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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2021-01-05

Utworzenie dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.2

2021-01-11

Weryfikacja dokumentu.

Tomasz Draczyński

0.3

2021-01-11

Zgłoszenie i naniesienie uwag.

Jakub Czarski

0.4

2021-01-11

Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag.

Kamil Kolczyński

0.5

2021-01-12

Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag.

Kamil Chądzyński

0.6

2021-01-14

Naniesienie modyfikacji i weryfikacja dokumentu.

Tomasz Draczyński

0.7

2021-01-14

Weryfikacja dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.8

2021-01-14

Weryfikacja dokumentu.

Jakub Czarski

0.8

2021-01-15

Akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.8

2021-01-15

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.9

2021-01-18

Weryfikacja i zgłoszenie uwag.

Mateusz Komza

0.10

2021-01-19

Modyfikacja dokumentu i przekazanie do akceptacji.

Tomasz Draczyński

0.11

2021-01-19

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.11

2021-01-19

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.12

2021-01-19

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

1.0

2021-01-20

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag
do 26 stycznia 2021 r.

Mateusz Komza

1.1

2021-01-27

Naniesienie uwag zgłoszonych przez członków Rady ds. SWD
PRM przy KCMRM.

Tomasz Draczyński

1.2

2021-01-28

Warsztat wewnętrzny KCMRM oraz odniesienie się do uwag.

Mateusz Komza

1.2

2021-01-29

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

Mateusz Komza

1.3

2021-01-29

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

Tomasz Draczyński

1.3

2021-01-29

2.0

2021-02-01

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM.
Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak:
LPR.DKCM.07.135-1.2021
z terminem na zgłaszanie uwag
do 08 lutego 2021 r.
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest usprawnienie wprowadzania treści wpisów i wartości przez kierowników
ZRM oraz lekarzy z LZRM i SZT do dokumentacji w SWD PRM. Projekt jest realizowany na
podstawie inicjatywy zgłoszonej jako wolny wniosek przez Członków Rady ds. SWD PRM przy
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności dyktowania treści wpisów w Modułach
ZRM Mobilny i LZRM Mobilny, jako alternatywa do wpisywania jej z klawiatury ekranowej.

MODUŁ
ZRM Mobilny, LZRM Mobilny, Administrator.

PRIORYTET
2
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie

Opis

KMCR

Karta
Medycznych Dokumentacja
medyczna
indywidualna
dotycząca
Czynności
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń
Ratunkowych
zdrowotnych udzielanych przez zespół ratownictwa
medycznego, prowadzona przez dysponentów zespołów
ratownictwa medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz.U. poz. 666 ) tworzona przez kierownika
zespołu ratownictwa medycznego w dwóch egzemplarzach.

KZW

Karta
Wyjazdu

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora
medycznego
wysyłającego,
stanowiąca
potwierdzenie
dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce
Zlecenia
zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz.U. poz. 666).

LPR

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzony
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
podległy Ministrowi Zdrowia, zajmujący się w polskim systemie
Lotnicze Pogotowie
opieki zdrowotnej udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Ratunkowe
w ramach ratownictwa medycznego, w tym wykonywaniem
medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywaniem
lotniczego transportu sanitarnego.

LZRM

Lotniczy
Ratownictwa
Medycznego

Zespół Lotniczy zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art.
37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.).

Moduł Administrator

Moduł LZRM Mobilny

Aplikacja umożliwiająca administrację
definiowania sił i środków w Systemie.

SWM

PRM

oraz

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla lotniczego
zespołu ratownictwa medycznego, przystosowany do pracy na
terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym
w miejscu stacjonowania w ZRM.
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Moduł ZRM Mobilny

SZT

ZRM

SWD
PRM

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla naziemnego
zespołu ratownictwa medycznego, przystosowany do pracy na
terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym
w miejscu stacjonowania w ZRM.

Samolotowy Zespół
Transportowy

Samolotowy zespół transportowy zespół transportowy
w strukturze LPR realizujący lotniczy transport sanitarny
i medyczne czynności ratunkowe.

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 2019 r. poz. 993 z późn. zm).

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 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.
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie funkcjonalności dyktowania treści wpisów w Modułach
ZRM Mobilny oraz LZRM Mobilny, jako alternatywa do wpisywania jej z klawiatury ekranowej.
STAN PRZED ZMIANĄ
Obecnie jedyna możliwość wypełnienia treścią edytowalnych pól w Modułach ZRM Mobilny oraz
LZRM Mobilny jest poprzez wpisanie jej odręcznie z klawiatury ekranowej lub podłączonej do
urządzenia.
OPIS MODYFIKACJI
NR
Opis
1
Użytkownik SWD PRM podczas pracy na urządzeniu mobilnym w Modułach ZRM Mobilny
oraz LZRM Mobilny będzie miał możliwość użycia funkcji dyktowania treści wpisywanych
w edytowalne okna jako alternatywa wpisywania tej treści z klawiatury ekranowej.
Funkcjonalność będzie działała w każdym edytowalnym oknie możliwym do uzupełnienia
zarówno w KZW jak i KMCR.
Wprowadzenie możliwości aktywacji i dezaktywacji opisywanej funkcjonalności przez
użytkowników z uprawnieniami Administrator Dysponenta, Administratora Wojewódzkiego
i Administratora Centralnego.
Po wdrożeniu na środowisko produkcyjne, funkcjonalność będzie domyślnie ustawiona jako
nieaktywna.
OCZEKIWANY REZULTAT
NR
Opis
1
Użytkownik podczas pracy w Module Mobilny ZRM może poprzez dotknięcie edytowalnego
pola, wywołać pojawienie się klawiatury ekranowej (dotychczas działająca funkcja). Na
zmodyfikowanej klawiaturze ekranowej prezentuje się dodatkowy przycisk z ikoną
mikrofonu – przycisk ten służy do uruchamiania funkcji dyktowania głosem.
Po uruchomieniu funkcji dyktowania głosem, na ekranie obok okna z wpisywaną treścią
pojawi się okno z obrazkiem przedstawiającym mikrofon i wskaźnikiem odbieranego
dźwięku zmieniającym się w zależności od jego natężenia.
Użytkownik może za pomocą głosu dyktować treść uwzględniając znaki specjalne.
Funkcja dyktowania głosem pozostaje aktywna dopóki odbierany jest dźwięk plus
dodatkowo 5 sekund po ustaniu dyktowania. Czas aktywności funkcji dyktowania głosem
jest parametrem systemowym modyfikowalnym w Module Administrator dla użytkownika
z rolą administrator centralny.
Użytkownik ma możliwość wcześniejszego zakończenia dyktowania poprzez naciśnięcie
ikony mikrofonu. W trakcie wprowadzania za pomocą głosu użytkownik w każdej chwili
może dodatkowo edytować wprowadzoną przez system treść za pomocą klawiatury
ekranowej.

6

Specyfikacji modyfikacji: 02/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.0

Po zakończeniu dyktowania, okno z ikoną mikrofonu i wskaźnikiem natężenia dźwięku
samoczynnie zamyka się. Istnieje również możliwość ręcznego zamknięcia okna za pomocą
przycisku ze znakiem „x”.
W Module Administrator znajduje się parametr systemowy na wpisanie wartości liczbowej
(w sekundach) określającej: „długość aktywności funkcji dyktowania głosem po ustaniu
dyktowania”.
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