Specyfikacja Modyfikacji
RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM

Słownik powodów
wezwań dodatkowych służb
Wersja specyfikacji: 2.0
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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2020-05-08

Utworzenie dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.2

2020-05-14

Modyfikacja dokumentu zgodnie
z ustaleniami na warsztacie wewnętrznym KCMRM.

Kamil Chądzyński

0.3

2020-05-15

Dodanie uwag do dokumentu.

Jakub Czarski

0.4

2020-05-18

Modyfikacja dokumentu zgodnie
z ustaleniami na warsztacie wewnętrznym KCMRM.

Kamil Chądzyński

0.5

2020-05-20

Dodanie uwag do dokumentu.

Jakub Czarski

0.6

2020-05-22

Modyfikacja dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.6

2020-05-22

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.6

2020-05-24

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.7

2020-05-25

Modyfikacja i akceptacja dokumentu. Dokument skierowany do
uzgodnień przez Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Mateusz Komza

0.7

2020-05-26

0.8

2020-06-16

Scalenie komentarzy Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM.

Kamil Kolczyński

0.8

2020-06-16

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

Mateusz Komza

0.8

2020-06-16

Akceptacja dokumentu przez Radę
ds. SWD PRM przy KCMRM.

n. d.

0.8

2020-06-29

Przekazanie pytań dotyczących zapisów dokumentu do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 29 czerwca 2020
roku, znak: LPR.DKCM.07-582-1-2020

Mateusz Komza

0.8

2020-07-03

Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak:
DT-WSPR-7770-1-10/2020(2).

Anna Woźnica

0.9

2020-07-24

Modyfikacja dokumentu po odpowiedzi Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 3 lipca 2020 roku, znak:
DT-WSPR-7770-1-10/2020(2).

Kamil Kolczyński

Przekazanie dokumentu do Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.
Planowane omówienie dokumentu podczas IV Posiedzenia Rady ds.
SWD PRM w dniu 27-05-2020.
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0.10

2020-07-29

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.11

2020-07-29

Modyfikacja i akceptacja dokumentu.

1.0

2020-07-30

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament Ratownictwa
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak:
LPR.DKCM.07.686-1.2020 z terminem na zgłaszanie uwag do 7 sierpnia
2020 roku.

1.1

2020-08-06

Zgłoszenie uwag do dokumentu.

Robert Bzducha

1.2

2020-08-06

Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-08-06

2.0

2020-08-06

Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia – pismo znak:
ROR.525.4.3.2020.RB.

2.0

2020-08-06

Przekazanie FWZ 20/2020 do Wykonawcy.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-10-28

Przekazanie FZ 22/2020 do Wykonawcy – realizacja etapu 1
(punkt 7 i 11).

Kamil Kolczyński

2.0

2021-03-12

Przekazanie FZ 05/2020 do Wykonawcy – realizacja etapu 2
(poza punktami 7 i 11).

Kamil Kolczyński

Wz.
Piotr Świeżewski

Akceptacja dokumentu przez Departament Ratownictwa
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia – mail na roboczo.
Akceptacja dokumentu przez Departament Ratownictwa
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Robert Bzducha

Mirosław
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz zwiększenie skuteczności komunikacji
pomiędzy dyspozytorem medycznym a dyżurnym służb pomocniczych realizowanej poprzez
interfejs komunikacyjny W2 pomiędzy SWD PRM a SWD Policji lub SWD PSP.
PRODUKT ZLECENIA
Wprowadzenie w Module Administratora słownika: „Powody zadysponowania służb
pomocniczych”.
Dodanie możliwość wyboru w Module Dyspozytora powodu wezwania służb pomocniczych (PSP
i Policji) z zesłownikowanego pola dostępnego podczas przydzielania służb.
Realizacja zlecenia przesłanego przez Ministerstwo Zdrowia pismem znak: ROR.525.4.3.2020.DK
z dnia 1 maja 2020 roku w sprawie możliwości odnotowywania pacjentów przekierowanych do
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez pracownika podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ).
MODUŁ
Administratora, Dyspozytora, Analityka, ZRM.
PRIORYTET
1
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie
Moduł Administratora

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

Moduł Dyspozytora

Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń
i zdarzeń przez dyspozytora.

NiŚOZ Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po
godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz
całodobowo w dni wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu
zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego
punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie
ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego
lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
złożył swoją deklarację.

POZ

Podstawowa opieka
zdrowotna

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie,
poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych
medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy
społecznej).

dm

Dyspozytor medyczny

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2020 r. poz. 882) realizująca zadania polegające na
przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych i powiadomień o
zdarzeniach, ustalaniu priorytetów i dysponowaniu zespołów
ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia przy użyciu
Systemu
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa Medycznego.

PSP

Państwowa Straż Pożarna

Zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny
sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

POL

Policja

Umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

SWD
PRM

System Wspomagania
Dowodzenia

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
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ZRM

Państwowego
Ratownictwa
Medycznego

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.

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).
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest rozszerzenie listy słowników w SWD PRM o słownik powodów wezwania służb
pomocniczych oraz dodanie możliwości wyboru powodu przydzielenia służby pomocniczej
w Module Dyspozytora z zesłownikowanego pola.
Dodanie w Module Dyspozytora pól umożliwiających odnotowanie informacji odnośnie przekierowania
pacjenta do PRM przez pracownika podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i/lub nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej (NiŚOZ).
STAN PRZED ZMIANĄ
Obecnie dyspozytor medyczny obsługujący zdarzenie może podjąć decyzję, że niezbędne jest
przydzielenie do obsługi służby pomocniczej. W formatce zdarzenia w Module Dyspozytora
w przypadku dołączenia Policji lub PSP brakuje możliwości wybrania z listy powodu zadysponowania danej
służby. W takiej sytuacji dyspozytor medyczny jest zobowiązany ręcznie dopisać taki powód
w polu Opis dla CPR. W większości przypadków skutkuje to brakiem opisu lub pojawiają się lakoniczne
opisy nie wskazujące na aktualną potrzebę uruchomienie służb pomocniczych na potrzeby systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne. W efekcie końcowym zarówno dyspozytor medyczny jak i dyżurny
służby pomocniczej kontaktuje się w celu doprecyzowania powodu wezwania.
W Module Dyspozytora nie ma dedykowanych pól do oznaczenia pacjentów którzy zostali przekierowani
przez placówki POZ lub NiŚOZ co utrudnia prowadzenie statystyk powyższych sytuacji.
OPIS MODYFIKACJI
Nr
Opis
1
W formatce zdarzenia po kliknięciu przez dyspozytora medycznego w przycisk „Dołącz Policję” lub
„Dołącz PSP” otwiera się okno modalne z listą jednostek służby pomocniczej.
W wyświetlonym oknie modalnym należy dodatkowo dodać listę rozwijalną powodu
zadysponowania danej służy powiązaną ze słownikiem utworzonym w Module Administratora.
Pole powinno być polem obowiązkowym.
Pole powinno wyświetlać powody dołączenia w zależności od rodzaju służy pomocniczej.
W przypadku dołączania Policji będą to powody zadysponowania właściwe dla Policji. W przypadku
dołączania PSP będą to powody zadysponowania właściwe dla PSP.
Lista powodów powinna być posortowana w kolejności alfabetycznej.
W polu do wyboru powodu wezwania powinna być możliwość wyszukania danego powodu. Po
wpisaniu minimum 3 dowolnych znaków lista powodów byłaby zawężana do wyników pasujących
do wpisanych znaków.
Dodatkowo w oknie modalnym powinno znajdować się nieobowiązkowe pole do wpisania
dowolnego tekstu (liczba znaków możliwych do wprowadzenia musi uwzględniać liczbę znaków jaką
można jednorazowo przesłać poprzez W2 - 1000 znaków, dodatkowo pod uwagę należy wziąć
długość powodu dołączenia służby wybieranego ze słownika), w którym dyspozytor medyczny będzie
mógł wprowadzić dodatkowy opis, precyzujący wcześniej wybrany powód dołączenia służby.
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W przypadku wyboru ze słownika powodu „Inne” (dotyczy Policji i PSP) w oknie modalnym pole do
wpisania dowolnego tekstu (maksymalnie 200 znaków) powinno być polem obowiązkowym,
w którym dyspozytor medyczny będzie mógł wprowadzić opis, którego nie obejmuje lista powodów
dołączenia służb pomocniczych.
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2

Po uzupełnieniu danych w oknie modalnym i po wybraniu przycisku „Dołącz”, odbywa się
przydzielenie wybranej służby pomocniczej zgodnie z dotychczasową funkcjonalnością. Wybrany ze
słownika powód zadysponowania służby pomocniczej oraz dodatkowy opis powinien być zapisywany
w formatce zdarzenia w sekcji „Informacje o zdarzeniu” w polu „Opis dla CPR” i automatycznie
przesyłany do służb bez konieczności klikania w przycisk „Wyślij Opis”.
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3

4

Powód wezwana służby pomocniczej wybrany w oknie modalnym przydzielania służby oraz
dodatkowy opis powinien być zapisywany w historii zdarzenia analogicznie jak podczas
wprowadzania opisu ręcznie w sekcji „Informacje o zdarzeniu”.
W sekcji „PRZYDZIELONE SŁUŻBY POMOCNICZNE” należy dodać piktogramy Policji i PSP.
Widok sekcji w formatce zdarzenia – przed dołączeniem służb.

Widok sekcji w formatce zdarzenia – po dołączeniu służb.

5

W Module Dyspozytora na liście zdarzeń należy dodać dodatkową kolumnę „Służby Pomocnicze”
obrazującą dołączenie służby PSP i/lub Policji wraz z oznaczeniem potwierdzenia lub odrzucenia
otrzymania zgłoszenia przez wybraną służbę.
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Domyślnie kolumna powinna znajdować się pomiędzy kolumnami „Nazwa ZRM” i „Lokalizacja”.
Po przydzieleniu odpowiedniej służby przez dyspozytora medycznego, na liście zdarzeń powinien
pojawić się piktogram służby wraz z wpisanym w nim, jednym z trzech statusów oznaczającym
oczekiwanie, potwierdzenie lub odrzucenie otrzymania zgłoszenia.
Poniżej przykładowe ikony statusów:

6

7

1.

- Ikona symbolizuje status oczekiwania na potwierdzenie lub odrzucenie otrzymania
zgłoszenia przez wybraną służbę;

2.

- Ikona symbolizuje poprawne potwierdzenie odebrania zgłoszenia przez wybraną
służbę;

3.

- Ikona symbolizuje brak potwierdzenia odebrania przez wybraną służbę zgłoszenia.

W oknie modalnym otwieranym po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy zmienić opisy:
1) Okno modalne „Dołącz Policję”:
a) „Dołącz dyspozytornie policji” zmiana na „Dołącz Policję”,
b) „Wybierz służbę:” zmiana na „Wybierz jednostkę:”;
2) Okno modalne „Dołącz PSP”:
a) „Dołącz dyspozytornię PSP” zmiana na „Dołącz PSP”,
b) „Wybierz służbę:” zmiana na „Wybierz jednostkę:”.
W Module Dyspozytora w sekcji „Wywiad medyczny” należy dodać pola typu checkbox do
oznaczenia pacjentów przekierowanych z placówek POZ, NiŚOZ, Szpital i Inne. Pola nie są
obowiązkowe. Dyspozytor medyczny ma możliwość oznaczenie jednego z pól lub kilku jednocześnie.
Przekierowany z:
1) Pole „POZ”;
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2) Pole „NiŚOZ”;
3) Pole „Szpital”;
4) Pole „Inne”;
Oznaczenie wyżej wymienionych pól spowoduje rozwinięcie dodatkowych pól opisowych dla
każdego z zaznaczonych pól osobno. Dodatkowe pola opisowe to (poza polem „Szpital”):
1) Nazwa i adres podmiotu;
2) Powód przekierowania do PRM;
3) Imię i nazwisko pracownika POZ (opis pola po zaznaczeniu przekierowany z „POZ”,
w przypadku zaznaczenia innych pól powinien być odpowiednio dostosowany);
W przypadku oznaczenia pola „Szpital” dodatkowe pola opisowe to:
1) Nazwa i adres podmiotu (wybierana ze słownika szpitali);
2) IP (przycisk do oznaczenia Izby Przyjęć)
3) SOR (przycisk do oznaczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
4) Brak możliwości ustalenia (zaznaczanie przycisku powoduje brak konieczności uzupełnienia
pól „Nazwa i adres podmiotu”, „IP”, „SOR” – przycisk wybierany w przypadku gdy
dyspozytor medyczny nie będzie w stanie uzyskać informacji o nazwie szpitala)
5) Powód przekierowania do PRM;
6) Imię i nazwisko pracownika Szpitala.
Pola „Nazwa i adres podmiotu” „IP” oraz „SOR” powinny działać podobnie jak istniejąca
funkcjonalność wyboru szpitala w Module ZRM – „Słownik szpitali”.
Dodatkowe pola opisowe są obowiązkowe z wyjątkiem pól „Imię i nazwisko pracownika
POZ/NiŚOZ/Szpitala”, w przypadku gdy dyspozytor medyczny nie uzupełni jednego z nich system
podczas przyjęcia zgłoszenia powinien wyświetlić komunikat o konieczności wypełnienia tego pola.
Informacja o uzupełnieniu powyższych pól powinna być zapisywana w historii zgłoszenia.
Zaznaczenie pola checkbox przekierowany z „POZ”, „NiŚOZ”, „Szpital”, „Inne” powinien generować
się automatyczny wpis w polu „Wywiad medyczny”.
Po zaznaczeniu pola:
1) „POZ” wygenerowany zostanie wpis „Pacjent przekierowany z POZ, nazwa i adres
podmiotu, powód przekierowania”;
2) „NiŚOZ” wygenerowany zostanie wpis „Pacjent przekierowany z NiŚOZ, nazwa i adres
podmiotu, powód przekierowania”.
3) „Szpital” wygenerowany zostanie wpis „Pacjent przekierowany ze szpitala, nazwa i adres
podmiotu, powód przekierowania”.
4) „Inne” wygenerowany zostanie wpis „Pacjent przekierowany z nazwa i adres podmiotu,
powód przekierowania”.

Powyższy wpis powinien być dodawany zawsze na końcu wywiadu medycznego. Nie będzie
powodował usunięcia treści, w przypadku, gdy pole jest już wypełnione. Po odznaczeniu pola
checkbox wpis powinien być usuwany.
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Dodatkowo odznaczenie pola checkbox powoduje usunięcie zapisanych informacji z pól
dodatkowych właściwych dla danego checkbox oraz ukrycie ich.
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Widok sekcji w Module Dyspozytora z rozwiniętymi polami dodatkowymi po zaznaczeniu „POZ”.

Widok sekcji w Module Dyspozytora z rozwiniętymi polami dodatkowymi po zaznaczeniu „Szpital”.

8
9

Wszystkie zmiany powinny być uwzględnione również w Module Analityka.
Do rodzajów słowników w Module Administratora należy dodać – „Słownik powodów wezwania
służb pomocniczych” z możliwością edycji tylko przez Administratora centralnego. Dodatkowo
administrator powinien mieć możliwość importu oraz eksportu danych słownika z pliku csv lub
ręcznie, funkcjonalność podobna jak w przypadku słownika np. szpitali.
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10

11
12

Słownik powodów wezwania służb pomocniczych powinien zawierać następujące kolumny:
1) Id;
2) Typ służby – określenie typu jako POL lub PSP będzie powodowało widoczność powodu
wezwania służby pomocniczej w Module Dyspozytora podczas przydzielania Policji lub PSP;
Określenie typu jako POL spowoduje, że dany powód wezwania służby pomocniczej będzie
widoczny tylko podczas przydzielenia Policji. Określenie typu jako PSP spowoduje, że dany
powód wezwania służby pomocniczej będzie widoczny tylko podczas przydzielenia PSP;
3) Powód wezwania służby pomocniczej;
4) Aktywny - w formie checkboxa, zaznaczenie opcji TAK/NIE powoduje widoczność danej
pozycji do wyboru w Module Dyspozytora.
W bazie danych powinny zostać wykonane niezbędne modyfikacje w modelach danych
uwzględniające w/w zapisy.
Poniżej lista powodów wezwania służb pomocniczych Policji i PSP. Powody na liście w Module
Dyspozytora będą wyświetlane bez numeracji (numeracja została dodana na potrzeby omawiania
dokumentu).
PSP
1
2
3
4

Brak dostępnego ZRM – NSZZ - inny
Brak dostępnego ZRM – NSZZ - urazy/obrażenia
Brak dostępnego ZRM – NSZZ - nagłe zatrzymanie krążenia
Brak dostępu do poszkodowanego – zdarzenie z udziałem samochodu osobowego

5
6
7
8
9
10

Brak dostępu do poszkodowanego uwięzionego (zamkniętego) w domu (mieszkaniu)
Brak dostępu do poszkodowanego – zdarzenie z udziałem samochodu ciężarowego
Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia – trudny dostęp
Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia – wskazania medyczne
Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia – duża waga
Inne

11
12
13
14
15
16

Wsparcie przez jednostkę specjalistyczną: ratownictwo wysokościowe
Wsparcie przez jednostkę specjalistyczną: ratownictwo nurkowe
Wsparcie przez jednostkę specjalistyczną: ratownictwo chemiczno-biologiczne
Zaburzenia psychiczne: znajduje się na dachu budynku – ma zamiar skoczyć
Zaburzenia psychiczne: znajduje się na moście – ma zamiar skoczyć
Zaburzenia psychiczne: znajduje się na balkonie – ma zamiar skoczyć

17 Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla
18 Pomoc w wyciągnięciu ambulansu z pacjentem w drodze do szpitala - zakopał się
19 Pomoc w wyciągnięciu ambulansu w drodze do miejsca zdarzenia - zakopał się
Pomoc w dotarciu do pacjenta ze względu na trudne warunki terenowe uniemożliwiające
20
dojazd ambulansu ZRM
21 Pożar budynku
22 Pożar pojazdu
23 Utopiony/topielec/tonięcie
24 Wybuch gazu
25 Wybuch nieznanej substancji
26 Wyciek płynów eksploatacyjnych
27 Wyciek substancji chemicznej
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28

Wykonanie dostępu do poszkodowanego – zdarzenie z udziałem innego ciężkiego pojazdu np.
autobus, tramwaj

29
30
31
32
33

Wypadek lotniczy - samolot/śmigłowiec/szybowiec/inny statek powietrzny
Zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR
Zadymienie
Zagrożenie chemiczne/biologiczne, radiacyjne
Zawalenie budynku

Policja
1
2
3
4
5

Agresywne/niebezpieczne zwierzę – brak dostępu do poszkodowanego
Bójka
Brak możliwości dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia - inne pojazdy blokują dojazd
Brak dostępnego ZRM - prośba o wsparcie jednostki współpracującej z systemem PRM
Dzieciobójstwo

6
7
8
9
10
11

Inne
Zaburzenia psychiczne: zamiary samobójcze - udał się w nieznanym kierunku
Napaść na członków ZRM
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Osoba pod wpływem środków odurzających
Osoba w stanie nietrzeźwości

12
13
14
15
16
17

Pacjent agresywny słownie wobec członków ZRM
Pacjent agresywny słownie wobec innych osób
Pacjent agresywny fizycznie wobec członków ZRM
Pacjent agresywny fizycznie wobec innych osób
Pacjent agresywny słownie i fizycznie wobec członków ZRM
Pacjent agresywny słownie i fizycznie wobec innych osób

18
19
20
21
22
23

Pacjent agresywny pod wpływem środków odurzających
Pacjent agresywny z zaburzeniami psychicznymi
Pobicie
Podejrzenie przestępstwa seksualnego
Podejrzenie zabójstwa
Zaburzenia psychiczne: dorosły po próbie samobójczej

24
25
26
27
28
29

Zaburzenia psychiczne: nieletni po próbie samobójczej
Przerwanie ciąży
Upadek z wysokości
Uszkodzenia mienia w ambulansie
Uszkodzenie ciała poszkodowanego ze skutkiem śmiertelnym
Utonięcie

30
31
32
33
34
35

Wyciek substancji chemicznej
Wypadek komunikacyjny
Wypadek kolejowy
Wypadek komunikacyjny - potrącenie
Wypadek komunikacyjny - zderzenie pojazdów
Wypadek lotniczy
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36 Wypadek w pracy
37 Wypadek wodny
38

Zabezpieczenie dobytku w lokalu w związku z transportem pacjenta do szpitala i brakiem
możliwości jego zamknięcia

39 Zabezpieczenie mienia w miejscu publicznym w związku z transportem pacjenta do szpitala
40 Zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR
41 Zaburzenia psychiczne
42
43
44
45

Zbiorowe zatrucie
Zgon – podejrzenie samobójstwa
Zgon - podejrzenie udziału osób trzecich
Zgon w miejscu publicznym - konieczność zabezpieczenia zwłok.
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Na liście zdarzeń w kolumnie „Typ” w przypadku zgłoszeń których źródło zostało określone jako
policja należy zmienić piktogram „odznaki policyjnej” na aktualne logo Policji.
14 W Module ZRM w KMCR w sekcji I WYWIAD należy dodać kolejną zakładkę w której kierownik ZRM
będzie mógł oznaczyć czy pacjent był przekierowany z POZ, NiŚOZ, Szpitala lub Innej placówki,
analogicznie jak w przypadku modułu Dyspozytora.
Oznaczenie przekierowania nie będzie powodowało generowania wpisu w KMCR w wersji do
wydruku.
OCZEKIWANY REZULTAT
Nr
Opis
1
Podczas dołączania do zdarzenia PSP lub Policji otworzy się okno modalne z dedykowanym
słownikiem powodów wezwania dla danej służby oraz polem do wprowadzenia dodatkowego opisu.
Dyspozytor medyczny będzie mógł skorzystać ze słownika lub w przypadku, gdy opis ze słownika nie
będzie w pełni wystarczający do przekazania informacji, będzie mógł wprowadzić dowolny tekst.
Dodatkowo w polu do wyboru powodu wezwania powinna być możliwość wyszukania danego
powodu.
2
Wybrany ze słownika powód zadysponowania służby pomocniczej oraz dodatkowy opis będzie
zapisywany w sekcji „Informacje o zdarzeniu” w polu „Opis dla CPR” i automatycznie przesyłany do
służb bez konieczności klikania w przycisk „Wyślij Opis”.
3
Powód wezwania służby pomocniczej będzie zapisywany w historii zdarzenia.
4
W sekcji „PRZYDZIELONE SŁUŻBY POMOCNICZNE” dodane zostaną piktogramy Policji i PSP.
5
Na liście zdarzeń zostanie dodana kolumna „Służby Pomocnicze” obrazującą dołączenie służby PSP
i/lub Policji wraz z oznaczeniem potwierdzenia lub odrzucenia otrzymania zgłoszenia przez wybraną
służbę.
6
W oknie modalnym otwieranym po kliknięciu w przycisk „Dołącz” zmienione zostaną opisy
niektórych pól.
7
Dodanie dedykowanych pól do oznaczenia pacjentów przekierowanych z placówek POZ, NiŚOZ,
Szpitala lub innych w Module Dyspozytora oraz Module ZRM.
8
Uwzględnienie zmian w formatce zdarzenia w Module Analityka.
9
W module administratora zostanie dodany „Słownik powodów wezwania służb pomocniczych”
z możliwością edycji przez Administratora Centralnego.
10 W bazie danych zostaną wykonane niezbędne modyfikacje uwzględniające powyższe zapisy.
11 Wykonawca powinien dokonać pierwszego zasilenia słownika danymi w momencie wdrażania
modyfikacji.
12 Zmiana piktogramu „odznaki policyjnej” na aktualne logo Policji.
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