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Nr wersji
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Autor

0.1

2021-01-07

Utworzenie dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.2

2021-01-08

Dodanie zmian i uwag.

Jakub Czarski

0.3

2021-01-11

Weryfikacja i dodanie uwag.

Kamil Kolczyński

0.4

2021-01-12

Wprowadzenie modyfikacji.

Tomasz Draczyński

0.4

2021-01-14

Weryfikacja dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.4

2021-01-14

Weryfikacja dokumentu.

Jakub Czarski

0.5

2021-01-15

Weryfikacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.6

2021-01-15

Modyfikacja dokumentu.

Tomasz Draczyński

0.6

2021-01-15

Akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.6

2021-01-15

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.7

2021-01-18

Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag.

Mateusz Komza

0.8

2021-01-19

Modyfikacja dokumentu i przekazanie do akceptacji.

Tomasz Draczyński

0.9

2021-01-19

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.9

2021-01-19

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.10

2021-01-20

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

1.0

2021-01-20

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag
do 26 stycznia 2021 r.

Mateusz Komza

1.1

2021-01-27

Naniesienie uwag zgłoszonych przez członków Rady ds. SWD
PRM przy KCMRM.

Tomasz Draczyński

1.2

2021-01-28

Warsztat wewnętrzny KCMRM oraz odniesienie się do uwag.

Mateusz Komza

1.2

2021-01-29

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

Mateusz Komza

1.3

2021-01-29

Modyfikacja dokumentu w zakresie uzgodnionym podczas IX
Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM

Tomasz Draczyński

1.3

2021-01-29

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM.

2.0

2021-02-01

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak:
LPR.DKCM.07.135-1.2021
z terminem na zgłaszanie uwag
do 08 lutego 2021 r.

2.1

2021-02-05

Przekazanie dokumentu z uwagami przez Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
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2.2

2021-02-10

Odniesienie się do komentarzy oraz modyfikacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

2.2

2021-02-11

Warsztat z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia.

Kamil Kolczyński

2.3

Modyfikacja dokumentu zgodnie z uzgodnieniami na
2021-02-12 warsztacie z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia.

2.3

2021-02-12

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia

Kamil Kolczyński

2.3

2021-02-15

Akceptacja dokumentu na roboczo mailowo przez
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia

Robert Bzducha

2.3

2021-02-15

Przekazanie FWZ 01/2021 do Wykonawcy

Kamil Kolczyński
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest optymalizacja chronologii statusów ZRM i czasów do nich przypisanych
poprzez wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja
okna szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM,
optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz modyfikacja okna
szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

MODUŁ
ZRM, Dyspozytora, Administratora, Mapa.

PRIORYTET
1
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie
Dyspozytor medyczny

KMCR

KZW

Opis
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 z późn. zm.) 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.

Karta
Medycznych Dokumentacja
medyczna
indywidualna
dotycząca
Czynności
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń
Ratunkowych
zdrowotnych udzielanych przez zespół ratownictwa
medycznego, prowadzona przez dysponentów zespołów
ratownictwa medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) tworzona przez
kierownika zespołu ratownictwa medycznego w dwóch
egzemplarzach.

Karta
Wyjazdu

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora
medycznego
wysyłającego,
stanowiąca
potwierdzenie
dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce
Zlecenia
zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6
kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
z 2020 r. poz. 666).

Moduł Administratora Aplikacja umożliwiająca administrację
definiowania sił i środków w Systemie.

SWM

PRM

oraz

Moduł Dyspozytora

Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń
i zdarzeń przez dyspozytora medycznego.

Moduł ZRM Mobilny

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego, przystosowany do pracy na
terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym
w miejscu stacjonowania w ZRM.
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Moduł ZRM
Stacjonarny
Status ZRM

SWD
PRM

SZT

komputerze

Stan określający gotowość lub aktualnie wykonywane zadanie
konkretnego ZRM.

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.
Samolotowy zespół transportowy zespół transportowy
Samolotowy zespół w strukturze LPR realizujący lotniczy transport sanitarny
transportowy
i medyczne czynności ratunkowe.
System Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego

Użytkownik

ZRM

Moduł ZRM przystosowany do pracy na
stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM.

Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego modułu
SWD PRM.

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2
Zespół Ratownictwa pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Medycznego
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.).
Zlecenie wyjazdu

Wydanie dyspozycji dotyczącej wyjazdu ZRM na miejsce
zdarzenia.
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz
optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz dodanie w Module
Dyspozytora
w oknie „Szczegóły ZRM” informacji o czasie pracy ZRM tj. czy jest to zespół całodobowy czy
czasowy oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez członków ZRM.
STAN PRZED ZMIANĄ
Obecnie tylko 1 status ZRM jest ustanawiany automatycznie przez system: status ZRM
„Zadysponowany”
w czasie nadania zgłoszenia do ZRM. Pozostałe statusy wymagają ręcznego wprowadzenia, przy
czym system w żaden sposób nie waliduje ich chronologii wprowadzania przez użytkownika.
Poniżej statusy ZRM dostępne w SWD PRM:
Statusy gotowości:
1. Gotowy w bazie
2. Niegotowy

.
.

Statusy obsługi zdarzenia:
1. Zadysponowany

.

2. Wyjazd do zdarzenia

.

3. Na miejscu zdarzenia

.

4. Przewóz do szpitala
5. W szpitalu

.

.

6. Powrót do bazy

.

Statusy Inne:
1. Awaria

.
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2. Tankowanie

.

3. Dezynfekcja

.

4. Mycie

.

Obecnie w Module Dyspozytora w oknie szczegółów ZRM nie ma informacji o tym czy dany ZRM
funkcjonuje całodobowo czy w określonych godzinach np. 7.00-19.00 oraz, o której godzinie
następuje zmiana składu ZRM.
OPIS MODYFIKACJI
NR
Opis
1
Statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej KZW będą
wyszarzone i niemożliwe do wybrania przez Kierownika ZRM. Po nadaniu zgłoszenia dla ZRM
statusy powinny stać się aktywne i możliwe do wybrania wg. określonej chronologii.
Statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w przypadku:
1) Status „Tankowanie”, „Mycie”, „Dezynfekcja” – możliwość wybrania jedynie w
przypadku braku aktywnego zlecenia;
2) Status „Awaria” - w każdym momencie pracy użytkownika w Module Mobilny ZRM.
W momencie nadania zgłoszenia dla ZRM, do wybrania z grupy statusów „Obsługa
zdarzenia” będzie dostępny wyłącznie status „Wyjazd do zdarzenia”, innych nie można
wybrać. Pozostaje możliwość wybrania statusów z grupy „Statusy inne”.
Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „Wyjazd do zdarzenia” to dostępnym do wybrania
z grupy statusów „Obsługa zdarzenia” będzie status:
1) „Na miejscu zdarzenia”;
2) „Powrót do bazy”;
oraz „Awaria” z grupy statusów „Inne”.
Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „Na miejscu zdarzenia” to dostępne do wybrania
z grupy statusów „Obsługa zdarzenia” będą statusy:
1) „Przewóz do szpitala”;
2) „Przekazanie pacjenta”;
3) „Powrót do bazy”;
Oraz „Awaria” z grupy statusów „Inne”.
Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „Przewóz do szpitala” to dostępnym do wybrania
z grupy statusów „Obsługa zdarzenia” będzie status:
1) „W szpitalu”;
oraz „Awaria” z grupy statusów „Inne”.
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Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „W szpitalu” to dostępne do wybrania z grupy
statusów „Obsługa zdarzenia” będą statusy:
1) „Przekazanie pacjenta”;
2) „Przewóz do szpitala”;
3) „Powrót do bazy”;
oraz „Awaria” z grupy statusów „Inne”.
Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „Przekazanie pacjenta” to dostępnym do wybrania
będzie status:
1) „Powrót do bazy”.
Jeśli ZRM będzie się znajdował w statusie „Powrót do bazy” to dostępnym do wybrania
będzie każdy ze statusów z grupy „Gotowość” lub „Inne”, statusy z grupy „Obsługa
zdarzenia” nie będą dostępne. W przypadku nadania zlecenia wyjazdu, w czasie gdy ZRM
znajduje się w statusie „Powrót do bazy”, dostępny będzie również do wybrania status
„Wyjazd do zdarzenia”.
Jeśli ZRM wybierze status z grupy statusów "Inne" to następnie do wybrania będą możliwe
jedynie:
1) wszystkie statusy z grupy "Inne";
2) wszystkie statusy z grupy "Gotowość",
3) status "Powrót do bazy",
4) ostatni status jaki miał wybrany ZRM przed wybraniem statusu z grupy "Inne".
W sytuacji gdy aplikacja SWD PRM na terminalu mobilnym pracuje w trybie off-line, aplikacja
zachowuje dotychczasową funkcjonalność (nie wymagana jest odpowiednia chronologia
statusów).
2.

Do listy statusów z grupy „Obsługa zdarzenia” należy dodać nowy status „Przekazanie
pacjenta”. Status ZRM ustawiany przez Kierownika ZRM w momencie faktycznego
przekazania pacjenta innemu ZRM, LZRM lub w podmiocie leczniczym. Zmiana statusu
skutkuje automatycznym zarejestrowaniem w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) Czasu
przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych
(KMCR) Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym.
W przypadku wybrania statusu „Przekazanie pacjenta” powinien pojawić się komunikat
o następującej treści: „Czy przekazałeś pacjenta?” z możliwością wybrania odpowiedzi „Tak”
lub „Nie”. Wybranie odpowiedzi „Tak” skutkuje zatwierdzeniem wyboru statusu oraz
zamknięciem komunikatu. Wybranie odpowiedzi „Nie” skutkuje niezatwierdzeniem wyboru
statusu oraz zamknięciem komunikatu.
Do listy statusów należy dodać przycisk „Odblokuj zmianę statusu”, którego wciśnięcie będzie
powodowało pojawienie się okna modalnego z pytaniem: „Czy na pewno chcesz powrócić do
poprzedniego statusu?”. Poniżej ww. pytania należy dodać sekcję z nagłówkiem:
„Uzasadnienie” oraz edytowalne pole na wpisanie dowolnej treści (max. 200 znaków),
wymagalne pole do wprowadzenia hasła użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź”
i ”Anuluj”. Wypełnienie pól z uzasadnieniem i hasłem użytkownika jest wymogiem do
możliwości użycia przycisku „Potwierdź”. Użycie przycisku „Potwierdź” będzie powodowało
przywrócenie poprzedniego statusu oraz usunięcie w dokumentacji medycznej czasów

9

Specyfikacji modyfikacji: 01/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 2.3

automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status. Użycie przycisku „Anuluj”
spowoduje zamknięcie komunikatu bez wykonywania żadnej czynności.

3.

W Module Dyspozytora oraz w Module Mapowym należy wprowadzić ikonę statusu ZRM
„Przekazanie pacjenta”.
Poniżej przykładowa ikona statusu:

Status „Przekazanie pacjenta” powinien mieć podobne funkcjonalności w Module
Dyspozytora jak status „W szpitalu” np. podczas dysponowania zajętego ZRM itp.
Wybranie statusu „Przekazanie pacjenta” powoduje wprowadzenie bieżącego czasu w KZW
w polu „Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/innym” oraz bieżącej daty i czasu w KMCR
w polu „Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym”.
4.

Należy wprowadzić automatyczne uzupełnianie statusów ZRM w aktywnym zleceniu.
W przypadku gdy nie wybrano statusu ZRM „Na miejscu zdarzenia”, a Kierownik ZRM
podejmie próbę uzupełnienia dowolnego pola w KMCR powiązanym z KZW powinien pojawić
się komunikat z informacją, iż w pierwszej kolejności należy wybrać status ZRM „Na miejscu
zdarzenia”. Dopiero po wybraniu statusu „Na miejscu zdarzenia” będzie możliwość
uzupełnienia KMCR. Ponadto, Kierownik ZRM nie ma możliwości powiązania KMCR do KZW z
aktywnego zlecenia do czasu wybrania statusu „Na miejscu zdarzenia”.
Wyżej wymieniona funkcjonalność powinna brać pod uwagę czas statusu „Na miejscu
zdarzenia” dla wszystkich KZW utworzonych w ramach jednego zdarzenia dla jednego ZRM.
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Podczas obsługi aktywnego zlecenia wyjazdu przez ZRM czasy realizacji zlecenia powinny być
wyszarzone i niemożliwe do wprowadzenia ręcznie. Czasy te będą uzupełniane przez zmianę
statusu ZRM.
W sekcji „Czasy realizacji zlecenia” na wysokości okien do wprowadzania czasu, obok
przycisku „Ustaw bieżący czas” w KZW oraz w sekcji „Przekazanie pacjenta” w KMCR, należy
dodać przycisk: „Odblokuj edycję czasu”. Wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się okna
z pytaniem:
1) w KZW:
a) w przypadku edycji czasu wyjazdu ZRM: „Czy na pewno chcesz edytować czas
wyjazdu ZRM?”,
b) w przypadku edycji czasu przybycia do miejsca zdarzenia: „Czy na pewno chcesz
edytować czas przybycia do miejsca zdarzenia?”;
c) w przypadku edycji czasu przekazania pacjenta w IP/SOR/innym: „Czy na pewno
chcesz edytować czas przekazania pacjenta w IP/SOR/innym?”;
d) w przypadku edycji czasu powrotu do miejsca wyczekiwania/zakończenia
zlecenia: „Czy na pewno chcesz edytować czas powrotu do miejsca
wyczekiwania/zakończenia zlecenia?”;
2) w KMCR:
a) w przypadku edycji czasu przekazania pacjenta w IP/SOR/innym: „Czy na pewno
chcesz edytować czas przekazania pacjenta w IP/SOR/innym?”.
Poniżej ww. pytania należy dodać sekcję z nagłówkiem: „Uzasadnienie” oraz edytowalne pole
na wpisanie dowolnej treści (max. 200 znaków), wymagalne pole do wprowadzenia hasła
użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź” i ”Anuluj”. Wypełnienie pól z uzasadnieniem
i hasłem jest wymogiem do możliwości użycia przycisku „Potwierdź” co umożliwi ręczne
wprowadzenie czasu danego statusu ZRM.
Edytowanie czasu przekazania pacjenta w IP/SOR/innym: powoduje automatyczną zmianę
czasu w analogicznym oknie w innym rodzaju dokumentacji medycznej np. jeśli użytkownik
zmieni czas przekazania pacjenta w KZW to w KMCR również będzie on zmieniony.
Każde wprowadzenie czasu poprzez zmianę statusu powinno zostać odnotowane w historii
KZW/KMCR. Każda zmiana czasu przez użytkownika za pomocą edycji czasu powinna być
odnotowana w historii KZW/KMCR z zawarciem:
1) imienia i nazwiska użytkownika, który dokonywał modyfikacji;
2) uzasadnienia wprowadzonego przez użytkownika
3) oznaczeniem daty i godziny wprowadzenia modyfikacji.
5.

W Module Dyspozytora na „Liście ZRM” prezentują się jedynie te ZRM, które w Module
Administratora w formatce ZRM aktualnie pozostają w gotowości (na podstawie danych
z sekcji „Pozostawanie w gotowości” – gotowość „Od” - „Do”). Zespół po przekroczeniu
zadanego okresu pozostawania w gotowości prezentuje się na Liście ZRM dodatkowo przez
czas określony, jako parametr systemowy wyrażony w godzinach modyfikowalny w Module
Administratora przez użytkownika z rolą administrator centralny.
Domyślna wartość powyższego parametru systemowego wynosi 48 godzin.
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6.

W Module Administratora w formatce ZRM należy dodać sekcję: „Czas zmiany składu ZRM”
oraz okna z możliwością wybrania z zegara poszczególnych godzin i minut (HH:MM).

(PROPOZYCJA PREZENTACJI!!!)
System musi walidować wybierane lub wpisywane wartości tak, żeby czasy ,,nie zachodziły na
siebie”.
W przypadku zespołów całodobowych (w sekcji „Pozostawanie w gotowości” w polu „Liczba
godzin pracy w ciągu doby” posiadających wartość „24”) należy wypełnić wartości wszystkich
pól z obydwu sekcji tj. „Czas rozpoczęcia dyżuru” oraz „Czas zakończenia dyżuru”.
Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe.
7.

W Module Dyspozytora w oknie „Szczegóły ZRM” należy dodać sekcję z informacjami,
o których mowa w pkt. 6 przedmiotowego dokumentu. W szczególności należy uwzględnić
informację: czy zespół jest zespołem funkcjonującym całodobowo czy czasowo
(z uwzględnieniem godzin funkcjonowania) oraz czy zespół jest zespołem całorocznym czy
działającym okresowo oraz zakres dat jego funkcjonowania. W przypadku zespołów
całorocznych w oknie „Szczegóły ZRM” nie należy zamieszczać zakresu dat funkcjonowania.

8.

Przy wdrożeniu produkcyjnym ww. zmian w przypadku modyfikacji opisanych w punkcie
5, 6 i 7 system powinien automatycznie zaznaczyć dla wszystkich aktywnych ZRM:
Czas rozpoczęcia dyżuru:
Czas zakończenia dyżuru:
Dyżur dzienny: 7:00
Dyżur dzienny: 19:00
Dyżur nocny: 19:00
Dyżur nocny: 7:00
Po wdrożeniu produkcyjnym przedmiotowych zmian administratorzy dysponenta ZRM
dokonają weryfikacji i zmodyfikują ich wypełnienie.
OCZEKIWANY REZULTAT
NR
Opis
1
Wprowadzenie chronologii obsługi statusów.
2.

Wprowadzenie nowego statusu „Przekazanie pacjenta” w Module ZRM, Dyspozytora i Mapa.
Dodanie przycisku „Odblokuj zmianę statusu” w Module Mobilny ZRM.

3.

Wprowadzenie automatycznego uzupełniania statusów ZRM w aktywnym zleceniu.

4.

Dodanie nowych sekcji dotyczących czasu zmiany statusów ZRM w Module Administratora w
elemencie ZRM.

5.

Dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych informacji dot.
funkcjonowania ZRM.
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