Edycja znacznika akceleracje/deceleracje/trachykardia/bradykardia/ 

skurcze 

Analogicznie do operowania na oscylacjach zaznaczenie odpowiedniego 

znacznika, a następnie powtórne kliknięcie uruchamia menu kontekstowe. 

Granice znaczników są rzutowane na wykres. 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  46/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 

 

Z menu kontekstowego można wybrać edytowanie granicy. 

 

System podświetla granice pozostałych znaczników. Nie może nastąpić kolizja 

obszarów znaczników.  

 

 

Po zakończeniu edycji granic należy kliknąć powtórnie lewym klawiszem 

myszy, 

a następnie w menu kontekstowym wybrać opcję zapisz. 

 

Na wykresie zostanie wyświetlony wskaźnik uwzględniający zmianę granic. 
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Zmiana typu odbywa się analogicznie do znaczników oscylacji. System 

wyświetli rodzaje oraz dostępne dla każdego z nich typy. Po wybraniu rodzaju 

i typu uwzględni nowy zmiany na wykresie. 

 

 

 

Dodawanie szczytu zdarzenia 

Opcja dostępna tylko, jeśli zdarzenie nie ma wyznaczonego szczytu i 

dodawanie szczytu jest dopuszczalne dla danego zdarzenia tzn. dla zdarzeń: 

akceleracja, deceleracja, skurcz. 

Po zaznaczeniu akceleracji/deceleracji i powtórnym kliknięciu lewym 

klawiszem myszy z menu kontekstowego należy wybrać opcję Dodaj szczyt. 

 

 

Następnie należy kliknąć w miejscu, gdzie szczyt powinien się znaleźć i po jego 

zaznaczeniu na opcję zapisz. System wprowadzi szczyt w miejscu zaznaczenia. 

UWAGA - jest to wyłącznie wizualizacja, nie ma wpływu na dane wyświetlane 

w sekcji analiza automatyczna. 
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Szczyt można przesuwać. Z menu kontekstowego należy wybrać Przesuń 

szczyt, następnie kliknąć w miejsce, w którym szczyt ma zostać umieszczony i 

kliknąć zapisz. System przemieści szczyt w nowe miejsce.  

 

Dodawanie znaczników 

 

 

Dodawanie znaczników wymaga włączonego trybu edycji oraz wybrania ikony 

dodawania znaczników.  

 

• Dodawanie oscylacji 

W przypadku wykresu oscylacji, jeśli nie ma żadnego zdarzenia (typu oscylacji) 

to zakłada się, że jest tam oscylacja falująca. 

 

Aby dodać oscylację milczącą/zawężoną/skaczącą lub sinusoidalną w 

obszarze wyświetlania oscylacji należy kliknąć a następnie przeciągnąć aby 

wyznaczyć obszar oscylacji. Z menu kontekstowego należy wybrać typ 
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oscylacji. 

 

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji na wykresie pojawi się znacznik.  

W przypadku zaznaczenia obszaru pokrywającego się z już istniejącym 

znacznikiem system umożliwi dodanie oscylacji sinusoidalnej. 

 

 

Po zaakceptowaniu wyświetli znacznik na wykresie. 

 

 

 

• Dodawanie pozostałych znaczników 

Aby dodać znaczniki należy kliknąć a następnie przeciągnąć obszar na 

wybranym wykresie. Następnie z menu kontekstowego wybrać odpowiedni 

rodzaj i typ znacznika. Po dokonaniu wyboru system wyświetli znacznik na 

wykresie. 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  50/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie zdarzeń 

Po kliknięciu na znacznik należy wybrać z menu kontekstowego opcję usuń. 

 

Warstwy 

wykresów  

Na wykresach mogą zostać wyświetlone następujące warstwy: 

• warstwa edycyjna – tj. obszar, na którym zmiany nanosi osoba 

opisująca. Główna warstwa z której dane są umieszczane w analizie 

automatycznej oraz w raportach. 

• warstwa pierwotna – warstwa, na której wizualizowane są efekty 

automatycznej analizy sygnału. 

• warstwa konsultacyjna – warstwa na której pokazywane są zmiany 

sugerowane przez lekarza konsultującego badania. 

System umożliwia włączanie i wyłączanie warstwy konsultacyjnej i pierwotnej. 

 

Warstwa edycyjna 
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Warstwa pierwotna 

Pokazywana jest zawsze nad warstwą edycyjną 

Aby się z nią zapoznać należy kliknąć na przycisk pokaż pierwotną wersją. 

 

 

 

Warstwa konsultacyjna 

Występuje jeśli badanie było konsultowane przez lekarza. Jest to 3 najwyżej 

umieszczona warstwa. 
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Badania opisane  
 

Przeglądanie badań Aby zapoznać się z badaniami już opisanymi należy w podstronie 

badania wybrać sekcję Opisane 

 

Po kliknięciu na wiersz badania system przenosi do widoku 

szczegółowego. Dostępny jest widok wykresu analizy oraz możliwość 

zapoznania się z pełną historią kontaktów dotyczących badania. 

 

 

Rozdział  1.2  
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W sekcji podsumowanie i opis możliwy jest dostęp do raportu 

wygenerowanego dla pacjentki/raportu kompletnego oraz możliwość 

utworzenia dodatkowych raportów.  

 

 

Kontakt z pacjentką 

po zakończeniu 

interpretacji 

badania  

Istnieje możliwość nawiązania kontaktu z pacjentką po zakończeniu 

interpretacji badania. 

Po kliknięciu skontaktuj się z pacjentką istnieje możliwość wybrania 

kanału komunikacji (kontakt telefoniczny, wiadomość tekstowa, SMS) 

oraz uzupełnienia danych dotyczących przebiegu kontaktu. 

 

 

Wszystkie adnotacje i wiadomości zostaną zapisane w sekcji czaty i 

kontakt z pacjentką. 

 

  

Generowanie 

dodatkowych 

raportów 

Dodatkowe raporty mogą różnić się pod względem kompletności. 

Wybierając opcję wygeneruj dodatkowy raport istnieje możliwość 

parametryzacji raportu. 

Kontakt z 
pacjentką 
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Aby sparametryzować raport należy wybrać sekcje, które mają się w 

nim znaleźć a następnie wybrać generuj podgląd raportu. 
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Badania testowe 

 

Rodzaje badań Badania testowe mają na celu sprawdzenie poprawności działania 

systemu/urządzenia. Istnieją dwa typy badań: 

• niewymagające opisu  

• wymagające opisu 

O typie badania decyduje osoba uruchamiająca badanie zaznaczając 

odpowiednią opcję w urządzeniu.  

Badania testowe nie są umieszczane w kolejce, co oznacza, że nie są 

przypisywane do osób opisujących. Podjęcie badania do opisu jest 

dobrowolne, a jego opis może być realizowany w momencie mniejszego 

obciążenia pracą. 

 

Podjęcie i opis 

badania 

Badania testowe można podjąć wchodząc w podstronę badania zakładkę 

testowe. Po kliknięciu w Podejmuję można rozpocząć opisywanie badania. 

 

 

Widok badania różni się od standardowego ze względu na brak szeregu 

danych. Nie ma możliwości konsultowania opisywanego badania 

testowego. Sam proces opisu badania jest tożsamy z opisem badania 

standardowego. Należy przeprowadzić proces oceny badania 

rozpoczynając od nadania statusu. 
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Badania w toku 

 

Przeglądanie 

badań w toku 

Badania w toku można podejrzeć poprzez wejście w zagadkę trwające  

w sekcji badania. System wyświetla informację o potencjalnych problemach 

wykrytych przez system analizy komputerowej.  

 

Podjęcie i 

interpretacja 

badania 

W przypadku wystąpienia problemów istnieje możliwość podjęcia badania  

i weryfikacji wykrytych przez system nieprawidłowości oraz ewentualnie 

podjęcia odpowiednich akcji zaradczych (np. kontaktu z pacjentką 

/lekarzem) 

 

 
 

Aby podjąć badanie należy:  

a) zakończyć opisywanie badania będącego w trakcie opisu; 

b) włączyć mechanizm przerwy, tak aby system nie przypisał badań 

będących w kolejce.  

Do czasu uruchomienia mechanizmu przerwy przycisk Podejmuję jest 

nieaktywny.  

Statusy: 

• Do podjęcia – badanie o priorytecie czerwony lub żółty wymagające 

weryfikacji położnej; 

• W trakcie analizy – badanie, które zostało podjęte i jest 

analizowane; 

• Podjęta interwencja – badanie, które miało status żółty lub 

czerwony, w którym problemy zostały potwierdzone i podjęto 
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stosowne akcje; 

• Badanie w normie (ikona z literką P) – badanie, które miało status 

żółty lub czerwony w którym problemy nie zostały potwierdzone 

przez położną i nie było potrzeby podejmowania akcji medycznych 

• Badanie w normie (ikona z literką A) – badanie, które w trakcie jego 

trwania zostało przez analizę komputerową sklasyfikowane, jako 

status żółty lub czerwony, ale w dalszym przebiegu badania analiza 

komputerowa przekwalifikowała problemy, jako niewystępujące. 

 

W przypadku powtórnego wykrycia problemów na innych etapach 

badania, w czasie, gdy położna już zakończyła interpretację statusy są 

liczone  

i przyznawane ponownie. Np. badanie w którym położna nie potwierdziła 

problemów, a w którym na dalszym etapie analiza komputerowa wykazała 

ich ponowne wykrycie, system ponownie nadaje status Do podjęcia.  

System na bieżąco aktualizuje zestawienie problemów w podziale na 

priorytety. 

 
 

Jeżeli problem wystąpił, ale automatycznie został uznany w kolejnym 

przebiegu jako nieaktualny jest on anulowany i wyszarzany. 

 

Po podjęciu badania w toku nadawany jest dostęp do widoku wykresu oraz 

możliwość:  

a) Nawiązania kontaktu z pacjentką i wpisania jego rezultatu; 

b) Nadania kategorii – wymagające/nie wymagające interwencji; 

c) Wprowadzenia notatek i opisania działań, jakie zostały podjęte. 
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Notatka zostanie zamieszczona w zakładce Pozostała komunikacja, 

natomiast informacja o kontakcie z pacjentką w zakładce Czat i 

komunikacja z pacjentką. W obu przypadkach zostaną one oznaczone 

jako dotyczące badania w toku. 

 

Po zakończeniu analizy automatycznej, system wyświetli listę problemów 

wskazanych w zapisie badania teleKTG. Na etapie oceny badania należy 

odznaczyć te problemy, które nie wystąpiły w badaniu. 

 

 

Wynik oceny zostanie wyświetlony w zakładce Pozostała komunikacja 

wraz z notatką dotyczącą podjętych działań/interwencji. 

 
 

W przypadku, gdy w trakcie podjętych akcji np. kontaktu z pacjentką 

badanie teleKTG zostanie zakończone (ze względu na upływ jego czasu), 

trafi ono do kolejki do opisu. Wszystkie trwające działania np. kontakt z 

pacjentką/czat mogą być kontynuowane i po zakończeniu zostaną 

zamieszczone w zakładkach gromadzących informacje o kontakcie z 

pacjentką. 

 

W przypadku, gdy osoba opisująca zakończy pracę nad badaniem a 

zostanie ono ponownie przedstawione do opinii (wystąpią kolejne 
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problemy) będzie ono dostępne powtórnie do podjęcia dla dowolnej 

osoby.  

 

Badania 

nieuprawnione 

W niektórych przypadkach badanie może zostać wykonane przez inną 

pacjentkę, niż tą do której zostało przypisane urządzenie (np. jeśli 

pacjentka pożyczy urządzenie koleżance). W takim przypadku, jeśli 

informacja ta zostanie pozyskana przez Centrum Opisu należy  oznaczyć 

badanie, jako nieuprawnione.  

 
 

Badanie takie: 

• Nie jest wyświetlane na liście badań do porównań dla danej 

pacjentki; 

• Nie jest wyświetlane na liście badań danej pacjentki; 

• Jest wyświetlane na liście badań z oznaczeniem nieuprawnione 

(ikona przekreślonego raportu). 
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Raporty dzienne 

 

Zastosowanie 

raportu 

Raporty dzienne służą do wprowadzania informacji o istotnych 

zdarzeniach, które wydarzyły się w ciągu zmiany, w tym zwłaszcza tych, 

które wymagają podjęcia działań monitorujących. Raporty są 

przypisywane przez Supervisora do konkretnej osoby, co oznacza, iż jest 

ona odpowiedzialna za podjęcie akcji wskazanych w raporcie i do niej 

kierowane będą powiadomienia. Wybierając poszczególne opcje: 

• Pokaż tylko raporty przypisane do mnie, 

• Pokaż tylko raporty przygotowane przez mnie, 

• Pokaż wszystkie raporty, 

osoba opisująca badania może zapoznać się z przydzielonymi zadaniami, 

wszystkimi zdarzeniami w trakcie konkretnego dnia.  

 

 

Wymagane działania są dostępne również w panelu pacjentek i 

oznaczone przez system - wymagany follow up oraz status wykonania. 

Akcje taką może podjąć dowolna osoba, może to być również osoba, 

której nie przypisano tej akcji do wykonania. Supervisor zostanie 

poinformowany o braku przeprowadzenia akcji follow up w wymaganym 

terminie.  

Rozdział 1.3  
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Tworzenie 

raportu 

Raport tworzony jest: 

• poprzez zaznaczanie w trakcie opisu elementów do włączenia do 

raportu, 

• uzupełnienie raportu po zakończeniu opisywania badań  

o dodatkowe wpisy. 

Przykładowe elementy opisu, które można włączyć do raportu.  

Należy zaznaczyć pola, które zostaną wygenerowane w raporcie. 

 

 

Włączenie 

informacji o 

zaleceniach w 
raporcie 

Włączenie 

informacji o 

kontakcie  w 

raporcie 
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Wpisy umieszczone w raporcie w trakcie interpretacji badania mogą być 

uzupełniane i edytowane. 

 

 

 

Uzupełnienie 

raportu 

Do raportu można dodawać dodatkowe wpisy, w tym: 

• opis sytuacji, 

• wymagane akcje, 

• termin wykonania follow up. 
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Aktywności podejmowanie przez lekarza Kliniki 

 

Strona 

główna/ 

Główne 

elementy 

Po zalogowaniu do systemu należy wybrać jedną z poniższych zakładek:  

• Urządzenia, lista urządzeń przypisanych do lekarza, które może 

przyporządkować pacjentkom. 

• Pacjentki, lista pacjentek oraz możliwość dodania nowych. 

• Badania, lista badań wykonanych przez pacjentki. 

• Wnioski o przypisanie, lista wniosków o przypisanie do lekarza i 

instytucji. 

• Kwalifikacja on-line, lista wniosków o kwalifikacje do badań KTG. 

• Zamówienia, lista zamówień system KTG. 

• Raporty. 

• Zarządzanie usługami. 

 

 

Rozdział  2  
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Twoje konto, dane i 

profil. 

Konto Lekarza i wszystkie zgromadzone w nim dane zawsze 

należą do Lekarza. Zgromadzone w nim dane, mogą być przez 

Lekarza udostępniane wybranym pracownikom Instytucji i 

Administratora  

 

Konto lekarza może zostać: 

• Zdezaktywowane przez administratora platformy. 

Dezaktywacja uniemożliwia pracę na platformie Pregnabit 

Cloud. 

 

 

 

Profil lekarza zawiera wszystkie dane wprowadzone na etapie 

rejestracji: 

• imię, nazwisko, 

• adres e-mail, 

• nr telefonu, 

• przypisana rola, 

• status użytkownika, 

• kod instytucji, 

• potwierdzenie zapoznania się z regulaminami 

oraz informacje o nadanych uprawnieniach. 

 

Dane podlegające edycji: 

• imię, nazwisko, 

• adres e-mail, 

• nr telefonu, 
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Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia sposobu powiadomień 

 z platformy w ustawieniach notyfikacji. 

Powiadomienia dzielą się na: informacyjne, ważne, krytyczne i 

mogą być przekazywane za pomocą powiadomień w platformie, 

za pomocą wiadomości e-mail, poprzez wiadomość tekstową, 

SMS na nr telefonu głównego lub nr telefonu awaryjnego. 
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Kwalifikacja pacjentki 

on-line 

 

 

 

 

W modelu B2C pacjentka wypełnia i wysyła wniosek o kwalifikację 

do badań KTG. 

Lekarz otrzymuje wniosek w zakładce „kwalifikacje on-line”. 

Kliknięcie w dany wniosek przenosi na podgląd danych pacjentki 

oraz formularza do kwalifikacji KTG. 

 

 

Formularz kwalifikacyjny składa się z niżej wymienionych danych: 

• DANE AKTUALNE 

• IMPLANTY MEDYCZNE 

• ALERGIE 

• ZMIANY SKÓRNE 

• INNE INFORMACJE 

• TYDZIEŃ CIĄŻY 

• CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE 

• RODZAJ CIĄŻY 

• CIĄŻA 

• PRZYJMOWANE LEKI 

• INFORMACJE DODATKOWE 

• PRZEDWCZESNY PORÓD 

• ILOŚĆ WÓD PŁODOWYCH 

• WADY PŁODU 

• WSKAZANIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO 

• POPRZEDNIE CIĄŻE 

 

Po analizie danych medycznych, lekarz wydaje kwalifikację. 

Możliwe kwalifikacje: 

• Pozytywna, 

• negatywna, z uzasadnieniem, 

• brak danych. 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  69/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 

 

Gdy pacjentka zmieni dane dotyczące ciąży, konieczna jest 

ponowna kwalifikacja. 

Lekarz w zakładce „kwalifikacja KTG” na profilu pacjentki może 

podtrzymać kwalifikację lub wydać nową. 
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Kwalifikacja pacjentki 

stacjonarnej 

W systemie B2B2C lekarz zakłada konto pacjentki i wypełnia 

formularz kwalifikacyjny do badań KTG. 

 

Istnieje również możliwość samodzielnej rejestracji pacjentki 

(patrz: instrukcja dla pacjentki), samodzielnego wypełnienia 

formularza (patrz: instrukcja dla pacjentki), a następnie dokonanie 

akceptacji przez lekarza (patrz: kwalifikacja pacjentki on-line) 

 

Gdy pacjentka lub lekarz zmieni dane dotyczące ciąży, konieczna 

jest ponowna kwalifikacja. 

Lekarz w zakładce „kwalifikacja KTG” na profilu pacjentki może 

podtrzymać kwalifikację lub wybrać nową. 
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Zakładanie konta 

pacjentki 

Kliknięcie w zakładkę pacjentki, a następnie dodaj pacjentkę 

przenosi do formularza z danymi pacjentki. 

 

Pierwszy etap to uzupełnienie formularza o podstawowe dane 

pacjentki, dane kontaktowe, dane osoby kontaktowej oraz dane 

lekarza prowadzącego ciążę. 

Następnie uzupełnienie formularza zawierającego podstawowe 

dane medyczne i pogłębiony wywiad medyczny. 
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Przeglądanie konta 

pacjentki 

W sekcji pacjentki widoczna jest lista pacjentek. 

 

 

 Po kliknięciu w daną pacjentkę pojawiają się zakładki: 

• Dane medyczne. 

• Badania. 

• Poprzednie ciąże. 

• Kwalifikacja KTG. 

• Zamówienia. 

• Konto. 

• Notatki. 

 

Przegląd danych możliwy jest poprzez kliknięcie w wybraną 

zakładkę. 
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Przeglądanie rezultatów 

badań – 

wykresów/opisów/rapor

tów 

 

Kliknięcie w Sekcję Badania, powoduje podgląd listy badań 

wykonanych przez pacjentki przypisane do użytkownika. 

Kliknięcie  

w wybrane badanie powoduje przeniesienie do podglądu 

wybranego badania. 

 

W podglądzie badań wyodrębniono podgląd: 

• wykresu wraz z wartościami i dnaymi pacjentki, 

• analizy komputerowej badania, 

• podsumowanie i opis. 
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Edycja rezultatów badań 

i generowanie 

dodatkowych raportów 

Podgląd badania umożliwia także edycję znaczników. 

W zakładce podsumowanie i opis możliwe jest dodanie 

dodatkowego opisu badania poprzez kliknięcie utwórz własny 

opis lub wydanie opinii poprzez kliknięcie dodaj opinię. 

 

 

 

 

Następnie możliwe jest wygenerowanie dodatkowego raportu, 

poprzez kliknięcie wygeneruj raport. 

 

Użytkownik ma do wyboru raport dla pacjentki lub wpisanie 

własnej nazwy raportu. 

 

 

Następnie zaznacza, jakie dane pojawią się w raporcie: 

• Metryka, 

• Analiza komputerowa, 

• Opis badania, 

• Wykres. 

 

Opinie i raporty po korekcie lekarza widoczne są w zakładce 

podsumowanie i opis. 
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Aktywności podejmowanie przez lekarza Centrum Opisu 

 

Zadania na platformie 

 

Warunki 

korzystania z 

serwisu 

Warunkiem korzystania z wyrobu medycznego Pregnabit Cloud, jako osoba 

opisująca, konsultująca i/lub nadzorująca opisy badań jest posiadanie 

zweryfikowanego konta na platformie do którego przydzielono 

uprawnienia umożliwiające realizację zadań lekarza dyżurującego Centrum 

Opisu. Minimalny zakres uprawnień umożliwiający realizację tej roli: 

 

Minimalny zakres uprawnień 

• Pełen dostęp do danych medycznych (podgląd/edycja) 

• Wprowadzanie dostępności na dyżurze, 

• Przeglądanie listy badan, 

• Podgląd czatu z pacjentką, 

• Przeglądanie badania, 

• Edycja znaczników i opisu badania, 

• Konsultacja lekarska, 

• Opiniowanie opisu badania, 

• Generowanie raportu badania. 

 

Zestaw rozszerzony: 

• Pełen dostęp do danych medycznych (podgląd/edycja), 

• Wprowadzanie dostępności na dyżurze, 

• Przeglądanie listy badan, 

• Podgląd czatu z pacjentką, 

• Czat z pacjentką, 

• Przeglądanie badania, 

• Edycja znaczników i opisu badania, 

• Konsultacja lekarska, 

• Opiniowanie opisu badania, 

• Generowanie raportu badania, 

• Pobieranie raportu badania. 

Rozdział  3 
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Uprawnienia są przypisywane do roli powiązanej z kontem użytkownika.  

W przypadku konieczności ich rozszerzenia konieczne jest edytowanie roli 

lub utworzenie i przypisanie nowej. Dostępne zestawy są wymienione w 

profilu.  

 

Statusy 

aktywności na 

platformie – 

rozpoczynanie 

I kończenie 

aktywności. 

Platforma jest wyposażona w następujące statusy: 

 

Zalogowany nie podjął aktywności na platformie – w tym stanie nie ma 

dostępu do podstawowych działań. Aby rozpocząć pracę należy wybrać 

przycisk Rozpocznij zmianę  

 
Rozpoczęto zmianę ale nie zgłoszono jeszcze gotowości do podejmowania 

opisu badań/konsultacji. W tym stanie użytkownik ma dostęp do 

podstawowych informacji – może zapoznać się z badaniami w toku, 

opisanymi oraz np. raportami dziennymi.  

 
Po wyborze przydziel badania system włącza przypisywanie do 

użytkownika badań/konsultacji zgodnie z ich priorytetami. Badania 

/konsultacje przypisane są wg priorytetów do pierwszego wolnego 

pracownika opisującego/konsultującego 

 
Po wyborze nie przypisywać badań istnieje możliwość dokończenia 

opisywanego badania/konsultacji, system nie przypisuje kolejnych zadań. 

Użytkownik ma dostęp do wszystkich danych (np. raportów) które może 

edytować. Można ponownie wrócić do opisu badań klikając w przełącznik 

przypisuj badania lub zakończyć zmianę na platformie. 

 

 
 

Wybór zakończ aktywność powoduje wylogowanie z przypisanej roli. 

Zakończyć aktywność można wyłącznie wtedy, gdy nie jest realizowany opis 

badania ani konsultacje. 

 

Rodzaje 

zadań 

Osoba opisująca realizuje dwa rodzaje zadań: 

• Konsultacje lekarskie realizowane w trakcie opisu badania, 

• Opiniowanie badań na wniosek Supervisora. Opinie wydawane są 

po zakończeniu opisu w dowolnym momencie i mają charakter pro-

jakościowy – obejmują prawidłowość wykonania interpretacji zapisu 

badania. 

Konsultacje 

lekarskie 

W przypadku gdy osoba opisująca zgłosi wniosek o konsultacje w nagłówku 

opisu pojawia się Konsultacja badania.   
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Istnieje możliwość podjęcia lub odrzucenia przydzielonej konsultacji.  

Odrzucanie konsultacji nie jest zalecane i może nastąpić tylko w 

wyjątkowych  

i uzasadnionych przypadkach. Odrzucanie konsultacji jest odnotowywane  

w systemie i podlega analizie.  

 

Informacja o przypisanym zadaniu pojawia się w panelu Przypisane oraz  

w postaci powiadomienia w systemie informacyjnym platformy oraz  

(w zależności) od ustawień, wysyłana jest notyfikacja w postaci wiadomości 

e-mail i/lub SMS. 

 

Po podjęciu konsultacji system wyświetla: 

• Informacje o wykrytych automatycznie nieprawidłowościach 

(wykres) oraz analiza automatyczna – aby się z nimi zapoznać należy 

kliknąć przycisk Pokaż pierwotną wersję, 

• Zmiany zaproponowane przez osobę opisującą – główna warstwa 

edycyjna oraz zakładka – główna warstwa edycyjna systemu, 

• Bieżący stan interpretacji badania – zakładka konsultacja, gdzie 

podsumowane są istotne dane (nadany status/opis jeśli zostały już 

przygotowane). Osoba opisująca może wnioskować o konsultację 

na dowolnym etapie interpretacji. Oznacza to, że może ono również 

nie zawierać statusu ani opisu, 

• Informacje o dotychczas podjętych próbach kontaktu z pacjentką. 

 

W trakcie konsultacji osoba opisująca nie ma możliwości edytowania 
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badania. Zostanie ona przywrócone do edycji, po zakończeniu konsultacji 

lekarskiej.  

W ramach konsultacji lekarskiej można: 

• Edytować znaczniki wpływając na wskazania wykryć poszczególnych 

nieprawidłowości (opcjonalne), 

• Wprowadzić wskazówki dla osoby opisującej (element 

obowiązkowy). 

 

Wprowadzenie zmian znaczników wymaga uruchomienia trybu edycji. 

Szczegółowa instrukcja korekty i dodawania nowych znaczników znajduje 

się  

w sekcji Interakcje z wykresami. 

 
 

Wskazówki należy wprowadzić w zakładce Konsultacja i po ich 

zamieszczeniu kliknąć zakończ. Jest to jednoznaczne z zakończeniem 

procesu konsultacji. Wskazówki oraz skorygowana wersja wykresu zostaje 

przekazana do osoby opisującej.  

 

Istotne – osoba opisująca ma obowiązek przygotować opis i zamknąć badanie  

w czasie, który umożliwi szybkie przekazanie danych pacjentce. Zarówno 

długotrwałe oczekiwanie na konsultacje, jak i długi czas ich trwania mogą 

znacząco opóźnić ten proces.  

 
 

Opiniowanie 

badań 

Osoby odpowiedzialne za jakość mogą przydzielić dowolne, opisane 

badanie do zaopiniowania. W przypadku podjęcia takiego zadania nie ma 

reżimu czasowego. Dzięki temu opinie można sporządzić w dowolnym, 

dogodnym momencie.  

Wnioski o opinie znajdują się w zakładce w podstronie Przydzielone.  
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Aby zaopiniować badanie należy kliknąć Podejmuję, a następnie, po 

zapoznaniu się z wykresem i analizą w zakładce Opinia kliknąć przycisk 

Dodaj Opinie.  

 
 

Po pojawieniu się okna dialogowego należy wprowadzić ocenę interpretacji 

badania. 

 
Istnieje możliwość edytowania opinii. Wybranie opcji Zapisz i zakończ 

powoduje przekazanie opinii do przełożonych Centrum Opisu. 
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Wykonane 

konsultacje 

Informacja oraz treść wykonanych konsultacji jest dostępna jest w sekcji 

Wykonane w zakładce Konsultacja. Po kliknięciu w wiersz uzyskujemy 

dostęp zarówno do udzielonych wskazówek, jak i wykresu ze zmianami 

wprowadzonymi w trakcie konsultacji. 

  

 
 

Przygotowane 

opinie 

Informacja o zaopiniowanych badaniach dostępna jest w sekcji Wykonane 

– w zakładce wnioski i opinie.  

 
 

Po kliknięciu w wiersz otrzymujemy podgląd badania oraz opinii: 
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Przeglądanie badań 

 

Dane 

medyczne 

Po podjęciu badania użytkownik uzyskuje dostęp od ekranu opisu 

badania. 

Poniżej opis dostępnych informacji oraz ich źródła. 

 

Przed opisem badania należy zapoznać się z pogłębionym wywiadem 

medycznym oraz szczegółowymi danymi dotyczącymi warunków 

przeprowadzenia badania. 

Kliknięcie na Pokaż więcej powoduje otwarcie panelu z dodatkowymi 

danymi medycznymi. W przypadku dalszych wątpliwości należy 

skontaktować się  

z pacjentką wykorzystując opcję czatu lub kontaktu telefonicznego. 

 
 

 

 

 
 

Wykres Wykres jest graficzną prezentacją sygnału wygenerowanego przez sondy 

urządzenia teleKTG: 

• FHR, 

• TOCO, 

• Pusloksymetr, 

• Zaznaczenie przez badaną ruchów dziecka. 

 

Więcej o operowaniu na wykresach w sekcji Interakcja z wykresami 

 

Automatyczna 

analiza sygnału 

Rezultat analizy automatycznej sygnału pozwala na odczytanie 

podstawowych wskaźników badania. Zmiana (edycja) znaczników na 

wykresie spowoduje automatyczne przeliczenie wartości analizy 

Kontekst 

medyczny 

Warunki 

przeprowadzenia 

badania 

Podsumowanie analizy 

automatycznej sygnału 

Po najechaniu na ikonkę 

problemu wyświetla się 

jej definicja. Po kliknięciu 

sugestie akcji 
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automatycznej. Analiza ta jest elementem pomocniczym i nie zastępuje 

samodzielnego przeprowadzenia oceny sygnału.  

 

 

Pozostała 

komunikacja 

W zakładce zamieszczane są informacje o konsultacjach, w tym wskazówki 

opracowane w trakcie konsultacji i link do badania. Po kliknięciu na pokaż 

zmiany lekarza na wykresie można przywrócić informację o dokonanych 

w trakcie konsultacji korektach.  
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Interakcje z wykresami 

 
Zgodnie z instrukcją na stronie 40. 

 

Tryb 

normalny 

mouse scroll  - narzędzie, które umożliwia przesunięcie całej strony góra/dół  

 

checkboxy pozwalają schować dany zapis (np. wykres FHR, oscylacje) celem 

zmniejszenia ilości wyświetlanych danych. Wyłączenie checkbox powoduje 

ukrycie “pokaż pierwotną wersję”. Wyłączenie jedynie MHR powoduje, że 

wykres sygnału MHR zostaje ukryty nie naruszając przy tym wykresu FHR 

pozostaje. W każdym momencie opisu badania istnieje możliwość odkrycia 

ukrytych wykresów. 

 

 

 

Narzędzie wybór 

 

jest to narzędzie wybrane domyślnie. Gdy jest aktywne, umieszczenie kursora 

nad wykresem powoduje pojawienie się głowicy pokazującej wartości na 

każdym  

z wykresów.  Głowica przemieszcza się wraz z kursorem. 
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Narzędzie przesuwania 

 

Po wciśnięciu przycisku włącza się narzędzie przesuwania. Przesuwanie 

zachodzi przez “kliknij&przeciągnij”. 

Jeśli wykres jest powiększony i nie mieści się cały na ekranie, można go 

przesuwać w prawą oraz lewą stronę. Jeśli dany zapis jest powiększony w osi 

Y istnieje możliwość przesuwania w pionie (razem ze skalą po bokach 

wykresu). Przesuwanie w osi X i Y jest jednoczesne. 

Gdy to narzędzie jest aktywne, głowica nie jest widoczna. 

 

Przybliżanie i oddalanie 

 

Przyciski pozwalające odpowiednio na powiększanie i pomniejszanie wykresu. 

Zmienia się powiększenie przez kliknięcie lewego przycisku myszy w 

dowolnym miejscu wykresu. Zmiana jest dyskretna, inkrementuje o 10%. 

Minimalne powiększenie (100%) pokazuje cały zapis badania na ekranie. 

Maksymalne powiększenie wynosi 400%. 

Każda zmiana powiększenia pokazuje aktualne powiększenie w formie “toast”. 

  

W trakcie zmiany powiększenia skala na osi X i Y zmienia się równomiernie 
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Praca ze 

znacznikami 

Edycja znaczników 

 

Edytowanie znaczników wymaga uruchomienia trybu edycji  

 

Po kliknięciu w tryb edycji system podświetla aktywne funkcje w danym 

momencie  

 

Opuszczenie trybu edycji wymaga kliknięcia w tryb edycji. 

Ogólne zasady: 

• klawisz “esc” anuluje edycję 

• klawisz “enter” potwierdza zmianę 

• kliknięcie poza obszarem zdarzenia zatwierdza zmianę 

 

Możliwe są następujące zmiany znaczników: 

• Zmiana granic znacznika - oscylacje 

Należy zaznaczyć narzędzie wybór, a następnie kliknąć na znacznik który 

chcemy edytować. Znacznik zmieni wygląd na podstawowy (jak na poniższym 

wykresie) 

 

 

Po kliknięciu lewym klawiszem myszy pojawi się menu kontekstowe. Po 

wybraniu edytuj granice nastąpi możliwość przeciągnięcia granic znacznika.  

 

Następnie należy przeciągnąć granice zaznaczając je kursorem. Granice nie 

mogą kolidować z granicami innych oscylacji. Jeżeli mogłaby zaistnieć taka 

sytuacja najpierw należy usunąć nieprawidłowy znacznik a następnie 
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przeciągnąć granicę. 

 

Po zakończeniu zmian należy ponownie kliknąć lewy klawiszem myszy i w 

menu kontekstowym zaznaczyć opcję Zapisz 

 

System zatwierdzi wprowadzone zmiany. Na wykresie zostanie wyświetlony 

znacznik uwzględniający zmiany. 

 

 

Kliknięcie lewym klawiszem myszy poza zaznaczonym zdarzeniem powoduje 

odznaczenie zdarzenia. 

Kliknięcie na inne zdarzenie podczas zaznaczenia zdarzenia powoduje 

odznaczenie zaznaczonego i zaznaczenie nowego. 

W danym momencie może być tylko jedno zaznaczone zdarzenie. 

 

 

• Zmiana typu znacznika oscylacje 

Po wybraniu znacznika należy powtórnie kliknąć lewym przyciskiem myszy, a 

następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Zmień typ. 

 

 

 

Następnie należy wybrać typ oscylacji 

 

Kliknięcie na wybrany typ oscylacji spowoduje jego zapisanie i wyświetlenie 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  89/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

na wykresie. 

 

 

 

• Edycja znacznika akceleracje/deceleracje/trachykardia/bradykardia/ 

skurcze 

Analogicznie do operowania na oscylacjach zaznaczenie odpowiedniego 

znacznika, a następnie powtórne kliknięcie uruchamia menu kontekstowe. 

Granice znaczników są rzutowane na wykres. 

 

 

 

Z menu kontekstowego można wybrać edytowanie granicy. 

 

System podświetla granice pozostałych znaczników. Nie może nastąpić kolizja 

obszarów znaczników.  
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Po zakończeniu edycji granic należy kliknąć powtórnie lewym klawiszem 

myszy, 

a następnie w menu kontekstowym wybrać opcję zapisz. 

 

Na wykresie zostanie wyświetlony wskaźnik uwzględniający zmianę granic. 

 

Zmiana typu odbywa się analogicznie do znaczników oscylacji. System 

wyświetli rodzaje oraz dostępne dla każdego z nich typy. Po wybraniu rodzaju 

i typu uwzględni nowy zmiany na wykresie. 

 

 

 

Dodawanie szczytu zdarzenia 

Opcja dostępna tylko, jeśli zdarzenie nie ma wyznaczonego szczytu i 

dodawanie szczytu jest dopuszczalne dla danego zdarzenia tzn. dla zdarzeń: 

akceleracja, deceleracja, skurcz. 

Po zaznaczeniu akceleracji/deceleracji i powtórnym kliknięciu lewym 
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klawiszem myszy z menu kontekstowego należy wybrać opcję Dodaj szczyt. 

 

 

Następnie należy kliknąć w miejscu, gdzie szczyt powinien się znaleźć i po jego 

zaznaczeniu na opcję zapisz. System wprowadzi szczyt w miejscu zaznaczenia. 

UWAGA - jest to wyłącznie wizualizacja, nie ma wpływu na dane wyświetlane 

w sekcji analiza automatyczna. 

 

 

 

 

 

 

 

Szczyt można przesuwać. Z menu kontekstowego należy wybrać Przesuń 

szczyt, następnie kliknąć w miejsce, w którym szczyt ma zostać umieszczony i 

kliknąć zapisz. System przemieści szczyt w nowe miejsce.  
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Dodawanie znaczników 

 

 

Dodawanie znaczników wymaga włączonego trybu edycji oraz wybrania ikony 

dodawania znaczników.  

 

• Dodawanie oscylacji 

W przypadku wykresu oscylacji, jeśli nie ma żadnego zdarzenia (typu oscylacji) 

to zakłada się, że jest tam oscylacja falująca. 

 

Aby dodać oscylację milczącą/zawężoną/skaczącą lub sinusoidalną w 

obszarze wyświetlania oscylacji należy kliknąć a następnie przeciągnąć aby 

wyznaczyć obszar oscylacji. Z menu kontekstowego należy wybrać typ 

oscylacji. 

 

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji na wykresie pojawi się znacznik.  

W przypadku zaznaczenia obszaru pokrywającego się z już istniejącym 

znacznikiem system umożliwi dodanie oscylacji sinusoidalnej. 

 

 

Po zaakceptowaniu wyświetli znacznik na wykresie. 
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• Dodawanie pozostałych znaczników 

Aby dodać znaczniki należy kliknąć a następnie przeciągnąć obszar na 

wybranym wykresie. Następnie z menu kontekstowego wybrać odpowiedni 

rodzaj i typ znacznika. Po dokonaniu wyboru system wyświetli znacznik na 

wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie zdarzeń 

Po kliknięciu na znacznik należy wybrać z menu kontekstowego opcję usuń. 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 1.0 strona  94/98 

-UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY 

 

 

 

  

Warstwy 

wykresów  

Na wykresach mogą zostać wyświetlone następujące warstwy: 

• warstwa edycyjna – tj. obszar, na którym zmiany nanosi osoba 

opisująca. Główna warstwa z której dane są umieszczane w analizie 

automatycznej oraz w raportach. 

• warstwa pierwotna – warstwa, na której wizualizowane są efekty 

automatycznej analizy sygnału. 

• warstwa konsultacyjna – warstwa na której pokazywane są zmiany 

sugerowane przez lekarza konsultującego badania. 

System umożliwia włączanie i wyłączanie warstwy konsultacyjnej i pierwotnej. 

 

Warstwa edycyjna 

 

Warstwa pierwotna 

Pokazywana jest zawsze nad warstwą edycyjną 

Aby się z nią zapoznać należy kliknąć na przycisk pokaż pierwotną wersją. 

 

 

 

Warstwa konsultacyjna 

Występuje jeśli badanie było konsultowane przez lekarza. Jest to 3 najwyżej 

umieszczona warstwa. 
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Badania opisane  

 
 

Przeglądanie 

badań 

Aby zapoznać się z badaniami należy wejść w zakładkę badania,  

a następnie wybrać zakładkę: badania trwające, badania 

przydzielone (tj przypisane do konkretnej osoby opisującej oraz 

opisane (zakończone, które zostały zinterpretowane) 

 

 
Po kliknięciu na wiersz badania system przenosi do widoku 

szczegółowego.  

 

 
Po wejściu w poszczególne zakładki udzielany jest dostęp do widoku 

wykresu analizy automatycznej, rezultaty interpretacji (status /opis 

/raporty) oraz możliwość zapoznania się z pełną historią kontaktów 

dotyczących badania. 
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W sekcji podsumowanie i opis dostępny jest raport wygenerowany dla 

pacjentki (raport kompletny) oraz możliwość utworzenia dodatkowych 

raportów.  

 

 

Kontakt z pacjentką 

po zakończeniu 

interpretacji 

badania  

Po zakończeniu interpretacji badania istnieje możliwość nawiązania 

dodatkowego kontaktu telefonicznego i/lub wiadomości tekstowej 

wysłanej, jako mail i/lub SMS. 

przeprowadzony kontakt należy odnotować. Wszystkie adnotacje i 

wiadomości zapisane w sekcji czaty i kontakt z pacjentką. 

 

 
 

Po wyborze skontaktuj się z pacjentką następuje możliwość 

wybrania kanału komunikacji oraz uzupełnienia danych dotyczących 

jego przebiegu. 

 

  
 

Generowanie 

dodatkowych 

raportów 

Dodatkowe raporty mogą różnić się pod względem kompletności. 

Wybierając opcję wygeneruj dodatkowy raport system umożliwia 

parametryzację raportu. 

Kontakt z 
pacjentką 
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Aby sparametryzować raport należy wybrać sekcje, które mają się w 

nim znaleźć a następnie Generuj podgląd raportu. 
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Wyjaśnienie symboli zamieszczonych na 

etykiecie wyrobu medycznego Pregnabit 

Cloud 

 

Wyjaśnienie 

symboli 

 

 

Producent 

 

Data produkcji 

 

Nr katalogowy 

 

Należy zapoznać się z instrukcją użycia 

 

Wyrób medyczny 

 

 

 

Rozdział  4  

 


