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WSTĘP 

 

CEL PROJEKTU 

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

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Zmiana dotycząca zgłoszeń bezgłosowych. 

 

MODUŁ 

 Dyspozytora. 

 

PRIORYTET 

 3 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

CPR Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

Komórka organizacyjna urzędu wojewódzkiego stanowiąca 
element systemu powiadamiania ratunkowego, do obsługi 
zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 
112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia 
alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów 
ratowniczych. 

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 2017 r. poz. 2195 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 przyjmujący Dyspozytor medyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit  
a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 
r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 
r., poz, 2001), logująca się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
przyjmujący”, pełniący dyżur na stanowisku dyspozytora 
medycznego przyjmującego, odpowiedzialny za odbiór  
i obsługę zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia  
o zdarzeniu, w tym ustalenie lokalizacji miejsca zdarzenia, ilość 
osób poszkodowanych oraz przeprowadzenie wywiadu 

http://www.lpr.com.pl/
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medycznego, na podstawie którego podejmuje decyzję  
o przyjęciu zgłoszenia wraz z nadaniem priorytetu lub odmowy 
przyjęcia zgłoszenia.  

DMW Dyspozytor wysyłający Dyspozytor medyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit b 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz, 2001), logująca się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
wysyłający”, pełniący dyżur na stanowisku dyspozytora 
medycznego wysyłającego, odpowiedzialny za obsługę 
zgłoszenia od momentu przyjęcia go przez dyspozytora 
przyjmującego, w tym za dysponowanie zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia. 

GDM Dyspozytor główny Dyspozytor medyczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r., 
poz, 2001), logujący się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
główny”, do zadań którego należy m.in. 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. 

IP Izba przyjęć Jednostka organizacyjna szpitala w której udzielone 
świadczenia opieki zdrowotnej w trybie nagłym pacjentowi 
znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

KZW Karta Zlecenia Wyjazdu  Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 
medycznego wysyłającego, stanowiąca potwierdzenie 
dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na 
miejsce zdarzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poza. 2069). 

KMCR Karta Medycznych 
Czynności Ratunkowych  

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez zespół ratownictwa 
medycznego, prowadzona przez dysponentów zespołów 
ratownictwa medycznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 z późn. zm.), 
tworzona przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego 
w dwóch egzemplarzach. 

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

 ONA 112 Operator Numeru Alarmowego 112. 

 Pacjent Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

http://www.lpr.com.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
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 PZŁ Podsystem Zintegrowanej Łączności. 

 PSP Państwowa Straż Pożarna. 

 POL Państwowa Policja.  

SI 
CPR 

System Informatyczny 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego  

System teleinformatyczny, o którym w art. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 867 z późn. zm.) 

wykorzystywany do wykonywania zadań centrum 

powiadamiania ratunkowego. 

 SI CPR – eCall System Informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

eCall. Ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania  

o wypadkach drogowych. Umożliwia szybkie manualne lub 

automatyczne wezwanie pomocy przez kierowcę lub 

pasażerów pojazdu. 

 SI CPR – SMS System Informatycznego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego SMS – kierowane zgłoszenie alarmowe przez 

usługę SMS.  

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 2017 r. poz. 2195 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. 

 Zastępca dyspozytora 
głównego 

Dyspozytor medyczny realizujący zadania, o których mowa  
w art. 26 ust. 2c, 2e ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz.1115), zlecone przez dyspozytora głównego.  

 Zgłoszenie bezgłosowe Zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach 
przekazane poprzez medium, które nie obejmuje 
bezpośredniego połączenia telefonicznego zgłaszającego do 
dyspozytora medycznego. 

 ZRM Zespół ratownictwa medycznego. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpr.com.pl/
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Zmiana dotycząca zgłoszeń bezgłosowych. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie nie ma znacznika informującego o wpłynięciu zgłoszenia alarmowego bezgłosowego. 
Formatka przekazywana do SWD PRM nie posiada żadnego znacznika w oparciu, o który SWD 
PRM mógłby zidentyfikować takie zgłoszenie. Zgłoszenie takie wyświetla się na liście zdarzeń  
u każdego dyspozytora medycznego pośród innych zgłoszeń o takim samym statusie. Do 
większości zgłoszeń przychodzi połączenie z PZŁ i zgłoszenie jest podejmowane przez kolejnych 
dyspozytorów medycznych. W przypadku zgłoszeń/zdarzeń bezgłosowych, nie są one od razu 
podejmowane, brakuje notyfikacji oraz informacji dźwiękowej o wpłynięciu zgłoszenia/ 
powiadomienia o zdarzeniu. 
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie znacznika na liście zdarzeń w zgłoszeniu bezgłosowym pochodzących  

z Systemu Informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 

 2 SWD PRM przyjmując zgłoszenie bezgłosowe jest w stanie rozróżnić z jakiego źródła 

przyszło zgłoszenie.  

 

Zgłoszenia bezgłosowe możemy przyjmować z następujących miejsc: 

POL - informacja wysłana przez służbę Policji, 

PSP - informacja wysłana przez służbę Straży Pożarnej, 

  SI CPR -  informacja wysłana przez służby,  

  SI CPR eCall  -  informacja wysyłana z systemu eCall w pojeździe,   

  SI CPR SMS –  smsy wysyłany za pomocą aplikacji Alarm 112. 

 

 3 Dodanie funkcjonalności umożliwiającej przydzielanie zgłoszenia bezgłosowego na wolne 

stanowisko dyspozytora medycznego przyjmującego z dodaniem nowego sygnału 

dźwiękowego. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Zgłoszenie bezgłosowe pojawia się na górze listy zdarzeń jako nowe. Zgłoszenia 
bezgłosowe mają być traktowane priorytetowo  ponad zgłoszenia głosowe. 

http://www.lpr.com.pl/
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 2 Na liście zdarzeń dodajemy nową kolumnę z oznaczeniem pochodzenia zgłoszenia 
oznaczonego w postaci ikony. 
 
Dodawana kolumna zostanie umieszczona  pomiędzy Numerem zgłoszenia a Statusem. 
Kolumna będzie nosiła nazwę „Typ”.  
 
Na liście zdarzeń każde zgłoszenie będzie oznaczone jedną z poniższych ikon: 

  PRM - zgłoszenie na skutek bezpośredniego połączenia głosowego zgłaszającego  
na numer 999, 

POL - zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z Policji, 

PSP - zgłoszenie bezgłosowe pochodzące ze Straży Pożarnej, 

 

SI CPR - zgłoszenie na skutek bezpośredniego połączenia głosowego zgłaszającego  

na numer 112, 

  SI CPR –  zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR,  

  SI CPR - eCall – zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z systemu eCALL, 

  SI CPR - SMS - zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z aplikacji mobilnej ALARM 112. 

 

 
 
Zgłoszenia bezgłosowe przychodzące z POL i PSP są widoczne w  systemie SWD PRM. 

SWD PRM  rozpoznaje zdarzenia bezgłosowe po: 

1) danych operatora, który wprowadzał zgłoszenie, dane są widoczne w metryczce 

w polu „Operator CPR” (przykład „Operator CPR: POL/Jan Kowalski, POL);  

2) po danych z pola „Opis dla CPR”. W polu „Opis dla CPR” przekazywane  

jest „Źródło: … (nazwa służby która przekazała zgłoszenie).  

W bazie danych informacja o przekazaniu z jakiej służby pochodzi zgłoszenie jest widoczna  

w tabeli o nazwie zgłoszenie w kolumnie opis, natomiast informacja o operatorze 

widoczna jest w kolumnie id_operatora. 

 

Poniżej przedstawiam zrzut aplikacji z oznaczonymi polami, w których widnieje informacja  

o źródle danych przesłanych przez zgłoszenie bezgłosowe. 

 

http://www.lpr.com.pl/
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W przypadku kiedy zgłoszenie/powiadomienie o zdarzeniu trafia do ONA 112 i jest 
przekazane do Policji lub Państwowej Straży Pożarnej, a następnie służby będące na 
miejscu dodatkowo zgłaszają zapotrzebowanie na ZRM, to do SWD PRM do pola „Opis dla 
CPR” trafiają oba wpisy z systemu SI CPR. SWD PRM rozpoznaje z jakiego źródła pierwotnie 
przyszło zgłoszenie i takie dane umieszczane są w tabeli zgłoszenie w kolumnie opis  
i id_operatora. Z kolumny opis należy brać pod uwagę najstarszy wpis do rozpoznania 
źródła pierwotnego, tak jak jest to robione obecnie na produkcji.  
System SWD PRM musi wyświetlać wszystkie komunikaty w polu „Opis dla CPR” jakie są 
przypisane do danego zdarzenia.  
 
Poniżej prezentuję diagram omawianego powyżej przypadku.  

 
 

http://www.lpr.com.pl/
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Przedstawiam zrzut ekranu przypadku, w którym z SI CPR system SWD PRM dostaje w polu 
„Opis dla CPR” więcej niż jedną informację odnośnie zdarzenia.  
 

 
Poniżej prezentuję dane pochodzące z systemu eCall, które są przesyłane do SWD PRM 
przez ONA 112  (SI CPR). Zgłoszenie przychodzące drogą eCall do SI CPR i przekazane  
do SWD PRM do pola „Opis dla CPR” w opisie ma początek nazwy „ECALL: (treść 
zgłoszenia)”.  
 

 
 
Poniżej prezentuję dane pochodzące z aplikacji mobilnej ALARM 112, które są  przesyłane 
do SWD PRM przez ONA 112 (SI CPR).  Zgłoszenie przychodzące drogą SMS do SI CPR  
i przekazane do SWD PRM do pola „Opis dla CPR” w opisie ma początek nazwy  
„SMS: (treść zgłoszenia)”. 
 

 
 
W bazie danych wprowadzamy indeksację:  

1- Zgłoszenie na skutek bezpośredniego połączenia głosowego zgłaszającego  
na numer 999,  

2- Zgłoszenie na skutek bezpośredniego połączenia głosowego zgłaszającego  
na numer 112,  

3- Zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z POL, 
4- Zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z PSP, 
5- Zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR,   
6- Zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z systemu eCALL,  
7- Zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z aplikacji mobilnej ALARM 112.  

 

http://www.lpr.com.pl/
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 3 Zgłoszenia bezgłosowe dotyczą zdarzeń zgłaszanych przez Policję, Państwową Straż 
Pożarną, operatorów numerów alarmowych. 
 
W powyższych przypadkach w formatce przyjęcia zdarzenia w polu Opis dla CPR powinny 
znajdować się dodatkowe informacje przekazane przez dany podmiot ratowniczy.  
 

 
 4 W przypadku przyjęcia zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR do SWD PRM, zgłoszenie trafia 

na kolejkę zgłoszeń. Informacja o nowym zgłoszeniu przekazywana jest z SWD PRM do 
PZŁ. Przekazywany jest sekwencyjny numer zgłoszenia bezgłosowego, w przypadku 
zgłoszeń bezgłosowych brakuje numeru identyfikatora rozmowy (Id_dss_iw).  Informacja 
przekazana do PZŁ o przyjętym zgłoszeniu bezgłosowym z SWD PRM  
ma najwyższy priorytet i dyspozytor przyjmujący jest oznaczony jako zajęty. Poniżej 
opisuję zasady kolejkowania zgłoszeń bezgłosowych w SWD PRM. 
 

 
 
Zgłoszenie bezgłosowe przydzielane jest na stanowisko dyspozytora przyjmującego  
na określonych zasadach:  

1) trafia na wolne stanowisko dyspozytora przyjmującego; 

http://www.lpr.com.pl/
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2) w przypadku kiedy mamy kilka wolnych stanowisk dyspozytorów przyjmujących 
zgłoszenie trafia do dyspozytora przyjmującego, który ma najdłuższy czas 
oczekiwania na zgłoszenie;  

3) w przypadku kiedy wszystkie stanowiska dyspozytorów przyjmujących są zajęte 
zgłoszenia bezgłosowe kolejkują się i są przydzielane według czasu wpłynięcia 
zgłoszenia na pierwsze wolne stanowisko dyspozytora przyjmującego; 

4) w przypadku kiedy wszystkie stanowiska dyspozytorów przyjmujących są zajęte 
zgłoszenia bezgłosowe i głosowe kolejkują się według czasu wpłynięcia zgłoszenia 
(hhmmss). Priorytetowo względem zgłoszeń głosowych traktowane są zgłoszenia 
bezgłosowe, to one są ustawiane jako pierwsze w kolejce przydzielania zgłoszeń.   

 

 5 Przychodzące zgłoszenie bezgłosowe na stanowisko dyspozytora przyjmującego wywołuje 
otwarcie formatki podobnej jak w przypadku zgłoszeń głosowych. Nazwa formatki  
do połączeń bezgłosowych to „Nowe zgłoszenie bezgłosowe”, które pojawia się na lewym 
górnym roku formatki oraz w tytule formatki na żółtym tle. W środku formatki pojawia się 
treść określająca źródło połączenia bezgłosowego: „Odebrano zgłoszenie bezgłosowe  
z systemu: …nazwa systemu”, np.: „Odebrano zgłoszenie bezgłosowe z systemu: SI CPR”. 
 
Poniżej przedstawiam zrzut formatki do nowego zgłoszenia bezgłosowego.  
 

 
 
Formatka w zgłoszeniu bezgłosowym daje możliwość przyjęcia zgłoszenia poprzez 
wybranie buttona „Otwórz”. Po przyjęciu zgłoszenia przez dyspozytora przyjmującego 
otwiera się formatka przyjęcia zgłoszenia. Proces przyjmowania zgłoszenia na dalszym 
etapie jest taki sam jak w przypadku zgłoszeń głosowych. 
 
Dyspozytor przyjmujący ma również możliwość wykonania akcji „Zwrócenia na kolejkę”. 
Takie zgłoszenie trafia do kolejnego wolnego dyspozytora przyjmującego zgodnie  
z zasadami kolejki oraz z dźwiękiem takim jak przy przekazywaniu zdarzenia z innej 
dyspozytorni medycznej. Po wybraniu buttona „Otwórz” proces przyjmowania zgłoszenia 
na dalszym etapie jest taki sam jak w przypadku zgłoszeń głosowych.  
Po zwróceniu do kolejki zgłoszenia przez dyspozytora przyjmującego zostanie wysłana  
notyfikacja, do głównego dyspozytora oraz zastępcy o treści: „Dyspozytor przyjmujący 
imię i nazwisko (kod dyspozytora) zwrócił na kolejkę zgłoszenie bezgłosowe o numerze: 
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(numer zgłoszenia/ zdarzenia).”, np.: „Dyspozytor przyjmujący Jan Nowak DM07 01-10 
zwrócił na kolejkę zgłoszenie bezgłosowe o numerze: ZGL/19/Z/00001.”. 
 
Poniżej przedstawiam zrzut notyfikacji z informacją o zwrocie na kolejką zgłoszenia. 
 

 
 

 6 W przypadku niepodjęcia zgłoszenia przez dyspozytora przyjmującego, któremu system 
przydzieli zgłoszenie/zdarzenie bezgłosowe „przeterminowuje się” po 10 sekundach, 
dyspozytor przyjmujący zostaje przełączony w tryb przerwy. System oznacza  
to zgłoszenie na liście zdarzeń w kolorze żółtym. Zgodnie z obecne obsługiwanym 
procesem zgłoszeń /zdarzeń głosowych.  
 
Poniżej przedstawiam okno modalne  z powiadomieniem o „przeterminowanym” 
połączeniu bezgłosowym. 
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W przypadku nie podjęcia zgłoszenia w określonym czasie (10 sekund) przez dyspozytora 
przyjmującego spowoduje przełączenie w tryb na przerwę oraz zostanie wysłana  
notyfikacja, do głównego dyspozytora oraz zastępcy o treści: „Dyspozytor przyjmujący 
imię i nazwisko (kod dyspozytora) nie podjął zgłoszenia bezgłosowego o numerze: (numer 
zgłoszenia/ zdarzenia) i został automatycznie przełączony na przerwę.”, np.: „Dyspozytor 
przyjmujący Jan Nowak DM07 01-10 nie podjął zgłoszenia bezgłosowego o numerze: 
ZGL/19/Z/00001 i został automatycznie przełączony w tryb na przerwę.”. Zgłoszenie trafia 
do kolejnego wolnego dyspozytora przyjmującego zgodnie z zasadami kolejki opisanymi 
powyżej. 
 
Poniżej przedstawiam zrzut notyfikacji z informacją o przerwie.  
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