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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-01-08 Utworzenie dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.2 2021-01-11 Modyfikacja dokumentu, dodanie części radiowej. Kamil Chądzyński 

0.3 2021-01-11 Naniesienie uwag. Jakub Czarski 

0.4 2021-01-12 Naniesienie uwag. Kamil Kolczyński 

0.5 2021-01-13 Modyfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.6 2021-01-14 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.6 2021-01-14 Weryfikacja dokumentu. Jakub Czarski 

0.8 2021-01-15 Weryfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.9 2021-01-15 Modyfikacja dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.9 2021-01-15 Akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.9 2021-01-15 Weryfikacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.10 2021-01-18 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.11 2021-01-19 
Modyfikacja dokumentu zgodnie z przekazanymi 

uwagami. 
Kamil Chądzyński 

0.12 2021-01-19 
Modyfikacja dokumentu zgodnie z przekazanymi 

uwagami. 
Tomasz Draczyński 

0.13 2021-01-19 Weryfikacja modyfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.13 2021-01-19 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.14 2021-01-20 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 
Akceptacja dokumentu przez Członków Rady  

ds. SWD PRM przy KCMRM. 
n.d. 

2.0 2021-02-01 

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. 

Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i poprawę ergonomii pracy użytkowników. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Wprowadzenie zmian mających na celu poprawę ergonomii pracy użytkowników Modułu 
Dyspozytor oraz CO LPR. Optymalizacja zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów 
medycznych.  
Rozszerzenie uprawnień użytkowników z rolą Analityk. Modyfikacja pól dotyczących 
radiotelefonów w Module Administrator. 

 

MODUŁ 

 Mobilny ZRM, Stacjonarny ZRM, Dyspozytor, Administrator, Analityk, CO LPR, LZRM. 

 

PRIORYTET 

 2 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

GDM 
Główny Dyspozytor 

Medyczny 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.), do zadań 

której należy między innymi koordynowanie 

funkcjonowania dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza 

zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych oraz 

udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych 

informacji i merytorycznej pomocy, bieżąca analiza 

optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa 

medycznego, a także obsługa zgłoszeń bez połączenia 

telefonicznego lub przekazanych z innej dyspozytorni 

medycznej. 

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). 

KM 

Karta medyczna lotniczego 

zespołu ratownictwa 

medycznego/samolotowego 

zespołu transportowego 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez LZRM/SZT, prowadzona 

przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z art. 24 ust. 

1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524  

z późn. zm.), tworzona przez lekarza LZRM/SZT. 

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). 

LZRM 
Lotniczy Zespół 

Ratownictwa Medycznego 

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 Administratora 
Aplikacja umożliwiająca administrację SWM PRM oraz 

definiowania sił i środków w Systemie. 

 Moduł Dyspozytora 
Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora medycznego. 
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 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. 

PPM Prawy przycisk myszy  

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 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. 

SZT 
Samolotowy Zespół 

Transportowy 

Samolotowy zespół transportowy zespół transportowy  

w strukturze LPR realizujący lotniczy transport sanitarny  

i medyczne czynności ratunkowe. 

ZGDM 
Zastępca Głównego 

Dyspozytora Medycznego 

Dyspozytor medyczny realizujący zadania, o których mowa 

w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 993 z  późn. zm.), zlecone przez dyspozytora głównego. 

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 2020 r. poz. 882 z  późn. 

zm.). 

 Zgłoszenie 

Zainicjonowana rozmowa telefoniczna lub zgłoszenie 

bezgłosowe przez pacjenta, osobę wzywającą lub instytucję 

przesyłająca zgłoszenie bezgłosowe. 

 

 

 

 



                                                    Specyfikacja modyfikacji: 03/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.0                                    

 
6 

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

  
1) Dodanie w Modułach Dyspozytor oraz CO LPR możliwości  kasowania notyfikacji: 

a) wszystkich za pomocą przycisku lub kombinacją klawiszy CTRL+A i menu 
kontekstowego ppm, 

b) wybranych za pomocą CTRL wybranych elementów i menu kontekstowego 
ppm, 

c) wybranych z zakresu od - do przytrzymując klawisz SHIFT i menu kontekstowego 
ppm. 

2) Wprowadzenie w Modułach Dyspozytor i CO LPR funkcjonalności polegającej na 
zamykaniu okien aplikacji za pomocą przycisku „Esc” na klawiaturze, funkcjonalność 
analogiczna do zamknięcia okna „X”. 

3) Modyfikacja sekcji „Przekierowanie pacjenta” w Module Mobilny ZRM i LZRM. 
4) Modyfikacja sekcji „Badanie” w Module Mobilny ZRM i LZRM poprzez dodanie 

przycisków „LO” oraz „HI” przy edytowalnym oknie z miejscem na wpisanie wartości 
pomiaru glikemii. 

5) Optymalizacja zbierania wywiadu przez użytkownika w Module Dyspozytor. 
6) Modyfikacja formatki „Miejsca Stacjonowania” w Module Administrator. 
7) Optymalizacja funkcjonalności „karnego wylogowania” dla roli Główny Dyspozytor 

Medyczny i Zastępca Głównego Dyspozytora Medycznego. 
8) Modyfikacja formatki „Pojazd” w Module Administrator. 
9) Dodanie możliwości edycji danych testów antygenowych SarsCoV-2 w Module Analityk. 
10) Modyfikacja przypisywania ID radiotelefonów w Module Administrator. 
11) Modyfikacja formatu daty i godziny w określonych polach w Modułach Mobilny ZRM i 

Stacjonarny ZRM poprzez dodanie pola na wpisanie sekund. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

  
1) Brak przycisku do zbiorczego usuwania notyfikacji w Modułach Dyspozytor i CO LPR. 
2) Brak możliwości zamknięcia okien aplikacji w Modułach Dyspozytor i CO LPR za pomocą 

klawisza na klawiaturze. 
3) W KMCR w sekcji „Przekierowanie pacjenta”, w zakładce POZ znajduje się błędny wpis 

„Powód przekierowania do POZ”. 
4) W sekcji „Badanie” w KMCR nie ma możliwości wprowadzenia informacji o wyniku 

pomiaru glikemii wykraczającym poza skalę posiadanego przez ZRM glukometru. 
5) W Module Dyspozytor podczas wprowadzania wywiadu medycznego część treści 

wpisywanych automatycznie w sekcję „Wywiad medyczny” jest niespójna i powoduje 
zmniejszenie przejrzystości wprowadzonego tekstu. 

6) W formatce „Miejsca stacjonowania” brakuje pola „Ulica dla PZŁ”. 
7) Główny Dyspozytor Medyczny i Zastępca Głównego Dyspozytora Medycznego podczas 

wprowadzania danych do raportów są czasami wylogowywani karnie z obsługi co 
utrudnia pracę GDM i ZGDM. 

8) Pojazdy ze statusem „wycofany” są prezentowane w liście pojazdów jako pojazdy ze 
zbliżającym lub przekroczonym terminem ważności badań technicznych. 

9) Użytkownicy z uprawnieniami Analityk nie mają możliwości edycji danych błędnie 
wprowadzonych przez kierowników ZRM w zakresie testów antygenowych SarsCoV-2. 
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10) Brak możliwości modyfikacji zakresów radiowych, brak możliwości przypisania 
radiostacji do konkretnych zasobów, brak możliwości tworzenia grup radiowych. 

11) Brak możliwości wpisania sekund w określonych polach Modułów Mobilny ZRM  
i Stacjonarny ZRM. 
 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie w Module Dyspozytor oraz CO LPR przycisku „Usuń wszystkie 

notyfikacje”. 

 2 Wprowadzenie funkcjonalności zamykania okien za pomocą klawisza „Esc”. 

 3 W KMCR w sekcji „Przekierowanie pacjenta”, w zakładce „POZ” usunięcie błędnego 

zapisu „Powód przekierowania do POZ” i zamieszczenie poprawnego zapisu: „Powód 

przekierowania do PRM”. 

 4 W sekcji „Badanie” w KMCR oraz KM, na wysokości edytowalnych okien z miejscem na 

wpisanie wartości glikemii, umieszczenie przycisków „LO” oraz „HI”. 

 

  
 5 W przypadku gdy dyspozytor medyczny w sekcji „Wywiad medyczny” wybiera  

w pytaniu: „Czy jest przytomny? – TAK”, a następnie w pytaniu: „Czy oddycha? – TAK”,  

i w kolejnym pytaniu: „Czy oddycha inaczej niż zwykle? – TAK”  w wywiadzie medycznym 

uzyskujemy zapis: 

- "przytomny, oddycha, oddycha inaczej niż zwykle". 

Wpis w wywiadzie medycznym należy zmienić w taki sposób, aby po wybraniu takiej 

sekwencji odpowiedzi na pytania jak powyżej, uzyskać następującą treść: -  "przytomny, 

oddycha inaczej niż zwykle”. 

 6 W przypadku gdy Dyspozytor Medyczny w sekcji Wywiad medyczny wybiera w pytaniu Czy 

jest przytomny? – TAK, a następnie Czy oddycha? – TAK, i w kolejnym pytaniu Czy oddycha 

inaczej niż zwykle? - NIE  w wywiadzie medycznym uzyskujemy zapis: 

- "przytomny, oddycha, nie oddycha inaczej niż zwykle". 

Wpis w wywiadzie medycznym należy zmienić w taki sposób, aby po wybraniu takiej 

sekwencji odpowiedzi na pytania jak powyżej, uzyskać następującą treść - "przytomny, 

oddycha". 

 7 Optymalizacja działania formatki zdarzenia w przypadku wybrania powodu wezwania: 

„Nagłe zatrzymanie krążenia”.  
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 8 W Module Administrator w formatce „Miejsce stacjonowania” dodanie pola: „Ulica dla 

PZŁ” umożliwiającego wprowadzenie nazwy ulicy składającej się z maksymalnie  

21 znaków. Pole powinno być edytowalne jedynie przez administratora centralnego.  

 

Modyfikacji powinien ulec również mechanizm przekazywania danych do CKT, aby 

uwzględniał przekazywanie danych ww. pola na zasadach analogicznych dla pola 

„Miejscowość dla PZŁ”. 

 9 Optymalizacja funkcjonalności karnego wylogowania polegająca na uzależnieniu działania 

tej funkcjonalności od statusu suwaka „przyjmujący” niezależnie od roli jaką pełni dany 

dyspozytor.  

W przypadku wybrania suwaka „przyjmujący” na „TAK” (kolor zielony) funkcjonalność 

karnego wylogowania będzie aktywna. W przypadku wybrania suwaka „przyjmujący” na 

„NIE” funkcjonalność będzie nieaktywna.  

 10 Likwidacja funkcjonalności polegającej na wyróżnieniu za pomocą koloru żółtego lub 

czerwonego pojazdów ze zbliżającym się lub przekroczonym terminem badań 

technicznych dla pojazdów ze statusem „wycofany”. 

 11 W module Analityk umożliwienie edycji danych w zakresie testów antygenowych SarsCoV-

2 przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. 

 12 W Module Administratora należy zmodyfikować funkcjonalność definiowania zakresów 

systemów radiowych. 

Po zmianie zakres systemów radiowych powinien być definiowany z wyborem Trybu 

radiotelefonu: 

1) „Tryb cyfrowy”; 

2) „Tryb analogowy”. 

i wyborem czy zakres dotyczy Konsoli Dyspozytorskiej (po oznaczeniu tej opcji tryb 

radiotelefonu można określić tylko jako cyfrowy), oraz początku zakresu i końca zakresu. 

Funkcjonalności dotyczące walidacji wpisywanych zakresów powinny pozostać bez zmian. 

 

Pozwoli to na zdefiniowanie dwóch puli ID radiotelefonów w Module Administratora, puli 

cyfrowej i puli analogowej dla całego kraju. System będzie przydzielał kolejne ID 

radiotelefonu z danej puli niezależnie od lokalizacji czy Podmiotu.  

 

Wybór puli z jakiej pochodzi dane ID radiotelefonu będzie zależny od zaznaczenia Trybu 

radiotelefonu w formatce „Radiotelefon”. 

 

Dodatkowo będzie możliwość określenia puli zakresu ID w sieci radiowej dla Konsol 

Dyspozytorskich. 

 13 W Module Administratora w formatce „Radiotelefon” oraz na „Liście radiotelefonów” 

należy dodać pole informujące o tym do jakiego zasobu „przypięty” jest dany radiotelefon. 

 

W przypadku gdy dany radiotelefon nie jest „przypięty” do żadnego zasobu pole powinno 

pozostawać puste. 

 14 Podczas dodawania radiotelefonu do wybranego zasobu np. ZRM, dany radiotelefon 

powinien identyfikować się numerem ID radiotelefonu. 
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 15 W Module Administratora w formatce „Radiotelefon” należy dodać nowe pole „Typ 

Podmiotu:”. Pole będzie zawierać listę rozwijalną z możliwością wyboru typu podmiotu  

w zależności od uprawnienia: 

1) Administrator dysponenta: 

a) Podmiot (domyślnie ustawione na wartość Podmiot – bez możliwości 

zmiany); 

2) Administrator wojewódzki: 

a) Podmiot, 

b) Szpital. 

3) Administrator centralny: 

a) Podmiot, 

b) Szpital. 

 

Należy zmodyfikować istniejące pole „Podmiot” zmieniając nazwę na „Nazwa Podmiotu:” 

w którym będą wyświetlane wartości w zależności od wyboru w polu „Typ podmiotu”: 

1) jeśli w polu „Typ podmiotu” wybrano – „Podmiot” - to w polu „Nazwa podmiotu:” 

można z listy rozwijalnej wybrać „Podmiot” w zależności od uprawnień1; 

2) jeśli w polu „Typ podmiotu” wybrano – „Szpital” - w polu „Nazwa podmiotu:” 

można z listy rozwijalnej wybrać „Szpital” ze słownika szpitali w zależności od 

uprawnień1. 

 

Należy dodać nowe pole „Dodatkowy opis:” w którym będzie możliwość dodania 

dodatkowego opisu określającego przynależność danego radiotelefonu np. „Dyżurka 

pielęgniarek w IP” lub „Koordynator wojewódzki” itp. Pole dodatkowy opis nie będzie 

polem obowiązkowym. 

 16 W Module Administratora w sekcji „Łączność” należy dodać nową zakładkę „Grupy 

radiowe”.  

Administrator centralny powinien mieć możliwość utworzenia grupy radiowej  

z przypisanymi do niej danymi: 

1) ID grupy radiowej: (id grupy nadawane automatycznie z puli cyfrowej ze 

zdefiniowanego zakresu systemów radiowych); 

2) Nazwa grupy radiowej: (pole tekstowe do wpisania nazwy grupy radiowej); 

3) Dyspozytornia medyczna: (pole z możliwością wyboru z listy rozwijalnej, 

wyświetlane wartości w zależności od uprawnienia); 

4) Obszar dysponowania: (pole z możliwością wyboru z listy rozwijalnej, 

wyświetlane wartości w zależności od uprawnienia, możliwość wyboru jednego 

lub kilku); 

5) Status operacyjny: (z terminami aktywności). 

 

Administrator centralny oraz wojewódzki powinien mieć możliwość dodawania, usuwania 

i modyfikowania elementów z  jakich składa się dana grupa radiowa.  

                                                           
1 administrator centralny – wszystkie podmioty i szpitale w systemie 
administrator wojewódzki – podmioty i szpitale w ramach województwa 
administrator dysponenta – domyślnie uzupełniony swój podmiot 
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Do każdej grupy radiowej powinna być możliwość przypisania ZRM, miejsc stacjonowania, 

pojazdów, Podmiotów, szpitali itd., wszystkich elementów/zasobów w które wykorzystują 

radiotelefony. Dodatkowo te same elementy/zasoby mogą występować w kilku grupach 

jednocześnie. 

Pozwoli to na ewidencjonowanie elementów z jakich składa się grupa radiowa bez 

konieczności prowadzenia dodatkowej dokumentacji poza SWD PRM. 

 17 W Module Administratora należy zmienić możliwość przypisania radiotelefonu 

przewoźnego. Użytkownik powinien mieć możliwość przypisania jednego radiotelefonu 

przewoźnego do pojazdu, funkcjonalność analogiczna jak przypisywanie radiotelefonu 

bazowego do miejsca stacjonowania.  

 

Natomiast możliwość przypisania radiotelefonu przewoźnego do ZRM powinna zostać 

usunięta. W związku z tym należy przebudować obecną funkcjonalność dodawania 

radiotelefonu do ZRM tak, aby domyślnie był wskazywany rodzaj radiotelefonu: „Radio 

nasobne”. 

 18 W Module Administratora w sekcji „Łączność” w formatce „Konsola dyspozytorska” 

należy dodać nowe pole: „Numer ID w sieci radiowej:” – pole będzie zawierać numer ID 

Konsoli Dyspozytorskiej w sieci radiowej. 

Numer ID w sieci radiowej dla Konsoli Dyspozytorskiej będzie nadawany automatycznie 

na podstawie zdefiniowanego zakresu systemów radiowych. 

Administrator centralny powinien mieć możliwość edycji pola: 

1) „Numer ID w sieci radiowej:”; 

2) „Numer S/N:”; 

3) „Kod konsoli dyspozytorskiej:”. 

Podczas próby wpisania w pole „Numer ID” w sieci radiowej wartości, która już występuje 

w systemie będzie skutkować pojawieniem się komunikatu z informacją, że Konsola 

Dyspozytorska o tym Numerze ID w sieci radiowej już istnieje  

w systemie, i nie będzie możliwości zatwierdzenia zmian.  

W momencie wdrożenia produkcyjnego wykonawca powinien uzupełnić pole „Numer ID 

w sieci radiowej:” przydzielając kolejne ID do każdej istniejącej Konsoli Dyspozytorskiej ze 

zdefiniowanej puli zakresu systemów radiowych. 

 19 Zmodyfikowanie mechanizmu wymiany danych między SWD PRM a CKT LDAP w zakresie 

radiotelefonów przypisanych do szpitali oraz grup radiowych. 

 20 Dla następujących pól związanych z czasami obsługi wyjazdu zostanie dodane dodatkowe 

pole wyświetlające zapisane w bazie sekundy (wyświetlany format daty i godziny będzie 

zgodny z następującym - YYYY-MM-DD HH:MM:SS.  

a) Pole „Przyjęcie wezwania”,  

b) Pole „Data i czas przekazania zlecenia do ZRM”,  

c) Pole „Czas wyjazdu ZRM”,  

d) Pole „Czas przybycia na miejsce zdarzenia”,  

e) Pole „Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/Innym”,  

f) Pole „Czas powrotu do miejsca wyczek. / zak. zlec.”,  

g) Pole „Stwierdzenie zgonu / odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych”. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 
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 NR Opis 

 1 W Module Dyspozytor i CO LPR, w panelu notyfikacji, znajduje się dodatkowy przycisk 
służący do zbiorczego usuwania notyfikacji. 
 

 
 
Użycie przycisku „Usuń wszystkie notyfikacje” powoduje otwarcie okna  
z pytaniem: „Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie notyfikacje?” i dwoma 
odpowiedziami: „Potwierdź” i „Anuluj”. 
 
Wybranie odpowiedzi: „Potwierdź” powoduje zamknięcie okna i wyczyszczenie listy 
notyfikacji. 
 
Wybranie odpowiedzi „Anuluj” powoduje zamknięcie okna bez czyszczenia listy 
notyfikacji. 

 2 W Module Dyspozytor oraz CO LPR gdy użytkownik ma otwarte okno np. „Szczegóły ZRM” 
i użyje przycisku „Esc” na klawiaturze to okno zostaje zamknięte (działanie analogiczne do 
działania przycisku „x” w oknie aplikacji). Funkcjonalność działa analogicznie dla 
wszystkich okien w Module Dyspozytor. 

 3 W KMCR w sekcji „Przekierowanie pacjenta”, w zakładce „POZ”, znajduje się poprawny 

zapis: „Powód przekierowania do PRM”, zamiast „Powód przekierowania do POZ”. 

 4 Wciśniecie przycisku „HI” przy wartości miary mg% powoduje wpisanie w okno wartości 

„HI” z możliwością odznaczenia przycisku co spowoduje usunięcie wpisu. W sytuacji 

wybrania przycisku „HI” pozostałe pola z sekcji „Poziom glukozy” stają się nieaktywne. 

Analogicznie aplikacja zachowuje się w przypadku wybrania przycisku „HI”. przy jednostce 

miary g/l. 

 

Wciśniecie przycisku „LO” przy wartości miary mg% powoduje wpisanie w okno wartości 

„LO” z możliwością odznaczenia przycisku co spowoduje usunięcie wpisu. W sytuacji 

wybrania przycisku „LO” pozostałe pola z sekcji „Poziom glukozy” stają się nieaktywne. 

Analogicznie aplikacja zachowuje się w przypadku wybrania przycisku „LO” przy jednostce 

miary g/l. 

 

W przypadku zaznaczenia przycisku „LO” lub „HI” pole z wpisaną wartością jest 

nieedytowalne.  
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 5 Wpis w wywiadzie medycznym należy zmienić w taki sposób, aby po wybraniu takiej 

sekwencji odpowiedzi na pytania z opisu modyfikacji uzyskać następująca treść: 

-  "przytomny, oddycha inaczej niż zwykle”. 

Analogiczne wpisy są generowane w sytuacji kiedy dyspozytor medyczny w sekcji 

„Wywiad medyczny” wybiera w pytaniu „Czy jest przytomny? – NIE”. 

 6 Wpis w wywiadzie medycznym należy zmienić w taki sposób, aby po wybraniu takiej 

sekwencji odpowiedzi na pytania z opisu modyfikacji uzyskać następująca treść - 

"przytomny, oddycha". 
Analogiczne wpisy są generowane w sytuacji kiedy dyspozytor medyczny w sekcji 

„Wywiad medyczny” wybiera w pytaniu „Czy jest przytomny? – NIE”. 

 7 W przypadku wybrania przez dyspozytora medycznego lub dyspozytora medycznego CO 
LPR powodu wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia” następuje automatyczne nadanie 
kodu pilności „1” i umożliwienie przyjęcia wezwania z pominięciem konieczności 
zaznaczenia przycisków w procedurze ogólnej przed przekazaniem do zadysponowania 
dyspozytorowi medycznemu wysyłającemu.  
 
Przyjęcie zgłoszenia z powodem wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia” skutkuje 
umieszczeniem go na szczycie listy zdarzeń do momentu przejścia w status 
„Obsługiwane”.  
 
Po przydzieleniu odpowiedniego ZRM/LZRM przez dyspozytora medycznego, zgłoszenie 
będzie sortowane na liście zdarzeń zgodnie z obowiązującą funkcjonalnością Modułu 
Dyspozytor. 

 8 Wprowadzenie danych w polu „Ulica dla PZŁ” umożliwi pełną prezentację miejsca 
stacjonowania ZRM na kaflach w aplikacji DCA na Konsoli Dyspozytorskiej. 

 9 Użytkownicy z rolą Główny Dyspozytor Medyczny i Zastępca Głównego Dyspozytora 
Medycznego nie zostają karnie wylogowani podczas bezczynności pod warunkiem, że nie 
pełnią oni funkcji dyspozytorów przyjmujących. W przypadku użytkownika z rolą Zastępca 
Głównego Dyspozytora Medycznego funkcjonalność działa w czasie przejęcia obowiązków 
Głównego Dyspozytora Medycznego (gdy Główny Dyspozytor Medyczny nie jest 
zalogowany lub jest na przerwie). 

 10 Pojazdy ze statusem „Wycofany” nie prezentują się kolorami żółtym i czerwonym w liście 
pojazdów pomimo zbliżających się lub przekroczonych terminów ważności badań 
technicznych. 

 11 Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość edycji danych  
w zakresie testów antygenowych SarsCoV-2. 

 12 Modyfikacja funkcjonalności definiowania zakresów systemów radiowych  
w Module Administratora. 

 13 Dodanie w formatce „Radiotelefon” oraz na Liście radiotelefonów w Module 
Administratora pola informującego o tym do jakiego zasobu „przypięty” jest danych 
radiotelefon. 

 14 Zmiana sposobu wyświetlania radiotelefonu podczas przypisywania do wybranego zasobu 
np. ZRM. 

 15 Modyfikacja formatki „Radiotelefon” w Module Administratora poprzez podanie nowych 
pól „Typ podmiotu:”, „Nazwa Podmiotu:” oraz „Dodatkowy opis:” 

 16 Umożliwienie tworzenia grup radiowych w Module Administratora. 
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 17 Zmiana możliwości przypisania radiotelefonu przewoźnego z ZRM do pojazdu  
w Module Administratora. 

 18 Dodanie w Module Administratora w sekcji „Łączność” w formatce „Konsola 
dyspozytorska” nowego pola „Numer ID w sieci radiowej:”. 

 19 Zmodyfikowanie mechanizmu wymiany danych między SWD PRM a CKT LDAP w zakresie 
radiotelefonów przypisanych do szpitali oraz grup radiowych. 

 20 Zmodyfikowanie pól daty i godziny w określonych polach w Modułach Mobilny ZRM  
i Stacjonarny ZRM. 

 


