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1.2 2019-01-29 
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dokument uznany za uzgodniony z MZ 
Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

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

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Modyfikacja KZW - sekcja III -Realizacja Zlecenia,  button "udzielono pomocy i przewieziono do:" 

 

MODUŁ 

 Mobilny ZRM, Analityka 

 

PRIORYTET 

 1 

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 Użyte pojęcie Opis 

 Administrator centralny 
(biznesowy) 

Dostęp do Modułu administratora z możliwością zarządzania 
kontami dysponentów i administratorów dysponentów, zarządzania 
pulą dyspozytorni medycznych, zarządzania globalnymi 
ustawieniami Systemu. 

 Administrator dysponenta 
(biznesowy) 

Dostęp do Modułu administratora w zakresie zarządzania kontami  
i uprawnieniami użytkowników, stanowiskami dostępowymi, 
terminalami mobilnymi, Zespołami Ratownictwa Medycznego, 
pojazdami.  

 Analityk dysponenta Dostęp do aplikacji raportowej w zakresie wszystkich danych 
dysponenta. Umożliwia przeglądanie zdarzeń, KZW i KMCR oraz 
modyfikację danych KZW i KMCR właściwych dla dysponenta. 

 Dorosły Osoba, która osiągnęła pełnoletność. 

 Dziecko Wg. ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznaje się każdą 
istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości (tj. co do 
zasady 18 lat).  

 Dyspozytor medyczny Użytkownik realizujący zadania przyjmowania zgłoszeń alarmowych 
z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.867), oraz powiadomień  
o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, 
rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia 
geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów 
ratownictwa medycznego, wykorzystujący system SWD PRM. Rola  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pocz%C4%99cie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82noletnio%C5%9B%C4%87
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i zakres działania dyspozytora medycznego jest zdefiniowany  
w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur 
przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego  
i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 
r. poz. 66). 

 IDC 10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems). 

 IP Izba Przyjęć.  

 KZW Karta Zlecenia Wyjazdu. 

 KMCR Karta Medycznych Czynności Ratunkowych. 

 Mobilny ZRM Moduł aplikacji mobilnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, 
przystosowany do pracy na terminalu mobilnym oraz na komputerze 
stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 Pacjent Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 Słownik szpitali  Scentralizowany wykaz szpitali z terenu Polski.  

 SOR Szpitalny oddział ratunkowy. 

 SWD PRM System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 

 ZRM Zespół ratownictwa medycznego. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Modyfikacja Karta Zlecenia Wyjazdu (KZW) - sekcja III -Realizacja Zlecenia,  button "udzielono 
pomocy i przewieziono do". 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) w części III w polu "udzielono pomocy  
i przewieziono do:" użytkownik ma możliwość wpisania dowolnie przez siebie utworzonej 
nazwy szpitala  nie dłuższej niż 50 znaków. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Modyfikacja połączona ze zmianą 11/2018/LPR.  

 

 2 Należy zesłownikować wszystkie pola "udzielono pomocy i przewieziono do:"  

za wyjątkiem pola: „Inne”. 

 

 3 Zwiększenie ilości znaków w nazwie szpitala w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW)  

z 50 do 70. 

 

 4 Modyfikacji nie podlegają zgłoszenia z przeszłości.  

 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Zmiana dotyczy części III "udzielono pomocy i przewieziono do:" w Mobilnym Zespole 
Ratownictwa Medycznego (ZRM) w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW). 
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 2 Należy wprowadzić ze słownikowany button z opisem "udzielono pomocy  
i przewieziono do:” 

  
 

 3 W przypadku, gdy ZRM chce zmienić szpital ze względów medycznych, ma mieć 
możliwość wyboru spośród listy szpitali w poszczególnych województwach. 
Po kliknięciu w dany button z nazwą województwa dostępna będzie lista województw 
wraz ze szpitalami przypisanymi do danego województwa, nie będzie możliwości 
ręcznego wprowadzenia nazwy.  
 

 
 
 

 4 Podpowiedzi szpitali leczniczych mają działać w następujący sposób: 
- w przypadku kiedy uzupełniamy daną formatkę w statusie „przewóz do szpitala” –
nazwy szpitali podpowiadają się ze słownika (system podpowiada 3 najbliższe szpitale 
na podstawie danych GPS ambulansu), 
- w przypadku kiedy uzupełniamy formatkę w statusie „w szpitalu” nazwy szpitali 
podpowiadają się na podstawie danych z GPS ambulansu (promień 1 km), 
- w przypadku kiedy uzupełniamy formatkę w statusie „w szpitalu” i nie mamy łączności 
z GPS-em system podpowiada 3 najbliższe nazwy szpitali na podstawie ostatnio 
zapamiętanej lokalizacji z danych GPS ambulansu, 
- w przypadku kiedy uzupełniamy daną formatkę po przekazaniu pacjenta do szpitala – 
nazwy szpitala podpowiadane są ze słownika. 
 

  5 Button "udzielono pomocy i przewieziono do:”  ma mieć opcję wyszukiwania nazwy 
szpitala po wpisaniu 3 dowolnych znaków. System wyświetli w postaci listy 
odpowiadającej konfiguracji nazwy szpitali, gdzie po zaakceptowaniu konkretnej nazwy 
szpitala znajdzie się on w tym buttonie.  
Przykład:  
Kierownik zespołu ratownictwa medycznego wpisując w buttonie Szpital Specjalistyczny 
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otrzymuje wynik max 3 szpitale z danego województwa: Szpital Specjalistyczny Centrum 
Medycznego MAVIT, Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej 
„Zakurzonej”, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny. 
 

 

 6 W przypadku wyboru buttona „Inne” mamy możliwość wpisania nazwy innej niż w 
słowniku (np. Policja, Izba wytrzeźwień). 
 

 7 W module mobilnym ZRM rozdzielamy nazwy jednostek, w celu  jednoznacznego 
określenia miejsca przetransportowania i przekazania pacjenta oraz usprawnienia 
pozyskiwania danych z modułu Spago BI. 
Nazwy jednostek mają być rozdzielone w następujący sposób:  
- IP 
- SOR 
- Inne 
- Centrum urazowe 
- Centrum urazowe dla dzieci 
- Jednostki wyspecjalizowane szpitala 
 
Podział na jednostki ma być zmieniony w bazie danych oraz widoczny w mobilnym ZRM 
i module Spago BI. Dane mają być podzielone na: 
- IP, 
- SOR, 
- Inne, 
- Centrum urazowe, 
- Centrum urazowe dla dzieci, 
- Jednostki wyspecjalizowane szpitala. 
Rozdzielamy „Centrum urazowe” na „Centrum urazowe” dla dorosłych i „Centrum 
urazowe dla dzieci”.  
Rozdzielamy „IP/SOR” na „IP” i „SOR”. 
 
W dokumencie KZW oznaczenia jednostek pozostają bez zmian, czyli: 
- „IP/ SOR”,  
- „Centrum urazowe”,  
- „Inne”,  
- „Jednostki wyspecjalizowanej szpitala”. 
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W przypadku kiedy pacjent jest przekazany do SOR pracownik medyczny w module 
mobilnym ZRM zaznacza SOR, a w dokumencie KZW zaznacza się IP/SOR, podobnie jest 
w przypadku wyboru IP, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci. 
 
Pisownię jednostek zmieniamy na wielkie litery.  
Zmieniamy:  
„centrum urazowe” na „Centrum urazowe”, 
„inne” na „Inne”,  
„jednostki wyspecjalizowanej szpitala” na „Jednostki wyspecjalizowanej szpitala”. 
 

 
 

 8 Po uzupełnieniu danych dotyczących miejsca przewozu pacjenta należy wybrać 
jednostkę, do której został on przekazany. Jednostka, w której pacjent został przekazany 
musi być obowiązkowo uzupełniana, bez tej informacji nie można przejść do innego 
okna. 
W przypadku potrzeby pozostawienia pacjenta w „Centrum urazowym” walidacja pola 
ma się odbywać na podstawie daty urodzenia wprowadzonej przez ratownika 
medycznego w KMCR w sekcji V. Dane pacjenta i przekazanie pacjenta. W przypadku 
braku daty urodzenia pacjenta, wiek ma być pobierany z danych, które wpisuje 
dyspozytor medyczny w Module Dyspozytor na etapie przyjmowania zgłoszenia, dane 
te są widoczne w formie nieedytowalnej na KZW – „Przyjęcie wezwania”. 
W przypadku wpisania w KMCR sekcja V przez ZRM wieku pacjenta poniżej 18-roku życia 
nie można wskazać „Centrum urazowego” dla dorosłych, pole będzie wyszarzone. 
W przypadku wpisania w KMCR sekcja V przez ZRM wieku pacjenta powyżej 18-roku 
życia nie można wskazać „Centrum urazowego dla dzieci", pole będzie wyszarzone. 
Natomiast w przypadku braku daty urodzenia pacjenta system weryfikuje dane po tym 
co zostało wprowadzone przez dyspozytora medycznego w zgłoszeniu i na tej podstawie 
waliduje, do którego centrum urazowego można przypisać pacjenta.  
 

 9 Zakładka „udzielono pomocy i przewieziono do:” musi być obowiązkowo uzupełniona, 
żeby móc zakończyć KZW. 
  

 10 Słownik szpitali ma zawierać wszystkie szpitale które mają podpisaną umowę z NFZ.  
Szpitale, które nie mają podpisanej umowy z NFZ nie będą umieszczone w słowniku  
szpitali.  
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Słownik szpitali będzie realizowany w ramach modyfikacji 11/2018/LPR. 
 

 11 Słownik szpitali ma być aktualizowany przez administratora centralnego. 
Zasilenie i aktualizacja słownika realizowana w zgłoszeniu RFC 11/2018/LPR. 
 

 12 W aplikacji oraz w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) zwiększamy ilość znaków z 50 do 70.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13 Przyjmujemy, że dotychczasowe nazwy jednostek leczniczych w KZW stworzone przed 
wdrożeniem tego rozszerzenia pozostaną niezmienione i nie będzie możliwości edycji 
tego pola jako tekstu. W przypadku konieczności zmiany ręcznie wpisanej nazwy 
pozostanie jedynie możliwość zamiany jej na wartość ze słownika. 
 

 


