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Lp. 

Nr inicjatywy 

użytkownika/  

Tytuł inicjatywy 

Data 

przekazania 

przez MZ 

inicjatywy 

do 

KCMRM  

Opinia KCMRM Uzasadnienie KCMRM 

Data 

przekazania 
przez 

KCMRM 

analizy do 

MZ  

Data przekazania 

przez MZ do 

KCMRM do 

realizacji  

Etap 

realizacji  

w KCMRM 

Termin 

omówienia 

założeń do RFC 

na Radzie ds. 

SWD PRM / 

Termin 

przekazania do 

członków Rady 

ds. SWD PRM 

do uzgodnień 

Nr RFC w którym 

zawarta jest 

funkcjonalność z 

inicjatywy 

użytkownika 

Data 

akceptacji 

RFC przez 

Radę ds. 

SWD PRM  

Data 

przekazania 

do wyceny 

Uwagi 

Data 

przekazania 

do MZ 

Data 

przekazania 

do realizacji 

Data 

akceptacji 

przez MZ 

Planowany 

termin 

udostępnienia 

w środowisku 

testowym 

1 

Inicjatywa nr 12 - 

Raporty 

kwartalne  

z czasem 

oczekiwania ZRM 

 15-06-2020 

Do realizacji w 

nowym Module 

Raportowym 

Mając na uwadze złożoność zagadnienia, 

wygaszanie obecnego Modułu 

Raportowego, koszt prac związanych  

z implementacją nowych raportów 

predefiniowanych  

w obecnym Module Raportowym SpagoBI 

oraz poziom zaawansowania prac 

programistycznych nad nowym, bardziej 

intuicyjnym rozwiązaniem Modułu 

Raportowego opartym  

o platformę Oracle APEX, rekomenduję 

odstąpienie  

od przeprowadzenia modyfikacji w 

przedmiotowym zakresie w obecnym 

Module Raportowym SpagoBI.  

Jednocześnie, widząc potrzebę 

użytkowników SWD PRM, rekomenduję 

dodanie ww. raportu predefiniowanego w 

nowym Module Raportowym już na etapie 

testów. 

 15-06-2020 

Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

Etap 5 

KCMRM 

część 2 

 

Oczekuje na 

przygotowanie 

RFC 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2 

Inicjatywa nr 13 - 

Skalowanie 

aplikacji 

18-06-2020 Pozytywna 

Realizacja opisywanej funkcjonalności 

zaplanowana jest  

do realizacji w ramach RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM, które jest 

zaplanowane do wdrożenia produkcyjnego 

w 2020 roku. 

 18-06-2020 

 Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

Etap 5 

KCMRM 

część 2  

05-05-2020RFC 17/2020 

27-05-2020 09-06-2020 
 

01-06-2020  

13-06-2020  

3 

Inicjatywa nr 14 - 

Automatyczne 

odwołanie KZW – 

modyfikacja 

mechanizmu 

 09-06-2020  Pozytywna 

Rekomendacja implementacji 

funkcjonalności poprzez modyfikację 

komunikatów w oknach modalnych 

wyświetlanych dyspozytorowi 

medycznemu. Proponujemy dodanie 

modyfikacji ww. komunikatów  

do przygotowywanego RFC 21/ 

2020/KCMRM/SWDPRM. Ponadto, 

planowane jest dodatkowe RFC na rok 

2021,  

 18-06-2020 

 Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

 Etap 5 

KCMRM 

część 2 

 

Oczekuje na 

przygotowanie 

RFC 

 21/2020 

  

 

  



 

3 
 

w którym wprowadzony zostanie 

automatyzm zmiany statusów ZRM na 

podstawie lokalizacji GPS danego ZRM,  

co w pełni rozwiąże możliwość popełnienia 

błędu przez dyspozytora medycznego oraz 

odwołania potencjalnie niezrealizowanego 

wyjazdu. 

  

4 

Inicjatywa nr 15 -  

Dodanie 

informacji  

o AED do Modułu 

Mapowego 

30-06-2020 Pozytywna 

Obecnie dane dotyczące lokalizacji AED są 

informacjami dobrowolnymi, żaden akt 

prawny nie reguluje tej kwestii  

tj. konieczności zgłaszania lokalizacji 

urządzenia w przypadku jego 

udostępnienia. Ponadto, nie istnieje 

centralny rejestr urządzeń AED, ani 

podmiot odpowiedzialny za jego 

ewentualną aktualizację – brak danych 

referencyjnych. Wprowadzenie ww. 

funkcjonalności w Module Mapowym 

SWD PRM dałoby wymierny skutek w 

ratowaniu osób znajdujących się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. Niemniej 

jednak z uwagi na brak danych 

referencyjnych  

do realizacji opisanej funkcjonalności 

konieczne jest wskazanie źródła danych z 

jakich mamy skorzystać przy 

implementacji rozwiązania. 

02-07-2020 

Pismo MZ z dnia  

06-09-2020 

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

- decyzja MZ – 

„odrzucone”. 

Biorąc pod uwagę 

przekazaną opinię 

KCMRM wskazującą 

na brak centralnego 

źródła 

danych o AED, oraz 

związanych z tym 

kwestii, przychylamy 

się do opinii KCMRM 

do 

odroczenia prac w 

omawianym temacie 

do czasu powstania 

referencyjnej bazy 

danych oraz wejścia  

w życie przepisów 

stanowiących podstawę 

prawną do 

prowadzenia rejestru 

AED. 

n. d. n. d. n. d. 
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Inicjatywa nr 16 -  

Zmiana Formatu  

i wielkości 

czcionki numeru 

telefonu  

w zakładce KZW 

aplikacji 

Mobilnej ZRM 

08-07-2020 Pozytywna 

Prace w zakresie optymalizacji czcionki w 

Module ZRM  

(w tym na tabletach używanych przez 

Kierowników ZRM) przewidziane są w 

ramach RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM. Dokument 

RFC jest gotowy, wyceniony i jeszcze w 

tym roku zostanie przekazany  

do Wykonawcy w celu realizacji zlecenia  

z planowanym terminem na I kw. 2021 

roku. Ponadto, format wyświetlanego 

numeru telefonu w Module ZRM 

Mobilnym zależy od formatu, w jakim 

wpisze go dyspozytor medyczny w Module 

Dyspozytora tj. jeśli uwzględni spacje i 

przecinki  

to są one wyświetlane w Module ZRM 

Mobilnym. Dodatkowo, w ramach RFC 

23/2020/KCMRM/SWDPRM - 

Modyfikacje systemu w związku z  

przejściem dyspozytorni medycznych do 

UW, planujemy funkcję kopiowania 

15-07-2020     

  

 

  

  



 

4 
 

numeru telefonu z sekcji „Metryka” do 

sekcji „Wzywający”  

w formatce zdarzenia w Module 

Dyspozytora. 

6 

Inicjatywa nr 17 -  

Przełączanie 

między sekcjami 

w zakładce 

KMCR – Skala 

bólu 

08-07-2020 Pozytywna 

Prace w zakresie optymalizacji 

funkcjonalności skali bólu zaplanowane są  

w realizowanym obecnie RFC 14/2020. 

Wspomniane RFC zawiera optymalizację  

w zakresie opisywanym przez 

użytkownika. 

24-08-2020     

  
 

  

  

7 

Inicjatywa nr 18 

- 

Dodanie 

notyfikacji o 

niedostępności 

dyspozytorni 

medycznej 

07-09-2020 Negatywna 

Taka funkcjonalność już istnieje. 

Notyfikacja o niedostępności zastępującej 

dyspozytorni medycznej pojawia się w 

Notyfikacjach w Module Dyspozytora. 

 

Dodatkowo na 2021 r. w ramach nowego 

RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM – 

Optymalizacja mechanizmów 

informujących o numerze wersji aplikacji 

(komunikaty) planowane jest wdrożenie 

mechanizmu możliwości generowania 

przez CT SWD PRM komunikatów z 

poziomu Modułu Administratora, które 

będą wyświetlane w wybranych 

Modułach. 

 

Już dziś CT SWD PRM powiadamia 

wszystkie dyspozytornie jak i inne służby 

(PSP. Policję, CPR)  

o niedostępności dyspozytorni medycznej 

oraz uruchomieniu zastępowalności o ile 

otrzymamy taką wiadomość. W przypadku 

braku informacji od GDM po zgłoszeniu 

przez monitoring brak zalogowanych 

użytkowników do kolejki EACD w danej 

DM pracownik CT SWD PRM próbuje 

nawiązać kontakt z GDM lub 

kierownikiem DM lub administratorem 

wojewódzkim. 

22-02-2021     

  

 

  

  

8 

Inicjatywa nr 19 

- 

Usprawnienie 

związane z 

przekierowaniem 

do pola 

wymagającego 

uzupełnienia 

07-09-2020 Pozytywna 

Proponujemy obsłużyć ten proces 

wyłącznie w zakresie przenoszenia 

kursora w miejsce gdzie formatka 

zdarzenia musi zostać uzupełniona. Do 

rozważania i wypracowania przez 

Członków Rady czy pola wymagające 

uzupełnienia nie powinny być kolorowane 

na jeden i ten sam kolor we wszystkich 

modułach. 

 

Dodawanie kolorów, w szczególności 

czerwonego, oznaczającego w SWD PRM 

22-02-2021     
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różnego rodzaju awarie może wprowadzić 

użytkownika w błąd. 

9 

Inicjatywa nr 21 

- 

Zmiany do 

Modułu 

Dyspozytora 

(kopiowanie, 

powiadamianie o 

miejscu 

zdarzenia) 

07-09-2020 Negatywna 

Funkcjonalność dotycząca powiadomienia 

dyspozytora medycznego o przekroczeniu 

czasu odebrania zlecenia wyjazdu lub 

wyjazdu ZRM do zdarzenia już istnieje. 

Takie komunikaty pojawiają się w 

Notyfikacjach na stanowiskach gdzie 

dyspozytor pełni rolę dyspozytora 

medycznego wysyłającego, zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego oraz 

głównego dyspozytora medycznego. 

Kopiowanie treści zawartej w pole 

wywiad medyczny w formatce zdarzenia 

już istnieje w przypadku wybrania powodu 

wezwania: Wypadek komunikacyjny. W 

pozostałych sytuacjach dyspozytor 

medyczny dysponując kolejne ZRM do 

danego zdarzenia zobowiązany jest 

określić i wpisać w pole wywiad 

medyczny rzeczywisty powód 

zadysponowania ZRM np. pierwszy ZRM 

typu P zadysponowany został do 

duszności a drugi zadysponowany ZRM 

typu S wysyłany jest ,,do pomocy,, bo 

nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. 

 

Automatyczne pobieranie współrzędnych 

od osoby dzwoniącej przez SWD PRM 

może wprowadzić dyspozytora 

medycznego w błąd. Wiele zgłoszeń 

wykonywanych jest przez osoby, które 

bezpośrednio nie znajdują się na miejscu 

zdarzenia np. wezwania do samotnych 

krewnych. W związku z tym dyspozytor 

medyczny musiałby za każdym razem 

potwierdzać i ew. modyfikować pobrane 

współrzędne geograficzne. Większość 

zdarzeń obsługiwanych przez 

dyspozytornie medyczne odbywają się na 

konkretny adres lub lokalizację zaznaczaną 

przez dyspozytora medycznego w UMM. 

22-02-2021     

  

 

  

  

10 

Inicjatywa nr 22 

- 

Informacja o 

stanie modułów 

GPS w aplikacji 

Dyspozytora 

29-09-2020 Pozytywna 

Część opisywanych funkcjonalność 

zostanie zaimplementowana w Module 

Dyspozytora w ramach rozbudowy SWD 

PRM do wersji 2.0. Wizualizacja stanu 

połączenia/właściwego odczytu danych z 

modułu GPS prezentowana będzie w oknie 

szczegółów ZRM w Module Dyspozytora. 

Rozróżnione będą dwa statusy tryby pracy 

modułu GPS oznaczone różnymi kolorami. 

Kolor zielony – status online, zaś kolor 

czerwony – status offline. 

04-11-2021       

 



 

6 
 

 

Pozostała część opisanych funkcjonalności 

wybiega poza PT SWD PRM wersja 2.0. 

Ich implementacja wymagać będzie 

nowego zamówienia w ramach odrębnego 

RFC, 

w skład którego będą wchodzić 

następujące elementy: 

1) włączenie monitorowania modułów 

GPS do istniejącego systemu 

monitoringu ZABBIX; 

2) szczegółowe monitorowanie i 

diagnozowanie modułów GPS za 

pomocą komend wysyłanych w postaci 

wiadomości SMS, przy pomocy których 

można będzie np. zresetować moduł 

GPS lub wiadomością zwrotną 

otrzymać m. in: 

a) pozycję modułu GPS, 

b) informację z modułu GPS, 

c) status modułu GPS. 

 

11 

Inicjatywa nr 23 

- 

Modyfikacja 

karnego 

wylogowania 

16-09-2020 Pozytywna 

Zmiana czasu karnego wylogowania jest 

ustawialnym parametrem systemowym 

natomiast nie można ustawić takiego czasu 

wyłącznie dla roli głównego dyspozytora 

medycznego. 

 

Dodatkowo sugerujemy wyłączenie 

karnego wylogowania dla ról zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego oraz 

dyspozytorów medycznych wysyłających. 

Dzięki wdrażanemu PZŁ SWD będzie do 

dyspozycji kolejny mechanizm 

monitorowania pracy dyspozytorów 

medycznych poprzez wizualizację stanu 

gotowości konkretnego stanowiska 

dyspozytorskiego. 

       

 

12 

Inicjatywa nr 24 

- 

Funkcjonalność 

drukowania 

formatki 

zdarzenia 

12-10-2020 Negatywna 

Możliwość wydruku formatki zdarzenia 

została obsłużona  

w związku z implementacją  

w SW DPRM Karty Obsługi Zgłoszenia 

(zawierającej liczne dane dot. zgłoszenia i 

obsługi zdarzenia),  

o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie rodzajów 

dokumentacji dyspozytorni medycznej. 

22-02-2021     

  
 

  

  



 

7 
 

 

 

13 

 

 

Inicjatywa nr 25 

- 

Wizualizacja 

stanu ZRM w 

postaci 2D+3D 

 

 

12-10-2020 

 

 

Pozytywna 

 

Możliwość wydzielenia listy ZRM  

i LZRM zakładana już jest do wdrożenia w 

ramach projektu SWD PRM 2.0 w związku 

z modyfikacją Modułu Dyspozytora. 

 

 

22-02-2021 
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Inicjatywa nr 26 

- 

Dodanie nowych 

raportów 

predefiniowanych 

 

 

21-09-2020 

Negatywna 

Raport „Czas przekazania pacjenta przez 

zespoły ratownictwa medycznego  

do szpitalnego oddziału ratunkowego / izby 

przyjęć” jest zaimplementowany w Module 

Raportowym, dodatkowo w ramach prac 

nad dodaniem nowych raportów 

predefiniowanych w/w raport został 

zaktualizowany i zostanie udostępniony 

niebawem wraz z udostępnieniem katalogu 

„Raporty ZRM”, nazwa raportu to „Raport 9 

– Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM”. 

W przypadku raportu „Liczba wyjazdów 

zespołów ratownictwa medycznego  

w zależności od kodu wyjazdu” w ramach 

prac nad dodaniem nowych raportów 

predefiniowanych utworzono trzy warianty 

w/w raportu. Zostaną one udostępnione  

w ramach katalogu „Raporty ZRM”, nazwa 

raportów to „Raport 10 - Czasy dotarcia 

zespołów ratownictwa medycznego wersja 

A”, „Raport 11 - Czasy dotarcia zespołów 

ratownictwa medycznego wersja B”, 

„Raport 12 - Czasy dotarcia zespołów 

ratownictwa medycznego wersja C”. 

Natomiast raport „Liczba wyjazdów 

zespołów ratownictwa medycznego w 

zależności od stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego” zawiera dane które można 

pozyskać  

z innych raportów predefiniowanych np. 

raportu „WPDS – Tabela nr 4 - Wyjazdy 

zespołów ratownictwa medycznego” oraz 

„Raport 1 - Liczba interwencji w przedziale 

czasowym” który zostanie niebawem 

udostępniony wraz z pojawieniem się  

katalogu „Raporty ZRM” w Module 

Raportowym. 

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że 
obowiązek przekazywania raportów 
opisanych w przedmiotowym piśmie 
(ROR.450.5.9.2018.EK z dnia 30.01.2018 
r.) został zniesiony przez Departament 
Bezpieczeństwa MZ 

03-09-2021     

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały skład ZRM powinien pozostawać w 

gotowości do przyjęcia wezwania drogą 
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13 Inicjatywa nr 27 

- 

Wysyłanie SMS z 

treścią skróconą z 

KZW (adres, 

powód, kod 

pilności) na 

komórki ZRM. 

 

13-10-2020 Pozytywna elektroniczną (za pomocą SWD PRM), a 

każda sytuacja, gdy ZRM zwleka z 

wyjazdem z powodu niekompletnej załogi 

jest niedopuszczalna.  

Niemniej jednak mając na uwadze różnego 

rodzaju sytuacje w codziennej pracy ZRM  

oraz lokalne specyfiki we drożeniu 

powiadomień członków ZRM o 

zadysponowanym przez dyspozytora 

medycznego zdarzeniu należy upatrywać 

skrócenie czasu wyjadu. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 

wysyłanie wiadomości SMS do ZRM przy 

ok. 9 000 wyjazdów dziennie 

powodowałoby wzrost koniecznej do 

zagwarantowania puli SMS, która na ten 

moment nie jest zabezpieczona w 

wydatkach na SWD PRM. 

Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo 

transmisji danych. Przekazywanie 

wszystkich trzech danych (kod pilności, 

adres, powód wezwania) wymaga 

pogłębionej analizy  

w zakresie oceny potencjalnych ryzyk i 

niebezpieczeństwa utraty danych, które 

mogą zostać uznane za wrażliwe i trafić w 

niepowołane ręce. Wyniki analizy muszą 

wskazywać na sposób minimalizowania 

zidentyfikowanych ryzyk. 

Istnieje techniczna możliwość realizacji 

ww. funkcjonalności. 

Z uwagi na różnorodne wykorzystanie 
telefonów służbowych w ZRM, realizacja 
ww. funkcjonalności wymagać będzie 
również wprowadzenia jednolitej w skali 
kraju procedury wykorzystania telefonów 
komórkowych przez Członków ZRM. 

31-12-2021 
  

  

 

 

13 

 

 

Inicjatywa nr 28 

- 

Wysyłanie SMS o 

offline Aplikacji 

Mobilnej ZRM do 

kierownika ZRM 

 

 

13-10-2020 

 

 

Pozytywna 

 

 
Częściowa realizacja zgłoszenia (podgląd 

na status tabletu w Module Dyspozytora) 

zostanie zrealizowana w ramach 

rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. 

Wysyłanie informacji do kierownika ZRM o 

statusie offline tabletu wydaje się 

rozwiązaniem bezpodstawnym, ponieważ 

ma on ciągły dostęp do podglądu trybu 

pracy tabletu, ponadto ww. status w 

większości przypadków uruchamia się, gdy 

następuje zanik sieci GSM, a w takim 

 

 

31-12-2021 
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przypadku, wiadomości SMS również nie 

zostaną dostarczone. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak 

dedykowanych środków na finansowanie 

kosztów SMS-ów, które byłyby 

generowane podczas działania 

funkcjonalności. 

Rekomendujemy ponowną ocenę 
zasadności wysyłania SMS-ów do 
kierowników ZRM w momencie wdrożenia 
w środowisku produkcyjnym podglądu 
statusu tabletu ZRM w Module ZRM. 

 

 

13 

 

 

Inicjatywa nr 29 

- 

Monitorowanie 

statusu systemów 

służb 

pomocniczych. 

 

 

16-11-2020 

 

 

Pozytywna 
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Inicjatywa nr 30 

- 

Kolejki ZRM-ów 

do SOR/IP. 

 

 

11-12-2020 

 

 

Pozytywna 
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Inicjatywa nr 31 

- 

Dodanie 

przycisku 

odmowy przyjęcia 

przez podmiot 

leczniczy 

 

 

11-12-2020 

 

 

Pozytywna 
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Inicjatywa nr 33 

- 

Rozbudowa sekcji 

wywiadu 

medycznego w 

module 

dyspozytora – 

czas 

dysponowania 

30-12-2021 Negatywna 

W obecnie działającej funkcjonalności, 

dyspozytor medyczny przyjmujący ma 

możliwość przekazania zgłoszenia  

w kodzie 1 do dyspozytora medycznego 

wysyłającego już na etapie zaznaczenia 

odpowiedzi na pytania. Nie ma 

konieczności wypełnienia pól z danymi 

pacjenta oraz wzywającego 

w związku z czym nie wydłuża to 

znacznie czasu przyjęcia wezwania. 

Zaznaczenie przycisków  

z odpowiedzią na 5 pytań zajmuje 

22-02-2021     
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dyspozytorowi medycznemu tylko kilka 

sekund co w naszej ocenie nie wydłuża 

czasu przyjęcia wezwania a pozwala na 

zebranie wysokiej jakości wywiadu 

medycznego co ma ogromne znaczenie dla 

dyspozytorów medycznych wysyłających i 

jest podstawą do zaklasyfikowania danego 

zgłoszenia jako zgłoszenia do osoby u 

której podejrzewa się stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. 

 

KCMRM pracuje obecnie nad projektem 

optymalizacji sekcji zbierania wywiadu 

medycznego,  

w którym pojawi się m. in. przycisk 

„Nagłe zatrzymanie krążenia”, wybranie 

tego przycisku spowoduje wprowadzenie 

przez system powodu wezwania „Nagłe 

zatrzymanie krążenia”, wprowadzenie 

kodu pilności „1” oraz umożliwi przyjęcie 

wezwania i przekazanie do dyspozytora 

medycznego wysyłającego. Modyfikacja 

funkcjonalności w zakresie optymalizacji 

funkcjonalności związanej m. in. z 

wywiadem medycznym została zawarta  

w RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – 

Poprawa ergonomii pracy użytkowników 

SWD PRM. 

  

  

 

 


