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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2020-12-29 Utworzenie dokumentu. Tomasz Draczyński 

0.1 2021-01-05 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2021-01-05 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.3 2021-01-19 
Weryfikacja modyfikacja i akceptacja 

dokumentu. 
Mateusz Komza 

0.3 2021-01-19 

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

do 26 stycznia 2021 r. 

Mateusz Komza 

0.4 2021-01-27 
Naniesienie uwag zgłoszonych przez 

członków Rady ds. SWD PRM przy 
KCMRM.  

Tomasz Draczyński 

0.5 2021-01-28 
Warsztat wewnętrzny KCMRM oraz 

odniesienie się do uwag.  
Mateusz Komza 

0.6 2021-01-29 

Omówienie zgłoszonych uwag  
i uzgodnienie zakresu zmian podczas  

IX Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy 
KCMRM. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-01-29 
Akceptacja dokumentu przez Członków 

Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. 
n. d. 

  

Sformatowana tabela



                                                   Propozycja skrótów klawiszowych w Module Dyspozytora wersja 

0.31.0                                    

 
3 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

 Moduł Dyspozytora Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora. 

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. 

 Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 

modułu SWD PRM. 

ZRM Zespół ratownictwa 

medycznego. 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 

2 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. 

zm.). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Konfiguracja aplikacji DyspozytorModułu Dyspozytora polegającapolegająca na ułatwieniu 
pracy dyspozytorów medycznych poprzez poprawienie ergonomii. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Brak funkcjonalności skrótów klawiszowych pomimo dostępności ich konfiguracji w Module 
Administratora. .  
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie skrótu klawiszowego polegającego na jednoczasowym wciśnięciu 

klawiszy „Ctrl” i „N”. 

 2 Wprowadzenie skrótu klawiszowego polegającego na jednoczasowym wciśnięciu 

klawiszy „Ctrl” i „Z”.  

 3 Wprowadzenie skrótu klawiszowego polegającego na jednoczasowym wciśnięciu 

klawiszy „Ctrl” i „WD”.  

 4 Wprowadzenie skrótu klawiszowego polegającego na jednoczasowym wciśnięciu 

klawiszy „Ctrl” i „S”. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użycie skrótu Ctrl+N spowoduje otwarcie nowej formatki zdarzenia.  

 2 Użycie skrótu Ctrl+Z spowoduje powrót do listy zdarzeń. 

 3 Użycie skrótu Ctrl+W D spowoduje otwarcie okna dysponowania ZRM. 

 4 Użycie skrótu Ctrl+S spowoduje zapisanie zmian w formatce zdarzenia. 

 

 

Z komentarzem [TD1]: JAKUB SOTOWSKI: 

 

Proszę o informację, czy oba klawisze Ctrl będą działały ze 
skrótami, czy tylko lewy? Bo jeśli oba to proponował bym 
może dodanie skrótów Ctrl + strzałka w dół / strzałka w górę, 
które przenosiły by widok formatki do następnej/poprzedniej 
sekcji (lokalizacja zdarzenia, wywiad itd.). 
Ponadto nie zgłaszam żadnych uwag jeśli zaproponowane 
skróty klawiaturowe nie będą się "gryzły" z windowsowymi 
domyślnymi skrótami (które powinno się dać wyłączyć 
globalnie w systemie na czas uruchomienia SWD PRM). 
 

Z komentarzem [TD2R1]: Ze skrótami będą działały oba 
klawisze.  
 
Niniejszy dokument zakłada uruchomienie funkcjonalności 
już zaimplementowanej w SWD PRM, do tej pory 
niewykorzystywanej. 

Z komentarzem [MK3R1]: Uzgodnione. 

Z komentarzem [TD4]: KAROL DATTA: 
 
Wg mnie prościej było by zrobić skróty oparte na F(1-4) 

Z komentarzem [TD5R4]: Zespół ds. Rozwoju 
rekomenduje pozostawienie zaproponowanych skrótów w 
obecnym kształcie. Do decyzji Rady ds. SWD PRM. 

Z komentarzem [MK6R4]: Ustalenie jak powyżej. 

Z komentarzem [TD7]: JAKUB WAKULUK: ...

Z komentarzem [MK16R13]: Ustalenie ja powyżej. 

Z komentarzem [TD15R13]: Weryfikowano ...

Z komentarzem [TD14R13]: JAKUB SOTOWSKI: ...

Z komentarzem [TD13]: TOMASZ WARDYN: ...

Z komentarzem [MK12R10]: Uzgodnione. 

Z komentarzem [TD11R10]: Dziękujemy za uwagę. 

Z komentarzem [TD10]: TADEUSZ RZOK: ...

Z komentarzem [TD8R7]: Niniejszy dokument zakłada ...

Z komentarzem [MK9R7]: Pan Jakub Wakuluk zgłosi ...

Z komentarzem [MB17]: Propozycja: Dodanie skrótu ...

Z komentarzem [TD18R17]: Niniejszy dokument zakłada ...

Z komentarzem [MK19R17]: Uzgodniono – nie ...

Z komentarzem [TD20]: JAROSŁAW MRÓZ: ...

Z komentarzem [TD21R20]: Niniejszy dokument zakłada ...

Z komentarzem [MK22R20]: Uzgodnione – bez ...

Z komentarzem [MB23]: Pytanie: Czy ten skrót działać ...

Z komentarzem [TD24R23]: Uwaga uwzględniona. ...

Z komentarzem [TD25R23]: Weryfikowano na ...

Z komentarzem [MK26R23]: Uzgodnione. 


