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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

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

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest dodanie długości i szerokości geograficznych do widoku zgłoszeń  
w raportach swobodnych w SpagoBI. 

 

MODUŁ 

 Raportowy. 

 

PRIORYTET 

 1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

 Miejsce zdarzenia Miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego 
skutki. 

 Moduł Raportowy Aplikacja umożliwiająca generowanie raportów 
predefiniowanych i swobodnych 

 Raport Zwięzłe sprawozdanie na podstawie danych predefiniowanych 
przez użytkownika 

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) 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. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego modułu 
SWD PRM 

 Zdarzenie Zgłoszenie, do którego jest zadysponowany zespół ratownictwa 
medycznego przez dyspozytora wysyłającego. 

 Zgłoszenie Zainicjonowana rozmowa telefoniczna lub zgłoszenie 
bezgłosowe przez pacjenta, osobę wzywającą lub instytucję 
przesyłająca zgłoszenie bezgłosowe. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie długości i szerokości geograficznych do widoku zgłoszeń  
w raportach swobodnych w SpagoBI. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie współrzędne geograficzne zdarzenia zapisywane są w formie binarnej i nie są 
udostępniane użytkownikowi w SpagoBI. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie do widoku zgłoszeń w raportach swobodnych w SpagoBI: 

1) długości geograficznej w stopniach dziesiętnych (SD); 

2) szerokości geograficznej w stopniach dziesiętnych (SD). 

Współrzędne geograficzne powinny być transkodyfikowane z wartości binarnej 

zapisanych współrzędnych geograficznych danego zdarzenia i zmieniać się dynamicznie 

w przypadku zmiany wartości binarnej w innych modułach. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania raportu swobodnego i dodania do 
niego współrzędnych geograficznych miejsca zdarzenia w formie stopni dziesiętnych. 
 

 

 


