
Moduł Rejestracji  zdarzeń i reakcji niepożądanych przy przeszczepianiu narządów 

 
Zalogowanie do modułu zgłaszania zdarzeń i reakcji niepożądanych możliwe jest dla 

uprawnionych użytkowników poprzez link zaznaczony na czerwono na poniższym obrazie 

ekranu w menu Rejestrów transplantacyjnych  

 
Po kliknięciu w link pojawi się ekran powitalny, na którym należy wejść w „Logowanie” 

 
 



Proszę użyć tego samego loginu i hasła jaki maja Państwo do Rejestrów transplantacyjnych. 

W przypadku niepowodzenia w logowaniu prosimy skontaktować się z Poltransplantem: 

www.poltransplant.org.pl 

 
 

Po prawidłowym zalogowaniu ekran powinien wyglądać następująco 

 
 

W menu po lewej stronie dostępne są linki służące do zgłaszania reakcji i zdarzeń 

niepożądanych. (Każde z czterech zgłoszeń odbywa się w taki sam sposób. Instrukcja opisuje 

więc jeden typ zgłoszenia) 



Po kliknięciu w zgłoszenie zdarzenia pojawia się możliwość obejrzenia wysłanych już  

wcześniej zdarzeń i reakcji niepożądanych z własnego ośrodka. Reakcje i zdarzenia 

niepożądane zgłaszane ze wszystkich ośrodków będą opracowane i opublikowane przez 

Poltransplant. 

 
 

Zgłoszenie zdarzenia odbywa się poprzez kliknięcie w link „Zgłoś zdarzenie niepożądane”, a 

rozpoczyna od podania PESELu biorcy 

 

Po wpisaniu PESELu biorcy należy wcisnąć przycisk  

Proces wyszukiwania biorcy w bazie danych może chwilę potrwać. 

Następnie pojawi się następujący ekran: 

 
 

Z listy rozwijanej należy wybrać przeszczepienie, którego dotyczy zgłoszenie 

 
Z kolejnej listy rozwijanej należy wybrać zdarzenie niepożądane 

 
Istnieje możliwość dodania kolejnych zdarzeń niepożądanych. W tym celu należy dodać 

kolejny wiersz i wybrać kolejną pozycję. 



 

Domyślnie system wstawia datę bieżącą jako datę wystąpienia zdarzenia/reakcji niepożądanej 

 
Proszę wpisać imię i nazwisko lekarza zgłaszającego zdarzenie/reakcję niepożądaną 

 
Następnym krokiem jest wpisanie odpowiednich treści w następujące pola, uprzedzamy, że 

wpisy do tych pól sa obligatoryjne (nie można ich pozostawić pustych): 

 
 

Po wpisaniu treści należy kliknąć w przycisk  

 

Następny ekran służy do podglądu wprowadzonych danych. 

 

 
 

Przycisk  umożliwia korektę wpisów na poprzednich ekranach. 

Po stwierdzeniu poprawności wpisanych informacji należy zapisać 

przyciskiem . 

 



Po zapisaniu pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane. 

 
 

Zdarzenie pojawi się na liście zapisanych zdarzeń/reakcji niepożądanych w następującej 

formie: 

 

 
 

Za pomocą odpowiednich przycisków znajdujących się z prawej strony, zgłoszenie można 

otworzyć , wydrukować  albo usunąć zapisane zdarzenie/reakcje niepożądaną. 

 

 


