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Krok 1 - Pomysł
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Krok 2 – Procedura Ministerstwa Zdrowia

 Weryfikacja czy dana funkcjonalność już istnieje lub jest planowana

w SWD PRM 2.0

 Wypełnienie formularza zgłoszenia nowej funkcjonalności

 Weryfikacja formularza przez administratora dysponenta ZRM

 Weryfikacja formularza przez administratora wojewódzkiego

 Analiza MZ

 Przekazanie formularza do KCMRM
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Krok 3 - Prace projektowe - KCMRM

 Weryfikacja czy przekazana przez MZ nowa funkcjonalność już nie

istnieje, czy nie jest zaplanowana w SWD PRM 2.0, czy nie jest

zaplanowana do realizacji w ramach RFC

 Wstępna analiza nowej funkcjonalności

 Przygotowanie dokumentu RFC

 Przekazanie dokumentu RFC do MZ do akceptacji
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 Warsztat z MZ

 Zgłoszenie uwag lub akceptacja MZ

 Przekazanie RFC do Wykonawcy – Formularz wstępnego zlecenia

 Warsztat z Wykonawcą

 Przekazanie wyceny RFC przez Wykonawcę

 Zgłoszenie uwag lub akceptacja wyceny

Krok 3 - Prace projektowe - c. d.



ROZ W ÓJ  SW D  PRM  – two rzen ie  n o wych  f u n kc jo n a ln o śc i  

 Po akceptacji wyceny przekazanie zlecenia realizacji RFC

 Wgranie na środowisko testowe nowej wersji SWD PRM 

 Testy na środowisku testowym, zgłoszenie uwag, poprawki

 Wgranie na środowisko szkoleniowe nowej wersji SWD PRM 

 Testy na środowisku szkoleniowym, zgłoszenie uwag, poprawki

 Wgranie na środowisko produkcyjne nowej wersji SWD PRM 

Krok 4 – Realizacja i wdrożenie 
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Rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0



Harmonogram rozbudowy 

1. Budowa nowych modułów w 2020 roku:
 Moduł Koordynator

 Moduł Planista

 Moduł NFZ

 Moduł Apteka

 Modułu CO LPR - poprzez modyfikację Modułu Dyspozytora

 Moduł LZRM – poprzez modyfikację Modułu ZRM

 Chmura danych

 Moduł Analityczno-Raportowy
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Harmonogram rozbudowy 

2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejących modułów 2021 

rok:

modyfikacja Modułu Dyspozytora

modyfikacja Modułu ZRM

modyfikacja Modułu Analityka

modyfikacja Modułu Administratora
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Moduł Koordynatora
1) Dostęp do danych przez 7 dni od daty utworzenia zdarzenia;

2) Generowanie notyfikacji o awariach DM, zdarzeniach masowych itd.;

3) Przegląd, wyszukiwanie i filtrowanie zdarzeń;

4) Grupowanie piktogramów zdarzeń/pojazdów/osób dzwoniących na
mapie w zależności od wybranych filtrów;

5) Możliwość wygenerowania statystyk typu: ogólna liczba zgłoszeń, ilość
zdarzeń masowych itd. z wybranego okresu czasu oraz obszaru;

6) Możliwość obsługi wcześniej zdefiniowanych statystyk w formie tabel
lub diagramów;

7) Możliwość tworzenia oraz zapisywania wcześniej przygotowanych
statystyk;
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Moduł Planista
1) Tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy dyspozytorów

medycznych oraz członków ZRM;

2) Ewidencjonowanie oraz tworzenie zbiorczych harmonogramów
pracy przez uprawnione osoby;

3) Zarządzanie personelem na potrzeby programów kadrowych
dysponentów;

4) Udostępnianie harmonogramów pracy pracownikom;

5) Generowanie m.in. list obecności, list pracowników oraz kart
ewidencji czasu pracy;

6) Wykrywanie konfliktów i ciągłości pracy;

7) Powiązanie utworzonego harmonogramu pracy z możliwością
zalogowania się do poszczególnych Modułów SWD PRM;
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Moduł - NFZ

Etap 1 - budowa bazy danych Modułu NFZ - wprowadzenie wstępnej
walidacji (twarda walidacja NFZ) przesyłu danych pomiędzy bazami
danych SWD PRMi modułu NFZ, generowanie plików XML;

Etap 2 - (propozycja realizacji w SWD PRM 3.0 lub w ramach puli godzin
RFC) – automatyzacja procesów sprawozdawczych poprzez automatyczny
przesył danych do baz danych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.
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Moduł NFZ
1) Wprowadzenie mechanizmów wstępnej kontroli danych oraz

walidacji poprawności danych;

2) Import danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia świadczeń
do bazy Modułu NFZ;

3) Przeglądanie sprawozdanych świadczeń;

4) Wysyłanie zbiorczych komunikatów z OW NFZ;

5) Odbiór zbiorczych komunikatów z OW NFZ;

6) Podgląd i zapisywanie komunikatów z OW NFZ;

7) Obsługa umów z OW NFZ;

8) Możliwość rozliczania kontraktów konsorcjów dysponentów ZRM;

9) Generowanie rachunków/faktur;
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Moduł Apteka
1) Zarządzanie lekami i środkami medycznymi w aptece głównej oraz mini aptece;

2) Automatyczne odnotowywanie zużytych leków i środków medycznych w Module ZRM i LZRM;

3) Dodawanie, edycja, zatwierdzanie zapotrzebowania i zamówień;

4) Możliwość wyszukiwania archiwalnych zapotrzebowań i zamówień;

5) Możliwość wprowadzania danych dostawcy;

6) Możliwość dodawania warunków umowy, wniosków, zgody WIF;

7) Wprowadzanie produktów na stan magazynowy;

8) Ewidencja rozchodu produktów;

9) Możliwość przeprowadzenia kasacji, inwentaryzacji;

10) Tworzenie raportów z danych dostępnych w Module Apteka.
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Moduł CO LPR

Budowa modułu CO LPR nastąpi poprzez modyfikację Modułu

Dyspozytora do obsługi zdarzeń LZRM (HEMS) oraz transportów

Sanitarny/Ratunkowy, wymiany danych z lotniczym ZRM

wizualizacji lotniczych ZRM oraz śledzenia ich trasy na mapie.
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Moduł LZRM

Budowa modułu LZRM nastąpi poprzez modyfikację Modułu ZRM

dla członków LZRM do potwierdzania obecności na dyżurach,

obsługi zdarzeń HEMS oraz transportów S/R, wymiany danych

z modułami Centrum Operacyjnym LPR (CO LPR) oraz

Dyspozytora, wypełniania, archiwizowania oraz przekazywania

dokumentacji medycznej i niemedycznej.
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Chmura danych

Projekt/moduł będzie realizowany przez pracowników CT SWD
PRM w ramach już budowanego rozwiązania. Udostępnione
materiały będą dostępne dla użytkowników w zależności od
nadanych ról i uprawnień systemowych SWD PRM. Moduł
umożliwi dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów
i plików które są niezbędne lub stanowią pomoc w codziennej
pracy użytkowników końcowych.
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Moduł Analityczno-Raportowy

Moduł Analityczno-Raportowy będzie realizowany przez

Pracowników CT SWD PRM. Dostęp do danych w module

realizowany będzie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

w systemie. Użytkownik będzie miał możliwość tworzenia

zapisywania, usuwania, edycji oraz udostępniania raportów

w formie tabel lub diagramów.
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Rozszerzenie funkcjonalności istniejących modułów

1) Modyfikacja modułu Dyspozytora;

2) Modyfikacja modułu ZRM;

3) Modyfikacja modułu Analityka;

4) Modyfikacja modułu Administratora.
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu Dyspozytora 
1) Optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez możliwość otwierania sekcji

Modułu Dyspozytora w oddzielnych oknach na stanowisku dostępowym oraz
zapisywania ustawień dla konkretnego stanowisku lub użytkownika;

2) Rozszerzenie funkcji monitorowania pracy dyspozytorów medycznych poprzez
udostępnienie statystyk w Module Dyspozytora obsady danej zmiany na dyżurze
w dyspozytorni medycznej;

3) Optymalizacja filtrowania listy zdarzeń w Module Dyspozytora;

4) Optymalizacja wprowadzania danych pacjentów w formatce zdarzenia w Module
Dyspozytora;

5) Optymalizacja podpowiadania zdarzeń podobnych w Module Dyspozytora;

6) Optymalizacja funkcji oddzwaniania z poziomu formatki zdarzenia w Module
Dyspozytora;

7) Usprawnienie procesu odsłuchu nagrania podczas obsługi zdarzenia przez dyspozytora
medycznego poprzez rozdzielenie części nagrania zgłaszającego z operatorem
numerów alarmowych oraz nagrania zgłaszającego z dyspozytorem medycznym
w Module Dyspozytora;
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu Dyspozytora 
9) Wprowadzenie mechanizmu automatycznego kończenia dyżuru

użytkownikowi, po określonym czasie od wylogowania z Modułu Dyspozytora
i Modułu ZRM;

10) Dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM/LZRM);

11) Wykorzystywanie słowników w Module (m. in. dróg i kilometrażu, adresów,
powodów wezwań itp.);

12) Obsługa zdarzeń mnogich i masowych bezpośrednio w Module Dyspozytora;

13) Obsługa ponagleń;

14) Powiązanie kodu pilności bezpośrednio do wyjazdu na sygnale;

15) Optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez wprowadzenie
nowych notyfikacji i powiadomień;

16) Wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta;
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu ZRM 

1) Dostęp do modyfikacji dokumentacji medycznej przez kierownika ZRM;

2) Współdzielenie danych wypełnianych przez kierownika ZRM między
dokumentacją medyczną wewnątrz aplikacji;

3) Możliwość dodania innych dokumentów do KMCR m.in. Karty
Hipotermii, Karty chorób zakaźnych, „Niebieską kartę”, Kartę
przymusu bezpośredniego itp.;

4) Wprowadzenie wartości granicznych niektórych parametrów np.
Częstość oddechów – 0-99 oddechów/min, Ciśnienie tętnicze – 0-300/0-
300 mmHg itp.;

5) Optymalizacja algorytmów zamykania dokumentacji medycznej;

6) Dostęp do historycznych danych pacjenta;
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu ZRM cd.

7) Wprowadzenie listy wyboru zawierającej postępowanie z pacjentem
w przypadku zaznaczenia przycisku „pacjent nie wyraża zgody na udzielenie
pomocy”

8) Optymalizacja pracy kierowników ZRM poprzez wprowadzenie nowych
notyfikacji i powiadomień np. ponaglenie o konieczności zamknięcia KZW;

9) Wprowadzenie zapotrzebowania na dodatkowe służby przez ZRM;

10) Przesyłanie dokumentacji medycznej do podmiotu leczniczego, do którego
transportowany jest pacjent - generowanie pliku PDF zawierającego
dokumenty danego pacjenta oraz przekazywanie ich w formie elektronicznej
na adres e-mail SOR;

11) Integracja Modułu ZRM z bazą danych pacjentów;
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu Analityka

1) Dostęp do aplikacji m. in. za pomocą kart mikroprocesorowych (np. e-dowód);

2) Moduł posiada dostęp do dokumentacji medycznej zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami;

3) Wprowadzenie możliwości przeglądania i odczytywania powiadomień;

4) Wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy
dokumentów do modyfikacji;

5) Wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy
dokumentów zmodyfikowanych;

6) Wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy
pojazdów ;

7) Wprowadzenie możliwości przeglądania wyposażenia przypisanego do
pojazdu;
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Rozszerzenie funkcjonalności modułu Administratora
1) Zmiana sposobu wprowadzania części danych dotyczących użytkowników, oraz dodanie

walidacji danych np. automatyczne generowanie kodu dyspozytora oraz kodu
użytkownika PZŁ;

2) Wprowadzenie pól dotyczących doskonalenia zawodowego wraz z określeniem daty
rozpoczęcia i zakończenia okresy edukacyjnego;

3) Dodanie nowych uprawnień, ról;

4) Dodanie nowych słowników wraz z możliwością zarządzania;

5) Dodanie obszarów działania ZRM i LZRM;

6) Modyfikacja stanowisk dyspozytorskich (dodanie nr kolejki EACD, DDI oraz podtypu
stanowiska);

7) Dodanie listy wyposażenia przypisanego do pojazdu;

8) Modyfikacja listy pojazdów (dodanie daty ostatniego przeglądu, daty ważności badań
technicznych, terminu ważności ubezpieczenia, przebiegu).
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Obecnie realizowane przez Wykonawcę RFC

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC



RFC 1/2020/LPR Modyfikacja modułu Mapowego

Aktualizacja komponentu mapowego do nowej wersji kontrolki JAVA
IGUMM 2.2 zapewni stabilniejsze, szybsze działanie, ładniejszy wygląd.

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC



RFC 1/2020/LPR Modyfikacja modułu Mapowego

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC

Możliwość przełączenia na widok OpenStreetMap jako rozwiązanie backup-we.



RFC 2/2020/LPR – Łączność

Sekcja „Łączność” umożliwia dodawanie i edytowanie:

 Telefonów (komórkowych, stacjonarnych i satelitarnych);

 Radiotelefonów;

 Kart SIM (administrator centralny);

 Umów APN (administrator centralny);

 Umów radiowych (administrator centralny);

 Pozwoleń radiowych (administrator centralny);

 Urządzeń GPS;

Modemów do miejsce stacjonowania;

 Konsol dyspozytorskich;

 Zestawów słuchawkowych.

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC



RFC 2/2020/LPR – Łączność

Podgląd danych kontaktowych zdefiniowanych dla danego
ZRM w zakładce „Szczegóły ZRM” w module Dyspozytora

Możliwość połączenia np. z Kierownikiem ZRM używając
przycisku „Połącz”

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC



RFC 3/2020/LPR – Przepisanie bazy danych SWD PRM na Oracle

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC

Zalety:

Rozwiązanie klasy Enterprise

Zagwarantowane wsparcie producenta

Wsparcie dla języka PL/SQL

Niezawodność dzięki lepszym 
mechanizmom replikacji i backupu



RFC 4/2020/LPR – Optymalizacja stanowisk ZRM

Obecn ie  p rzygo to wywane  RFC

Dodanie typu stanowiska ZRM
 Stanowisko ZRM w MS

 Stanowisko ZRM dostępowe

Stanowisko dla Kierowników ZRM służące jedynie
dostępowi do dokumentacji medycznej

Ograniczenie ilości tworzonych stanowisk ZRM
w MS



Planowane RFC

SW D  PRM



Planowane RFC związane z PZŁ SWD PRM

P l an o wane  RFC

1) Integracja z PZŁ SWD PRM etap I

2) Integracja z PZŁ SWD PRM etap II (Pozostałe)

3) Zmiana dotycząca zgłoszeń bezgłosowych etap II - Zawiera

funkcjonalności przekazane procedurą zgłaszania nowych

funkcjonalności przez MZ

4) Modyfikacja słownika szpitali



Planowane RFC - pozostałe

P l an o wane  RFC

1) Prace rekonfiguracyjne przy PKI;

2) Migracja SWDPRM na szynę ESB;

3) Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory - etap III/IV;

4) Modyfikacje systemu wz. z przekazaniem DM do UW;

5) Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora

medycznego;

6) Dodanie sekcji monitorowania położenia GPS danego ZRM w Module

Analityka;



Planowane RFC - pozostałe

P l an o wane  RFC

7) Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji

(komunikaty);

8) Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD PRM;

9) Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do HEMS;

10) Statusy ZRM - nowe statusy oraz automatyczna ich zmiana, optymalizacja

chronologii statusów i czasów do nich przypisanych - Zawiera

funkcjonalności przekazane procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności

przez MZ;

11) Modyfikacja formatek w Module Administratora. Optymalizacja ról

i uprawnień użytkowników w SWDPRM;



Planowane RFC - pozostałe

P l an o wane  RFC

12)Modyfikacja dostępu do edycji danych medycznych w KZW/KMCR przez
analityka – dostosowanie do rozporządzenia;

13) Podpowiedź odpowiedniej służby pomocniczej w Module Dyspozytora po
lokalizacji miejsca zdarzenia;

14) Implementacja zmian w dokumentacji medycznej;

15) Optymalizacja skali bólu - Zawiera funkcjonalności przekazane
procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności przez MZ;

16) Automatyczne sprawdzanie pisowni w module ZRM - Zawiera
funkcjonalności przekazane procedurą zgłaszania nowych
funkcjonalności przez MZ;


