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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-04-26 Utworzenie dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.2 2021-04-26 Weryfikacja dokumentu i wprowadzenie zmian. Paulina Granat 

0.3 2021-04-26 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.3 2021-04-26 
Przekazanie dokument do akceptacji Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. 
Mateusz Komza 

0.4 2021-04-27 
Weryfikacja dokumentu, wprowadzenie zmian i naniesienie 

komentarzy. 
Robert Bzducha 

0.5 2021-04-27 
Weryfikacja dokumentu, wprowadzenie zmian i naniesienie 

komentarzy. 

Mirosława 

Stocka-Mirońska 

0.6 2021-04-28 Modyfikacja dokumentu i odniesienie się do uwag. Kamil Kolczyński 

0.7 2021-04-30 
Modyfikacja dokumentu po publikacji słownika nazwy testów 

antygenowych przez Centrum e-Zdrowie. 
Kamil Kolczyński 

0.7 2021-04-30 Przekazanie dokumentu na roboczo do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

0.7 2021-04-30 
Przekazanie dokumentu do akceptacji Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. 
Kamil Kolczyński 

0.7 2021-04-30 
Akceptacja dokumentu przez Departament Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia. 
Robert Bzducha 

1.0 2021-04-30 Przekazanie FWZ 06/2021 do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 

1.0 2021-05-06 Przekazanie FZ 10/2021 do Wykonawcy. Kamil Kolczyński 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Wprowadzenie funkcjonalności oznaczania nazwy i producenta wykonanego testu 
antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny. 

Wprowadzane zmiany wynikają z nowej wersji dokumentu opisującego integrację FTPs do 
systemu EWP – wersja 1.3, opublikowanej w dniu 23 kwietnia 2021 r., przez Centrum e-Zdrowia. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 
Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności oznaczania nazwy i producenta 
wykonanego testu antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny.  

 

MODUŁ 

 
Administrator, ZRM 

 

PRIORYTET 

 
1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

KMCR Karta medycznych 

czynności 

ratunkowych 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 

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. 

KZW 
Karta zlecenia 

wyjazdu. 

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 

medycznego wysyłającego, stanowiąca potwierdzenie 

dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

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 ZRM Mobilny Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej SWD PRM na tablet dla 

Zespołu Ratownictwa Medycznego, przystosowany do pracy na 

terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym  

w miejscu stacjonowania w ZRM. 

 

Pacjent 

Osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub 

korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę 

wykonującą zawód medyczny - zgodnie z art. 3 pkt 1 ustęp   

4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020, poz. 849). 

 
Użytkownik 

Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego modułu 

SWD PRM. 

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, 
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dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, 

rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia 

geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów 

ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez 

zespoły ratownictwa medycznego, wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego i krajowego 

koordynatora ratownictwa medycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Specyfikacji modyfikacji: 13/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 1.0                                  

 
6 

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie funkcjonalności oznaczania nazwy i producenta wykonanego testu 

antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 
Brak możliwości oznaczenia nazwy wykonanego testu antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM  

w Module ZRM Mobilny. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie obowiązku oznaczenia nazwy testu antygenowego na SARS-CoV-2 w Module ZRM Mobilny 

w sekcji: „I Wywiad” KMCR poprzez dodanie pola o nazwie „Nazwa testu antygenowego”.  

Obowiązek oznaczenia nazwy testu antygenowego SARS CoV-2 powinien obowiązywać jedynie dla 

KMCR wytworzonych od 11 maja 2021 roku włącznie. 
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Po wybraniu wartości z powyższego okna, w polu o nazwie „Nazwa testu antygenowego” wyświetlana 

jest jedynie nazwa testu antygenowego. 

 2 
W momencie oznaczania nazwy testu antygenowego, do KMCR, w ramach którego został wykonany 

testy antygenowy, zapisywany jest numer ID przypisany do pozycji wybranej ze słownika „Nazwa 

testów antygenowego na SARS-CoV-2”. 

 3 
Dodanie słownika „Nazwa testów antygenowego na SARS-CoV-2” w Module Administratora 

z możliwością edytowania przez Administratora Centralnego.  

Słownik powinien funkcjonować zgodnie z zasadą działania słowników w Module Administratora oraz 

zawierać pola: 

1) ID – unikatowy numer w słowniku; 

2) ID_TEST – unikatowy numer testu w systemie CeZ; 

3) TEST_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę testu; 
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4) ID_PRODUCENT – unikatowy numer producenta testu w systemie CeZ; 

5) PRODUCENT_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę producenta testu; 

6) TYP_TESTU – pole tekstowe zawierające określenie typu testu; 

7) AKTYWNY – wartość boolean określająca status aktywności danej pozycji w słowniku – w 

przypadku oznaczenia wartości „1” – pozycja jest dostępna do wyboru, w przypadku 

oznaczenia wartości „0” – pozycja jest niedostępna do wyboru. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Kierownik ZRM powinien mieć obowiązek oznaczania nazwy testu antygenowego na SARS-CoV-2 

w Module ZRM Mobilny w sekcji: „I Wywiad” KMCR. 

 2 Nazwa testu antygenowego wykonanego przez kierownika ZRM powinna być pobierana ze słownika 

„Nazwy testów antygenowego na SARS-CoV-2” zdefiniowanego i zarządzanego w Module 

Administratora. 

 3 Dane o nazwie testu antygenowego powinny być zapisane w bazie danych przy danych KMCR, której 

dotyczą, analogicznie do całego procesu oznaczania testów antygenowych.  

 


