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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM 

 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM 

 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo lubuskie Dysponent ZRM  

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

wojewódzki 
E-mail Tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł Mobilny, Moduł Dyspozytora, 

Tytuł zgłoszenia Kolejki ZRM-ów do SOR/IP. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Integracja SWD PRM, TOPSOR, bazy wolnych łóżek w celu  wyboru przez ZRM optymalnego 

SOR lub IP dla pacjenta pod kątem czasu dojazdu, czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Zmiana ma na celu optymalny wybór SOR/IP przez kierownika ZRM, w przypadku przewozu 

pacjenta do szpitala, ze względu na  czas dojazdu do SOR/IP, wolne łóżka w szpitalu, czas obsługi 

w SOR/IP. 2 czerwca 2017 r. zgłosiłem do MZ propozycję „Aplikacja SOR” (w załączniku) – m.in. 

do zarządzania kolejkami ambulansów w SOR/IP. Propozycja nie została wdrożona ani 

uwzględniona, jednak od tego czasu zmieniło się wiele w SWD PRM i w otoczeniu PRM. Część 

postulowanych zmian zostało zrealizowanych przy okazji innych projektów. Powstał słownik 

szpitali , powstała baza wolnych łóżek, wdraża się TOPSOR.  

 

Proponuję rozbudować TOPSOR o obsługę ZRM-ów (tak aby nie mnożyć ilości systemów do 

obsługi w SOR) poprzez dodanie kolejki do obsługi ZRM-ów. Czas oczekiwania na przyjęcie 

pacjenta w danym SOR/IP wyliczany np. poprzez średnią z ostatnich 24 godzin z systemu 

TOPSOR przekazywany jest do bazy SWD PRM dla danego szpitala, Aplikacja Mobilna ZRM 

przekazuje kierownikowi ZRM po uwzględnieniu czasu dojazdu, czas jaki może minąć do chwili 

przekazani pacjenta dla danego SOR/IP. Kierownik ZRM powinien wybrać ten SOR/IP, który 

gwarantuje przyjęcie pacjenta, (zespół nie pojedzie do SOR gdzie ilość wolnych łóżek wynosi 0), 

który gwarantuje najszybsze przyjęcie pacjenta i ma wolne łóżka na oddziałach dla choroby/urazu 

pacjenta. Chodzi o jak najszybszą obsługę pacjenta i zwolnienie ZRM. Po wybraniu SOR-u 

niepełne dane o pacjencie i pełne o chorobach/urazach trafiają do TOPSOR. Pełne dane trafią w 

przypadku przyjęcia pacjenta przez SOR/IP. Z dużym wyprzedzeniem SOR otrzymuje informacje 

o stanie pacjenta lub o zdarzeniu masowym . 

Kolejkowanie ZRM-ów w wybranym przez kierownika ZRM SOR/IP opiera się o szacowany czas 

dotarcia do SOR/IP. Numer w kolejce oraz czas do przekazania pacjenta jest ciągle aktualizowany 

(aby np. w przypadku zamknięcia SOR w celu dezynfekcji zespół mógł zmienić decyzję i wybrać 
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inny SOR/IP). Ostateczny numer w kolejce otrzymuje zespół w momencie dotarcia do SOR/IP. 

Gdy pojazd znajdzie się na podjeździe do SOR/IP system automatycznie aktualizuje numer ZRM 

w kolejce.  

 
Rysunek przedstawia 4 ZRM-y z numerami w kolejce, oczekujące na podjeździe do SOR. 

Po wjechaniu w obszar oznaczony czerwonym kołem, ZRM otrzymuje zaktualizowany 

numer w kolejce do SOR oraz automatycznie zmienia mu się status na „W SZPITALU”. 

Po opuszczeniu obszaru automatycznie zmienia mu się status na „POWRÓT DO BAZY”. 

Pozostałe ZRM-y, które są w trasie oraz wybrały ten SOR, otrzymują kolejne numery w 

kolejce w zależności od czasu dotarcia do SOR. Na rysunku zespół Z01 68 ma 

nieprawidłowy status „PRZEWÓZ DO SZPITAL” zamiast „W SZPITALU”, to bardzo częsty 

błąd lub niedopatrzenie ZRM-ów. Zautomatyzowanie zmiany statusów wyeliminuje 

takie błędy.   
 

Przypadki użycia***  
Przy wyborze SOR-u przez kierownika ZRM przed przewozem pacjenta. Przy zdarzeniach, 

mnogich/masowych. Przy przekazaniu pacjenta do SOR. 

Uzasadnienie 

Wdrożenie powyższych propozycji może wyeliminować nierównomierne obciążenie SOR-ów przez ZRM-y i 

tworzące się kolejki na podjazdach, poprzez optymalny wybór SOR/IP ze względu na  czas dojazdu, czas 

odbioru pacjenta i możliwość przyjęcia pacjenta. Przyspieszy przekazywanie (w ramach istniejących 

zasobów)  pacjenta do SOR nie tylko ze względu na odległość do SOR ale również potrzebny czas 

oczekiwania na przekazanie pacjenta, przez co zwiększy dostępność ZRM-ów, które będą mniej czasu 

spędzały w kolejkach. Ponadto zautomatyzuje i przyspieszy przekazywanie informacji o stanie i ilości 

pacjentów do SOR. Pozwoli z wyprzedzeniem, przed przyjazdem ZRM-u, przekazywać informacje o 

pacjentach do SOR. Pozwoli WKRM-owi lepiej koordynować zdarzenia mnogie/masowe. 

Da dyspozytorowi głównemu pełną informację o stanie łóżek oraz  stanie kolejek ZRM-ów do SOR. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 27/11/2020 Numer zgłoszenia 30/11/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  
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Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do 

możliwości jej wdrożenia w SWD PRM 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
11/12/2020 

Opinia KCMRM**** pozytywna Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Po dokonaniu analizy dokumentu zidentyfikowano 5 grup funkcjonalności. 

I GRUPA funkcjonalności – integracja SWD PRM z TOP SOR w zakresie 

przekazywania czasu oczekiwania na przyjęcie pacjenta z ZRM w SOR (dane z TOP 

SOR przekazywane do SWD PRM). 

 

II GRUPA funkcjonalności – integracja SWD PRM z TOP SOR w zakresie 

przekazywania danych o pacjencie transportowanym przez ZRM do danego szpitala 

(dane z SWD PRM przekazywane do TOP SOR). 

 

III GRUPA funkcjonalności  – kolejkowanie ZRM w SOR (funkcjonalność po stronie 

SWD PRM). 

 

IV GRUPA funkcjonalności - automatyczna zmiana statusu ZRM na status na  

„W SZPITALU” po dojeździe ZRM do szpitala (funkcjonalność po stronie SWD PRM). 

 

V GRUPA funkcjonalności - automatyczna zmiana statusu ZRM na status „POWRÓT 

DO BAZY” po wyjeździe ZRM ze szpitala (funkcjonalność po stronie SWD PRM). 

 

Całe zaproponowane rozwiązanie w zakresie propozycji integracji SWD PRM z TOP 

SOR (I i II grupa funkcjonalności) wymaga w pierwszej kolejności: 

1) opisu przebiegu procesów jakie mogą zachodzić w przypadku gdy ZRM 

transportuje osobę będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 

szpitala z SOR; 

2) ustalenia katalogu danych jakie mogłyby być przekazywane pomiędzy SWD 

PRM a TOP SOR; 

3) decyzji w zakresie potencjalnej integracji w przyszłości SWD PRM z TOP SOR; 

4) weryfikację możliwości integracji SWD PRM z TOP SOR oraz zakresu 

koniecznych prac do wykonania w tym zakresie – dwie całkiem różne 

architektury oraz umiejscowienie; 

5) decyzji czy informacja o czasie oczekiwania na przyjęcie ZRM w SOR 

pochodząca z TOP SOR ma być dostępna dla Kierownika ZRM czy jednak dla 

DMW, ZGDM i GDM, ponieważ inaczej ZRM będą bez wiedzy i kontroli DM 

wybierać szpital do którego będą transportować pacjenta - nadzór nad 

kierowaniem ZRM do szpitali sprawuje dyspozytor medyczny, który 

zobowiązany jest do uwzględnienie wielu różnych zmiennych, które występują 

w danej jednostce czasu. 

 

We wniosku nie wspomniano kwestii priorytetu dla ZRM, który transportuje pacjenta  

w ciężkim stanie. Takie zagadnienie również wymaga szczegółowej analizy. 

Mając na uwadze powyższe rekomendujemy dalsze prace nad zgłoszonymi 

funkcjonalnościami. 
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Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

16/03/2021 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  

Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
DD/MM/RRRR 

 

*   Pole wypełnia Użytkownik. 

**  Pole wypełnia Ministerstwo Zdrowia. 

*** Przypadek użycia - opis sposobu w jaki system powinien być używany przez użytkownika w celu osiągnięcia konkretnego celu.   

      Powinien przedstawiać podstawowy przebieg operacji oraz alternatywny przebieg operacji.  

**** Pola wypełniane przez KCMRM w przypadku pozytywnej wstępnej oceny wydanej przez MZ. 


