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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2020-07-07

Utworzenie dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.2

2020-07-08

Modyfikacja i dodanie uwag.

Kamil Chądzyński

0.2

2020-07-09

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Paweł Bąkała

0.3

2020-07-10

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Piotr Świeżewski

0.4

2020-07-10

Modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

2020-07-10

Przekazanie założeń do specyfikacji modyfikacji do akceptacji
przez Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Ministerstwa Zdrowia przy piśmie z dnia 10 lipca 2020 r.,
znak: LPR.DKCM.07.627-1.2020
z terminem akceptacji do 17 lipca 2020 roku.

Mateusz Komza

0.4

2020-07-20

Zgłoszenie uwag do dokumentu przez Departament Ratownictwa
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia
– pismo z dnia 20 lipca 2020 r., znak: ROR.525.4.10.2020.AK.

Jan Gessek

0.5

2020-07-29

Modyfikacja dokumentu po zgłoszonych uwagach.

Jakub Czarski

0.5

2020-08-11

Warsztat z przedstawicielami Departamentu Ratownictwa
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.

Kamil Kolczyński

0.6

2020-08-11

Modyfikacja dokumentu po warsztacie z przedstawicielami
Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności
Ministerstwa Zdrowia.

Kamil Kolczyński

0.6

2020-08-12

Przekazanie projektu dokumentu do Departamentu Ratownictwa
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia – pismo
z dnia 12 sierpnia 2020 r., znak: LPR.DKCM.07.627-3.2020.

Mateusz Komza

0.6

2020-08-12

Przekazanie dokumentu do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD
PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag do 19 sierpnia
2020 r. - tryb obiegowy.

Mateusz Komza

0.7

2020-08-19

Naniesienie zgłoszonych uwag oraz modyfikacja dokumentu
po warsztacie wewnętrznym KCMRM omawiającym komentarze
Członków Rady ds. SWD PRM

Kamil Chądzyński

0.7

2020-08-21

Zakończenie trybu obiegowego uzgadniania dokumentu
z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Mateusz Komza

0.7

2020-08-21

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady ds. SWD PRM
przy KCMRM.

n. d.

1.0

2020-08-21

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament
Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwo Zdrowia
przy piśmie z dnia 10 lipca 2020 r., znak: LPR.DKCM.07.6274.2020 z terminem na zgłaszanie uwag do 28 sierpnia 2020 r.

Mateusz Komza

1.1

2020-08-28

Weryfikacja dokumentu oraz naniesienie uwag.

0.4
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1.2

2020-09-01

Modyfikacja dokumentu na podstawie uwag przedstawicieli
Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności
Ministerstwo Zdrowia.

1.2

2020-09-01

Akceptacja dokumentu przez przedstawicieli Departamentu
Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwo Zdrowia
pismem z dnia 1 września, znak: ROR.525.4.10.2020.AK.

Anna Karman

2.0

2020-09-02

Przekazanie FWZ 24/2020 do Wykonawcy.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-09-07

Przekazanie wyceny przez Wykonawcę.

Wojciech
Płoszczonka

2.0

2020-09-10

Warsztat z Wykonawcą – omówienie przekazanej wyceny.

Kamil Kolczyński

2.0

2020-09-10

Przekazanie wyceny przez Wykonawcę po modyfikacji.

Wojciech
Płoszczonka

2.0

2020-09-11

Przekazanie FWZ 17/2020 do Wykonawcy.

Kamil Kolczyński
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Kamil Kolczyński
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WSTĘP
CEL PROJEKTU
Wprowadzenie funkcjonalności komunikatora SMS w Systemie Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), o którym mowa w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń
alarmowych oraz powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1703).

PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia jest wprowadzenie komunikatora SMS w Module Dyspozytora.

MODUŁ
Dyspozytora, Analityka.

PRIORYTET
1
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie

Opis

Bramka SMS

Pośrednik w przekazywaniu SMS-ów pomiędzy ośrodkami SMS
(ang. SMS center, SMSC).

Dyspozytor medyczny

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.

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.

SMS

ang. Short Message
Service

Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (esemesów)
w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.

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.

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

dm
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powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz.
U. z 2019 r. poz.1703).
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie komunikatora SMS w Module Dyspozytora
umożliwiający przeprowadzenie wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego do
zgłoszeń bezgłosowych, które wpłynęły w formie SMS. Zamawiający zapewni konieczne zaplecze
sprzętowe tzw. bramki SMS, w celu realizacji opisywanej funkcjonalności.
STAN PRZED ZMIANĄ
Brak komunikatora SMS w Module Dyspozytora.
OPIS MODYFIKACJI
NR
Opis
1
W Module Dyspozytora dodana zostanie nowa sekcja „Komunikator SMS”
z funkcjonalnością obecnie istniejących sekcji tj. zwijanie i szybkie przechodzenie.
2

Dyspozytor medyczny otrzyma możliwość wysłania wiadomości SMS z sekcji „Komunikator
SMS” z poziomu formatki zdarzenia w Module Dyspozytora. Maksymalna długość jednej
wiadomości będzie ograniczona do 160 znaków. Dodatkowo podczas wpisywania
wiadomości, powinien być zaimplementowany licznik pozostałych znaków.
W przypadku wiadomości SMS przychodzącej do dyspozytora medycznego ograniczenie
długości znaków również musi obowiązywać. Jest to ograniczenie technologiczne
i jedyną możliwością jest informowanie użytkowników o tym.
Planowane jest instalacja 2 bramek działające poza Ośrodkami Krajowymi. które będą
zawierały min 4 karty SIM a jednocześnie bezpieczny punkt styku z siecią OST112.
Bramki poprzez API będą przesyłać wiadomości testowe w obu kierunkach.

3

Numer telefonu, z którego wysłana została wiadomość SMS powinien automatycznie
zapisać się w formatce zdarzenia w obszarze/polu: nr telefonu wzywającego.
Jednocześnie w razie potrzeby powinna być możliwość jego zmiany.
4

Wiadomość SMS powinna być wysłana standardowo na numer fizyczny zgłaszającego
z metryki w formatce zgłoszenia. W przypadku, gdy numer różni się od numeru w sekcji
„Wzywający”, dyspozytor medyczny powinien mieć możliwość wyboru, na który numer
wysłana będzie wiadomość SMS.
5

Wiadomości SMS powinny być wyświetlane chronologicznie w formie okna powszechnie
używanego w komunikatorach tj. z jasnym odróżnieniem, kto wysłał daną wiadomość,
oznaczenie graficzne prezentujące kierunek przesłania wiadomości oraz datą i godziną
przesłania wiadomości SMS w formacie: DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
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6

W przypadku zgłoszeń, które posiadają typ „SMS” i zostały zarejestrowane, jako zgłoszenie
bezgłosowe, oryginalna wiadomość powinna być umieszczona w ww. sekcji.

7

W przypadku wysłania wiadomości do wzywającego na jeden z numerów podanych
w zgłoszeniu, dyspozytor medyczny identyfikuje się numerem dla danej karty SIM
w ośrodku w którym jest zlokalizowana bramka, a system przydziela zwrotne wiadomości
SMS do aktywnego zgłoszenia (nie będącego w statusie obsłużone) w Module Dyspozytora
na podstawie zapisanego numeru wzywającego.
W przypadku gdy formatka zdarzenia zostanie zamknięta (dyspozytor medyczny powróci
do listy zdarzeń) system powinien sygnalizować pojawienie się nowej widomości SMS od
wzywającego np. za pomocą piktogramu koperty obok piktogramu „SMS” w polu „typ” na
liście zdarzeń oraz komunikatem w formie okna modalnego. Po otworzeniu formatki
zdarzenia przez dyspozytora medycznego i odczytaniu wiadomości piktogram koperty
znikałby z listy zdarzeń.
Komunikat w formie okna modalnego pojawiałby się u dyspozytora wysyłającego, który
obsługuje dane zdarzenie bez względu na wykonywane przez dyspozytora wysyłający
czynności.
Komunikat powinien zawierać treść informacyjną: „Uwaga! W zdarzeniu nr xxx przyjętym
o godz.: HH:MM:SS pojawiła się nowa wiadomość SMS od Zgłaszającego.”, poniżej
komunikatu w tym samym oknie modalnym w wyraźny sposób powinny być wyświetlane
wszystkie nowe wiadomości SMS wraz z godziną wysłania.
Okno modalne powinno zawierać przycisk Otwórz zdarzenie po wybraniu którego
dyspozytor zostanie przekierowany do formatki zdarzenia, w której również pojawiła się
wiadomość SMS od wzywającego.
8

W przypadku kontynuowania komunikacji SMS po zakończeniu obsługi danego zgłoszenia,
wiadomość SMS traktowana jest, jako zgłoszenie bezgłosowe, zgodnie
z obowiązującym mechanizmem.
9

Informacja o zgłoszeniu bezgłosowym powinna być zapisywana w polu Uwagi w sekcji
„Wzywający”. Treść zapisanej wiadomości powinna obejmować typ wiadomości
bezgłosowej np. „Zgłoszenie bezgłosowe – SMS”.
10

Komunikacja SMS powinna być zapisywana w historii zdarzenia.
11

Wszystkie zmiany powinny być uwzględnione również w Module Analityka.
OCZEKIWANY REZULTAT
NR

Opis

1

Dyspozytor medyczny otrzyma możliwość komunikacji z wzywającym za pomocą
komunikatora SMS.
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2

Wiadomości SMS będą prezentowane w nowej sekcji „Komunikator SMS” w formie okna
powszechnie używanego w komunikatorach tj. z jasnym odróżnieniem, kto wysłał daną
wiadomość oraz datą i godziną przesłania wiadomości. Opis autorów korespondencji
powinien zawierać:
1) w przypadku zgłaszającego, jego numer telefonu;
2) w przypadku dyspozytora medycznego jego numer dyspozytora medycznego
zdefiniowany w Module Administratora.
3

Wiadomość SMS powinna być wysłana standardowo na numer fizyczny zgłaszającego
z metryki w formatce zgłoszenia. W przypadku, gdy numer różni się od numeru w sekcji
„Wzywający”, dyspozytor powinien mieć możliwość wyboru, na który numer wysłana
będzie wiadomość SMS.
4

Wiadomości SMS powinny być wyświetlane chronologicznie w formie okna powszechnie
używanego w komunikatorach tj. z jasny odróżnieniem, kto wysłał daną wiadomość oraz
datą i godziną przesłania wiadomości SMS. W przypadku wymiany korespondencji między
dyspozytorem medycznym a zgłaszającym, dostępny powinien być suwak, tak aby można
było prześledzić całą konwersacje podczas zgłoszenia.
5

W przypadku zgłoszeń, które posiadają typ „SMS” i zostały zarejestrowane, jako zgłoszenie
bezgłosowe, oryginalna wiadomość powinna być umieszczona w ww. sekcji.
6

W przypadku wysłania wiadomości do wzywającego na numer jeden z numerów podanych
w zgłoszeniu, dyspozytor medyczny identyfikuje się numerem dla danej karty SIM w
ośrodku w którym jest zlokalizowana bramka, a system przydziela zwrotne wiadomości
SMS do aktywnego zgłoszenia w Module Dyspozytora na podstawie zapisanego numeru
wzywającego.
7

W przypadku kontynuowania komunikacji SMS po zakończeniu obsługi danego zgłoszenia,
wiadomość SMS traktowana jest, jako bezgłosowa, zgodnie z obowiązującym
mechanizmem.
8

Zapisywanie w historii zdarzenia komunikacji SMS.
9

Uwzględnienie zmian związanych z komunikatorem SMS w Module Analityka.
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