Specyfikacja Modyfikacji
RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM

Optymalizacja Modułu ZRM
Wersja specyfikacji: 2.0
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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2020-05-06

Utworzenie dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.2

2020-05-06

Modyfikacja dokumentu.

Jakub Czarski

0.3

2020-05-06

Modyfikacja dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.4

2020-05-07

Modyfikacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.4

2020-05-08

Weryfikacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.5

2020-05-13

Modyfikacja i przekazanie do weryfikacji.

Mateusz Komza

0.6

2020-05-13

Modyfikacja dokumentu zgodnie
z ustaleniami na warsztacie wewnętrznym
KCMRM.

Kamil Chądzyński

0.6

2020-05-13

Przekazanie dokumentu do Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM
z terminem zgłaszania uwag do
20 maja 2020 r.

Mateusz Komza

0.7

2020-05-26

Scalenie dokumentów i naniesienie
komentarzy zgłoszonych przez członków
Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Kamil Kolczyński

2020-05-27

Omówienie zgłoszonych uwag
i uzgodnienie zakresu zmian podczas
IV Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy
KCMRM.

Mateusz Komza

0.7

2020-05-27

Modyfikacja dokumentu w zakresie
uzgodnionym podczas IV Posiedzenia Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM

Jakub Czarski

0.8

2020-05-27

Akceptacja dokumentu przez Radę
ds. SWD PRM przy KCMRM.

n.d.

1.0

2020-06-01

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez
Ministerstwo Zdrowia przy piśmie znak:
LPR.DKCM.07.516-1.2020
z terminem na zgłaszanie uwag
do 08 czerwca 2020 r.

Mateusz Komza

1.1

2020-06-05

Akceptacja dokumentu mailem na roboczo
z dnia 5 czerwca 2020 roku przez
Ministerstwo Zdrowia.

Anna Karman

2.0

2020-06-09

Przekazanie FWZ 14/2020 do Wykonawcy.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-06-13

Akceptacja dokumentu przez Departament
Ratownictwa Medycznego i Obronności
Ministerstwa Zdrowia pismem z dnia

Jan Gessek

0.7
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13 czerwca 2020 roku, znak:
ROR.525.4.3.2020.RB.
2.0

2020-06-17

Przekazanie wyceny przez Wykonawcę.

Jakub Dąbek

2.0

2020-06-25

Warsztat z Wykonawcą – omówienie
wyceny.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-07-07

Przekazanie zmodyfikowanej wyceny.

Wojciech Płoszczonka
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest wprowadzenie zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ, skalowania
czcionki, sprawdzania pisowni, oraz trybu nocnego w Module ZRM w celu optymalizacji pracy na
tablecie medycznym, dodanie w KMCR nowego obszaru ,,Dane do kontaktu”.
MODUŁ
Administratora, ZRM.
PRIORYTET
1

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót

Użyte pojęcie

KMCR Karta Medycznych
Czynności Ratunkowych

Opis
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.

Moduł Administratora

Aplikacja umożliwiająca administrację SWD PRM oraz
definiowania sił i środków w Systemie.

Moduł Dyspozytora

Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń
i zdarzeń przez dyspozytora.

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 ZRM.

Moduł ZRM Stacjonarny

Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze
stacjonarnym w miejscu stacjonowania ZRM.
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NFZ

Narodowy Fundusz
Zdrowia

Państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na
podstawie nadanego statutu.

OW
NFZ

Oddział Wojewódzki
Narodowego Fundusz
Zdrowia

Jednostka organizacyjna funkcjonująca
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent

Osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub
korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę
wykonującą zawód medyczny - zgodnie z art. 3 pkt 1 ust.
4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. z 2019 poz. 1127, 1128, 1590,
1655, 1696).

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 2020 r. poz. 882) 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.

TERYT

Krajowy Rejestr
Urzędowy Podziału
Terytorialnego Kraju

Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony
przez Główny Urząd Statystyczny.

Użytkownik

Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego
modułu SWD PRM.

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 2020 r. poz. 882).

ZRM
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmian jest wprowadzenie zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ, skalowania
czcionki, sprawdzania pisowni oraz trybu nocnego w Module ZRM w celu optymalizacji pracy na
tablecie medycznym. Dodanie nowego obszaru w KMCR z możliwością wpisania danych
kontaktowych osoby, która została wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do
pozyskiwania informacji nt. jego stanu zdrowia.
STAN PRZED ZMIANĄ
1. Obecnie w Module ZRM czcionka nie skaluje się do rozdzielczości ekranu tabletu mobilnego,
co powoduje problemy z odczytaniem opisów pól, przycisków, komunikatów/powiadomień
oraz treści dokumentacji medycznej.
2. Moduł ZRM nie posiada sprawdzania pisowni w polach, w których Kierownik ZRM wpisuje
dowolne treści, co powoduje błędy, które często uniemożliwiają jasne zinterpretowania
wpisów dokonanych przez Kierownika ZRM.
3. Moduł ZRM nie posiada walidacji pola, w którym wpisywany jest identyfikator NFZ oraz
brakuje jasno określonego formatu jego wprowadzania, co utrudnia lub może powodować
błędy podczas sprawozdawczości świadczeń do OW NFZ.
4. Obecnie w Module ZRM Mobilny nie ma dedykowanego obszaru, w którym Kierownik ZRM
może wpisać dane kontaktowe wskazane przez pacjenta lub osobę upoważnioną do
pozyskiwania informacji nt. jego stanu zdrowia.
OPIS MODYFIKACJI
NR
Opis
1
Wprowadzenie dynamicznego skalowania czcionki w Module ZRM zależnej od ustawionej
rozdzielczości na danym urządzeniu.
Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej funkcji w razie problemów
z wydajnością sprzętową.
2
Wprowadzenie czterostopniowego skalowania czcionki w Module ZRM na danym
urządzeniu, niezależnego od dynamicznego skalowania. Dostępne do wyboru będą
możliwości ręcznego skalowania czcionki wg. rozmiarów: Mała, Średnia (standardowa),
Duża, Największa.
3
Wprowadzenie funkcjonalności sprawdzania pisowni w polach wolnych do wpisywania
w Module ZRM. Funkcjonalność powinna działać na zasadzie spellcheck’a, podpowiadając
poprawne słowo. Użytkownik będzie posiadał możliwość dodawania oraz edycji słów
zdefiniowanych w lokalnym słowniku. Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej
funkcji w razie problemów z wydajnością sprzętową.
4
Utworzenie słownika Oddziałów NFZ w Module Administratora zawierającego pola:
1) Id;
2) Aktywny - checkbox;
3) Kod OW NFZ – maksymalnie 15 znaków;
4) Nazwa OW NFZ – maksymalnie 200 znaków;
5) Województwo OW NFZ TERYT – 2 cyfry;
6) Województwo OW NFZ – maksymalnie 50 znaków;
7) Adres OW NFZ;
8) Data modyfikacji – data w formacie DD-MM-RRRR;
9) Data wycofania – data w formacie DD-MM-RRRR.
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Obecnie istniejący mechanizm aktualizacji oraz edycji słowników w Module
Administratora zostaje bez zmian i będzie również dotyczyć nowego słownika.
5
Zesłownikowanie pola Sekcji V KMCR: „Identyfikator NFZ” dodając listę rozwijalną
połączoną ze słownikiem oddziałów NFZ zdefiniowanym w Module Administratora oraz
możliwością wybrania wartości „Brak danych” w przypadku gdy nie da się ustalić
identyfikatora OW NFZ.
6
Wprowadzenie walidacji wybrania identyfikatora NFZ w Sekcji V KMCR.
Walidacja nie będzie stosowana w przypadku pacjenta NN.
7
Wprowadzenie możliwości ustawienia trybu nocnego w Module ZRM.
8
Dodanie w KMCR nowego obszaru o nazwie: ,,Dane do kontaktu”, który będzie zawierał
następujące pola:
1) Imię i nazwisko;
2) Numer telefonu do osoby kontaktowej (z dostępną klawiaturą cyfrową);
3) Zesłownikowane pole z określeniem wzywającego (podobne jak w Module
Dyspozytora) wraz z polem edytowalnym w przypadku wybrania „Inne” – max. 50
znaków;
4) Edytowalne pole ,,Dodatkowy opis”, w które można wpisać dowolną treść, max.
50 znaków.
5) Przycisk o nazwie: „Nie ustalono danych do kontaktu”.
Przycisk o nazwie: „Brak konieczności uzupełnienia”.
OCZEKIWANY REZULTAT
NR
Opis
1
Czcionka w Module ZRM będzie się dynamicznie skalować do rozdzielczości urządzenia.
Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej funkcji w razie problemów
z wydajnością sprzętową.
2
Użytkownik będzie miał możliwość czterostopniowej zmiany czcionki w Module ZRM na
danym urządzeniu, niezależnego od dynamicznego skalowania czcionki. Dostępne do
wyboru będą możliwości ręcznego skalowania czcionki wg. rozmiarów: Mała, Średnia
(standardowa), Duża, Największa.
3
Dane wprowadzane w Module ZRM będą sprawdzane pod kątem pisowni za pomocą
zaimplementowanego słownika pisowni. Wyrazy niepoprawnie wpisane będą się
wyróżniać (podkreślać), a użytkownik będzie mógł wybrać poprawny wyraz
z podpowiedzi.
Powinna być również możliwość dodania nowych wyrazów do lokalnego słownika oraz
edycja już istniejących pozycji w słowniku.
Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia funkcji sprawdzania pisowni w razie
problemów z wydajnością sprzętową.
4
Użytkownik wypełniający dane pacjenta w Sekcji V KMCR ma dostęp do zdefiniowanego
w Module Administratora słownika OW NFZ w formie listy rozwijalnej identyfikatorów
NFZ. Wprowadzona zostanie również walidacja wybrania Identyfikatora NFZ, z wyjątkiem
pacjenta NN.
5
Użytkownik będzie miał możliwość ręcznego włączenia lub wyłączenia trybu nocnego
w Module ZRM.
6
Wpis dokonany w polach nowoutworzonego obszaru „Dane do kontaktu”, o których
mowa w pkt. 8 Opisu modyfikacji powinien zostać automatycznie skopiowany do pola Opis
w KMCR w formie: „Osoba do kontaktu:” określenie wzywającego wybrane ze słownika
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lub wpisane odręcznie np. SYN, IMIĘ, NAZWISKO (duże litery), nr telefonu (duże litery):
XXXXXXXXX, wpis z pola ,,Dodatkowy opis” jeśli został dokonany.
Wpis powinien być zawsze dodawany na końcu pola z możliwością jego usunięcia lub
modyfikacji.
Wypełnienie wszystkich pól powinno być obowiązkowe z walidacją przy próbie wydruku
dokumentu lub jego zamknięcia. W przypadku negatywnego skutku walidacji powinien
pojawić się komunikat o konieczności uzupełnienia obszaru: ,,Dane kontaktowe”.
W sytuacji zaznaczenia ww. przycisków system nie powinien wymagać wypełnienia
pozostałych pól i w przypadku zaznaczenia właściwego przycisku w polu Opis powinien
dodać się wpis: „Dane do kontaktu: ,,Nie ustalono danych do kontaktu” lub ,,Brak
konieczności uzupełnienia””.
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