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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest wprowadzenie optymalizacji mechanizmu przekazywania danych 
zdarzenia do HEMS. 

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

 Moduł Dyspozytora Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora. 

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 2019 r. poz. 993 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. 

ZRM Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 

10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

LZRM Lotniczy zespół 

ratownictwa medycznego 

Lotniczy zespół ratownictwa medycznego. ZRM, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o  Państwowym Ratownictwie Medycznym . 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie optymalizacji mechanizmu przekazywania danych 
zdarzenia do LZRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie wprowadzony mechanizm przesyłania danych do LZRM nie spełnia w całości potrzeb 
użytkowników. Niektóre z procesów wymagają rozszerzenia funkcjonalności lub optymalizacji. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Rozbudowanie możliwości przesyłania danych do LZRM oraz wyświetlania LZRM na 

liście zespołów o wszystkie LZRM zgodnie z wybranym Obszarem dysponowania. 

 2 Rozbudowa mechanizmu odnotowywania faktu prawidłowego lub błędnego przesłania 

danych do LZRM w bazie danych. Sprawdzenie powinno polegać na weryfikacji 

minimalnych wymagań potrzebnych do przesłania danych przez webservice. 

Dodatkowo w historii zdarzenia powinien być odnotowywany fakt prawidłowego lub 

błędnego wysłania danych do HEMS. 

 3 Zmiana minimalnych wymagań potrzebnych do przesłania danych do LZRM.  

Obowiązkową wartością, bez której system nie prześle danych do LZRM są współrzędne 

geograficzne. 

 4 Po prawidłowym przesłaniu danych do LZRM i próbie ponownego przesłania do tego 

samego LZRM system wygeneruje komunikat z informacją, że dane zostały już przesłane 

do tego LZRM. 

 5 Wprowadzenie mechanizmu sprawdzającego, czy po przesłaniu danych do LZRM,  LZRM 

został zadysponowany do zdarzenia. 

 6 Zmiana zakresu przesyłanych danych – dodanie imienia, nazwiska pacjenta, nazwy 

dyspozytorni medycznej oraz dodatkowych informacji o lokalizacji zdarzenia. 

 7 Zmiana logiki zapisywania czasów w mechanizmie przesyłu danych do LZRM oraz 

wprowadzenie dodatkowego czasu rejestrowanego w bazie danych – „Czas próby 

przekazania danych do LZRM”.  

 8 Wprowadzenie walidacji uniemożliwiającej zadysponowanie zespołu LZRM, jako „Inny”. 

 9 Dodanie informacji o odwołaniu LZRM w formatce zdarzenia w Module Dyspozytora 

oraz Analityka. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Wysyłanie danych do LZRM oraz wyświetlane LZRM na liście ZRM w Module 

Dyspozytora realizowane jest według modelu: 

1) wszystkie z obszaru całego województwa, w którym znajduje się dyspozytornia 

medyczna;  

2) wszystkie z ościennych województw. 

Dodatkowo należy rozszerzyć możliwość przesyłania danych do LZRM oraz  

wyświetlania LZRM na liście zespołów o wybrany Obszar dysponowania (OD).  

W przypadku gdy dyspozytor medyczny wybierze OD znajdujący się w innym 

województwie niż 2 wyżej wymienione warunki, na liście zespołów oraz w formatce 

zdarzenia w oknie „Wyślij dane do HEMS” zostaną dodane LZRM, które znajdują się  

w województwie do którego przynależy OD. 
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 2 Odnotowywanie prawidłowego lub błędnego przesłania danych do LZRM w bazie 

danych.  

Odnotowywanie prawidłowego lub błędnego przesłania danych do LZRM w historii 

zdarzenia. 

 3 Do wysłania danych do LZRM niezbędne są jedynie współrzędne geograficzne, a ich brak 

skutkuje wyświetleniem się okna modalnego z wiadomością „Brak możliwości 

przesłania danych do LZRM z powodu nie wypełnienia współrzędnych geograficznych 

miejsca zdarzenia”. 

 4 Po prawidłowym przesłaniu danych do LZRM i próbie ponownego przesłania danych do 

tego samego LZRM system wygeneruje komunikat z informacją: „Uwaga dane ze 

zgłoszenia nr XXX zostały już przesłane do LZRM o kryptonimie Ratownik XX o godzinie 

hh:mm:ss. Czy chcesz ponownie przesłać dane?”.  

Poniżej do wyboru 2 przyciski: „TAK” – potwierdzający wysłanie danych oraz „NIE” - 

anulujący wysyłanie danych. 

 5 Po prawidłowym przesłaniu danych do HEMS, nie zadysponowaniu danego HEMS do 

zdarzenia oraz próbie wyjścia z formatki zdarzenia system powinien wyświetlić okno 

modalne z komunikatem „Uwaga! Wysłano dane do HEMS bez zadysponowania LZRM 

do zdarzenia. Czy chcesz zadysponować LZRM?” i dwa przyciski poniżej „Dysponuj” – 

otwierający okno dysponowania oraz „Zamknij” – zamyka komunikat. 

 6 Razem z obecnie przesyłanymi danymi przez webservice, dodane zostaną: imię  

i nazwisko pacjenta, kod i nazwa dyspozytorni medycznej oraz dodatkowe informacje  

o lokalizacji zdarzenia. 

 7 Naciśnięcie przycisku „Wyślij dane do HEMS” powoduje zapisanie czasu w bazie danych, 

jako „Czas próby przekazania danych do HEMS”. Po poprawnej weryfikacji danych 

koniecznych do przesłania zdarzenia do LZRM, zapisywany jest „Czas wysłania do 

LZRM”. Reszta mechanizmów zapisywanych czasów powinna pozostać bez zmian. 

 8 Użytkownik nie ma możliwości zadysponowania zespołu LZRM jako „inny” z poziomu 

formatki zdarzenia. 

 9 W przypadku odwołania zlecenia wylotu LZRM informacja o tym fakcie powinna być 

zapisywana w formatce zdarzenia, analogicznie jak w przypadku odwołania ZRM. 

Informacja o odwołaniu powinna być również wyświetlana w Module Analityka. 

 


