
Uruchamianie	formularzy	w	systemie	

Eskulap	

Cel 

Zalogowanie wskazanego użytkownika  do systemu Eskulap przez  aplikację systemu zewnętrznego 

(HIS), do formularzy: „Lista wizyt”, „Chemioterapia”. 

Założenia: 

1. Przyjmujemy iż użytkownik systemu zewnętrznego HIS (lekarz) jest poprawnie zalogowanym 

użytkownikiem w systemie zewnętrznym posiadającym uprawnienia do składania zleceń 

lekarskich. W rozwiązaniu przyjęto iż nie będzie przeprowadzona ponowna weryfikacja haseł 

użytkowników. 

2. Nazwy kont użytkowników systemu Eskulap są takie same jak w systemie zewnętrznym HIS – 

ten sam oracle username. Alternatywnie system zewnętrzny musi posiadać funkcję mapującą 

pozwalającą przejść z nazwy użytkownika w systemie zewnętrznym na nazwę 

wykorzystywaną w systemie Eskulap Chemioterapia. 

3. System zewnętrzny HIS (nie użytkownik systemu HIS) ma dostęp do bazy danych systemu 

Eskulap. Po stronie bazy Eskulap istnieje możliwość zalogowania się na predefiniowanego 

użytkownika, który ma dostęp do wykonania funkcji z pakietu PROXY_CHEMIOTERAPIA.  

Pozwala to na uzyskanie tokenu umożliwiającego zalogowanie w systemie Eskulap. 

4. System zewnętrzny HIS ma możliwość zapamiętania danych konfiguracyjnych: 

• eskulap_db_username – login użytkownika w bazie systemu Eskulap posiadającego 

prawo do wykonania funkcji z pakietu PROXY_CHEMIOTERAPIA.   

• eskulap_db _password  - hasło użytkownika w bazie systemu Eskulap posiadającego 

prawo do wykonania funkcji z pakietu PROXY_CHEMIOTERAPIA. 

• eskulap_nt_adres – adres URL usługi do której zamierzamy zalogować użytkownika 

systemu zewnętrznego HIS. 

5. Powyższe dane konfiguracyjne nie są udostępniane użytkownikom systemu zewnętrznego 

HIS (lekarze). 

 

Jak zalogować użytkownika do systemu? 

1. Zalogować się do bazy danych systemu Eskulap z wykorzystaniem parametrów eskulap_db 

_username,  eskulap_db _password  

1. Uzyskać jednorazowy token poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji z pakietu 

PROXY_CHEMIOTERAPIA: 

o wizyta(username, pobyt, ksiega, pacjent):token – jeśli chcemy pokazać 

formularz „Chemioterapia” z określoną wizytą 

o lista_wizyt(username, jednostka):token – by uruchomić „Listę wizyt” 

dostępnych na oddziale / w poradni 



 

2. Wygenerować pełen adres WWW  w postaci 

http{s}://<eskulap_adres>/Eskulap/proxy/<token> 

• eskulap_adres - adres URL usługi do zalogowania, np. "http:// eskulap.intranet /", 

pozyskany z konfiguracji systemu HIS 

• token - token uzyskany w poprzednim kroku 

np. http://eskulap.intranet/Eskulap/proxy/uzyskanytoken 

3. Uruchomić przeglądarkę z wygenerowanym adresem WWW 

 

Sygnatury funkcji pakietu PROXY_CHEMIOTERAPIA  

function wizyta(username in varchar2, pobyt in varchar2, ksiega in varchar2, 

pacjent in varchar2) return varchar2; 

function lista_wizyt(username in varchar2, jednostka in varchar2) return varchar2; 

 

Parametry: 

• username - login użytkownika (lekarza) do zalogowania w Eskulapie  

• pobyt  - identyfikator pobytu/wizyty pacjenta w szpitalu zgodny z identyfikatorem 

dostarczonym przez integrację HL7 

• ksiega – parametr opcjonalny; dodatkowy identyfikator pacjenta umożliwiający 

jednoznaczne identyfikowanie pobytu pacjenta w przypadku, gdy identyfikator pobyt  nie 

jest jednoznaczny (zgodny z identyfikatorem dostarczonym przez integrację HL7) 

• jednostka – identyfikator jednostki organizacyjnej zgodny z identyfikatorem 

dostarczonym przez integrację HL7 

• pacjent - identyfikator pacjenta zgodny z identyfikatorem dostarczonym przez integrację 

HL7 

Wartość zwracana:  token do przekazania do Eskulap. 

 

Uwaga 

• Token jest ważny tylko przez określony czas od utworzenia. Czas ten jest parametrem 

konfigurowalny w systemie Eskulap i domyślnie jest określony na 30 sekund. 

 


