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Dane powinny być zapisane w formacie xml. Nazwy elementów oraz ich atrybutów s
angielskim. 
 
1. Wszystkie wartości reprezentują

niezależnie od sposobu ich zapisania w dokumencie 
2. Wszystkie wartości reprezentują

niezależnie od sposobu jej zapisania w dokumencie 
GG:MM:SS gdy podano liczbę

3. Element <form> rozpoczynają
● Year – rok formularza pobierany z pola nr 2, w formacie RRRR
● formId - sygnatura/identyfikator formularza, zapisany przewa

na pierwszej stronie 
● type – typ formularza (EPI lub FOOD), w zale

epidemiologicznego lub higieny 
 
Przykład 1:  
numer ogniska wg PZH- wpisany w odpowiedniej rubryce „Nr ogniska wg PZH”:

 
<form year="02" formId=“0138” type="EPI>
 <data name="1. Województwo">MAŁOPOLSKIE</data>
 <data name="2. Rok">2002</data>

<data name="3. Opracow. w PSSE /nazwa miejscowo
. 
. 
. 

</form> 
 
 
Przykład 2:  
numer ogniska wpisany a którymś
 

 
<form year="07" formId=“0425” type="EPI>
 <data name="1. Województwo">

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014
w ramach POPC  nr POPC.02.03.01-00–0003/15-00 

 zapisane w formacie xml. Nazwy elementów oraz ich atrybutów s

ci reprezentujące daty powinny zostać zapisane w formacie DD.MM.RRRR 
nie od sposobu ich zapisania w dokumencie źródłowym. 

ci reprezentujące czas powinny zostać zapisane w formacie GG:MM 
nie od sposobu jej zapisania w dokumencie źródłowym, ewentualnie w formacie 

GG:MM:SS gdy podano liczbę sekund 
Element <form> rozpoczynający zdigitalizowany formularz posiada atrybuty

rok formularza pobierany z pola nr 2, w formacie RRRR 
sygnatura/identyfikator formularza, zapisany przeważnie w prawym górnym rogu 

typ formularza (EPI lub FOOD), w zależności czy to formularz oddzi
epidemiologicznego lub higieny żywności 

wpisany w odpowiedniej rubryce „Nr ogniska wg PZH”:

<form year="02" formId=“0138” type="EPI>  
<data name="1. Województwo">MAŁOPOLSKIE</data> 
<data name="2. Rok">2002</data> 

Opracow. w PSSE /nazwa miejscowości/">Kraków</data>

numer ogniska wpisany a którymś ze zbioru trzech formularzy dotyczących tego samego ogniska:

<form year="07" formId=“0425” type="EPI>  
Województwo">ŚLĄSKIE</data> 
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 zapisane w formacie xml. Nazwy elementów oraz ich atrybutów są w języku 

 zapisane w formacie DD.MM.RRRR 

 zapisane w formacie GG:MM 
ródłowym, ewentualnie w formacie 

siada atrybuty 

żnie w prawym górnym rogu 

ci czy to formularz oddziału 

wpisany w odpowiedniej rubryce „Nr ogniska wg PZH”: 

 

ci/">Kraków</data> 

ących tego samego ogniska: 
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 <data name="2. Rok">2007</data>
<data name="3. Opracow. w PSSE /nazwa miejscowo
. 
. 
. 

</form> 
 
 
Przykład 3:  
numer ogniska wpisany na piśmie przewodnim:

 
<form year="08" formId=“0380” type="EPI>
 <data name="1. Województwo">PODKARPACKIE</data>
 <data name="2. Rok">2008</data>

<data name="3. Opracow. w PSSE /nazwa miejscowo
. 
. 
. 

</form> 
 
4. Dla prostych tabel wartości i opisy nale

posiadają następujące atrybuty
● name - nazwa/opis pola z wyj

85”) 
● additional_value - wartość

„Pozostałych: 85”) 
● additional_info – ewentualne informacje oraz notatki znajduj

marginesie, wskazujące te pole
 

Zastosowanie: 
 Formularz epidemiologii pola: 1, 2, 3, 4(4a, 4b), 5, 6, 7(a
 Formularz żywności pola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14a,
przykład 7)16, UWAGI 
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<data name="2. Rok">2007</data> 
Opracow. w PSSE /nazwa miejscowości/">Bytom</data>

śmie przewodnim: 

 

<form year="08" formId=“0380” type="EPI>  
data name="1. Województwo">PODKARPACKIE</data> 

<data name="2. Rok">2008</data> 
Opracow. w PSSE /nazwa miejscowości/">Sanok</data>

ści i opisy należy umieścić w elementach <data>XXX</data>, które 
ce atrybuty 

nazwa/opis pola z wyjściowego formularza (np. „Pozostałych” z opisu „Pozostałych: 

wartość dodatkowa która występuje obok opisu (np. „85” z opisu 

ewentualne informacje oraz notatki znajdujące się obok pola lub na 
ące te pole 

Formularz epidemiologii pola: 1, 2, 3, 4(4a, 4b), 5, 6, 7(a-c), 16, UWAGI
ści pola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14a, 14c, 15b(sam opis tabeli 
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ci/">Bytom</data> 

ci/">Sanok</data> 

 w elementach <data>XXX</data>, które 

ciowego formularza (np. „Pozostałych” z opisu „Pozostałych: 

puje obok opisu (np. „85” z opisu 

ą ę obok pola lub na 

c), 16, UWAGI 
14c, 15b(sam opis tabeli – 



 
 

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Uni
w ramach POPC  nr 

 
 

 
 
W przypadku, gdy w drugim wierszu znajduje si
zagnieżdżenie elementu <data/> 
 
Przykład 4: 
 

<form year="2012" formId=“0425” type="FOOD>
 . 
 . 

<data name="9. Osoby prowadz
 <data>str. piel.</data> 
 <data>mł. asyst</data> 
 <data>st. instr. h</data> 
</data> 
. 
. 
. 

</form> 
 
Przykład 5: 

 
<form year="2012" formId=“0425” type="FOOD>
 . 
 . 
 <data name="13. Miejsce">

<data name="a. Produkcji lub 
zakażenia/zanieczyszczenia">

 <data>Dom prywatny</data>
</data> 
<data name=" b. spoż

zakażenia/zanieczyszczenia">
 <data>Dom prywatny</data>
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W przypadku, gdy w drugim wierszu znajduje się wiele wartości niezależnych, nale
 

 
<form year="2012" formId=“0425” type="FOOD> 

9. Osoby prowadzące dochodzenie"> 

 

<form year="2012" formId=“0425” type="FOOD> 

<data name="13. Miejsce"> 
<data name="a. Produkcji lub nabycia gotowej potrawy/potraw/

enia/zanieczyszczenia"> 
<data>Dom prywatny</data> 

<data name=" b. spożycia gotowej potrawy/potraw/-nośnika 
enia/zanieczyszczenia"> 

<data>Dom prywatny</data> 
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żnych, należy zastosować 

 

nabycia gotowej potrawy/potraw/-nośnika 
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</data> 
 </data> 

. 

. 

. 
</form> 
 
Przykład 6:  

 
 
 
<form year="2012" formId=“0425” type="EPI>

 . 
. 
. 

 
 <data name=" Miejsce/a/ pochodzenia podejrz. Surowca/ów/ i potraw/y/ /wymieni

<data name="nazwa"> 
   <data>ciastko z kremem z dod. surowego 

<data>galareta drobiowa</data>
</data> 
<data name="pochodzenie">

   <data>dom prywatny 
<data>dom weselny 

</data> 
 </data> 

. 

. 

. 
</form> 

 
Przykład 7: 
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<form year="2012" formId=“0425” type="EPI> 

<data name=" Miejsce/a/ pochodzenia podejrz. Surowca/ów/ i potraw/y/ /wymienić nazwy art. spo

<data>ciastko z kremem z dod. surowego żółtka</data> 
data>galareta drobiowa</data> 

<data name="pochodzenie"> 
<data>dom prywatny – wyrób własny</data> 
<data>dom weselny – jaja z hurtowni</data> 
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 nazwy art. spoż. i adres/y/"> 
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<form year="2012" formId=“0425” type="EPI>

. 

. 

. 
 
 <data name="10. Pochodzenie surowców i potraw 
  <data name="a. surowce 
wywiadu i wyników badań"> 

<data name="nazwa">
   <data>1. ciastko z kreme

<data>2. galaretka drobiowa</data>
</data> 

</data> 
<data name="b. Gotowe potrawy 
wywiad epidemiologiczny i wyniki bada

<data name="pochodzeni
   <data>1. Mieszkanie prywatne</data>

<data>2. Dom weselny w</data>
</data> 

</data> 
 </data> 

. 

. 

. 
</form> 
 
Przykład 8: 

 
<form year="2012" formId=“0425” type="EPI>

. 

. 

. 
 <data name="7. Data i godzina: 
  <data name="a. zgłoszenie, ujawn. Ognis.">

<data name="b.wszczę
<data name="c. zgłoszenie do GIS"></data>

 </data> 
. 
. 
. 

</form> 

 
Przykład 9: 

 
<form year="2012" formId=“0425” type="EPI>

. 

. 

. 
 <data name="15b"> 

<data name="wyniki badania 
<data>23.07.2002</data>

 <data>17.07.2002</data>
</data> 
<data name="data pobrania prób">
 <data>16.07.2002</data>
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<form year="2012" formId=“0425” type="EPI> 

0. Pochodzenie surowców i potraw – nośników zatrucia/zakażenia pokarmowego
<data name="a. surowce – nośniki zatrucia/zakażenia pokarmowego /dane      zebrane na podstawie 

<data name="nazwa"> 
<data>1. ciastko z kremem z dodatkiem surowego żółtka</data> 

<data>2. galaretka drobiowa</data> 

<data name="b. Gotowe potrawy – nośniki zatrucia/zakażenia pokarmowego /dane w oparciu o 
wywiad epidemiologiczny i wyniki badań laboratoryjnych"> 

<data name="pochodzenie"> 
<data>1. Mieszkanie prywatne</data> 

<data>2. Dom weselny w</data> 

 

<form year="2012" formId=“0425” type="EPI> 

 "> 
<data name="a. zgłoszenie, ujawn. Ognis.">12.7.2002</data> 
<data name="b.wszczęcie dochodzenia">12.7.2002</data> 
<data name="c. zgłoszenie do GIS"></data> 

<form year="2012" formId=“0425” type="EPI> 

<data name="wyniki badania żywności"> 
<data>23.07.2002</data> 

<data>17.07.2002</data> 

<data name="data pobrania prób"> 
<data>16.07.2002</data> 

rodków EFRR i EFS 2014-2020  

żenia pokarmowego "> 
enia pokarmowego /dane      zebrane na podstawie 

enia pokarmowego /dane w oparciu o 
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 <data>12.07.2002</data>
</data> 
<data name="w próbach/jakich?/ wykryto">26.07.2002</data>
<data name="data badania">18.08.2002</data>

 </data> 
. 
. 
. 

</form> 

 
 

 
5. Dla struktur tabelarycznych w celu opisu danych nale

oraz <cell> zawartych w elemencie <table>.
 

● element <table> składa się
żadnych atrybutów. Element <table> mo
posiada nazwę/opis/nagłówek.

● element <row> - wiersz w tabeli, zawarty jest w elemencie <table>. Nie posiada 
atrybutów. 

● element <cell> - komórka danych w wierszu <row>. Mo
o rowspan - atrybut słu

ramach jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domy
jest 1. 

o colspan - atrybut służ
jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domy

● element <data> - definiują
Odwzorowanie tabel w dokumencie wzorowana jest na elemencie <table> z HTML.
 
Zastosowanie: 
 Formularz epidemiologii: 8(a
 Formularz żywności: 11, 14b, 15b(sama tabela), 15c, 16
 
 
Przykład 10: 

 
<form year="2012" formId=“0425” type="EPI">

<table> 
  <row> 
   <cell colspan=”3”>
    <data name="9. 
   </cell> 
  </row> 

<row> 
   <cell> 
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<data>12.07.2002</data> 

<data name="w próbach/jakich?/ wykryto">26.07.2002</data> 
<data name="data badania">18.08.2002</data> 

Dla struktur tabelarycznych w celu opisu danych należy użyć dodatkowych elementów <row> 
oraz <cell> zawartych w elemencie <table>. 

element <table> składa się z wierszy <row> oraz komórek wierszy <cell>. Nie posiada 
w. Element <table> może być zawarty w elemencie <data>, gdy tabela 

/opis/nagłówek. 
wiersz w tabeli, zawarty jest w elemencie <table>. Nie posiada 

komórka danych w wierszu <row>. Może posiadać dwa atrybuty:
atrybut służy do określenia liczby wierszy <row> zgrupowanych w 

ramach jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domy

atrybut służy do określenia liczby kolumn <cell> zgrupowanych w ramach
jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domyślą

definiujący wartość w komórce. Zasada działania opisana w pkt. 2
Odwzorowanie tabel w dokumencie wzorowana jest na elemencie <table> z HTML.

Formularz epidemiologii: 8(a-d), 9, 10, 15 
ści: 11, 14b, 15b(sama tabela), 15c, 16 

<form year="2012" formId=“0425” type="EPI"> 

<cell colspan=”3”> 
<data name="9. Okres wylęgania /w godz./"/> 
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 dodatkowych elementów <row> 

 z wierszy <row> oraz komórek wierszy <cell>. Nie posiada 
 zawarty w elemencie <data>, gdy tabela 

wiersz w tabeli, zawarty jest w elemencie <table>. Nie posiada żadnych 

dwa atrybuty: 
lenia liczby wierszy <row> zgrupowanych w 

ramach jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domyślą wartością 

lenia liczby kolumn <cell> zgrupowanych w ramach 
jednej komórki. Atrybut nie jest wymagany, wtedy jego domyślą wartości jest 1. 

 w komórce. Zasada działania opisana w pkt. 2 
Odwzorowanie tabel w dokumencie wzorowana jest na elemencie <table> z HTML. 
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    <data name="
   </cell> 

<cel> 
    <data name="najkrótszy"/>
   </cell> 

<cell> 
    <data name="najdłu
   </cell> 
  </row> 

<row> 
   <cell> 
    <data>26</data>

</cell> 
<cel> 

    <data>26</data>
   </cell> 

<cell> 
    <data>26</data>
   </cell> 
  </row> 
 </table> 
</form> 

 
Przykład 11: 

 
<form year="2012" department="PSSE0303">
 <data name="8.b. Liczba osób obj
  <table> 
   <row> 
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell colspan="3">
     
    </cell>
   </row> 
 
   <row> 
    <cell>
     
    </cell>
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<data name="średni"/> 

<data name="najkrótszy"/> 

<data name="najdłuższy"/> 

<data>26</data>    

<data>26</data> 

<data>26</data> 

<form year="2012" department="PSSE0303"> 
<data name="8.b. Liczba osób objętych dochodzeniem"> 

<cell> 
<data/> 

</cell> 
<cell> 

<data name="chorych"/> 
</cell> 
<cell> 

<data name="w tym hosp"/> 
</cell> 
<cell colspan="3"> 

<data name="pozostałych" additional_value="85"/>
</cell> 

<cell> 
<data name="dorosłych"/> 

</cell> 
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<data name="pozostałych" additional_value="85"/> 
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    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell rowspan="2">
     
    </cell>
    <cell rowspan="2">
     
    </cell>
    <cell rowspan="2">
     
    </cell>
   </row> 
 
   <row> 
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
   </row> 
 
   <row> 
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
   </row> 
  </table> 
 
 </data> 
</form> 
 
 
 
 
6. W przypadku struktur tabelarycznych których nie mo

<table>, tj. w przypadku fizycznej linii w tabeli (poziomej lub pionowej), nale
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<cell> 
<data>26</data> 

</cell> 
<cell> 

<data>3</data> 
</cell> 
<cell rowspan="2"> 

<data name="zarażonych"/> 
</cell> 
<cell rowspan="2"> 

<data name="z kontaktu"/> 
</cell> 
<cell rowspan="2"> 

<data name="zarow. przy tworzeniu podej. żywn"/>
</cell> 

<cell> 
<data name="dzieci do 14 l."/> 

</cell> 
<cell> 

<data>2</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>-</data> 
</cell> 

<cell> 
<data name="ogółem"/> 

</cell> 
<cell> 

<data>28</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>3</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>85</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>-</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>4 (jednocześnie narażone)2</data> 
</cell> 

W przypadku struktur tabelarycznych których nie można bezpośrednio przeło
<table>, tj. w przypadku fizycznej linii w tabeli (poziomej lub pionowej), nale

rodków EFRR i EFS 2014-2020  

żywn"/> 

rednio przełożyć na formę 
<table>, tj. w przypadku fizycznej linii w tabeli (poziomej lub pionowej), należy założyć, że 
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ona istnieje, a jest jedynie nie 
przykład. 
 
Przykład 12: 

W takiej sytuacji w pliku XML, nale
 
<form year="2012" department="PSSE0303">

<data name="15.a. Wyniki badań
osób objętych dochodzeniem epidemiologicznym">

  <table> 
   <row> 
    <cel rowspan=”3”>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell rowspan=”3”>
     
    </cell>
   </row> 
   <row> 
    <cel rowspan=”2”/>
    <cell rowspan=”2”>
     
    </cell>
    <cel rowspan=”2”
     
    </cell>
    <cell rowspan=”2”>
     
    </cell>
    <cell rowspan=”2”/>
    <cell>
     
    </cell>
   </row> 
   <row> 
    <cell>
     
    </cell>
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ona istnieje, a jest jedynie nie widoczna, a wartość takiej komórki jest pusta. Poni

W takiej sytuacji w pliku XML, należy dodać pusty element <cell /> 

<form year="2012" department="PSSE0303"> 
<data name="15.a. Wyniki badań mikrobiologicznych /lub innych laboratoryjnych/ materiału pobranego od 

tych dochodzeniem epidemiologicznym"> 

<cel rowspan=”3”> 
<data name=”Osoby badane”/> 

</cell> 
<cell> 

<data name="Liczba badanych osób"/> 
</cell> 
<cell> 

<data name="Pobrany materiał"/> 
</cell> 
<cell rowspan=”3”> 

<data name="Wykryty czynnik patogenny”> 
</cell> 

<cel rowspan=”2”/> 
<cell rowspan=”2”> 

<data name="W tym chorych"/> 
</cell> 
<cel rowspan=”2”> 

<data name="Data pobrania, rodzaj materiału"/>
</cell> 
<cell rowspan=”2”> 

<data name="Data i metody badania”> 
</cell> 
<cell rowspan=”2”/> 
<cell> 

<data name="w tym”> 
</cell> 

<cell> 
<data name=" chorych"/> 

</cell> 
rodków EFRR i EFS 2014-2020  

 takiej komórki jest pusta. Poniżej pokazano 

ych laboratoryjnych/ materiału pobranego od 

<data name="Data pobrania, rodzaj materiału"/> 
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    <cell>
     
    </cell>
   </row> 
   <row> 
    <cell>

    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
 
   </row> 
  </table> 
 </data> 
</form> 
 
 
7. Dla tabeli z objawami w formularzu działu epidemiologii, gdy tabela jest złamana, jak w 

przykładzie poniżej, należy przyj
komórki w pierwszym wierszu jest <data name="w tym"/>, natomiast warto
drugim wierszu może być seria elementów typu <data name="bóle mi
W komórkach z wartościami mog
należy je potraktować jako warto
 
Przykład 13: 
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<cell> 
<data name="zakaż. bezobjawowo"/> 

</cell> 

<cell> 
<data name="Narażone /te, które spożywały potrawę
zakażenia/"/> 

</cell> 
<cell> 

<data>20</data> 
/cell> 

<cell> 
<data>9</data> 

</cell> 
<cell> 

<data>14.09.05 – 26.09.05 wymazy kał</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>16.09.05 – 30.09.05 posieyw baktr.</data>
</cell> 
<cell> 

<data>11</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>9</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>2</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>pałeczki salmonella Enteritidis</data> 
</cell> 

Dla tabeli z objawami w formularzu działu epidemiologii, gdy tabela jest złamana, jak w 
ży przyjąć, iż jest to po prostu kolejna kolumna tabeli, gdzie warto

komórki w pierwszym wierszu jest <data name="w tym"/>, natomiast warto
ż ć seria elementów typu <data name="bóle mięśni">7</data>. 
ściami mogą pojawić się dodatkowe opisy wartości, w takim przypadku 
ć jako wartość atrybutu name w elemencie <data/>: 
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ywały potrawę/y/ - nośniki/i/ - 

 

30.09.05 posieyw baktr.</data> 

Dla tabeli z objawami w formularzu działu epidemiologii, gdy tabela jest złamana, jak w 
 jest to po prostu kolejna kolumna tabeli, gdzie wartością 

komórki w pierwszym wierszu jest <data name="w tym"/>, natomiast wartością komórki w 
ęśni">7</data>.  
ści, w takim przypadku 
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<form year="2012" department="PSSE0303">
<data name="15.a. Wyniki badań
osób objętych dochodzeniem epidemiologicznym">

  <table> 
   <row> 
    <cel>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>

<cell>
   <data name="w tym"/>
  </cell> 

   </row> 
   <row> 
    <cel>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
     
    </cell>
    <cell>
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<form year="2012" department="PSSE0303"> 
<data name="15.a. Wyniki badań mikrobiologicznych /lub innych laboratoryjnych/ materiału pobranego od 

tych dochodzeniem epidemiologicznym"> 

<cel> 
<data name=”nudności”/> 

</cell> 
<cell> 

<data name="wymioty"/> 
</cell> 
<cell> 

<data name="biegunka"/> 
</cell> 
<cell> 

<data name="bóle brzucha”> 
</cell> 
<cell> 

<data name="gorączka”> 
</cell> 
<cell> 

<data name="inne - łącznie”> 
</cell> 
<cell> 
<data name="w tym"/> 

<cel> 
<data>4</data> 

</cell> 
<cell> 

<data>4</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>26</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>13</data> 
cell> 

<cell> 
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 mikrobiologicznych /lub innych laboratoryjnych/ materiału pobranego od 
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    </cell>
    <cell>
     
    </cell>

 
<cell>

 <data name="bóle głowy">2</data>
  </cell> 

   </row> 
  </table> 
 </data> 
</form>  
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<data>18</data> 
</cell> 
<cell> 

<data>9</data> 
</cell> 

<cell> 
<data name="bóle mięśni">7</data> 

<data name="bóle głowy">2</data> 
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