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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie 
nawigacji używanej w Module Mobilnym ZRM. 

 

MODUŁ 

 ZRM 

 

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. 3 pkt 

10 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 

Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna 

prowadzona przez dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego tworzona przez dyspozytora medycznego, 

stanowiąca potwierdzenie dyspozycji wyjazdu zespołu 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127  

z późn. zm.). 

KMCR Karta medycznych 

czynności ratunkowych 

Jest to indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta 

korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

zespół ratownictwa medycznego, prowadzona przez 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1127 z późn. zm.), wystawiana przez kierownika zespołu 

ratownictwa medycznego w dwóch egzemplarzach.  

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w uruchamianiu 
nawigacji używanej w Module Mobilnym ZRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 1. W przypadku gdy kierownik ZRM chce użyć nawigacji w Module Mobilnym ZRM jest on 
zobowiązany najpierw ją uruchomić poprzez ręczne wygenerowanie takiego procesu – 
naciskając przycisk „URUCHOM”, w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM. 

2. W przypadku otrzymania zlecenia wyjazdu gdy kierownik ZRM, chce użyć nawigacji do 
miejsca zdarzenia musi nacisnąć przycisk „Nawiguj” w KZW. 
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    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Likwidacja konieczności ręcznego uruchomienia nawigacji w Module Mobilny ZRM. 

Nawigacja powinna uruchamiać się automatycznie po zalogowaniu się kierownika ZRM do 

SWD PRM. 

 2 Automatyczne pobranie danych dotyczących miejsca zdarzenia i automatyczne 

uruchomienie się procesu nawigacji w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 W przypadku gdy kierownik ZRM zaloguje się do Modułu Mobilny ZRM automatycznie 

powinna uruchamiać/załadować się mapa w nawigacji, podkład mapowy tj. jego widok 

powinien być od razu dostępny w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM. 

 2 W przypadku otrzymania zlecenia wyjazdu dane dotyczące miejsca zdarzenia powinny 

zostać automatycznie pobrane do mapy w nawigacji i powinna zostać od razu wyznaczona 

najszybsza trasa dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia. 

 

W chwili gdy dane dotyczące miejsca zdarzenia zostaną zmienione przez dyspozytora 

medycznego w trakcie już realizowanego zlecenia wyjazdu, to zostaną one automatycznie 

pobrane do nawigacji i trasa dojazdu zostanie automatycznie zaktualizowana. 

 

 

 

 

 

 

 


