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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Wprowadzenie niezbędnych zmian związanych z integracją SWD PRM z budowanym PZŁ SWD 
PRM.  
 
Integralną częścią tego dokumentu jest: 

1) Projekt Techniczny Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM (wersja 3.0); 
2) Opis interfejsu komunikacyjnego DGT_ext (wersja 6.6); 
3) Opis interfejsu CKT LDAP (wersja 1.1). 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Produktem zlecenia jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów umożliwiających 
wymianę danych oraz integrację SWD PRM z PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie 
Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM.  
Dokument opisuje również wprowadzenie zmian w SWD PRM, które okazały się konieczne po 
przeprowadzonej analizie w ramach realizacji Projektu Technicznego Integracji SWD PRM z PZŁ 
SWD PRM. 

 

MODUŁ 

 Administratora, Dyspozytora. 

 

PRIORYTET 

 1 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

AD Active Directory 
Usługa katalogowa domeny Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego autoryzująca 
dostęp Użytkowników do SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM. 

CKT  
Centralna Książka 
Telefoniczna  

Centralna Książka Telefoniczna PZŁ SWD PRM. Baza 
katalogowa OpenLDAP w PZŁ SWD PRM, przechowująca 
informacje na temat co najmniej numerów telefonów 
wykorzystywanych przez PZŁ SWD PRM oraz numerów 
telefonów wykorzystywanych  
w pracy przez Użytkowników SWD PRM.  

Specyfikacja struktury oraz interfejsu została ujęta 
w dokumencie pn.: „Opis interfejsu CKT LDAP v1.0-05”. 

DB Baza danych 

(ang. Database) Zbiór danych zapisanych zgodnie 
z określonymi regułami. W węższym znaczeniu 
obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie  
z zasadami przyjętymi dla danego programu 
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komputerowego specjalizowanego do gromadzenia 
i przetwarzania tych danych. 

DGT_ext DGT_ext 

Interfejs komunikacji pomiędzy PZŁ SWD PRM a SWD 
PRM, służący do komunikacji w celu zapewnienia 
funkcji: 
1) autoryzacji Użytkowników SWD PRM do pracy 

z konsolą KD i określenia uprawnień dostępu do 
funkcji PZŁ SWD PRM; 

2) sterowanie stanem pracy Użytkownika z PZŁ SWD 
PRM w czasie dyżuru oraz kończenie pracy 
Użytkownika z PZŁ SWD PRM; 

3) informowanie o stanie obsługi zgłoszeń alarmowych 
oraz innych połączeń telefonicznych; 

4) włączanie zgłoszeń bezgłosowych do obsługi 
mechanizmami kolejkowania i przydzielania w PZŁ 
SWD PRM; 

5) inicjowanie operacji telefonicznych z poziomu SWD 
PRM, wyszukiwanie i  odtwarzanie nagrań połączeń 
telefonicznych rejestrowanych w PZŁ SWD PRM; 

6) informowanie o stanie pracy PZŁ SWD PRM i SWD 
PRM i informowanie o przypadkach awarii. 

W dokumencie przedstawiona została implementacja 
mechanizmów komunikacji zgodnie z dokumentacją 
interfejsu w wersji 6.4. 

Dysponent 
ZRM 

Dysponent zespołów 
ratownictwa 
medycznego 

Podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, w którego skład wchodzi 
jednostka systemu, o której mowa w art.. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz882). 

Dyspozytor 
DM 

Dyspozytor medyczny 
dyspozytorni 
medycznej  

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) 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. 

DM 
Dyspozytornia 
medyczna 

Lokalizacja, w której znajdują się stanowiska pracy 
dyspozytorów medycznych. Komórka organizacyjna 
urzędu wojewódzkiego lub Dysponenta ZRM zespołów 
ratownictwa medycznego wskazana w wojewódzkim 
planie działania systemu, utworzona w celu 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych 
przekazywanych z centrów powiadamiania 
ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  
z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1077 z późn. zm.), 
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przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz 
wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych. 

DMP 
Dyspozytor medyczny 
przyjmujący 

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882), pełniąca dyżur na 
stanowisku dyspozytora medycznego przyjmującego, 
odpowiedzialna za odbiór i obsługę zgłoszenia 
alarmowego i powiadomienia o zdarzeniu, w tym 
w szczególności ustalenie lokalizacji miejsca Zdarzenia, 
ilość osób poszkodowanych oraz przeprowadzenie 
wywiadu medycznego, na podstawie którego 
podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia 
wraz z nadaniem priorytetu lub odmowie przyjęcia 
zgłoszenia. 
Użytkownik logujący się w SWD PRM w roli „dyspozytor 
przyjmujący”. 

DMW 
Dyspozytor medyczny 
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). Użytkownik 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego logujący się 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. 

KD Konsola Dyspozytorska 

Konsola Dyspozytorska PZŁ SWD PRM. Konsola 
Dyspozytorska umożliwiająca obsługę połączeń 
głosowych i korespondencji prowadzonej 
z wykorzystaniem łączności radiowej, obsługę 
centralnej książki telefonicznej oraz odsłuch nagrań 
połączeń telefonicznych i korespondencji radiowej. 

Kolejka EACD Kolejka EACD 

ang. External Automatic Call Distributor, 
oprogramowanie standardowe PZŁ SWD PRM, 
odpowiedzialne za kolejkowanie i dystrybucję  
w ramach PZŁ SWD PRM połączeń telefonicznych, 
zgłoszeń bezgłosowych oraz za komunikację PZŁ SWD 
PRM z SWD PRM.  

Kolejka HLD 
Kolejka oczekujących 
połączeń telefonicznych 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych, dla 
której nie obowiązują reguły automatycznego 
przydzielania połączeń i kolejności podejmowania. 
Połączenie z kolejki może zostać podjęte ręcznie  
z poziomu KD. Możliwe jest także odstawienie 
aktywnego połączenia do kolejki HLD. Połączenia 
oczekujące w kolejce HLD mają przypisaną im 
zapowiedź. Kolejka HLD posiada unikalny numer 
telefonu w numeracji OST 112 oraz może posiadać 
przypisany numer w numeracji zewnętrznej. 
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Kolejka HLD-
OD 

Kolejka oczekujących 
połączeń telefonicznych 
obszaru dysponowania 

Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych 
przypisana do jednego obszaru dysponowania. Kolejki 
takie zdefiniowane są w PZŁ SWD PRM odrębnie  dla 
każdego obszaru dysponowania w każdej dyspozytorni 
medycznej.  
Kolejka oczekujących połączeń telefonicznych obszaru 
dysponowania będzie współdzielona przez wszystkich 
dyspozytorów medycznych, którzy są przypisani do 
danego obszaru dysponowania. 

Kolejka własna Kolejka własna 

Kolejka własna Użytkownika przypisana do Użytkownika 
SWD PRM zalogowanego w PZŁ SWD PRM.  
Kolejka ta jest nieosiągalna, jeśli użytkownik nie jest 
zalogowany w PZŁ SWD PRM. Kolejka ta posiada 
przypisany unikalny numer telefonu w numeracji OST 
112 i może posiadać przypisany numer z zakresu 
numeracji publicznej (w sieci PSTN). 

LDAP LDAP 

ang. Lightweight Directory Access Protocol. Protokół 
przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, 
bazujący na standardzie X.500. Nazwa usługi 
katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za 
pośrednictwem modelu warstwowej struktury 
protokołów komunikacyjnych. 

Moduł Moduł 

To oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego 
pliku, zawierający zdefiniowany interfejs, a także 
implementacje typu wartości, klas, zmiennych, stałych 
oraz treści procedur i funkcji. Jest to podstawowy 
element koncepcji programowania modularnego 
pozwalającego na podział kodu programu na 
funkcjonalne części i umieszczenie ich w osobnych 
modułach, które są ponadto niezależne i wymienne. 

Moduł 
Administratora 

Moduł Administratora  

Moduł Administratora SWD PRM jest przeznaczony 
do administrowania danymi poprzez zarządzenie 
kontami i uprawnieniami Użytkowników, konfiguracją 
systemu, zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem 
o bezpieczeństwo systemu i danych. 

Moduł 
Dyspozytora 

Moduł Dyspozytora 

Modułu Dyspozytora SWD PRM zapewnia proces 
obsługi zgłoszeń alarmowych oraz powiadomień  
o Zdarzeniach przez dyspozytorów medycznych. Moduł 
umożliwia przyjmowanie zgłoszeń alarmowych  
z centrów powiadamiania ratunkowego oraz 
bezpośrednio od osób dzwoniących na numer 
alarmowy, dysponowanie ZRM i LZRM do Zdarzenia, 
prezentacje miejsca Zdarzenia i pozycjonowanie ZRM 
za pośrednictwem UMM. 

NiŚOZ 
Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna. 

Jednostka świadcząca usługi z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej udzielane poza godzinami pracy 
określonymi w mowach o udzielanie świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego 
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zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym. 

OD Obszar dysponowania 

Obszar dysponowania składa się z powiatów i gmin, 
jest elementem rejonu operacyjnego, obejmuje teren 
obsługiwany przez danego dyspozytora medycznego 
wysyłającego. Może być tożsamy z rejonem 
operacyjnym, ale może też stanowić jego mniejszą 
część. Każda dyspozytornia medyczna działająca w SWD 
PRM musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden obszar 
dysponowania. 

PRM 
System Państwowe 
Ratownictwo 
Medyczne 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym 
mowa w art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 882). 

PT Projekt Techniczny 

Projekt techniczny, element Dokumentacji opisujący 
sposób wykonania, wdrożenia i właściwości wdrożenia 
oraz zestawienie zagadnień dot. zagadnień rozbudowy 
innych komponentów aplikacji SWD PRM. 

PZŁ SWD PRM 

Podsystem 
Zintegrowanej 
Łączności Systemu 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń 
telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych 
przekazywanych z urządzeń eCall, jak i rejestrację 
i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń 
bezgłosowych, o którym mowa w § 2 pkt. 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. 
ws. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310). 
Wykorzystywany przez dyspozytorów medycznych 
wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego do komunikacji z zespołami ratownictwa 
medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa 
medycznego. 

PZŁ SI CPR 

Podsystem 
Zintegrowanej 
Łączności Systemu 
Informatycznego 
Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej 
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę  
i przyjmowanie połączeń na numer alarmowy 112 i 997 
oraz łączność operatorów numeru alarmowego 112  
z dyspozytorami służb ratowniczych, w tym  
z dyspozytorami medycznymi. 

Rola Rola 

Funkcja Użytkownika Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
wykorzystującego konsolę dyspozytorską w procesie 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń kierowanych do 
dyspozytorni medycznej lub Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

SD Stanowisko dostępowe Stanowisko dostępowe Użytkownika. 

SI CPR 
System Informatyczny 
Centrów 

System teleinformatyczny, o którym w art. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077 
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Powiadamiania 
Ratunkowego 

z późn. zm.) wykorzystywany do wykonywania zadań 
centrum powiadamiania ratunkowego. 

SWD PRM 

Systemu 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 2020 r. poz. 882) 
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. 

System System 
System rozumiany jako oprogramowanie aplikacyjne 
SWD PRM zintegrowane z PZŁ SWD PRM. 

Użytkownik Użytkownik 
Oznacza podmiot korzystający z Systemu lub osobę 
ze zadeklarowanymi uprawnieniami systemowymi 
danego modułu SWD PRM. 

Zgłoszenie Zgłoszenie 

Zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, 
kierowane do dyspozytorni medycznej w formie 
głosowej lub bezgłosowej, odebrane przez dyspozytora 
przyjmującego, zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dn. 19 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych 
i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora 
medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz.1703).  
Zainicjonowana rozmowa telefoniczna lub zgłoszenie 
bezgłosowe zainicjonowane przez osobę wzywającą 
lub instytucję przesyłająca zgłoszenie bezgłosowe 
m.in. na numer alarmowy.  

Zdarzenie Zdarzenie 

Zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej  
i decyzją dyspozytora przyjmującego, na podstawie 
zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte  
i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do 
realizacji przez zespół ratownictwa medycznego, 
zgodnie z § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dn. 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur 
obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień  
o  zdarzeniach przez dyspozytora medycznego  
(Dz. U. z 2019 r. poz.1703). 

ZRM 
Zespół ratownictwa 
medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa  
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów umożliwiających 
wymianę danych oraz integrację SWD PRM z PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie 
Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM.  
Dokument opisuje również wprowadzenie zmian w SWD PRM, które okazały się konieczne po 
przeprowadzonej analizie w ramach realizacji Projektu Technicznego Integracji SWD PRM z PZŁ 
SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie SWD PRM integruje się w ograniczonym stopniu z PZŁ SI CPR, a w momencie wdrożenia 
produkcyjnego PZŁ SWD PRM, konieczne jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów, 
które umożliwią wymianę danych oraz integrację SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Integracja z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie 

istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR. 

 2 W Module Administratora modyfikacja słownika szpitali poprzez dodanie pól: 

1) Ulica i numer posesji dla PZŁ – maksymalnie 31 znaków; 

2) Miejscowość dla PZŁ - maksymalnie 31 znaków. 

Dostęp do modyfikacji ww. pól ma jedynie Administrator centralny. 

 3 W Module Administratora modyfikacja słownika NiŚOZ poprzez dodanie pól: 

1) Ulica i numer posesji dla PZŁ – maksymalnie 31 znaków; 

2) Miejscowość dla PZŁ - maksymalnie 31 znaków. 

Dostęp do modyfikacji ww. pól ma jedynie Administrator centralny. 

 4 W Module Dyspozytora dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu listy zdarzeń 

poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem 

myszy na wierszu zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu 

Dyspozytora.  

Rozszerzenie opcji będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM”. 

 5 W Module Dyspozytora dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu formatki 

zdarzenia poprzez dodanie przycisku „Połącz z ZRM” w sekcji „Zadysponowany”. 

 6 W Module Dyspozytora dodanie automatycznego mechanizmu logowania na 

odpowiedni profil na KD po zalogowania użytkownika do SWD PRM. 

 7 W Module Dyspozytora optymalizacja mechanizmów blokowania, wylogowywania i 

przechodzenia na przerwę.  

 8 Wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD 

powoduje wywołanie funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego 

numeru w CKT. 

 9 Dodanie mechanizmu przesyłania danych z SWD PRM do PZŁ SWD PRM poprzez 

DGT_ext w celu poprawnej identyfikacji użytkownika w tym: 

 

1) Identyfikator KD; 

2) Identyfikator Użytkownika - login domenowy; 

3) Kod dyspozytora medycznego - jeśli dotyczy Dyspozytora DM/CO LPR; 

4) Nazwa kolejki EACD; 
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5) Uprawnień w systemie SWD PRM (w tym roli na dyżurze). 

 10 Dodanie mechanizmu przesyłania obszarów dysponowania przypisanego do danego 

dyspozytora medycznego wysyłającego w celu umożliwienia automatycznego 

zalogowania do kolejki HLD danego OD. 

 11 Utworzenie tabeli w bazie danych SWD PRM, w której przechowywane będą dane 

telefoniczne zdefiniowane w Module Administratora. Tabela ta, w dalszym etapie, 

posłuży do utworzenia książki telefonicznej dla użytkowników SWD PRM w Module 

Raportowym. 

 12 Utworzenie tabeli w bazie danych SWD PRM, w której przechowywane będą dane  

o zgłoszeniach w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie 

Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 13 Wprowadzenie automatycznego mechanizmu synchronizacji danych adresowych z CKT 

wraz z rejestracją błędów synchronizacji w bazie danych SWD PRM. 

 14 Wprowadzenie automatycznego mechanizmu pobierania danych z CKT do SWD PRM  

w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym Integracji 

SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 15 Modyfikacja obsługi zgłoszeń bezgłosowych poprzez traktowanie ich przez SWD PRM, 

jako połączenia głosowe. 

 16 Modyfikacja dostępu do nagrań z poziomu Modułu Dyspozytora w celu umożliwienia 

odsłuchu nagrań przypisanych do danego zgłoszenia. 

 17 Modyfikacja formatki radiotelefonu poprzez dodanie pól: 

1) Dyspozytornia medyczna – pole obowiązkowe w formie listy rozwijalnej 

dyspozytorni medycznych zdefiniowanych w Module Administratora; 

2) Obszar dysponowania – pole obowiązkowe w formie listy rozwijalnej obszarów 

dysponowania zdefiniowanych w Module Administratora, zawężonych do 

wybranej dyspozytorni medycznej; 

3) Powiat – pole obowiązkowe w formie listy rozwijalnej powiatów przypisanych 

do wybranego obszaru dysponowania; 

4) Gmina/dzielnica – pole obowiązkowe w formie rozwijalnej listy gmin/dzielnic 

przypisanych do danego powiatu; 

5) Rodzaj radiotelefonu – pole obowiązkowe bez możliwości edycji: 

a) Przemiennik – dodanie nowej opcji w polu rodzaj radiotelefonu. 

6) Środki łączności radiowej: 

a) Radio Mototrbo (możliwość wyboru tylko jednego trybu): 

- Tryb cyfrowy, 

-- Identyfikator radia (pole obowiązkowe wypełniane 

automatycznie),  

- Tryb analogowy, 

-- Identyfikator radia (pole nieobowiązkowe wypełniane 

automatycznie po zaznaczeniu checkbox „Identyfikator radia”), 

b) Radio Kenwood Nexedge, 

- Tryb cyfrowy, 

-- Identyfikator radia (pole obowiązkowe wypełniane 

automatycznie) , 

- Tryb analogowy, 

-- Identyfikator radia (pole nieobowiązkowe wypełniane 

automatycznie po zaznaczeniu checkbox „Identyfikator radia”), 
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c) Radio IDAS, 

- Tryb cyfrowy, 

-- Identyfikator radia (pole obowiązkowe wypełniane 

automatycznie),  

- Tryb analogowy, 

-- Identyfikator radia (pole nieobowiązkowe wypełniane 

automatycznie po zaznaczeniu checkbox „Identyfikator radia”). 

 18 Modyfikacja formatki radiotelefonu poprzez usunięcie pól: 

1) Technologia radiotelefonu (wraz z opcjami); 

2) Numer radiotelefonu (ID). 

 19 Modyfikacja formatki miejsca stacjonowania w Module Administratora poprzez 

dodanie pól: 

1) Miejscowość dla PZŁ (1 linia) – maksymalnie 14 znaków; 

2) Miejscowość dla PZŁ (2 linia) - maksymalnie 14 znaków. 

Dostęp do modyfikacji ww. pól ma jedynie Administrator centralny. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Integracja z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie 

istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR. 

 2 W Module Administratora dodanie dwóch pól w słowniku szpitali zdefiniowanym na 

potrzebę definiowania kafli w aplikacji DCA na konsoli dyspozytorskiej. 

 3 W Module Administratora dodanie dwóch pól w słowniku NiŚOZ zdefiniowanym na 

potrzebę definiowania kafli w aplikacji DCA na konsoli dyspozytorskiej. 

 4 W Module Dyspozytora użytkownik będzie miał możliwość zainicjowania połączenia  

z ZRM z poziomu listy zdarzeń.  

Po kliknięciu opcji „Zadzwoń do ZRM”, SWD PRM prześle do PZŁ SWD PRM żądanie 

nawiązania połączenia z:  

1) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM; 

2) LZRM na numer komórkowy LZRM.  

W przypadku, gdy do zdarzenia będzie zadysponowany więcej niż jeden ZRM, opcja 

„Zadzwoń do  ZRM” będzie dostępna po kliknięciu przycisku „+” i rozwinięciu listy 

zadysponowanych ZRM. 

 5 W Module Dyspozytora użytkownik będzie miał możliwość zainicjowania połączenia  

z ZRM z poziomu formatki zdarzenia. Po  kliknięciu przycisku „Zadzwoń do ZRM”, SWD 

PRM prześle do PZŁ SWD PRM żądanie nawiązania połączenia z:  

1) ZRM na numer komórkowy kierownika ZRM; 

2) LZRM na numer komórkowy LZRM. 

 6 Użytkownik po zalogowaniu do SWD PRM w Module Dyspozytora, loguje się 

automatycznie na profil przypisany do roli na dyżurze na KD. 

 7 Implementacja mechanizmów przesyłania danych o zablokowaniu, wylogowaniu  

i przejściu na przerwę dyspozytora medycznego oraz powiązanie ich ze scenariuszami 

opisanymi w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 8 Identyfikacja osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD powoduje wywołanie 

funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego numeru w CKT. 

 9 Dane użytkownika zostaną przesłane do PZŁ SWD PRM poprzez DGT_ext w celu 

poprawnej identyfikacji z SWD PRM w momencie logowania użytkownika do Modułu 

Dyspozytora. 
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 10 W przypadku zmiany listy OD i braku zaznaczenia pola wyboru „Przekaż do PZŁ SWD 

PRM”, Aplikacja SWD PRM wyświetli okno modalne z zapytaniem: „Czy chcesz zmienić 

OD bez zmiany w PZŁ SWD PRM?” oraz dwoma opcjami wyboru:  

1) Przekaż także do PZŁ SWD PRM;  

2) Nie przekazuj do PZŁ SWD PRM.  

W przypadku wybrania opcji nr 1, nastąpi przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD 

PRM, a w przypadku wybrania opcji nr 2 – przekazanie zmienionej listy OD do PZŁ SWD 

PRM nie zostanie wykonane. 

Po przekazaniu listy OD do PZŁ SWD PRM, PZŁ SWD PRM dołączy kolejki HLD-OD tych 

OD do  widoku Multikolejki. Użytkownik zmieniając i/lub dodając OD spoza listy swoich 

domyślnych OD zostanie automatycznie zalogowany do kolejki HLD na KD w PZŁ SWD 

PRM. 

 11 W bazie danych SWD PRM, dane telefoniczne będą przechowywane w jednej tabeli, 

która w dalszym etapie posłuży do utworzenia książki telefonicznej dla użytkowników 

SWD PRM w Module Raportowym. 

 12 W bazie danych SWD PRM, przechowywane będą dane o zgłoszeniach w celu realizacji 

zapisów opisanych w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. 

 13 Dane telefoniczne wprowadzone w Module Administratora zostaną automatycznie 

przesłane do CKT w celu aktualizacji, a w przypadku błędu (bez względu na powód), 

informacja o błędzie zostanie zapisana w bazie danych SWD PRM, a próba synchronizacji 

z CKT będzie powtarzana do skutku. 

 14 Wprowadzony zostanie automatyczny mechanizm pobierania danych z CKT do SWD 

PRM w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym 

Integracji SWD PRM z PZŁ. 

 15 Zgłoszenia bezgłosowe traktowane będą przez SWD PRM na równi ze zgłoszeniami 

głosowymi.  

 16 W Module Dyspozytora użytkownik będzie miał dostęp do nagrań przypisanych do 

danego zgłoszenia. 

 17 Użytkownik podczas definiowania radiotelefonu będzie miał możliwość wybrania 

nowych pól. ID radiotelefonu będzie nadawane automatycznie przez SWD PRM z puli 

dostępnych ID przypisanych do powiatu zgodnie z Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.Tabela 1 Schemat zakresu ID dla systemów radiowych. 

Tabela obrazuje przykładowy podział i zakres numeracji w poszczególnych systemach 

radiowych i wymagać on będzie konfiguracji przez Administratora Centralnego. Podany 

zakres ID w poszczególnych rodzajach systemów radiowych jest stały i wynika  

z ograniczeń technologicznych danego rozwiązania. 

Konieczne będzie wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej zmianę oraz 

przypisywanie zakresu ID radiotelefonów do powiatów w ramach dostępnego zakresu 

ID dla danego systemu radiowego. 

 18 W Module Administratora dodanie dwóch pól w formatce miejsc stacjonowania na 

potrzebę definiowania kafli w aplikacji DCA na KD. 
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Tabela 1 Schemat zakresu ID dla systemów radiowych 

Lp. System radiowy 
Dyspozytornia 

Medyczna 

Obszar 

Dysponowania 
Powiat Gmina Zakres ID  

1.  IDAS/Kenwood/ 

MotoTRBO 

    1 000 – 65000 

2.  

Systemy 

analogowe 

obsługujące 

sygnalizację 

Select5 

    A1 000 – A1 999 

3.      A2 000 – A2 999 

4.      A3 000 – A3 999 

5.      A4 000 – A4 999 

6.      A5 000 – A5 999 

7.      A6 000 – A6 999 

8.      A7 000 – A7 999 

9.      A8 000 – A8 999 

10.      A9 000 – A9 999 

11.      AA 000 – AA 999 

12.      AB 000 – AB 999 

13.  Konsole 

dyspozytorskie 

    
1-999 

 


