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CZYM JEST KS-SOLAB?

KS-SOLAB, czyli Zintegrowany System Wspomagania Obsługi LABoratorium - jest systemem informatycznym klasy 
LIMS/ LIS (Laboratory Information Management System / Laboratory Information System) zapewniającym wsparcie 

informatyczne dla procesów realizowanych w laboratoriach medycznych.
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU

Co czyni system LIS/LIMS nowoczesnym?

Skorzystam z analogii do telefonu:

Wczesny telefon stacjonarny umożliwiał rozmowy, później doszło kilka dodatkowych prostych funkcji

Wczesne telefony komórkowe umożliwiły dodatkowo komunikację przez smsy i kilka dodatkowych prostych funkcji (budzik, 
kalendarz)

Obecne telefony komórkowe – prawie każdy w nas ma w kieszeni centrum informacyjno-zadaniowe z prawie nieograniczoną 
funkcjonalnością
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU

Podobnie jest w systemem informatycznym dla laboratorium – początkowo obsługiwał podstawowe procesy:
• Rejestracja zleceń:

• Wprowadzenie wyników: 

• Wydruk wyników: 
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU

OBECNIE SYSTEM SOLAB STANOWI CENTRUM KOORDYNACJI WYMIANY INFORMACJI W DIAGNOSTYCE, ODPOWIEDZIALNE ZA:

• Automatyczne i manualne przyjmowanie zleceń

• Automatyczną i manualną rejestrację pacjentów, badań i materiałów

• Rozdział i opracowanie materiału

• Manualną i automatyczną obsługę wyników

• Autoryzację i wielokanałową dystrybucję wyników do zleceniodawców

• Komunikację i powiadomienia dla uczestników procesów

• Harmonogramowanie realizacji badań

• Wsparcie monitorowania jakości

• Raportowanie i wspomaganie procesu podejmowania różnorakich decyzji

• Obsługę setek dodatkowych powiązanych funkcji
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU - BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO:

• Zabezpieczenia przed utratą danych (automatyczne kopie bazy danych, macierze) 

• Odtwarzalność (np. po awarii)

• Zabezpieczanie dostępu do danych

• Zabezpieczenie przesyłanych danych (szyfrowanie, bezpieczne połączenia)

• Pełny zapis realizacji wszystkich procesów (kto, kiedy , co)
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU - DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ:

• Zabezpieczenie ciągłego trybu pracy systemu

• Minimalizacja przerw związanych z konserwacją, aktualizacją czy awariami

• Pełny dostęp „na żądanie” do wszelkich zgromadzonych danych

• Zróżnicowany dostęp – aplikacja stacjonarna, mobilna, serwisy www 
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KS-SOLAB – CECHY NOWOCZESNEGO SYSTEMU - AKTUALNOŚĆ

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WYMOGAMI PRAWNYMI:

• Zgodność z RODO

• Obowiązek prowadzenia EDM

• Generowanie plików JPK

• Obowiązek komunikacji z platformą P1

• Obsługa bieżących zmian wymagań w diagnostyce laboratoryjnej (np. 
wynikających z bieżących rozporządzeń Ministra Zdrowia)
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KS-SOLAB – NOWOCZESNY SYSTEM – WSPARCIE OBSŁUGI PROCESÓW

CIĄGŁE UDOSKONALANIE OBSŁUGI GŁÓWNYCH PROCESÓW:

Rejestracja:
• skanery formularzy

• automatyczna rejestracja zleceń z systemów i aplikacji zewnętrznych

• współpraca z sorterami próbek

Obsługa wyników:
• Komunikacja z aparaturą diagnostyczną: analizatorami, sprzęgami analizatorów i sorterów, czujnikami itp. 
• Komunikacja ze skanerami wyników
• Narzędzia wspomagające interpretację wyników

• Narzędzia kontroli i wspomagania dystrybucji wyników
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KS-SOLAB – NOWOCZESNY SYSTEM – WSPARCIE OBSŁUGI PROCESÓW

OBSŁUGA I ROZWÓJ DODATKOWYCH PROCESÓW:

• Rozliczenia i statystyka

• Monitorowanie kosztów, narzędzia wspierające podejmowanie decyzji

• Komunikacja z uczestnikami procesu

• Harmonogramowanie realizacji badań

• Ciągła optymalizacja procesów, skracanie czasów realizacji zadań

• Obsługa nowych kanałów wymiany danych, implementacja nowych technologii 

• INTEGRACJA
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KS-SOLAB – INTEGRACJA

INTEGRACJA – ZRÓŻNICOWANE KANAŁY WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH:

• Platformy wymiany danych, np. OSOZ (WWW.OSOZ.PL)

• Aplikacje mobilne dla pacjentów, lekarzy i pielęgniarek

• Wewnętrzne i zewnętrzne systemy HIS i LIS
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KS-SOLAB – INTEGRACJA – DANE MEDYCZNE

ZRÓŻNICOWANE METODY WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH:

• HL7 (Health Level Seven), ASTM:

• Dokumenty XML

• Dedykowane mechanizmy bazodanowe

• Wymiana plikowa – bezpośrednia lub poprzez 
bezpieczne serwery wymiany danych np. FTPS
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KS-SOLAB – INTEGRACJA - DANE NIEMEDYCZNE
SZEROKA INTEGRACJA (KOMUNIKACJA) – ZRÓŻNICOWANE KANAŁY WYMIANY DANYCH NIEMEDYCZNYCH:

• Generowanie i udostępnianie danych rozliczeniowych i księgowych

• Generowanie i udostępnianie danych statystycznych

• Możliwość tworzenia i generowania dedykowanych raportów funkcjonalnych
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KS-SOLAB – NARZĘDZIE KOORDYNACJI WYMIANY INFORMACJI W DIAGNOSTYCE

OBECNIE SYSTEM INFORMATYCZNY DLA LABORATORIUM STANOWI CENTRUM KOORDYNACYJNE DLA OBSŁUGIWANYCH 
WYNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH.
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KS-SOLAB – ELEMENTY KOORDYNACJI WYMIANY INFORMACJI

Poza systemem KS-SOLAB, elementy koordynacji wymiany informacji stanowią:
• System OSOZ – jako centrum informacyjne i komunikacyjne
• Obchód lekarski, Obchód pielęgniarski – szybki mobilny dostęp do wyników dla lekarzy i pielęgniarek np. podczas wizyt i 

obchodów
• Wyniki dla zleceniodawców w intranecie i internecie
• Wyniki dla zleceniodawców w systemach dziedzinowych dzięki integracji bezpośredniej (HL7, wymiana plikowa)
• VisiMed – szybki mobilny dostęp dla pacjentów
• Serwis dostępowy do wyników SOLAB_WWW
• ePortal pacjenta

Zróżnicowane formy przyjmowania zleceń oraz udostępniania wyników
• Rejestracja internetowa dla kontrahentów i pacjentów prywatnych
• Udostępnianie wyników w portalu WWW, aplikacji mobilnej 
• Rejestracja automatyczna z systemów zewnętrznych klasy LIMS i HIS (Laboratoria, Poradnie, Szpitale)

Efekty:
• Skrócenie czasu udostepnienia wyników (TAT - turn around time)
• Szybsza i pełniejsza diagnostyka pacjenta
• Szeroka dostępność do wyników
• Zwiększanie zakresu wymienianych informacji
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KS-SOLAB – METODY WYMIANY INFORMACJI Z OTOCZENIEM

Szpital (HIS), Ambulatorium, 
inne Laboratoria (LIS) KS-SOLAB (LIS)

bazodanowa – moduły ZSI KAMSOFT

plikowa

HL7

Wyniki badań w aplikacjach mobilnych

Źródło: https://diamonddiagnostics.com/store/

SOLAB_WWW
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METODY WYMIANY INFORMACJI Z OTOCZENIEM – PLATFORMA OSOZ

4. Komunikacja systemów 
różnych producentów

1. Dostęp do wyników:
Pacjent

OSOZ

Szpital, Ambulatorium, Inne Laboratorium –
oprogramowanie Kamsoft
lub inne współpracujące z OSOZ

(LIS) KS-SOLAB

2. Funkcjonujące rozwiązanie 
autorskie, stabilne, z 
kontrolowanym rozwojem

DLACZEGO OSOZ:

3. Sprawna obsługa 
Skierowań i badań:

Lekarz

Pielęgniarka
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METODY WYMIANY INFORMACJI – PLATFORMA OSOZ

Wgląd do bieżących wyników dla lekarza i pacjenta:
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KS-SOLAB – SERWIS UDOSTĘPNIANIA WYNIKÓW – KS-SOLAB WWW
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KS-SOLAB – OBCHÓD LEKARSKI
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KS-SOLAB – ROZWÓJ

Główną siłą napędową zmian są postęp technologiczny 

…i wciąż rosnące oczekiwania użytkowników

oraz zmiany rozwiązań systemowych i prawnych  w diagnostyce laboratoryjnej 
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KS-SOLAB – DALSZE KIERUNKI

Zadania dla Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w najbliższym czasie pod kątem zmian legislacyjnych:

- Obsługa planowanych zmian związanych ze źródłami finansowania: kontraktowanie przez NFZ, środki na 
diagnostykę dla POZ

- Mechanizmy wsparcia dla diagnostyki prewencyjnej (w celu zmniejszenia koszów leczenia pacjentów)

- Wsparcie dla systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych powiązanego z 

oceną jakości badań

- Wsparcie mechanizmów dla wyznaczania i kontroli kosztów badań

- Wsparcie dla rozwiązania problemów kadrowych

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostepnosci-i-finansowaniu-diagnostyki-laboratoryjnej.ht



23

KS-SOLAB – DALSZE KIERUNKI

Kierunki rozwoju:

• Ogólnie – dalsza automatyzacja procesów

• Zwiększanie wydajności 

• Redukcja czasu dostarczania wyników do odbiorcy

• Genetyka – wzrost znaczenia medycyny spersonalizowanej, terapii genowych

• POCT – badania wykonywane bezpośrednio na oddziale przy łóżku pacjenta – najkrótszy czas obsługi
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KS-SOLAB – PRZYSZŁOŚĆ

Jaka może być przyszłość?
W skali makro: szeroko pojęty rozwój integracji z platformami gromadzącymi i wymieniającymi się danymi 

medycznymi

Źródło: flaticon.com
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KS-SOLAB – PRZYSZŁOŚĆ

Jaka może być przyszłość?

W skali mikro: 
- integracja z mini laboratoriami i urządzeniami działającymi w domu 
pacjenta (np. toaleta wykonująca podstawowe badania☺)

Źródło: http://fokizfukuoki.pl/2015/05/28/experience-japan-6-japonskie-toalety/

- miniaturyzacja otwierająca drogę dla nanotechnologii (mini roboty diagnostyczne)

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nanoroboty
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KS-SOLAB – KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

WOJCIECH KULA: wkula@kamsoft.pl (600-478-871)

KS-SOLAB: pomoc.solab@kamsoft.pl

KAMSOFT: biuro@kamsoft.pl (32 209-07-05)

mailto:wkula@kamsoft.pl
mailto:pomoc.solab@kamsoft.pl
mailto:biuro@kamsoft.pl



