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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2021-05-31

Utworzenie dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.2

2021-06-01

Weryfikacja dokumentu.

Paulina Granat

0.3

2021-06-01

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

1.0

2021-06-01

Przekazanie dokument do akceptacji Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Mateusz Komza

1.0

2021-06-01

Akceptacja Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Robert Bzducha/
Agnieszka
Tuderek-Kuleta

1.0

2021-06-01

Przekazanie FWZ 07/2021 do Wykonawcy.

Kamil Chądzyński

1.0

2021-06-02

Przekazanie wyceny przez Wykonawcę.

Wojciech
Płoszczonka

1.0

2021-06-02

Przekazanie FZ 13/2021 do Wykonawcy.

Kamil Chądzyński

2

Specyfikacji modyfikacji: 14/2021/KCMRM/SWDPRM wersja 1.0

WSTĘP
CEL PROJEKTU
Wprowadzenie do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) zmian wynikających z nowej wersji dokumentu opisującego integrację
FTPs do systemu EWP – wersja 1.5, opublikowanej w dniu 27 maja 2021 r., przez Centrum
e-Zdrowia celem sprawozdawczości do Unii Europejskiej.

PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest wprowadzenie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych
czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na potrzeby sprawozdawczości
danych o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3.

MODUŁ
Baza danych SWD PRM.

PRIORYTET
1
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie
KMCR

KZW

Opis

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 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.
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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,
wojewódzkiego
koordynatora ratownictwa medycznego i krajowego
koordynatora ratownictwa medycznego.
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych
czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na potrzeby sprawozdawczości
danych o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3.
STAN PRZED ZMIANĄ
Brak możliwości przesyłania informacji do EWP3 odnośnie nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych
czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego dokumentu pacjenta u którego
wykonano test antygenowy na SARS-CoV-2.
OPIS MODYFIKACJI
NR

Opis

1

Dodanie w bazie danych SWD PRM w tabeli SLOWNIK_KRAJ kolumny ID_CEZ oraz
KRAJ_DOKUMENT.

2

Zasilenie nowych kolumn danymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego RFC
SLOWNIK_KRAJ – modyfikacja.

OCZEKIWANY REZULTAT
NR
1

Opis

Tabela SLOWNIK_KRAJ w bazie danych SWD PRM zostanie rozszerzona poprzez dodanie
2 kolumn ID_CEZ oraz KRAJ_DOKUMENT. Nowe kolumny będą zasilone przez Wykonawcę
danymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego RFC.
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