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HISTORIA ZMIAN 
Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-04-07 Utworzenie dokumentu. 
Zespół ds. Rozwoju 

SWD PRM 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Tomasz Draczyński 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Jakub Czarski 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Kamil Chądzyński 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu. Łukasz Sasin 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu. Paulina Granat 

0.1 2021-04-08 Weryfikacja dokumentu. Mateusz Komza 

0.2 2021-04-09 Warsztaty wewnętrzne KCMRM, omówienie zgłoszonych uwag. 
Zespół ds. Rozwoju 

SWD PRM 

0.3 2021-04-09 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.3 2021-04-09 Weryfikacja dokumentu. Paulina Granat 

0.4 2021-04-13 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag do dokumentu. Mateusz Komza 

0.5 2021-04-14 Modyfikacja dokumentu zgodnie z komentarzami. Kamil Kolczyński 

0.6 2021-04-14 Modyfikacja dokumentu zgodnie z komentarzami. Kamil Chądzyński 

0.6 2021-04-14 Weryfikacja dokumentu. Paulina Granat 

0.7 2021-04-14 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag do dokumentu. Mateusz Komza 

0.7 2021-04-14 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag do dokumentu. Paweł Bąkała 

0.7 2021-04-15 
Przekazanie dokumentu w trybie roboczym do Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia do wstępnej weryfikacji. 
Mateusz Komza 

0.8 2021-04-15 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. 
Mirosława  

Stocka-Mirońska 

0.8 2021-04-15 Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag. Robert Bzducha 

0.8 2021-04-16 
Prezentacja dokumentu na warsztatach roboczych dla 
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia  

i omówienie zgłoszonych uwag. 
Kamil Kolczyński 

0.9 2021-04-16 Modyfikacja dokumentu zgodnie z przekazanymi uwagami. Kamil Kolczyński 

0.9 2021-04-16 Warsztaty wewnętrzne KCMRM, omówienie zgłoszonych uwag. Zespół KCMRM 

0.10 2021-04-16 
Scalenie dokumentu i modyfikacja zgodnie ze zgłoszonymi 

uwagami. 
Kamil Chądzyński 

0.11 2021-04-19 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.12 2021-04-19 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 
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1.0 2021-04-19 
Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady  
ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem zgłaszania uwag  

do 26 kwietnia 2021 r. 
Mateusz Komza 

1.0 2021-04-26 Naniesienie uwag Członków Rady ds. SWD PRM. Tomasz Draczyński 

1.1 2021-04-26 
Warsztat wewnętrzny KCMRM - odniesienie do uwag Członków 

Rady ds. SWD PRM oraz modyfikacja dokumentu w zakresie 
dostosowania do stanowiska do zgłoszonych uwag. 

Tomasz Draczyński  

1.1 2021-04-26 Weryfikacja i akceptacja. Kami Kolczyński 

1.1 2021-04-26 
Weryfikacja, akceptacja i przekazanie do Członków  

Rady ds. SWD PRM. 
Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 
 

Celem projektu jest wytworzenie i wdrożenie do Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) Modułu Szpitalnego, który będzie 
obsługiwał  informacje otrzymane o transportowanej przez zespół ratownictwa medycznego 
(ZRM) osobie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do podmiotu leczniczego,  
w tym dokumentację medyczną.  

Rozwiązanie zapewni szybki i bezpośredni dostęp do danych medycznych pacjenta 
wytworzonych na etapie przedszpitalnym w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
niezbędnych do dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych  
w momencie przekazywania ww. osoby przez ZRM/LZRM/SZT do szpitala.  

Projekt jest realizowany na podstawie rozwiązania zaproponowanego przez Krajowe Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego w piśmie do Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 marca 
2021r. (znak: LPR.DAK.07.399-2.2021). 

Z uwagi na: 

1) możliwość udostępnienia użytkownikom Modułu Szpitalnego różnych funkcjonalności  
i danych, które są już dziś dostępne w SWD PRM lub będą dostępne w przyszłości; 

2) ograniczenia czasowe i finansowe na realizację ww. modułu; 
3) ograniczenia dostępności zasobów po stronie gwaranta SWD PRM, 

przyjęto formułę dla realizacji projektu, która będzie podzielona na etapy. 

W ramach realizacji etapu 1 zaplanowano realizację minimalnego zakresu funkcjonalności, który 
obsłuży proces przekazania niezbędnych danych z Modułu Dyspozytora i Modułu ZRM do 
Modułu Szpitalnego związanych z przekazaniem osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego do podmiotu leczniczego, w tym przekazanie dokumentacji medycznej w wersji 
elektronicznej. 

 

PRODUKT ZLECENIA 
 

Produktem zlecenia jest budowa Modułu Szpitalnego 
 

MODUŁ 
 

Dodatkowo konieczne będzie  wprowadzenie zmian w Module Administratora, Dyspozytora, CO 
LPR, ZRM i LZRM. 

 

PRIORYTET 
 

1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
Skrót Użyte pojęcie Opis 

AD Active Directory 

Usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów 
Windows – Windows Server 2016, Windows Server 2012, 
Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 
2000, będąca implementacją protokołu LDAP. 

EDM 
Elektroniczna 
dokumentacja medyczna 

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej. 
Obowiązkowi rejestracji w Systemie P1 podlegają dokumenty 
medyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej wydanego na podstawie art. 13a 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji  
w ochronie zdrowia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 702 z późn. zm.). 

IP Izba przyjęć 

Komórka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej w której odbywa się świadczenie 
opieki zdrowotnej w postaci ambulatoryjnej pomocy 
doraźnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które nie 
zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce zgodnie  
z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia  
w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: 
świadczenia w izbie przyjęć. 

KMCR 
Karta Medycznych 
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 rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666) tworzona 
przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego w dwóch 
egzemplarzach. 

KZW Karta zlecenia wyjazdu 

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 
medycznego wysyłającego, stanowiąca potwierdzenie 
dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na 
miejsce zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
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zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666). 

KZW 
LZRM 

Karta zlecenia wylotu 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez LZRM, prowadzona przez 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z 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 z późn. 
zm.), tworzona przez lekarza lotniczego zespołu ratownictwa 
medycznego. 

LPR 
Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzony  
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia, zajmujący się  
w polskim systemie opieki zdrowotnej udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego, 
w tym wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych, 
oraz wykonywaniem lotniczego transportu sanitarnego. 

LZRM 
Lotniczy zespół 
ratownictwa 
medycznego 

Lotniczy zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa  
w art. 37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. 
zm.). 

MADM Moduł Administratora 

Moduł Administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego wykorzystywany na 
potrzeby administrowania danymi poprzez zarządzenie 
kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracją 
systemu, zarządzaniem aktualizacjami, dbaniem  
o bezpieczeństwo systemu i danych. 

MLZRM 
Mobilny 

Moduł LZRM Mobilny 

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla 
lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, przystosowany 
do pracy na terminalu mobilnym oraz na komputerze 
stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

MZRM 
Mobilny 

Moduł ZRM Mobilny 

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla 
naziemnego zespołu ratownictwa medycznego, 
przystosowany do pracy na terminalu mobilnym oraz na 
komputerze stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

OST 112 
Ogólnopolska Sieć 
Teleinformatyczna 112 

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi 
numeru alarmowego 112. 
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SOR 
Szpitalny oddział 
ratunkowy 

Komórka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu,  
o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), udzielającą świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie  
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.). 

SZT 
Samolotowy Zespół 
Transportowy 

Samolotowy zespół transportowy zespół transportowy 
w strukturze LPR realizujący lotniczy transport sanitarny 
i medyczne czynności ratunkowe.  

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 z  późn. 
zm). 

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 z późn. 
zm.) 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. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 
 Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie nowego modułu SWD PRM - Modułu Szpitalnego 

dedykowanego dla pracowników podmiotów leczniczych do których transportowani są pacjenci 
przez ZRM, LZRM oraz SZT.  

Moduł Szpitalny pełnić będzie funkcje powiadamiania pracowników podmiotu leczniczego 
(lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych lub pracowników rejestracji) o transporcie 
pacjenta przez zespoły (ZRM, LZRM lub SZT) oraz umożliwiałby dostęp do dokumentacji 
medycznej przewiezionych pacjentów oraz jej przekazywanie w formie elektronicznej.  

    STAN PRZED ZMIANĄ  
 Obecnie nie ma dedykowanego Modułu SWD PRM dla pracowników podmiotów leczniczych, do 

których transportowani są pacjenci przez ZRM, LZRM i SZT, co powoduje, że o transporcie 
pacjenta są informowani telefoniczne a w najgorszym przypadku nie są informowani wcale lub po 
fakcie. Dodatkowo w przypadku przekazania pacjenta do szpitala dokumentacja medyczna 
przekazywana jest wyłącznie w formie papierowej. Nie są przekazywane jednostkowe dane 
pacjenta z okresu udzielania medycznych czynności ratunkowych. 

Integracja SWD PRM z SIM nie spełni wymagań biznesowych oczekiwanych w stosunku od 
systemu SIM (P1) w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej jedynie za pomocą ww. 
systemu. Wynika to z faktu, że w systemie P1 funkcjonuje „dwojaka” obsługa dokumentów 
medycznych, tj.: 

1) bezpośrednia – system P1 przetwarza i przechowuje dokument medyczny (np. e-Recepta  
i e-Skierowanie); 

2) pośrednia – gromadzenia informacji o zdarzeniach medycznych i indeksowaniu 
dokumentacji medycznej. 

W żadnym z powyższych procesów nie jest uwzględniona specyfika funkcjonowania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym potrzeba przekazania danych o osobie w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego przetransportowanej przez ZRM do szpitala. Informacje zawarte 
w dokumentacji medycznej – w KMCR lub KM – wymagane są bezpośrednio po przekazaniu 
pacjenta przez ZRM. 

Proces przekazywania i pobierania dokumentacji medycznej obsługiwany przez system P1 jest 
procesem asynchronicznym, czyli strona przekazująca nie informuje strony odbierającej  
o powstałym zdarzeniu i dokumentacji.  
W zaproponowanym sposobie informowania drugiej strony, poprzez wskazanie identyfikatora 
dokumentacji medycznej, istnieje problem bezpośredniego odwołania się do tej dokumentacji, 
ponieważ system P1 nie przewiduje takiego procesu – każdorazowo dostęp do dokumentacji 
repozytorium podmiotu przechowującego dokumentację musi być potwierdzany przez system P1.  
W drugim rozwiązaniu, w którym P1 przetwarza dokument medyczny (np. e-Recepta) 
udostępniana jest para informacji PESEL i PIN, które pozwalają na bezpośredni dostęp do 
dokumentu. W tym przypadku wyklucza się podwójną autoryzację w systemie P1 jednostki 
wnioskującej o dokumentację i jednostki udostępniającej dokumentację. 
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Pierwotnie zaprojektowane rozwiązanie zakładające przekazywanie dokumentu KMCR lub KM w 
postaci zaszyfrowanego pliku PDF na wskazany przez podmiot leczniczy do tego celu adres e-mail 
szpitala będzie bardzo trudne do pełnego zabezpieczenia. Takie rozwiązanie wymaga zapewnienia 
dostępu do jednego adresu e-email oraz telefonu komórkowego dla wielu użytkowników co  
w efekcie może prowadzić do częstych przypadków naruszenia podstawowych zasad 
bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo rozwiązanie jest podatne na nieumyślne lub celowe 
działania niepożądane po stronie użytkowników. Choćby przypadkowe skasowanie wiadomości  
e-mail z dokumentacja medyczną lub skasowanie hasła do dokumentu z pamięci telefonu. 

    OPIS MODYFIKACJI  
 NR Opis 
 1 Dedykowany Moduł dla szpitali uwzględnionych w słowniku szpitali (jednostki 

wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego) – na dzień 7 kwietnia 2021 roku, ok. 800 podmiotów. 

 2 Użytkownikami Modułu będą pracownicy SOR/IP/punktu przyjęć/rejestracji. 

 3 Moduł będzie działał w sieci OST 112. 

 4 Poszczególne podmioty lecznicze, o których mowa w punkcie 1, będą tworzone, jako 
podmiot w MADM w formie odpowiadającej słownikowi szpitali – docelowo utworzone 
podmioty i dane do nich przypisane, zastąpią obecnie używany słownik szpitali (realizacja 
w ramach kolejnych etapów Modułu Szpitalnego). 

 5 Z uwagi na bardzo dużą ilość użytkowników oraz dużą rotację stanowisk dostępowych, 
konieczne jest odejście od walidacji dostępu za pomocą maski dostępowej. Moduł 
powinien działać jedynie na podstawie uprawnienia użytkownika, którego konto jest 
utworzone w LDAP i w MADM. 

 6 Komunikacja Modułu Szpitalnego na linii ZRM/LZRM/SZT – podmiot leczniczy - 
Powiadomienie szpitala o transporcie pacjenta przez ZRM/LZRM/SZT: 

a) obsługa zapowiedzi przesyłanej przez ZRM/LZRM/SZT, 

b) trzy listy dokumentów: „W drodze do szpitala”, „W szpitalu” i „Archiwum”,  

c) listy powinny mieć możliwość filtrowania po wszystkich elementach, które 
zawierają, 

d) w momencie wybrania docelowego miejsca transportu pacjenta, zapowiedź 
zostaje wyświetlona na liście „W drodze do szpitala”, 

e) w momencie wybrania statusu ZRM „W szpitalu”, zapowiedź zostaje 
przeniesienia  z listy „W drodze do szpitala” na listę „W szpitalu”, 

f) po przekazaniu pacjenta do podmiotu leczniczego, zapowiedź jest przenoszona 
do „Archiwum”. 

Powiadomienie szpitala o zmianie podmiotu leczniczego, do którego ZRM miał 
przetransportować pacjenta jest wizualizowane w liście „W drodze do szpitala” oraz za 
pomocą notyfikacji z zapowiedzią głosową. 
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Informacja o zmianie podmiotu leczniczego, do którego ZRM miał przetransportować 
pacjenta skutkuje przeniesieniem zapowiedzi do „Archiwum”.  

 7 W skład listy „W drodze do szpitala” powinno wchodzić: 

a) Kategoria triage pacjenta (przedstawienie graficzne koloru wraz z opisem 
kategorii triage), 

-. 

b) Piktogram zagrożenia – np. dodatni wynik COVID-19 – piktogram z Modułu 
Dyspozytora, 

c) Data i godzina wpłynięcia do Modułu Szpitalnego, 
d) Numer KZW, 
e) Kryptonim ZRM/LZRM/SZT, 
f) Status ZRM/LZRM/SZT, 
g) Nazwa DM,  
h) Numer kolejki HLD-OD danego OD, który jest przypisany do danego ZRM, 
i) Szacowany czas dojazdu ZRM – licznik odliczający czas do szacowanego czasu 

przyjazdu/przylotu, 
j) Powód transportu do podmiotu leczniczego – możliwość wpisania powodu przez 

Kierownika ZRM/LZRM/SZT w momencie wybrania docelowego miejsca 
transportu, 

k) Dane pacjenta (Imię, Nazwisko, wiek, płeć, PESEL) – możliwość kopiowania 
danych, 

l) Wizualizacja wytworzenia dokumentacji medycznej ze statusem jej 
wytworzenia, po wybraniu którego, otwiera się podgląd dokumentacji 
medycznej – tylko do odczytu. Wyświetlana jest najnowsza wersja dostępna na 
serwerze. 

 8 W skład listy ,,W szpitalu”  powinno wchodzić: 

a) Kategoria triage pacjenta (przedstawienie graficzne koloru wraz z opisem 
kategorii triage), 
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. 
b) Piktogram zagrożenia – np. dodatni wynik COVID-19 – piktogram z Modułu 

Dyspozytora, 
c) Data i godzina wpłynięcia do Modułu Szpitalnego, 
d) Data i godzina dotarcia ZRM/LZRM/SZT do podmiotu leczniczego – Data  

i godzina ustawienia statusu ZRM „W szpitalu”, 
e) Numer KZW, 
f) Kryptonim ZRM/LZRM/SZT, 
g) Nazwa DM, 
h) Rozpoznanie ICD-10 jeśli zostało wpisane w KMCR/KM (dynamiczne 

uzupełnianie), 
i) Dane pacjenta (Imię, Nazwisko, wiek, płeć, PESEL), 
j) Wizualizacja wytworzenia dokumentacji medycznej ze statusem jej 

wytworzenia, po wybraniu którego, otwiera się podgląd dokumentacji 
medycznej – tylko do odczytu. Wyświetlana jest najnowsza wersja dostępna na 
serwerze. 

 9 W skład listy ,,Archiwum”  powinno wchodzić: 

a) Kategoria triage pacjenta (przedstawienie graficzne koloru wraz z opisem 
kategorii triage), 

 
b) Piktogram zagrożenia – np. dodatni wynik COVID-19 – piktogram z Modułu 

Dyspozytora, 
c) Data i godzina wpłynięcia do Modułu Szpitalnego, 
d) Data i godzina dotarcia ZRM/LZRM/SZT do podmiotu leczniczego – Data  

i godzina ustawienia statusu ZRM „W szpitalu”, 
e) Kryptonim ZRM/LZRM/SZT, 
f) Nazwa DM, 
g) Rozpoznanie ICD-10 jeśli zostało wpisane w KMCR/KM (dynamiczne 

uzupełnianie), 
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h) Dane pacjenta (Imię, Nazwisko, wiek, płeć, PESEL), 
i) Numer KZW, 
j) Status zamknięcia dokumentacji medycznej przez Kierownika ZRM/LZRM/SZT, 
k) Data i godzina zamknięcia dokumentacji medycznej przez Kierownika 

ZRM/LZRM/SZT, 
l) Status przekazania dokumentacji medycznej do SIM, 
m) Data i godzina przekazania dokumentacji medycznej do SIM, 
n) Możliwość wizualizacji odmowy przyjęcia pacjenta wraz z powodem odmowy, 

danymi osoby odmawiającej oraz datą i godziną odmowy. 

 10 Dokumentacja medyczna dostępna na poszczególnych listach powinna być odświeżana 
cyklicznie na podstawie edytowalnego parametru systemowego w MADM. 

 11 Możliwość podglądu aktualnej wersji dokumentacji medycznej w Module Szpitalnym,  
w momencie wybrania danego podmiotu leczniczego przez ZRM/LZMRM/SZT z opcją 
zapisania PDF na każdej liście. Podczas podglądu powinien wyświetlać się status w jakim 
znajduje się dokumentacja medyczna, oraz status przekazania dokumentacji do SIM. 

Plik PDF z odwzorowaniem graficznym dokumentu powinien zawierać logo SWD PRM, 
datę i godzinę wygenerowania odwzorowania, numer wersji dokumentu, informacje czy 
dokumentacja została zamknięta oraz status przekazania dokumentacji do SIM. 

 12 Odświeżanie dokumentacji medycznej (KMCR i KM) w Module Szpitalnym, tak aby 
zmiany wprowadzane przez Kierownika ZRM/LZRM/SZT podczas MCR były aktualne 
powinno być realizowane dwutorowo: 

1) automatyczne cykliczne odświeżanie danych dokumentacji medycznej co 
pewien okres (np. 5 min) który byłby parametrem systemowym 
konfigurowalnym w Module Administratora 

2) możliwość ręcznego odświeżania dokumentacji medycznej przez użytkownika. 

 13 W momencie wyboru docelowego miejsca transportu pacjenta, konieczność określenia 
koloru kategorii triage zgodnego z systemem ESI (System segregacji medycznej dla 
szpitalnych oddziałów ratunkowych) określonego w ramach instrukcji Modułu 
ZRM/LZRM. 

 14 Sortowanie Zapowiedzi na listach w Module Szpitalnym na podstawie określonej 
kategorii triage – domyślnie w kolejności: 
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 15 Dodanie notyfikacji w Module ZRM/LZRM o przekazaniu informacji do Modułu 
Szpitalnego o transporcie pacjenta. 

 16 W Module Szpitalnym, przewidziane będą notyfikacje: 

a) w momencie wybrania docelowego miejsca transportu pacjenta – notyfikacja  
z zapowiedzią głosową, 

b) w momencie wybrania statusu ZRM/LZRM/SZT „Przewóz do szpitala” – 
notyfikacja z zapowiedzią głosową, 

c) w momencie wybrania statusu ZRM/LZRM/SZT „W szpitalu” – notyfikacja  
z zapowiedzią głosową, 

d) w momencie zmiany podmiotu leczniczego, do którego miał być 
przetransportowany pacjent - notyfikacja z zapowiedzią głosową, 

e) w momencie zmiany kategorii Triage pacjenta – notyfikacja z zapowiedzią 
głosową. 

 17 Użytkownik Modułu Szpitalnego będzie miał możliwość włączenia lub wyłączenia 
zapowiedzi głosowych indywidualnie dla każdej notyfikacji. 

 18 Moduł Szpitalny jest rozwiązaniem, które umożliwi nie tylko przekazywanie dokumentacji 
medycznej do SOR/IP, ale też danych pozwalających zidentyfikować dokumentację  
w systemie SIM (P1). Dzięki temu podmiot leczniczy po złożeniu zapotrzebowania  
w systemie SIM (P1) będzie w stanie uzyskać EDM z Repozytorium SWD PRM. 
Umiejscowienie Modułu Szpitalnego w procesie wymiany danych między SWD PRM a SIM 
zostało zaprezentowane na diagramie nr 1 „Komunikacja między serwisami”.  
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Diagram nr 2 „Obieg zapowiedzi” prezentuje moment powstania, oraz pozycjonowanie 
Zapowiedzi na poszczególnych Listach w Module Szpitalnym w zależności od czynności 
wykonywanych w Module ZRM/LZRM. 
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KOMUNIKACJA ZE SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM (HIS) 
 NR Opis 
 1 W ramach realizacji etapu 2 rozbudowy Modułu Szpitalnego zaplanowano możliwość 

integracji ze szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS). Integracja powinna zapewnić 
przekazanie katalogu danych dotyczących pacjenta w tym danych medycznych tak aby 
użytkownik po stronie HIS nie musiał wprowadzać danych ręcznie. 

 

ZAKŁADANA ARCHITEKTURA 
 NR Opis 
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 1 Moduł musi działać w sieci VPN posiadającej punkt styku z dedykowaną siecią modułu 
ZRM/LZRM a jednocześnie posiadać interface w sieci działania HIS. Szczegółowy opis 
architektury zostanie przygotowany na kolejnym etapie realizacji projektu. 

 


