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

PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest optymalizacja dotycząca statusów ZRM w aplikacji Dyspozytora oraz
wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności optymalizujących dysponowanie ZRM przez
dyspozytorów medycznych.

MODUŁ
Dyspozytor.

PRIORYTET
1

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie
KZW Karta Zlecenia Wyjazdu

MS

SWD
PRM

ZRM

Opis
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).
Miejsce stacjonowania
Miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego,
oczekującego na dyspozycję dyspozytora medycznego
wysyłającego, określone w wojewódzkim planie działania
systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017
r. poz. 2195 z późn. zm.).
System Wspomagania System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15
Dowodzenia
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Państwowego
Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) umożliwiający
Ratownictwa
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania
Medycznego
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.
Zespół
ratownictwa Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2
medycznego
pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz.
2195 z późn. zm.).
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany są mechanizmy i funkcjonalności dotyczące ZRM w aplikacji Dyspozytora, takiej jak:
1) notyfikacja o braku zmiany statusów ZRM;
2) okno z lokalizacją MS po najechaniu kursorem na dany ZRM na liście ZRM;
3) wprowadzenie algorytmu kolejkowania wyłącznie dla ZRM stacjonujących w jednym MS;
4) automatyczna zmiana statusu ZRM w przypadku niepełnego składu ZRM;
5) wyświetlanie statusu przyjęcia zgłoszenia przez ZRM po zadysponowaniu przez dyspozytora
medycznego;
6) dodanie historii zadysponowania danego ZRM w historii zdarzenia;
7) dodanie możliwości wydrukowania oraz wyeksportowania historii zdarzenia do pliku z rozszerzeniem
.csv oraz .xls/.xlsx.
8) konfigurowanie czasu statusu i notyfikacji na poziomie Administratora Centralnego.

STAN PRZED ZMIANĄ
Obecnie, nie ma żadnej notyfikacji ani możliwości monitorowania przez dyspozytora medycznego w prosty
i szybki sposób ZRM, którego status nie został zmieniony od dłuższego czasu. Aby zobaczyć szczegóły danego
ZRM na liście ZRM, należy wejść w jego opcje, co jest bardzo czasochłonne i niepraktyczne przy obsłudze wielu
ZRM przez dyspozytora wysyłającego lub głównego dyspozytora. Często zdarza się, że w przypadku gdy w MS
stacjonuje więcej niż jeden ZRM, część ZRM jest bardziej eksploatowana niż inne, których numer w kryptonimie
jest wyższy, w związku z alfabetycznym sortowaniem ZRM na liście ZRM. Obecnie, podczas zmian dyżurów
ZRM, zdarza się, że pomimo niepełnego składu ZRM, ma on status na liście ZRM „Gotowy w bazie”, co
powoduje zaburzenie obrazu dostępnych ZRM dla dyspozytora medycznego, a w efekcie opóźnienia podczas
dysponowania ZRM. Po zadysponowaniu ZRM przez dyspozytora medycznego, status doręczenia zlecenia przez
ZRM widoczny jest jedynie dla dyspozytora wysyłającego, który zadysponował dany zespół ZRM, ponadto po
anulowaniu zgłoszenia, do którego został zadysponowany ZRM, jego status pozostaje „Zadysponowany”.
Wszelkie zmiany statusów ZRM nie są odnotowywane w historii zdarzenia, co w przypadku konieczności
wygenerowania historii dla odpowiednich służb powoduje potrzebę pobierania danych z różnych miejsc w
aplikacji Dyspozytora.

OPIS MODYFIKACJI
NR
1

Opis

Notyfikacja o braku zmiany statusów ZRM w formie np.: „W01 01 – Przekroczony czas statusu
„W szpitalu”. Dyspozytor główny otrzymuje od wszystkich ZRM z danej DM notyfikację o braku zmiany
statusu ZRM, jego zastępca jeżeli jest obecny dyspozytor główny (nie ma zmienionego statusu na
„przerwa”) dostaje tylko ze swojego obszaru dysponowania. Jeżeli główny dyspozytor ma status
„przerwa” to jego zastępca otrzymuje notyfikacje z całego rejonu operacyjnego dyspozytorni medycznej.
Dyspozytor wysyłający otrzymuje notyfikację jedynie od ZRM, które zadysponował oraz ze swojego
obszaru dysponowania. Notyfikacja o przedłużającym się czasie pobytu w tym samym statusie ZRM
powinna być generowana po upływie czasu przedstawionego poniżej:
1) „Zadysponowany” – 2 minuty;
2) „Wyjazd do miejsca zdarzenia” – 15 minut;
3) „Na miejscu zdarzenia”- 45 minut;
4) „W szpitalu” – 20 minut;
5) „Tankowanie” – 15 minut;
6) „Powrót do bazy” – 30 minut.
7) „Mycie”- 60 minut;
8) „Dezynfekcja” – 15-minut;

Czasy wskazane powyżej mogą być modyfikowane przez Administratora Centralnego.
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Informacja o przesłanej w/w notyfikacji powinna być zapisana w historii zdarzenia, w kategorii „ZRM”:

2

Okno w formie tooltip’a ma podpowiadać lokalizację miejsca stacjonowania danego ZRM , co ułatwi
dyspozytorowi wysyłającemu, zastępcy głównego oraz głównemu dyspozytorowi wybór odpowiedniego
ZRM z listy ZRM. Zmiana obejmuje listę zespołów w module dyspozytor. Miejsce stacjonowania ma
posiadać dwa rekordy:
- pierwszy rekord w którego skład wchodzi: miejscowość, ulica i numer.
- drugi rekord który przedstawia nazwę ZRM.
Dodatkowo, podawany jest, od jakiego dany ZRM przebywa w danym statusie w formacie HH:MM:SS.
Poniżej przedstawiam zrzut formatki.
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3

Wprowadzenie algorytmu kolejkowania ZRM wyłącznie w obrębie danego miejsca stacjonowania.
Aplikacja ma automatycznie kolejkować ZRM z tego samego MS na podstawie ostatniej zmiany statusu
na „Gotowy w bazie”. Kolejność sortowania powinna wyglądać następująco:
1) sortowanie po najkrótszym czasie dojazdu;
2) sortowanie po najbliższym MS;
3) sortowanie po najwcześniejszej zmianie statusu na „Gotowy w bazie”;
4) sortowanie alfabetyczne kryptonimów ZRM.
Kolejkowanie nie może wpłynąć na obecny algorytm podpowiadania ZRM z najkrótszym czasem
dojazdu do zdarzenia. Modyfikacja ma być widoczna jedynie w oknie przydzielania ZRM:
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4

Automatyczna zmiana statusu ZRM w przypadku niepełnego składu np. podczas wylogowania się członka
zespołu, co spowoduje niepełny skład ZRM, status ZRM powinien się automatycznie zmienić na
„Niegotowy”. W szczegółach ZRM powinna się pojawić informacja o niepełnym składzie. Zablokowanie
możliwości manualnej zmiany statusu przez kierownika ZRM w przypadku, gdy skład ZRM jest niepełny,
do czasu jego uzupełnienia. Możliwość manualnej zmiany statusu pozostaje dostępna dla dyspozytora
medycznego.
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Za definicję reguł konfiguracyjnych dla ZRM odpowiada administrator centralny na podstawie art. 36
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 r. Nr 191 poz.
1410 wraz z późn. zm.). Na podstawie w/w reguł konfiguracyjnych, system ma sprawdzać, czy skład ZRM
jest pełny.
5

Wyświetlanie statusu dostarczenia KZW do miejsca stacjonowania, na tablet oraz przyjęcia zlecenia przez
ZRM po zadysponowaniu przez dyspozytora medycznego dla głównego dyspozytora , jego zastępcy oraz
dyspozytora wysyłającego obsługującego obszar dysponowania, w którym znajduje się dany ZRM .
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Dodanie notyfikacji w formie np.: „W01 01 - nie przyjął KZW/19/P/00000183” dla głównego
dyspozytora, jego zastępcy w przypadku „przerwy” głównego dyspozytora, dyspozytora wysyłającego
obsługującego obszar dysponowania, w którym znajduje się dany ZRM o niepodjęciu zlecenia wyjazdu
przez ten ZRM w ciągu 30 sekund. Czas ten ma być konfigurowany przez Administratora Centralnego.
6

Dodanie nowej kolumny „Status ZRM” z informacją o statusie danego ZRM w historii zdarzenia:

Dane w tej kolumnie mają być pobierane z historii zmian statusu ZRM:
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Mechanizm wyróżniania zmienionych informacji po otwarciu historii formatki zdarzenia pozostaje bez
zmian – zmienione informacje zostają podświetlone na żółty kolor.
7

Dodanie możliwości wydrukowania oraz wyeksportowania historii zdarzenia do pliku. Po wybraniu
przycisku „Drukuj”, wyświetla się systemowe okno drukowania dokumentu (funkcjonalność identyczna,
jak w przypadku drukowania księgi dysponenta). Po wybraniu przycisku „Eksport”, wyświetla się okno
z wyborem formatu pliku, do którego ma być wyeksportowana historia zdarzenia. Wybranie
odpowiedniego formatu następuje za pomocą przycisku opcji z etykietami w okienku przedstawionym
poniżej. Dostępne formaty eksportu:
a) PDF,
b) CSV,
c) XLS (Excel)s.
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OCZEKIWANY REZULTAT
NR
1

2
3
4

5

6

7

8

Opis

Wysłanie notyfikacji w formie „W01 01 – Przekroczony czas statusu „W szpitalu” do dyspozytora
głównego otrzymuje od wszystkich ZRM z danej DM notyfikację o braku zmiany statusu ZRM, jego
zastępca jeżeli jest obecny dyspozytor główny (nie ma zmienionego statusu na „przerwa”) dostaje
notyfikacje tylko ze swojego obszaru dysponowania. Jeżeli główny dyspozytor ma status „przerwa” to
jego zastępca otrzymuje notyfikacje z całego rejonu operacyjnego. Dyspozytor wysyłający otrzymuje
notyfikacje o ZRM, które zadysponował oraz z obsługiwanego obszaru dysponowania. Zapisanie
informacji o w/w sytuacji w historii zdarzenia.
Po najechaniu kursorem myszki na dany ZRM w drzewku dysponowania, w tooltipie wyświetla się
informacja o miejscu stacjonowania zawierająca ulicę, numer budynku i miejscowość.
Wprowadzenie algorytmu kolejkowania ZRM wyłącznie w jednym MS, tak aby wszystkie ZRM były
równomiernie eksploatowane na podstawie zmiany ich statusu na „Gotowy w bazie”.
W przypadku zakończenia dyżuru przez członka ZRM, status ZRM, do którego jest on przypisany
automatycznie przełącza się w status „Niegotowy”. W przypadku wystąpienia niepełnego składu ZRM
zgodnie z regułami konfiguracyjnymi dla ZRM. Ponadto, kierownik ZRM nie ma możliwości zmiany statusu
ZRM na „Gotowy w bazie” w przypadku nie spełnienia w/w warunków. Możliwość ta pozostaje dostępna
dla dyspozytora głównego, jego zastępcę oraz dyspozytora wysyłającego.
W momencie zadysponowania danego ZRM, informacja o statusie zlecenia (piktogramy „M” i „T”)
powinny być widoczne dla wszystkich dyspozytorów w celach informacyjnych. Po 30 sekundach, gdy
kierownik ZRM nie zaakceptuje danego zlecenia, wysyłana jest notyfikacja w formie np.: W01 01 - nie
przyjął KZW/19/P/00000183” do dyspozytora wysyłającego, który wysłał dany ZRM z informacją
o niepodjęciu zlecenia.
W historii zdarzenia dodana zostaje kolumna z historią statusu ZRM. Dane pobierane są z okna zmian
statusu ZRM. Obecnie okno historii zmian statusu dostępne jest z listy ZRM w głównym oknie dyspozytora
w aplikacji Dyspozytor.
Po wybraniu historii zdarzenia możliwe jest wydrukowanie dokumentu po naciśnięciu przycisku „Drukuj”
oraz wyeksportowanie dokumentu do formatów PDF, CSV oraz Excel. Drukowany oraz eksportowany
dokument nie zawiera kolumny „Szczegóły”, ponadto do eksportowanego pliku dodawany jest nagłówek
z informacjami o dokumencie „Historia zdarzenia ZGL/19/Z/00000192 wygenerowana 2019-03-04
09:45:25 przez Kamil Kolczyński”:

Wszystkie czasy statusu maja być konfigurowalne przez Administratora Centralnego.
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