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1. Walidacja

V1 - Błędny typ danych   - Typ danych w polu jest niezgodny z wymaganym formatem dla danego pola.

Zwracany komunikat:Błędny typ danych: '20111218' nie jest poprawną wartością 'date'.

Dane w pliku xml: <mz:zlecenie data="20111218"> 

Opis: Pole data jest  nieprawidłowo wpisane. Prawidłowy format to „2011-12-18

Zwracany komunikat:  Błędny typ danych: '2A' nie jest poprawną wartością 'integer' 

Dane w pliku xml: <mz:procedura katalog="05" kod="29.11" ilosc="2A"/>

Opis: W polu liczbowym „ilość” wpisano niepoprawnie  wartość podając literę ‘A’.

V2 - Błąd słownika – wartość w polu nie występuję w słowniku wartości przewidzianym dla danego pola.

Zwracany komunikat: Błąd słownika: Parametr 'L92.4' niezgodny ze słownikiem.

Dane w pliku xml: <mz:przyczyna-inna typ="0" kod="L92.4"/>

Opis: Kod choroby 'L92.4' nie znajduje się w słowniku chorób innych.

Zwracany komunikat: Błąd słownika: Parametr '9604025' niezgodny ze słownikiem.

Dane w pliku xml: <mz:pacjent-stat urodz="2011-12-29" plec="2" 

teryt="9604025"/>

Opis: Kod teryt '9604025' nie znajduje się w słowniku teryt. Konieczne jest poprawienie błędnie wpisanego 

pola teryt lub dodanie jego wartośći do słownika jeżeli jest to nowa wartość teryt.

V3 - Błąd wartość nie pasuje do wzorca  - dane nie pasują do przewidzianego wzorca (liczby , cyfry lub inny 

wymagany format)

Zwracany komunikat:  Błąd wartość nie pasuje do wzorca: Wartość '.' jest niepoprawna ze względu na 

wzorzec '(d|w|-|s|/)*|'.

Dane w pliku xml: <mz:zlecenie data="2011-12-18"><mz:komorka-org regon="."/>

Opis:  Znak "." jest niezgodny z wzorcem dla regonu. Konieczne jest uzupełnienie pola prawidłówą 

wartością.

Zwracany komunikat:  Błąd wartość nie pasuje do wzorca: Wartość '0000' jest niepoprawna ze względu na 

wzorzec '[0-6]?[0-9]?[0-9]?'



Dane w pliku xml : <mz:komorka-org nr="777" typ="4500"/>

Opis: Wartość pola nr "777" jest niezgodna z wzorcem przewidzianym dla tego pola.

V4 - Blad krytyczny - brak nawiasów zamykających pole lub inny błąd struktury xml.

Zwracany komunikat: [Blad krytyczny] Linia:1 Kolumna:16065 Typ elementu "procedura" musi być 

zakończony znacznikiem końcowym "".

Dane w pliku xml: <mz:procedura katalog="05" kod="44.13" ilosc="1"

Opis: Brak znacznika /> dla pola procedura. Konieczne jest uzupełnienie brakującego domknięcia w pliku 

xml.

V5 - Błąd badania kompletności pliku  - brak wymaganego pola w xml lub pola umieszczone są w 

niepoprawnej kolejności.

Zwracany komunikat: Błąd badania kompletności pliku.4: Atrybut 'kod' musi wystąpić w elemencie 

'procedura'.

Dane w pliku xml: <mz:procedura katalog="05"  ilosc="1"/>

Opis: Brak wymaganego pola ‘kod’ w elemencie ‘procedura’ . Poprawne pole 

<mz:procedura katalog="05" kod="44.13" ilosc="1"/>

V6 - Błędny typ atrybutu – dane w polu nie zgadzają się z typem atrybutu wymaganym w danym oplu. 

Dodatkowo podaje informacje o nazwie atrybutu i elementu, w którym wystąpił błąd.

Zwracany komunikat: Błędny typ atrybutu.3: Wartość '2A' atrybutu 'ilosc' elementu 'procedura' jest 

niepoprawna ze względu na jego typ.

Dane w pliku xml: <mz:procedura katalog="05" kod="29.11" ilosc="2A"/>

Opis: Wartość '2A' jest niepoprawna dla typu pola ilość.

V7 - Informacja o pozycji błędu – w przypadku wystąpienia błędu walidacji podawana jest informacja o 

lokalizacji błędu w przypadku błędów niekrytycznych.

[Blad] Najbliższy nr w księdze: 2011-10/6230 Najbliższe ID pozycji: P587718 ;[Linia:1 Kolumna:1229]

Pola Najbliższy nr w księdze oraz Najbliższe ID pozycji w komunikacie błędu odpowiadają atrybutom 

zawartym w elemencie księga i pozycja w pliku xml. Identyfikatory te zawarte w komunikatach błędów 

niekrytycznych umożliwiając łatwe odnalezienie źródła błędu walidacji. 

2. Weryfikacja

W1 - Całkowicie zabronione rozpoznania

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A00, A20, A30, B03. Występowanie tych rozpoznań jest 



obecnie całkowicie zabronione.

W2 - Rozpoznania zabronione u mężczyzn

Dane w pliku xml:
<mz:pacjent-stat urodz="1937-10-24" plec="1">

<mz:przyczyna katalog="10" kod="E28.0" />

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Rozpoznanie E28 - U mężczyzn nie może występować

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A34, C51-C58, D06, D25-D28, D39, E28, F53, N70-N98, O00-

O99, Q50-Q52, R87, Y76, Z32-Z37, Z39. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie całkowicie zabronione u 

mężczyzn.

W3 - Rozpoznania zabronione u kobiet

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: C60-C63, D29 D40, E29, N40-N51, Q53-Q55, R86.

 Występowanie tych rozpoznań jest obecnie całkowicie zabronione u kobiet.

W4 - Rozpoznania zabronione poniżej 1 miesiąca

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: G35, I60, K02-K04. Występowanie tych rozpoznań jest 

obecnie zabronione w wieku poniżej 1 miesiąca.

W5 - Rozpoznania zabronione poniżej 1 roku

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A06, A07, B90, B91, F20-F23, F25, F30-F34, F38-F39, F60-F63, 

F66, F68-F69, F81, L84, M05-M06, M08, M12, M15-M16, M18-M19, M45-M48, M50-M51. Występowanie 

tych rozpoznań jest obecnie zabronione w wieku poniżej 1 roku.

W6 - Rozpoznania zabronione u kobiet poniżej 1 roku

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: N70-N77, N81. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione u kobiet w wieku poniżej 1 roku.

W7 - Rozpoznania zabronione poniżej 5 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: F60-F69, X60-X84. Występowanie tych rozpoznań jest 

obecnie zabronione w wieku poniżej 5 lat.

W8 - Rozpoznania zabronione poniżej 10 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A52, I83, I84, K70, Z56-Z57, Z70. Występowanie tych 

rozpoznań jest obecnie zabronione w wieku poniżej 10 lat.

W9 - Rozpoznania zabronione u kobiet poniżej 10 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: N91-N94, O00-O99, Z30-Z37, Z39. Występowanie tych 

rozpoznań jest obecnie zabronione u kobiet w wieku poniżej 10 lat.



W10 - Rozpoznania zabronione poniżej 15 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: A55, F00-F02, G30, I20-I23, I25, I70, J60-J64, J80, Y35-Y36, 

Y96. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie zabronione w wieku poniżej 15 lat.

W11 - Rozpoznania zabronione u kobiet poniżej 15 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: N96-N98. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione u kobiet w wieku poniżej 15 lat.

W12 - Rozpoznania zabronione u kobiet poniżej 35 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: N95. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie zabronione 

u kobiet w wieku poniżej 35 lat.

W13 - Rozpoznania zabronione u mężczyzn poniżej 20 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: N40, N46. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione u mężczyzn w wieku poniżej 20 lat.

W14 - Rozpoznania zabronione poniżej 40 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: H25, R54. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione w wieku poniżej 40 lat.

W15 - Rozpoznania zabronione powyżej 1 miesiąca

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: P00-P96. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione w wieku powyżej 1 miesiąca.

W16 - Rozpoznania zabronione powyżej 1 roku

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: Q00. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie zabronione 

w wieku powyżej 1 roku.

W17 - Rozpoznania zabronione powyżej 15 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: G80, R95. Występowanie tych rozpoznań jest obecnie 

zabronione w wieku powyżej 15 lat.

W18 - Rozpoznania zabronione u kobiet powyżej 54 lat

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: O00- O99, Z37-Z39. Występowanie tych rozpoznań jest 

obecnie zabronione u kobiet w wieku powyżej 54 lat.

W19 - Rozpoznania dodatkowe

Dane w pliku xml:
<mz:przyczyna katalog="10" kod="D63"/>



Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Rozpoznanie D63 - Rozpoznanie może występować jedynie jako kod dodatkowy

Weryfikacja występowania rozpoznań z grup: D63, D77, E35, E90, F00, F02, G01, G02, G05, G07, G13, G22, 

G26, G32, G46, G53, G55, G59, G63, G73, G94, G99, H03, H06, H13, H19, H22, H28, H32, H36, H42, H45, 

H48, H58, H62, H67, H75, H94, I32, I39, I41, I43, I52, I68, I79, I98, J17, J91, J99, K23, K67, K77, K87, K93, 

L14, L45, L62, L86, L99, M01, M03, M07, M09, M14, M36, M49, M63, M68, M73, M82, M90, N16, N22, 

N29, N33, N37, N51, N74, N77, P75. Występowanie tych rozpoznań jest dozwolone jedynie w miejscu 

chorób dodatkowych.

W20 - Data przyjęcia do szpitala i wypisu ze szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia do szpitala i datą wypisu ze szpitala. Data przyjęcia do 

szpitala musi być wcześniejsza niż data wypisu ze szpitala.

W21 - Data urodzenia i przyjęcia do szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą urodzenia pacjenta i datą przyjęcia do szpitala. Data urodzenia 

pacjenta nie może być późniejsza niż data przyjęcia do szpitala.

W22 - Data urodzenia i wypisu ze szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą urodzenia pacjenta i datą wypisu ze szpitala. Data urodzenia pacjenta 

nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.

W23 - Data przyjęcia na oddział i wypisu z oddziału

Dane w pliku xml:
<mz:przyjęcie data="2011-06-27" tryb="1"/>

<mz:wypis data="2011-06-08" tryb="2"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Data przyjęcia na oddzial późniejsza niż data wypisu ze szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą wypisu z oddziału. Data przyjęcia na 

oddział nie może być późniejsza niż data wypisu z oddziału.

W24 - Data przyjęcia na oddział i wypisu ze szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą wypisu ze szpitala. Data przyjęcia na 

oddział nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.

W25 - Data wypisu z oddziału i wypisu ze szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą wypisu z oddziału i datą wypisu ze szpitala. Data wypisu z oddziału 

nie może być późniejsza niż data wypisu ze szpitala.

W26 - Data przyjęcia na oddział i przyjęcia do szpitala

Weryfikacja zależności pomiędzy datą przyjęcia na oddział i datą przyjęcia do szpitala. Data przyjęcia na 

oddział nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia do szpitala.



W27 - Istniejące przyczyny zgonu

Dane w pliku xml:
<mz:wypis data="2011-06-08" tryb="9"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Tryb wypisu = 9 przy jednoczesnym braku danych w polach zgon wyjściowy, zgon 

bezpośredni i zgon wtórny

Weryfikacja zależności pomiędzy trybem wypisu i danych w polach przyczyn zgonu. W przypadku gdy tryb 

wypisu ma wartość 9 wymagane są dane w polach przyczyny zgonu bezpośredniej, wyjściowej i wtórnej.

W28 - Istniejące przyczyny zgonu bez zgonu

Weryfikacja zależności pomiędzy trybem wypisu i danych w polach przyczyn zgonu. W przypadku gdy tryb 

wypisu ma wartość różną od 9 zabronione są dane w polach przyczyny zgonu bezpośredniej, wyjściowej i 

wtórnej.

W29 - Rok przyjęcia do szpitala i rok sprawozdawczy

Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem przyjęcia do szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok przyjęcia do 

szpitala nie może być mniejszy o więcej niż 2 od roku sprawozdawczego.

W30 - Rok przyjęcia wyższy niż rok sprawozdawczy

Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem przyjęcia do szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok przyjęcia do 

szpitala nie może być większy od roku sprawozdawczego.

W31 - Rok wypisu ze szpitala i rok sprawozdawczy

Dane w pliku xml:
<mz:okres typ="M" rok="2011" nr="7"/>

<mz:wypis data="2012-06-08" tryb="9"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Rok wypisu ze szpitala różny od roku sprawozdawczego

Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem wypisu ze szpitala i rokiem sprawozdawczym. Rok wypisu ze 

szpitala nie może być różny od roku sprawozdawczego.

W32 - Rok sprawozdawczy i rok urodzenia pacjenta

Weryfikacja zależności pomiędzy rokiem urodzenia pacjenta i rokiem sprawozdawczym. Rok urodzenia 

pacjenta nie może być mniejszy o więcej niż 110 od roku sprawozdawczego.

W33 - Noworodek i data urodzenia

Weryfikacja daty urodzenia dla pacjenta będącego noworodkiem. Data urodzenia noworodka musi być 

równa dacie przyjęcia.



W34 - Choroby współwystępujące – typ=0

Dane w pliku xml:
<mz:przyczyna-inna typ="0" katalog="10" kod="V01.0"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/391 Rozpoznanie V01 - Kod choroby współwystępującej typ=0 obowiązuje dla całej X 

rewizji klasyfikacji z wyłączeniem V01-Y98 oraz rozpoznań z gwiazdką

Weryfikacja kodów choroby współwystępującej dla typu 0. Dozwolone są wszystkie kody z wyłączeniem 

grup V01-Y98 oraz D63, D77, E35, E90, F00, F02, G01, G02, G05, G07, G13, G22, G26, G32, G46, G53, G55, 

G59, G63, G73, G94, G99, H03, H06, H13, H19, H22, H28, H32, H36, H42, H45, H48, H58, H62, H67, H75, 

H94, I32, I39, I41, I43, I52, I68, I79, I98, J17, J91, J99, K23, K67, K77, K87, K93, L14, L45, L62, L86, L99, M01, 

M03, M07, M09, M14, M36, M49, M63, M68, M73, M82, M90, N16, N22, N29, N33, N37, N51, N74, N77, 

P75.

W35 - Choroby współwystępujące – typ=1

Weryfikacja kodów choroby współwystępującej dla typu 1. Dozwolone są kody z grup: V01-Y98.

W36 - Choroby współwystępujące – typ=2

Weryfikacja kodów choroby współwystępującej dla typu 2. Dozwolone są kody z grup: D63, D77, E35, E90, 

F00, F02, G01, G02, G05, G07, G13, G22, G26, G32, G46, G53, G55, G59, G63, G73, G94, G99, H03, H06, 

H13, H19, H22, H28, H32, H36, H42, H45, H48, H58, H62, H67, H75, H94, I32, I39, I41, I43, I52, I68, I79, I98, 

J17, J91, J99, K23, K67, K77, K87, K93, L14, L45, L62, L86, L99, M01, M03, M07, M09, M14, M36, M49, 

M63, M68, M73, M82, M90, N16, N22, N29, N33, N37, N51, N74, N77, P75.

W37 - Procedury błędne mężczyzn (65-75)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 65-75. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

mężczyzn.

W38 - Procedury błędne mężczyzn (60.3-60.6)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 60.3-60.6. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione 

u mężczyzn w wieku poniżej 20 lat.

W39 - Procedury błędne mężczyzn (60.2)

Dane w pliku xml:
<mz:procedura katalog="09" kod="60.2" ilosc="8"/>

<mz:pacjent-stat urodz="1999-11-14" plec="1" teryt="1203015"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Procedura 60.2 - Błędne procedury dotyczące mężczyzn - jeżeli wartość pierwszych 

czterech znaków kodu procedury wynosi 60.2 i pacjent jest w wieku poniżej 20 lat

Weryfikacja występowania kodów z grup: 60.2. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

mężczyzn w wieku poniżej 20 lat.



W40 - Procedury błędne kobiet (60-64)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 60-64. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

kobiet.

W41 - Procedury błędne kobiet (68.3)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 68.3. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

kobiet w wieku poniżej 20 lat.

W42 - Procedury błędne kobiet (68.9)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 68.9. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

kobiet w wieku poniżej 20 lat.

W43 - Procedury błędne kobiet (74.0-74.2)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.0-74.2. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione 

u kobiet w wieku poniżej 15 lat.

W44 - Procedury błędne kobiet (74.4)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.4. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

kobiet w wieku poniżej 15 lat.

W45 - Procedury błędne kobiet (74.99)

Dane w pliku xml:
<mz:procedura katalog="09" kod="74.99" ilosc="10"/>

<mz:pacjent-stat urodz="1999-11-14" plec="2" teryt="1203015"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Procedura 74.99 - Błędne procedury dotyczące kobiet - jeżeli wartość pierwszych 

pięciu znaków procedury wynosi 74.99 a wiek pacjentki jest poniżej 15 lat

Weryfikacja występowania kodów z grup: 74.99. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione u 

kobiet w wieku poniżej 15 lat.

W46 - Procedury błędne (38.12)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 38.12. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w 

wieku poniżej 20 lat.

W47 - Procedury błędne (38.34)

Dane w pliku xml:
<mz:pacjent-stat urodz="1999-11-14" plec="2" teryt="1203015"/>

<mz:procedura katalog="09" kod="38.34" ilosc="10"/>

Otrzymywany komunikat:

Księga 2011/108/375 Procedura 38.34 - Błędne procedury - jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków 



procedury wynosi 38.34 a wiek pacjenta/pacjentki jest poniżej 20 lat

Weryfikacja występowania kodów z grup: 38.34. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w 

wieku poniżej 20 lat.

W48 - Procedury błędne (81.54)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 81.54. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w 

wieku poniżej 20 lat.

W49 - Procedury błędne (85.4)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 85.4. Występowanie tych procedur jest obecnie zabronione w 

wieku poniżej 20 lat.

W50 - Procedury błędne (85.33-85.36)

Weryfikacja występowania kodów z grup: 85.33-85.36. Występowanie tych procedur jest obecnie 

zabronione w wieku poniżej 20 lat.

W51 - Nieprawidłowe pola id i nr sprawozdania

Weryfikacja pola id i nr sprawozdania. Sprawdza czy nie istnieje w systemie sprawozdanie o takich samych 

polach id i nr sprawozdania.

W52 - Dopisywanie do zamkniętego sprawozdania

Sprawdza czy okres sprawozdawczy nie został już zamknięty we wcześniejszym sprawozdaniu.

W53 – Powtórzenie opieki

Sprawdza czy w systemie nie została sprawozdana wcześniej opieka o takich samych danych księgi przyjęć.

O1 - Ostrzeżenie o braku przyczyny urazu

Sprawdza czy jest sprawozdawana przyczyna hospitalizacji w miejscu kodów współwystępujących. W 

przypadku jej braku wystawiane jest ostrzeżenie o niekompletnych danych.


