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 Raporty generowane w formacie XML 

 

 

 

1.1. Objaśnienia 

1.1.1. Wpisy w kolumnie “Format” 

 

data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD 

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu) 

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR 

miesiac - oznacza miesiąc zapisany w postaci --MM-- 

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki 
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1.2. RapSIMPWADoBadC - Lista osób do przebadania w programie profilaktyki raka szyjki macicy  

Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

0 RapSIMPWADoBadC  1  Główny element raportu zawierający 

dane 

 

1 dane  1  Element zawierający dane osób do 

raportu 

 

  BrakDanych 1 liczba(1) Atrybut informujący czy dane 

raportu zawierają elementy Osoba 

Informacja czy raport 

zawiera dane. Wartosc 1-

TAK, wartosc 0-NIE. 

2 Osoba  0-n  Element zawierający dane osoby  

  dataOstatniegoBadania 1 data Data ostatniego badania  

  email 1 do 100 znaków Adres e-mail osoby  

  gmina 1 do 65 znaków Gmina  

  imie 1 do 155 znaków Imię osoby  

  kodPocztowy 1 do 6 znaków [99-999] Kod pocztowy  

  miejscowosc 1 do 65 znaków Miejscowość  

  nazwisko 1 do 155 znaków Nazwisko osoby  

  numerTelefonu 1 do 40 znaków Numer telefonu  

  numerTelefonuZOstatnieg

oBad 

1 do 40 znaków Numer telefonu z ostatniego badania  

  ocenaAdresu 1 do 20 znaków Ocena adresu Wartości: (brak), INNE 

WOJEWÓDZTWO, 

NISKA JAKOŚĆ 

  pesel 1 do 11 znaków Numer PESEL  

  ulica 1 do 155 znaków Ulica  

  ulicaNumer 1 do 100 znaków Ulica – numer  

1 parametry  1  Informacje o parametrach raportu  

  dataGeneracji 1 data Data generacji raportu  
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Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

  idPracownika 1 liczba(10) Identyfikator techniczny pracownika  

  idRaportu 1 liczba(10) Identyfikator techniczny raportu  
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1.3. RapSIMPWADoBadM - Lista osób do przebadania w programie profilaktyki raka piersi  

Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

0 RapSIMPWADoBadM  1  Główny element raportu zawierający 

dane 

 

1 dane  1  Element zawierający dane osób do 

raportu 

 

  BrakDanych 1 liczba(1) Atrybut informujący czy dane 

raportu zawierają elementy Osoba 

Informacja czy raport 

zawiera dane. Wartosc 1-

TAK, wartosc 0-NIE. 

2 Osoba  0-n  Element zawierający dane osoby  

  dataOstatniegoBadania 1 data Data ostatniego badania  

  email 1 do 100 znaków Adres e-mail osoby  

  gmina 1 do 65 znaków Gmina  

  imie 1 do 155 znaków Imię osoby  

  kodPocztowy 1 do 6 znaków Kod pocztowy Format: 99-999 

  miejscowosc 1 do 65 znaków Miejscowość  

  nazwisko 1 do 155 znaków Nazwisko osoby  

  numerTelefonu 1 do 40 znaków Numer telefonu  

  numerTelefonuZOstatnieg

oBad 

1 do 40 znaków Numer telefonu z ostatniego badania  

  ocenaAdresu 1 do 20 znaków Ocena adresu Wartości: (brak), INNE 

WOJEWÓDZTWO, 

NISKA JAKOŚĆ 

  pesel 1 do 11 znaków Numer PESEL  

  ulica 1 do 155 znaków Ulica  

  ulicaNumer 1 do 100 znaków Ulica – numer  

1 parametry  1  Informacje o parametrach raportu  

  dataGeneracji 1 data Data generacji raportu  
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Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

  idPracownika 1 liczba(10) Identyfikator techniczny pracownika  

  idRaportu 1 liczba(10) Identyfikator techniczny raportu  
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1.4. RapSIMPWDoBadUK - Lista osób do przebadania w programie profilaktyki chorób układu krążenia 

Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

0 RapSIMPWDoBadUK  1  Główny element raportu 

zawierający dane 

 

1 dane  1  Element zawierający dane osób 

do raportu 

 

  BrakDanych 1 liczba(1) Atrybut informujący czy dane 

raportu zawierają elementy 

Osoba 

Informacja czy raport zawiera 

dane. Wartosc 1-TAK, 

wartosc 0-NIE. 

2 Osoba  0-n  Element zawierający dane osoby  

  imie 1 do 155 znaków Imię osoby  

  kodPocztowy 1 do 6 znaków Kod pocztowy Format: 99-999 

  miejscowosc 1 do 65 znaków Miejscowość  

  nazwisko 1 do 155 znaków Nazwisko osoby  

  ulica 1 do 155 znaków Ulica  

  ulicaNumer 1 do 100 znaków Ulica – numer  

1 parametry  1  Informacje o parametrach raportu  

  dataGeneracji 1 data Data generacji raportu  

  idPracownika 1 liczba(10) Identyfikator techniczny 

pracownika 

 

  idRaportu 1 liczba(10) Identyfikator techniczny raportu  
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1.5. RapSIMPWOsProf - Lista osób objętych programami profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi i 
chorób układu krążenia 

Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

0 RapSIMPWOsProf  1  Główny element raportu 

zawierający dane 

 

1 dane  1  Element zawierający dane osób 

do raportu 

 

  BrakDanych 0-1 liczba(1) Atrybut informujący czy dane 

raportu zawierają elementy 

Osoba 

Informacja czy raport zawiera 

dane. Wartosc 1-TAK, 

wartosc 0-NIE. 

2 Osoba  0-n  Element zawierający dane osoby  

  imie 1 do 155 znaków Imię osoby  

  lekarz 1 do 255 znaków Lekarz  

  nazwisko 1 do 155 znaków Nazwisko osoby  

  numerTelefonu 1 do 40 znaków Numer telefonu  

  pesel 1 liczba(11) Numer PESEL  

3 CHUK  1  Element zawierający status 

programu CHUK 

 

  status 1 do 100 znaków Informacje o statusie zlecenia  

  zlecenia 1 do 100 znaków Zalecenia/następne badanie  

3 CYTOLOGIA  1  Element zawierający status 

programu CHUK 

 

  dataWyslaniaZaproszenia 1 data Data wysłania zaproszenia  

  realizacjaZalecen 1 do 100 znaków Realizacja zleceń  

  status 1 do 100 znaków Status  

  wynik 1 do 100 znaków Wynik  

  zalecenia 1 data Zalecenia/następne badanie  
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Poziom w 

hierarchii 

Element Atrybut Krot

ność 

Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, 

ograniczenia i zależności 

3 MAMMOGRAFIA  1  Element zawierający informacje 

programu badania raka piersi 

 

  dataWyslaniaZaproszenia 1 data Data wysłania zaproszenia  

  realizacjaZalecen 1 do 100 znaków Realizacja zaleceń  

  status 1 do 100 znaków Status  

  wynik 1 do 100 znaków Wynik  

  zalecenia 1 data Zalecenia/następne badanie  

   1  Element zawierający stan 

uprawnień 

 

  naDzien 1 data Data uprawnień na dzień  

  stan 1 do 100 znaków Stan uprawnień Wartości: TAK, NIE, BRAK 

INFORMACJI 

1 parametry  1  Informacje o parametrach raportu  

  dataGeneracji 1 data Data generacji raportu  

  idPracownika 1 liczba(10) Identyfikator techniczny 

pracownika 

 

  idRaportu 1 liczba(10) Identyfikator techniczny raportu  

 

 


