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Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 
Modyfikacja funkcjonalności uwzględnia zmiany przesłane pismem z Ministerstwa Zdrowia znak. 
ROR.525.4.2.2020.RB z dnia 21 stycznia 2020 r.  

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie skali 
bólu. 

 

MODUŁ 

 ZRM, Analityk. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

 Moduł ZRM Mobilny Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego, przystosowany do pracy na 

terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym  

w miejscu stacjonowania w ZRM. 

 Moduł ZRM Stacjonarny Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze 

stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

SWD 

PRM 

System Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.) 

umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego oraz powiadomień  

o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa 

medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację 

położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie 

zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji 

zadań przez zespoły ratownictwa medycznego i wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego. 

ZRM Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.). 
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KZW Karta zlecenia wyjazdu 

zespołu ratownictwa 

medycznego 

Dokumentacja medyczna, o której mowa pkt. 2 ust. 1 § 47 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 

2069). 

KMCR Karta medycznych 

czynności ratunkowych 

Dokumentacja medyczna, o której mowa pkt. 2 ust. 1 § 47 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 

2069). 

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie skali 
bólu. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 1. W przypadku zgonu pacjenta i zaznaczenia pól w KZW w obszarze Zgon – przed 
zamknięciem dokumentacji aplikacja wymaga wypełnienia skali bólu w KMCR; 

2. W przypadku wybrania w KMCR skali bólu VAS nie ma możliwości wybrania na skali –  
0 (brak bólu). 

3. W KMCR w przypadku braku konieczności oceny skali bólu nie ma możliwości wybrania: 
„Nie oceniano”.  

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Likwidacja konieczności wypełnienia skali bólu w przypadku zgonu pacjenta. 

 2 W KMCR zmiana wykresu skali VAS. 

 3 Zmiana nazwy przycisku w KMCR w obszarze skala bólu z ,,Nie do oceny” na ,,Nie 

oceniono”. 

 4 Modyfikacja automatycznego wypełnienia obszaru skali bólu poprzez zaznaczenie 

przycisku ,,Nie oceniono” oraz automatycznego wpisania określenia przyczyny jako 

,,Nieprzytomny” w przypadku pkt. skali GCS mniejszej lub równej … (?) 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 W przypadku zaznaczenia w sekcji IV KZW któregokolwiek pola w obszarze „Zgon”, 

aplikacja nie będzie wymagała wypełnienia skali bólu w KMCR. 

 2 Dodanie do wykresu skali VAS pkt. „0” oznaczającego brak bólu oraz mechanizmu 

automatycznie wpisującego wybraną wartość do opisu w KMCR. 

 3 Zmiana nazwy przycisku w KMCR w obszarze skala bólu z ,,Nie do oceny” na „Nie 

oceniono”.  

 

Z komentarzem [JC1]: do dyskusji jaka wartość GCS 
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 4 W przypadku liczby pkt. w skali GCS mniejszej lub równej … (?) system w KMCR w obszarze 

skala bólu automatycznie zaznaczy przycisk ,,Nie oceniono” i wpisze w określeniu 

przyczyny: ,,Nieprzytomny”  a następnie automatycznie doda taki wpis w pole Opis  

w KMCR. 

Ww. funkcjonalność nie powinna działać w przypadku gdy w KZW w obszarze IV Zgon 

zostanie zaznaczona którakolwiek pole. 

 5 Fakt zaznaczenia pola „Nie oceniono” powinien być odnotowywany w bazie danych wraz 

z podanym powodem nieoceniania. 

 

Z komentarzem [MK2]: j.w. 


