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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 mechanizmu informującego dyspozytora medycznego 
oraz Kierownika ZRM o fakcie objęcia kwarantanną osoby przebywającej pod adresem podanym 
w danych zgłoszenia. 
 

 

MODUŁ 

 Dyspozytora, ZRM. 

 

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. 

 Moduł Dyspozytora Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń i 

zdarzeń przez dyspozytora. 

 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. 

SWD 

PRM 

System Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

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.) 
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Ratownictwa 

Medycznego 

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 z  późn. 

zm.). 

 

OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie mechanizmu informującego dyspozytora medycznego oraz 
Kierownika ZRM o fakcie przebywania osoby objętą kwarantanną pod adresem podanym w danych 
zgłoszenia. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie brak ww. mechanizmu. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Źródłem danych o pacjentach objętych kwarantanną będą udostępnione pliki XML. 

 2 Konieczne jest utworzenie nowej tabeli w bazie danych SWD PRM pozwalającą wgrać wszystkie dane 

zapisane w pliku XML.  

 3 Plik XML każdorazowo zawierają wykaz wszystkich pacjentów objętych kwarantanną, w związku  

z tym mechanizm musi importować zarówno nowe obiekty z XML, jak też usuwać z bazy danych te, 

które zostały usunięte z pliku XML. 

 4 Wprowadzona zostanie podsekcja „Kwarantanna” w sekcji „Miejsce zdarzenia” z możliwością 

zaznaczenia przycisków TAK/NIE, przy czym domyślnym ustawieniem jest zaznaczony przycisk „NIE”. 

 5 Dyspozytor medyczny będzie miał możliwość ręcznego zaznaczenia przycisku „TAK” w podsekcji 

„Kwarantanna” w przypadku wykrycia kwarantanny w wywiadzie medycznym. 

 6 W Module Dyspozytora, w momencie wypełniania formatki zdarzenia w zakresie lokalizacji zdarzenia, 

system powinien sprawdzić, czy wpisany adres nie jest zapisany, jako adres osoby objętej kwarantanną, 

automatycznie zaznaczyć przycisk ”TAK” w podsekcji „Kwarantanna” oraz podać komunikat „Uwaga! 

Automatycznie wykryto kwarantannę.” 

 7 Sprawdzenie powinno polegać na dopasowaniu adresu miejsca zdarzenia z dokładnością do numeru 

mieszkania z wykorzystaniem kodów TERYT. 

 8 W przypadku mechanizmu automatycznego, przycisk „TAK” w podsekcji „Kwarantanna” zostanie 

automatycznie zaznaczony bez możliwości zmiany, pojawi się napis „!!!UWAGA KWARANTANNA!!!” w 

polu „Dodatkowe informacje o lokalizacji zdarzenia” oraz piktogram kwarantanny w panelu 

funkcyjnym: 
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Opisany mechanizm dotyczy również mechanizmu ręcznego, jednak bez blokowania możliwości 

zmiany ustawień przycisków. 

 9 W przypadku zadysponowania ZRM, w komunikacie dla zespołu powinny pojawić się dwa piktogramy 

kwarantanny oraz informacja z pola „Dodatkowe informacje o lokalizacji zdarzenia” powinno być 

wyświetlona na czerwono (w razie możliwości realizacji): 

 

 
 10 Dodanie znacznika boolean w tabeli zgłoszeń z informacją, czy dane zgłoszenie dotyczyło 

miejsca/osoby, która była objęta kwarantanną. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Zostanie utworzona tabela w bazie danych do przechowywania danych o osobach objętych 

kwarantanną. 

 2 Dane z plików XML, które zostaną zapisane w odpowiednim katalogu na serwerze SWD PRM, zostaną 

pobrane i zastąpią dane już istniejące w ww. tabeli. 

 3 Proponowana wizualizacja formatki w Module Dyspozytora w przypadku pozytywnego sprawdzenia 

adresu zdarzenia pod kątem objęcia osoby kwarantanną: 
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 4 Proponowana wizualizacja formatki w Module ZRM w przypadku zadysponowania ZRM do zdarzenia 

w miejsce, które zostało pozytywnie sprawdzone pod kątem objęcia osoby kwarantanną: 

 

 
 5 W bazie danych SWD PRM w tabeli zawierającej dane zgłoszenia, widoczny będzie znacznik (0/1 lub 

NIE/TAK lub NO/YES) kwarantanny. 

 


