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HISTORIA ZMIAN

Nr wersji Data Opis Autor

0.1 2020-05-15 Utworzenie dokumentu. Jakub Czarski

0.1 2020-05-18 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński

0.1 2020-05-19 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Piotr Świeżewski

0.2 2020-05-25
Modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Dokument skierowany do uzgodnień przez 
Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Mateusz Komza

0.2 2020-05-26

Przekazanie dokumentu do Członków Rady 
ds. SWD PRM przy KCMRM.

Planowane omówienie dokumentu podczas 
IV Posiedzenia Rady ds. SWD PRM 

w dniu 27-05-2020.

Paulina Granat

0.3 2020-06-16
Scalenie komentarzy Członków Rady ds. SWD 

PRM przy KCMRM
Kamil Kolczyński

0.3 2020-06-16

Omówienie zgłoszonych uwag 

i uzgodnienie zakresu zmian podczas 

V Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Mateusz Komza

0.4 2020-06-16
Modyfikacja dokumentu w zakresie 

uzgodnionym podczas IV Posiedzenia Rady ds. 
SWD PRM przy KCMRM

Kamil Chądzyński

0.4 2020-06-16 
Akceptacja dokumentu przez Radę 

ds. SWD PRM przy KCMRM.
n. d.

0.5 2020-06-26
Przekazanie dokumentu na roboczo do 

Wykonawcy.
Kamil Kolczyński

0.5 2020-07-08
Przekazanie uwag do dokumentu przez 

Wykonawcę.
Jakub Dąbek

0.6 2020-07-08
Aktualizacja dokumentu na podstawie uwag 

Wykonawcy.
Kamil Kolczyński

1.0 2020-07-09

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez 
Ministerstwo Zdrowia przy piśmie z dnia 10 lipca 

2020 r., znak: LPR.DKCM.07.625-1.2020
z terminem na zgłaszanie uwag 

do 17 lipca 2020 r.

Mateusz Komza

1.1 2020-07-15
Naniesienie uwag przez pracowników 

Ministerstwa Zdrowia.
Robert Bzducha

1.2 2020-07-16
Odniesienie się do uwag pracowników 
Ministerstwa Zdrowia przez KCMRM.

Kamil Kolczyński
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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 dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie 
nawigacji używanej w Module Mobilnym ZRM.

MODUŁ
ZRM

PRIORYTET
1

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót Użyte pojęcie Opis

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 
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.

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).

KZW Karta zlecenia wyjazdu 
zespołu ratownictwa 
medycznego

Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna 
prowadzona przez dysponenta zespołów ratownictwa 
medycznego tworzona przez dyspozytora medycznego, 
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stanowiąca potwierdzenie dyspozycji wyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

KMCR Karta medycznych 
czynności ratunkowych

Jest to indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta 
korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
zespół ratownictwa medycznego, prowadzona przez 
dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 849), wystawiana przez kierownika zespołu ratownictwa 
medycznego w dwóch egzemplarzach. 

OPIS ZMIAN

    PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w uruchamianiu 
nawigacji używanej w Module Mobilnym ZRM.

    STAN PRZED ZMIANĄ 
1. W przypadku gdy kierownik ZRM chce użyć nawigacji w Module Mobilnym ZRM jest on 

zobowiązany najpierw ją uruchomić poprzez ręczne wygenerowanie takiego procesu – 
naciskając przycisk „URUCHOM”, w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM.

2. W przypadku otrzymania zlecenia wyjazdu gdy kierownik ZRM, chce użyć nawigacji do 
miejsca zdarzenia musi nacisnąć przycisk „Nawiguj” w KZW.

W przypadku zamknięcia aplikacji AutoMapa w Module ZRM nie ma możliwości 
ponownego uruchomienia AutoMapy. Jedynym rozwiązaniem na ponowne 
uruchomienie mapy jest restart aplikacji Mobilnej ZRM.
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    OPIS MODYFIKACJI 
NR Opis
1 Likwidacja konieczności ręcznego uruchomienia nawigacji w Module Mobilny ZRM. 

Nawigacja powinna uruchamiać się automatycznie po zalogowaniu się kierownika ZRM do 
SWD PRM. W przypadku braku możliwości uruchomienia nawigacji z powodu niewłaściwej 
konfiguracji, System przy uruchamianiu wyświetli komunikat informujący o niewłaściwej 
konfiguracji.

2 Automatyczne pobranie danych dotyczących miejsca zdarzenia i automatyczne 
uruchomienie się procesu nawigacji w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM.

3 Dodanie przycisków umożliwiających włączenie i/lub wyłączenie AutoMapy.
4 Dodanie historii działania AutoMapy w bazie danych.

    OCZEKIWANY REZULTAT
NR Opis
1 W przypadku gdy kierownik ZRM zaloguje się do Modułu Mobilny ZRM automatycznie 

powinna uruchamiać/załadować się mapa w nawigacji, podkład mapowy tj. jego widok 
powinien być od razu dostępny w zakładce NAWIGACJA w Module Mobilny ZRM.

2 W przypadku otrzymania zlecenia wyjazdu dane dotyczące miejsca zdarzenia powinny 
zostać automatycznie pobrane do mapy w nawigacji i powinna zostać od razu wyznaczona 
najszybsza trasa dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia.

W sytuacji gdy dane dotyczące miejsca zdarzenia zostaną zmienione przez dyspozytora 
medycznego w trakcie już realizowanego zlecenia wyjazdu, to zostaną one automatycznie 
pobrane do nawigacji i trasa dojazdu zostanie automatycznie zaktualizowana. 
Opisany proces rozpocznie się po potwierdzeniu przyjęcia aktualizacji zmiany danych 
adresowych przez Kierownika ZRM.

3 Kierownik ZRM powinien mieć możliwość włączania lub wyłączania aplikacji AutoMapa. 
W przypadku gdy dojdzie do zamknięcia mapy, powinien być widoczny przycisk który 
umożliwi ponowne uruchomienie AutoMapy bez konieczności restartu aplikacji Mobilnej 
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ZRM. 
W przypadku gdy Kierownik ZRM nie ma potrzeby korzystać z nawigacji powinien być 
dostępny przycisk do wyłączenia AutoMapy. 
Panel przycisków powinien być zlokalizowany w rozszerzeniu zakładki nawigacja – nad 
sekcją „Informacja o zdarzeniu”.

4 W bazie danych powinna być zapisywana historia działania AutoMapy. 
Wpisy powinny pozwolić na zidentyfikowanie czasu włączenia i wyłączenia aplikacji 
AutoMapy, wraz z określeniem użytkownika, stanowiska dostępowego i ZRM.
Dodatkowo wpis w historii powinien dawać możliwość ustalenia czy  była wyświetlona 
trasa przejazdu podczas realizacji danego zlecenia wyjazdu. 
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