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0.3 2020-01-27 
Modyfikacja dokumentu zgodnie  
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Kamil Kolczyński 

0.3 2020-01-27 Weryfikacja i przekazanie do akceptacji.  Karolina Pletkus  

0.3 2020-01-27 
Weryfikacja dokumentu i przekazanie 

do akceptacji.  
Piotr Świeżewski  

0.4 2020-01-28 Modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.5 2020-01-28 Modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.6 2020-01-28 Akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.7 2020-01-28 

Przekazanie dokumentu do akceptacji 

przez Ministerstwo Zdrowia przy piśmie 

znak: LPR.DKCM.07.92-1.2020. 

Mateusz Komza 

0.7 2020-02-18 

Akceptacja Ministerstwa Zdrowia 

pismem z dnia 18.02.2020 znak: 
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Kamil Kolczyński 

1.0 2020-02-25 
Przekazanie formularza wstępnej 
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Kamil Kolczyński 

1.0 2020-03-16 
Przekazanie formularza zlecenia 4/2020 

do Wykonawcy. 
Kamil Kolczyński 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

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

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest dodanie możliwości nadania typu stanowiska ZRM oraz ich 
optymalizacja. 

 

MODUŁ 

 Administratora, ZRM. 

 

PRIORYTET 

 1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

MS Miejsce 

stacjonowania 

Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 

oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, 

określone w wojewódzkim planie działania systemu. 

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) 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 ust. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie możliwości nadania typu stanowiska ZRM oraz ich 
optymalizacja. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie nie ma możliwości dodania typu stanowiska ZRM, co powoduje konieczność tworzenia 
wirtualnych MS w celu zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej i jej wydrukowania w 
szpitalach. Ponadto, nie ma kontroli oraz ograniczeń co do tworzenia tego typu stanowisk ZRM 
w MS. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Dodanie listy rozwijalnej z typem stanowiska ZRM w formatce stanowiska ZRM bez 

zmiany obecnej funkcjonalności. Typ stanowiska ZRM powinien być traktowany, jako 

wartość obowiązkowa podczas tworzenia nowego stanowiska ZRM. 
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 2 Możliwość przypisania typu stanowiska ZRM z listy rozwijalnej: 

1) Stanowisko ZRM w MS – stanowisko dla członków ZRM z obecną 

funkcjonalnością; 

2) Stanowisko ZRM dostępowe – stanowisko dla Kierowników ZRM w celu 

umożliwienia dostępu do dokumentacji medycznej (edycja oraz wydruk). Na to 

stanowisko nie przychodzą powiadomienia dla danego MS. Podczas 

definiowania stanowiska z typem „Stanowisko ZRM dostępowe”, system 

powinien wymagać od użytkownika, aby przypisał do danego stanowiska ZRM 

pozycję ze słownika szpitali zawężonego do obszaru województwa 

przypisanego do danego MS. Każdą pozycję ze słownika szpitali można wybrać 

tylko jeden raz w ramach jednego miejsca stacjonowania. 

  

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użytkownik w module Administratora ma możliwość przypisania typu stanowiska ZRM 
w formatce stanowisk ZRM. 
 

 2 W przypadku już istniejących stanowisk ZRM , powinien  zostać przypisany typ 
„Stanowisko ZRM w MS” automatycznie. 
 

 3 Kierownik ZRM logujący się na stanowisko ZRM o typie „Stanowisko ZRM dostępowe” 
ma dostęp tylko do sesji użytkownika z dokumentacją medyczną. 
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 4 Na komputer z przypisanym stanowiskiem ZRM o typie „Stanowisko ZRM dostępowe” 
nie przychodzą powiadomienia dla danego MS. 
 

 5 Użytkownik tworzący stanowisko ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS” ma możliwość 
utworzenia go jedynie jeśli liczba przypisanych ZRM do tego MS jest większa niż liczba 
już utworzonych stanowisk z ww. typem. Funkcjonalność nie ma wpływu na stanowiska 
z typem „Stanowisko ZRM dostępowe”, których liczba jest ograniczona do liczby 
wpisów w słowniku szpitali zawężonego do obszaru województwa przypisanego do 
danego MS. 
Przykłady:  

1) Do danego MS jest przypisane 5 ZRM, a w systemie zdefiniowane są  
4 stanowiska ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS” i statusem operacyjnym 
„Aktywny” – użytkownik ma możliwość utworzenia 1 stanowiska ZRM z typem 
„Stanowisko ZRM w MS”; 

2) Do danego MS jest przypisane 5 ZRM, a w systemie zdefiniowane są  
5 (lub więcej) stanowiska ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS” i statusem 
operacyjnym „Aktywny” – użytkownik nie ma możliwości utworzenia kolejnego 
stanowiska z typem „Stanowisko ZRM w MS” o czym poinformowany zostaje 
komunikatem o przekroczeniu liczby stanowisk ZRM w danym MS; 

3) Do danego MS jest przypisane 5 ZRM, a w systemie zdefiniowane są  
4 stanowiska ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS” i statusem operacyjnym 
„Aktywny” oraz 2 stanowiska ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS” i statusem 
operacyjnym „Wycofane” – użytkownik ma możliwość utworzenia 1 stanowiska 
ZRM z typem „Stanowisko ZRM w MS”; 

4) W województwie przypisanym do MS jest 10 wpisów w słowniku szpitali – 
użytkownik ma możliwość utworzenia maksymalnie 10 stanowisk z typem 
„Stanowisko ZRM dostępowe” w ramach danego MS.  
   

 6 Wszystkie dodane wartości w ramach tego dokumentu powinny być dodane do Modułu 
Raportowego, a modele raportów swobodnych zaktualizowane, aby umożliwić 
użytkownikom dostęp do nich. Należy wziąć pod uwagę model globalny, wojewódzki  
i wszystkie modele dysponenckie. 
 

 

 


