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RFC 23/2020 

– Modyfikacje systemu 

w związku z przejściem 

dyspozytorni medycznej do UW



RFC 23/2020 - Modyfikacje systemu w związku z przekazaniem DM do UW



RFC 23/2020 - Modyfikacje systemu w związku z przekazaniem DM do UW

Zakres zmian

 Zmiana nazwy "Dysponent" na "Podmiot" w formatce dyspozytorni medycznej i na

liście dyspozytorni medycznych oraz stanowiska dyspozytorskich.

 Modyfikacja struktury pod SWDPRM 2.0 w zakresie Urzędów Wojewódzkich.

 Możliwość utworzenia dyspozytorni medycznej tylko dla Urzędu Wojewódzkiego.

 Powiązanie rejonu operacyjnegi z dysponentem ZRM.

 Dodanie Urzędu Wojewódzkiego do formatki Konsoli Dyspozytorskiej.



RFC 23/2020 - Modyfikacje systemu w związku z przekazaniem DM do UW

Zakres zmian – c.d.

 Usunięcie dostępu do stanowisk dyspozytorskich dla administratora dysponenta.

 Usunięcie dostępu do konsol dyspozytorskich i zestawów słuchawkowych dla

administratora dysponenta.

 Usunięcie możliwości przydzielenia uprawnienia systemowego "dyspozytor

medyczny„ dla administratora dysponenta ZRM.

 Generowanie maski stanowiska dyspozytorskiego na podstawie numeru

dyspozytorni medycznej.



RFC 23/2020 - Modyfikacje systemu w związku z przekazaniem DM do UW

Zakres zmian – c.d.

 Dodanie licznika czasu obsługi zgłoszenia w Module Dyspozytora.

 Na podstawie księgi dysponenta ZRM, utworzona zostanie Księga dyspozytorni medycznej

– z projektu rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji dyspozytorni medycznej.

 Dodanie karty obsługi zgłoszenia z poziomu formatki w postaci przycisku – z projektu

rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji dyspozytorni medycznej.

 Możliwość utworzenia stanowiska inne - kierownik/z-ca kierownika DM tylko po

wybraniu konkretnej dyspozytorni medycznej i generowanie maski na podstawie numeru

dyspozytorni medycznej.



RFC 24/2020 

– Przekazywanie danych 

dokumentacji medycznej do 

SIM



RFC 24/2020 – Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM

1. Realizacja obowiązków wynikających z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

informacji w ochronie zdrowia odnośnie udostępniania danych z dokumentacji medycznej za

pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej.

2. Przekazywanie raz na dobę danych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie

informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

3. Przekazanie danych będzie następowało w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji

użytkownika końcowego.

4. W przypadku zmiany, bądź aktualizacji dokumentacji medycznej, zaktualizowane dane zostaną

przekazane przy następnym przekazaniu.



RFC 25/2020 

– Integracja słownika lotnisk, 

lądowisk i miejsc gminnych 

z bazy danych LPR



RFC 25/2020 – Integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR

1. Integracja ze słownikiem lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych 

prowadzonej przez LPR na potrzeby SWD PRM 2.0.

2. Automatyczna aktualizacja słowników po zmianie danych po stronie LPR.



RFC 26/2020 

– Komunikator SMS SWD 

PRM



RFC 26/2020 – Komunikator SMS SWD PRM

 Realizacja obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 6 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych 

procedur obsługi zgłoszeń alarmowych oraz powiadomień 

o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego.

 Wprowadzenie komunikatora SMS w formatce zdarzenia w Module 

Dyspozytora SWD PRM.



RFC 26/2020 – Komunikator SMS SWD PRM

 Automatyczne kopiowanie numeru fizycznego wzywającego do sekcji 

„Wzywający”.

 Komunikacja SMS zostanie zapisana w historii zdarzenia.

 Zapisywanie wiadomości w bazie danych SWD PRM.
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