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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2019-07-22

Utworzenie dokumentu.

Barbara Niedźwiedź

0.2

2019-07-22

Modyfikacja dokumentu i przekazanie
dokumentu do akceptacji.

Karolina Pletkus

0.3

2019-07-22

Modyfikacja dokumentu i przekazanie
do weryfikacji.

Mateusz Komza

0.4

2019-07-24

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag.

Barbara Niedźwiedź

0.4

2019-07-24

Przekazanie dokumentu do akceptacji.

Karolina Pletkus

0.5

2019-07-25

Akceptacja dokumentu i przekazanie do
weryfikacji przez praktyków.

Mateusz Komza

0.5

2019-08-25

Przekazanie dokumentu do ekspertów.

Mateusz Komza

0.6

2019-08-06

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag ekspertów.

Barbara Niedźwiedź

0.6

2019-08-12

Przekazanie dokumentu do akceptacji.

Karolina Pletkus

0.7

2019-08-13

Modyfikacja dokumentu i przekazanie
do weryfikacji.

Mateusz Komza

0.8

2019-08-14

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag.

Barbara Niedźwiedź

0.9

2019-08-14

Przekazanie uwag do dokumentu.

Karolina Pletkus

0.10

2019-08-19

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag wraz ze zmianą
bólu urazowego.

Barbara Niedźwiedź

0.11

2019-08-19

Przekazanie dokumentu do akceptacji.

Karolina Pletkus

0.12

2019-08-20

Modyfikacja dokumentu i przekazanie
do weryfikacji.

Mateusz Komza

0.13

2019-08-29

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag.

Jakub Czarski

0.14

2019-08-29

Przekazanie dokumentu do akceptacji.

Barbara Niedźwiedź

0.15

2019-08-30

Modyfikacja dokumentu i przekazanie
do weryfikacji.

Mateusz Komza

0.16

2019-09-02

Modyfikacja dokumentu
z uwzględnieniem uwag.

Jakub Czarski
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2019-09-02

Przekazanie dokumentu do akceptacji.

Barbara Niedźwiedź

0.17

2019-09-02

Akceptacja dokumentu i ponowne
przekazanie do weryfikacji do
ekspertów.

Mateusz Komza

0.17

2019-09-09

Akceptacja dokumentu przez
Ministerstwo Zdrowia.

Jan Gessek

2019-09-10

Dokument Przekazany do Wykonawcy
- Formularz wstępnego zlecenia
nr 28/2019
z terminem przekazania wyceny
16-09-2019.

Mateusz Komza

1.0
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
PRODUKT ZLECENIA
Modyfikacja KMCR – w sekcji „II. Badanie” oraz w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem” dodanie
obowiązkowego pola skala bólu oraz etiologii bólu. Rozszerzenie listy słowników w Module
Administratora o słownik skala bólu oraz etiologię bólu.
MODUŁ
Administratora, ZRM, Analityk, Dyspozytor.
PRIORYTET
1

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie

AC

FACE

Administrator
(biznesowy)

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

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).

FACE

Skala behawioralna i narzędzie oceny nasilenia bólu u małych
dzieci i niemowląt. Ma graficzną obrazkową postać buzi,
pacjent wskazuje buzi uśmiechniętą lub smutną.

Karta Medycznych
KMCR 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.),
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tworzona przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego
w dwóch egzemplarzach.

NRS

Numerical Rating Scale – jest łatwą do zastosowania metodą,
polegającą na określeniu natężenia bólu w 11-stopniowej skali
Numeryczna skala oceny
od 0 do 10. Gdzie 0 to całkowity brak bólu, a 10 to najsilniejszy
bólu
wyobrażalny ból, czasami mówi się, że to najgorszy ból, jakiego
pacjent doznał w całym swoim życiu.
Pacjent

Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Słownik etiologia bólu

Scentralizowany wykaz etiologii bólu na podstawie Dobrych
praktyk leczenia bólu u osób dorosłych i dzieci
w podstawowych i specjalistycznych ZRM.

Słownik skala bólu

Scentralizowany wykaz skali bólu na podstawie Dobrych
praktyk leczenia bólu u osób dorosłych i dzieci
w podstawowych i specjalistycznych ZRM.

SWD
PRM

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
System
Wspomagania przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania
Dowodzenia
ratunkowego oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie
Państwowego
zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń
Ratownictwa
medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca
Medycznego
zdarzenia,
pozycjonowanie
zespołów
ratownictwa
medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły
ratownictwa medycznego i wojewódzkiego koordynatora
ratownictwa medycznego.

ZRM

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 ust.
Zespół
ratownictwa
2 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
medycznego.
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Modyfikacja KMCR – w sekcji „II. Badanie” oraz w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem”,
dodanie obowiązkowego pola skala bólu oraz etiologii bólu. Rozszerzenie listy słowników
w Module Administratora o słownik skala bólu oraz etiologię bólu.
STAN PRZED ZMIANĄ
Obecnie w SWD PRM nie mam możliwości odznaczenia skali bólu oraz etiologii bólu.
OPIS MODYFIKACJI
N
Opis
R
1
W Module ZRM w KMCR w sekcji „II. Badanie” i w sekcji „IV. Postępowanie
z pacjentem”, dodajemy obowiązkowe pole skala bólu, w celu oceny natężenia bólu u
pacjenta poprzez wybranie przez kierownika ZRM trzystopniowej skali oceny bólu.
2
Skala
oceny
bólu
ma
być
dostosowana
do
wieku
pacjenta
z podziałem na dorosły, dziecko.
3
W Module ZRM w KMCR w sekcji „II. Badanie” dodajemy również podział na etiologię bólu.
4
Etiologię bólu urazowego łączymy z badaniem w sekcji „II. Badanie - Obrażenia”.
5
W Module Analityka i Module Dyspozytora w KMCR w sekcji „II. Badanie oraz opis” oraz w
sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem”, skala bólu ma być prezentowana z zachowaniem
obecnych założeń i funkcjonalności w zakresie możliwości edycji, zmiany i zapisywania
danych.
6
W Module Administratora dodajemy słownik:
1) skala bólu z podziałem na wiek pacjenta;
2) etiologię bólu.
OCZEKIWANY REZULTAT
N
Opis
R
1
W Module ZRM w KMCR w sekcji „II. Badanie” na pasku bocznym dodajemy pole o nazwie
„Skala bólu”.
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W przypadku gdy skala Glasgow jest równa bądź mniejsza 4 nie ma możliwości oceny skali
bólu. Pole ze skalą bólu i etiologią bólu jest niedostępne.
W bazie danych i do raportów zapisywany jest powód odstąpienia od mierzenia skali bólu
jako „nieprzytomny”.
W Module ZRM w KMCR w sekcji „II. Badanie” dodajemy pole skala bólu, które w
określonych przypadkach musi być obowiązkowo uzupełniane. Dolegliwości bólowe
pacjenta mają być oceniane przez kierownika ZRM. Kierownik ZRM ocenia ból, zapisuje
jego natężenie na skali.
Skala bólu oceniana jest za pomocą następujących parametrów:
1) Brak bólu (0 pkt);
2) Ból łagodny (1 pkt);
3) Ból łagodny (2 pkt);
4) Ból łagodny (3 pkt);
5) Ból łagodny (4 pkt);
6) Ból umiarkowany (5 pkt);
7) Ból umiarkowany (6 pkt);
8) Ból umiarkowany (7 pkt);
9) Ból silny/ ekstremalny (8 pkt);
10) Ból silny/ ekstremalny (9 pkt);
11) Ból silny/ ekstremalny (10 pkt).
które są ze słownikowane.
Rodzaj skali bólu powinien być dopasowany do kategorii wiekowej pacjenta (np. VAS,
FACE, NRS). Skala NRS – powinna być stosowana w przypadku osób dorosłych. Natomiast
skala FACE, VAS i NRS – w przypadku dzieci.
W Module ZRM na podstawie wieku lub lat, miesięcy, dni wpisanych przez dyspozytora
medycznego wyświetlana jest kategoria „Dorosły” lub „Dziecko”. Kierownik ZRM może
zmienić kategorię z „Dorosły” na „Dziecko” i odwrotnie,a następnie uzupełnić skalę bólu.
W zależności od wybranej kategorii kierownik ZRM ma obowiązek zaznaczyć natężenie
bólu na skali VAS, FACE lub NRS.
Kierownik ZRM przy ocenie skali bólu może wybrać przycisk „Nie do oceny”.
W przypadku wyboru danego przycisku kierownik ZRM musi wpisać w aplikacji powód.
Powód musi być zapisywany w bazie danych i dostępny w module raportowym.
W przypadku kiedy skala bólu u pacjenta wynosi 0 pkt „Brak bólu” system nie wymaga
uzupełnienia etiologii bólu oraz nie wymaga wskazania po raz drugi oceny poziomu bólu
w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem”.
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Poniżej prezentuję skalę bólu dla dorosłych w Module ZRM.

W przypadku oceny skali bólu u dzieci kierownik ZRM ma obowiązek zaznaczyć jedną
z wymienionych skal: VAS, FACE, NRS.

Poniżej prezentuję skalę bólu dla dzieci w Module ZRM.
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Pod oceną skali bólu znajduje się oznaczenie kolejnego pola: „Data i godzina oceny
natężenia bólu pacjenta:”. Pole z datą i godziną [DD.MM.YYYY HH:MM:SS].
Czas oceny skali bólu pobierany jest automatycznie w chwili zaznaczenia ikony skali bólu
jest to również pole edytowalne, które Kierownik ZRM może wypełnić samodzielnie.
Pole z datą i godziną jest polem wymagalnym i podlega walidacji przy zamykaniu
dokumentacji przez Kierownika ZRM.
Wizualizacja skali bólu ma być edytowalna z możliwością zaznaczenia wybranej wartości
oraz jej wyróżnieniem po wybraniu.
4

Po określeniu skali bólu kierownik ZRM w Module ZRM w KMCR w sekcji „II. Badanie”
obowiązkowo musi wskazać pochodzenie bólu w Sekcji: Etiologia bólu.
Sekcja Etiologia bólu wyświetla się zaraz po określeniu skali bólu.
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kierownik ZRM wybierze powód „Nie do oceny”
i wpisze powód. W takim przypadku skala bólu jest niedostępna.

W przypadku wyboru „Ból o etiologii nieurazowej” wybierane jest umiejscowienie bólu
z dostępnych przycisków:
1) Ból głowy;
2) Ból klatki piersiowej;
3) Ból brzucha;
4) Ból grzbietu;
5) Ból kręgosłupa;
6) Ból kończyny górnej;
7) Ból kończyny dolnej;
8) Inny (z możliwością wstawienia opisu).
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W przypadku wyboru „Ból o etiologii urazowej” pobierany jest automatycznie z sekcji „II.
Badanie – Obrażenia” na podstawie tego co zaznaczył wcześniej na „ludziku” kierownik
ZRM (przykład poniżej).

W KMCR w trybie podglądu oraz po wydruku w cz. II w polu Opis ma się automatycznie
pojawić tekst zawierający informację o etiologii bólu (urazowy/nieurazowy), jego
umiejscowieniu i rodzaju obrażeń na podstawie danych wybranych na ,,ludziku” lub
odpowiedniego przycisku w sekcji ,,bólu o etiologii nieurazowej”.
Przykładowy wygląd opisu w KMCR w w cz. II w polu Opis w cz. przypadku wybrania miejsca
występowania dolegliwości np. ból głowy w przypadku ,,bólu o etiologii nieurazowej”:
Pacjent zgłasza/sygnalizuje nieurazowy: ból głowy.
Przykładowy wygląd opisu w KMCR w w cz. II w polu Opis w cz. przypadku zaznaczenia na
,,ludziku” miejsca występowania urazu np. przód głowa/rana głowy, lewa
dłoń/krwawienie w przypadku ,,bólu o etiologii urazowej”.
U pacjenta występuje ból urazowy zlokalizowany/o charakterze: przód głowy/rana głowy,
lewa dłoń/krwawienie.
5

6

7

Po określeniu skali bólu i etiologii bólu kierownik ZRM kontynuuje uzupełnianie KMCR.
Określenie skali bólu odbywa się poprzez zaznaczenia na skali lub wybranie odpowiedniej
„buźki” w KMCR w sekcji „II. Badanie”.
Określenia etiologii bólu odbywa się poprzez wybór etiologii i miejsca występowania bólu
w sekcji „II. Badanie”.
W KMCR w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem” po uzupełnieniu zastosowanych leków
kierownik ZRM musi obowiązkowo jeszcze raz zapytać pacjenta o poziom bólu i zaznaczyć
wartość na skali bólu w Module ZRM.
W KMCR w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem” ma się wyświetlać "Skala bólu ponowna ocena natężenia bólu u pacjenta po podaniu leków przeciwbólowych." dla
dorosłego lub dziecka taka sama jaka była uzupełniana w sekcji „II. Badanie”.
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Kierownik ZRM może również wybrać opcję „Nie do oceny” i wpisać powód braku
ponownej oceny skali bólu. Określenie skali bólu odbywa się poprzez zaznaczenia na skali
lub wybranie odpowiedniej buźki w KMCR w sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem”.
Pod oceną skali bólu znajduje się oznaczenie kolejnego pola: „Data i godzina ponownej
oceny natężenia bólu pacjenta po podaniu leków przeciwbólowych:”.
Pole z datą i godziną [DD.MM.YYYY HH:MM:SS]. Czas oceny skali bólu pobierany jest
automatycznie w chwili zaznaczenia ikony skali bólu. Kierownik ZRM ma możliwość
wprowadzenia modyfikacji daty i godziny.
Pole z datą i godziną jest polem wymagalnym i podlega walidacji przy zamykaniu
dokumentacji przez Kierownika ZRM.
Np. w przypadku kiedy w sekcji „II. Badanie” skala bólu była uzupełniana dla dziecka w
sekcji „IV. Postępowanie z pacjentem” ma się wyświetlać skala bólu dla dziecka bez
możliwości zmiany.

8

Ocena skali bólu lub brak możliwości ma być prezentowane wyłącznie przy podglądzie i po
wydruku KMCR i ma znajdować się w sekcji II – Badanie, Opis. Umieszczona powinna być
pod tekstem wprowadzonym przez Kierownika ZRM i ma zwierać wartości liczbowe bez
prezentacji ikon np. Ocena skali bólu wg. NRS: 5,wykonana o godz. 13.33, Ponowna ocena
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skali bólu wg. NRS po podaniu leków przeciwbólowych: 3, wykonana o godzinie: 13.45,
Skala bólu: nie do oceny z powodu: nieprzytomny.
W Module Analityka ma być dostępna możliwość edycji KMCR przez Analityka tak jak jest
to dostępne obecnie na środowisku produkcyjnym.
W Module Administratora należy dodać słowniki:
1) Skala bólu;
2) Etiologia bólu,
z możliwością dodawania, usuwania, importu, eksportu, edycji przez Administratora
Centralnego.
Słownik
można
importować,
eksportować
w formacie csv. Aktualizacja słowników odbywa się centralnie.
W trakcie błędnego importu słownika ma pojawić się informacja, jakie dane
w jakich kolumnach są błędnie wypełnione.
Słowniki „Skala bólu” i „Etiologia bólu” mają być powiązane w KMCR.

13

Słownik, który wprowadzamy ma nosić nazwę „Skala bólu”.
Słownik „Skala bólu” powinna zawierać następujące parametry:
1) Brak bólu (0 pkt);
2) Ból łagodny (1 pkt);
3) Ból łagodny (2 pkt);
4) Ból łagodny (3 pkt);
5) Ból łagodny (4 pkt);
6) Ból umiarkowany (5 pkt);
7) Ból umiarkowany (6 pkt);
8) Ból umiarkowany (7 pkt);
9) Ból silny/ ekstremalny (8 pkt);
10) Ból silny/ ekstremalny (9 pkt);
11) Ból silny/ ekstremalny (10 pkt).
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Słownik, który wprowadzamy ma nosić nazwę „Etiologia bólu nieurazowego”.
Słownik „Etiologia bólu nieurazowego” powinien zawierać następujące dane:
1) Ból głowy,
2) Ból klatki piersiowej,
3) Ból brzucha,
4) Ból grzbietu;
5) Ból kręgosłupa;
6) Ból kończyny górnej;
7) Ból kończyny dolnej;
8) Inny ( z możliwością wpisania.
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