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0.1 2020-05-25 Utworzenie dokumentu. Kamil Chądzyński 
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0.6 2020-06-04 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.6 2020-06-04 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.6 2020-06-04 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Piotr Świeżewski 

0.7 2020-06-05 Modyfikacja dokumentu i przekazanie do weryfikacji. Mateusz Komza 

0.7 2020-06-05 Warsztat wewnątrz KCMRM. Kamil Kolczyński 

0.8 2020-06-05 
Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami z warsztatu. 
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Kamil Kolczyński 

0.8 2020-06-05 Akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.8 2020-06-08 
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uwag do 15 czerwca 2020 r. 

Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Dostosowania funkcjonalności SWD PRM do przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1, z późn. zm.) w tym w szczególności do art. 5 ust. 
1 c ww. rozporządzenia. 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest ograniczenie nieuprawnionego i nieuzasadnionego dostęp do 
dokumentacji medycznej przez dm i WKRM. 
Realizacja zlecenia na wniosek Ministerstwa Zdrowia, pismo z dnia 24 maja 2020 roku, znak: 
ROR.525.4.3.2020.DK, w sprawie możliwości wprowadzenia stosownych rozwiązań 
technicznych ograniczających nieuprawniony i nieuzasadniony dostęp do dokumentacji 
medycznej dla dm i WKRM wykonujących swoje zadania przy pomocy SWD PRM. 

 

MODUŁ 

 Dyspozytora, Administratora. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

dm Dyspozytor medyczny Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 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. 

DMP Dyspozytor medyczny 

przyjmujący 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) 

pełniąca dyżur na stanowisku dyspozytora 

medycznego przyjmującego, odpowiedzialna za odbiór 

i obsługę zgłoszenia alarmowego i powiadomienia  

o zdarzeniu w tym w szczególności ustalenie lokalizacji 

miejsca zdarzenia, ilość osób poszkodowanych oraz 

przeprowadzenie wywiadu medycznego, na podstawie 
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którego podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia  

wraz z nadaniem priorytetu lub odmowie przyjęcia 

zgłoszenia. 

DMW Dyspozytor medyczny 

wysyłający 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.) 

pełniąca dyżur na stanowisku dyspozytora 

medycznego wysyłającego, odpowiedzialna za obsługę 

zgłoszenia od momentu przyjęcia go przez dyspozytora 

medycznego przyjmującego, w tym w szczególności za 

dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego na 

miejsce zdarzenia. 

DM Dyspozytornia medyczna Komórka organizacyjna urzędu wojewódzkiego 

wskazana w  wojewódzkim planie działania systemu, 

utworzona w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń 

alarmowych przekazywanych z  centrów 

powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1077 z późn. zm.), przyjmowania powiadomień  

o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez 

dyspozytorów medycznych. 

GDM Główny dyspozytor 

medyczny 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.), do 

zadań której należy między innymi koordynowanie 

funkcjonowania dyspozytorni medycznej, bieżąca 

analiza zadań realizowanych przez dyspozytorów 

medycznych oraz udzielanie dyspozytorom 

medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej 

pomocy, bieżąca analiza optymalnego wykorzystania 

zespołów ratownictwa medycznego, a także obsługa 

zgłoszeń bez połączenia telefonicznego lub 

przekazanych z innej dyspozytorni medycznej. 

KMCR Karta medycznych 

czynności ratunkowych 

Jest to indywidualna dokumentacja medyczna 

pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego, 

prowadzona przez dysponentów zespołów 

ratownictwa medycznego na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), wystawiana 

przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego  

w dwóch egzemplarzach.  
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KZW Karta zlecenia wyjazdu 

zespołu ratownictwa 

medycznego 

Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna 

prowadzona przez dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego tworzona przez dyspozytora 

medycznego, stanowiąca potwierdzenie dyspozycji 

wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127  

z późn. zm.). 

 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. 

 Moduł ZRM Stacjonarny Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze 

stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

OD Obszar dysponowania Obszar dysponowania składa się z powiatów i gmin, 

jest elementem rejonu operacyjnego, obejmuje teren 

obsługiwany przez danego dyspozytora medycznego 

wysyłającego. Może być tożsamy z rejonem 

operacyjnym, ale może też stanowić jego mniejszą 

część. Każda dyspozytornia działająca w SWD PRM 

musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden obszar 

dysponowania. 

PRM System Państwowe 

Ratownictwo Medyczne 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym 

mowa w art. 1 z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993  

z  późn. zm.). 

 Rola Funkcja Użytkownika Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

wykorzystującego konsolę dyspozytorską w procesie 

przyjmowania i obsługi zgłoszeń kierowanych do 

dyspozytorni medycznej lub Centrum Operacyjnego 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

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 
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realizacji zadań przez zespoły ratownictwa 

medycznego i wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego. 

WKRM Wojewódzki koordynator 

ratownictwa medycznego 

Użytkownik realizujący zadania wynikające z ustawy  

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993) w tym 

współpraca z głównym dyspozytorem medycznym  

i jego zastępcą, koordynacja współpracy dyspozytorów 

medycznych w przypadku zdarzeń wymagających 

użycia jednostek systemu spoza jednego rejonu 

operacyjnego, rozstrzyganie sporów dotyczących 

przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa 

medycznego, udział  w pracach wojewódzkiego 

zespołu zarządzania kryzysowego, współpraca  

z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego oraz innymi Wojewódzkimi 

koordynatorami ratownictwa medycznego, 

współpraca oraz wymiana informacji z centrami 

zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 13 

centra zarządzania kryzysowego ust. 1 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

ZGDM Zastępca dyspozytora 

głównego 

Dyspozytor medyczny realizujący zadania, o których 

mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z 2019r., poz. 993 z  późn. zm.), zlecone przez 

dyspozytora głównego. 

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  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z  późn. zm.). 

 Zgłoszenie Zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, 

kierowane do dyspozytorni medycznej w formie 

głosowej lub bezgłosowej, odebrane przez 

dyspozytora przyjmującego, zgodnie z § 2 pkt. 6 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19 sierpnia 

2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

przez dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1703). 

 Zdarzenie Zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej 

i decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie 

zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte  

i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do 
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realizacji przez zespół ratownictwa medycznego, 

zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dn. 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur 

obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień  

o  zdarzeniach przez dyspozytora medycznego  

(Dz. U. z 2019 r. poz.1703). 

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest ograniczenie nieuprawnionego i nieuzasadnionego dostępu do 
dokumentacji medycznej przez dm i WKRM. 
Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM, modyfikacja dostępu do dokumentacji 
medycznej przez dm i WKRM powinna zostać podzielona na następujące etapy: 
Etap 1 - ograniczenie dostępu do KZW i KMCR; 
Etap 2 - ograniczenie dostępu do listy zdarzeń; 
Etap 3 - wprowadzenie powodów dostępu do KZW/KMCR oraz listy zdarzeń, zapisywanie próby 
dostępu do dokumentacji medycznej i listy zdarzeń. 
Każdy etap powinien zostać oddzielnie wyceniony, prace nad kolejnymi etapami powinny być 
prowadzone po odbiorze poprzedniego etapu. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 W chwili obecnej dm niezależnie od pełnionej roli na dyżurze i WKRM niezależnie od miejsca 
gdzie wykonują swoje zadania posiadają nieograniczony dostęp do dokumentacji medycznej 
wytwarzanej w SWD PRM. 
Dm oraz WKRM może w dowolnej chwili wyszukać i przejrzeć interesujące go Zdarzenie, KZW 
czy KMCR. Dodatkowo fakt przeglądania poszczególnych dokumentów nie jest w żaden sposób 
odnotowywany przez system.  

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Etap 1. 

W Module Dyspozytora należy ograniczyć dostęp do KZW i KMCR dla dm w ramach 

zdarzenia przypisanego do danej dyspozytorni medycznej:  

1) w przypadku gdy Zdarzenie jest przyjęte i obsługiwane przez DM „A”, dostęp 

do KZW/KMCR (w tym dokumentacja LZRM tj. KZW/KM LZRM wraz z 

załącznikami) wytworzonej w ramach tego Zdarzenia będą mieli dm z DM „A”. 

Dm z DM „B”, nie będą mieli dostępu do KZW i KMCR; 

2) w przypadku gdy Zdarzenie jest przyjęte i obsługiwane przez DM „A”, oraz 

zostało przydzielone do ZRM podległego pod DM „B” dostęp do KZW/KMCR (w 

tym dokumentacja LZRM tj. KZW/KM LZRM wraz z załącznikami) wytworzonej  

w ramach tego Zdarzenia będą mieli zarówno dm z DM „A” jak i dm z DM „B”; 

3) w przypadku gdy Zdarzenie jest przyjęte w DM „B”, a obsługiwane przez DM 

„A”, dostęp do KZW/KMCR (w tym dokumentacja LZRM tj. KZW/KM LZRM wraz  

z załącznikami) wytworzonej w ramach tego zdarzenia będą mieli zarówno  

dm z DM „A” jak i dm z DM „B”; 

4) w przypadku gdy Zdarzenie jest przyjęte w DM „B”, a obsługiwane przez DM 

„A”, oraz zostało przydzielone do ZRM podległego pod DM „C” dostęp do 
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KZW/KMCR (w tym dokumentacja LZRM tj. KZW/KM LZRM wraz z załącznikami) 

wytworzonej w ramach tego zdarzenia będą mieli zarówno dm z DM „A” jak i 

dm z DM „B” oraz dm z DM „C”; 

5) w przypadku zastępowalności gdy DM „B” zastępuje DM „A”, KZW/KMCR (w 

tym dokumentacja LZRM tj. KZW/KM LZRM wraz z załącznikami) wytworzonej  

w ramach zdarzenia przypisanego do DM „A” będą mieli zarówno dm z DM „A” 

jak i dm z DM „B”; 

6) w przypadku użytkownika z uprawnieniem „Lekarz Koordynator” (WKRM) 

będzie on posiadał dostęp do KZW i KMCR (w tym dokumentacja LZRM tj. 

KZW/KM LZRM wraz z załącznikami)  w ramach swojego województwa. 

Dostęp do KZW/KMCR powinien być zrealizowany zgodnie z „Tabelą dostępów” 

stanowiącą załącznik do niniejszego RFC. 

Podczas próby otwarcia KZW lub KMCR przez dyspozytora medycznego powinno 

pojawiać się okno modalne z informacją: „UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do 

danych wrażliwych pacjenta. Fakt dostępu zostanie odnotowany w historii 

dostępów.” Poniżej w oknie modalnym pojawi się pole z wpisanym loginem dm. (*pole 

na miejsce do wpisania hasła oraz pole do wpisania powodu uzyskania dostępu do 

KZW/KMCR. Pole do wpisania powodu będzie polem obowiązkowym z możliwością 

wpisania dowolnego tekstu o długości do 200 znaków). W oknie będą też 2 przyciski 

„Potwierdź” do autoryzowania operacji oraz „Anuluj” do rezygnacji. Wybranie 

„Potwierdź” spowoduje wyświetlenie KZW/KMCR oraz wpis w historii zdarzenia. 

Wybranie „Anuluj” spowoduje zamkniecie okna modalnego bez odnotowywania akcji 

w historii zdarzenia. 

 

*Pole zostanie wprowadzone w ramach Etapu 3. 

 2 Etap 2. 

W Module Dyspozytora należy ograniczyć dostęp do filtrowania listy zdarzeń z innych 

Rejonów operacyjnych dla dm i WKRM:  

1) dostęp do list zdarzeń z Rejonu Operacyjnego DM „A" będą posiadali dm DM 

„A”, dm DM „B” nie będą posiadali dostępu do listy zdarzeń DM „A”; 

2) dostęp do list zdarzeń z Rejonu Operacyjnego DM „B" będą posiadali dm DM 

„B”, dm DM „A” nie będą posiadali dostępu do listy zdarzeń DM „B”; 

3) dostęp do zdarzenia Rejonu Operacyjnego DM „B", gdy zdarzenie jest 

obsługiwane przez dm z DM "A" w ramach funkcji podpowiadania zdarzeń 

podobnych będą mieli zarówno dm z DM „A” jak i dm z DM „B”. (W przypadku 

gdy Zdarzenie główne jest przyjęte i obsługiwane w DM „A” natomiast z 

jakiegoś powodu kolejne połączenie telefoniczne od osoby zgłaszającej w 

sprawie tego samego zdarzenia zostanie odebrane w DM „B”, dyspozytor 

medyczny powinien móc odszukać to Zdarzenie korzystając z funkcji 

podpowiadania Zdarzeń podobnych. Dzięki temu po połączeniu Zdarzeń będzie 

miał możliwość zmiany danych w Zdarzeniu głównym lub anulowania 

Zdarzenia); 

4) dm nie będą posiadali dostęp do listy zdarzeń HEMS oraz transportów CO LPR 

dostępnej w Module CO LPR; 

5) w przypadku użytkownika z uprawnieniem „Lekarz Koordynator” (WKRM) 

będzie on posiadał dostęp do filtrowania listy zdarzeń w ramach swojego 

województwa. 
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Dostęp do listy zdarzeń powinien być zrealizowany zgodnie z „Tabelą dostępów” 

stanowiącą załącznik do niniejszego RFC. 

 3 W Module Dyspozytora należy zablokować dostęp do dowolnego filtrowania listy 

zdarzeń według obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia). Dm powinien mieć 

dostęp wyłącznie do obszarów dysponowania przypisanych do swojej dyspozytorni 

medycznej. Pozostałe obszary dysponowania będą wyszarzone, niemożliwe do 

wybrania. 

GDM oraz ZGDM (w przypadku gdy GDM nie jest dostępny np. przebywa na przerwie) 

będzie miał możliwość odblokowania filtrowania listy zdarzeń według obszaru 

dysponowania (lokalizacji zdarzenia) dla wszystkich lub wybranych dm pracujących  

w danej dyspozytorni medycznej. Odblokowanie dostępu wiąże się z dostępem do 

Zdarzeń, KZW i KMCR. 

WKRM obecnie jest to użytkownik z uprawnieniem „lekarz koordynator” będzie miał 

możliwość odblokowania filtrowania listy zdarzeń według obszaru dysponowania 

(lokalizacji zdarzenia) dla siebie, ale tylko w zakresie ościennych województw. 

Odblokowanie dostępu przez WKRM wiąże się z dostępem w formie podglądu  

(bez możliwości edycji) do Zdarzeń, KZW i KMCR. 

 

Użytkownikowi z uprawnieniem do odblokowywania filtrowania listy zdarzeń według 

obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) po wybraniu przycisku” „Odblokuj 

obszar” wyświetli się okno modalne z informacją „UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp 

do danych wrażliwych wytworzonych w innej dyspozytorni medycznej! Fakt 

przyznania dostępu zostanie odnotowany, a Główny Dyspozytor z tej dyspozytorni 

medycznej zostanie poinformowany o tym fakcie!”.  

Poniżej w oknie modalnym pojawi się pole z wpisanym loginem GDM, ZGDM lub WKRM 

oraz pole na miejsce do wpisania hasła. W oknie będą też 2 przyciski „Potwierdź” do 

autoryzowania operacji oraz „Anuluj” do rezygnacji. Wybranie „Potwierdź” spowoduje 

otwarcie okna odblokowywania obszarów dysponowania. Wybranie „Anuluj” 

spowoduje  zamkniecie okna modalnego bez odnotowywania akcji w historii zdarzenia. 

 

Po wybraniu „Potwierdź” pojawi się okno zawierające dwie zakładki/sekcje: 

1) lista wszystkich dm zalogowanych w danej dyspozytorni medycznej; 

2) lista wyboru obszaru dysponowania do którego przyznany będzie dostęp. 

Użytkownik może przydzielić dowolny obszar dysponowania. Funkcjonalność 

podobna jak w przypadku obecnego wyboru obszaru dysponowania. 

 

Lista dm będzie zawierała dwie podsekcje „Dyspozytorzy przyjmujący” oraz 

„Dyspozytorzy wysyłający”. Domyślnie lista otwiera się na podsekcji „Dyspozytorzy 

wysyłający”. 

 

Na liście wyświetla się: 

1) Kod dyspozytora medycznego; 

2) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego; 

3) Nr stanowiska na którym jest zalogowany. 

 

Użytkownikowi z uprawnieniem do odblokowywania filtrowania listy zdarzeń według 

obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) będzie mógł wybrać: 

1) wszystkich dyspozytorów medycznych z danej dyspozytorni medycznej; 

2) wszystkich dyspozytorów wysyłających; 
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3) wszystkich dyspozytorów przyjmujących; 

4) jednego lub wielu dowolnie wybranych dyspozytorów. 

 

Po wybraniu użytkowników którym będzie przyznany dostęp, GDM, ZGDM lub WKRM  

przejdzie do zakładki/sekcji z wyborem obszaru dysponowania do którego przyznany 

będzie dostęp dla wybranych dm. GDM, ZGDM lub WKRM może przydzielić dowolny 

obszar dysponowania.  

 

W przypadku WKRM, podczas przydzielania użytkowników którym ma być przyznany 

dostęp będzie on widział tylko siebie.  

 

Po wybraniu dm, którym ma być przyznany dostęp oraz obszarów dysponowania, które 

będą odblokowane, GDM, ZGDM lub WKRM będzie musiał (*wprowadzić powód 

odblokowania. Pole do wprowadzenia powodu będzie polem obowiązkowym. 

Użytkownik będzie mógł wprowadzić maksymalnie 200 znaków) potwierdzić lub 

anulować wykonane operacje. 

 

*Pole do wprowadzenia powodu będzie realizowane w Etapie 3. 

 

Poniżej w oknie będą 2 przyciski „Potwierdź” do autoryzowania operacji oraz „Anuluj” 

do rezygnacji. Wybranie „Anuluj” spowoduje zamkniecie okna modalnego bez 

wykonywania  akcji. 

 

Wybranie „Potwierdź” spowoduje że: 

1) wszyscy wybrani użytkownicy otrzymają komunikat w postaci okna modalnego 

z informacją np. „Przyznano dostęp do obszaru dysponowania OD01-01-A,  

w województwie dolnośląskim, w dyspozytorni medycznej DM01-01 

Wrocław.”; 

2) GDM lub ZGDM (w przypadku gdy GDM nie jest dostępny np. przebywa na 

przerwie) z dyspozytorni, której obszar został odblokowany otrzyma komunikat 

w postaci okna modalnego oraz Notyfikacje z informacją np. „Dostęp do 

filtrowania listy zdarzeń został odblokowany przez głównego dyspozytora 

(lub ZGDM - w przypadku gdy GDM nie jest dostępny np. przebywa na przerwie)  

w województwie dolnośląskim, w dyspozytorni medycznej DM01-01 

Wrocław.”. 

W przypadku WKRM wybranie „Potwierdź” nie będzie powodowało generowania  

i przesyłania powyższych komunikatów. Fakt odblokowania będzie zapisywany w 

„historii dostępu do listy obszarów”. 

 

Dm którym przyznano dostęp będą mogli zaznaczyć odblokowane obszary 

dysponowania po kliknięciu w przycisk „Wybierz obszar” podczas filtrowania listy 

zdarzeń według obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia). 

 

Użytkownicy z uprawnieniem do odblokowywania filtrowania listy zdarzeń według 

obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) powinni mieć możliwość podglądu listy 

dm z danej dyspozytorni medycznej wraz z listą odblokowanych obszarów 

dysponowania do których mają dostęp. 
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Po zrealizowaniu zadań wymagających dostępu do innego RO, użytkownicy  

z uprawnieniem do odblokowywania filtrowania listy zdarzeń według obszaru 

dysponowania (lokalizacji zdarzenia) będą mieli możliwość zablokowania wcześniej 

przyznanego dostępu do filtrów listy zdarzeń innego RO.  

 

Podczas blokowania dostępu, użytkownik będzie mógł wybrać spośród dm, którym 

wcześniej przyznany dostęp. Blokowanie dostępu powinno być możliwe dla wszystkich 

dm jednocześnie, kilku, lub tylko wskazanych. Blokowanie obszaru dysponowania 

powinno odbywać się w podobny sposób, z możliwością wskazania wszystkich 

wcześniej odblokowanych obszarów dysponowania, kilku, lub tylko wskazanych. 

Blokowanie dostępu nie wymaga wpisywania powodu blokownia. Po zablokowaniu 

dostępu u dm, którym dostęp został odebrany wyświetli się okno modalne  

z informacją:  „Odebrano dostęp do obszaru dysponowania OD01-01-A,  

w województwie dolnośląskim, w dyspozytorni medycznej DM01-01 Wrocław.”. 

Stracą oni dostęp do wcześniej odblokowanych RO. 

Dodatkowo należy wprowadzić automatyczne odbieranie wcześniej przyznanego 

dostępu po określonym czasie (parametr systemowy definiowany w Module 

Administratora).  

W przypadku gdy dm któremu przyznano dostęp do danego obszaru dysponowania nie 

zaznaczy sobie tego obszaru, to po upływie jednej godziny od przyznania dostępu, 

będzie on automatycznie odbierany. Odebranie dostępu powinno generować 

informacje o odebraniu dostępu u dm.   

 4 W Module Administratora należy dodać parametr systemowy odpowiedzialny za 

automatycznie blokowanie przyznanego dostępu do filtrowania listy obszarów 

dysponowania w przypadku, gdy dany użytkownik nie będzie korzystał z tego obszaru.  

Parametr powinien być domyślnie ustawiony na 60 minut.  

 5 W przypadku zastępowalności (utraty połączenia z serwerem przez wszystkie 

stanowiska dostępowe w dyspozytorni zastępowanej, GDM (lub jego zastępca  

w przypadku, gdy GDM nie jest zalogowany lub zgłosił przerwę)  

w dyspozytorni rezerwowej otrzymuje notyfikację o awarii dyspozytorni zastępowanej.  

Wraz z tą notyfikacją powinna zostać automatycznie odblokowana możliwość 

filtrowania listy zdarzeń według obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) dla 

wszystkich dm w dyspozytorni rezerwowej w zakresie obszarów dysponowania 

dyspozytorni zastępowanej. Odblokowanie obszarów dysponowania spowoduje 

pojawienie się komunikatu u: 

1) wszystkich dm w DM rezerwowej w postaci okna modalnego z informacją np. 

„Przyznano dostęp do obszaru dysponowania OD01-01-A, w województwie 

dolnośląskim, w dyspozytorni medycznej DM01-01 Wrocław.”; 

2) GDM lub ZGDM (w przypadku gdy GDM nie jest dostępny np. przebywa na 

przerwie) z dyspozytorni rezerwowej otrzyma komunikat w postaci okna 

modalnego oraz Notyfikacje z informacją np. „Na skutek awarii dyspozytorni 

medycznej DM01-01 Wrocław, automatycznie odblokowano dostęp do 

filtrowania listy zdarzeń w województwie dolnośląskim, w dyspozytorni 

medycznej DM01-01 Wrocław.”. 

3) GDM lub ZGDM (w przypadku gdy GDM nie jest dostępny np. przebywa na 

przerwie) z dyspozytorni (zastępowanej), której obszar został odblokowany 

otrzyma komunikat w postaci okna modalnego oraz Notyfikacje z informacją 

np. „Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został automatycznie odblokowany 
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w wyniku zastępowalności w województwie wielkopolskim, w dyspozytorni 

medycznej DM15-01 Poznań.”. 

Przyznanie dostępu do filtrowania listy zdarzeń w ramach zastępowalności 

dyspozytorni medycznych będzie odnotowywane w historii dostępu do listy obszarów 

wraz z wpisaniem powodu „Dostęp przyznany automatycznie w wyniku awarii”. 

 6 Etap 3. 

W formatce zdarzenia obok przycisku „Historia” należy dodać przycisk „Historia 

dostępu” który będzie zawierał historie wyświetlania danego Zdarzenia oraz wszystkich 

przypisanych do niego dokumentów (np. KZW i KMCR). 

Każda akcja podglądu utworzonej formatki zdarzenia oraz dokumentów KZW i KMCR 

przez dm i WKRM powinna być odnotowywana w historii dostępu. 

 

Wpis w historii dostępów powinien zawierać: 

1) Login (dm/WKRM); 

2) Imię i Nazwisko (dm/WKRM); 

3) Symbol dyspozytorni medycznej oraz nazwę miejscowości (do której przynależy 

dyspozytor); 

4) Typ dokumentu (np. Zdarzenie, KZW, KMCR); 

5) Nr dokumentu (np. Numer Zdarzenia, KZW, KMCR); 

6) Powód (w przypadku dostępu do KZW i KMCR); 

7) Datę i czas dostępu (w formacie RRRR-MM-DD HH-MM-SS). 

 

Wpisy w historii dostępu powinny być ułożone chronologicznie – na górze listy 

najstarszy wpis na dole najnowszy. Użytkownik powinien mieć możliwość 

wydrukowania lub exportu do pliku XLS, XLSX i PDF wpisów z historii dostępu. 

Funkcjonalność podobna jak w historii zdarzenia. 

 7 W menu „Czynności” należy dodać przycisk „Historia dostępu do listy obszarów ” który 

będzie zawierał historie przyznania dostępu do filtrowania listy zdarzeń według obszaru 

dysponowania (lokalizacji zdarzenia) z danej dyspozytorni medycznej.  

W przypadku WKRM, w historii dostępu do listy obszarów będzie wyświetlał się dostęp 

do własnych działań w zakresie odblokowywania i zablokowywania filtrowania listy 

zdarzeń wg. obszaru dysponowania.  

Każda akcja odblokowania lub zablokowania dostępu do filtrowania listy zdarzeń wg. 

obszaru dysponowania przez GDM, ZGDM i WKRM lub automatyczna przez system 

powinna być odnotowywana w historii dostępu do listy obszarów. 

 

Wpis w historii powinien zawierać: 

1) Login (GDM, ZGDM lub WKRM); 

2) Imię i Nazwisko (GDM, ZGDM lub WKRM); 

3) Symbol dyspozytorni medycznej oraz nazwę miejscowości (do której przynależy 

GDM, ZGDM. W przypadku WKRM nazwa województwa); 

4) Listę dm którym przyznano dostęp wraz z listą obszarów (lista powinna 

zawierać Imię i Nazwisko dm, kod dm, oznaczenie obszaru do którego 

przyznano dostęp); 

5) Powód (w przypadku dostępu do filtrowania listy zdarzeń); 

6) Datę i czas przyznania dostępu (w formacie RRRR-MM-DD HH-MM-SS); 

7) Datę i czas odebrania dostępu (w formacie RRRR-MM-DD HH-MM-SS); 
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8) Datę i czas automatycznego wygaśnięcia dostępu (w formacie RRRR-MM-DD 

HH-MM-SS). 

 

Wpisy w historii dostępu do listy obszarów powinny być ułożone chronologicznie – na 

górze listy najstarszy wpis na dole najnowszy. Użytkownik powinien mieć możliwość 

wydrukowania lub exportu do pliku XLS, XLSX i PDF wpisów z historii. Funkcjonalność 

podobna jak w historii zdarzenia. 

 8 Dodanie w oknie modalnym wyświetlanym podczas próby otwarcia KZW lub KMCR 

przez dm pola z miejscem do wpisania powodu uzyskania dostępu do KZW/KMCR. Pole 

do wpisania powodu będzie polem obowiązkowym z możliwością wpisania dowolnego 

tekstu o długości do 200 znaków.  

 9 Dodanie w oknie wyświetlanym podczas przyznawania dostępu do filtrowania 

obszarów dysponowania pola do wpisania powodu odblokowania. Pole będzie 

obowiązkowe z możliwością wpisania dowolnego tekstu o długości do 200 znaków. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Ograniczenie dostępu do KZW i KMCR dla dm i WKRM.  

 2 Dodanie autoryzacji dostępu do KZW i KMCR. 

 3 Ograniczenie dostępu do filtrowania listy zdarzeń z innych Rejonów operacyjnych dla 

dm. 

 4 Wprowadzenie możliwości odblokowywania filtrowania listy zdarzeń z innych Rejonów 

operacyjnych dla dm. 

 5 Wprowadzenie nowego parametru systemowego odpowiedzialnego za blokowanie 

dostępu do wcześnie przydzielonego dostępu do filtrowania listy zdarzeń. 

 6 Wprowadzenie monitorowania historii dostępu Zdarzeń, KZW i KMCR. 

 


