
IX posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 29 stycznia 2021 r.



RFC 01/2020/KCMRM/SWDPRM

- Statusy ZRM 

- optymalizacja chronologii statusów 

i czasów do nich przypisanych



RFC 01/2020/KCMRM/SWDPRM

 Wprowadzenie chronologii obsługi statusów.

 Wprowadzenie nowego statusu „Przekazanie pacjenta”

w Module ZRM, Dyspozytora i Mapa.

 Wprowadzenie konieczności uzupełniania statusów ZRM

w aktywnym zleceniu w celu uzupełnienia czasów realizacji.

 Dodanie nowych sekcji w Module Administratora w elemencie

ZRM – „Czas zmiany składu ZRM”.

 Dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych

informacji dot. funkcjonowania ZRM - Czas rozpoczęcia

dyżuru” oraz „Czas zakończenia dyżuru”.



RFC 02/2020/KCMRM/SWDPRM

- Implementacja dyktowania treści 

w Modułach 

ZRM Mobilny i LZRM Mobilny



RFC 02/2020/KCMRM/SWDPRM

 Wprowadzenie w urządzeniu mobilnym w Modułach ZRM Mobilny oraz

LZRM Mobilny możliwości 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.



03/2021/KCMRM/SWDPRM 

Poprawa ergonomii pracy 

użytkowników SWD PRM



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Wprowadzenie w Module Dyspozytor oraz CO LPR przycisku „Usuń

wszystkie notyfikacje”.

 Wprowadzenie funkcjonalności zamykania okien za pomocą klawisza

„Esc”.

 W KMCR w sekcji „Przekierowanie pacjenta”, w zakładce „POZ”

usunięcie błędnego zapisu „Powód przekierowania do POZ”

i zamieszczenie poprawnego zapisu: „Powód przekierowania do PRM”.

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

z miejscem na wpisanie wartości glikemii, umieszczenie przycisków „LO”

oraz „HI”.



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Zmiana wpisu w wywiadzie medycznym, aby po wybraniu sekwencji

odpowiedzi na pytania: „Czy jest przytomny? – TAK”, a następnie

w pytaniu: „Czy oddycha? – TAK”, i w kolejnym pytaniu: „Czy oddycha

inaczej niż zwykle? – TAK” w wywiadzie medycznym uzyskać zapis:

„przytomny, oddycha inaczej niż zwykle”

 Zmiana wpisu w wywiadzie medycznym, aby po wybraniu sekwencji

odpowiedzi na pytania: „Czy jest przytomny? – TAK”, a następnie w

pytaniu: „Czy oddycha? – TAK”, i w kolejnym pytaniu: „Czy oddycha

inaczej niż zwykle? – NIE” w wywiadzie medycznym uzyskać zapis:

„przytomny, oddycha”



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Optymalizacja działania formatki zdarzenia w przypadku wybrania

powodu wezwania: „Nagłe zatrzymanie krążenia”. 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.

 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.



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Optymalizacja funkcjonalności karnego wylogowania polegająca na

uzależnieniu działania tej funkcjonalności od statusu suwaka

„przyjmujący” niezależnie od roli jaką pełni dany dyspozytor.

 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”.

 W module Analityk umożliwienie edycji danych w zakresie testów

antygenowych SarsCoV-2 przez użytkowników z odpowiednimi

uprawnieniami.

 Modyfikacja funkcjonalności definiowania zakresów systemów radiowych

w Module Administratora.



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Dodanie w formatce „Radiotelefon” oraz na Liście radiotelefonów

w Module Administratora pola informującego o tym do jakiego zasobu

„przypięty” jest danych radiotelefon.

 Zmiana sposobu wyświetlania radiotelefonu podczas przypisywania do

wybranego zasobu np. ZRM. Dany radiotelefon będzie wyświetlany po ID

radiotelefonu.

 Modyfikacja formatki „Radiotelefon” w Module Administratora poprzez

podanie nowych pól „Typ podmiotu:”, „Nazwa Podmiotu:” oraz

„Dodatkowy opis:”.

 Umożliwienie tworzenia grup radiowych w Module Administratora.

 Zmiana możliwości przypisania radiotelefonu przewoźnego z ZRM do

pojazdu w Module Administratora.



RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM

 Dodanie w Module Administratora w sekcji „Łączność” w formatce

„Konsola dyspozytorska” nowego pola „Numer ID w sieci radiowej:”.

 Zmodyfikowanie mechanizmu wymiany danych między SWD PRM a CKT

LDAP w zakresie radiotelefonów przypisanych do szpitali oraz grup

radiowych.



RFC 04/2020/KCMRM/SWDPRM

Udostępnianie dokumentacji medycznej 

pomiędzy zespołami (+ dodanie SZT do 

zdarzeń HEMS)



RFC 04/2020/KCMRM/SWDPRM

 Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie funkcjonalności

umożliwiających udostępnienie dokumentacji medycznej dla

kierowników ZRM oraz lekarzy z LZRM i SZT będących

zadysponowani do tego samego zgłoszenia/transportu w SWD

PRM.

 Podczas dysponowania załogi dla Zdarzenia HEMS będzie

dodana możliwość wybrania załogi SZT (analogicznie jak ma

miejsce podczas dysponowania załóg do Transportu).



RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM 

Integracja z PZŁ SWD PRM 

(etap II - w ramach SWD PRM 2.0)



RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM

Moduł Koordynatora:
 Dodać funkcjonalność umożliwiającą na potrzeby Modułu Koordynator za

pośrednictwem PZŁ SWD PRM skontaktowanie się z numerem podanym,

jako numer telefonu Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku „Połącz

ponownie”.

 Dodać możliwość wykonania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania

z formatki „Dostęp do nagrań” za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz

„Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne

przyciski). Nawiązać połączenie można do służby dyżurnej Policji/PSP

i CPR.



RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM

Moduł CO LPR:
 Dodać możliwość na potrzeby CO LPR za pośrednictwem PZŁ SWD PRM

przyjęcie nowego Zdarzenia/Transportu po zainicjowaniu połączenia

głosowego dla:

• Kolejki HLD-DM-COLPR do odbierania połączeń telefonicznych

dotyczących Zdarzeń;

• Kolejki HLD-DL-COLPR do odbierania połączeń telefonicznych

dotyczących Transportów.

 Dodać możliwość wykonania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania

z formatki „Dostęp do nagrań” za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz

„Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne

przyciski). Nawiązać połączenie można do służby dyżurnej Policji/PSP

i CPR.



RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM

Moduł CO LPR:
 Dodać mechanizm, który podczas dysponowania LZRM w czasie gdy jest

pora „noc” w wyświetlanym oknie „Realizacja misji HEMS w nocy”

i zatwierdzeniu komunikat przyciskiem „Zatwierdź i zadzwoń”, wykona

żądanie nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM.

W przypadku, gdy nie nawiąże połączenia z KD w MS LZRM, zostanie

podjęta próba inicjacji połączenia z telefonem komórkowym LZRM. Po nie

dodzwonieniu się do miejscu MS LZRM oraz telefonem komórkowym LZRM

system wyświetli komunikat o braku łączności z LZRM z przyciskiem

„Połącz ponownie”, który po naciśnięciu automatycznie ponowi

połączenie z KD MS LZRM, a następnie z telefonem komórkowym.



RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM

Moduł CO LPR:
 Umożliwić z formatki Zdarzenie HEMS skontaktowanie się z numerem

podanym, jako numer telefonu Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku

„Połącz ponownie”.

 Umożliwić z formatki Transport skontaktowanie się z numerem podanym,

jako numer telefonu kontaktowego Zleceniodawcy poprzez kliknięcie

przycisku „Połącz ponownie”.

 Dodać możliwość wykonania połączenia telefonicznego oraz odsłuchania

z formatki Zdarzenie HEMS/Transport „Odtwórz oryginalną treść

zgłoszenia” za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”

(w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). Nawiązać

połączenie można do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR.



Planowane posiedzenia Rady ds. SWD PRM w 2021 roku

 X posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 lutego

 XI posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 marca

 XII posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 27 kwietnia

 XIII posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 25 maja

 XIV posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 29 czerwca

 XV posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 września

 XVI posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 12 października

 XVII posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 listopada

 XVIII posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia


