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Ogólne założenia Aplikacji SOR

W celu wprowadzenia zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

prof.  dr  hab.  Jerzego  Roberta  Ładnego  zawartych  w  dokumencie  „Dobre  praktyki

postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć” zatwierdzonym

przez  podsekretarza  stanu  w  Ministerstwie  Zdrowia  Marka  Tombarkiewicza  proponuję

wdrożyć moduł Aplikacji SOR.

W wyniku wdrożenia Aplikacji SOR należy spodziewać się skrócenia czasu oczekiwania

na przekazanie pacjenta przez ZRM do SOR lub IP przez wybór właściwego SOR-u lub IP

ze względu na :

- czas dojazdu – odległość do SOR wyznaczona przez nawigację na tablecie,

- czas oczekiwania  w kolejce – przewidywany średni czas oczekiwania w oparciu o ilość

oczekujących i obsłużonych pacjentów,

- aktualizowane online informacje o wolnych łóżka na oddziałach szpitala.

Spodziewane  efekty  wdrożenia  obejmują  także  zmniejszenie  ilości  transportów

międzyszpitalnych ze względu na trafniejszy wybór SOR przez ZRM.

Kolejnym  efektem  wdrożenia  jest  większa  dostępność  ZRM  ze  względu  na  krótsze

przebywanie ambulansów w kolejkach do SOR.

Wdrożenie  ewidencji  czasu  przyjazdu  do  SOR-u  postulowana  w  dokumencie  „Dobre

praktyki postępowania  w SOR i IP” właściwie dokonało się przez wdrożenie SWD PRM.

Należy jedynie wprowadzić praktykę ustawiania przez ZRM w Aplikacji Mobilnej statusu

„W  SZPITALU”  w momencie  podjechania  ambulansu  pod  SOR  lub  ustawienia  się

w kolejce do SOR-u. 

Ocena  stanu  pacjenta   i  segregacja  medyczna  TRIAGE jest  możliwa  do  wstępnego

uruchomienia po uzyskaniu informacji  z KMCR w momencie gdy ZRM wybierze status

„PRZEWÓZ DO SZPITALA” i automatycznie ustawi się w kolejce do wybranego SOR-u

przekazując dane np. o urazie pacjenta.

W przypadku zdarzeń masowych lub mnogich personel SOR-u z dużym wyprzedzeniem

otrzyma informację o zwiększonym zapotrzebowaniu na lekarzy, ratowników oraz personel

pomocniczy co może przyspieszyć i usprawnić obsługę zwiększonej liczby pacjentów.

Wdrożenie  Aplikacji  SOR  automatycznie  wprowadzi  priorytet  w  rejestracji  pacjentów

przekazywanych  przez  ZRM,  zautomatyzuje  przekazywanie  dokumentacji  medycznej
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pacjenta do SOR-u oraz zautomatyzuje przekazywanie informacji do ZRM o stanie łóżek

w szpitalach  

Kolejne  punkty  powyższego  dokumentu  powinny  być  wdrożone  w  oparciu  o  system

informatyczny obsługujący szpital. 
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Aplikacja Administratora

Konieczne  są  zmiany  w  bazie  danych  SWD  PRM  poprzez  dodanie  tabel  SOR,  typy

oddziałów,  typ  personelu,  typy  oddziałów itd.  Wykaz  SOR-ów z  danymi  adresowymi  ,

współrzędnymi geograficznymi i wykazem oddziałów z możliwością prezentacji na mapie.

Aplikacja SOR wyposażona powinna być w  możliwość integracji z SSI (szpitalny system

informacyjny) przez przekazywanie danych o ilości wolnych łóżek w postaci pliku XML o

prostej  strukturze generowanego każdorazowo po zmianie stanu łóżek przez SSI.  Plik

XML przekazywany lokalnie do Aplikacji SOR jest najprostszym i najszybszym sposobem

integracji  z  SSI.  Powinna  też  istnieć  możliwość  ręcznego  edytowania  ilości  łóżek

w przypadku awarii  SSI lub braku integracji.  W ten sposób stan wolnych łóżek będzie

aktualny na bieżąco.

Dane  z  KMCR  trafiające  do  odpowiedniego  SOR-u  w  momencie  wybrania  statusu

„PRZEWÓZ  DO  SZPITALA”   przez  ZRM  w  Aplikacji  Mobilnej  w  postaci  pliku  XML

powinny  trafić  do  serwera  SSI.  Taki  sposób  komunikacji  pozwala  w  możliwie  krótkim

czasie  wdrożyć  integrację  z  SSI.  Jako  opcję  można  wdrożyć  w  przyszłości  wymianę

danych w oparciu o standard HL7 2.5 lub 3.0.
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Aplikacja Mobilna

W  Aplikacji  Mobilnej  niezbędne  zmiany  obejmują  dodanie  opcji  wyboru  SOR/IP

w momencie wyboru statusu „PRZEWÓZ DO SZPITALA”. 

Przykładowe zdarzenie w miejscowości  Lubniewice,  w tabelce  przedstawione są  dane

z czterech  szpitali  w  kolejności  czasu  obsługi  jako  suma  czasu  dojazdu  i  czasu

oczekiwania  na  przekazanie  pacjenta.  ZRM  otrzymuje  tymczasowy  numer  w  kolejce

w trasie w momencie  wyboru  szpitala.  Numer  ten  zostanie  ostatecznie  ustalony

w momencie dojazdu do SOR-u i wybraniu statusu „W SZPITALU” w Aplikacji Mobilnej.

ZRM wybiera odpowiedni szpital a dane z KMCR trafiają do Aplikacji SOR.

Czas dojazdu do szpitala  oblicza  lokalna nawigacja  zainstalowana na tablecie.  Średni

czas oczekiwania liczony jest w oparciu o wybraną liczbę ostatnich transportów od czasu

dojazdu do SOR do momentu przekazania pacjenta liczony indywidualnie dla każdego

szpitala  i  przekazywana  przez  Aplikację  SOR.  Kolejne  oddziały  i  stan  łóżek  dla

poszczególnych szpitali widoczne są po przesunięciu paska  

SZPITAL CZAS
OBSŁUGI

CZAS
DOJAZDU

ŚREDNI CZAS
OCZEKIWANIA

NR W
KOLEJCE

ODDZIAŁ
ŁÓŻKA

ODDZIAŁ
ŁÓŻKA

ODDZIAŁ
ŁÓŻKA

Sulęcin 10:03 10:03 0:00 1 SOR 

2
WEWNĘTRZNY 

1
CHIRURGICZNY

 0

Międzyrzecz 25:52 15:12 10:40 3 SOR 

4
WEWNĘTRZNY 

5
CHIRURGICZNY

 3

IP Skwierzyna 26:20 20:20 6:00 2 CHIRURGICZNY

 2
WEWNĘTRZNY 

2
POŁOŻNICZY

3

Gorzów 
Dekerta

51:00 30:30 20:30 5 SOR 

0
WEWNĘTRZNY 

10
CHIRURGICZNY
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Możliwe jest też inne prezentowanie danych sortowane według czasu obsługi i  szpitala,

który  posiada  oddziały  szpitalne  mogące  obsłużyć  pacjenta  z  danym  typem  urazu

zaznaczonym w KMCR.

Po wybraniu szpitala nawigacja wyznacza trasę dojazdu do SOR-u, nadawany jest numer

w kolejce w trasie, przekazywane są częściowe dane z KMCR do Aplikacji SOR ( pełne

dane trafią  do SOR w momencie przekazania pacjenta).  Dane o numerze w kolejce ,

czasie obsługi , wolnych łóżkach itd. powinny być aktualizowane i dostępne dla ZRM aż do

momentu dojazdu do szpitala , tak by kierownik ZRM lub dyspozytor lub koordynator mógł

podjąć decyzję o zmianie szpitala w przypadku gdy nastąpią zmiany np. w stanie łóżek.   
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Aplikacja Dyspozytora

Aplikacja Dyspozytora powinna posiadać dostęp do tych samych danych o stanie kolejek

w szpitalach, czasach obsługi, stanie wolnych łóżek oraz o wyborze szpitala dokonanego

przez ZRM oraz do prezentacji  na mapie lokalizacji  szpitali  i  stanie łóżek w momencie

odebrania zgłoszenia na numer alarmowy w celu podjęcia szybkiej decyzji w przypadku

konieczności wyboru szpitala przez dyspozytora lub koordynatora. 

Konieczna  jest  również  zmiana  polegająca  na  udostępnieniu  dyspozytorowi  oraz

koordynatorowi  wglądu  w  część  danych  z  KMCR  w  celu  podjęcia  właściwej  decyzji

o przewozie do szpitala. 

Po wybraniu przez ZRM statusu „PRZEWÓZ DO SZPITALA” otwiera się okno, takie jak w

Aplikacji Mobilnej z tabelką szpitali, koordynatorowi lub głównemu dyspozytorowi w celu

wyboru SOR-u.
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Obsługa ambulansów w SOR

ZRM decydujący o przewozie do szpitala po wybraniu SOR-u  otrzymuje numer w kolejce

w trasie oczekującej na obsługę . Kolejka oczekujących ambulansów składa się z części

kolejka w trasie i części kolejka w SOR. Część kolejki w SOR to ambulanse oczekujące

na podjeździe do SOR-u, część kolejki w trasie to pojazdy jadące do SOR-u. Ostateczny

numer w kolejce ambulans otrzyma w momencie dojazdu do SOR-u , po wybraniu statusu

W SZPITALU. Jeśli ambulans posiadający numer 6 przyjedzie wcześniej do SOR-u niż

ambulans posiadający numer w kolejce w trasie 5 to on otrzyma numer 5.  Ambulans

wcześniej posiadający numer 5 spadnie na pozycję 6 w kolejce. W miarę jak przyjmowani

są pacjenci do SOR-u maleje  numer w kolejce każdego ambulansu oraz aktualizuje się

szacowany czas oczekiwania na przekazanie pacjenta. SOR zawsze przyjmuje pacjenta z

ambulansu o numerze 1 a ostatni  numer w kolejce informuje ile  jeszcze ambulansów

będzie przekazywało pacjentów. Jeśli ambulans znajduje się w kolejce w trasie oznacza

to,  że  jeszcze  nie  dojechał  do  SOR-u  (nawet  jeśli  ma  numer  1,czyli  nie  ma  innych

ambulansów ). 
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Aplikacja SOR

Aplikacja SOR służy do obsługi przepływu informacji pomiędzy SSI i SWD PRM oraz do

sprawniejszego i priorytetowego obsługiwania pacjentów przekazywanych przez ZRM. 

Jak  opisano  w  części  Aplikacja  Administratora  dane  w  formie  XML trafiają  z  SSI  do

Aplikacji   SOR  za  każdym  razem  gdy  następuje  zmiana  stanu  łóżek  w  oddziałach

szpitalnych.   W ten sposób wyeliminuje się  dotychczasowe rozwiązania polegające na

ręcznym aktualizowaniu stanu wolnych łóżek  kilka razy w ciągu doby w wojewódzkich

systemach informatycznych takich jak np. Infomed. Często taka nieaktualna informacja

powoduje podjęcie błędnej decyzji przez kierownika  ZRM o przewozie do danego szpitala.

Dodatkowo ciągłe monitorowanie czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta powoduje,

że kierownik ZRM może podjąć decyzję o transporcie do bardziej oddalonego szpitala od

miejsca zdarzenia  ale z krótszym czasem oczekiwania na przekazanie co przełoży się na

szybsze przekazanie pacjenta i zwolnienie ambulansu z oczekiwania w kolejce w SOR.

W efekcie zwiększy się dostępność ZRM-ów.

Gdy  występują  ciągłe  kolejeki  do  SOR-ów,  może  to  w  efekcie  spowodować  bardziej

optymalne  rozłożenie  ruchu  pacjentów  w  przypadku  możliwości  wyboru  spośród  kilku

SOR-ów.

Na przykładzie dwa ambulanse F0201 i  F0401 czekają na podjeździe SOR, ambulans

F1101 w trasie dojazdu do SOR. 
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